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Πρόλογος 

Η πιο γνωστή μέθοδος σπονδυλοδεσίας είναι αυτή με τη χρήση οστικών 

αυτομοσχευμάτων. Ήδη ο Hibbs από το 1911 έκανε χρήση αυτού χωρίς 

τοποθέτηση μεταλλικού υλικού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αποτυχία, 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης ( 

σκολίωση – κύφωση ) ενώ επιπλέον υπήρχαν σοβαρά προβλήματα στην 

περιοχή λήψης του μοσχεύματος. Το 1961 ο Paul Harrington χρησιμοποίησε 

μεταλλικά εμφυτεύματα ( ράβδοι – άγκιστρα ) για τη θεραπεία της 

ιδιοπαθούς σκολίωσης. Ο John Moe προσέθεσε στη μέθοδο του Harrington 

την αποφλοίωση των οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων της σπονδυλικής 

στήλης με ταυτόχρονη τοποθέτηση λαγόνιων αυτομοσχευμάτων στην 

περιοχή της σπονδυλοδεσίας. Κατ΄αυτόν τον τρόπο, αύξησε τη σταθερότητα 

και μείωσε τα ποσοστά ψευδάρθρωσης. Όμως, τα προβλήματα από την 

περιοχή λήψης του μοσχεύματος ( πόνος, αιμορραγία, κατάγματα λεκάνης, 

τρώση αγγείων κ.α.) παρέμειναν. Αργότερα, χρησιμοποιήθηκαν 

αλλομοσχεύματα τα οποία εμπεριείχαν τον κίνδυνο μετάδοσης φλεγμονών 

και άλλων παθήσεων ( HIV, ηπατίτιδα κ.α.) 

Στα τέλη της δεκαετίας του 90 παρουσιάστηκαν στην αγορά υποκατάστατα 

οστικών μοσχευμάτων, μεταξύ των οποίων και ο κοραλλιογενής 

υδροξυαπατίτης, τα οποία φιλοδοξούν να αντικαταστήσουν τα αυτόλογα 

μοσχεύματα και να μειώσουν τα προβλήματα από τις περιοχές λήψης τους. 
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Η ενσωμάτωση των υποκατάστατων των οστικών μοσχευμάτων στη δέκτρια 

περιοχή και η παραγωγή οστού έχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί διότι η 

ιστολογική μελέτη είναι δυσχερής αφού για κάτι τέτοιο θα ήταν απαραίτητη, 

η άνευ θεραπευτικού λόγου, λήψη τεμαχίου ιστού από την περιοχή της 

σπονδυλοδεσίας. 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να συγκρίνει την πορεία 

ενσωμάτωσης του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη σε σχέση με την 

ενσωμάτωση του αυτόλογου λαγονίου μοσχεύματος, το οποίο αποτελεί 

μέχρι σήμερα το οστικό μόσχευμα αναφοράς.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω βαθύτατα τον Καθηγητή της Ορθοπαιδικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ηλία Λαμπίρη για την ανάθεση του θέματος 

αυτής της μελέτης, την επίβλεψη και την παροχή κάθε βοήθειας για την 

συγγραφή της. 

Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Ορθοπαιδικής του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Μίνωα Τυλλιανάκη για  τη βοήθεια του και τη 

συμμετοχή του στην τριμελή συμβουλευτική και επταμελή εξεταστική  

επιτροπή. 

Ευχαριστώ θερμά τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Ακτινολογίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτριο Σιαμπλή για  τη βοήθεια του και τη 
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συμμετοχή του στην τριμελή συμβουλευτική και επταμελή εξεταστική  

επιτροπή. 

Ευχαριστώ, επίσης, θερμά για την συμμετοχή τους στην επταμελή 

εξεταστική επιτροπή τον Καθηγητή Χειρουργικής κ. Ευάγγελο 

Τζωρακοελευθεράκη, τον Καθηγητή Φυσικής Ιατρικής κ.  Αναστάσιο 

Μπεζεριάνο, τον Αναπλ. Καθηγητή Ορθοπαιδικής κ. Παναγιώτη 

Δημακόπουλο και τον Αναπλ. Καθηγητή Ορθοπαιδικής κ. Ηλία 

Παναγιωτόπουλο. 

Τέλος, θα ήθελα να αφιερώσω την παρούσα μελέτη στον δάσκαλό μου κ. 

Παναγιώτη Κοροβέση όχι μόνο για την ενεργό συμμετοχή του σε όλα τα 

στάδια αυτής της έρευνας αλλά κυρίως διότι με την επιστημονική του 

σκέψη και ανησυχία καθώς και διαμέσου του εκπαιδευτικού ρόλου που έχει 

επωμισθεί διαμόρφωσε την ¨ορθοπαιδική σκέψη¨ πολλών συναδέλφων, 

μεταξύ των οποίων και τη δική μου. 
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1. Ανατομία της Οσφυϊκής Μοίρας της Σπονδυλικής 

Στήλης και του Ιερού οστού. 

 

1.1 Σκελετός της σπονδυλικής στήλης 

Η σπονδυλική στήλη στον άνθρωπο αποτελείται από 33 έως 34 βραχέα 

κυλινδρικά οστά, τους σπονδύλους. Βρίσκεται στο ραχιαίο άκρο του μέσου 

επιπέδου του κορμού, αρχίζει από τη βάση του κρανίου, με το οποίο 

ενώνεται, και τερματίζει στον κόκκυγα. 

Η σπονδυλική στήλη στηρίζει την κεφαλή, τον κορμό και τα άνω άκρα και 

μεταβιβάζει το βάρος τους στα κάτω άκρα με την παρεμβολή των ανώνυμων 

οστών. Μέσα στην σπονδυλική στήλη περικλείεται και προφυλάσσεται ο 

νωτιαίος μυελός.  

Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από 7 αυχενικούς, 12 θωρακικούς, 5 

οσφυϊκούς και 4 έως 5 κοκκυγικούς σπονδύλους. Όλοι οι σπόνδυλοι εκτός 

από τους ιερούς και κοκκυγικούς ονομάζονται γνήσιοι σπόνδυλοι ενώ οι 

ιεροί και οι κοκκυγικοί ονομάζονται νόθοι σπόνδυλοι επειδή συμφύονται 

και συνοστεώνονται πρώϊμα. 

Οι γνήσιοι σπόνδυλοι έχουν ορισμένα κοινά μορφολογικά χαρακτηριστικά, 

τα ¨κοινά γνωρίσματα¨ των γνησίων σπονδύλων. Οι σπόνδυλοι κάθε μοίρας 

της σπονδυλικής στήλης εμφανίζουν ξεχωριστούς μορφολογικούς 

χαρακτήρες, τα ¨ιδία γνωρίσματα¨ από τα οποία είναι δυνατή και η 

αναγνώρισή τους. Τα κοινά γνωρίσματα των σπονδύλων είναι το 
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σπονδυλικό σώμα, το σπονδυλικό τόξο,  το σπονδυλικό τρήμα και οι 

σπονδυλικές αποφύσεις. (Εικόνα 1) 

Το σπονδυλικό σώμα είναι το ογκωδέστερο τμήμα του σπονδύλου. Το 

σχήμα του είναι κυλινδρικό και έχει  δύο επιφάνειες, την επάνω και την 

κάτω, καθώς και μία περιφέρεια. Οι επάνω και κάτω επιφάνειες είναι 

υπόκοιλες και στη μέση τραχύτερες. Συντάσσονται με τα σώματα των 

παρακειμένων σπονδύλων με την παρεμβολή των μεσοσπονδυλίων δίσκων.  

Το σπονδυλικό τόξο αρχίζει, από κάθε πλευρά, από το επάνω μέρος της 

περιφέρειας του σπονδυλικού σώματος με μια στενότερη μοίρα που 

ονομάζεται αυχένας και η οποία παρουσιάζει την επάνω και κάτω 

σπονδυλική εντομή. Ανάμεσα στους αυχένες του σπονδύλου βρίσκεται το 

πέταλο του σπονδύλου. Η κάτω σπονδυλική εντομή του ενός σπονδύλου με 

την επάνω του υποκείμενου σπονδύλου σχηματίζουν ένα τρήμα το 

μεσοσπονδύλιο τρήμα, απ’ όπου περνάει το σύστοιχο νωτιαίο νεύρο και τα 

αντίστοιχα πλάγια νωτιαία αγγεία. 

Το σπονδυλικό τρήμα έχει σαν όρια εμπρός το σπονδυλικό σώμα και πίσω 

το σπονδυλικό τόξο. Το σχήμα και το μέγεθος του σπονδυλικού τρήματος 

αλλάζει ανάλογα με την περιοχή της σπονδυλικής στήλης. Όταν οι 

σπόνδυλοι είναι στην ανατομική τους θέση από τα διαδοχικά σπονδυλικά 

τρήματα, που βρίσκονται σε σειρά, σχηματίζεται ο σπονδυλικός σωλήνας. 

Οι σπονδυλικές αποφύσεις είναι επτά. Απ’ αυτές οι τρεις ονομάζονται 

μυϊκές και χρησιμεύουν για την πρόσφυση των μυών και οι τέσσερις 
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αρθρικές. Οι μυϊκές αποφύσεις είναι η ακανθώδης απόφυση και οι δύο 

εγκάρσιες αποφύσεις. Κάθε σπόνδυλος έχει μία μόνο ακανθώδη απόφυση 

που βρίσκεται στη μέση του τόξου και έχει κατεύθυνση προς τα πίσω, και 

δύο εγκάρσιες αποφύσεις οι οποίες βρίσκονται στα πλάγια του σπονδυλικού 

τόξου κοντά στον αυχένα και έχουν κατεύθυνση προς τα πλάγια. Οι 

αρθρικές αποφύσεις είναι τέσσερις, δύο επάνω και δύο κάτω. Οι αποφύσεις 

που κατευθύνονται προς τα άνω ονομάζονται ανάντεις ενώ αυτές που 

κατευθύνονται προς τα κάτω ονομάζονται κατάντεις. Οι αρθρικές αποφύσεις 

των σπονδύλων έχουν επίπεδες αρθρικές επιφάνειες. Φυσιολογικά, οι 

κατάντεις αποφύσεις ενός σπονδύλου διαρθρώνονται με τις ανάντεις του 

υποκείμενου σπονδύλου. Οι αρθρικές αυτές αποφύσεις δεν έχουν τον ίδιο 

προσανατολισμό στις διάφορες μοίρες της σπονδυλικής στήλης και από 

αυτό εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, η κινητικότητα της κάθε μίας μοίρας. 

 

1.2 Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι  

Οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι είναι πέντε (Ο1 έως Ο5). Είναι οι ογκωδέστεροι από 

όλους τους γνήσιους σπονδύλους. (Εικόνα 1) Τα πέταλά τους είναι κοντά 

και παχιά με βαθιά την κάτω σπονδυλική εντομή. Οι ακανθώδεις αποφύσεις 

έχουν σχήμα τετράπλευρο και δεν καλύπτουν η μία την άλλη όπως γίνεται 

στους θωρακικούς σπονδύλους. Η διάταξη αυτή επιτρέπει να περάσει 

εύκολα βελόνα παρακέντησης ανάμεσα στα τόξα και στις υποκείμενες 

ακανθώδεις αποφύσεις δύο παρακειμένων οσφυϊκών σπονδύλων. Οι 
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εγκάρσιες αποφύσεις ονομάζονται πλευροειδείς αποφύσεις διότι είναι 

υπολείμματα πλευρών και έχουν στην οπίσθια επιφάνεια της βάσης τους το 

επικουρικό φύμα, που λείπει στους τελευταίους οσφυϊκούς σπονδύλους. Οι 

αρθρικές αποφύσεις είναι ισχυρότερες έναντι των υπολοίπων μοιρών της 

σπονδυλικής στήλης. Οι ανάντεις είναι υπόκοιλες και οι κατάντεις 

υπόκυρτες. Κοντά στις βάσεις των επάνω αρθρικών αποφύσεων και μάλιστα 

κοντά στα επικουρικά φύματα βρίσκονται τα θηλοειδή φύματα. 

 

   6 
     5 

         4  
8 

     7  
Εικόνα 1 : Ανατομία του οσφυϊκού σπονδύλου 

1 

      2 

      3 

      
9

 10 

11 

12 

 13 14 

1. Σώμα σπονδύλου, 2. νωτιαίο τρήμα, 3. 
αυχένας, 4. Εγκάρσια απόφυση, 5. 
Επικουρικό φύμα, 6. Θηλοειδές φύμα, 7. 
Κατάντης, 8.Άνω αρθρική επιφάνεια, 9. 
Άνω σπονδυλική εντομή, 10. Ανάντης, 
11.Θηλοειδές φύμα, 12. Ακανθώδης 
απόφυση, 13. Κάτω αρθρική επιφάνεια, 
14. Κάτω σπονδυλική εντομή. 

 

1.3 Οι νόθοι σπόνδυλοι  

Οι νόθοι σπόνδυλοι είναι οι πέντε ιεροί (Ι1 έως Ι5) και οι τέσσερις 

κοκκυγικοί. (Εικόνα 2) Οι ιεροί σπόνδυλοι συνοστεόνονται και σχηματίζουν 

το ιερό οστό και οι κοκκυγικοί σχηματίζουν τον κόκκυγα. 

Το ιερό οστό έχει σφηνοειδές σχήμα και παρεμβάλλεται ανάμεσα στα δύο 

ανώνυμα οστά. Είναι κυρτό αντίστοιχα προς τον επιμήκη άξονα και έτσι η 
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πρόσθια επιφάνεια του είναι υπόκοιλη ενώ η οπίσθια είναι υπόκυρτη. Στις 

γυναίκες η κάμψη αυτή είναι πιο έντονη. Για την περιγραφή του 

διακρίνουμε μία πρόσθια επιφάνεια, μία οπίσθια, δύο πλάγιες , μία βάση και 

μία κορυφή. 

Η πρόσθια επιφάνεια του έχει στη μέση τέσσερις εγκάρσιες γραμμές που 

καταλήγουν σε τέσσερα μεγάλα στόμια, τα πρόσθια ιερά τρήματα απ’ όπου 

εξέρχονται οι πρόσθιοι κλάδοι των ιερών νεύρων. Οι εγκάρσιες γραμμές 

είναι τα ίχνη συνοστεώσεως των ιερών σπονδύλων. Τα πρόσθια τρήματα 

οδηγούν στον ιερό σωλήνα που είναι η επέκταση του σπονδυλικού σωλήνα. 

Επί της οπίσθιας επιφάνειας παρατηρούνται πέντε παράλληλες ακρολοφίες 

που φέρονται από πάνω προς τα κάτω. Αυτή που βρίσκεται στη μέση 

σχηματίζεται από τα υπολείμματα των ακανθωδών αποφύσεων των ιερών 

σπονδύλων και ονομάζεται μέση ιερή ακρολοφία. Από κάθε πλευρά της 

μέσης ιερής ακρολοφίας υπάρχει η αρθρική ιερή ακρολοφία. Ανάμεσα στη 

μέση ιερή ακρολοφία και την αρθρική ιερή ακρολοφία σχηματίζεται η ιερή 

αύλακα. Τελευταίες προς τα έξω βρίσκονται οι πλάγιες ιερές ακρολοφίες 

που σχηματίζονται από τη συνοστέωση των εγκάρσιων αποφύσεων των 

ιερών σπονδύλων. Ανάμεσα στην αρθρική ιερή ακρολοφία και την πλάγια 

ιερή ακρολοφία υπάρχουν τα στόμια των τεσσάρων οπισθίων ιερών 

τρημάτων, απ’ όπου εξέρχονται από τον ιερό σωλήνα οι οπίσθιοι κλάδοι των 

ιερών νεύρων. 
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Η βάση σχηματίζεται από την επάνω επιφάνεια του σώματος του 1ου ιερού 

σπονδύλου. Προς τα πλάγια είναι το πτερύγια του ιερού. Στα πλάγια του 

ιερού σωλήνα βρίσκονται οι επάνω αρθρικές αποφύσεις που συντάσσονται 

με τις κάτω αρθρικές αποφύσεις του 5ου οσφυϊκού σπονδύλου. Έτσι 

σχηματίζεται το ακρωτήριο των μαιευτήρων. Δηλαδή μία δίεδρη γωνία 

ανάμεσα στο ιερό οστού και στον 5ο οσφυϊκό σπόνδυλο. 

Η κορυφή έχει μια μικρή επιφάνεια και συντάσσεται με τον κόκκυγα. 

Οι πλάγιες επιφάνειες, έχουν πρόσθια μια μεγάλη αρθρική επιφάνεια που 

ονομάζεται ωοειδής επιφάνεια. Χρησιμεύει για να αρθρώνεται το ιερό με 

την αντίστοιχη επιφάνεια του ανωνύμου οστού. 

 

  

  Εικόνα 2 : Σχηματική παράσταση της ανατομίας του ιερού οστού σε πρόσθια (Α) και οπίσθια (Β) 

3
     1 

      
2 

4 

7

5 
6

1. Πρόσθια ιερά τρήματα, 2. Ίχνη συνοστέωσης ιερών σπονδύλων, 3. Μέση ιερή ακρολοφία, 4. Αρθρική 

ιερή ακρολοφία, 5. Ιερή αύλακα, 6. Πλάγιες ιερές ακρολοφίες, 7. Οπίσθια ιερά τρήματα. 
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1.4 Οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης  

Οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης και ειδικότερα στης οσφυϊκής μοίρας 

περιλαμβάνουν : α) τις αρθρώσεις μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων, β) τις 

διαρθρώσεις ανάμεσα στις αρθρικές αποφύσεις, γ) τις αρθρώσεις ανάμεσα 

στα πέταλα των σπονδύλων, δ) τις αρθρώσεις ανάμεσα στις ακανθώδεις 

αποφύσεις και ε) τις αρθρώσεις ανάμεσα στις εγκάρσιες αποφύσεις. (Εικόνα 

3) 

 

1.5 Αρθρώσεις μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων 

Η σύντηξη των σπονδυλικών σωμάτων γίνεται με αμφιαρθρώσεις, όπου 

παρεμβάλλονται οι ινοχόνδρινοι ελαστικοί μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Οι 

μεσοσπονδύλιοι δίσκοι κεντρικά αποτελούνται από τον πηκτοειδή πυρήνα 

και περιφερικά από τον ινώδη δακτύλιο. Ο πηκτοειδής πυρήνας δε 

βρίσκεται ακριβώς στη μέση αλλά πιο κοντά προς το σπονδυλικό σωλήνα 

παρά προς την πρόσθια επιφάνεια της σπονδυλικής στήλης. Οι 

μεσοσπονδύλιοι δίσκοι στην οσφυϊκή μοίρα είναι παχύτεροι μπροστά και 

λεπτότεροι πίσω. Οι αμφιαρθρώσεις των σπονδύλων ενισχύονται από δύο 

επιμήκεις συνδέσμους, τον πρόσθιο και τον οπίσθιο. 

Ο πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος βρίσκεται στην πρόσθια επιφάνεια των 

σπονδυλικών σωμάτων όπου και ενώνεται στερεά μ’ αυτά και ακόμα 

ισχυρότερα με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους και τα χείλη των σωμάτων 
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των σπονδύλων. Ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος είναι πιο λεπτός από τον 

πρόσθιο και ενώνει την οπίσθια επιφάνεια των σωμάτων των σπονδύλων. 

 

1.6 Οι μεσοσπονδύλιες διαρθρώσεις 

Οι μεσοσπονδύλιες διαρθρώσεις ενώνουν μεταξύ τους τις αρθρικές 

αποφύσεις ( ανάντεις και κατάντεις ) δύο παρακειμένων σπονδύλων. Κάθε 

μία από αυτές περιβάλλεται από αρθρικό θύλακο. 

 

1.7 Οι αρθρώσεις μεταξύ των πετάλων των σπονδύλων 

Πρόκειται για συνδεσμώσεις που αποτελούνται από μεσοτόξιους ή ωχρούς 

συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι αυτοί εκτείνονται ανάμεσα στα τόξα των 

παρακειμένων σπονδύλων και περιορίζουν τις κινήσεις της σπονδυλικής 

στήλης. Περιέχουν πολλές ελαστικές ίνες με υποκίτρινο χρώμα και γι’ αυτό 

ονομάστηκαν και ωχροί σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι αυτοί προς τα εμπρός 

συνέχονται με τον αρθρικό θύλακο της σύστοιχης μεσοσπονδύλιας 

διάρθρωσης, ενώ προς τα πίσω συμφύονται με τους μεσακάνθιους 

συνδέσμους. 

 

1.8 Οι αρθρώσεις μεταξύ των εγκαρσίων αποφύσεων 

Οι αρθρώσεις αυτές αποτελούνται από συνδεσμώσεις και σχηματίζουν τους 

μεσεγκάρσιους συνδέσμους, που συνδέουν τις εγκάρσιες αποφύσεις δύο 

παρακειμένων σπονδύλων. 
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1.9 Οι αρθρώσεις μεταξύ των ακανθωδών αποφύσεων 

 Οι ακανθώδεις αποφύσεις συνδέονται μεταξύ τους με τον επακάνθιο 

σύνδεσμο και τους μεσακάνθιους συνδέσμου˙ πρόκειται  συνεπώς για 

συνδεσμώσεις. Ο επακάνθιος σύνδεσμος ενώνει τις κορυφές των 

ακανθωδών αποφύσεων. Είναι ένας ισχυρός, « σχινιοειδής », σύνδεσμος. Οι 

μεσακάνθιοι σύνδεσμοι συμπληρώνουν το διάστημα ανάμεσα στις 

ακανθώδεις αποφύσεις δύο παρακειμένων σπονδύλων, τις οποίες και 

ενώνουν μεταξύ τους. 

 

  

 

             1 

                   2 

4 

5

3

          
             8 
             9 

          7 

6

Εικόνα 3 : Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής 

1. Πρόσθιος επιμήκης 
σύνδεσμος 
 2. Οπίσθιος επιμήκης 
σύνδεσμός, 
 3. Επακάνθιος σύνδεσμός 
4. Μεσακάνθιος σύνδεσμός 
5 . Ωχρός σύνδεσμός 
6. Ακανθώδης απόφυση 
7. Σώμα σπονδύλου 
8. Πηκτοειδής πυρήνας 
9. Ινώδεις δακτύλιος 
 
 

1.10 Η οσφυοϊερή άρθρωση  

Η άρθρωση αυτή αποτελείται από δύο μέρη. Στη μέση βρίσκεται η 

οσφυοιερή αμφιάρθρωση, που ενώνει τα σώματα του 5ου οσφυϊκού 

σπονδύλου με την παρεμβολή του μεσοσπονδυλίου δίσκου, ενώ αριστερά 

και δεξιά διαρθρώσεις που ενώνουν τις αποφύσεις του 5ου οσφυϊκού 

σπονδύλου με τις ανάντεις αποφύσεις του 1ου ιερού σπονδύλου.  
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1.11 Οι μύες της  ράχης 

Οι μύες της ράχεως είναι είτε αυτόχθονες είτε ετερόχθονες, δηλαδή μύες της 

πρόσθιας επιφάνειας που μετανάστευσαν οπίσθια. Χαρακτηριστικά, οι 

αυτόχθονες μύες της ράχης νευρώνονται  από τους οπίσθιους κλάδους των 

νωτιαίων νεύρων, ενώ οι ετερόχθονες από τους πρόσθιους κλάδους των 

νωτιαίων νεύρων. 

Οι ετερόχθονες μύες διαιρούνται σε ωμοραχιαίους και πλευροραχιαίους. Οι 

αυτόχθονες μύες αποτελούν τους ιδίως ραχιαίους μυς. Αυτοί διακρίνονται 

σε μακρούς και βραχείς. Οι μακροί ιδίως ραχιαίοι μύς αποτελούν τρία 

συστήματα μυών : το ακανθεγκάρσιο σύστημα, το ιερονωτιαίο σύστημα και 

το εγκαρσιοακανθώδες σύστημα από την επιπολής προς την εν τω βάθει 

στιβάδα. Το ακανθεγκάρσιο σύστημα αποτελείται από ένα μόνο μυ τον 

σπληνιοειδή. Το ιερονωτιαίο σύστημα αποτελείται από τον ιερονωτιαίο μυ, 

απαρτιζόμενο από τον λαγονοπλευρικό, τον μήκιστο και τον ακανθώδη μυ. 

Εικόνα 4: 1. Οπίσθιος οδοντωτός, 2. 

Σπληνιοειδής αυχενικός, 3. Σπληνιοειδής 

κεφαλοκός, 4. Λαγονοπλευρικός (οσφυϊκή 

μοίρα), 5.  Λαγονοπλευρικός (θωρακική 

μοίρα), 5 α Λαγονοπλευρικός (αυχενική 

μοίρα), 6. Μήκιστος, 7. Μήκιστος (θωρακική 

μοίρα), 8. Ακανθώδης, 9. Μήκιστος 

αυχενικός, 10. Μήκιστος κεφαλικός. 11. 

Ακανθώδης (θωρακική μοίρα), 12. 

Ακανθώδης (αυχενική μοίρα). 
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Το εγκαρσιακανθώδες σύστημα συνίσταται από τον ημιακανθώδη, τον 

πολυσχιδή και από τους περιστροφείς των νώτων. Οι βραχείς ιδίως ραχιαίοι 

μύς που βρίσκονται εν τω βάθει διακρίνονται στους μεσακάνθιους, 

μεσεγκάρσιους και τους ινιοαυχενικούς. Οι ιδίως ραχιαίοι μυς πληρούν την 

ελάσσονα και την μείζονα νωτιαία αύλακα. Αναλυτικά θα περιγραφούν οι 

ιδίως ραχιαίοι μύς. (Εικόνα 4) και (Εικόνα 5) 

Εικόνα 5 : 1. Περιστροφείς των νώτων, 
2. μεσακάνθιοι, 3. Μεσεγκάρσιοι, 4. 
Οσφυονωτιαία περιτονία 
 

1.12 Τα νωτιαία νεύρα  

Τα νωτιαία νεύρα εκπορεύονται από το νωτιαίο μυελό. Συνολικά στην 

σπονδυλική στήλη υπάρχουν τριάντα ένα ζεύγη από τα οποία πέντε 

βρίσκονται στην οσφυϊκή μοίρα και πέντε στην ιερή μοίρα. Τα νωτιαία 

νεύρα εξέρχονται από τον σπονδυλικό σωλήνα μέσω των μεσοσπονδυλίων 
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τρημάτων. Κάθε νωτιαίο νεύρο αποτελείται από δύο ρίζες, την πρόσθια και 

την οπίσθια μέσω των οποίων ενώνεται με τον νωτιαίο μυελό. Οι ρίζες 

ενώνονται και δημιουργούν το στέλεχος του νωτιαίου νεύρου το οποίο στην 

έξοδο του μεσοσπονδυλίου τρήματος διασπάται στον πρόσθιο και οπίσθιο 

κλάδο αφού πρώτα μέσω της οπίσθιας ρίζας έχει συναφθεί με το νωτιαίο 

γάγγλιο. (Εικόνα 6) 

 

  

13 

          
10

     
11

       
          12 

Εικόνα 6 :  
Εγκάρσια διατομή του νωτιαίου 
μυελού και των μηνίγγων 

1

2

3

4

5 

1.Αραχνοειδής μήνιγγα 
2. Σκληρά μήνιγγα 
3 Πρόσθια νωτιαία εντομή 
4. Νωτιαίο νεύρο 
5. Οπίσθιος κλάδος 
6. Πρόσθιος κλάδος 
7. Οδοντοειδής σύνδεσμός 
8. Φλεβικό πλέγμα 
9. Πρόσθια νωτιαία ρίζα 
10. Κλάδοι συμπαθητικού 
11. Νωτιαίο γάγγλιο 
12. Υπαραχνοειδής χώρος 
13. Οπίσθια νωτιαία ρίζα 

       7

      8 

9 

6 

 
 

 

1.13 Περιτονίες της ράχης  

1. Επιπολής περιτονία της ράχης. Συνάπτεται με το δέρμα. 

2. Οσφυονωτιαία περιτονία. Αποτελείται από δύο πέταλα. Το επιπολής και 

το εν τω βάθη τα οποία ενώνονται μεταξύ τους επί τα εκτός. Το επιπολής 

πέταλο προς τα έσω προσφύεται στις ακανθώδεις αποφύσεις των θωρακικών 

και οσφυϊκών σπονδύλων, την μέση ιερή ακρολοφία και τον επακάνθιο 
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σύνδεσμο. Προς τα εκτός συνάπτεται με το εν τω βάθει πέταλο της 

οσφυονωτιαΐας περιτονίας και της λαγονίου ακρολοφίας. Το εν τω βάθει 

πέταλο ανευρίσκεται κυρίως στην οσφυϊκή μοίρα. Προς τα άνω προσφύεται 

στη 12η πλευρά και προς τα κάτω στη λαγόνιο ακρολοφία. Προς τα έσω στις 

πλευροειδείς αποφύσεις των οσφυϊκών σπονδύλων ενώ προς τα έξω 

ενώνεται με το επιπολής πέταλο. Το εν τω βάθει πέταλο παρεμβάλλεται 

μεταξύ του ιερονωτιαίου συστήματος και του τετράγωνου οσφυϊκού μυός. 

(Εικόνα 7) 

 

Εικόνα 7 : Η οσφυονωτιαία περιτονία. 1. Επιπολής πέταλο, 2. Εν τω βάθη πέταλο, 3. Ιερονωτιαίος μυς, 4. 

Σώμα οσφυϊκού σπονδύλου. 

4

3

2 

1

 

2. Φυσιολογία οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης 

 

Σε προσθοπίσθια ακτινογραφία η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 

(Ο.Μ.Σ.Σ.) είναι ευθεία και συμμετρική σε σχέση με τον άξονα που ορίζεται 
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από τις ακανθώδεις αποφύσεις. Το πλάτος των σπονδυλικών σωμάτων και 

των εγκαρσίων αποφύσεων σταδιακά ελαττώνεται από κάτω προς τα άνω. Η 

νοητή οριζόντια γραμμή που περνάει από το υψηλότερο σημείο των 

λαγονίων ακρολοφιών τέμνει την Ο.Μ.Σ.Σ. στο επίπεδο μεταξύ του 4ου και 

του 5ου οσφυϊκού σπονδύλου. 

Σε πλάγια ακτινογραφία της Ο.Μ.Σ.Σ. σε όρθια θέση η γωνία που 

σχηματίζεται από τη γραμμή που κείται επί του ανώτερου σημείου του 1ου 

ιερού σπονδύλου και της οριζοντίου ονομάζεται κλίση του ιερού και είναι 

κατά μέσο όρο 300. Η γωνία που σχηματίζεται από τον κατακόρυφο άξονα 

του 5ου οσφυϊκού σπονδύλου και τον κατακόρυφο άξονα του ιερού 

ονομάζεται οσφυοϊερή γωνία και είναι κατά μέσο όρο 1400. Η γωνία που 

σχηματίζεται από την οριζόντια γραμμή και από την ευθεία που διέρχεται 

από το ακρωτήριο των μαιευτήρων και το ανώτερο σημείο της ηβικής 

σύμφυσης ονομάζεται κλίση της λεκάνης και είναι κατά μέσο όρο 600. Ως 

οσφυϊκή λόρδωση ορίζουμε τη γωνία που σχηματίζεται μεταξύ της γραμμής 

που διέρχεται  από την κάτω τελική πλάκα του 12ου θωρακικού σπονδύλου 

και την άνω επιφάνεια του ιερού οστού. (Εικόνα 8) 
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Εικόνα 8 : Απεικόνιση των 
φυσιολογικών ανατομικών 
σχέσεων των οστικών δομών 
της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης. α) η 
γωνία κλίσης του ιερού, b) η 
οσφυοϊερή γωνία, c) η κλίση 
της λεκάνης, αα΄) η ευθεία 
που ενώνει τις ιερολαγόνιες 
ακρολοφίες και διέρχεται από 
το Ο4-Ο5 μεσοσπονδύλιο 
διάστημα. Η εικόνα 
προέρχεται από το βιβλίο 
“The physiology of the 
joints’’ (I.A.Kapandji) ed. 
Churchill Livingstone 1974. 
 

Κατά τη διάρκεια της κάμψης το σώμα ενός οσφυϊκού σπονδύλου 

ολισθαίνει ελαφρώς προς τα πρόσω σε σχέση με τον υποκείμενο του. Το 

πάχος του μεσοσπονδυλίου δίσκου ελαττώνεται πρόσθια και αυξάνεται 

οπίσθια αποκτώντας σφηνοειδές σχήμα του οποίου η βάση είναι οπίσθια. 

Κατά συνέπεια ο πηκτοειδής πυρήνας του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

μετατοπίζεται οπίσθια. Ταυτόχρονα, οι κατάντεις αποφύσεις του 

υπερκείμενου σπονδύλου μετατοπίζονται προς τα άνω. Ως αποτέλεσμα 

αυτού οι σύνδεσμοι ανάμεσα στις μικρές σπονδυλικές διαρθρώσεις ( 

ανάντεις – κατάντεις ) διατείνονται όπως επίσης και οι σύνδεσμοι του 

σπονδυλικού τόξου ( ωχρός σύνδεσμος, μεσακάνθιος σύνδεσμος, 

επακάνθιος σύνδεσμος και ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος ). Αυτή  η 

διάταση των σπονδύλων τελικά περιορίζει την κάμψη. 
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Κατά τη διάρκεια της έκτασης  το σώμα του υπερκείμενου σπονδύλου 

στρέφεται οπίσθια. Ταυτόχρονα ο μεσοσπονδύλιος δίσκος συμπιέζεται 

οπίσθια ενώ οι ίνες του ινώδους δακτυλίου και ο πρόσθιος επιμήκης 

σύνδεσμος διατείνονται πρόσθια. Ο πηκτοειδής πυρήνας μετατοπίζεται 

πρόσθια. Οι αρθρικές αποφύσεις του υπερκείμενου και υποκείμενου 

οσφυϊκού σπονδύλου συμπλησιάζουν ενώ οι ακανθώδεις αποφύσεις των 

ιδίων σπονδύλων έρχονται σε επαφή. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι οστικές 

δομές οπίσθια και η διάταση των συνδέσμων πρόσθια, περιορίζουν την 

περαιτέρω έκταση.   

Κατά τη διάρκεια της πλάγιας κάμψης το σώμα του υπερκείμενου 

σπονδύλου κλίνει ομόπλευρα ενώ ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποκτά 

σφηνοειδές σχήμα με τη βάση του ετερόπλευρα της κλίσης. Ταυτόχρονα και 

ο πηκτοειδής πυρήνας μετατοπίζεται ελαφρώς ετερόπλευρα της κλίσης. Ο 

μεσεγκάρσιος σύνδεσμος ετερόπλευρα της κλίσης διατείνεται ενώ 

ομόπλευρα χαλαρώνει. Οι αρθρώσεις των σπονδύλων ( ανάντεις – κατάντεις 

) ετερόπλευρα της κλίσης διατείνονται με ανύψωση της κατάντης του 

υπερκείμενου σπονδύλου ενώ ομόπλευρα της κλίσης συμπιέζονται με 

ελάττωση του ύψους της κατάντης του υπερκείμενου σπονδύλου.  

Οι άνω αρθρικές αποφύσεις ( ανάντεις ) των οσφυϊκών σπονδύλων έχουν 

κατεύθυνση προς τα πίσω και έσω. Είναι κοίλες στον εγκάρσιο άξονα και 

επιμήκης στον κατακόρυφο άξονα. Γεωμετρικά η διάταξή τους αντιστοιχεί 

στα τοιχώματα ενός νοητού κυλίνδρου όπου ο επιμήκης άξονας του 
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βρίσκεται οπίσθια του σπονδυλικού σωλήνα και δεν αντιστοιχεί στο κέντρο 

του σπονδυλικού σώματος. Κατά τη διάρκεια στροφής στον επιμήκη άξονα 

των σωμάτων των σπονδύλων η μέγιστη αμφοτερόπλευρη στροφή της 

οσφυϊκής μοίρας είναι 100 ενώ η μέγιστη αμφοτερόπλευρη  στροφή ανά 

επίπεδο έχει εύρος 20. Η στροφή περιορίζεται από τον προσανατολισμό των 

αρθρικών επιφανειών των σπονδύλων.  

 

3. Οστική κάκωση – Διαδικασία πώρωσης 

 

Η διαδικασία της πώρωσης του κατάγματος περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές 

φάσεις : την ανάπτυξη φλεγμονής, την επιδιόρθωση και την ανακατασκευή. 

(Εικόνα 9) 

 

3.1 Φλεγμονώδης αντίδραση 

Η οστική κάκωση αφορά τα οστικά κύτταρα και τη μεσοκυττάρια ουσία, τα 

αγγεία, το περιόστεο και τους πέριξ μαλακούς ιστούς και μυς. Αρχικά 

δημιουργείται αιμάτωμα και σχηματίζεται θρόμβος, ο οποίος περιέχει 

αιμοπετάλια και νεκρά κύτταρα. Από τα κύτταρα αυτά απελευθερώνονται 

φλεγμονώδεις διαβιβαστές όπως αγγειοδραστικοί παράγοντες ( σεροτονίνη, 

ισταμίνη, θρομβοξάνη – 2 ), κυτοκίνες ( ιντερλευκίνη – 1,2 ) και αυξητικοί 

παράγοντες ( TGF-β, FGF, PDGF ). Οι διαβιβαστές αυτοί προκαλούν 
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εξίδρωση του πλάσματος και οξύ οίδημα, μετανάστευση φλεγμονωδών 

κυττάρων ( μακροφάγα, πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα ) και 

αγγειογένεση. Τελικά η φλεγμονή θα υποχωρήσει με τη φαγοκυττάρωση 

των νεκρωμένων ιστών, την απορρόφηση του εξιδρώματος και την 

εμφάνιση ινοβλαστών.  

3.2 Επιδιόρθωση 

Στην επιδιόρθωση της οστικής κάκωσης παίρνουν μέρος φλεγμονώδεις 

μεσολαβητές, χυμοτακτικοί παράγοντες, μεσοκυττάριες πρωτεΐνες, όπως οι 

κυτοκίνες, καθώς και ηλεκτρικά ερεθίσματα και ηλεκτροαρνητικά 

δυναμικά. Κατά τη φάση της επιδιόρθωσης σημαντικό ρόλο έχει : α) η 

συμμετοχή του σπογγώδους ή φλοιώδους οστού, β) η ύπαρξη βλάβης των 

γύρω ιστών καθώς και γ) η μέθοδος της μηχανικής σταθεροποίησης του 

κατάγματος. Τα παραπάνω καθορίζουν το είδος της πώρωσης του 

κατάγματος σε πρωτογενή ή δευτερογενή. 

1. Πρωτογενής πώρωση  

Στην περίπτωση των σταθεροποιημένων καταγμάτων η πώρωση είναι 

πρωτογενής. Η πρωτογενής πώρωση διακρίνεται σε εξ’ επαφής και σε αυτή 

με γεφύρωση του χάσματος. 

 Η πρωτογενής εξ΄επαφής πώρωση πραγματοποιείται όταν επιτυγχάνουμε 

σταθερή και συμπιεστική οστεοσύνθεση με πλήρη επαφή και 

διακαταγματική συμπίεση. Στο είδος αυτό της πώρωσης παρατηρείται απ’ 

ευθείας σχηματισμός πεταλιώδους ώριμου οστού. Οι οστεοκλάστες 
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δημιουργούν κωνικά ρήγματα (cutting zones) σχηματίζοντας νέα αβερσιανά 

συστήματα. Μέσα σ’ αυτά διεισδύουν νεοαγγεία, μέσω των οποίων 

μεταναστεύουν προ – οστεοβλάστες οι οποίοι μετατρέπονται σε 

οστεοβλάστες. Οι οστεοβλάστες παράγουν τελικό το οστεοειδές το οποίο με 

επιμετάλλωση θα δώσει τον νέο οστίτη ιστό. 

 Η πρωτογενής πώρωση με γεφύρωση του χάσματος εξελίσσεται στις 

περιπτώσεις εκείνες στις οποίες υπάρχει μη ιδανική επαφή, με δημιουργία 

κενού της τάξης των 150 – 200 μm. Αρχικά, δημιουργείται πρωτογενές 

πεταλιώδες οστό με διάταξη των πεταλίων εγκάρσια προς τον επιμήκη 

άξονα της διάφυσης και όχι παράλληλα με αυτόν. Σε δεύτερο χρόνο γίνεται 

ο επαναπροσανατολισμός των πεταλίων παράλληλα προς τη διάφυση. Σε 

περίπτωση ύπαρξης οστικών κενών μεγαλύτερων από 200μm και έως 1mm 

σχηματίζεται άωρο οστό.  

2. Δευτερογενής πώρωση 

Εξελίσσεται κατά την επιδιόρθωση ασταθών καταγμάτων δηλαδή 

παρεκτοπισμένων, με εφίππευση, με μερική επαφή και διατήρηση των 

μικροκινήσεων. 

Στη δευτερογενή πώρωση μετέχουν το περιόστεο, το ενδόστεο, ο μυελός 

του οστού και τα γύρω μαλακά μόρια. Κατά την 7η – 10η ημέρα από την 

οστική κάκωση, και ενώ τερματίζεται η φλεγμονώδης φάση, δημιουργείται 

ινώδης ή χόνδρινος ινώδης πώρος ( woven bone ) ο οποίος μετατρέπεται 

τελικά σε οστέινο ώριμο πεταλιώδη πώρο. Περιφερικά του κατάγματος 
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λαμβάνει χώρα  η ενδομεμβρανώδης οστεοποίηση με τη δημιουργία ινώδους 

πώρου, ενώ πλησίον του κατάγματος λαμβάνει χώρα η ενδοχόνδρινη 

οστεοποίηση με τη δημιουργία χόνδρινου πώρου. Τελικά θα προκύψει τόσο 

από την ενδομεβρανώδη όσο και από την ενδοχόνδρινη οστεοποίηση 

οστέινος σκληρός πώρος ( hard callus ) κατόπιν επιμετάλλωσης. Η έναρξη 

της επιμετάλλωσης συμβαίνει περίπου την 16η – 20η ημέρα από την οστική 

κάκωση. 

3.3 Ανακατασκευή 

 Η ανακατασκευή αρχίζει με τη μετατροπή του άωρου ( woven ) σε ώριμο ( 

lamellar ) οστό και την απορρόφηση του άχρηστου πώρου. Οι οστεοκλάστες 

απορροφούν τις κακώς προσανατολισμένες οστικές δοκίδες, ενώ οι 

οστεοβλάστες σχηματίζουν νέες δοκίδες κατά τον άξονα φόρτισης του 

οστού. Ο νόμος του Wolff εξηγεί το ρόλο των μηχανικών ερεθισμάτων στην 

οστική ανακατασκευή, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ηλεκτρικών 

δυναμικών στη δράση των οστεοκλαστών και των οστεοβλαστών. 

 

4. Τμηματική αστάθεια 

 

Η τρισδιάστατη διάταξη της Σ.Σ. με τους φυσιολογικούς δίσκους, τις 

αρθρικές αποφύσεις και τους συνδέσμους, επιτρέπει ομαλή και συμμετρική 

στροφή και γωνίωση των επιμέρους επιπέδων της χωρίς σημαντικές αλλαγές 
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Άωρο 
οστό 

Κοκκιώδης 
ιστός 

Αιμάτωμα Κοκκιώδης ιστός 

Ανακατασκευή 

Εικόνα 9 : Σχηματική απεικόνιση της διαδικασίας δημιουργίας οστικού πώρου. Αρχικά δημιουργείται 

αιμάτωμα στην περιοχή του κατάγματος το οποίο περιέχει αιμοπετάλια και νεκρά κύτταρα από τα οποία 

ελευθερώνονται αυξητικοί παράγοντες και φλεγμονώδεις διαβιβαστές. Στη δεύτερη φάση της 

επιδιόρθωσης δημιουργείται κοκκιώδης και συνδετικός ιστός στα κατεαγότα άκρα που οδηγούν στη 

παραγωγή τελικά σπογγώδους οστού. Στην τελική φάση της ανακατασκευής μετατρέπεται το άωρο οστό 

σε ώριμο και οι οστικές δοκίδες επαναπροσανατολίζονται κατά τον άξονα φόρτισης βάση του νόμου του 

Wolf. 

 

στις διαστάσεις του σπονδυλικού σωλήνα και των τρημάτων. Καθώς η 

διαδικασία εκφύλισης της Σ.Σ. προχωρά ο σπονδυλικός σωλήνας και τα 

τρήματα επηρεάζονται όλο και περισσότερο με επακόλουθο τη διαταραχή 

της κίνησης, την σπονδυλαρθροπάθεια και τον ερεθισμό των νευρικών 

στοιχείων της ιππουρίδας οδηγώντας στην εκδήλωση πόνου.1-3
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Η συχνή εκδήλωση εκφυλιστικής σπονδυλολίσθησης στο Ο4 – Ο5 επίπεδο της 

Ο.Μ.Σ.Σ. είναι το αποτέλεσμα των δυνάμεων συγκρατήσεως που ασκούνται στο 

σώμα και τις εγκάρσιες αποφύσεις του Ο5 σπονδύλου από τους λαγονοοσφυϊκούς 

συνδέσμους, οι οποίοι καθηλώνουν τον πέμπτο οσφυϊκό σπόνδυλο και επιτρέπουν 

αυξημένη κίνηση του υπερκείμενου σπονδύλου οδηγώντας σε υπεξάρθρημα. Οι 

White και Panjabi  όρισαν ως αστάθεια τη γωνίωση μεταξύ δυο παρακειμένων 

σπονδύλων μεγαλύτερη των 200  ενώ ο Glaser και οι συν.4 όρισαν ως αστάθεια, σε 

ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε οπίσθια σπονδυλοδεσία, την διαφορά γωνίωσης 

μεγαλύτερης των 50 και ολίσθησης μεγαλύτερης των 3mm στο οβελιαίο επίπεδο 

μεταξύ δύο παρακειμένων σπονδύλων κατά την κάμψη – έκταση της Σ.Σ.. 

Τα ασυνήθη εμβιομηχανικά φορτία επί του σπονδύλου με τη μεγαλύτερη κίνηση 

μπορούν να γίνουν αντιληπτά ακτινολογικά τόσο από τη στένωση του 

μεσοσπονδυλίου διαστήματος όσο και από την οστεοσκλήρυνση στις τελικές 

πλάκες των σπονδυλικών σωμάτων. Ακτινολογικά, η καλοήθης ιδιοπαθής 

σπονδυλική σκλήρυνση μπορεί να προσομοιάζει της φλεγμονής. Όμως, στην 

προκειμένη περίπτωση η σκλήρυνση περιορίζεται στην περιοχή πλησίον του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου. Η αστάθεια μπορεί να υποτεθεί από την παρουσία 

μεγάλων οστεοφύτων. 

Η εκφύλιση οδηγεί σε χημικές, μηχανικές και ανατομικές μεταβολές που με 

τη σειρά τους προκαλούν πίεση των νευρικών ριζών σε όλους τους 

μεσήλικες ή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Εκφυλιστικές διεργασίες 

γίνονται ορατές σε όλα τα άτομα άνω των 60 ετών5. Παρόλα αυτά τα 
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περισσότερα άτομα που έχουν στοιχεία μηχανικής πίεσης κάποιας νευρικής 

ρίζας δεν πονούν. Στην πραγματικότητα η νευρολογική επιδείνωση είναι 

σπάνια ακόμα και σε ασθενείς που αναφέρουν πόνο τέτοιας έντασης που 

τους οδηγεί σε εκλεκτική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη. Μερικές φορές 

τα συμπτώματα υποχωρούν με την πάροδο του χρόνου ακόμα και αν δεν 

έχει προηγηθεί αποσυμπίεση. Κάποιοι ασθενείς δεν παρουσιάζουν 

τροποποιήσεις στην αρχική κλινική συμπτωματολογία τους παρόλο που η 

εκφυλιστική διαδικασία προχωράει, ενώ  άλλοι παρουσιάζουν μια σταδιακή 

επιδείνωση των συμπτωμάτων.6,7 Τα συμπτώματα και σημεία της 

νευρογενούς πάρεσης δεν είναι αποκλειστικά συνδεδεμένα με τις 

υποκείμενες εκφυλιστικές αλλαγές. 

 

5. Πίεση νεύρου 

 

Η παθοφυσιολογία του πόνου που σχετίζεται με την πίεση των νευρικών 

ριζών ή της ιππουρίδας δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένη. Μελέτες έχουν 

καταδείξει ότι η συμπίεση συνδέεται με συμπτώματα και σημεία που 

σχετίζονται με την νευρογενή πάρεση. Παρόλα αυτά, η συμπίεση από μόνη 

της δεν προκαλεί πόνο.8,9  

Για να υπάρξει πόνος πρέπει να συνυπάρχει ερεθισμός και φλεγμονή της 

νευρικής ρίζας προκειμένου να εκλυθούν τα συμπτώματα στα κάτω άκρα. 10 

Πίεση ενός φυσιολογικού νεύρου οδηγεί σε παραισθησίες, υπαισθησία, 
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πάρεση και διαταραχή στα αντανακλαστικά αλλά συνήθως χωρίς την 

παρουσία πόνου. Όμως, εάν ένα ερεθισμένο νεύρο πιέζεται, τότε 

εκδηλώνεται και ο πόνος ταυτόχρονα με τα υπόλοιπα αντικειμενικά 

ευρήματα.11 Η βλάβη σε μια σπονδυλική ρίζα μπορεί να ανιχνευθεί in vitro  

κατά τη διάρκεια μηχανικού ελέγχου με τη χρήση του Video Dimension 

Analysis  προτού υπάρξουν στοιχεία διακοπής του νεύρου.12 Θεωρητικά, 

αυτή η εσωτερική βλάβη μπορεί επίσης να λάβει χώρα και in vivo εάν το 

νεύρο βρίσκεται υπό τάση με ασύμμετρο τρόπο. Αυτή η λειτουργική 

διατομή συνδυαζόμενη με αυξημένη ενδονευρική τάση μπορεί να οδηγήσει 

σε ερεθισμό και φλεγμονή κατά την πορεία του νεύρου. Ερεθισμός και 

φλεγμονή μπορεί επίσης να επισυμβεί κατά τη διάρκεια των κινήσεων της 

σπονδυλικής στήλης ή των κάτω άκρων. Τότε το νεύρο εξαναγκάζεται σε 

επιμήκυνση και απόκλιση από τη θέση αναπαύσεως του.13,14 Σε ένα 

σπονδυλικό σωλήνα που δεν έχει στενώσεις και γενικά δεν υπάρχουν 

σοβαρές εκφυλίσεις, το νεύρο μετακινείται έως και 5 mm  μέσα στο 

σπονδυλικό τρήμα κατά την κάμψη του ισχίου με τεντωμένα τα κάτω 

άκρα.15 Εάν η ελεύθερη κίνηση του νεύρου περιορίζεται, η εσωτερική τάση 

του νεύρου αυξάνει και επιπλέον επισυμβαίνουν μικρορρήξεις του νεύρου 

οδηγώντας σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις. 

Παρόλο που οι απεικονιστικές μελέτες παρέχουν στατικές εικόνες της 

σπονδυλικής στήλης κάποια δεδομένη χρονική στιγμή, η δράση των 

“μικροκινήσεων” ή των “μακροκινήσεων” της σπονδυλικής στήλης στο 
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νεύρο είναι σταδιακή και δυναμική. Αυτές οι εναλλασσόμενες δυνάμεις επί 

των νευρικών ριζών μπορεί να οδηγήσουν σε ερεθισμό και φλεγμονή. Κάτι 

τέτοιο μπορεί να οφείλεται τόσο σε υπεξάρθρημα όσο και σε διαλείπουσα 

πίεση προκαλούμενα από συνδεσμική βλάβη, πρόπτωση δίσκου, πίεση από 

οστεόφυτα ή από αγγειακό και νευρικό εγκλωβισμό.  

Η συμπίεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροφυσιολογικές αλλαγές κατά 

μήκος της νευρικής ρίζας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό νευρικών 

ινών που είναι υπεύθυνες για τον πόνο με αποτέλεσμα να εκλυθεί πόνος. Τα 

αποτελέσματα της βαθμιαίας αύξησης της συμπίεσης στην ιππουρίδα 

μελετήθηκαν πειραματικά σε χοιρίδια. Εφαρμόστηκε πίεση δύο ωρών και 

μετά από αυτό το διάστημα ακολούθησε χρονικό διάστημα μιάμισης ώρας 

απόσυρσης της πίεσης. Παρατηρήθηκε ότι προκαλούνται 

ηλεκτροφυσιολογικές αλλαγές τόσο στις κεντρομόλες όσο και στις 

φυγόκεντρες νευρικές οδούς. Συμπίεση δύο ωρών με πίεση μικρότερη από 

τη διαστολική αρτηριακή πίεση προκαλεί μη αναστρέψιμες αλλαγές στις 

κεντρομόλες και φυγόκεντρες νευρικές οδούς. Πιέσεις συμπίεσης μεταξύ 75 

και 100 mmHg οδηγούν σε σταδιακή μείωση της αγωγιμότητας τόσο στις 

φυγόκεντρες όσο και στις κεντρομόλες οδούς. Η επίδραση στις κεντρομόλες 

νευρικές οδούς είναι πιο γρήγορη. Όμως, η αποκατάσταση είναι πιο 

γρήγορη και αξιόπιστη στις φυγόκεντρες οδούς (κινητικές ίνες). Εφαρμογή 

πίεσης 200mmHg που είναι μεγαλύτερη από τη μέση αρτηριακή πίεση 

προκαλεί γρήγορη μείωση της αγωγιμότητας με σχεδόν καθόλου 



 33

αποκατάσταση της αγωγιμότητας των κεντρομόλων ινών μετά την άρση της 

πίεσης και με αποκατάσταση μόνο κατά 30 – 40% της αγωγιμότητας των 

φυγόκεντρων ινών.16  

Η διάρκεια άσκησης της πίεσης έχει επίσης σημασία. Αύξηση του χρόνου 

πίεσης από δύο σε τέσσερις ώρες έχει επίδραση στην ικανότητα του νεύρου 

να επανέλθει στην πρότερη του κατάσταση.17 Μολονότι η αρχική αλλοίωση 

είναι η ίδια, η αποκατάσταση της λειτουργίας του νεύρου παρατείνεται 

αξιοσημείωτα ειδικά σε πίεση 100mmHg όταν η διάρκεια της πίεσης 

διπλασιάζεται. Αυτές οι αλλαγές είναι μεγαλύτερες στις κεντρομόλες από 

ότι στις φυγόκεντρες οδούς. 

Το οίδημα και οι ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά συνδέονται με το βαθμό 

της πίεσης και το ρυθμό εγκατάστασής της. Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση 

και όσο γρηγορότερα εγκαθίσταται, τόσο μεγαλύτερο είναι το οίδημα και η 

απώλεια των θρεπτικών συστατικών.16 

Η μείωση του ρυθμού ροής του αίματος είναι μία άλλη παράμετρος που 

μπορεί να συνδέεται με τα συμπτώματα της σπονδυλικής στένωσης. Με 

εφαρμογή πίεσης σε νεύρο ινδικού χοιριδίου παρατηρήθηκε σταδιακή 

συμπίεση των φλεβιδίων, εν συνεχεία των τριχοειδών και τέλος των 

αρτηριδίων11. Στο ίδιο ινδικό χοιρίδιο η υπόταση οδηγεί σε μείωση της 

ηλεκτροφυσιολογικής αγωγιμότητας ενώ αντίθετα η υπέρταση προσφέρει 

περισσότερη προστασία στο νεύρο ελαττώνοντας τις ηλεκτροφυσιολογικές 

αλλαγές λόγω της αυξημένης παροχής αίματος.11
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6. Προεγχειρητικές εκφυλιστικές δομικές αλλαγές σπονδυλικής 

στήλης 

 

6.1 Εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση 

Πολλά άρθρα έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά με το εάν πρέπει 

ή όχι να γίνεται αρθρόδεση παράλληλα με την αποσυμπίεση και την 

πεταλεκτομή.18 Όμως, η σημασία της αρθρόδεσης σε ασθενείς με 

σπονδυλολίσθηση έχει πλέον τεκμηριωθεί. Οι  Herkowitz και Kurz 

παρουσίασαν μία προοπτική μελέτη όπου συγκρίνουν την αποσυμπίεση και 

την πεταλεκτομή με την αποσυμπίεση και την πεταλεκτομή η οποία 

ακολουθείται από αρθρόδεση μεταξύ των εγκαρσίων αποφύσεων σε 

πενήντα ασθενείς που είχαν στένωση μυελικού σωλήνα σε ένα μόνο επίπεδο 

ταυτόχρονα με εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση48. Είκοσι-τέσσερεις από τους 

είκοσι-πέντε ασθενείς στους οποίους έγινε αρθρόδεση είχαν εξαιρετικά 

αποτελέσματα. Οι συγγραφείς, συνέστησαν αρθρόδεση σε άλλους τους 

ασθενείς με εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση στους οποίους διενεργήθηκε 

αποσυμπίεση και πεταλεκτομή. Αρκετές ακόμα αναφορές υποστήριξαν τη 

σημασία της αρθρόδεσης όταν στο επίπεδο της στένωσης συνυπάρχει και 

εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση.19-21  

 Οι Caputy και Luessenhop μελέτησαν 96 ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν 

σε αποσυμπίεση για τη θεραπεία στένωσης μυελικού σωλήνα.22 Πέντε 
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χρόνια μετεγχειρητικά σε 26 ασθενείς η θεραπεία θεωρήθηκε ανεπιτυχής. 

Από αυτούς τους 26 ασθενείς, 16 είχαν συνεχή ενοχλήματα στα κάτω άκρα 

και 5 από τους 16 ασθενείς είχαν προϋπάρχουσα εκφυλιστική 

σπονδυλολίσθηση στα κάτω άκρα στο επίπεδο της στένωσης του μυελικού 

σωλήνα. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει ταυτόχρονα 

με την πεταλεκτομή να γίνεται και αρθρόδεση όταν συνυπάρχει και 

εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση. 

O Postacchini και συν.23 μελέτησαν την αναγέννηση του πετάλου σε 

ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε πεταλεκτομή εξαιτίας στένωσης 

μυελικού σωλήνα. Από τους 40 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν κατά 

μέσο όρο για 8,6 έτη, 16 ασθενείς είχαν εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση 

προεγχειρητικά. Έξι από τους 16 ασθενείς υποβλήθηκαν μόνο σε 

πεταλεκτομή και στους υπολοίπους 10 έγινε επιπλέον και αρθρόδεση. Οι 

ασθενείς που δεν υποβλήθηκαν σε αρθρόδεση παρουσίασαν περισσότερη 

παραγωγή οστού και πτωχότερα κλινικά αποτελέσματα συγκρινόμενοι με 

αυτούς στους οποίους έγινε αρθρόδεση. 

Εν κατακλείδι, τα υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την σπονδυλολίσθηση 

που συσχετίζεται με τη στένωση του μυελικού σωλήνα οδηγούν στο 

συμπέρασμα της διενέργειας αρθρόδεσης κατά τη διάρκεια της 

πεταλεκτομής.  
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6.2 Σκολίωση και κύφωση 

Η χειρουργική θεραπεία ασθενών που πάσχουν από στένωση του μυελικού 

σωλήνα σε συνδυασμό με προϋπάρχουσα ιδιοπαθή ή εκφυλιστική οσφυϊκή 

σκολίωση δεν είναι τόσο σαφής όσο στους ασθενείς στους οποίους η 

στένωση συνδυάζεται με εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση.24 Δεν είναι 

απαραίτητο όλοι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται με αποσυμπίεση λόγω 

στένωσης του μυελικού σωλήνα στα όρια μιας σκολιωτικής ή κυφωτικής 

περιοχής της σπονδυλικής στήλης να υποβάλλονται σε αρθρόδεση. Η 

απόφαση για τη διενέργεια αρθρόδεσης πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες 

παραμέτρους. Η πρώτη παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι 

η ευκαμψία του κυρτώματος. Εάν το κύρτωμα διορθώνεται έστω και μερικά 

στο πλάγιο ακτινολογικό bending test τότε η αποσυμπίεση με πεταλεκτομή 

πιθανότατα θα αυξήσει τον κίνδυνο επιδείνωσης του κυρτώματος. Η 

δεύτερη παράμετρος είναι η τεκμηριωμένη από το ιστορικό επιδείνωση του 

κυρτώματος, που εκ των πραγμάτων αποτελεί ένδειξη για αρθρόδεση. Η 

τρίτη παράμετρος είναι η παρουσία σκολίωσης με συνυπάρχουσα ριζίτιδα η 

οποία βρίσκεται στο κοίλο της σκολιωτικής περιοχής της σπονδυλικής 

στήλης. Σε αυτή την περίπτωση η πεταλεκτομή με μερική αφαίρεση των 

αρθρικών επιφανειών μπορεί να μην είναι αρκετή για να άρει την πίεση από 

την ρίζα. Η τέταρτη παράμετρος είναι η πλάγια σπονδυλολίσθηση. Η πλάγια  

ολίσθηση που εντοπίζεται σε ένα επίπεδο και που αποδεικνύεται 

ακτινολογικά στο πλάγιο bending test υποδηλώνει υπερκινητικότητα η 
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οποία επιδεινώνεται με την αποσυμπίεση και την πεταλεκτομή. Η πέμπτη 

παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η απώλεια της οσφυϊκής 

λόρδωσης σε τέτοιο βαθμό που ο ασθενής δεν έχει ισορροπία στο οβελιαίο 

επίπεδο. Αυτό μπορεί να εκτιμηθεί στην πλάγια ακτινογραφία που 

περιλαμβάνει όλη την σπονδυλική στήλη από τη βάση του κρανίου μέχρι το 

ιερό. Σε αυτή την ακτινογραφία το νήμα της στάθμης που ξεκινάει από τον 

οδόντα πρέπει να διέρχεται μέσα από το οπίσθιο ήμισυ του πέμπτου 

οσφυϊκού σπονδύλου στην φυσιολογική σπονδυλική στήλη. Η πεταλεκτομή 

μπορεί να επιδεινώσει την κύφωση αυξάνοντας τον πόνο στην οσφύ. 

 

7. Διεγχειρητικές δομικές αλλαγές σπονδυλικής στήλης 

 

7.1 Αφαίρεση των αρθρικών επιφανειών των σπονδυλικών 

διαρθρώσεων 

Ο Abumi και οι συν.25 απέδειξαν τη σημασία των αρθρικών επιφανειών των 

σπονδύλων της οσφύος για την δομική σταθερότητα των κινητών τμημάτων 

της σε πτώματα. Αφού υπέβαλλαν τα εξεταζόμενα  πτωματικά μοντέλα σε 

κυκλική φόρτιση με μηχανική διάταξη, οι συγγραφείς κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι αφαίρεση περισσότερο από το 50% των αρθρικών 

επιφανειών οδηγεί σε υπερβολική κίνηση των κινητών τμημάτων. 
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Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρθηκαν από τον Boden και τους συν.26 πάλι 

με τη χρήση πτωματικών μοντέλων. Οι συγγραφείς αυτοί κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η σταθερότητα των κινητών τμημάτων δεν εξασθενούσε 

ύστερα από πεταλεκτομή στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης εάν 

διατηρείται το έσω μισό κάθε αρθρικής επιφάνειας. Όταν η αφαίρεση είναι 

εκτενής, δηλαδή περισσότερο από 50%, τότε η οπισθοπλάγια αρθρόδεση 

πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη προκειμένου να αποφευχθεί η 

μετεγχειρητική αστάθεια. 

 

7.2 Δισκεκτομή 

Η δισκοκήλη, αν και σπάνια, ενδέχεται να σχετίζεται με την στένωση του 

σπονδυλικού σωλήνα18,26. Συνήθως, οι δισκοκήλες σε ασθενείς με στένωση 

του μυελικού σωλήνα, αποτελούν προεκβολές ελευθέρων τμημάτων των 

δίσκων συχνά αντίστοιχα με τα σπονδυλικά τρήματα. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η αφαίρεση των ελευθέρων τμημάτων των δίσκων κατά τη 

διάρκεια της πεταλεκτομής είναι απαραίτητη προκειμένου να ελαττωθούν 

τα ενοχλήματα. Η λεγόμενη ¨ριζική εκτομή¨ του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

μπορεί να οδηγήσει σε ιατρογενή σπονδυλολίσθηση λόγω της διαταραχής 

της πρόσθιας κολόνας. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι επιπρόσθετά, εξασθένει 

μετά την πεταλεκτομή, και η οπίσθια κολόνα27. Ως εκ τούτου, δε συνιστάται 

η ριζική αφαίρεση του δίσκου. 
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7.3 Υλικά σπονδυλοδεσίας    

Ο στόχος της εσωτερικής οστεοσύνθεσης είναι να διορθώσει την 

παραμόρφωση, να σταθεροποιήσει τη σπονδυλική στήλη, να προστατεύσει 

να νευρικά στοιχεία, να βελτιώσει το ρυθμό της πώρωσης, να μειώσει τον 

αριθμό των επιπέδων που θα συμπεριληφθούν στη σπονδυλοδεσία και να 

ελαττώσει το χρόνο αποκατάστασης του ασθενούς. 

Η οστεοσύνθεση που εκτείνεται μέχρι το κατώτερο μέρος της οσφύος και το 

ιερό παρουσιάζει προβλήματα ιδιαίτερα σε ηλικιωμένα άτομα. Δεν είναι 

δυνατό να τοποθετηθούν υποπετάλια άγκιστρα σε ασθενείς στους οποίους 

έχει γίνει πεταλεκτομή. Επιπρόσθετα, τα συνήθη οπίσθια άγκιστρα με τα 

οποία γίνεται διάταση συχνά οδηγούν σε απώλεια της οσφυϊκής λόρδωσης. 

Η διατήρηση της οσφυϊκής λόρδωσης είναι σημαντικός παράγοντας για την 

μακροπρόθεσμη επιτυχία της αρθρόδεσης. Αποτυχία στο να διατηρηθεί η 

οσφυϊκή λόρδωση μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση ( flat back ) και 

πόνο στη ράχη και την οσφύ. 

Η τοποθέτηση υλικών στους αυχένες των σπονδύλων ( διαυχενικών βιδών ) 

λύνει αρκετά από τα προβλήματα, που σχετίζονται με τα παραδοσιακά 

συστήματα εμφύτευσης, όταν η χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας κρίνεται 

απαραίτητη λόγω αποσυμπίεσης και πεταλεκτομής της Ο.Μ.Σ.Σ. Η 

σταθεροποίηση με χρήση υλικών στους αυχένες των σπονδύλων επιτυγχάνει 

την εστίαση των υλικών εμφύτευσης διαμέσου των ισχυρότερων τμημάτων 

των οστεοπενικών σπονδύλων. Επιτρέπει τμηματική σταθεροποίηση η οποία 
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βελτιώνει τη στροφική σταθερότητα και τη διατήρηση της οσφυϊκής 

λόρδωσης. Η τμηματική σταθεροποίηση, επίσης, ελαττώνει τον αριθμό των 

κινητών τμημάτων τα οποία πρέπει να εμπεριέχονται στην αρθρόδεση 

επιτρέποντας κατά αυτόν τον τρόπο κάποια κινητικότητα της οσφύος. Με το 

σύστημα των διαυχενικών βιδών είναι καλύτερη η σταθεροποίηση του ιερού 

από ότι με τα συστήματα των αγκίστρων και των ράβδων. Επιπρόσθετα, η 

διόρθωση της παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης βελτιώνεται 

αποτελεσματικότερα με τη χρήση τμηματικά διαυχενικών βιδών. 

Η χρήση διαυχενικών βιδών έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Αποτυχία στη 

σωστή τοποθέτηση των βιδών μπορεί να οδηγήσει σε νευρολογικές 

διαταραχές αλλά και αστοχία της αρθρόδεσης.28 Επιπλέον, η μακροβιότητα 

των διαυχενικών βιδών είναι άγνωστη.29 Ο χειρουργός που σκοπεύει να 

κάνει μια  αρθρόδεση της σπονδυλικής στήλης πρέπει να εκτιμήσει τα 

οφέλη και τους κινδύνους από μια τέτοια επέμβαση. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η τοποθέτηση των υλικών γίνεται για να επιτευχθεί μια 

σταθερή αρθρόδεση και για διορθωθούν οι παραμορφώσεις. Ο Fischgrund 

και οι συν.30 συνέκριναν τα αποτελέσματα της πεταλεκτομής που έγινε σε 

συνδυασμό με οπισθοπλάγια αρθρόδεση σε 68 ασθενείς που είχαν στένωση 

μυελικού σωλήνα και εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση με μια άλλη ομάδα 

ασθενών που υποβλήθηκε στην ίδια επέμβαση και στους οποίους έγινε 

επιπρόσθετα χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας. Οι συγγραφείς αυτοί βρήκαν 

ότι οι ασθενείς στους οποίους είχαν τοποθετηθεί υλικά, ο ρυθμός 
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δημιουργίας συμπαγούς πώρου ήταν μεγαλύτερος. Όμως τα κλινικά 

αποτελέσματα ήταν παρεμφερή και στις δύο ομάδες ασθενών. 

Η επίπτωση της ψευδάρθρωσης μετά από οπισθοπλάγια αρθρόδεση χωρίς 

χρήση υλικών αυξάνει με την αύξηση των επιπέδων της σπονδυλοδεσίας. 

Επίσης, η επίπτωση της ψευδάρθρωσης αυξάνει εάν υπάρχει αστάθεια. Η 

χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας ελαττώνει την επίπτωση ψευδάρθρωσης.28 

Οι ενδείξεις για χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας σε ασθενείς στους οποίους 

έχει γίνει πεταλεκτομή και αρθρόδεση λόγω στένωσης μυελικού σωλήνα 

είναι : 1. Διόρθωση ή σταθεροποίηση της σκολίωσης ή της κύφωσης, 2. 

Αρθρόδεση με ταυτόχρονη πεταλεκτομή σε δύο ή περισσότερα επίπεδα, 3. 

Υποτροπή στένωσης μυελικού σωλήνα με συνυπάρχουσα ιατρογενή 

σπονδυλολίσθηση και 4. Οριζόντια μετακίνηση των  σπονδυλικών σωμάτων 

περισσότερο από 4 mm και γωνίωση περισσότερο από 10ο όταν η 

σπονδυλική στήλη ελέγχεται ακτινολογικά σε πρόσθια και οπίσθια κλίση. Η 

προσθήκη υλικών για την αρθρόδεση ενός επιπέδου σε ασθενείς που έχουν 

υποβληθεί σε πεταλεκτομή λόγω εκφυλιστικής σπονδυλολίσθησης αυξάνει 

τον ρυθμό της πώρωσης συγκρινόμενο με αυτόν των ασθενών στους 

οποίους δεν έχουν τοποθετηθεί υλικά. Όμως, δεν φαίνεται να έχει κάποια 

επίδραση στα μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματα.30 

Πολλά μένουν ακόμα να διευκρινιστούν σχετικά με την αρθρόδεση και τη 

χρήση υλικών στις εκφυλιστικές παθήσεις της οσφυϊκής μοίρας της 

σπονδυλικής στήλης. 
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8. Είδη μοσχευμάτων χρησιμοποιούμενων στην χειρουργική 

της σπονδυλικής στήλης και η βιολογία τους 

 

Σκοπός της σπονδυλοδεσίας είναι να επιτευχθεί κατάργηση της κίνησης 

μεταξύ των κινούμενων τμημάτων της σπονδυλικής στήλης. Για το λόγο 

αυτό πέρα από τη χρήση συστημάτων εσωτερικής οστεοσύνθεσης 

χρησιμοποιούνται και οστικά μοσχεύματα ή υποκατάστατα οστικών 

μοσχευμάτων. 

Ανάλογα με την προέλευση των μοσχευμάτων χρησιμοποιούνται οι 

παρακάτω όροι : 

1. Αυτομοσχεύματα ονομάζονται τα μοσχεύματα τα οποία προέρχονται από 

τον ίδιο οργανισμό και λαμβάνονται από άλλο ή από γειτονικό σημείο του 

σώματος σε σχέση με το σημείο όπου τοποθετείται. 

2. Αλλομοσχεύματα ονομάζονται τα μοσχεύματα τα οποία προέρχονται από  

άλλο οργανισμό ο οποίος ανήκει στο ίδιο είδος με τον δέκτη. 

3. Ξενομοσχεύματα ονομάζονται τα μοσχεύματα που προέρχονται από 

άλλο οργανισμό ο οποίος ανήκει σε διαφορετικό είδος από τον δέκτη. 

4. Ισομοσχεύματα ονομάζονται τα μοσχεύματα που προέρχονται από 

γονιδιακά πανομοιότυπο οργανισμό, όπως συμβαίνει σε ομοζυγωτικά 

δίδυμα αδέλφια. 
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5. Κεραμικά μοσχεύματα ονομάζονται τα υποκατάστατα οστικών 

μοσχευμάτων, κατασκευασμένων με ειδική επεξεργασία στο εργαστήριο, 

που διατηρούν κάποιες από τις ιδιότητες των οστικών μοσχευμάτων σε 

άλλοτε άλλο βαθμό.  

Μολονότι η διαδικασία και τα στάδια πώρωσης ενός κατάγματος είναι 

γνωστά, δεν είναι τόσο σαφή τα στάδια ενσωμάτωσης των οστικών 

μοσχευμάτων κατά την διαδικασία πώρωσης. Φαίνεται ότι τρία κύρια 

στάδια λαμβάνουν χώρα όπως περίπου συμβαίνει και κατά τη διαδικασία 

πώρωσης μιας οστικής κάκωσης.31  

1. Στο πρώτο στάδιο το χειρουργικό τραύμα και η οστική αποφλοίωση 

οδηγεί σε κυτταρικό θάνατο των ελεύθερων οστικών τεμαχίων και 

απελευθέρωση παραγόντων οι οποίοι παρουσία μικρής μερικής πίεσης 

οξυγόνου και χαμηλού pH χρησιμεύουν ως χημειοτακτικοί παράγοντες για 

την προσέλκυση οστεογενετικών κυττάρων στην περιοχή όπου βρίσκεται το 

μόσχευμα. Το οστικό μόσχευμα μπορεί, ανάλογα με το είδος του, να 

περιέχει εξαρχής οστεογενετικά κύτταρα ικανά να συνθέσουν απευθείας 

οστό. Τα μοναδικά μοσχεύματα με αυτή την ικανότητα που είναι γνωστά 

μέχρι σήμερα είναι το φρέσκο αυτόλογο μόσχευμα και ο μυελός των οστών. 

2. Στο δεύτερο στάδιο τα αδιαφοροποίητα οστεογενετικά κύτταρα 

μετατρέπονται σε χονδροβλάστες και οστεοβλάστες με μια διαδικασία στην 

οποία εμπλέκονται διάφοροι χημικοί παράγοντες. Αυτή η διαδικασία 

ονομάζεται οστεοεπαγωγή. Οι προσταγλανδίνες είναι οι πιο σημαντικοί από 
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αυτούς τους παράγοντες και γι’ αυτό το λόγο οι αναστολείς των 

προσταγλανδινών όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα πρέπει 

να αποφεύγονται σε ασθενείς όπου αναμένεται η πώρωση ενός κατάγματος 

ή άλλη παρεμφερής διαδικασία όπως αυτή σε ασθενείς που έχουν πρόσφατα 

υποβληθεί σε σπονδυλοδεσία. Στη διεργασία της οστεοεπαγωγής 

εμπλέκονται και άλλοι τοπικοί αυξητικοί παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες 

επηρεάζουν την μετανάστευση, τη διαφοροποίηση και τη δραστηριότητα 

των μεσεγχυματικών κυττάρων. Η οστεομορφογενετική πρωτεΐνη (BMP) 

είναι η πιο γνωστή αλλά εκτός αυτής υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι 

δεκαπέντε τέτοιοι αυξητικοί παράγοντες όπως οι β-μετατρεπτικοί αυξητικοί 

παράγοντες (TGF-β), ο ινοβλαστικός αυξητικός παράγοντας (FGF),  ο 

αιμοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας (PDGF) κ.α. 

3. Στο τρίτο στάδιο λαμβάνει χώρα η οστεοκαθοδήγηση και η οστική 

ενσωμάτωση. Έχει διαμορφωθεί ένα ικρίωμα πάνω στο οποίο, με τη δράση 

των οστεογενετικών παραγόντων, εναποτίθεται οστό. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης επιτυγχάνεται η συνέχεια του νεοσχηματισθέντος οστού 

κατά μήκος της επιθυμητής περιοχής με ταυτόχρονη εμφάνιση 

νεοαγγείωσης. Το νεοσχηματισθέν οστικό μόσχευμα αρχίζει σταδιακά να 

συμπεριφέρεται όπως όλες οι οστικές δομές του οργανισμού και υπόκειται, 

όταν γίνει ώριμο οστό, στο νόμο του Wolff ο οποίος καθορίζει την 

αναγέννηση του σύμφωνα με τα φορτία που δέχεται.  
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Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν, με τη δράση τους, την 

πορεία πώρωσης τόσο κατά την διάρκεια μιας σπονδυλοδεσίας αλλά και εν 

γένει κατά την πώρωση ενός κατάγματος. Τέτοιοι παράγοντες είναι το 

κάπνισμα το οποίο επιδρά αρνητικά ελαττώνοντας την παραγωγή οστίτη 

ιστού32 και οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έχουν θετική δράση στην 

περιφερική παραγωγή οστού.33

8.1 Λειτουργίες των οστικών μοσχευμάτων 

Το φαινόμενο της οστεογένεσης αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου 

δημιουργείται νέος οστίτης ιστός χωρίς την παρουσία πρόδρομων μορφών 

κυττάρων. Όταν δημιουργείται νέο οστό, επί ή πέριξ του μοσχεύματος, αυτό 

δύναται να προέρχεται είτε από τα κύτταρα του μοσχεύματος (αυτά που 

επιβιώνουν από τη μεταφορά του και είναι ικανά να δημιουργήσουν νέο 

οστό) είτε από κύτταρα της δέκτριας περιοχής. Αυτό το πρώιμο οστό που 

δημιουργείται από ζώντα κύτταρα είναι κριτικής σημασίας στη διαμόρφωση 

πώρου κατά τις πρώτες 4 – 8 μετεγχειρητικές εβδομάδες. 

Άλλος τρόπος με τον οποίο ένα μόσχευμα μπορεί να αποτελέσει πηγή 

οστεογένεσης είναι να λειτουργήσει οστεοεπαγωγικά. Ως οστεοεπαγωγή 

ονομάζεται το φαινόμενο κατά το οποίο γίνεται συγκέντρωση των 

μεσεγχυματικών κυττάρων της δέκτριας περιοχής, τα οποία στη συνέχεια, 

διαφοροποιούνται σε χονδροβλάστες και οστεοβλάστες. Η οστεοεπαγωγή 

πραγματοποιείται με τη μεσολάβηση παραγόντων που απελευθερώνονται 

από το μόσχευμα.  
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Όταν τα οστικά μοσχεύματα τοποθετούνται για την κάλυψη μεγάλων 

οστικών ελλειμμάτων τότε λειτουργούν ως στηρικτικά στοιχεία. 

Πολλές φορές τα μοσχεύματα χρησιμοποιούνται για εξασφαλίσουν 

μηχανική υποστήριξη λειτουργώντας ως ικρίωμα πάνω στο οποίο θα 

αναπτυχθεί νέο οστό. Η τρισδιάστατη αυτή διεργασία της ανάπτυξης 

νεοαγγείων, περιαγγειακού ιστού και οστεογενετικών κυττάρων που 

προέρχονται από τη δέκτρια περιοχή αποκαλείται οστεοκαθοδήγηση.  

8.2 Αυτομοσχεύματα 

 Τα μοσχεύματα αυτά είναι είτε σπογγώδη είτε φλοιώδη. Είναι κατεξοχήν 

οστεοεπαγωγικά, πολύ καλά επαναγγειούμενα και ενσωματώνονται 

ταχύτατα στη δέκτρια περιοχή. Η κύρια πηγή λήψης του μοσχεύματος είναι 

η λαγόνια ακρολοφία. Αν και το λαγόνιο μόσχευμα θεωρείται η χρυσή 

σταθερά λόγω των έντονων οστεογενετικών και οστεοκαθοδηγητικών 

ιδιοτήτων του, ωστόσο σημαντικού βαθμού νοσηρότητα έπεται της 

διαδικασίας λήψης του. Η βιολογική δραστηριότητα του αυτόλογου 

σπογγώδους μοσχεύματος προκύπτει από την ιστοσυμβατότητα του, την 

επιφάνεια του, η οποία καλύπτεται σε μεγάλη έκταση από οστεοβλάστες και 

τις πρόδρομες μορφές του, καθώς και από τη δοκιδώδη τριδιάστατη 

αρχιτεκτονική του. Πολλά από τα μεταμοσχευθέντα κύτταρα πεθαίνουν, 

κυρίως τα οστεοκύτταρα των δοκίδων, αλλά οι οστεοβλάστες επιφανείας 

επιβιώνουν και παράγουν άμεσα νέο οστό. Επειδή το σπογγώδες οστό είναι 

ιδιαίτερα πορώδες, τα αγγεία του δέκτη, οι οστεοβλάστες και οι πρόδρομες 
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μορφές του μπορούν να διεισδύσουν στο μόσχευμα από την περιφέρεια προς 

το κέντρο σε δύο ημέρες μετά την επέμβαση. Οι πρόδρομες μορφές των 

οστεοκλαστών προέρχονται από το αίμα και έτσι η αναπτύξη νεοαγγείων 

σηματοδοτεί την έναρξη απορρόφησης του μοσχεύματος. Τελικά το 

μόσχευμα ανακατασκευάζεται, δηλαδή το νέο οστό του δέκτη και οι 

παγιδευμένες μορφές του νεκρωμένου οστού σταδιακά απορροφώνται από 

τους οστεοκλάστες και αντικαθίστανται με νέο οστό, το οποίο συντίθεται 

από τους οστεοβλάστες του δέκτη. Η περίοδος της οστεοεπαγωγής και της 

πρώϊμης ανακατασκευής, στα σπογγώδη μοσχεύματα, μπορεί να διαρκέσει 

μερικούς μήνες. Το τελικό στάδιο αντιστοιχεί στη διαμόρφωση του 

μοσχεύματος σε μια αποδοτικού τύπου, από στηρικτικής απόψεως, 

κατασκευή. Αυτή η διαδικασία είναι σαφώς αναγνωρίσιμη στους 6 μήνες 

και ολοκληρώνεται πλήρως μέσα σε ένα χρόνο. 

8.3 Αλλομοσχεύματα 

Τα μοσχεύματα αυτά παρέχουν μηχανική υποστήριξη. Διατίθενται σε 

φλοιώδη ή σπογγώδη μορφή. Έχουν κυρίως, οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες 

και σε πολύ μικρότερο βαθμό από τα αυτομοσχεύματα οστεοεπαγωγική 

ικανότητα.  Η χρήση αλλομοσχευμάτων συσχετίζεται με μικρότερη 

ικανότητα δημιουργίας οστικού πώρου, μεγαλύτερη απορρόφηση και 

μεγαλύτερα ποσοστά επιμολύνσεων συγκρινόμενα με τη χρήση 

αυτομοσχευμάτων. Πέραν αυτού ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών είναι 

υπαρκτός.34,35 Η διαδικασίας της αποστείρωσης  πέρα από το ότι 
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καταστρέφει τους μολυσματικούς παράγοντες επιδρά μειώνοντας την 

μηχανική αντοχή του μοσχεύματος αλλά και του βιολογικού του δυναμικού. 

Είναι όμως χρήσιμη εναλλακτική λύση κυρίως σε ασθενείς με υψηλό 

δυναμικό οστεογενετικής ικανότητας, όπως ο σκελετός των παιδιών και 

εφήβων. 

8.4 Αλλογενής απομεταλλωμένη οστική θεμέλια ουσία ( DBP ) 

Το είδος αυτό του μοσχεύματος αποτελεί μια ακραία μορφή επεξεργασίας 

αλλομοσχεύματος. Προέρχεται από φλοιώδες οστό το οποίο κατόπιν 

κατάλληλης επεξεργασίας έχει αφαλατωθεί. Η διαδικασία στην οποία 

υποβάλλεται διατηρεί κολλαγονούχες  και μη πρωτεΐνες καθώς και τους 

αυξητικούς παράγοντες που φυσιολογικά υπάρχουν στο οστό. Είναι 

διαθέσιμο σε διάφορες μορφές. Οι οστεοκαθοδηγητικές του ικανότητες 

έχουν τεκμηριωθεί36 και φαίνεται ότι η πιο δραστική του ουσία είναι η 

οστεομορφογενετική πρωτείνη ( Bone morphogenic protein ) που υπάρχει 

σε άλλοτε άλλες ποσότητες και προσδίδει στο μόσχευμα οστεοεπαγωγική 

ικανότητα. 

8.5 Τα ξενομοσχεύματα 

Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για μοσχεύματα που λαμβάνονται από 

οργανισμούς άλλου είδους. Στο παρελθόν εχρησιμοποιείτο οστό από 

βοοειδή ή κέρατα βοοειδών ως ξενομόσχευμα. Τα μοσχεύματα αυτά έχουν 

ως κύριο χαρακτηριστικό την έντονη ανοσολογική αντίδραση λόγω της 

έλλειψης ιστολογικής συγγένειας με το δέκτη. Με την ποικιλία των 
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εναλλακτικών μέσων μοσχευμάτων που διατίθενται σήμερα στις επιλογές 

του ορθοπαιδικού χειρουργού η χρήση τους δεν συστήνεται και έχει 

σταματήσει.36  

8.6 Τα κεραμικά  

Τα κεραμικά περιλαμβάνουν μια μεγάλη κατηγορία εναλλακτικών οστικών 

μοσχευμάτων. Διακρίνονται σε αδρανή όπως αυτά από οξείδιο του αργιλίου 

[XCaOP2O5] και πυροφωσφορικό ασβέστιο [Ca2P2O7] και σε βιοενεργά, 

όπως ο υδροξυαπατίτης ( hydroxyapatite-HA ) [Ca10(PO4)6(OH)2] και το 

φωσφορικό ασβέστιο ( tricalcium phosphate-TCP) [Ca3(PO4)2].37 Το οξείδιο 

του αργιλίου είναι βιολογικά αδρανές, μη βιοδιασπώμενο ή 

βιοαπορροφήσιμο και δεν σχηματίζει ισχυρό βιολογικό δεσμό με το οστό. 

Αντίθετα παρουσιάζει μεγαλύτερη εμβιομηχανική αντοχή από τον 

υδροξυαπατίτη. 

Τα πλέον χρησιμοποιούμενα είναι σήμερα τα βιοενεργά κεραμικά 

εμφυτεύματα. (Εικόνα 10) Αποτελούνται από υδροξυαπατίτη ή φωσφορικό 

ασβέστιο ή συνδυασμό των δύο. Πρόκειται για εύθραυστα υλικά με 

διαφορές στη χημική σύνθεση και την κρυσταλλική δομή τους. Κύρια 

ιδιότητα των κεραμικών εμφυτευμάτων είναι η οστεοκαθοδήγηση ενώ κύριο 

μειονέκτημα είναι η ευθραυστότητα. Σήμερα είναι γνωστό ότι όσο 

αυξάνεται η πορώδης δομή ενός υλικού (Εικόνα 11) τόσο αυξάνεται η 

ικανότητα για ανάπτυξη νέου οστού εντός του μοσχεύματος, ενώ αντίθετα 

μειώνεται η αντοχή του στη συμπίεση38. Σε κλινικές μελέτες έχει 
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διαπιστωθεί ότι το φωσφορικό ασβέστιο ( TCP ) ανακατασκευάζεται 

καλύτερα από τον υδροξυαπατίτη ( HA ) λόγω της πορώδους συστάσεως 

του, αλλά εμβιομηχανικά είναι λιγότερο ισχυρό, γιατί απορροφάται 

ταχύτερα ( σε περίπου 6 εβδομάδες από την εφαρμογή του ). Τα κεραμικά 

εμφυτεύματα είναι εύθραυστα και παρουσιάζουν μικρή αντοχή σε δυνάμεις 

εφελκυσμού. Το μειονέκτημα αυτό οφείλεται στο ότι οι οστεώνες που 

αναπτύσσονται μέσα στους πόρους του υλικού δεν αντιστοιχούν στον άξονα 

φορτίσεων της περιοχής εμφύτευσης και ο ρυθμός πώρωσης είναι βραδύς.  

 

 

Εικόνα 10 : Φυσικό κοράλλι 
(Goniopora)σε μεγέθυνση. Η δομή και 
σύσταση του προσομοιάζουν του 
σπογγώδους οστού και για το λόγο αυτό 
χρησιμοποιούνται ως μοσχεύματα αφού 
πρώτα υποστούν ειδική επεξεργασία. 

 

 

Εικόνα 11 : Η παρουσία πώρων στο 
φυσικό κοράλλι οι οποίοι ενώνονται 
μεταξύ τους επιτρέπει την ενσωμάτωση 
του νεοσχηματισθέντος οστού με το  
κεραμικό μόσχευμα καθώς και την 
σταδιακή απορρόφηση του. 
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Τα κεραμικά εμφυτεύματα δεν έχουν οστεοεπαγωγικές ιδιότητες. Έχει όμως 

παρατηρηθεί ότι ο υδροξυαπατίτης παρουσιάζει σημαντική χημική 

συγγένεια με τοπικούς αυξητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

αναγεννητική διαδικασία. Το τοπικό αιμάτωμα περιέχει παράγοντες που 

ευοδώνουν το σχηματισμό νέου οστού, καθώς δρα οστεοκαθοδηγητικά, 

παρέχοντας τη δομική υποστήριξη για νεοαγγείωση και οστεοβλαστική 

δράση.  

Η χημική σύσταση του κεραμικού υλικού, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, επηρεάζει τη βιοαπορρόφησή του. Άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν την απορρόφηση είναι το σχήμα και η αρχιτεκτονική του. Τα 

συμπαγή κεραμικά υλικά με μικρές ελεύθερες επιφάνειες βιοδιασπώνται πιο 

αργά από τα πορώδη μοσχεύματα. Μελέτες έχουν αποδείξει ότι το 

φωσφορικό ασβέστιο ( TCP ) που είναι περισσότερο πορώδες από τον 

υδροξυαπατίτη ( HA ), υφίσταται βιολογική διάσπαση 10 έως 20 φορές 

ταχύτερα από τον υδροξυαπατίτη37. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα τμήμα του 

φωσφορικού ασβεστίου μετά την εμφύτευσή του στον ξενιστή μετατρέπεται 

σε υδροξυαπατίτη και έτσι διασπάται αργά. Τα κύτταρα που απορροφούν 

τον υδροξυαπατίτη είναι γιγαντοκύτταρα και όχι οστεοκλάστες. Τα κύτταρα 

αυτά παύουν να λειτουργούν όταν απορροφήσουν 2 έως 10μm 

υδροξυαπατίτη. Έτσι, μεγάλα εμφυτεύματα υδροξυαπατίτη παραμένουν στη 

θέση τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα39,40.  
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Τα κεραμικά δεν παρουσιάζουν πρώιμες επιπλοκές όπως λοίμωξη ή 

αντίδραση του ξενιστή προς το ξένο σώμα41. Η ακτινολογική απεικόνιση 

των κεραμικών διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επίμονη 

ακτινοσκιερή ακτινογραφική απεικόνιση δεν επιτρέπει τον καθορισμό του 

βαθμού οστικής παραγωγής και ενσωμάτωσης εντός του μοσχεύματος42. Ο 

ρόλος των κεραμικών εμφυτευμάτων στη χειρουργική της σπονδυλικής 

στήλης εντοπίζεται κυρίως στον περιορισμό των επιπλοκών από τη χρήση 

αυτόλογου οστικού μοσχεύματος. Στη χειρουργική της σκολίωσης τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνονται43,44. Οι 

μελέτες του Delecrin και των συν.43 καθώς και του Ransford και των συν.44 

απέδειξαν ότι η χρήση του πορώδους κεραμικού εμφυτεύματος εξασφαλίζει 

αποτελέσματα ανάλογα με αυτά των αυτομοσχευμάτων ως προς την 

επίτευξη οπίσθιας σπονδυλοδεσίας για την αντιμετώπιση της ιδιοπαθούς 

σκολίωσης. Όμως, σύμφωνα με τις μελέτες, τα κεραμικά υλικά δεν μπορούν 

να υποκαταστήσουν τα αυτόλογα μοσχεύματα και η χρήση τους υπόκειται 

σε ορισμένους περιορισμούς. Πρέπει η εμφύτευσή τους να συνδυάζεται με 

χρήση συστήματος εσωτερικής οστεοσύνθεσης, να χρησιμοποιούνται, 

επικουρικά, αυτομοσχεύματα και να μην χρησιμοποιούνται σε περιοχές 

μεγάλης φόρτισης λόγω της περιορισμένης μηχανικής τους αντοχής.  

Ο Κοροβέσης και συν45. τεκμηρίωσαν ιστολογικά την ενσωμάτωση του 

οστού μέσα στη μάζα του κεραμικού αυτού μοσχεύματος σε ασθενείς που 

υπεβλήθησαν σε επέμβαση οπίσθιας σπονδυλοδεσίας για διάφορους λόγους. 



 53

Συγκεκριμένα σε 13 ασθενείς στους οποίους είχε αρχικά γίνει οπίσθια 

σπονδυλοδεσία με χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων (άγκιστρα, διαυχενικές 

βίδες και ράβδοι) με την ενίσχυση με κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη Pro–

Osteon 500 (Interpore International, Irvine, CA)  υπεβλήθησαν σε 15 

επεμβάσεις αναθεώρησης. Οι ενδείξεις για την αρχική επέμβαση ήταν 

εκφυλιστική νόσος, κατάγματα σπονδύλων, σκολίωση, όγκοι και 

σπονδυλική στένωση. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αναθεώρηση ήταν : 

λοίμωξη, ψευδάρθρωση, και πόνος οφειλόμενος στα υλικά σπονδυλοδεσίας. 

Κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης ελήφθησαν ιστοτεμάχια από την 

περιοχή όπου είχε τοποθετηθεί ο κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης και 

εξετάσθηκαν στο παθολογοανατομικό εργαστήριο με χρώση αιματοξυλίνης 

– ηωσίνης. Από την παθολογοανατομική εξέταση διαπιστώθηκε παραγωγή 

οστού σε 11 από τις 15 περιπτώσεις μέσα στη μάζα του μοσχεύματος.  

8.7 Ανασυνδυασμένοι αυξητικοί παράγοντες 

Οι ανασυνδυασμένοι αυξητικοί παράγοντες με οστεοεπαγωγικές ιδιότητες 

φαίνεται ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμοι. Πριν από τη κλινική εφαρμογή 

τους στην καθημερινή χειρουργική πρακτική θα πρέπει να αποδειχθεί ότι 

είναι ιστοσυμβατοί, δεν είναι τοξικοί και στερούνται οποιονδήποτε 

ανεπιθύμητων ενεργειών46. Προς το παρόν διενεργούνται κλινικές μελέτες 

στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ανασυνδυασμένη οστική 

μορφογενετική πρωτείνη 2 και 7 ( Recombinant BMP-2 και BMP-7 ). Τα 

αποτελέσματα των μελετών αυτών αναμένονται σύντομα.  
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8.8 Κύτταρα μυελού των οστών 

Εναλλακτική πηγή αυτόλογων οστεογενετικών ( μεσεγχυματικών ) 

κυττάρων αποτελούν τα κύτταρα του μυελού των οστών. Στα νεαρά άτομα η 

αναλογία αυτών των κυττάρων είναι 1 : 50.000 ενώ σε ηλικιωμένα άτομα 

είναι 1 : 2.000.00031. Με τη χρήση μεθόδων φυγοκέντρησης μπορεί η 

συγκέντρωση αυτών των κυττάρων να αυξηθεί όταν η χρήση τους είναι 

επιβεβλημένη. Η λήψη του υλικού γίνεται με σύριγγα είτε από τη λαγόνια 

ακρολοφία είτε από το εγγύς τμήμα του βραχιονίου είτε από την κνήμη. 

Υπάρχουν σε εξέλιξη μελέτες ανάπτυξης μηχανισμών καλλιέργειας 

μεσεγχυματικών κυττάρων47. 

 

9. Διαυχενικές βίδες   

 

Η εξέλιξη της εσωτερικής οστεοσύνθεσης της σπονδυλικής στήλης με 

τη χρήση διαυχενικών βιδών. 

Η χρήση των διαυχενικών βιδών αποτέλεσε επανάσταση στη χειρουργική 

της σπονδυλικής στήλης. (Εικόνα 12) Πριν από την εφαρμογή, στην 

καθημερινή χειρουργική πρακτική, των διαυχενικών βιδών μεσολάβησαν 

ποικίλες χειρουργικές τεχνικές σπονδυλοδεσίας. Πρώτος ο Hadra48 το 1891 

χρησιμοποίησε σύρμα από άργυρο για την σταθεροποίηση καταγμάτων – 

εξαρθρημάτων στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης καθώς και της 

φυματιώδους σπονδυλίτιδας.  Αργότερα ο King49 το 1948 εισήγαγε τις βίδες 
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των μικρών αρθρώσεων για την αντιμετώπιση εκφυλιστικών παθήσεων της 

οσφυϊκής μοίρας. Ο Boucher50 το 1959 χρησιμοποίησε πρώτος τις 

διαυχενικές βίδες όμως η κατεύθυνση των βιδών δεν ήταν στον επιμήκη 

άξονα του αυχένα αλλά είχαν κατεύθυνση λοξή. Οι πρώτοι που 

χρησιμοποίησαν διαυχενικές βίδες οι οποίες διέρχονταν από τον επιμήκη 

άξονα του αυχένα και στη συνέχεια διαπερνούσαν τον ισθμό προς το σώμα 

του σπονδύλου ήταν οι Harrington & Tullos51 το 1969. Οι συγγραφείς αυτοί 

δημοσίευσαν δύο περιπτώσεις ασθενών με σημαντική σπονδυλολίσθηση και 

την προσπάθειά τους να επιτύχουν ανάταξη. Οι πρωτοπόροι στην χρήση των 

διαυχενικών βιδών για την επίτευξη εσωτερικής οστεοσύνθεσης ήταν 

Γάλλοι και Ελβετοί ερευνητές τη δεκαετία του 1970 όπως οι : Cotrel & 

Dubousset52  , Dick53, Roy – Camille54 και Luis55. Ο Steffee και οι συν56 το 

1986 αναφέρονται για πρώτη φορά στη χρήση διαυχενικών βιδών σε 

συνδυασμό με πλάκες. Τα αποτελέσματα επιτυχούς σπονδυλοδεσίας με 

αυτή την τεχνική ανέρχονται σε ποσοστό έως και 90%. 
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Εικόνα 12 : Οι διαυχενικές βίδες που τοποθετήθηκαν στους ασθενείς της μελέτης ήταν κυλινδρικές και 

πολυαξονικές, δηλαδή ο άξονας του κορμού του κοχλία με το τμήμα που υποδεχέται την ράβδο (κεφαλή) 

που  ενώνει τις διαυχενικές βίδες μεταξύ τους έχουν δυνατότητα γωνίωσης όπως φαίνεται και στην εικόνα. 
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1. Εισαγωγή 

 

Η οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία με τη χρήση μεταλλικών  εμφυτευμάτων 

και αυτόλογου λαγόνιου  μοσχεύματος είναι η συνήθης πρακτική στη 

χειρουργική αντιμετώπιση των εκφυλιστικών παθήσεων της σπονδυλικής 

στήλης. Μολονότι το λαγόνιο μόσχευμα θεωρείται το πιο αποτελεσματικό 

για την επίτευξη πώρωσης, το ποσοστό ψευδάρθωσης μετά από 

οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία κυμαίνεται σύμφωνα με τον Simom και τους 

συν57 σε ποσοστά από 5 έως 35%. Η λήψη μοσχεύματος από τη λαγόνια 

ακρολοφία συνοδεύεται από σημαντικό αριθμό επιπλοκών. Στη 

βιβλιογραφία έχει από αρκετούς ερευνητές γίνει καταγραφή της συχνότητας 

των επιπλοκών αυτών. Οι Abott και συν, Arrington και συν, Stricker και 

συν, Burwell και συν, Connolly και συν και Enneking και συν58-63 είναι 

μερικοί από τους ερευνητές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οποίων φαίνεται 

ότι οι επιπλοκές από τη λήψη λαγονίου μοσχεύματος ανέρχεται σε ποσοστό 

έως και 17,9 % και περιλαμβάνουν : κακώσεις αγγείων και νεύρων, κήλες 

του μυϊκού τοιχώματος, εν τω βάθει λοιμώξεις, αιματώματα και κατάγματα 

του λαγονίου οστού. 

Εξαιτίας των επιπλοκών από τη λήψη του λαγονίου μοσχεύματος στη 

χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, αλλά και σε αρκετές άλλες 

ορθοπαιδικές επεμβάσεις, εμφανίστηκε η τάση να χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικές πηγές μοσχευμάτων. Υποκατάστατα των αυτόλογων 
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μοσχευμάτων θεωρούνται τα αλλομοσχεύματα, τα ξενομοσχεύματα και τα 

κεραμικά μοσχεύματα. 

Τα κεραμικά μοσχεύματα, συμπεριλαμβανομένου και του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη, χρησιμοποιούνται όλα και περισσότερο στη χειρουργική της 

σπονδυλικής στήλης45,64,65. Τα παραπάνω διατίθενται σε πολλούς τύπους και 

μορφές, διαθέτουν οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες. Σύμφωνα με τα 

ερευνητικά αποτελέσματα του Bucholz και των συν66 ο οποίος μελέτησε τη 

χρήση μοσχευμάτων από κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη σε ασθενείς με 

κάταγμα του κνημιαίου plateau και συνοδό οστικό έλλειμμα, διαπιστώθηκε 

ότι δεν προκαλούν αντίδραση ξένου σώματος στον λήπτη ούτε 

ενεργοποιούν φλεγμονώδεις αντιδράσεις. Επιπρόσθετα, τα κεραμικά 

μοσχεύματα δεν διατρέχουν τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσματικών 

ασθενειών ούτε αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης εν τω βάθει λοίμωξης 

όπως αποδείχθηκε σε πρόσφατη μελέτη από τον Κοροβέση και τους συν45. 

Το Pro-Osteon 500R ( Interpore Cross, International, Irvine, CA, USA ) 

ανήκει στην κατηγορία των κεραμικών οστικών μοσχευμάτων. Πρόκειται 

για επιμεταλλωμένο υλικό σπογγώδους σύστασης το οποίο έχει αποδειχθεί 

αποτελεσματική εναλλακτική λύση, έναντι του αυτόλογου μοσχεύματος, 

στην κάλυψη μετατραυματικών μεταφυσιακών οστικών ελλειμμάτων67,68. 

Το Pro-Osteon 500R είναι μια μορφή κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη που 

διαθέτει ένα προβλεπόμενο ρυθμό απορρόφησης σε αντίθεση με άλλες 

μορφές ( Pro-Osteon 200 και Pro-Osteon 500 ) τα οποία απορροφούνται 



 60

ελάχιστα έως καθόλου ανεξάρτητα από το χρόνο που θα παρέλθει από την 

τοποθέτηση τους. Αυτή η ιδιότητα του Pro-Osteon 500R επιτρέπει την 

ευχερέστερη εκτίμηση της δημιουργίας οστικού πώρου κατά τον 

ακτινολογικό έλεγχο. (Εικόνες 1και 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Μεγέθυνση της δομής του Pro – 
Osteon 500R . Παρουσιάζει μεγάλη 
ομοιότητα με τη δομή του σπογγώδους 
οστού. 

Β 

Δ

Γ

Α

Εικόνα 2 : Σχηματική παράσταση της 
διαδικασίας ενσωμάτωσης του Pro – 
Osteon 500R στην περιοχή λήψης. Α. 
αγγειακή και ινώδης διείσδυση, Β. 
Οστεοβλάστες στην επιφάνεια του 
μοσχεύματος, Γ. Εναπόθεση οστού, Δ. 
Δοκιδώδες οστό μέσα στους πόρους του 
μοσχεύματος.

 

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε από τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν 

κλινικές και ακτινολογικές μελέτες που να συγκρίνουν τη διαδικασία 

πώρωσης, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε οπίσθια ή οπισθοπλάγια 

οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με τη χρήση διαυχενικών βιδών, τα αποτελέσματα 

της εφαρμογής αυτόλογου μοσχεύματος σε σχέση με αυτά κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη.  
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2. Σκοπός της μελέτης 

 

Η προοπτική αυτή  μελέτη έχει ως σκοπό να ερευνήσει την εξέλιξη της 

οπισθοπλάγιας οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας σε ασθενείς στους οποίους 

χρησιμοποιήθηκε ως μόσχευμα κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης (Pro-Osteon 

500R) και να συγκριθεί με ασθενείς στους οποίους χρησιμοποιήθηκε 

αυτόλογο μόσχευμα το οποίο λήφθηκε από τη λαγόνια ακρολοφία. 

 

3. Επιδημιολογικά στοιχεία της εκφυλιστικής νόσου της 

σπονδυλικής στήλης 

 

Η εκφυλιστική νόσος της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

περιλαμβάνει μια ομάδα παθήσεων που συχνά συνυπάρχουν. Οι παθήσεις 

αυτές είναι η σπονδυλική στένωση, η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου 

δίσκου, η σπονδυλολίσθηση, η σκολίωση των ενηλίκων και η σπονδυλική 

αστάθεια. Η αιτία που οδηγεί στην εμφάνιση μιας εκ των παραπάνω 

παθήσεων επηρεάζει κατά κανόνα σε τέτοιο βαθμό την στατική και την 

εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης που οδηγεί στη συνέχεια στην 

εκδήλωση και κάποιων εκ των υπολοίπων παθήσεων.Η παραμόρφωση της 

σπονδυλικής στήλης που προκύπτει από αυτή την εκφυλιστική διεργασία 

μπορεί να έχει επίπτωση και στις νευρικές δομές ( μήνιγγα, ιππουρίδα, ρίζες 
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νεύρων ) με αποτέλεσμα εκδήλωση νευρολογικής σημειολογίας σε άλλοτε 

άλλο βαθμό ανάλογα με τα νευρικά στοιχεία που δυσπραγούν.  

Για τον ελληνικό πληθυσμό δεν υπάρχουν έγκυρες και δημοσιευμένες 

μελέτες σχετικά με την επίπτωση της εκφυλιστικής νόσου της οσφυϊκής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

Σύμφωνα με τον Johnsson και συν.69 η ετήσια επίπτωση στον Σουηδικό 

πληθυσμό είναι 5/100.000 κατοίκους. Από το National Ambulatory Medical 

Care Survey (NAMCS) προκύπτει ότι για το έτος 1989 – 1990 το 2,8% των 

ιατρικών επισκέψεων έγιναν για άλγος στην οσφύ70. Σε αυτή την περίοδο 

έγιναν 29.964.894 επισκέψεις σε ιατρούς λόγω αναφερόμενου πόνου στην 

οσφύ και διαπιστώθηκε ότι στο 56,8% αυτών των επισκέψεων δεν 

διαπιστώθηκε κάποια ειδική πάθηση της σπονδυλικής στήλης. Όμως στο 

11,1%  διαπιστώθηκε προπίπτων μεσοσπονδύλιος δίσκος και στο 3,9% 

σπονδυλική στένωση. Τέλος το National Spine Network (NSN) μας δίνει 

στοιχεία σχετικά με τον επιπολασμό της εκφυλιστικής νόσου της 

σπονδυλικής στήλης και ειδικά τη σπονδυλική στένωση71. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία που προκύπτουν από αυτή τη μελέτη από 17.774 ασθενείς που 

εξετάστηκαν σε 25 κέντρα. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 45,7 έτη  με 

σταθερή απόκλιση 15,4 έτη και εύρος από 17 – 98 έτη. Το 54,7% των 

ασθενών ήταν άρρενες και το 84,2% ανήκαν στη λευκή φυλή. Μεταξύ 

αυτών των ασθενών το 13,1% έπασχαν από σπονδυλική στένωση, 12,9% 
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από εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση και 19,2% από προπίπτοντα 

μεσοσπονδύλιο δίσκο. 

 

4. Υλικό και μέθοδος    

 
Όλοι οι ασθενείς συμφώνησαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μελέτη.  

4.1. Τα κριτήρια εισόδου στη μελέτη ήταν : 

1. Εκφυλιστική νόσος της οσφυοϊερής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

με σπονδυλική στένωση και συνοδό αστάθεια. 

2. Έως τρία επίπεδα σπονδυλοδεσίας. 

4.2 Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν : 

1. Προηγούμενες επεμβάσεις στην οσφυϊκή ( Ο.Μ.Σ.Σ. ) ή οσφυοϊερή  

μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 

2. Προηγηθείσες λοιμώξεις στην οσφυοϊερή μοίρα της σπονδυλικής 

στήλης. 

3. Οστεοπορωτικά κατάγματα. 

4. Μεταβολικές παθήσεις και παθήσεις ενδοκρινών αδένων ( 

υπερπαραθυρεοειδισμός, υπερ-υποθυρεοειδισμός, σύνδρομο 

Cushing).  

5. Xρόνια λήψη κορτικοστεροειδών φαρμάκων.  

Εξήντα ασθενείς που έπασχαν από συμπτωματική εκφυλιστική 

σπονδυλαρθροπάθεια της οσφυοϊερής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 
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χωρίστηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες (Α, B, Γ ) ανάλογα με το μόσχευμα ή το 

συνδυασμό μοσχευμάτων  που χρησιμοποιήθηκε για την διενέργεια της 

σπονδυλοδεσίας. Η ηλικία των ασθενών( μέση ± σταθερή απόκλιση ) κάθε 

ομάδας ήταν 61±11 για την ομάδα Α, 64±8 για την ομάδα Β, 58±8 για την 

ομάαδα Γ (Πίνακες 1, 2 και 3). 

Το εύρος (range) της παρακολούθησης (follow-up) των ασθενών 

μετεγχειρητικά κυμαινόταν από 3 έως 4 έτη  με μέση τιμή και σταθερά 

απόκλιση  41μήνες ± 4 μήνες.  

 Η επιλογή της ομάδας στην οποία θα εντασσόταν κάθε ασθενής 

καθορίστηκε τυχαία από την ημέρα της εισαγωγής του. 

 Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από εκφυλιστική σπονδυλική στένωση της 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης με συνοδό αστάθεια και 

υποβλήθηκαν σε αποσυμπίεση με περιορισμένη πεταλεκτομή και 

οπισθοπλάγια σπονδυλοδεσία με τοποθέτηση διαυχενικών βιδών.     

Επιπρόσθετα, στους ασθενείς της ομάδας ομάδα Α χρησιμοποιήθηκε 

αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα το οποίο τοποθετήθηκε επάνω στα 

αποφλοιωμένα οπίσθια στοιχεία της περιοχής της σπονδυλοδεσίας (πέταλα , 

ακανθώδεις αποφύσεις)  και ανάμεσα στις εγκάρσιες αποφύσεις των 

εμπλεκομένων στη σπονδυλοδεσία σπονδύλων, οι οποίες είχαν 

προηγουμένως παρασκευασθεί και απογυμνωθεί από τα μαλακά τους μόρια 

(μυς και σύνδεσμοι).  
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Στους ασθενείς της ομάδας Β ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς τακτική όπως 

και στην ομάδα Α αλλά μόνο στην αριστερή πλευρά της περιοχής της 

σπονδυλοδεσίας. Στη δεξιά πλευρά της σπονδυλοδεσίας αντί για αυτόλογο 

λαγόνιο μόσχευμα χρησιμοποιήθηκαν σφαιρίδια κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη ( 15cc ανά επίπεδο ) τα οποία αναμίχθηκαν τόσο με οστό 

που προήλθε από την αποφλοίωση των οπισθίων οστικών στοιχείων της 

περιοχής της σπονδυλοδεσίας ( πέταλα, ακανθώδεις αποφύσεις, σπονδυλικές 

διαρθρώσεις ) όσο και με μυελό των οστών που λήφθηκε από τους αυχένες 

των σπονδύλων κατά τη διαδικασία της παρασκευής τους για την 

τοποθέτηση των διαυχενικών βιδών. Το μίγμα του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη που προήλθε από την ανάμιξη των προαναφερθέντων 

συστατικών τοποθετήθηκε, στα οπίσθια στοιχεία των σπονδύλων εντός της 

περιοχής της σπονδυλοδεσίας και στις εγκάρσιες αποφύσεις τους.  

Τέλος, στους ασθενείς της τρίτης ομάδας ( ομάδα Γ ) χρησιμοποιήθηκε ως 

μόσχευμα αποκλειστικά το μίγμα του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη 

αμφοτερόπλευρα στα οπίσθια στοιχεία της περιοχής της σπονδυλοδεσίας 

και στις εγκάρσιες αποφύσεις χωρίς να χρησιμοποιηθεί λαγόνιο ή άλλο 

αυτόλογο μόσχευμα πλην αυτού που ελήφθη από την τοπική αποφλοίωση 

των οπισθίων οστικών σπονδυλικών στοιχειών.  

Όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις έγιναν από τον ίδιο χειρουργό με την ίδια 

χειρουργική τεχνική. Η ομάδα (Α, Β ή Γ) στην οποία άνηκε ο εκάστοτε 

ασθενής αποκαλυπτόταν στο χειρουργό διεγχειρητικά και αφού είχε 
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ολοκληρωθεί η παρασκευή για την είσοδο των διαυχενικών βιδών. 

Συγκεκριμένα, με μέση οπίσθια τομή παρασκευάζονταν τα οπίσθια και 

οπισθοπλάγια στοιχεία της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

(Εικόνα 3)  Κατά τη διάρκεια παρασκευής των αυχένων των σπονδύλων 

ελαμβάνετο μυελός των οστών και αίμα σε ποσότητα 2-3 cc περίπου ανά 

αυχένα σπονδύλου. Η ποσότητα αυτή στη συνέχεια φυλάσσονταν 

προκειμένου να αναμειχθούν τόσο με τον κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη όσο 

και με το αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα (ανάλογα με την ομάδα στην οποία 

άνηκε ο ασθενής της μελέτης) προτού το τελικό μίγμα τοποθετηθεί ως 

μόσχευμα στα οπίσθια και πλάγια σπονδυλικά στοιχεία. Σε κάθε σπόνδυλο 

τοποθετούνταν δύο διαυχενικές βίδες. Στη συνέχεια λάμβανε χώρα η 

πεταλοτομή και ακολουθούσε προσεκτική και  εκτεταμένη  αποφλοίωση 

των πετάλων και των εγκαρσίων αποφύσεων της περιοχής της 

σπονδυλοδεσίας με ταυτόχρονη αφαίρεση του αρθρικού χόνδρου των 

μικρών αρθρώσεων των εμπλεκομένων στη σπονδυλοδεσία σπονδύλων. 

Ιδιαίτερη μέριμνα ελαμβάνετο προκειμένου να αποκαλυφθούν οι εγκάρσιες 

αποφύσεις των σπονδύλων από τα μαλακά μόρια ώστε να αυξηθεί η 

επιφάνεια επαφής μεταξύ των εγκαρσίων αποφύσεων και του μοσχεύματος. 

 Στους ασθενείς της ομάδας Α και Β το αυτόλογο μόσχευμα 

ελαμβάνετο από τον εξωτερικό φλοιό του λαγονίου πλησίον της 

ιερολαγονίου αρθρώσεως. Η κοιλότητα που δημιουργείτο μετά τη λήψη του 

μοσχεύματος παροχετευόταν ξεχωριστά από το χειρουργικό τραύμα. Στη 
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συνέχεια το λαγόνιο μόσχευμα τοποθετείτο επάνω στα αποφλοιωμένα 

πέταλα και στις εγκάρσιες αποφύσεις, εντός των σπονδυλικών διαρθρώσεων 

καθώς και στα μεσεγκάρσια διαστήματα των σπονδύλων των ασθενών της 

ομάδας Α αμφοτερόπλευρα και της ομάδας Β στη αριστερή πλευρά. Στις 

ομάδες B και Γ τα οστικά τρήματα που προήλθαν από την αποφλοίωση των 

οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων αναμείχθηκαν με σφαιρίδια 

κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη ( σε αναλογία 1:3 ) και με μυελό των οστών 

ο οποίος είχε προηγουμένως ληφθεί από τους αυχένες των σπονδύλων. Το 

τελικό μίγμα τοποθετήθηκε πάνω στα αποφλοιωμένα πέταλα, στις εγκάρσιες 

αποφύσεις και στα μεσεγκάρσια διαστήματα στη δεξιά μεριά της 

σπονδυλοδεσίας των ασθενών της ομάδας Β και αμφοτερόπλευρα στους 

ασθενείς της ομάδας Γ. Ο όγκος του μοσχεύματος που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν σταθερός για κάθε επίπεδο σπονδυλοδεσίας και υπολογίστηκε με τη 

χρήση ειδικού ογκομετρικού δοχείου ( 15cc ). Μετά την εφαρμογή του 

μοσχεύματος τοποθετήθηκαν οι ράβδοι οι οποίοι είχαν προκυρτωθεί 

προκειμένου να διατηρήσουν την οσφυϊκή λόρδωση. Σε κανέναν ασθενή 

αυτής της μελέτης δεν διενεργήθηκε οπίσθια (PLIF) ή πρόσθια (ALIF) 

διασωματική σπονδυλοδεσία (posterior lumbar interbody fusion, & anterior 

lumbar interbody fusion). 
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  2 1 

Εικόνα 3 : Ασθενής της ομάδας Β στον οποίο 
εφαρμόσθηκε κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης στη 
δεξιά μεριά της σπονδυλοδεσίας (βέλος 1) και 
αυτόλογο μόσχευμα στην αριστερή ( βέλος 2). 

 

Ο αριθμός των επιπέδων σπονδυλοδεσίας κυμαινόταν από 1 έως 3. Οι 

παροχετευτικοί σωλήνες αφαιρούνταν με τη συμπλήρωση της δεύτερης 

μετεγχειρητικής ημέρας. Προφυλακτική αντιβίωση δινόταν επί 3 ημέρες 

ενδοφλέβια καθώς και συστηματική αναλγητική αγωγή με οπιοειδή για 2 

ημέρες. Σε κανέναν ασθενή δεν χορηγήθηκε ηπαρίνη μικρού μοριακού 

βάρους καθώς και κανένα άλλο είδος αντιπηκτικού φαρμάκου τόσο κατά 

την προεγχειρητική όσο και κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Οι ασθενείς 

κινητοποιούνταν τη δεύτερη μετεγχειρητική με κατασκευαστικό νάρθηκα 

κορμού τον οποίο φορούσαν για ένα μήνα μετεγχειρητικά. Μετεγχειρητικά 

σε όλους τους ασθενείς γίνονταν εξετάσεις αίματος που περιελάμβαναν : 

γενική αίματος, βιοχημικό έλεγχο, ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) και 

C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) 

Στους πίνακες 1 – 3 παρατίθενται τα στοιχεία των ασθενών που μετείχαν 

στη μελέτη ανά ομάδα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α    

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 

ΦΥΛΟ 

Α=άρρεν 

Θ=θύλη 

ΗΛΙΚΙΑ

(έτη) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 

Follow-

up σε 

μήνες 

1 Α Α 45 2 36 

2 Α Θ 73 1 40 

3 Α Α 48 2 41 

4 Α Α 63 3 36 

5 Α Α 45 2 39 

6 Α Θ 72 3 47 

7 Α Α 65 3 39 

8 Α Θ 52 3 44 

9 Α Θ 46 2 46 

10 Α Θ 72 3 38 

11 Α Θ 66 2 37 

12 Α Α 58 2 
- 

13 Α Θ 50 2 42 

14 Α Α 59 2 40 

15 Α Θ 68 3 48 

16 Α Θ 64 3 42 

17 Α Α 64 3 48 

18 Α Α 72 2 38 

19 Α Α 82 2 48 

20 Α Θ 65 3 40 

Ο ασθενής Νο 12 της ομάδας Α αποκλείστηκε από τη μελέτη λόγω λοίμωξης  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β       

ΗΛΙΚΙΑ 

( έτη ) ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 

ΦΥΛΟ 

Α=άρρεν 

Θ=θύλη  

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ

Follow-

up σε 

μήνες 

21 Β Α 55 2 38 

22 Β Θ 55 2 40 

23 Β Α 73 1 42 

24 Β Θ 63 3 38 

25 Β Α 65 2 36 

26 Β Θ 74 2 44 

27 Β Θ 78 2 
- 

28 Β Θ 60 2 46 

29 Β Α 65 3 38 

30 Β Α 68 2 36 

31 Β Α 74 3 44 

32 Β Θ 72 2 36 

33 Β Θ 63 3 38 

34 Β Α 47 2 48 

35 Β Α 58 2 
- 

36 Β Θ 67 3 42 

37 Β Α 52 2 44 

38 Β Θ 59 3 36 

39 Β Α 69 2 38 

40 Β Θ 58 3 36 

Οι ασθενείς Νο 27 και 35 της  ομάδας   Β     αποκλείστηκαν από τη μελέτη λόγω λοίμωξης   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ    

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΟΜΑΔΑ 

ΦΥΛΟ 

Α=άρρεν 

Θ=θύλη 

ΗΛΙΚΙΑ

(έτη) 

ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ 

Follow-

up σε 

μήνες 

41 Γ Θ 45 2 40 

42 Γ Α 53 2 44 

43 Γ Θ 68 1 48 

44 Γ Α 61 3 36 

45 Γ Θ 62 2 36 

46 Γ Α 68 2 38 

47 Γ Α 67 2 39 

48 Γ Θ 58 3 40 

49 Γ Α 59 3 44 

50 Γ Θ 62 2 48 

51 Γ Α 65 2 48 

52 Γ Α 65 3 42 

53 Γ Α 60 3 40 

54 Γ Θ 47 3 36 

55 Γ Α 55 3 36 

56 Γ Θ 63 3 38 

57 Γ Θ 49 3 38 

58 Γ Α 50 3 40 

59 Γ Θ 62 2 44 

60 Γ Α 46 3 38 
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4.3 Κλινική εκτίμηση   

Σε όλους τους ασθενείς ζητήθηκε προεγχειρητικά να συμπληρώσουν τα 

ερωτηματολόγια Short Form Health Survey (SF-36)72 το οποίο έχει 

εφαρμοσθεί και στον ελληνικό πληθυσμό73, το Oswestry Disability Index72 

(ODI), το Visual Analog Scale (VAS) και το Rolland-Morris72 (R-M). 

(Παράρτημα 1-3) Η συμπλήρωση των ιδίων ερωτηματολογίων 

επαναλήφθηκε και στους 6, 12, 24 και 48 μήνες μετεγχειρητικά. 

Κατανάλωση τσιγάρων καταγράφηκε σε 7 ασθενείς της ομάδας Α, 9 

ασθενείς της ομάδας Β και 10 ασθενείς της ομάδας Γ.  

 

4.4 Ακτινολογική εκτίμηση  

Σε όλους τους ασθενείς ελήφθησαν απλές προσθοπίσθιες και πλάγιες ( με 

τα χέρια, πρόσθια, στο ύψος των λαγονίων ακρολοφιών )  ακτινογραφίες 

όλης της σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση σε μεγάλο φιλμ, λοξές 

ακτινογραφίες της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε ύπτια θέση, 

δυναμικές ακτινογραφίες κάμψης – έκτασης καθώς και δεξιάς αριστερής 

κλίσης της Ο.Μ.Σ.Σ. σε καθιστή θέση. Οι ακτινογραφίες ελήφθησαν στους 

3, 6, 12, 24 και 48 μήνες μετεγχειρητικά. 

Στις προσθιοπίθιες ακτινογραφίες γινόταν εκτίμηση της σωστής 

τοποθέτησης του υλικού σπονδυλοδεσίας και της πορείας πώρωσης˙ δηλαδή 

της απορρόφησης των μοσχευμάτων καθώς και της ενσωμάτωσης του οστού 

εντός της μάζας του μοσχεύματος μεταξύ την εγκαρσίων αποφύσεων. 
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Στις πλάγιες ακτινογραφίες πέρα από τον έλεγχο των υλικών γινόταν 

εκτίμηση πορείας πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στα οπίσθια στοιχεία της 

σπονδυλικής στήλης στο βαθμό που το επέτρεπε η παρουσία των 

μεταλλικών εμφυτευμάτων. 

Στις λοξές προβολές γινόταν εκτίμηση της πορείας πώρωσης της 

σπονδυλοδεσίας στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης τα οποία εν 

μέρει καλύπτονταν από τα μεταλλικά εμφτεύματα στις πλάγιες προβολές και 

επιπλέον αναδεικνύονταν οι σπονδυλικές διαρθρώσεις καθιστώντας ευχερή 

την παρουσία ή απουσία αρθρόδεσης σ΄αυτές.  

Στις ακτινολογικές λήψεις που περελάμβαναν όλη τη σπονδυλική στήλη σε 

όρθια θέση έγινε εκτίμηση των κυρτωμάτων της ΣΣ προκειμένου να 

διαπιστωθεί  πιθανή διαταραχή ή διατήρηση του ¨ alignement ¨ της 

σπονδυλικής στήλης στο μετωπιαίο και οβελιαίο επίπεδο. 

Στις δυναμικές ακτινογραφίες διαφορά γωνίωσης μεγαλύτερης των 50 και 

ολίσθησης μεγαλύτερης των 3mm στο οβελιαίο επίπεδο μεταξύ δύο 

παρακειμένων σπονδύλων κατά την κάμψη – έκταση εθεωρείτο αστάθεια4. 

Αξονική τομογραφία της περιοχής της σπονδυλοδεσίας γινόταν 

προεγχειρητικά καθώς επίσης και στους 12 και 24 μήνες μετεγχειρητικά. 

Πέρα από τον έλεγχο τη τοποθέτησης των εμφυτευμάτων η αξονική 

τομογραφία χρησιμοποιήθηκε ως ένα επιπλέον διαγνωστικό εργαλείο στην 

εκτίμηση της αρθρόδεσης των οπισθίων σπονδυλικών διαρθρώσεων. 
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 Η ακτινολογική εκτίμηση της οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας ( 

απορρόφηση του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη, δημιουργία νέου οστού ) 

στις απλές ακτινογραφίες έγινε από δύο ανεξάρτητους ακτινολόγους στους 

3, 6, 12, 24 και 48 μήνες μετεγχειρητικά. Προηγήθηκε συμφωνία μεταξύ 

των ερευνητών σχετικά με τον ορισμό της πώρωσης. Χρησιμοποιήθηκε η 

ακτινολογική ταξινόμηση του Christiensen74. Σύμφωνα με αυτή 

διακρίνονται για κάθε επίπεδο σπονδυλοδεσίας τρία στάδια πώρωσης : 

Στάδιο 1 : δεν παρατηρείται ακτινολογική εικόνα οστικής γέφυρας μεταξύ 

των σπονδύλων που μετέχουν στη σπονδυλοδεσία. 

Στάδιο 2 : υπάρχει εμφανής εικόνα πώρου που όμως δεν έχει δημιουργήσει 

πλήρη (συνεχή) οστική γέφυρα μεταξύ των σπονδύλων που μετέχουν στη 

σπονδυλοδεσία. 

Στάδιο 3 : παρατηρείται συνεχής οστική γέφυρα μεταξύ των εξεταζομένων 

σπονδύλων χωρίς σημεία διακοπής του πώρου. 

Η συνεχής οστική γεφύρωση του διαστήματος μεταξύ των εγκαρσίων 

αποφύσεων, η πώρωση των οπισθίων στοιχείων των σπονδύλων καθώς και 

η αρθρόδεση των οπισθίων σπονδυλικών διαρθρώσεων των σπονδύλων των 

εμπλεκομένων στη σπονδυλοδεσία μεταξύ δεξιάς και αριστερής πλευράς 

συγκρίθηκε στις προσθοπίσθιες πλάγιες και λοξές ακτινογραφίες της 

Ο.Μ.Σ.Σ. 

Οι ακτινοδιαγνωστές επανέλαβαν την ακτινολογική τους εκτίμηση μετά από 

πάροδο τριών εβδομάδων προκειμένου να ελέγξουν την αξιοπιστία τους 
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(intra- και interobserver reliability ). Η εκτίμηση της απορρόφησης των 

σφαιριδίων του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη στα οπισθοπλάγια στοιχεία 

της σπονδυλικής έγινε από δύο ακτινοδιαγνωστές χρησιμοποιώντας την 

ακόλουθη ταξινόμηση : 

Στάδιο  0 :  καμία ένδειξη γεφύρωσης στις απλές ακτινογραφίες 

Στάδιο 1 : αμφιλεγόμενη οστική γεφύρωση με παρουσία ακτινοδιαφανών 

γραμμών στην περιοχή του πώρου 

Στάδιο 2 : αναμφίβολη παρουσία οστικής γέφυρας μεταξύ των εγκαρσίων 

αποφύσεων χωρίς παρουσία ακτινοδιαφανών γραμμών. 

 

4.5. Στατιστική ανάλυση 

Χρησιμοποιήθηκε η ανάλυση ANOVA προκειμένου να συγκριθούν τα 

αποτελέσματα των SF-36, R-M, VAS και ODI όπως επίσης και για να 

συγκριθεί ο βαθμός της πώρωσης στις διάφορες περιόδους επανελέγχου και 

μεταξύ των ασθενών όλων των ομάδων. Ο υπολογισμός των Kappa values 

χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της τιμής της intra –& interobserver 

reliability. Τέλος, όλες οι μετρήσεις δίνονται με την μέση τιμή και τη 

σταθερή απόκλιση. (average ± standard deviation ). 
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5. Αποτελέσματα 

 
 ‘Ένας ασθενείς από την ομάδα Α και δύο από την ομάδα Β εκδήλωσαν 

στον πρώτο μετεγχειρητικό μήνα εν τω βάθει λοίμωξη και αποκλείσθηκαν 

από την μελέτη. Ως εκ τούτου οι ασθενείς που παρέμειναν στην μελέτη ήταν 

19 για την ομάδα Α, 18 για την ομάδα Β και 20 για την ομάδα Γ.  

Διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη ομάδα κάπνιζαν 2 ασθενείς, στη δεύτερη 

ομάδα 3 ασθενείς και στην τρίτη ομάδα 4 ασθενείς. Είναι τεκμηριωμένο 

βιβλιογραφικά  ότι το κάπνισμα επηρεάζει τον ρυθμό πώρωσης μιας 

οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας. Στην παρούσα μελέτη δεν διαπιστώθηκαν 

διαφορές στατιστικά σημαντικές στην πορεία πώρωσης της σπονδυλοδεσίας 

μεταξύ καπνιστών και μη με τη χρήση ακτινολογικών μεθόδων.  

Στην παρούσα μελέτη σε τριάντα ασθενείς τα επίπεδα της σπονδυλοδεσία 

ήταν δύο, σε είκοσι - επτά ασθενείς τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας ήταν τρία 

και σε τρεις ασθενείς υπήρχε ένα επίπεδο σπονδυλοδεσίας. Οι τρεις 

ασθενείς που εξαιρέθηκαν της μελέτης είχαν δύο επίπεδα σπονδυλοδεσίας. 

 Η διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης ήταν 135min ± 18 min για τους 

ασθενείς της πρώτης ομάδας, 146 min ± 30 min για τους ασθενείς της 

δεύτερης ομάδας και 118 min ± 18 min για τους ασθενείς της τρίτης ομάδας. 

(Διάγραμμα 1) Ο χειρουργικός χρόνος στους ασθενείς της τρίτης ομάδας 

ήταν σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αυτόν της πρώτης και δεύτερης 

ομάδας ( P = 0.02 και 0.04 αντίστοιχα )  
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Διάγραμμα 1 : Ο χειρουργικός χρόνος στους ασθενείς της τρίτης ομάδας ήταν σημαντικά μικρότερος  

Ποσοστιαία συσχέτιση χειρουργικού 
χρόνου ανά ομάδα

34%

37%

29%

Ομάδα A
Ομάδα Β
Ομάδα Γ

έναντι των ομάδων Α και Β. 

 

Ενοχλήματα από την περιοχή λήψης του μοσχεύματος αναφέρθηκαν από 4 

ασθενείς της ομάδας Α και 3 ασθενείς της ομάδας Β. 

Η μέση τιμή της intraobserver reliability της ακτινολογικής εκτίμησης ( 

kappa value ) από ένα ερευνητή όπως επίσης και της interobvserver 

reliability ήταν 0.71 και 0.69 αντίστοιχα. Η μέση intraobserver και 

interobserver συμφωνία σχετικά με την ακτινολογική εκτίμηση της 

απορρόφησης του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη ήταν Kappa = 0.83 και 

0.76 αντίστοιχα. 
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Η διεγχειρητική και μετεγχειρητική απώλεια αίματος (διάγραμμα 2) ήταν 

554cc ± 76cc για την πρώτη ομάδα,  504cc ± 125cc για τη δεύτερη ομάδα 

και 371cc ± 36cc για την τρίτη ομάδα. Η απώλεια αίματος στους ασθενείς 

της τρίτης ομάδας ήταν σημαντικά μικρότερη σε σχέση με αυτή της πρώτης 

και δεύτερης ομάδας ( P = 0.001 και 0.01 αντίστοιχα ). Δεδομένου ότι η 

χειρουργική τεχνική διέφερε μόνο ως προς τη λήψη του μοσχεύματος 

μεταξύ των ομάδων, αποδίδουμε την διαφορά στην απώλεια αίματος στην 

αιμορραγία από την λαγόνια ακρολοφία στις ομάδες Α και Β. 

Συγκριτική ανάλυση διεγχειρητικής 
απώλειας αίματος

Ομάδα Α
39%

Ομάδα Β
35%

Ομάδα Γ
26%

Ομάδα Α
Ομάδα Β
Ομάδα Γ

 

 
Διάγραμμα 2 : Η ομάδα Γ παρουσίασε τη μικρότερη απώλεια αίματος. Η διαφορά της απώλειας 
αίματος έναντι των υπολοίπων ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική. 

 

Η διάταξη της σπονδυλικής στήλης στο οβελιαίο επίπεδο  διατηρήθηκε 

σταθερή από την άμεση μετεγχειρητική περίοδο μέχρι το την τελευταία 

επανεξέταση. Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
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προεγχειρητική και μετεγχειρητική οσφυϊκή λόρδωση ( Θ12 – Ι1 ) σε καμία 

ομάδα μέχρι την τελευταία ακτινολογική επανεξέταση ( P = 0.5 ). ( Πίνακας 

4 ) 

 Πινακάς 4 : Οσφυϊκή λόρδωση (Θ12 – Ι1) προεγχειρητικά και κατά την τελευταία επανεξέταση 

Group 

A 

Pre-op 

lordosis 

Post-op 

lordosis 

Group 

B 

Pre-op 

lordosis

Post-op 

lordosis

Group 

C 

Pre-op 

lordosis 

Post-op 

lordosis

1 33° 34° 21 31° 35° 41 41° 43° 

2 40° 39° 22 60° 49° 42 40° 41° 

3 35° 37° 23 45° 42° 43 37° 34° 

4 38° 35° 24 31° 36° 44 33° 35° 

5 31° 34° 25 33° 33° 45 37° 42° 

6 56° 45° 26 42° 40° 46 39° 36° 

7 46° 43° 27 - - 47 39° 43° 

8 46° 45° 28 40° 36° 48 42° 40° 

9 55° 49° 29 35° 60° 49 44° 43° 

10 51° 47° 30 41° 30° 50 35° 36° 

11 53° 50° 31 38° 25° 51 43° 45° 

12 - - 32 33° 46° 52 41° 46° 

13 30° 35° 33 47° 33° 53 36° 35° 

14 20° 25° 34 36° 36° 54 35° 38° 

15 25° 30° 35 - - 55 38° 44° 

16 42° 39° 36 70° 35° 56 42° 45° 

17 22° 28° 37 36° 35° 57 40° 39° 

18 37° 38° 38 38° 37° 58 41° 40° 

19 19° 28° 39 31° 34° 59 50° 43° 

20 51° 46° 40 39° 42° 60 20° 40° 

 

Δεν παρατηρήθηκε ολίσθηση μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων ούτε στο 

μετωπιαίο ούτε στο οβελιαίο επίπεδο όπως επίσης και  αύξηση της 
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τμηματικής σπονδυλικής  γωνίωσης σε κανένα ασθενή οποιασδήποτε 

ομάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. 

Στις προσθοπίσθιες ακτινογραφίες της οσφυϊκής μοίρας της πρώτης 

ομάδας διαπιστώθηκε σαφής δημιουργία οστικής γέφυρας μεταξύ των 

εγκαρσίων αποφύσεων που ξεκίνησε ήδη από τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα 

( Εικόνα 4α ) και ολοκληρώθηκε ένα χρόνο από τη χειρουργική επέμβαση. ( 

Εικόνα 4β ) Από τον έκτο μετεγχειρητικό μήνα διαπιστώθηκε, στις λοξές 

ακτινογραφίες, οστικός πώρος στα οπίσθια στοιχεία των σπονδύλων της 

σπονδυλοδεσίας όπως επίσης και αρθρόδεση των μικρών αρθρώσεων ( 

Εικόνα 4γ). Η αξονική τομογραφία κατέδειξε έντονο πώρο καθώς και 

αρθρόδεση των οπισθίων σπονδυλικών διαρθρώσεων ένα χρόνο 

μετεγχειρητικά. Στο διάγραμμα 3α και 3β φαίνεται σχηματικά η 

ακτινολογική πορεία της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας ανά επίπεδο στη 

δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα. 
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Εικόνα 4α  Εικόνα 4β 

 

 

 

 

 

Στην εικόνα 4 α γυναίκας 46 ετών της ομάδας Α η οποία ελήφθη 3 μήνες μετεγχειρητικά, δεν φαίνεται 

ακόμα συνεχής γεφύρωση της μεσεγκάρσιας περιοχής της σπονδυλοδεσίας από οστίτη ιστό. Τα βέλη της 

εικόνας 4 α δείχνουν τις περιοχές όπου η παρουσία οστού διακόπτεται. Στην εικόνα 4 β που ελήφθη 1 έτος 

μετεγχειρητικά φαίνεται ότι στις μεσεγκάρσιες περιοχές υπάρχει αμφοτερόπλευρα συνεχής οστίτης ιστός 

(βέλη) υποδηλώνοντας σταθερή σπονδυλοδεσία. 

 

Εικόνα 4γ 

 
Στην εικόνα 4 γ (λοξή προβολή) φαίνεται η αρθρόδεση των σπονδυλικών διαρθρώσεων ένα 

χρόνο μετεγχειρητικά και  ο συνεχής οστικός πώρος στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλοδεσίας 

(ωοειδές περίγραμμα)  
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Ακτινολογική εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας στη 
δεξιά πλευρά της ομάδας Α

(λαγόνιο μόσχευμα)
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Διάγραμμα 3α: Καταγραφή της ακτινολογικής πορείας της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στη δεξιά 

πλευρά της ομάδας Α όπου έχει τοποθετηθεί λαγόνιο μόσχευμα. Φαίνεται ότι ήδη από τον 12 

μετεγχειρητικό μήνα η αξιολόγηση της πώρωσης βάση της ταξινόμησης του Cristiensen αποκτά τιμή πάνω 

από 2.5 σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια αποκτά τη μέγιστη τιμή και διατηρείται 

σταθερή μέχρι τον τελευταίο ακτινολογικό επανέλεγχο. 

 

 
Ακτινολογική εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας στην 

αριστερή πλευρά της ομάδας Α
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Διάγραμμα 3β: Καταγραφή της ακτινολογικής πορείας της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στην αριστερή 

πλευρά της ομάδας Α όπου έχει τοποθετηθεί λαγόνιο μόσχευμα. Φαίνεται ότι ήδη από τον 12 

μετεγχειρητικό μήνα η αξιολόγηση της πώρωσης βάση της ταξινόμησης του Cristiensen αποκτά τιμή πάνω 

από 2.5 σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια αποκτά τη μέγιστη τιμή και διατηρείται 

σταθερή μέχρι τον τελευταίο ακτινολογικό επανέλεγχο. 
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Στις προσθοπίσθιες ακτινογραφίες της οσφυϊκής μοίρας της ομάδας Β 

διαπιστώθηκε στη δεξιά πλευρά αυξανόμενη απορρόφηση των σφαιριδίων 

του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη μεταξύ των εγκαρσίων αποφύσεων που 

ήταν εμφανής από τον έκτο μετεγχειρητικό μήνα (Εικόνα 5α). Η 

απορρόφηση αυτή ολοκληρώθηκε με σχεδόν πλήρη ακτινολογική 

εξαφάνιση του μοσχεύματος από το μεσεγκάρσιο διάστημα στο τέλος του 

πρώτου έτους μετεγχειρητικά (Εικόνα 5β). Στα μόνα σημεία των σπονδύλων 

όπου διακρίνονταν ακτινολογικά ακτινοσκιερές μάζες (μίγμα σφαιριδίων 

κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη με πρόσμιξη νεοσχηματισμένου οστού)  

ήταν οι βάσεις των εγκαρσίων αποφύσεων και τα πέταλων των 

εμπλεκομένων στη σπονδυλοδεσία σπονδύλων. Παράλληλα με την 

απορρόφηση των σφαιριδίων του υδροξυαπατίτη (δεξιά πλευρά) 

παρατηρήθηκε ετερόπλευρα (αριστερή πλευρά) σχηματισμός οστικής 

γέφυρας μεταξύ των εγκαρσίων αποφύσεων. Ένα χρόνο μετεγχειρητικά 

διαπιστώθηκε ισχυρός πώρος στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλοδεσίας και 

στις δύο πλευρές. Οι λοξές ακτινογραφίες (Εικόνα 5γ) και η αξονική 

υπολογιστική τομογραφία επιβεβαίωσαν την σταθερότητα της 

σπονδυλοδεσίας με την ανάδειξη της αρθρόδεσης των οπισθίων 

σπονδυλικών διαρθρώσεων. Στο διάγραμμα 4 α και β φαίνεται σχηματικά η 

ακτινολογική πορεία της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας ανά επίπεδο στη 

δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα. 

 



 84

 

Εικόνα 5α Εικόνα 5β

2 
1 

 1

Στην εικόνα 5 α άρρενος ασθενούς 47 ετών της ομάδας Β φαίνεται έντονα η παρουσία του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη τον έκτο μετεγχειρητικό μήνα στη δεξιά πλευρά της σπονδυλοδεσίας (βέλος 1) ενώ στην 

αριστερή πλευρά διαφαίνεται η συνεχής οστική γεφύρωση του αυτόλογου μοσχεύματος στη μεσεγκάρσια 

περιοχή ήδη από τον έκτο μήνα μετεγχειρητικά (βέλος 2). Στην εικόνα 5 β παρατηρείται στον ίδιο ασθενή 

η πλήρης απορρόφηση του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη ένα έτος μετεγχειρητικά στη δεξιά πλευρά της 

σπονδυλοδεσίας (βέλος 1) ενώ στην αριστερή πλευρά έχει γίνει σαφής η οστική γεφύρωση στη 

μεσεγκάρσια περιοχή (βέλος 2). 

 

 

Εικόνα 5γ

Στην εικόνα 5 γ φαίνεται σε δεξιά λοξή ακτινογραφία του ασθενούς των εικόνων 5 α & β η αρθρόδεση 

των μικρών σπονδυλικών διαρθρώσεων ένα χρόνο μετεγχειρητικά και η συνεχής παρουσία οστίτη ιστού 

στη δεξιά πλευρά των οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων της περιοχής της σπονδυλοδεσίας ( ωοειδές 

περίγραμμα).  
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Ακτινολογική εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας στην  
δεξιά πλευρά της ομάδας Β (κοράλλια)
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Διάγραμμα 4α: Καταγραφή της ακτινολογικής πορείας της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στη δεξιά 

πλευρά της ομάδας Β όπου έχει τοποθετηθεί κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης (Pro-Osteon 500R). Φαίνεται 

ότι ήδη από τον 12 μετεγχειρητικό μήνα η αξιολόγηση της πώρωσης βάση της ταξινόμησης του 

Christiensen αποκτά τιμή πάνω από 2.5 σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια αποκτά τη 

μέγιστη τιμή και διατηρείται σταθερή μέχρι τον τελευταίο ακτινολογικό επανέλεγχο. 

 

Ακτινολογική εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας στη 
αριστερή πλευρά της ομάδας Β (λαγόνιο 

μόσχευμα)

0

1

2

3

4

3
μήνες

6
μήνες

12
μήνες

24
μήνες

36
μήνες

48
μήνες

Χρόνος

Α
ξιο

λό
γη

ση
 π
ώ
ρω

ση
ς 

βά
ση

 τη
ς 
τα
ξιν

όμ
ησ

ης
 

το
υ 

C
ris

tie
ns

en Ο2-Ο3

Ο3-Ο4

Ο4-Ο5

Ο5-Ι1

 

 

Διάγραμμα 4β: Καταγραφή της ακτινολογικής πορείας της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στην αριστερή 

πλευρά της ομάδας B όπου έχει τοποθετηθεί λαγόνιο μόσχευμα. Φαίνεται ότι ήδη από τον 12o  

μετεγχειρητικό μήνα η αξιολόγηση της πώρωσης βάση της ταξινόμησης του Christiensen αποκτά τιμή 

πάνω από 2.5 σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια αποκτά τη μέγιστη τιμή και διατηρείται 

σταθερή μέχρι τον τελευταίο ακτινολογικό επανέλεγχο. 
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Στις προσθοπίσθιες ακτινογραφίες της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης των ασθενών της ομάδας Γ παρατηρήθηκε, στα μεσεγκάρσια 

διαστήματα, απορρόφηση των σφαιριδίων του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη και στις δύο πλευρές της σπονδυλοδεσίας.  ( Εικόνα 6α και 

6β ) με τον ίδιο ρυθμό με αυτόν της  δεξιάς πλευράς της δεύτερης ομάδας.  

Οι λοξές ακτινογραφίες κατέδειξαν ήδη από τον έκτο μετεγχειρητικό μήνα 

συνεχή οστικό πώρο στα οπίσθια στοιχεία των σπονδύλων με ταυτόχρονη 

αρθρόδεση των μικρών σπονδυλικών διαρθρώσεων. Το ίδιο εύρημα 

επιβεβαιώθηκε στις απλές ακτινογραφίες και στη αξονική τομογραφία τον 

δωδέκατο μετεγχειρητικό μήνα. Στο διάγραμμα 5 α και β φαίνεται 

σχηματικά η ακτινολογική πορεία της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας ανά 

επίπεδο στη δεξιά και αριστερή πλευρά αντίστοιχα. 

 

Εικόνα 6βΕικόνα 6α 

Στην εικόνα 6 α γυναίκας, 54 ετών  της ομάδας Γ φαίνεται ο κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης άμεσα 

μετεγχειρητικά και στις δύο πλευρές της σπονδυλοδεσίας. Στην εικόνα 6 β του ιδίου ασθενή φαίνεται ότι 

μετά από ένα έτος από τη χειρουργική επέμβαση έχει απορροφηθεί πλήρως το μόσχευμα του 

κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη από τα μεσεγκάρσια διαστήματα. 
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Εικόνα 6γ 

Στην εικόνα 6 γ (λοξή προβολή της ΟΜΣΣ) του ιδίου ασθενή όπως στις εικόνες 6 α & β ένα χρόνο 

μετεγχειρητικά διαπιστώνεται η αρθρόδεση των μικρών σπονδυλικών διαρθρώσεων καθώς και η πώρωση 

των οπισθίων σπονδυλικών στοιχείων με συνεχή οστική “γεφύρωση’’. 

Ακτινολογική εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας στη 
δεξιά πλευρά της ομάδας Γ (κοράλλια)
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Διάγραμμα 5α: Καταγραφή της ακτινολογικής πορείας της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στη δεξιά 

πλευρά της ομάδας Γ όπου έχει τοποθετηθεί κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης (Pro-Osteon 500R). Φαίνεται 

ότι ήδη από τον 12o μετεγχειρητικό μήνα η αξιολόγηση της πώρωσης βάση της ταξινόμησης του 

Christiensen αποκτά τιμή πάνω από 2.5 σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια αποκτά τη 

μέγιστη τιμή και διατηρείται σταθερή μέχρι τον τελευταίο ακτινολογικό επανέλεγχο. 
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Ακτινολογική εξέλιξη της σπονδυλοδεσίας στην 
αριστερή πλευρά της ομάδας Γ (κοράλλια)
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Διάγραμμα 5β: Καταγραφή της ακτινολογικής πορείας της πώρωσης της σπονδυλοδεσίας στη αριστερή 

πλευρά της ομάδας Γ όπου έχει τοποθετηθεί κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης (Pro-Osteon 500R). Φαίνεται 

ότι ήδη από τον 12o μετεγχειρητικό μήνα η αξιολόγηση της πώρωσης βάση της ταξινόμησης του 

Christiensen αποκτά τιμή πάνω από 2.5 σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και στη συνέχεια αποκτά τη 

μέγιστη τιμή και διατηρείται σταθερή μέχρι τον τελευταίο ακτινολογικό επανέλεγχο. 

 

Δεν διαπιστώθηκαν σημαντικές μετεγχειρητικές αλλαγές στα αποτελέσματα 

των  ερωτηματολογίων SF-36 σε κανένα ασθενή και από τις τρεις ομάδες. ( 

διάγραμμα 6 ) Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι στην παράμετρο που 

αναφέρεται στην αντίληψη του σωματικού πόνου (bodily pain) 

διαπιστώνεται καλύτερο αποτέλεσμα στην τρίτη ομάδα  πιθανότατα λόγω 

της απουσίας του επιπρόσθετου πόνου από την περιοχή λήψης του 

μοσχεύματος όπως συνέβαινε στις ομάδες Α και Β. Όμως, η διαφορά αυτή 

αν και εμφανής στο διάγραμμα δεν είναι στατιστικά σημαντική. Τα 

αποτελέσματα  του Short Form Health Survey – 36 παρέμειναν πρακτικά 
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αναλλοίωτα από τον 12ο μετεγχειρητικό μήνα μέχρι την τελευταία 

επανεκτίμηση. Στο διάγραμμα 6 παρατίθενται τα αποτελέσματα της 

τελευταίας αξιολόγησης των ασθενών της μελέτης. 

 

SF - 36 Μετεγχειρητική εκτίμηση
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Διάγραμμα 6: Όλες οι παράμετροι του SF-36 φαίνεται ότι παρουσιάζουν παρεμφερείς τιμές σε όλες τις 

ομάδες με εξαίρεση την αντίληψη του σωματικού πόνου που καταγράφεται ηπιότερος στην τρίτη ομάδα 

αλλά η διαφορά με τις υπόλοιπες ομάδες δεν είναι στατιστικά σημαντική. (PF=Physical Functioning, 

RP=Role physical, BP=Bodily Pain, GH=General Health, VT=Vitality, SF=Social Functioning, 

RE=Role Emotional, MH=Mental Health) Βαθμολόγηση κάθε παραμέτρου από 0-100. Όσο μεγαλύτερη 

τιμή τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα. 

 

Μετά πάροδο δύο ετών από τη χειρουργική επέμβαση διαπιστώθηκε 

βελτίωση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου ODI σε όλες τις 

ομάδες. Ειδικότερα η βελτίωση στα δύο χρόνια ήταν 41 ± 27% για την 
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πρώτη ομάδα, 47 ± 39% για τη δεύτερη ομάδα και 43 ± 28% για την τρίτη 

ομάδα. Μετά το δεύτερο μετεγχειρητικό χρόνο δεν διαπιστώθηκε, σε καμία 

ομάδα, περαιτέρω σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα του 

ερωτηματολογίου ODI. ( διάγραμμα 7 ) 
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Διάγραμμα 7 : Σύγκριση αποτελεσμάτων ODI questionnaire προεγχειρητικά και κατά την τελευταία 

επανεκτίμηση Σημαντική βελτίωση του ODI παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες μετεγχειρητικά 

(Βαθμολόγηση από 0-100. Όσο μικρότερη τιμή τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα). 

 

Τα προεγχειρητικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου R-M  

βελτιώθηκαν μέχρι τον δεύτερο μετεγχειρητικό χρόνο και μετά 

διατηρήθηκαν σταθερά. Ειδικότερα διαπιστώθηκε 47 ± 43% βελτίωση 

στους ασθενείς της πρώτης ομάδας, 60 ± 46% βελτίωση στους ασθενείς της 
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δεύτερης ομάδας και 55 ± 28% βελτίωση στους ασθενείς της τρίτης ομάδας. 

( διάγραμμα 8 ) 
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Διάγραμμα 8 : Σύγκριση αποτελεσμάτων του Roland - Morris questionnaire προεγχειρητικά και κατά την 

τελευταία επανεκτίμηση Σημαντική βελτίωση του R-M παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες μετεγχειρητικά. 

(Βαθμολόγηση από 0 – 24. Όσο μικρότερη τιμή τόσο καλύτερο το αποτέλεσμα) 

 

Η κλίμακα του πόνου (VAS) βελτιώθηκε μετεγχειρητικά σε όλες τις ομάδες. 

Η μέγιστη βελτίωση καταγράφηκε τον δεύτερο μετεγχειρητικό χρόνο. 

Ειδικότερα για την πρώτη ομάδα η τελική καταγραφή της αντίληψης του 

πονου ήταν 4,7 ± 3,6, για τη δεύτερη ομάδα 3,5 ± 3,6 και για την τρίτη 

ομάδα 3,7 ± 2,7. ( διάγραμμα 9 ) 

Συγκεντρωτικά, όλα τα ερωτηματολόγια ( SF – 36, ODI, R – M ) όπως και η 

κλίμακα VAS παρουσίασαν τουλάχιστον 20 % βελτίωση στην τελευταία 

επανεξέταση σε σχέση με την προεγχειρητική καταγραφή. 
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Διάγραμμα 9 : Σύγκριση αποτελεσμάτων του Visual Analog  scale προεγχειρητικά και κατά την τελευταία 

επανεκτίμηση Σημαντική βελτίωση του VAS παρατηρήθηκε σε όλες τις ομάδες μετεγχειρητικά.        

Βαθμολόγηση από 0-10 Όσο μικρότερη είναι η τιμή τόσο λιγότερος είναι ο πόνος που αισθάνεται ο 

ασθενής) 

 

Διαπιστώθηκε μία επιπολής φλεγμονή σε ένα ασθενή της ομάδας Β ενώ 

ένας ασθενής της ομάδας Α παρουσίασε εν τω βάθει αιμάτωμα το οποίο δεν 

επιμολύνθηκε. Και οι δύο ασθενής υποβλήθηκαν σε χειρουργικό καθαρισμό 

με διατήρηση των παροχετευτικών σωλήνων του τραύματος επί τρεις 

ημέρες και σύγχρονη λήψη αντιβιοτικών. Η μετεγχειρητική πορεία και των 

δύο ασθενών μετά τον χειρουργικό καθαρισμό ήταν ομαλή χωρίς περαιτέρω 

επιπλοκές. 

Σε ένα ασθενή της πρώτης ομάδας διαπιστώθηκε, δεκαοχτώ μήνες 

μετεγχειρητικά,  θραύση μίας διαυχενικής βίδας η οποία είχε τοποθετηθεί 

στον Ο5 σπόνδυλο. Επίσης, σε δύο ασθενείς της τρίτης ομάδας 

διαπιστώθηκε θραύση μίας διαυχενικής βίδας στο Ο5 σπόνδυλο στον ένα 
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ασθενή και μιας στον Ι1 σπόνδυλο στον άλλο ασθενή στους έξι και 

τριανταέξη μήνες αντίστοιχα από τη χειρουργική επέμβαση. Μολονότι, σε 

όλους τους ασθενής κατά τη διαπίστωση της θραύσης του υλικού η 

ακτινολογική βαθμολόγηση της πώρωσης με βάση την ταξινόμηση του 

Christiensen ήταν η μέγιστη δυνατή ( στάδιο 3 ) οι περιπτώσεις αυτές 

θεωρήθηκαν ως ψευθάρθρωση.  

 

6. Συζήτηση 

 

Αυτή η προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη συγκρίνει την εξέλιξη της 

οπισθοπλάγιας οσφυϊκής σπονδυλοδεσίας σε τρεις ομάδες ενηλίκων 

ασθενών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε αποσυμπίεση, σταθεροποίηση και 

σπονδυλοδεσία με τοποθέτηση διαυχενικών βιδών λόγω εκφυλιστικής 

σπονδυλικής στένωσης. Σε όλους τους ασθενείς όλων των ομάδων και σε 

όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας διαπιστώθηκε σταθερή σπονδυλοδεσία ένα 

χρόνο από τη χειρουργική επέμβαση. Ειδικότερα σε όλους τους ασθενείς 

στους οποίους τοποθετήθηκε αμφοτερόπλευρα μόσχευμα ληφθέν από τη 

λαγόνια ακρολοφία ( πρώτη ομάδα ) διαπιστώθηκε ακτινολογικά πώρος, 

τόσο στα μεσεγκάρσια διαστήματα όσο και στα οπίσθια στοιχεία των 

σπονδύλων της περιοχής της σπονδυλοδεσίας, μετά πάροδο ενός έτους από 

τη χειρουργική επέμβαση. Στους ασθενείς στους οποίους τοποθετήθηκε 

μίγμα σφαιριδίων κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη ( ετερόπλευρα στη 
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δεύτερη και αμφοτερόπλευρα στην τρίτη ομάδα ) διαπιστώθηκε 

προοδευτική απορρόφηση των σφαιριδίων του υδροξυαπατίτη η οποία ήταν 

ορατή ήδη από τον έκτο μετεγχειρητικό μήνα στα μεσεγκάρσια διαστήματα 

και ολοκληρώθηκε μετά πάροδο ενός έτους από την επέμβαση χωρίς, 

ακτινολογικά, ορατό σχηματισμό νέου οστού σ’ αυτή την περιοχή. Παρόλα 

αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι σε κανένα ασθενή, ανεξαρτήτως ομάδας και 

είδους μοσχεύματος, δε διαπιστώθηκε παθολογική κίνηση των σπονδύλων 

στις δυναμικές ακτινογραφίες. Η τελευταία διαπίστωση επιβεβαιώνεται και 

από τα βελτιωμένα αποτελέσματα που καταγράφηκαν μετεγχειρητικά από 

τα ερωτηματολόγια. 

Υπάρχουν αρκετές ακτινολογικές μελέτες σε ανθρώπους και πειραματόζωα 

καθώς επίσης και ιστολογικές μελέτες σε πειραματόζωα που ερευνούν τα 

στάδια απορρόφησης του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη και τη διαδικασία 

παραγωγής νέου οστού. Σε μία εργασία, από τον Κοροβέση και τους συν45, 

μελετήθηκε ιστολογικά η παραγωγή οστίτη ιστού σε ασθενείς οι οποίοι 

υποβλήθηκαν σε οπίσθια σπονδυλοδεσία με τοποθέτηση διαυχενικών βιδών 

και μίγματος σφαιριδίων κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη ( Pro-Osteon 500R 

) και οι οποίοι χρειάσθηκε να επαναχειρουργηθούν για διάφορους λόγους.  

Τα ιστολογικά δείγματα ελήφθησαν από δέκα διαφορετικά σημεία της 

περιοχής της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας. Η ιστολογική μελέτη ανέδειξε τη 

παρουσία νέου οστίτη ιστού μέσα στους πόρους του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη ήδη από την έκτη μετεγχειρητική εβδομάδα. 
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Αυτή η προοπτική μελέτη συγκρίνει την ικανότητα της δημιουργίας 

πώρωσης διαφορετικών μοσχευμάτων, στα οπίσθια στοιχεία και στα 

μεσεγκάρσια διαστήματα της Ο.Μ.Σ.Σ. ενηλίκων ασθενών, υπό τις ίδιες 

συνθήκες δεδομένου ότι στον ίδιο ασθενή χρησιμοποιήθηκαν τόσο 

αυτόλογο μόσχευμα όσο και μίγμα  κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτης ( 

ομάδα Β ). Δύο σημαντικές παρατηρήσεις εξήχθησαν από αυτή τη μελέτη. 

Αφενός, διαπιστώθηκε σταθερός πώρος στα οπίσθια στοιχεία των 

σπονδύλων μετά πάροδο ενός έτους από την χειρουργική επέμβαση 

ανεξάρτητα από το μόσχευμα που χρησιμοποιήθηκε. Αφετέρου, έγινε 

φανερό ότι το μίγμα  σφαιριδίων κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη το οποίο 

εφαρμόστηκε επί των εγκαρσίων αποφύσεων και στο μεσεγκάρσιο διάστημα 

κατέληξε σε σταδιακή απορρόφηση χωρίς ταυτόχρονη δημιουργία νέου 

οστίτη ιστού σε αντίθεση με το αυτόλογο μόσχευμα. Ως πιθανή εξήγηση γι’ 

αυτή τη διαπίστωση είναι ότι οι οστεογενετικές ιδιότητες του αυτόλογου 

μοσχεύματος δρουν ευεργετικά στην ευόδωση της δημιουργίας οστικού 

πώρου σε περιοχές με μικρές  οστικές επιφάνειες όπως  στα μεσεγκάρσια 

διαστήματα. Ένας επιπλέον λόγος είναι πιθανόν η μικρή αναλογία τοπικού 

οστικού αυτομοσχεύματος έναντι κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη που 

χρησιμοποιήθηκε ως μόσχευμα (1:3).  

Το ποια θα πρέπει να είναι η αναλογία αυτόλογου μοσχεύματος και 

κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα μεταξύ των 

ερευνητών . Ο Delecrin και συν.75 μελέτησαν αρχικά σε πειραματόζωα και 
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αργότερα σε ασθενείς76 την επίδραση του οστικού υποστρώματος στην 

διαδικασία οστεοκαθοδήγησης των κεραμικών μοσχευμάτων στην οσφυϊκή 

μοίρα της σπονδυλικής στήλης συγκρίνοντας των σχηματιζόμενο οστικό 

πώρο στα οπίσθια σπονδυλικά στοιχεία και στα μεσεγκάρσια διαστήματα. 

Διαπιστώθηκε ότι η ποσότητα του πώρου υπολειπόταν σημαντικά στα 

μεσεγκάρσια διαστήματα. Αυτά τα ευρήματα από τον Delecrin και συν.75,76 

επιβεβαιώνουν την παρούσα μελέτη. Ο Mashoof και οι συν.65 

χρησιμοποίησαν κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη με  αυτόλογο μόσχευμα σε 

αναλογία 70:30 για τη χειρουργική αντιμετώπιση σκολίωσης  και 

συσχέτισαν την ακτινολογική πορεία της πώρωσης με τα κλινικά 

αποτελέσματα. Ο Baramki και οι συν.67 πρότειναν μια αναλογία 

τουλάχιστον 50:50 προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρός πώρος σε 

οπισθοπλάγια οσφυϊκή σπονδυλοδεσία σε πρόβατα. Ο Thalgot και οι συν. 77 

συνέκριναν τον κοραλλιογενή υδροξυαπατίτη και την απομεταλλωμένη 

οστική θεμέλια ουσία σε συνδυασμό με τη χρήση αυτόλογου μοσχεύματος 

και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ισχυρός πώρος δημιουργείται σε 

ποσοστό 92.5% με τη χρήση κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη. Επομένως, 

αποτελεί αξιόπιστο υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος σε ασθενείς στους 

οποίους τοποθετούνται μεταλλικά εμφυτεύματα ( διαυχενικές βίδες, 

άγκιστρα, κ.α. ).  

Κατά τη διάρκεια της τοπικής οστικής αποφλοίωσης των οπισθίων 

στοιχείων των σπονδύλων στους ασθενείς της μελέτης ο όγκος του οστικού 
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μοσχεύματος που προέκυψε είχε  σε σχέση με τον κοραλλιογενή 

υδροξυαπατίτη που χρησιμοποιήθηκε αναλογία 1:3. Αυτή δε η αναλογία 

ήταν σταθερή ανά επίπεδο και ήταν η μέγιστη δυνατή. Η απορρόφηση του 

μίγματος του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη στα μεσεγκάρσια διαστήματα 

της δεύτερης και τρίτης ομάδας όπου και εφαρμόστηκε δεν επηρέασε το 

τελικό αποτέλεσμα της οπίσθιας σπονδυλοδεσίας και της αρθρόδεσης των 

μικρών αρθρώσεων.  

Ο Delecrin και συν.78 συνέκριναν σε μία κλινική μελέτη δύο ομάδες 

εφήβων και νεαρών ενηλίκων οι οποίοι υποβλήθηκαν σε οπίσθια 

σπονδυλοδεσία λόγω ιδιοπαθούς σκολίωσης. Στους ασθενείς αυτούς 

χρησιμοποιήθηκε ως σύστημα σπονδυλοδεσίας το Cortel-Dubousset και τα 

μοσχεύματα που τοποθετήθηκαν ήταν είτε από τη λαγόνια ακρολοφία είτε 

τεμάχια κεραμικών που περιείχαν υδροξυαπατίτη και φωσφορικό ασβέστιο 

αναμεμειγμένο με τοπικό φλοιώδες οστό. Οι συγγραφείς κατέδειξαν ότι οι 

ασθενείς που έλαβαν κεραμικά μοσχεύματα είχαν μικρότερες απώλειες 

αίματος, λιγότερες μετεγχειρητικές επιπλοκές ενώ η ενσωμάτωση των 

μοσχευμάτων στον οστικό πώρο στα οπίσθια στοιχεία της σπονδυλοδεσίας 

ήταν πλήρης μετά πάροδο ενός έτους. Τα αποτελέσματα αυτά συμβαδίζουν 

με τα συμπεράσματα της παρούσης μελέτης σχετικά με την χρήση 

σφαιριδίων κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη αναμεμειγμένων με τοπικό 

φλοιώδες οστό και τα οποία ενσωματώνονται στον οστικό πώρο της 

οπίσθιας σπονδυλοδεσίας ένα χρόνο μετεγχειρητικά. 
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Ο Cavagna και συν.79 μελέτησαν κλινικά τις επιδόσεις των ποροδών 

κεραμικών τα οποία ήταν αναμεμειγμένα με τοπικό φλοιώδες οστό και 

μυελό των οστών σε οπίσθια οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με υλικό μετρίας 

ελαστικότητας σε ασθενείς που έπασχαν από εκφυλιστική νόσο της 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Οι συγγραφείς απέδειξαν ότι 

αυτά τα μακροπορώδη κεραμικά αποτελούν αποτελεσματικές εναλλακτικές  

λύσεις έναντι των αυτόλογων  μοσχευμάτων μειώνοντας τη νοσηρότητα από 

το σημείο λήψης του μοσχεύματος στη λαγόνια ακρολοφία συμμετέχοντας 

παράλληλα στην επιτυχή δημιουργία οστικού πώρου στα οπίσθια στοιχεία 

της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.  

Η χρήση του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη στους ασθενείς της 

παρούσης μελέτης ελάττωσε σημαντικά το χειρουργικό χρόνο και την 

απώλεια αίματος ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρήθηκε η νοσηρότητα που 

εκδηλώθηκε στους ασθενείς της ομάδας Α και Β που σχετιζόταν με τη λήψη 

του μοσχεύματος ( donor site complaints ). Αυτά τα πλεονεκτήματα είναι σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα που έχει δημοσιεύσει κατά το παρελθόν ο 

Mashoof και οι συν.65 και που αναφέρονται στη χειρουργική της σκολίωσης 

των ενηλίκων. 

Η χρήση λαγόνιου αυτομοσχεύματος κατά τη διενέργεια 

οπισθοπλάγιας σπονδυλοδεσίας αποτελεί τη χρυσή σταθερά για την 

επίτευξη ισχυρού πώρου. Το αυτόλογο μόσχευμα διαθέτει οστεογενετικές, 

οστεοεπαγωγικές και οστεοκαθοδηγητικές ιδιότητες. Προσφέρει πλήρη 
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ιστοσυμβατότητα και ταυτόχρονα δεν παρατηρούνται αντιδράσεις ξένου 

σώματος που θα εγκλώβιζαν το οστικό μόσχευμα σε ένα αντιδραστικό 

ιστικό περίβλημα. Επιπλέον, το αυτόλογο μόσχευμα δεν είναι αίτιο 

μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων. Τα ποσοστά των επιπλοκών που 

σχετίζονται με τη λήψη του αυτόλογου μοσχεύματος κυμαίνονται ανάλογα 

με το σημείο λήψης του μοσχεύματος. Οι Abott και συν.58 καθώς και ο 

Arrington και συν.59 δημοσίευσαν ότι η μικρής βαρύτητας επιπλοκές όπως 

οι επιφανειακές λοιμώξεις, τα αιματώματα, τα υγρώματα και οι διαταραχές 

της αισθητικότητας κυμαίνονται από 3.1 έως 39%. Η ψευδάρθρωση σε 

σπονδυλοδεσίες ενός επιπέδου κυμαίνεται από 3.5 έως 40%80-84 σύμφωνα με 

τις δημοσιεύσεις του Bernardt και συν.80,Boachie και συν.81, Marchesi και 

συν.82, Simmons και συν.83 καθώς και του Tuner και συν.84 και αυξάνεται με 

τον αριθμό των σπονδύλων που μετέχουν στη σπονδυλοδεσία. Τα 

αλλομοσχεύματα χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική πηγή οστικού 

μοσχεύματος. Όμως ο κίνδυνος φλεγμονής και μετάδοσης μολυσματικών 

νόσων84 καθώς και τα δημοσιευμένα υποδεέστερα ποσοστά πώρωσης έναντι 

του αυτόλογου μοσχεύματος έχουν περιορίσει τη χρήση τους85-89. 

Τα κεραμικά αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία εναλλακτικών 

οστικών μοσχευμάτων τα οποία αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για καλύψουν 

μεταφυσιακά ελλείμματα και μεταγενέστερα χρησιμοποιήθηκαν στη 

χειρουργική της σπονδυλικής στήλης των παίδων και εφήβων (λόγω της 

μεγάλης οστεογενετικής ικανότητας στις μικρές ηλικίες) προκειμένου να 
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αντιμετωπιστούν παραμορφώσης σκολίωσης και κύφωσης. Τα εμφυτευμένα 

κεραμικά μοσχεύματα σε αντίθεση με τα αλλομοσχεύματα δεν προκαλούν 

φλεγμονώδεις αντιδράσεις ή αντιδράσεις ξένου σώματος. Είναι εύθραυστα 

με μικρή αντοχή στη συμπίεση και στις δυνάμεις διατμήσεως. Εφόσον 

ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση οστού μέσα στη μάζα τους τότε 

συμπεριφέρονται όπως το σπογγώδες οστό. Ένα σημαντικό μειονέκτημα 

των κεραμικών είναι η δυσκολία της εκτίμησης των απλών ακτινογραφιών. 

Λόγω της ακτινοσκιερότητας τους καθίσταται δυσχερής η ακτινολογική 

τεκμηρίωση της οστικής ενσωμάτωσης (bone ingrowth) εντός της μάζας του 

κεραμικού μοσχεύματος.  Ο  υδροξυαπατίτης και το φωσφορικό ασβέστιο 

που αποτελούν τις δύο πιο συχνές μορφές κεραμικών μοσχευμάτων 

διαφέρουν στη χημική και δομική τους σύσταση. Ο κοραλλιογενής 

υδροξυαπατίτης απορροφάται ελάχιστα έως καθόλου. Τα κοράλλια 

αποτελούνται κατά 97% από δικαρβονικό ασβέστιο και η δομή τους 

προσομοιάζει με αυτή του οστού. Το Pro-Osteon 500R παράγεται κατόπιν 

ειδικής επεξεργασίας των κοραλλιών που περιλαμβάνει μια υδροθερμική 

ανταλλαγή και κατά την οποία το δικαρβονικό ασβέστιο  μετατρέπεται σε 

υδροξυαπατίτη χωρίς να χαθεί η πορώδης δομή του. Το Pro-Osteon 500R 

διαφαίνεται από τις έρευνες ότι διαθέτει ικανότητα απορρόφησης 

προβλεπόμενου ρυθμού36. 

Μια εναλλακτική πηγή αυτόλογων οστεογενετικών κυττάρων 

αποτελούν τα κύτταρα του μυελού των οστών. Ο μυελός των οστών παρέχει 



 101

μια πλούσια δεξαμενή κυττάρων τα οποία κυμαίνονται από αδιαφοροποίητα 

μεσεγχυματικά κύτταρα μέχρι κύτταρα τα οποία υπάγονται ήδη στη σειρά 

των κυττάρων του οστίτη ιστού και πρόκειται να διαφοροποιηθούν σε 

οστεοβλάστες. Επιτυχής χρήση αυτόλογου μυελού των οστών ως 

υποκατάστατο οστικού μοσχεύματος είτε μόνου του, σύμφωνα με τις 

δημοσιεύσεις του Burchardt και των συν31 είτε σε συνδυασμό με άλλα 

υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων, σύμφωνα με τις δημοσιεύσεις των 

Banwart και Ragni και των συν90,91 έχει ήδη περιγραφεί. Συνήθως, ο μυελός 

των οστών λαμβάνεται από τη λαγόνια ακρολοφία μετά από διαδερμική 

αναρρόφηση με βελόνη. Η διαδικασία αυτή έχει μηδαμινή νοσηρότητα. 

Στους ασθενείς αυτής της μελέτης ο μυελός των οστών ελήφθη από τους 

αυχένες των σπονδύλων προτού τοποθετηθούν οι διαυχενικές βίδες. Με 

αυτή την τεχνική δεν επιβαρύνθηκε ο ασθενής για τη λήψη του μυελού των 

οστών. 

 Οι οστεογενετικές ιδιότητες του μίγματος του μυελού των οστών και 

των αυτόλογων οστικών τεμαχίων που ελήφθησαν από την αποφλοίωση των 

οπισθίων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης δεν εμπόδισαν την πλήρη 

απορρόφηση του κοραλλιογενούς υδροξυαπαπατίτη στα μεσεγκάρσια 

διαστήματα όταν το μίγμα των τριών συστατικών τοποθετήθηκε σε αυτήν 

την περιοχή στη δεύτερη και τρίτη ομάδα των ασθενών. Ο Burchardt και οι 

συν31 αναφέρουν ότι μία επιπρόσθετη αιτία αποτυχίας δημιουργίας νέου 

οστού σε αυτή την περιοχή είναι ότι ο μυελός των οστών των ηλικιωμένων 
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έχει μικρότερη αναλογία οστεογενετικών κυττάρων σε σχέση με το μυελό 

των οστών των νεότερων. 

Η ακτινολογική εκτίμηση της πορείας της πώρωσης μιας οσφυϊκής 

σπονδυλοδεσίας μελετάται ως επί το πλείστον σε ασθενείς στους οποίους 

δεν έχουν τοποθετηθεί μεταλλικά υλικά σπονδυλοδεσίας, κυρίως σε 

προσθοπίσθιες προβολές92-97. Τα μεταλλικά εμφυεύματα επιπροβάλλονται 

στην ακτινοσκιερή μάζα του οστικού πώρου δυσχαιρένονας την 

ακτινολογική απεικόνιση του. Χρειάζονται περισσότερες προβολές 

προκειμένου να καταδειχθεί ο οστικός πώρος. Όταν χρησιμοποιούνται 

αλλομοσχεύματα ή κεραμικά μοσχεύματα ως υποκατάστατα 

αυτομοσχευμάτων η εκτίμηση της πορείας της πώρωσης γίνεται ακόμη πιο 

δύσκολη. Αφενός η παρουσία μεταλλικών εμφυτευμάτων όπως οι 

διαυχενικές βίδες και οι ράβδοι αφετέρου η ακτινοσκιερότητα του 

χρησιμοποιούμενου μοσχεύματος παρέχουν μια ανακριβή και συχνά 

παραπλανητική εικόνα σχετικά με την παρουσία ή απουσία οστικού πώρου. 

Ο Christiensen και οι συν74 συνέκριναν την ακτινολογική πώρωση σε  δύο 

ομάδες ασθενών που υποβλήθηκαν σε οσφυϊκή σπονδυλοδεσία. Στην πρώτη 

ομάδα διενεργήθηκε οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με τοποθέτηση μεταλλικών 

εμφυτευμάτων ( Cotrel Dubousset instrumentation ) και διαπιστώθηκε ότι η 

interobserver & intraobserver reliability ήταν παρεμφερής και συγκεκριμένα 

0.63 και 0.81 αντίστοιχα. Στην δεύτερη ομάδα ασθενών δεν τοποθετήθηκαν 

μεταλλικά εμφυτεύματα για την διενέργεια της σπονδυλοδεσίας αλλά μόνο 
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μοσχεύματα. Σ’ αυτή την ομάδα η interobserver & intraobserver reliability 

ήταν 0.52 και 0.73 αντίστοιχα. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η 

ταξινόμηση του Cristiensen και διαπιστώθηκε ότι η interobserver reliability 

ήταν 0.69 ενώ η intraobserver reliability ήταν 0.71. 

Ο Baramki και οι συν67 χρησιμοποίησαν κοραλλιογενή 

υδροξυαπατίτη για πειραματική διενέργεια σπονδυλοδεσίας σε 

πειραματόζωα και πρότειναν μία ακτινολογική μέθοδο ταξινόμησης του 

οστικού πώρου, η οποία περιλαμβάνει τέσσερα στάδια και χρησιμοποιούσε 

την ανασύστασης της εικόνας μετά από αξονική τομογραφία. Μελέτησαν το 

βαθμό της οστικής γεφύρωσης και της οστικής απορρόφησης στα επίπεδα 

της σπονδυλοδεσίας αφού θυσίασαν τα πειραματόζωα 20 εβδομάδες μετά τη 

χειρουργική επέμβαση. Επίσης, χρησιμοποίησαν μηχανικά πειράματα 

προκειμένου να βεβαιώσουν την παρουσία ισχυρού πώρου. Στην παρούσα 

μελέτη χρησιμοποιήθηκε η αξονική τομογραφία προκειμένου να εκτιμηθεί η 

αρθρόδεση των μικρών αρθρώσεων καθώς και η ορθή τοποθέτηση των 

μεταλλικών εμφυτευμάτων η παρουσία των οποίων δημιουργεί 

ακτινολογικά artifacts καθιστώντας την εφαρμογή πρωτοκόλλου εκτίμησης 

της πώρωσης ανέφικτη. Αντ’ αυτού ελήφθησαν τόσο δυναμικές 

ακτινογραφίες της οσφυϊκής μοίρας προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 

παρουσία ισχυρού οστικού πώρου98-99 όσο και λοξές ακτινογραφίες της 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης προκειμένουν να αναδειχθούν οι 
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περιοχές των οπισθίων στοιχείων της οσφυϊκής μοίρας που καλύπτονταν 

από τα μεταλλικά υλικά στις προσθοπίσθιες και πλάγιες προβολές. 

Η ικανότητα του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη να προάγει την 

πώρωση στην οσφυϊκή μοίρα σε ανθρώπους έχει αναφερθεί κατά το 

παρελθόν από τον Martin και τους συν.100 καθώς και τον Rahimi και τους 

συν.101. Εμβιομηχανικές μελέτες που έγιναν σε πειραματόζωα από τον 

Baramki και τους συν.67, τον Thalgott και τους συν.77 καθώς και τον Guigui 

και τους συν.102 συνέκριναν την πώρωση στης σπονδυλικής στήλης που 

επιτυγχάνεται με τη χρήση κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη είτε ως μοναδικό 

μόσχευμα είτε αναμεμειγμένο με αυτομόσχευμα. Ο Baramki και οι συν67 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης δεν είναι 

τόσο αποτελεσματικό μόσχευμα όσο το αυτόλογο μόσχευμα για τη 

διενέργεια σπονδυλοδεσίας σε πειραματόζωα. 

Τα πλεονεκτήματα της παρούσας μελέτης είναι :  

1) Η σταθερότητα της επανάληψης της χειρουργικής τεχνικής δεδομένου ότι 

όλες οι επεμβάσεις έγιναν από τον ίδιο χειρουργό. Επιπρόσθετα η ταυτότητα 

της ομάδας στην οποία άνηκε ο ασθενής αποκαλυπτόταν στον χειρουργό 

αφού είχε ολοκληρωθεί η χειρουργική παρασκευή και αφού είχαν 

τοποθετηθεί οι διαυχενικές βίδες.  

2) Η τυχαία επιλογή των ασθενών.  
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3) Ο σταθερός όγκος των μοσχευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν ανά επίπεδο 

σπονδυλοδεσίας κάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο εφικτή τη σύγκριση μεταξύ 

των ομάδων. 

 

7. Συμπέρασμα 

 

Η παρούσα συγκριτική, τυχαιοποιημένη, προοπτική μελέτη που έγινε σε 

εξήντα ενήλικους ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε οπισθοπλάγια 

σπονδυλοδεσία με τη χρήση διαυχενικών βιδών κατέδειξε ότι το αυτόλογο 

μόσχευμα ληφθέν από τη λαγόνια ακρολοφία παραμένει η χρυσή σταθερά 

προκειμένου να επιτευχθεί σταθερή οπίσθια οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με τη 

χρήση μεταλλικών εμφυτευμάτων. Η ενσωμάτωση του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη αναμεμειγμένου με οστικό αυτομόσχευμα προερχόμενο από 

την τοπική αποφλοίωση καθώς και με μυελό των οστών υπολείπεται έναντι 

του αυτόλογου μοσχεύματος από την λαγόνια ακρολοφία και δεν επαρκεί 

για την δημιουργία οστικού πώρου στα μεσεγκάρσια διαστήματα διότι 

απορροφάται σε διάστημα 6 έως 12 μηνών από την εφαρμογή του χωρίς 

ταυτόχρονη δημιουργία νέου οστού στην περιοχή. Όμως, η εφαρμογή του 

κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη στις μεγάλες οπίσθιες αποφλοιωμένες 

οστικές επιφάνειες (πέταλο, σπονδυλικές διαρθρώσεις, ακανθώδεις 
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αποφύσεις) της σπονδυλικής στήλης  οδηγεί σε σταθερό και ισχυρό οστικό 

πώρο στον αναμενόμενο χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα μελέτη έγινε αποδεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό 

European Spine Journal. Ο κωδικός της υπό δημοσίευσης μελέτης στο 

προαναφερόμενο περιοδικό είναι: ESJ-04-0175.R1  και φέρει τον τίτλο 

“Clinical Analysis of Evolution in Instrumented Dorsal and 

Intertransverse Fusion for Degenerative Lumbar Spinal Stenosis. 

Autograft versus Coralline Hydroxyapatite” Αμέσως παρακάτω, 

παρατίθεται η περίληψη της μελέτης, στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα, όπως θα εμφανιστεί στο περιοδικό κατά τη δημοσίευση της. 
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Περίληψη 

 

Πρόκειται για μία προοπτική, συγκριτική, τυχαιοποιημένη, κλινική και 

ακτινολογική μελέτη της εξέλιξης της πώρωσης οπισθοπλάγιας 

σπονδυλοδεσίας με τη χρήση ως οστικού μοσχεύματος είτε κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη είτε αυτόλογου μοσχεύματος προερχόμενο από τη λαγόνια 

ακρολοφία είτε και των δύο. Χρησιμοποιήθηκαν τρεις συγκρίσιμες ομάδες 

ασθενών (Α, Β, και Γ) που περιελάμβαναν 19, 18 και 20 ασθενείς 

αντίστοιχα. Οι ασθενείς έπασχαν από συμπτωματική εκφυλιστική 

σπονδυλική στένωση και υποβλήθηκαν σε αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία. 

Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σύμφωνα με το μόσχευμα το οποίο 

χρησιμοποιήθηκε και με την πλευρά στην οποία τοποθετήθηκε. Στους 

ασθενείς της ομάδας Α χρησιμοποιήθηκε αυτόλογο μόσχευμα 

αμφοτερόπλευρα το οποία τοποθετήθηκε στα οπίσθια και πλάγια 

σπονδυλικά στοιχεία της περιοχής της σπονδυλοδεσίας.. Στους ασθενείς της 

ομάδας Β τοποθετήθηκε αυτόλογο μόσχευμα στην αριστερή πλευρά της 

σπονδυλοδεσίας και κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης αναμεμειγμένος με 

οστό προερχόμενο από την τοπική αποφλοίωση των οπίσθιων σπονδυλικών 

στοιχείων και μυελό των οστών στην δεξιά πλευρά της σπονδυλοδεσίας. 

Στους ασθενείς της ομάδας Γ τοποθετήθηκε κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης 

αναμεμειγμένος με οστό προερχόμενο από την τοπική αποφλοίωση των 
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οπίσθιων σπονδυλικών στοιχείων και μυελό των οστών αμφοτερόπλευρα. 

Οι ηλικίες των ασθενών της ομάδας Α, Β και Γ ήταν 61±11, 64±8 και 58±8 

έτη αντίστοιχα. Τα ερωτηματολόγια  SF-36, Oswestry Disability Index, και 

Rolland Morris Score χρησιμοποιήθηκαν για την υποκειμενική εκτίμηση 

του χειρουργικού αποτελέσματος ενώ το Visual Analog Scale  

χρησιμοποιήθηκε για την εκτίμηση του πόνου. Ο ακτινολογικός έλεγχος που 

περιελάμβανε οπιθοπρόσθιες πλάγιες, λοξές ακτινογραφίες, δυναμικές 

ακτινογραφίες καθώς και αξονική τομογραφία της περιοχής της 

σπονδυλοδεσίας χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αξιολογηθεί η πορεία 

πώρωσης της περιοχής της σπονδυλοδεσίας. Δύο ακτινοδιαγνωστές 

εκτίμησαν την ακτινολογική πορεία πώρωσης της σπονδυλικής στήλης με 

τη μέθοδο του Cristiensen και την πορεία απορρόφησης του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη στις ομάδες Β και Γ. Η τελική εκτίμηση για την 

σταθερότητα της σπονδυλοδεσίας βασίστηκε στις δυναμικές ακτινογραφίες 

της σπονδυλικής στήλης και στην αξονική τομογραφία. Σε κανένα ασθενή 

δεν υπήρξαν ευρήματα συμβατά με ψευδάρθρωση. Σταθερή  σπονδυλοδεσία  

επιτεύχθη ένα έτος μετεγχειρητικά. Μετά πάροδο ενός εξαμήνου από την 

χειρουργική επέμβαση παρατηρήθηκε απορρόφηση του υδροξυαπατίτη στα 

μεσεγκάρσια διαστήματα στη δεξιά μεριά της σπονδυλικής στήλης της 

ομάδας Β και αμφοτερόπλευρα στην ομάδα Γ. Η απορρόφηση του 

κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη ολοκληρώθηκε στους δώδεκα μήνες 

μετεγχειρητικά. Γεφύρωση των μεσοσπονδύλιων διαστημάτων 
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παρατηρήθηκε από τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα στα οπίσθια στοιχεία της 

σπονδυλικής στήλης σε όλα τα επίπεδα σπονδυλοδεσίας και σε όλους τους 

ασθενείς, Επίσης σε όλους τους ασθενείς της ομάδας Α και στην αριστερή 

μεριά των ασθενών της ομάδας Β (όπου τοποθετήθηκε αυτόλογο μόσχευμα 

από τη λαγόνια ακρολοφία) παρατηρήθηκε οστική γεφύρωση στα 

μεσεγκάρσια διαστήματα των εμπλεκομένων στην σπονδυλοδεσία 

σπονδύλων από τον τρίτο μετεγχειρητικό μήνα. Τα SF-36, Oswestry 

Dissability Index και Roland Morris Score βελτιώθηκαν με παρεμφερή 

τρόπο και στις τρεις ομάδες. Παρατηρήθηκε θραύση μίας βίδας στο 

κατώτερο επίπεδο σπονδυλοδεσίας σε ένα ασθενή της ομάδας Α και σε δύο 

ασθενείς της ομάδας Γ χωρίς ακτινολογική εικόνα ψευδάρθρωσης. Ο 

χειρουργικός χρόνος και η απώλεια αίματος ήταν λιγότερη στην ομάδα Γ 

ενώ ενοχλήματα από τη θέση λήψη του μοσχεύματος παρατηρήθηκαν στις 

ομάδες Α και Β. 

 

Συζήτηση και συμπεράσματα 

Αυτή η μελέτη κατέδειξε ότι το λαγόνιο αυτόλογο μόσχευμα παραμένει η 

χρυσή σταθερά για τη σύγκριση εναλλακτικών μοσχευμάτων προκειμένου 

να επιτευχθεί ισχυρή και σταθερή οπίσθια σπονδυλοδεσία με τη χρήση 

εμφυτευμάτων. Η ενσωμάτωση του κοραλλιογενούς υδροξυαπατίτη 

αναμειγμένου με οστό προερχόμενο από την τοπική αποφλοίωση των 

οπίσθιων σπονδυλικών στοιχείων και μυελού των οστών χρειάζεται επαρκή 
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αποφλοιωμένη οστική επιφάνεια ως υπόστρωμα. Ως εκ τούτου ο 

κοραλλιογενής υδροξυαπατίτης απεδείχθη ανεπαρκής για την οπισθοπλάγια 

σπονδυλοδεσία διότι η οστική επιφάνεια πάνω στην οποία εναποτίθεται το 

μόσχευμα είναι περιορισμένη. Όμως, η τοποθέτηση του κοραλλιογενούς 

υδροξυαπατίτη στα αποφλοιωμένα πέταλα των σπονδύλων οδηγεί σε ισχυρή 

και σταθερή σπονδυλοδεσία στον αναμενόμενο χρόνο. 
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Abstract 

 

This prospective longitudinal randomized clinical and radiological study 

compared   the  evolution  of    instrumented  posterolateral  lumbar and 

lumbosacral fusion  using either coralline hydroxyapatite, or iliac  bone  

graft  or   both  in  three comparable groups A, B and C included  19,  18 and  

20   patients respectively, who suffered from symptomatic degenerative 

lumbar spinal stenosis  and underwent decompression and  fusion. The 

patients were divided randomly   according to the graft  used and  the side 

that it was applied:  The  spines  of  Group A  received  autologous  iliac 

bone graft bilaterally;   Group B  iliac  bone graft  on  the left side  and  

hydroxyapatite mixed with local bone and bone marrow on the right side;  

and  Group C   hydroxyapatite mixed with local bone and bone marrow 

bilaterally.  The age of the patients  in the groups A, B and C was  61+11, 

64+8 and 58+8 years respectively.  The SF-36, Oswestry Disability Index, 

and Roland-Morris surveys were used for subjective evaluation of  the result 

of the surgery and the Visual Analog pain Scale for pain severity. Plain 

roentgenograms including anteroposterior, lateral and oblique views, and 

lateral plus frontal bending views   of   the instrumented spine and  CT-scan 

were used to evaluate the evolution of the posterolateral fusion in all groups 

and sides.  Two  independent  senior orthopaedic  radiologists  were asked  
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to evaluate  first  the evolution  of  the dorsolateral  bony  fusion  3   to   48  

months  postoperatively  with  the    Christiansen’s  radiologic method,  and  

secondly  the hydroxyapatite resorption course in the spines of  Groups B 

and C.  The diagnosis of solid spinal fusion was definitively confirmed with 

the addition of  the   bending views, CT-scans and self-assessment scores. 

The intraobserver and interobserver agreement (r) for radiological  fusion  

was 0.71 and 0.69 respectively, and   0.83 and   0.76  for evaluation of   

coralline hydroxyapatite resorption.  T12-S1 lordosis and segmental 

angulation did not change postoperatively. There was no radiological 

evidence for non-union  on  the plain roentgenograms and CT-scans.   

Radiological fusion was achieved  one year postoperatively and was 

observed in all groups and vertebral segments. Six months postoperatively 

there was an  obvious resorption of  hydroxyapatite granules  at  the 

intertransverse intersegmental spaces in the right side  of  the spines of 

Group B  and both sides of group   C. The resorption of Hydroxyapatite  was 

completed one year postoperatively. Bone bridging started  in the third 

month postoperatively in all instrumented spines and all levels posteriorly  

as well as  between the transverse processes  in the spines of the group A  

and  on the left side of the spines of group B where iliac bone graft was 

applied.  SF-36, Oswestry Disability Index, and   Roland-Morris Score 

improved   postoperatively in a similar way in all groups.  There was one 

pedicle screw breakage at the lowermost-instrumented level in group A and   
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two   in group C without radiologically visibly Pseudarthrosis which were 

considered as having nonunion. Operative time and   blood loss   were less 

in the patients  of  group C,  while donor site complaints were observed in  

the patients of  the  groups  A  and  B only. 

Discussion &  Conclusion.   This  study showed that autologous iliac bone 

graft remains the gold  standard to achieve  solid posterior instrumented 

lumbar fusion to which each new graft should be compared. The  

incorporation of coralline Hydroxyapatite  mixed with local bone and  bone 

marrow needs adequate bleeding bone surface.  Subsequently hydroxyapatite 

was proven in this series not appropriate for intertransverse posterolateral  

fusion because the host bone in this area is little. However, the use of 

hydroxyapatite over the decorticated laminae that represents  a wide host  

area was followed by solid dorsal fusion within the expected time.  
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Παράρτημα 1   

(Short Form Health Survey 36) 

 

Ημερομηνία:                                                                               Ηλικία: 

Ονοματεπώνυμο:                                                                        Βάρος:              

Γραμματικές Γνώσεις:                                                              Ύψος: 

Τόπος Διαμoνής:                                                                         Επάγγελμα: 

Η υγεία σας είναι: 

Άριστη   Πολύ καλή  Καλή  Όχι καλή  Κακή  

2.Είστε σε θέση να εκτελέσετε τις παρακάτω δραστηριότητες; 

α. Τρέξιμο:         Ναι  Όχι  

β. Ελαφρά αθλήματα όπως γκολφ:      Ναι  Όχι  

γ. Μεταφορά των αγορών σας (π.χ. από το μανάβη):    Ναι  Όχι  

δ. Ανέβασμα πολλών ορόφων πολυκατοικίας από τις σκάλες:  Ναι  Όχι  

ε. Ανέβασμα ενός ορόφου πολυκατοικίας από τις σκάλες:  Ναι  Όχι  

στ. Σκύψιμο και γονάτισμα:       Ναι  Όχι  

ζ. Πεζοπορία περισσότερο από 2 χιλιόμετρα:    Ναι  Όχι  

η. Πεζοπορία μέχρι 1 χιλιόμετρο:      Ναι  Όχι  

θ. Πεζοπορία μέχρι 200 μέτρα:      Ναι  Όχι  

ι. Ντύσιμο και πλύσιμο χωρίς βοήθεια από άλλους:    Ναι  Όχι  

3. Είχατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα εξαιτίας της 

υγείας σας; 

α. Μείωση της διάρκειας απασχόλησης στην εργασία:    Ναι  Όχι  

β. Διεκπεραίωση λιγότερης εργασίας από όσο θα θέλατε:   Ναι  Όχι  

γ. Ορισμένες εργασίες δεν μπορούσατε να τις εκτελέσετε:  Ναι  Όχι  

δ. Η εργασία ήταν περισσότερο κουραστική και χρονοβόρος:  Ναι  Όχι  
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4. Είχατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα με την εργασία 

σας ή τις καθημερινές σας δραστηριότητες που να οφείλονται σε συναισθηματικούς λόγους; 

α. Μείωση του χρόνου εργασίας:      Ναι  Όχι  

β. Διεκπεραίωση λιγότερης εργασίας από όσο θα θέλατε:   Ναι  Όχι  

γ. Κάνατε την εργασία σας απρόσεκτα και χωρίς συγκέντρωση: Ναι  Όχι  

5. Πόσο πόνο αισθανθήκατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες;  

Καθόλου  Ελάχιστο  Λίγο   Αρκετό  Πάρα πολύ  

 

6. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για το πώς αισθανόσασταν τις τελευταίες 4 

εβδομάδες. 

α. Αισθανόσασταν γεμάτοι ζωντάνια; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

β. Ήσασταν νευρικό άτομο; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

γ. Αισθανθήκατε κατάθλιψη; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

δ. Αισθανθήκατε ηρεμία; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

ε. Είχατε ενεργητικότητα; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

στ. Αισθανθήκατε μελαγχολικός-ή; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  
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ζ. Αισθανθήκατε εξάντληση; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

η. Ήσασταν ευτυχισμένος-η; 

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

θ. Αισθανθήκατε κούραση;  

Συνέχεια  Συνήθως  Αρκετά συχνά  Μερικές φορές  Σπάνια 

 Ποτέ  

 

7. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων πόσο έχει επηρεάσει η υγεία σας τις 

σχέσεις σας με την οικογένεια σας και τους φίλους σας;  

Καθόλου  Ελάχιστο  Λίγο   Αρκετό  Πάρα πολύ  

8. Τα παρακάτω είναι αλήθεια; 

α. Αρρωσταίνω συχνότερα από άλλους ανθρώπους. 

Σίγουρα  Μάλλον  Δεν ξέρω  Μάλλον όχι   Σίγουρα όχι  

β. Είμαι τόσο υγιείς όσο κάθε άλλος άνθρωπος. 

Σίγουρα  Μάλλον  Δεν ξέρω  Μάλλον όχι   Σίγουρα όχι  

γ. Πιστεύω ότι η υγεία μου θα χειροτερέψει. 

Σίγουρα  Μάλλον  Δεν ξέρω  Μάλλον όχι   Σίγουρα όχι  

δ. Η κατάσταση της υγείας μου είναι άριστη. 

Σίγουρα  Μάλλον  Δεν ξέρω  Μάλλον όχι   Σίγουρα όχι  

9. Είστε καπνιστής; 

Ναι  Όχι  

Βιβλιογραφία : 

Beaton DE, Schemitsch E. Mesures of health-related quality of life and 

physical function.Clin Orthop. Aug;(413):90-150, 2003 
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Παράρτημα 2   

(The Roland – Morris Disability Questionaire) 

 

 

Ημερομηνία:                                                                               Ηλικία: 

Ονοματεπώνυμο:                                                                        Βάρος:              

Γραμματικές Γνώσεις:                                                              Ύψος: 

Τόπος Διαμoνής:                                                                         Επάγγελμα: 

 

 

Όταν αισθάνεστε πόνο στην οσφύ ή/και στη ράχη πιθανόν να αντιμετωπίζετε δυσκολία 

στις καθημερινές σας δραστηριότητες. 

 

Η παρακάτω λίστα προτάσεων αναφέρει εκφράσεις που άλλοι ασθενείς χρησιμοποίησαν 

για να περιγράψουν πόνο στην οσφύ ή/και στη ράχη. Καθώς διαβάζετε τη λίστα 

σκεφτείτε πως αισθάνεστε τη στιγμή που συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο. Εάν η 

πρόταση περιγράφει αυτό που αισθάνεστε σήμερα σημειώστε ένα (ν) στο αντίστοιχο 

τετράγωνο. Εάν η πρόταση που διαβάζετεδεν αντικατοπτρίζει αυτό που αισθάνεστε 

αφήστε το τετράγωνο κενό. 

 

 

 Σπάνια εξέρχομαι της οικεία μου κυρίως λόγω των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και 

στη ράχη. 

 Αλλάζω συχνά θέση προκειμένου να αισθάνομαι άνετα. 
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 Περπατώ πιο αργά από ότι συνήθως κυρίως λόγω του πόνου στην οσφύ ή/και 

στη ράχη. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη δεν κάνω τις δουλειές 

κοντά στο σπίτι που συνήθως έκανα. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη χρησιμοποιώ την 

κουπαστή για να ανέβω τις σκάλες. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη ξαπλώνω για να 

ξεκουραστώ πιο συχνά. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη αναγκάζομαι να 

υποβασταχθώ για να σηκωθώ από μια πολυθρόνα. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη ζητώ από άλλους 

ανθρώπους να κάνουν τις δουλειές μου. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη ντύνομαι πιο αργά. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη στέκομαι όρθιος μικρά 

χρονικά διαστήματα. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη προσπαθώ να μη σκύβω. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη δυσκολεύομαι να σηκωθώ 

από την καρέκλα. 

 Αισθάνομαι πόνο στην οσφύ ή/και στη ράχη συνεχώς. 

 Δυσκολεύομαι να γυρίσω στο κρεβάτι εξαιτίας του πόνου στην οσφύ ή/και στη 

ράχη. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη δεν έχω διάθεση για 

φαγητό. 

 Δυσκολεύομαι να φορέσω τις κάλτσες μου εξαιτίας του πόνου στην οσφύ ή/και 

στη ράχη. 
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 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη κάνω μόνο μικρές 

αποστάσεις. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη δεν απολαμβάνω τον 

ύπνο. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη χρειάζομαι βοήθεια στο 

ντύσιμο. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη κάθομαι το μεγαλύτερο 

διάστημα της ημέρας. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη αποφεύγω τις  βαρειές 

δουλειές του σπιτιού. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη αισθάνομαι περισσότερο 

ευερέθιστος από ότι συνήθως. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη ανεβαίνω τα σκαλιά πιο 

αργά από ότι συνήθως. 

 Εξαιτίας των ενοχλημάτων στην οσφύ ή/και στη ράχη είμαι ξαπλωμένος το 

μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας. 

 

 

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ίσο με τον αριθμό των προτάσεων που έχουν σημειωθεί. Το 

ελάχιστο είναι το 0 και αντιστοιχεί στο καλύτερο αποτέλεσμα  και το μέγιστο είναι το 24 

και αντιστοιχεί στο χειρότερο αποτέλεσμα. 

 

Βιβλιογραφία : 

Beaton DE, Schemitsch E. Mesures of health-related quality of life and 

physical function.Clin Orthop. Aug;(413):90-150, 2003 
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Παράρτημα 3  

Οswestry disability index (ODI) 

 

Ημερομηνία:                                                                               Ηλικία: 

Ονοματεπώνυμο:                                                                        Βάρος:              

Γραμματικές Γνώσεις:                                                              Ύψος: 

Τόπος Διαμoνής:                                                                         Επάγγελμα: 

 

Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις .Έχει υπολογιστεί έτσι 

ώστε να μας δώσει πληροφορίες για το πόσο ο πόνος στη μέση ή τα 

πόδια σας  επηρεάζει την καθημερινή σας ζωή. 

Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε ερώτηση σημειώνοντας με (+) αριστερά μια μόνο 

απάντηση αυτή που αντιπροσωπεύει καλύτερα την καθημερινότητα σας. 

 

1.Πόσο δυνατός είναι ο πόνος στη μέση ή και το πόδι σας; 

Α .Δεν  έχω καθόλου πόνο 

Β .Ο πόνος είναι ελαφρύς 

Γ. Ο πόνος είναι μέτριος 

Δ. Ο πόνος  είναι δυνατός 

Ε. Ο πόνος είναι πολύ δυνατός 

ΣΤ. Ο πόνος είναι τόσο δυνατός που δεν τον αντέχω 

 

2.Πόσο εύκολα φροντίζετε τον εαυτό σας; 

Α. Μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου κανονικά χωρίς να πονάω 

Β. Μπορώ να φροντίζω τον εαυτό μου κανονικά αλλά  πονάω πολύ 
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Γ. Πονάω πολύ καθημερινά γι’ αυτό φροντίζω τον εαυτό μου αργά και 

προσεκτικά 

Δ. Χρειάζομαι κάποια βοήθεια αλλά  καταφέρνω κατά το πλείστον να φροντίζω 

τον εαυτό μου 

Ε. Χρειάζομαι βοήθεια κάθε μέρα σχεδόν σε όλα 

ΣΤ. Δεν μπορώ να ντυθώ ,πλένομαι με δυσκολία ,και μένω στο κρεβάτι 

 

3.Πόσο εύκολα σηκώνετε βάρος; 

Α. Μπορώ να σηκώσω βαρειά αντικείμενα χωρίς να πονάω 

Β. Μπoρώ  να σηκώσω βαρειά  αντικείμενα αλλά πονάω 

Γ. Ο πόνος με εμποδίζει να σηκώνω βαρειά αντικείμενα από το πάτωμα αλλά τα 

καταφέρνω εάν με διευκολύνει η θέση τους (πχ από το πάτωμα) 

Δ. Ο πόνος με εμποδίζει να σηκώνω βαρειά αντικείμενα  αλλά μπορώ να 

σηκώνω ελαφριά ή μετρίου βάρους αντικείμενα εάν είναι κατάλληλα 

τοποθετημένα 

Ε. Μπορώ να σηκώσω μόνο ελαφριά αντικείμενα 

ΣΤ. Δεν μπορώ να σηκώσω ούτε να μεταφέρω τίποτα 

 

 4.Περπάτημα 

Α. Ο πόνος δεν με εμποδίζει να περπατώ οποιαδήποτε απόσταση 

Β. Ο πόνος με εμποδίζει να περπατήσω πάνω από 1500μέτρα 

Γ. Ο πόνος  με εμποδίζει να βαδίσω πάνω από 700μέτρα 

Δ. Ο πόνος με εμποδίζει να περπατήσω πάνω από 100μέτρα  

Ε. Μπορώ να περπατώ μόνο με μπαστούνι ή πατερίτσες 
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ΣΤ. Είμαι στο κρεβάτι τον περισσότερο καιρό και πρέπει να συρθώ για  την 

τουαλέτα 

 

5.Καθιστική θέση 

Α. Μπορώ να καθήσω σε οποιαδήποτε καρέκλα για όσο χρόνο θέλω 

Β. Μπορώ να καθήσω σε αναπαυτική καρέκλα  για όσο χρόνο θέλω 

Γ. Ο πόνος με εμποδίζει να καθήσω για πάνω από 1 ώρα 

Δ. Ο πόνος με εμποδίζει να καθήσω για πάνω από 1/2 ώρα 

Ε. Ο πόνος με εμποδίζει να καθήσω για πάνω από 10 λεπτά 

ΣΤ. Δεν μπορώ να καθήσω καθόλου 

 

 6. Όρθια στάση 

Α. Μπορώ να σταθώ όρθιος όσο χρειαστεί  χωρίς να πονάω 

Β. Μπορώ να σταθώ όρθιος όσο χρειαστεί αλλά  πονάω πολύ 

Γ. Ο πόνος με εμποδίζει να σταθώ για πάνω από 1 ώρα 

Δ. Ο πόνος με εμποδίζει να σταθώ για πάνω από ½ ώρα 

Ε. Ο πόνος  με εμποδίζει να σταθώ για πάνω από 10 λεπτά 

ΣΤ. Δεν μπορώ να σταθώ καθόλου όρθιος 

 

 7. Ύπνος 

Α. Ο ύπνος μου δεν διακόπτεται από πόνο 

Β. Ο ύπνος μου μερικές φορές διακόπτεται από πόνο 

Γ. Εξαιτίας του πόνου κοιμάμαι λιγότερο από 6 ώρες 

Δ. Εξαιτίας του πόνου κοιμάμαι λιγότερο από 4 ώρες 

Ε. Εξαιτίας του πόνου κοιμάμαι λιγότερο από 2 ώρες 



 138

ΣΤ. Ο πόνος με εμποδίζει να κοιμηθώ 

 

 

 8. Ερωτική ζωή 

Α. Η ερωτική μου ζωή είναι φυσιολογική και δεν με εμποδίζει ο πόνος 

Β. Η ερωτική μου ζωή είναι φυσιολογική αλλά πονάω 

Γ. Η ερωτική μου ζωή είναι περίπου κανονική αλλά πονάω πολύ 

Δ. Η ερωτική μου ζωή είναι πολύ περιορισμένη εξαιτίας του πόνου 

Ε. Η ερωτική μου ζωή είναι σχεδόν απούσα εξαιτίας του πόνου 

ΣΤ. Ο πόνος με εμποδίζει να έχω ερωτική ζωή 

 

9.Κοινωνική ζωή(παρέες,φιλίες,επισκέψεις,σπορ) 

Α. Η κοινωνική μου ζωή είναι φυσιολογική  και δεν έχω πόνο 

Β. Οι κοινωνικές μου δραστηριότητες είναι φυσιολογικές αλλά μου επιτείνουν τον 

πόνο 

Γ. Ο πόνος δεν με επηρεάζει στην κοινωνική μου ζωή αλλά μόνο μου περιορίζει 

κάποιες πιο ενεργείς δραστηριότητες (πχ σπόρ) 

Δ. Ο πόνος έχει  περιορίσει  την κοινωνική μου ζωή και δεν βγαίνω έξω συχνά 

Ε. Ο πόνος έχει περιορίσει  την κοινωνική μου ζωή μέσα στο σπίτι μόνο 

ΣΤ. Δεν έχω καθόλου κοινωνική ζωή επειδή πονάω 

 

10. Ταξίδια 

Α. Μπορώ να ταξιδέψω οπουδήποτε  χωρίς να έχω πόνο 

Β. Μπορώ να ταξιδέψω οπουδήποτε αλλά το ταξίδι μου μεγαλώνει τον πόνο 

Γ. Ο πόνος είναι δυνατός αλλά μπορώ να ταξιδέψω για πάνω από 2 ώρες 
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Δ. Ο πόνος με αναγκάζει να κάνω μόνο μικρά  ταξίδια που  διαρκούν λιγότερο 

από 1 ώρα 

Ε. Ο πόνος με αναγκάζει να κάνω μόνο μικρά απαραίτητα ταξίδια που διαρκούν 

μόνο 30 λεπτά 

ΣΤ. Ο πόνος με εμποδίζει να μετακινούμαι και πηγαίνω μόνο στο γιάτρο 

 

11.Προηγούμενη θεραπεία 

Για τους προηγούμενους 3 μήνες έχετε λάβει θεραπεία με χάπια ή άλλου είδους 

φάρμακα, για τον πόνο στη μέση ή τα πόδια σας; 

 

       Όχι                                   Ναι (ποιά θεραπεία/περιγράψτε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βιβλιογραφία : 

Fairbank JCT,Pynsent PB.The Oswestry Disability Index.Spine 

2000;25:2940-53 
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	(Short Form Health Survey 36) 
	Η υγεία σας είναι: 
	2.Είστε σε θέση να εκτελέσετε τις παρακάτω δραστηριότητες; 
	3. Είχατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα εξαιτίας της υγείας σας; 
	4. Είχατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες κάποιο από τα παρακάτω προβλήματα με την εργασία σας ή τις καθημερινές σας δραστηριότητες που να οφείλονται σε συναισθηματικούς λόγους; 
	5. Πόσο πόνο αισθανθήκατε τις τελευταίες 4 εβδομάδες;  
	6. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για το πώς αισθανόσασταν τις τελευταίες 4 εβδομάδες. 
	7. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων πόσο έχει επηρεάσει η υγεία σας τις σχέσεις σας με την οικογένεια σας και τους φίλους σας;  
	8. Τα παρακάτω είναι αλήθεια; 
	9. Είστε καπνιστής; 
	Βιβλιογραφία : 

	Παρακαλώ απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις .Έχει υπολογιστεί έτσι ώστε να μας δώσει πληροφορίες για το πόσο ο πόνος στη μέση ή τα πόδια σας  επηρεάζει την καθημερινή σας ζωή. 
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