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Η παρούσα διδακτορική διατριβή χρηματοδοτήθηκε από το έργο:  

«Εισαγωγή νέων μη επεμβατικών μεθόδων μελέτης του μυοσκελετικού 
συστήματος και εκτίμησης του κινδύνου ανάπτυξης παθήσεων. Εφαρμογές 
στην ορθοπεδική, στην αθλητιατρική και στην τραυματολογία. ΓΓΕΤ, ΠΕΝΕΔ 
2003, 2006-2008», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Νίκο Καμπάνη, Ερευνητή 
Β’ ΙΥΜ-ΙΤΕ. 

Το έργο εντάσσεται στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού 
Δυναμικού ΠΕΝΕΔ2003, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητας του Γ’ ΚΠΣ (Μέτρο 8.3).  

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά:  

(α) 90% δημόσια δαπάνη, όπου  

• 75% της Δημόσιας Δαπάνης από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση – 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

• 25% της Δημόσιας Δαπάνης από το Ελληνικό Δημόσιο – 
Υπουργείο Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία ΄Ερευνας και 
Τεχνολογίας και 

(β) κατά 10% από τον Ιδιωτικό Τομέα, μέσω της Εταιρείας Ανάπτυξης &  

     Εμπορίας Ορθοπεδικών & Αναπνευστικών Λύσεων «ΥΓΕΙΑ, Α & Α    

     ΠΑΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.» 

 

Οι εταίροι του έργου είναι: 

• Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, ΙΤΕ 

  

• Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης  

 

• Ομάδα Εμβιομηχανικής, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  

 

• Εταιρεία Ανάπτυξης & Εμπορίας Ορθοπεδικών 

& Αναπνευστικών Λύσεων «ΥΓΕΙΑ, Α & Α  

ΠΑΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.» 
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Εισαγωγή 

Η οστεοπόρωση και η οστεοαρθροπάθεια αποτελούν δύο από τις συχνότερες 
παθήσεις του σκελετικού συστήματος και ο αριθμός των πάσχοντων αυξάνει 
με ανησυχητικό ρυθμό. Οι πιο διεξοδικές μελέτες έως σήμερα αναφέρουν πως 
η οστεοπόρωση προσβάλλει 75 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ, Ευρώπη και 
Ιαπωνία [1] ενώ μόνο στις ΗΠΑ σχεδόν 21 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν 
από οστεοαρθρίτιδα [2]. Η επιβάρυνση από αυτές τις παθήσεις είναι 
σημαντική. Σε γυναίκες άνω των 45 ετών, η οστεοπόρωση ευθύνεται για 
περισσότερες ημέρες νοσηλείας από πολλές άλλες ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένων του σακχαρώδους διαβήτη, του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου και του καρκίνου του μαστού [3]. Έχει επίσης καταγραφεί 
αυξημένη θνητότητα σχετιζόμενη και με τις δύο παθήσεις. Πολυάριθμες 
μελέτες έχουν καταδείξει πως η θνητότητα αυξάνει μετά την εμφάνιση 
σπονδυλικού κατάγματος (μια από τις κύριες εκδηλώσεις της νόσου) [4- 6]. 
Έχει επίσης αποδειχθεί πως η ακτινολογική οστεοαρθρίτιδα σε οποιοδήποτε 
σημείο συσχετίζεται με μειωμένη επιβίωση ανεξαρτήτως ηλικίας και της 
παρουσίας συνοδών παραγόντων όπως ο διαβήτης, το κάπνισμα, η 
κατάχρηση αλκοόλ, το ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και η υπέρταση [7]. Αν 
και η σχέση μεταξύ προχωρημένης οστεοπόρωσης καθώς και της 
οστεοαρθροπάθειας με αυξημένη θνητότητα έχει πιστοποιηθεί, καμία από τις 
δύο παθήσεις δεν θα καταγραφεί ποτέ ως αίτιο σε πιστοποιητικό θανάτου. 

Η σπονδυλική στήλη στο οβελιαίο επίπεδο φέρει κάποια φυσιολογικά 
κυρτώματα. Αυτά είναι σε σειρά η αυχενική λόρδωση, η θωρακική κύφωση και 
η οσφυϊκή λόρδωση. Ο ρόλος των λορδωτικών κυρτωμάτων είναι να φέρουν 
το κέντρο βάρους του κορμού πάνω από την λεκάνη και τα πόδια [8], 
επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο την ισορροπία του σώματος. Ο άνθρωπος 
είναι το μοναδικό ον που έχει οσφυϊκή λόρδωση [9]. Αυτό αποδίδεται στην 
δίποδη στάση του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό πως η οσφυϊκή λόρδωση 
δεν υπάρχει κατά την εμβρυϊκή ηλικία, αλλά αναπτύσσεται με την έναρξη της 
ορθοστάτησης και βάδισης [10]. Η διαταραχή της λόρδωσης έχει ενοχοποιηθεί 
πως επιφέρει ανώμαλες φορτίσεις στην σπονδυλική στήλη και στα 
παρασπονδυλικά μόρια, το οποίο με την σειρά του προκαλεί χρόνιο πόνο 
[11]. 

Η συχνότητα της οστεοπόρωσης και της οστεοαρθροπάθειας είναι 
διαφορετική σε ομάδες πληθυσμού με ανόμοια ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά. Οι ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια έχουν μεγαλύτερο βάρος, 
υψηλότερο δείκτη σωματικής μάζας (body mass index, BMI), υψηλότερο 
ποσοστό σωματικού λίπους, πιο σκούρο δέρμα, μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και 
περισσότερη μυϊκή δύναμη από τους ασθενείς με οστεοπόρωση [12- 15]. 
Ένας άλλος παράγοντας που εμπλέκεται στην παθογένεια της μίας ή της 
άλλης νόσου είναι η φυσική δραστηριότητα. Η μειωμένη φυσική 
δραστηριότητα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη 
οστεοπόρωσης [16, 17]. Αντιθέτως, η οστεοαρθροπάθεια σχετίζεται με 
αυξημένα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, συνήθως εργασιακής φύσης [18, 
19]. Κοινά γνωρίσματα των πληθυσμών αυτών είναι η μεγάλη ηλικία και το 
κατά κανόνα θήλυ φύλο. Εντούτοις, η επίπτωση της  οστεοαρθροπάθειας 
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λαμβάνει την μέγιστη τιμή της σε μικρότερες ηλικίες από αυτήν της 
οστεοπόρωσης. Διατυπωμένο διαφορετικά, οι ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια 
τείνουν να είναι πιο νέοι από τους ασθενείς με οστεοπόρωση.  Επιπλέον, ο 
συσχετισμός μεταξύ φύλου και οστεοπόρωσης είναι πιο ισχυρός από αυτόν 
μεταξύ φύλου και οστεοαρθροπάθειας. 

Οι ίδιοι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω επηρεάζουν και τον βαθμό 
της  καμπυλότητας της κατώτερης σπονδυλικής στήλης . Η οσφυϊκή λόρδωση 
εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών τιμών ανάλογα με τα 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη ατόμων. Η καμπυλότητα 
γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνει η ηλικία [21- 30], η σωματική μάζα [30- 34] και 
η φυσική δραστηριότητα [24, 32, 35]. Οι γυναίκες εμφανίζουν αυξημένη 
λόρδωση σε σχέση με τους άνδρες [10- 23, 30- 32, 36- 39]. Τέλος έχει 
καταδειχθεί συσχετισμός του βαθμού οσφυϊκής λόρδωσης και με την φυλή 
[30, 40, 41]. 

Συμπερασματικά, η οσφυϊκή λόρδωση και ο κίνδυνος ανάπτυξης 
οστεοπόρωσης ή οστεοαρθροπάθειας σχετίζονται με πολλούς κοινούς 
παράγοντες, όπως παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Σύγκριση παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο 
ανάπτυξης νόσου και την καμπυλότητα της ΟΜΣΣ.   

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ 
Σ.Σ. 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία 

Φύλο Φύλο Φύλο 

Φυλή Φυλή Φυλή 

Γενετική προδιάθεση Γενετική προδιάθεση Γενετική προδιάθεση 
Σωματική μάζα Σωματική μάζα Σωματική μάζα 

Φυσική 
δραστηριότητα 

Φυσική δραστηριότητα Φυσική 
δραστηριότητα 

Φάρμακα Τραύμα Τραύμα 
Κάπνισμα Εκ γενετής ανωμαλίες Παθήσεις Σ.Σ. 

(σπονδυλολίσθηση, 
σπονδυλόλυση κτλ) 

Κατάχρηση αλκοόλ Ιστορικό φλεγμονώδους 
αρθροπάθειας 

 

Μεταβολικές-
ενδοκρινολογικές 
νόσοι 

Μεταβολικές-ενδοκρινολογικές 
νόσοι 

 

Πρώιμη 
εμμηνόπαυση 

  

Οι παράγοντες που βρίσκονται πάνω από την έντονη γραμμή αφορούν 
τις πρωτοπαθείς μορφές των νόσων και είναι κοινοί . Η επίδραση του 
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καθενός διαφέρει π.χ. όσο αυξάνει η σωματική μάζα, αυξάνει ο κίνδυνος 
εμφάνισης οστεοαρθροπάθειας,  ενώ μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης 
οστεοπόρωσης. Αντίθετα, όσο αυξάνει η ηλικία αυξάνει ο κίνδυνος και 
για τις δύο νόσους. 

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

Οι παραμορφώσεις των σπονδυλικών κυρτωμάτων που παρατηρούνται με 
την αύξηση της ηλικίας αποδίδονται κατά κύριο λόγο στη μείωση της οστικής 
πυκνότητας [42- 44]. Αυτές οι παραμορφώσεις αναπτύσσονται κατά μήκος 
των φορτίσεων που ασκούνται στην σπονδυλική στήλη και την απομακρύνουν 
από το κέντρο βάρος του σώματος, καταλήγοντας σε αυξημένη πρόσθια 
κάμψη ή κυφωτική στάση. Αυτό με τη σειρά του προξενεί στρογγυλοποίηση 
της ράχης (round back), βαθμιαία μείωση του ύψους και προεξέχουσα κοιλία 
[45]. Ωστόσο τα αποτελέσματα των μελετών που πραγματεύονται την σχέση 
των σπονδυλικών κυρτωμάτων με την οστεοπόρωση είναι αντιφατικά. 
Συγκεκριμένα, ενώ κάποιες μελέτες αναφέρουν πως η οστική πυκνότητα 
συσχετίζεται με τον βαθμό καμπυλότητας διαφόρων τμημάτων της 
σπονδυλικής στήλης [45- 49], σε κάποιες άλλες δεν ανευρίσκεται κάποια 
σχέση [43, 50- 53]. Εν τέλει, με βάση τις διαθέσιμες αποδείξεις,  δεν έχει δοθεί 
οριστική απάντηση αν όντως η οστεοπόρωση ευθύνεται για τις μεταβολές της 
στάσης στους ηλικιωμένους. 

Με την μέχρι σήμερα έρευνα έχουν αναγνωριστεί πολλοί παράγοντες 
κινδύνου που προδιαθέτουν την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας.  Αξιοσημείωτη 
είναι η επίδραση της ευθυγράμμισης της άρθρωσης στην δημιουργία 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων. Όταν η διαμόρφωση μιας άρθρωσης δεν είναι 
φυσιολογική, οι φορτίσεις κατανέμονται ανισομερώς στα διάφορα μέρη της 
[19]. Αυτός ο ασύμμετρος καταμερισμός των φορτίσεων συμβάλλει στην 
ανάπτυξη και εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας [54].  

Η απόκλιση από την σωστή ευθυγράμμιση και η ανισομερής φόρτιση θα 
μπορούσαν να επιφέρουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις και στην κατώτερη 
σπονδυλική στήλη. Η μετάδοση των φορτίων στον δίσκο και στις 
αποφυσιακές αρθρώσεις είναι διαφορετική για διάφορους βαθμούς 
λόρδωσης, αν και το μέγεθος αυτών των φορτίων παραμένει το ίδιο. 
Πράγματι, αυτή η αύξηση των φορτίσεων έχει διαπιστωθεί εμβιομηχανικά [55, 
56].  

Στην οσφυϊκή μοίρα, οι εκφυλιστικές βλάβες που παρατηρούνται είναι 
στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος [57], ιδιαίτερα στο πρόσθιο τμήμα 
του [58], δημιουργία οστεοφύτων και υπερπλαστικές αλλοιώσεις των 
αποφυσιακών αρθρώσεων [59- 61]. Έχει επίσης καταδειχθεί πως με την 
πάροδο της ηλικίας, το σχήμα των σπονδυλικών σωμάτων γίνεται σφηνοειδές 
[59]. Πράγματι, είναι εξακριβωμένο κλινικά πως η εκφύλιση της σπονδυλικής 
στήλης προκαλεί μείωση του ύψους στην πρόσθια κολώνα [62].  

Ελάχιστες εργασίες πραγματεύονται την σχέση μεταξύ της λόρδωσης και της 
οστεοαρθρίτιδας. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα τους είναι αντιφατικά. Οι 
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Lin και συν [39] μέτρησαν την λόρδωση σε ένα δείγμα 149 ασυμπτωματικών 
ενηλίκων Κινεζικής καταγωγής, εκ των οποίων οι 45 είχαν κάποια στοιχεία 
οστεοαρθρίτιδας της οσφυϊκής τους μοίρας. Δεν καταγράφονται διαφορές 
στην λόρδωση μεταξύ των ατόμων με και χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 
Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι πως οι ακτινογραφίες ελήφθησαν 
σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση με τα ισχία και γόνατα σε κάμψη, το οποίο έχει 
καταδειχθεί πως επηρεάζει τις μετρήσεις [63, 64]. Παρομοίως, ο Lebkowski 
και συν [65] αναφέρουν πως δεν βρέθηκε μειωμένη λόρδωση σε ασθενείς με 
εκφυλιστική δισκική νόσο. Σε αντίθεση με τις παραπάνω μελέτες, στις οποίες 
δεν ανευρέθηκε συσχετισμός, ο Jackson και συν [66] ανακάλυψαν πως οι 
ασθενείς με οσφυϊκή εκφυλιστική δισκική νόσο είχαν μικρότερη λόρδωση από 
τους υγιείς. Αντιθέτως, οι Fahrni και Trueman [41] βρήκαν μικρότερες γωνίες 
λόρδωσης και μικρότερη επίπτωση οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων σε ένα 
δείγμα ανδρών Ινδικής καταγωγής, σε σχέση με τους λευκούς. 

Στόχος της έρευνας 

Πρωταρχικό στόχο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση του αν ο 
βαθμός καμπυλότητας της κατώτερης σπονδυλικής στήλης αντανακλά τον 
κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης ή οστεοαρθροπάθειας. Έτσι, το μέγεθος 
της λόρδωσης θα μπορούσε να αποτελεί ένα εύκολα μετρήσιμο προγνωστικό 
δείκτη. Ένα επιμέρους ερευνητικό ερώτημα που διερευνήθηκε είναι αν η 
καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης επηρεάζεται από την οστική πυκνότητα 
των σπονδύλων που την συναπαρτίζουν. Τέλος μελετήθηκε το μέγεθος της 
οσφυϊκης λόρδωσης σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα και υγιών ατόμων, ώστε 
να ανευρεθεί αν διαφέρει μεταξύ τους. Προέκυψαν συνεπώς τρεις υποθέσεις, 
οι οποίες ελέγχθηκαν με ελαφρώς διαφορετική μεθοδολογία, αποτελώντας 
έτσι τρεις συναφείς μεν αλλά εντελώς ξεχωριστές εργασίες. 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επιτέλεση των τριών εν λόγω 
εργασιών έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά αλλά και πολλές ουσιαστικές 
διαφορές. Ο σχεδιασμός της μελέτης είναι επιδημιολογικός, τυχαιοποιημένος 
και μη παρεμβατικός (μελέτη παρατήρησης).  Η διαλογή έγινε από μια ομάδα 
524 διαδοχικών ασθενών που εξετάστηκαν σε περίοδο 6 μηνών στα 
εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), και συγκεκριμένα στο ιατρείο 
οστεοπόρωσης. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξέταση οστικής 
πυκνότητας από το ίδιο μηχάνημα. Επιπροσθέτως, σε όλους λήφθηκαν 
προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της θωρακικής και οσφυϊκής 
μοίρας σε όρθια θέση. Αυτές οι ακτινογραφίες είναι σημαντικό μέρος της 
αρχικής εκτίμησης του κάθε ασθενούς . Αποτελούν απεικονιστικές εξετάσεις 
αναφοράς για σύγκριση με πιθανές μελλοντικές ακτινογραφίες. Τονίζεται πως 
οι ασθενείς δεν εκτέθηκαν σε ακτινοβολία για λόγους που αφορούν το 
πρωτόκολλο της παρούσας μελέτης.   

Σε όλα τα υπό μελέτη άτομα μετρήθηκε το ύψος και το βάρος έτσι ώστε να 
υπολογιστεί ο δείκτης σωματικής μάζας (BMI), που αποτελεί αντικειμενικό 
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μέτρο της σωματικής μάζας. Καταγράφηκε η ηλικία καθώς και το οικογενειακό 
ιστορικό για οστεοπόρωση ή οστεοαρθροπάθεια.  

Προκειμένου να καθοριστεί η καμπυλότητα της κατώτερης μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης, οι ακτινογραφίες των ασθενών ψηφιοποιήθηκαν και 
αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική μορφή. Από αυτές, υπολογίστηκαν η γωνία 
Cobb της οσφυϊκής λόρδωσης μεταξύ των Ο1 –Ο5, Ο1 – Ι1 καθώς και η γωνία 
Ο5 – Ι1. Η μέθοδος Cobb έχει καταδειχτεί βιβλιογραφικά ως η καλύτερη από 
πλευράς επαναληψιμότητας για τον υπολογισμό της καμπυλότητας της 
σπονδυλικής στήλης [67]. Η χρήση Η/Υ για την μέτρηση της οσφυϊκής 
λόρδωσης έχει καταδειχθεί τουλάχιστον ισάξια της παραδοσιακής μεθόδου 
[38, 67,68] 

Όλες οι ακτινογραφίες εκτιμήθηκαν τόσο για να καθοριστεί αν απεικονιζόταν 
ευρήματα που αποτελούσαν κριτήρια αποκλεισμού, όσο και για την παρουσία 
οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων. Η εξέταση διενεργήθηκε από δύο 
παρατηρητές, ανεξάρτητα και από δύο φορές. Οι παρατηρητές δεν είχαν 
γνώση της ταυτότητας του ασθενούς ή των αποτελεσμάτων άλλων 
εξετάσεων.  Η επαναληψιμότητα και η συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών 
ήταν εξαιρετική, αγγίζοντας το 99% και 98%, αντίστοιχα. 

Αναφορικά με τη φυσική δραστηριότητα, ο πλέον πρακτικός τρόπος να 
υπολογιστεί είναι με τη χρήση της μεθόδου PAL [69]. Ο «χρυσός κανόνας» 
(gold standard) είναι η μέθοδος με διπλά σεσημασμένο ραδιενεργό ύδωρ, η 
οποία ωστόσο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και έχει εξαιρετικά υψηλό κόστος 
[70]. Η μέθοδος που έχει επιλεχθεί είναι αυτή που χρησιμοποιεί ο Π.Ο.Υ [71]. 
Είναι η πλέον διαδεδομένη απ’ όλες τις μεθόδους σε επιδημιολογικές μελέτες 
υπολογισμού φυσικής δραστηριότητας, όπως φαίνεται από τις βιβλιογραφικές 
αναφορές. Επιπλέον έχει υπολογιστεί ο βασικός ρυθμός μεταβολισμού 
(BMR), ως επιπλέον μέτρο της επιπέδου φυσικής δραστηριότητας. Έχει ήδη 
καταδειχθεί πως οι τιμές του BMR αντικατοπτρίζουν το πόσο δραστήριος είναι 
κανείς [72, 73]. Ο υπολογισμός επιτελέστηκε τόσο με την από την εξίσωση 
Schofield [74] όσο και με την εξίσωση Harris – Benedict [75], σε συμφωνία και 
πάλι με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ.  

Τα κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού για τις τρεις εργασίες ήταν διαφορετικά 
και περιγράφονται αναλυτικά στο κατάλληλο τμήμα της κάθε μίας. Η διαλογή 
ήταν τόσο αυστηρή, που εν τέλει από τους 524 ασθενείς κατάλληλοι 
ευρέθησαν μόλις οι 112 για την πρώτη, 112 για την δεύτερη και 105 για την 
τρίτη. Πρέπει να λεχθεί πώς αν και υπήρχε κάποια αλληλοεπικάλυψη, δεν 
μελετήθηκαν τα ίδια εντελώς άτομα και  στις τρεις εργασίες. 

Η στατιστική ανάλυση που επιτελέστηκε ήταν επίσης διαφορετική για την κάθε 
εργασία. Και στις τρεις ωστόσο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows, Rel. 
13.0 (SPSS Inc. Chicago, IL). 

Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν παρουσιάζονται 
αναλυτικά στο ειδικό μέρος 
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 Εισαγωγή 

Η σπονδυλική στήλη αποτελεί μια σύνθετη κατασκευή, ο ρόλος της οποίας 
είναι να προστατεύει τα νευρικά στοιχεία, να στηρίζει τον κορμό στην όρθια 
στάση αλλά και να επιτρέπει την κίνηση [1]. Από τον άξονα μέχρι το ιερό, 
συναπαρτίζεται από εναλλασσόμενες υπομονάδες, τον οστέινο σπόνδυλο και 
τον ινοχόνδρινο μεσοσπονδύλιο δίσκο. Η φθορά λόγω γήρατος της 
σπονδυλικής στήλης προκαλεί αλλαγές τόσο στην δομή όσο και στο σχήμα 
των μερών της, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να περιορίζεται η 
κινητικότητα, να υποβαθμίζεται η δυνατότητα στήριξης του κορμού και να 
εκδηλώνονται διάφορα επώδυνα σύνδρομα. 

Η γήρανση της σπονδυλικής στήλης καθορίζεται από δύο παράλληλες αλλά 
ανεξάρτητες διαδικασίες: την ανάπτυξη εκφυλιστικών αλλοιώσεων και την 
μείωση της οστικής μάζας. Οι διαδικασίες αυτές ενεργούν ταυτόχρονα, με 
διαφορετικό όμως ρυθμό εξέλιξης. Η βαρύτητα της κάθε μίας συχνά είναι 
διαφορετική σε ατομικό επίπεδο. Ακόμα και στο ίδιο άτομο, ο βαθμός 
προσβολής είναι ανόμοιος για τα διάφορα σπονδυλικά επίπεδα. 

Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις που παρατηρούνται στην σπονδυλική στήλη εν 
μέρει μόνο μπορούν να αποδοθούν στην αύξηση της βιολογικής ηλικίας. Είναι 
πλέον γνωστό πως διάφοροι γενετικοί παράγοντες διαδραματίζουν εξαιρετικά 
σημαντικό ρόλο στον χρόνο έναρξης της εκφυλιστικής διαδικασίας, και ίσως 
και στο πόσο δριμεία θα είναι αυτή. Επιδημιολογικές μελέτες σε διδύμους 
έχουν αποδείξει  πως η κληρονομικότητα επηρεάζει την εμφάνιση της 
εκφυλιστικής δισκικής νόσου [2], ενώ άλλες μελέτες έχουν αναγνωρίσει 
κάποια γονίδια που ευθύνονται για την κατάσταση του μυοσκελετικού 
συστήματος, όπως το γονίδιο για το κολλαγόνο τύπου IX [3], τις 
πρωτεογλυκάνες [4] και τον μεταβολισμό της βιταμίνης D [5]. Προφανώς 
υπάρχουν πολλά περισσότερα γονίδια που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό των 
οστών και του χόνδρου, και αυτή την στιγμή διεξάγονται πολλές έρευνες για 
τον εντοπισμό τους. 

Ένας άλλος παράγοντας που σχετίζεται με την εμφάνιση εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων στην σπονδυλική στήλη είναι η έκθεση σε μηχανικές φορτίσεις 
κατά την διάρκεια της ζωής. Οι επαναλαμβανόμενες, έντονες φορτίσεις 
μπορούν να προκαλέσουν βλάβες κόπωσης στον χόνδρο [6] στα οστά [7] και 
στους δίσκους [8]. Εν αντιθέσει, η έλλειψη σημαντικών φορτίσεων προκαλεί 
ατροφία του χόνδρου [9], των οστών [10] αλλά και του δίσκου [11], με 
αποτέλεσμα αυτοί οι ιστοί να είναι ευπαθείς σε ρήξεις και κατάγματα. Η 
φυσική δραστηριότητα συνεπώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της 
εκφύλισης. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το σωματικό βάρος διαδραματίζει 
ουσιαστικό ρόλο στο πόσο έντονες θα είναι οι φορτίσεις στην σπονδυλική 
στήλη. 

Ο συνδυασμός της αύξησης της ηλικίας, της γενετικής προδιάθεσης και της 
μακρόχρονης έκθεσης είτε σε ελλιπείς είτε σε υπερβολικές φορτίσεις 
συμβάλλουν, σε διαφορετικό επιμέρους βαθμό, στην εκφύλιση των στοιχείων 
της σπονδυλικής στήλης. Οι βλάβες που προκαλούνται λόγω της εκφύλισης, 
καθώς και η επίπτωση τους στην εμβιομηχανική εξετάζονται ξεχωριστά. 
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Όσον αφορά την οστεοπόρωση, αυτή αποτελεί μια σκελετική διαταραχή που 
χαρακτηρίζεται από έκπτωση της αντοχής των οστών προδιαθέτοντας σε 
αυξημένο κίνδυνο κατάγματος [12]. Πέρα από την αύξηση της ηλικίας, άλλοι 
παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοπόρωσης είναι η ανεπάρκεια 
γενετικών ορμονών, η κακή διατροφή, το μικρό σωματικό βάρος, η χαμηλή 
φυσική δραστηριότητα, η κληρονομικότητα καθώς και μια σωρεία 
παθολογικών καταστάσεων[13, 14]. Ανεξαρτήτως αιτίου, η συνεπακόλουθη  
έκπτωση της αντοχής των οστών έχει πολλαπλές εμβιομηχανικές συνέπειες 
τόσο για τις επιμέρους σπονδυλικές μονάδες όσο και για ολόκληρη την 
σπονδυλική στήλη. 

Μεσοσπονδύλιος δίσκος 

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον ζελατινώδη πηκτοειδή 
πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από τον ινώδη δακτύλιο. Ο πηκτοειδής 
πυρήνας περιέχει ολιγάριθμα αδιαφοροποίητα και διαφοροποιημένα 
χονδροκύτταρα και κύτταρα συνδετικού ιστού. Η θεμέλια ουσία του 
αποτελείται κυρίως από νερό, σε ποσοστό ως και 88%, καθώς και μίγμα 
γλυκοπρωτεϊνών. Δεν υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία ή νευρικές απολήξεις στον 
πυρήνα. Η παροχή θρεπτικών στοιχείων γίνεται μέσω μικροσκοπικών πόρων 
στον χόνδρο των επιφυσιακών πλακών ένθεν και ένθεν. Οι 
υδροαπορροφητικές ιδιότητες του πυρήνα προκαλούν εξοίδηση υγρού από 
τους πόρους αυτούς. Έτσι, καθώς βρίσκεται έγκλειστος σε ένα ανένδοτο 
περίβλημα, αναπτύσσει υδροστατική πίεση, η οποία συμβάλλει στο να 
ανθίσταται σε δυνάμεις που ασκούνται είτε στο κέντρο (αξονική συμπίεση) είτε 
έκκεντρα (κάμψη- έκταση, πλάγια κάμψη) (εικόνα 1).  

 
Εικόνα 1. Η αυτοσταθεροποίηση του δίσκου. Ακόμα και σε κατάσταση ηρεμίας, ο 
πυρήνας τείνει να διογκωθεί αλλά συγκρατείται από τις επιφυσιακές πλάκες και τον 
ινώδη δακτύλιο. Στην συμπίεση, αυξάνει η υδροστατική πίεση εντός του πυρήνα, το 
οποίο τείνει να αντιρροπίσει την παραμόρφωση. Στην κάμψη (αντίστοιχα και στην 
έκταση ή την πλάγια κάμψη) διατείνονται οι ίνες του δακτυλίου και εξωθείται ο 
πυρήνας προς την αντίθετη πλευρά. Ο πυρήνας αναγκάζει τις ίνες να επανέλθουν 
στην αρχική τους κατάσταση, αντισταθμίζοντας έτσι την κάμψη. 

Ο ινώδης δακτύλιος αποτελείται από διαδοχικές στιβάδες ινών κολλαγόνου. Η 
φορά των ινών αυτών είναι λοξή, και κάθε στιβάδα έχει την αντίθετη φορά από 
τις παρακείμενες τις. Αυτή η διαρρύθμιση προσδίδει αυξημένη αντίσταση στις 
στροφικές κινήσεις. Έχει επίσης ανευρεθεί πως η αντίσταση του δίσκου στις 
δυνάμεις διάτμησης (shear) προβάλλεται αποκλειστικά από τον ινώδη 
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δακτύλιο [15], ενώ η αφαίρεση του πυρήνα δεν έχει επίδραση στην 
συμπεριφορά του δίσκου σε αυτές τις δυνάμεις [16]. 

Η κινηματική του δίσκου διακρίνεται σε δύο φάσεις. Ξεκινώντας από την 
ουδέτερη θέση, η εφαρμογή δύναμης προκαλεί αρχικά μια μικρή 
παραμόρφωση του σχήματος του δίσκου. Οι μικρές αυτές μετατοπίσεις δεν 
είναι αρκετές για να προκαλέσουν διάταση των ινών του δακτυλίου, οι οποίες 
προβάλλουν συνεπώς ελάχιστη αντίσταση. Αυτή η φάση ονομάζεται ουδέτερη 
ζώνη (neutral zone, NZ) και οφείλεται στην χαλαρότητα των ινών του 
δακτυλίου. Αν η παραμόρφωση είναι μεγαλύτερη, οι ίνες αρχίζουν να 
διατείνονται, ενώ και ο πυρήνας εξαναγκάζεται να αλλάξει σχήμα. Αυτή είναι η 
ελαστική ζώνη, όπου η ακαμψία αυξάνει όσο αυξάνει η φόρτιση [1, 17]. 

Με αυτά τα δεδομένα καθίσταται εμφανές πως ο πυρήνας και ο δακτύλιος 
αποτελούν μια λειτουργική μονάδα, της οποίας η αποτελεσματικότητα 
εξαρτάται από την ακεραιότητα κάθε στοιχείου. Αν η εσωτερική πίεση του 
πυρήνα ελαττωθεί ή εάν η ακεραιότητα και η μορφή του δακτυλίου 
διαταραχθεί, ολόκληρος ο δίσκος χάνει τις μηχανικές του ιδιότητες [18].  

Η εκφύλιση του δίσκου ξεκινά όταν διαταραχθεί η ισορροπία μεταξύ σύνθεσης 
και αποσύνθεσης της θεμέλιας ουσίας. Στο μικροσκοπικό επίπεδο, 
παρατηρείται απώλεια γλυκοπρωτεϊνών και ύδατος, διαταραχή της 
οργάνωσης των ινών κολλαγόνου και αύξηση των επιπέδων πρωτεολυτικών 
ενζύμων. Η τροποποίηση του μεταβολισμού των κυττάρων του δίσκου 
επέρχεται με την αύξηση της ηλικίας και σε μεγάλο βαθμό  εξαρτάται από την 
γενετική προδιάθεση [19]. Επιπροσθέτως, έχει παρατηρηθεί πως οι συνεχείς 
και επαναλαμβανόμενες φορτίσεις [20] καθώς και οι φορτίσεις είτε πάνω είτε 
κάτω από τα φυσιολογικά όρια [11] σχετίζονται με αύξηση των 
πρωτεολυτικών ενζύμων. Η ταυτόχρονη εκφύλιση των επιφυσιακών πλακών 
προκαλεί μείωση της διαπερατότητας και η συνεπαγόμενη ελάττωση των 
διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων επίσης ασκεί επιζήμιο επίδραση [21]. Η 
εκφύλιση συμβαδίζει με την διείσδυση αγγείων και νεύρων στον φυσιολογικά 
ανάγγειο δίσκο [22, 23]. Τα αγγειακά κύτταρα παράγουν διάφορες κυτοκίνες 
και πρωτεάσες, προκαλώντας έτσι περαιτέρω εκφύλιση αλλά και φλεγμονή. 
Τα φλεγμονώδη κύτταρα που συνοδεύουν την αγγειογένεση παράγουν με τη 
σειρά τους περισσότερες κυτοκίνες και πρωτεάσες, δημιουργώντας έτσι ένα 
φαύλο κύκλο που αυτοενισχύεται προοδευτικά. Οι νευρικές ίνες που 
παρεισφρύουν μαζί με τα αγγεία μεταφέρουν επώδυνα ερεθίσματα, 
μετατρέποντας τον δίσκο σε πηγή πόνου. 

Οι κυτταρικές και βιοχημικές αυτές μεταβολές επιφέρουν ανατομικές 
αλλοιώσεις [19, 24]. Η απώλεια υδατικού περιεχόμενου προκαλεί μείωση του 
ύψους του δίσκου. Η θεμέλια ουσία του πυρήνα αντικαθίσταται από ίνες 
κολλαγόνου και το όριο μεταξύ πυρήνα και δακτυλίου γίνεται συγκεχυμένο. 
Στα τελικά στάδια της διαδικασίας, ο δίσκος εμφανίζεται να είναι ομοιογενής 
και να έχει υποστεί καθίζηση (μαύρος δίσκος). Ο αφυδατωμένος ινώδης 
δακτύλιος γίνεται πιο ψαθυρός και εμφανίζονται ομόκεντρες σχισμές και 
ακτινικές ρωγμές. Στην επιφυσιακή πλάκα παρατηρείται αύξηση της 
αγγειοβρίθειας, λέπτυνση και δημιουργία ρωγμών του χόνδρου, καθώς και 
σκλήρυνση του υποχόνδριου οστού. Στην επιχείλια ακρολοφία ο δίσκος 
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αποκολλάται σταδιακά και δημιουργούνται οστεόφυτα. Αυτές οι εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις μειώνουν την μηχανική αντοχή του ινώδους δακτυλίου και της 
επιφυσιακής πλάκας, ενώ προκαλείται και η δημιουργία ευένδοτων σημείων. 
Το αποτέλεσμα είναι είτε να εξογκώνεται ο δίσκος ως σύνολο είτε να 
δημιουργούνται προεκβολές του πυρήνα. Αυτό συμβαίνει τόσο στο εγκάρσιο 
επίπεδο, προκαλώντας έτσι κυκλοτερή προπέτεια ή κήλες, όσο και στο 
οβελιαίο, προκαλώντας αντίστοιχα κοίλωμα των επιφυσιακών πλακών ή 
όζους του Schmorl.  

Οι μεταβολές των κινηματικών ιδιοτήτων του μεσοσπονδυλίου δίσκου που 
επέρχονται με την εκφύλιση έχουν μελετηθεί διεξοδικά Η απώλεια ύψους 
συνεπάγεται πως οι ίνες του δακτυλίου είναι πιο χαλαρές [17]. Απαιτείται 
συνεπώς μεγαλύτερη μετατόπιση προτού διαταθούν, για να μπορούν να 
αντισταθούν στην παραμόρφωση.  Η εκφύλιση επομένως αυξάνει την 
ουδέτερη ζώνη σε όλες τις κατευθύνσεις, όπως επιβεβαιώνουν τα 
αποτελέσματα πειραματικών μετρήσεων [25]. Ο συντελεστής ελαστικότητας 
(modulus of elasticity) του ινώδους δακτυλίου αυξάνει καθώς εκφυλίζεται, 
γίνεται δηλαδή πιο σκληρός και άκαμπτος [26]. Καθώς λοιπόν εξελίσσεται η 
εκφύλιση, το εύρος κίνησης αρχίζει να περιορίζεται. Έτσι, ενώ στα αρχικά 
στάδια της εκφύλισης το εύρος κίνησης και συνεπώς η αστάθεια αυξάνει, στα 
προχωρημένα στάδια η κίνηση περιορίζεται [25, 27, 28], ώσπου η καθίζηση 
και η δημιουργία οστεοφύτων να προκαλέσουν αυτόματη σπονδυλοδεσία 
[29].   

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος που μεταφέρονται τα φορτία μέσω του 
δίσκου. Φυσιολογικά, όταν ασκηθεί δύναμη είτε στο κέντρο (αξονική 
συμπίεση) είτε έκκεντρα (κάμψη- έκταση, πλάγια κάμψη) αυτή κατανέμεται 
ισομερώς σε ολόκληρο τον δίσκο, λόγω των υδροστατικών ιδιοτήτων του [30]. 
Ο υγιής πηκτοειδής πυρήνας συμπεριφέρεται ως υγρό αλλά όσο προχωρά η 
εκφύλιση του αποκτά συμπεριφορά στέρεου σώματος [30, 31]. Ωστόσο ένας 
εκφυλισμένος δίσκος δεν συμπεριφέρεται υδροστατικά [32]. Λόγω της 
χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό, η εφαρμογή φορτίσεων προκαλεί 
μεγαλύτερη απώλεια ύψους από το φυσιολογικό, και ο δίσκος τείνει να 
εξογκώνεται [33]. Καθώς ο εκφυλισμένος δίσκος δεν μπορεί να αντισταθεί στις 
συμπιεστικές δυνάμεις, οι πέριξ δομές αναλαμβάνουν να υποστηρίξουν ένα 
μέρος τους. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται stress shielding και αποτελεί 
φυσιολογική διεργασία προκειμένου να προστατευτούν οι τραυματισμένοι 
ιστοί [34]. Έτσι, ενώ στην υγιή σπονδυλική στήλη μόλις το 5- 10% του φορτίου 
διέρχεται μέσω του οπίσθιου τόξου, η παρουσία εκφυλισμένων δίσκων 
εκτινάσσει αυτό το ποσοστό στο 40% [35]. Το υπόλοιπο φορτίο δεν 
κατανέμεται ισομερώς, όπως  αναφέρθηκε προηγουμένως. Το 40% διέρχεται 
από το οπίσθιο τμήμα του σπονδυλικού σώματος, ενώ το πρόσθιο τμήμα 
δέχεται μόλις το 20% των φορτίσεων [36]. Ο οπίσθιος ινώδη δακτύλιος 
καταπονείται περισσότερο,  το οποίο εξηγεί και την αυξημένη πιθανότητα 
ανάπτυξης οπισθίων ή οπισθοπλαγίων κηλών [37]. Αυτή η ανισομερής 
κατανομή των φορτίσεων έχει εξαιρετική βαρύτητα τόσο στην εκφύλιση των 
οπισθίων στοιχείων του σπονδύλου όσο και στην δημιουργία 
οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων, όπως θα επεξηγηθεί παρακάτω. 
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Εικόνα 2. Η κατανομή των φορτίσεων στον υγιή και στον εκφυλισμένο δίσκο. Ποσοστά 
όπως αναφέρονται στο [36]. 

Επιφυσιακές πλάκες 

Οι επιφυσιακές πλάκες αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα υαλοειδούς 
χόνδρου πάχους περίπου μισού χιλιοστού και ένα στρώμα φλοιώδους οστού 
ιδίου περίπου πάχους. Αποτελούν ισχυρές επιφάνειες πρόσφυσης του 
δικτύου των ινών του δακτυλίου. Ο ημιδιαπερατός χόνδρος επιτρέπει την 
μεταφορά θρεπτικών στοιχείων και ύδατος προς τον μεσοσπονδύλιο δίσκο 
ενώ αποτρέπει την απώλεια των γλυκοπρωτεϊνών από αυτόν.  

Το πάχος της επιφυσιακής πλάκας και άρα και οι μηχανικές τις ιδιότητες δεν 
είναι ομοιόμορφες. Η πλάκα είναι λεπτότερη στο κεντρικό της τμήμα και 
παχύτερη στην περιφέρεια [38- 40]. Η επικρατούσα υπόθεση είναι πως η 
ικανότητα του πυρήνα να αποσβένει μέρος των φορτίων προκαλεί την 
ανακατασκευή της πλάκας, μειώνοντας το πάχος της κεντρικά [40]. Συνέπεια 
αυτής υπόθεσης, η οποία έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά [41], είναι πως η 
εκφύλιση του δίσκου προκαλεί μείωση της αντοχής της επιφυσιακής πλάκας, 
ιδίως στο κέντρο της. 

Οι εκφυλιστικές βλάβες που αναπτύσσονται στην επιφυσιακή πλάκα 
προσομοιάζουν αυτές που παρατηρούνται στο υποχόνδριο οστό των 
μεγάλων αρθρώσεων [42]. Η εκφύλιση εκδηλώνεται αρχικά με αύξηση της 
αγγειοβρίθειας και οίδημα του υποχόνδριου ιστού. Ακολουθεί η λέπτυνση, 
δημιουργία ρωγμών και αποτιτάνωση του χόνδρου καθώς και σκλήρυνση του 
υποχόνδριου οστού. Οι αλλοιώσεις αυτές αποτυπώνονται απεικονιστικά ως 
μεταβολές τύπου Modic [43]. Ένα από τα επιζήμια αποτελέσματα αυτής της 
διαδικασίας είναι να  διαταραχθεί η διαπερατότητα και συνεπώς η ροή 
θρεπτικών στοιχείων και ύδατος προς τον μεσοσπονδύλιο δίσκο [21]. Έχει 
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ήδη αναφερθεί η συμβολή αυτής της διαδικασίας στην παθοφυσιολογία της 
εκφύλισης του δίσκου. 

Ακόμα και χωρίς να υπάρχουν εκφυλιστικές βλάβες, η φθίνουσα οστική 
πυκνότητα που παρατηρείται με την αύξηση της ηλικίας προκαλεί μείωση της 
μηχανικής αντοχής της επιφυσιακής πλάκας [41]. Οι επιφυσιακές πλάκες 
απορροφούν την υδροστατική πίεση που προκύπτει λόγω της φόρτισης της 
σπονδυλικής στήλης [44]. Ως εκ τούτου, όσο μειώνεται η οστική πυκνότητα, 
παρατηρείται προοδευτική αύξηση του κοιλώματος της επιφυσιακής πλάκας, 
ενώ ταυτόχρονα ο δίσκος αποκτά φακοειδές σχήμα [45]. Μια αδύναμη 
επιφυσιακή πλάκα δεν αντέχει τα φορτία στα οποία υφίσταται και μπορεί να 
υποστεί θραύση. Πειραματικά δεδομένα έχουν καταδείξει πως η μορφολογία 
της μηχανικής αστοχίας εξαρτάται κυρίως από την κατάσταση του δίσκου [46, 
47]. Έτσι, όταν ο δίσκος είναι φυσιολογικός, δημιουργούνται κήλες του 
Schmorl μέσω ευένδοτων σημείων. Αντίθετα, όταν ο δίσκος είναι 
εκφυλισμένος, και συνεπώς δεν υπάρχει πηκτοειδής πυρήνας για να 
σχηματίσει κήλη,  δημιουργούνται κατάγματα του κεντρικού τμήματος της 
πλάκας. Η οστική πυκνότητα σχετιζόταν με το πόσο σύντομα θα εμφανίζονταν 
αυτές οι βλάβες (δηλαδή σε πόσους κύκλους φόρτισης) ενώ όταν ήταν 
ιδιαίτερα μειωμένη προκαλούνταν κατάγματα ολόκληρου του σπονδυλικού 
σώματος [46].  

Οι κήλες του Schmorl είναι σταθερές βλάβες, που δεν μεταβάλλονται στον 
χρόνο [48]. Αντίθετα, η εξέλιξη του κατάγματος της επιφυσιακής πλάκας 
φαίνεται πως οδηγεί στην περαιτέρω εκφύλιση του δίσκου [49- 51]. Ένα 
γεγονός λοιπόν που προκαλείται ή έστω προάγεται από την μείωση της 
οστικής πυκνότητας έχει ως επακόλουθο την πρόκληση εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων. Αυτό είναι ένα πρώτο παράδειγμα του πως αυτές οι διαδικασίες 
φθοράς μπορούν να συνυπάρχουν και να αλληλοεπηρεάζονται.  

Αποφυσιακές αρθρώσεις 

Οι αποφυσιακές αρθρώσεις αποτελούν γνήσιες διαρθρώσεις, όπου η αρθρική 
κοιλότητα περιβάλλεται από τον αρθρικό θύλακο και υμένα, ενώ οι επιφάνειες 
καλύπτονται από χόνδρο. Ο ρόλος τους είναι να υποβοηθούν την μεταφορά 
φορτίων, να σταθεροποιούν την σπονδυλική μονάδα σε κινήσεις κάμψης και 
έκτασης να περιορίζουν τις κινήσεις στροφής [52, 53]. Οι ιδιότητες των 
αποφυσιακών αρθρώσεων αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό στην κατεύθυνση 
που έχουν στο εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο. Η λοξή αυτή κατεύθυνση 
συνεισφέρει στην αντίσταση στις διατμητικές δυνάμεις και στον περιορισμό 
της στροφής ενώ επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος κάμψης [1, 53, 54]. 

Κατά την κάμψη, οι αρθρικοί θύλακοι των αποφυσιακών αρθρώσεων, καθώς 
και τα οπίσθια συνδεσμικά στοιχεία, διατείνονται, περιορίζοντας έτσι την 
κίνηση [55, 56]. Στην έκταση, οι αρθρικές επιφάνειες έρχονται σε επαφή, 
οριοθετώντας ουσιαστικά το εύρος αυτής της κίνησης [55, 56]. Κατά την 
αξονική στροφή, αρχικά ο αρθρικός θύλακος προβάλλει αντίσταση [57- 59], 
ενώ στα τελικά στάδια η κατάντης αρθρική απόφυση του περιστρεφόμενου 
σπονδύλου συναντά την ανάντης απόφυση του υποκείμενου σταθερού 
σπονδύλου [52, 56]. Η πιο σημαντική ιδιότητα των αποφυσιακών αρθρώσεων 
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είναι η αντίσταση που προβάλλουν στις δυνάμεις διάτμησης (shear). 
Πειραματικά έχει εξακριβωθεί πως τα οπίσθια στοιχεία ανθίστανται το 77,7% 
των πρόσθιων και το 79% των οπισθίων διατμητικών δυνάμεων [60]. Αυτό 
μεταφράζεται πως περιορίζεται η πρόσθια ολίσθηση κατά την κάμψη [52] και 
η οπίσθια ολίσθηση κατά την έκταση [61]. Εμποδίζοντας την ολίσθηση, 
αποτρέπεται η μετατόπιση των σπονδύλων υπό την επίδραση του βάρους 
του σώματος όταν ο κορμός βρίσκεται σε οριζόντια θέση [52].  

Η εκφύλιση των αποφυσιακών αρθρώσεων ακολουθεί αυτήν του δίσκου [62- 
64]. Όπως προαναφέρθηκε, η εκφύλιση του δίσκου συνεπάγεται 
πολλαπλασιασμό των φορτίσεων που δέχονται αυτές οι αρθρώσεις. 
Απόρροια τούτου είναι η ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας, παρόμοιας μορφολογικά 
με αυτήν των άλλων διαρθρώσεων [20, 65]. Συνεπώς παρατηρείται διάβρωση 
και ελκωτικές βλάβες στον αρθρικό χόνδρο, φλεγμονώδης υπερτροφία του 
αρθρικού υμένα, δημιουργία οστεοφύτων και σκλήρυνση του υποχόνδριου 
οστού [65, 66]. Η φθορά των αποφυσιακών αρθρώσεων ενεργοποιεί μια 
διαδικασία ανακατασκευής, η οποία σταθεροποιεί μεν την άρθρωση αλλά 
προκαλεί δε απώλεια της κινητικότητας [55].   

Οι αποφυσιακές αρθρώσεις έχουν στεφανιαία κατεύθυνση στους κατώτερους 
οσφυϊκούς σπονδύλους, η οποία γίνεται περισσότερο οβελιαία σε υψηλότερα 
επίπεδα [67]. Αυτή η λοξή κατεύθυνση επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος κάμψης 
ενώ περιορίζει την στροφή στην οσφυϊκή μοίρα [1]. Πολλές μελέτες έχουν 
καταδείξει τον ισχυρό συσχετισμό μεταξύ της αυξημένης οβελιαίας 
κατεύθυνσης και του κινδύνου οστεοαρθρίτιδας [63, 68, 69], ωστόσο δεν 
μπόρεσαν να εξακριβώσουν αν η κατεύθυνση προδιαθέτει ή είναι  
επακόλουθο της οστεοαρθρίτιδας. 

Οι αρθρικοί θύλακοι έχουν πλούσια νεύρωση από αλγοαισθητικές και 
αυτόνομες νευρικές ίνες [70- 73]. Δυνητικά αποτελούν πηγή έντονου πόνου, 
το επονομαζόμενο «σύνδρομο αποφυσιακών αρθρώσεων» (facet joint 
syndrome). Αν και το σύνδρομο αυτό είναι αμφιλεγόμενο, γεγονός παραμένει 
πως η υπερτροφία των αποφυσιακών αρθρώσεων μπορεί να επιφέρει 
συμπίεση της εξερχόμενης νευρικής ρίζας, προκαλώντας έτσι την 
επονομαζόμενη πλάγια σπονδυλική στένωση και ριζιτικό άλγος [56]. 
Ειδικότερα όμως στην περίπτωση αυτή, η υπερτροφία των αρθρώσεων και η 
δημιουργία οστεοφύτων μπορούν να προκαλέσουν και άλλα σύνδρομα, όπως 
σπονδυλολίσθηση και στένωση. 

Μύες και σύνδεσμοι 

Οι μύες και οι σύνδεσμοι διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην σταθεροποίηση και 
κινητικότητα της σπονδυλικής στήλης. Εκτός της μηχανικής δράσης στην 
επιτέλεση αυτών των ενεργειών, αποτελούν επίσης όργανα ιδιοδεκτικότητας. 
Συνεπώς η διαταραχή της κινηματικής και η αστάθεια που προκύπτουν λόγω 
εκφύλισης αυτών των δομών δεν έχουν μόνο εμβιομηχανική αιτιολογία. 

Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης συγκρατούν τα μέρη της και 
περιορίζουν το εύρος κίνησης σε όλες τις κατευθύνσεις. Χάρη στην 
ελαστικότητα τους, συνεισφέρουν στην επαναφορά της σπονδυλικής στήλης 
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σε ουδέτερη θέση [74]. Η αύξηση της ηλικίας συνεπάγεται αύξηση του 
ποσοστού ελαστίνης προς κολλαγόνο, αυξημένη διασύνδεση των ινών 
κολλαγόνου και τελικώς μείωση της ελαστικότητας και της αντοχής [75]. 
Επιπροσθέτως, η μείωση του ύψους του δίσκου μειώνει και την τάση του 
ωχρού συνδέσμου, ο οποίος λόγω ανακατασκευής αυξάνει σε πάχος [19]. Ο 
συνδυασμός της μείωσης του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, της πάχυνσης 
και της απώλειας της ελαστικότητας προκαλούν αναδιπλώσεις, συμβάλλοντας 
έτσι στην παθογένεση της σπονδυλικής στένωσης.  

Οι μύες της σπονδυλικής στήλης είναι συνεχώς ενεργοί, και ο μυϊκός αυτός 
τόνος διατηρεί τον κορμό σε όρθια θέση. Τόσο σε στατικές όσο και σε 
δυναμικές καταστάσεις, η κίνηση, η ισορροπία και η διατήρηση της ευστάθειας 
εξαρτώνται από τις πολύπλοκες συνεργιστικές και ανταγωνιστικές δράσεις 
των διάφορων μυϊκών ομάδων. Με την αύξηση της ηλικίας, οι μυϊκές ίνες 
υπόκεινται σε λιπώδη εκφύλιση, οι τένοντες εκφυλίζονται παρομοίως με τους 
συνδέσμους ενώ αναπτύσσονται οστεόφυτα στα σημεία πρόσφυσης τους. 
Έτσι μειώνεται η παραγόμενη ισχύς αλλά και μεταβάλλεται η κίνηση που 
προκαλούν οι μύες, λόγω ακριβώς των αλλαγών στις προσφύσεις και του 
τυχαίου τρόπου που εκφυλίζονται οι μυϊκές ίνες. Οι αλλαγές στην 
εμβιομηχανική δεν είναι γνωστές, αφού ακόμα και τα καλύτερα μοντέλα των 
μυών της σπονδυλικής στήλης είναι μέχρι τώρα ατελή [76]. 

Οι νευρικές υποδοχείς που είναι υπεύθυνοι για την  ιδιοδεκτικότητα και την 
συναίσθηση της θέσης στον χώρο βρίσκονται στους μύες και τους 
συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης. Η διέγερση των υποδοχέων αυτών 
προκαλεί αντανακλαστικές αποκρίσεις των μυών, είτε αυτών που 
περιβάλλουν την σπονδυλική στήλη είτε απομακρυσμένων, όπως οι κοιλιακοί 
μύες. Με αυτόν τον τρόπο, η σπονδυλική στήλη διατηρεί την ισορροπία, 
επιτελεί σύνθετες κινήσεις αλλά και προστατεύεται από υπέρμετρες ή 
ανώμαλες κινήσεις [34].  Είναι ευνόητο ότι η εκφύλιση τόσο των αισθητηρίων 
οργάνων όσο και των τελικών αποδεκτών αυτών των αντανακλαστικών 
αποδιοργανώνει αυτή την ευαίσθητη και σύνθετη διεργασία, διαταράσσοντας 
έτσι τόσο την κινηματική όσο και την ισορροπία.  

Σπονδυλικό σώμα 

Το σπονδυλικό σώμα ανθίσταται το μεγαλύτερο μέρος των φορτίων στα 
οποία υποβάλλεται η σπονδυλική στήλη. Το μέγεθος αυξάνει στους πιο 
ουριαίους σπονδύλους, σε συμφωνία με το μεγαλύτερο βάρος που καλούνται 
να υποστηρίξουν. Ολόκληρο το σώμα συνίσταται από σπογγώδες οστό, το 
οποίο γίνεται περισσότερο πυκνό και συμπαγές στην περιφέρεια, για να 
σχηματίσει μια εξωτερική στιβάδα. Ο φλοιός του σπονδυλικού σώματος δεν 
αποτελείται από συμπαγές οστό και είναι εξαιρετικά λεπτός [77], ενώ  
πειραματικά έχει ανευρεθεί πως ο φλοιός αυτός προσδίδει μόλις το 10% της 
συνολικής αντοχής του σπονδύλου [78]. 

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει την μηχανική αντοχή του σπονδυλικού 
σώματος είναι η μικροαρχιτεκτονική του [79- 82]. Οι οστικές δοκίδες πλησίον 
της επιφυσιακής πλάκας είναι πιο πυκνές και το σχήμα τους είναι 
περισσότερο κυλινδρικό. Προς το κέντρο, οι δοκίδες γίνονται επίπεδες και 
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περισσότερο αραιές [83, 84]. Αυτό το εύρημα συνάδει με την οστική 
ανακατασκευή λόγω των υψηλότερων φορτίσεων κοντά στον μεσοσπονδύλιο 
δίσκο. Το πιο πυκνό και οργανωμένο οστό βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του 
σώματος, ενώ το πρόσθιο τμήμα εμφανίζει μικρότερη περιοχική πυκνότητα 
και πιο άστατη δομή [83, 84]. Όταν ο δίσκος είναι εκφυλισμένος, η 
αρχιτεκτονική και οι μηχανικές ιδιότητες τείνουν να ομογενοποιηθούν, 
ομαλοποιώντας τις όποιες διαφορές [83, 85]. Σύμφωνα με τον Kapandji [18], 
εκτός από τις κάθετες και οριζόντιες οστικές δοκίδες, υπάρχουν ακόμα και δύο 
λοξές δεσμίδες από τις επιφυσιακές πλάκες μέχρι την ακανθώδη απόφυση. 
Αυτό δημιουργεί μια τριγωνική ζώνη μειωμένης αντίστασης στο πρόσθιο 
τμήμα του σπονδυλικού σώματος.  

 

Εικόνα 3 Η διάταξη των λοξών οστικών δοκίδων, σύμφωνα με τον Kapandji.  

Οι μηχανικές ιδιότητες του σπονδυλικού σώματος σχετίζονται άμεσα και με 
την οστική πυκνότητα του [79- 82]. Η σχέση μεταξύ οστικής πυκνότητας και 
συμπιεστικής αντοχής είναι εκθετική, συνεπώς μια μικρή μείωση στην μια 
επιφέρει μεγάλη μείωση της άλλης [86]. Με την αύξηση της ηλικίας επέρχεται 
μια αναπόφευκτη απώλεια οστικής μάζας, ο ρυθμός της οποίας αυξάνει 
κατακόρυφα με την έλευση της εμμηνόπαυσης. Πέραν τούτου, η 
οστεοπόρωση επηρεάζει και την μικρό- αρχιτεκτονική του σπονδύλου. Μαζί 
με τη μείωση της διαμέτρου της κάθε δοκίδας, προκαλείται και ελάττωση του 
αριθμού των οριζόντιων κυρίως δοκίδων [87]. Αυτές δρουν ως συζευκτικοί 
δοκοί στη συνολική δομή του οστού, προβάλλοντας αντίσταση στην κύρτωση 
των κάθετων δοκίδων (εικόνα 4). Συνεπώς η μηχανική αντοχή εκπίπτει όχι 
μόνο λόγω της μικρότερης ποσότητας οστού αλλά και λόγω της πτωχότερης 
ποιότητας. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι να τα φορτία που δέχεται το 
σπονδυλικό σώμα σε καθημερινές δραστηριότητες να υπερβαίνουν την 
αντοχή του. Τα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα συνεπώς μπορούν να 
συμβούν ακόμα και χωρίς να εξασκηθεί βία ή εξαιρετικά μεγάλη φόρτιση. 
Καθώς το πρόσθιο τμήμα του σώματος είναι λιγότερο ανθεκτικό, τα πρόσθια 
σφηνοειδή κατάγματα θα πρέπει να είναι περισσότερο συχνά, όπως και 
συμβαίνει [88]. 
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Εικόνα 4. Όταν δυο κάθετες δοκοί υποβάλλονται σε αξονική φόρτιση, τείνουν να 
κυρτώσουν, είτε συγκλίνοντας, όπως στο σχήμα, είτε αποκλίνοντας. Μια συζευκτική 
δοκός (cross- link) αποτρέπει αυτή την παραμόρφωση, αυξάνοντας έτσι την αντοχή 
των κάθετων δοκών. 

Ο συνδυασμός οστεοπόρωσης και δισκικής εκφύλισης 

Είναι σχετικά σπάνιο να ανευρεθεί οστεοπόρωση σε ασθενείς με εκφυλιστική 
δισκική νόσο [89]. Πολλοί ερευνητές έχουν υποθέσει πως η παρουσία της 
μίας νόσου αποκλείει την ύπαρξη της άλλης [90]. Υπάρχουν ωστόσο αυτοί 
που υποστηρίζουν πως το εύρημα αυτό μπορεί να είναι απόρροια της 
μεθόδου DEXA [91]. Συγκεκριμένα, οι προσθιοπίσθιες προβολές που 
χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας 
συμπεριλαμβάνουν οστικά στοιχεία όπως τις αποφυσιακές αρθρώσεις, τις 
εγκάρσιες και ακανθώδεις αποφύσεις και τα πέταλα. Η συνεισφορά  των 
στοιχείων αυτών στην δομική αντοχή του σπονδύλου είναι ασήμαντη, ενώ 
συχνά αναπτύσσουν οστεόφυτα, που αυξάνουν ψευδώς την οστική μάζα. Το 
ζήτημα παραμένει αμφιλεγόμενο, αν και γεγονός είναι πως υπάρχουν 
ασθενείς και με τις δύο παθήσεις.  

Όπως προαναφέρθηκε, η εκφύλιση του δίσκου μεταβάλλει τον τρόπο που 
αυτός μεταδίδει τα φορτία. Το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου κατανέμεται στο 
οπίσθιο τμήμα του σπονδυλικού σώματος, το οποίο έχει μεγαλύτερη αντοχή. 
Το πρόσθιο τμήμα, εξ αρχής πιο εύθραυστο, τώρα δέχεται μικρότερο 
ποσοστό των φορτίσεων, με ότι αυτό συνεπάγεται για την οστική 
ανακατασκευή. Εντούτοις, αυτή η ανακατανομή των φορτίσεων σημαίνει πως 
το μεγαλύτερο μέρος τους εξασκείται στο πιο ανθεκτικό τμήμα του 
σπονδυλικού σώματος [83]. Στην πρόσθια κάμψη ωστόσο, το πρόσθιο τμήμα 
δέχεται το 50- 60% της φόρτισης, ανεξάρτητα της κατάστασης του δίσκου [36, 
92]. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, εμβιομηχανικές μελέτες κατέδειξαν πως 
όταν η σπονδυλική στήλη φορτίζεται σε ουδέτερη θέση, δεν παρατηρούνται 
συμπιεστικά κατάγματα σε σπονδύλους που γειτνιάζουν με εκφυλισμένους 
μεσοσπονδύλιους δίσκους [93]. Όταν η σπονδυλική στήλη φορτίζεται σε 
κάμψη, δημιουργούνται πρόσθια σφηνοειδή κατάγματα, ανεξάρτητα από την 
κατάσταση του δίσκου. Εμβιομηχανικά λοιπόν, όταν υπάρχουν και οι δύο 
παθήσεις, ο σπόνδυλος είναι περισσότερο σταθερός σε ουδέτερη θέση αλλά 
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και πιο επιρρεπής σε κάταγμα σε κάμψη. Όπως και η εμβιομηχανική 
επίδραση της εκφυλιστικής δισκικής νόσου είναι αντιφατική ως προς τον 
συνολικό κίνδυνο κατάγματος, έτσι και οι ως τώρα κλινικές μελέτες είναι 
αντιφατικές ως προς το εάν η εκφύλιση του δίσκου αυξάνει [94] ή μειώνει [95] 
την συχνότητα κατάγματος.  

Οι δυνάμεις που εξασκούνται στο σπονδυλικό σώμα και που προκαλούν το 
κάταγμα μεταδίδονται και στον δίσκο. Η μηχανική αστοχία συμβαίνει πρώτα 
στο σπονδυλικό σώμα και έπειτα στο δίσκο, αλλά και ο δίσκος υφίσταται 
κάκωση [96]. Πειραματικές και εμβιομηχανικές μελέτες έχουν καταδείξει πως η 
το κάταγμα θα πρέπει να ασκεί επιζήμιο επίδραση στην εκφυλιστική δισκική 
νόσο, καθώς προκαλεί μεταβολές της ενδοδισκικής πίεσης, διαταραχή της 
δομής του και εκφύλιση [8, 49, 50]. Κλινικές μελέτες παρακολούθησης με 
follow- up ως και 40 ετών ωστόσο κατέδειξαν πως δεν παρουσιάζονται 
εκφυλιστικές αλλοιώσεις στους γειτονικούς του κατάγματος δίσκους [97, 98], 
εκτός από περιπτώσεις όπου υπήρχε κάταγμα της επιφυσιακής πλάκας [51]. 
Προφανώς αν δεν προκληθεί βλάβη στον δίσκο ή στην του αιματική παροχή, 
δεν προκαλούνται διαταραχές της δομής ή της παροχής θρεπτικών στοιχείων 
ικανές να οδηγήσουν σε εκφύλιση. 

Κλινικά σύνδρομα 

Η φθορά της σπονδυλικής στήλης αποτελεί το αίτιο διαφόρων επώδυνων και 
παθολογικών καταστάσεων. Η απώλεια οστικής μάζας έχει ως συνέπεια την 
δημιουργία καταγμάτων της επιφυσιακής πλάκας ή του σπονδυλικού 
σώματος. Τα κατάγματα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε πόνο, απώλεια 
ύψους, παραμόρφωση, κλινοστατισμό και έκπτωση της πνευμονικής 
λειτουργίας. Σημαντική επίσης είναι η επίδραση τους στις καθημερινές 
δραστηριότητες και στην ποιότητα ζωής [99]. 

Η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου μπορεί να προκαλέσει έντονο πόνο. 
Οι νευρικές ίνες που παρεισφρύουν ενεργοποιούνται από τα μεταβολικά 
παραπροϊόντα και τους διαμεσολαβητές φλεγμονής που βρίσκονται στον 
εκφυλισμένο δίσκο. Εκτός αυτού, η πρόπτωση ή ο εγκολεασμός δισκικού 
υλικού μπορεί να ερεθίσει τις παρακείμενες νευρικές ρίζες, και μάλιστα 
αποτελεί το κύριο αίτιο ριζοπάθειας.  

Η εκφύλιση των αποφυσιακών αρθρώσεων αποτελεί εγγενώς ένα αίτιο 
πόνου. Επιπροσθέτως, η υπερτροφία των αποφυσιακών αρθρώσεων 
προξενεί την συμπίεση της ρίζας, ενώ μπορούν να υπάρχουν και οστεόφυτα 
που να προκαλούν ερεθισμό. Αυτή η πλάγια σπονδυλική στένωση προκαλεί 
κλινικά συμπτώματα παρόμοια με αυτά της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου 
[56]. 

Καθώς ο δίσκος και οι αποφυσιακές αρθρώσεις εκφυλίζονται,  χάνουν την 
ικανότητα τους να αντιστέκονται σε δυνάμεις διάτμησης. Ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να αποτρέψουν την μετατόπιση του σπονδύλου προς τα εμπρός, 
την δημιουργία δηλαδή εκφυλιστικής σπονδυλολίσθησης. Η εκφύλιση των 
συνδέσμων που συγκρατούν την σπονδυλική στήλη, επίσης συμβάλλει σε 
αυτή τη διαδικασία.   
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Η κυκλοτερής προπέτεια του δίσκου, οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις των 
αποφυσιακών αρθρώσεων καθώς και η υπερτροφία και οι αναδιπλώσεις του 
ωχρού συνδέσμου συνδυάζονται για να προξενήσουν στένωση του 
σπονδυλικού σωλήνα. Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν συνυπάρχει 
εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση. Η σπονδυλική στένωση αποτελεί σοβαρή 
πάθηση, και ιδιαίτερα στην αυχενική μοίρα, όπου μπορεί να προκαλέσει 
μυελοπάθεια.  

Οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις των οστικών στοιχείων, των δίσκων αλλά και των 
συνδέσμων και μυών της σπονδυλικής στήλης έχουν ως επακόλουθο την 
απώλεια της ευστάθειας και της φυσιολογικής κινητικότητας. Τα κατάγματα 
των σπονδύλων ή ακόμα και των επιφυσιακών πλακών επίσης προκαλούν ή 
ενισχύουν αυτή την διαταραχή. Αυτό που προκύπτει είναι η σπονδυλική 
αστάθεια, τμηματική ή γενικευμένη. Οι σπόνδυλοι σε μια γηράσκουσα 
σπονδυλική στήλη αποκτούν σφηνοειδές σχήμα, είτε λόγω κατάγματος είτε 
λόγω εκφύλισης. Αυτό οδηγεί σε μια αλυσιδωτή κατάρρευση της συνολικής 
διαμόρφωσης της σπονδυλικής στήλης. Σε συνδυασμό με τις εκφυλίσεις των 
υπόλοιπων στοιχείων, η σπονδυλική στήλη αποσταθεροποιείται σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να εμφανιστεί εκφυλιστική σκολίωση, απώλεια της φυσιολογικής 
λόρδωσης, εκσεσημασμένη κύφωση ή συνδυασμοί αυτών των 
παραμορφώσεων. 

Οι παθοφυσιολογικές και εμβιομηχανικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα 
στην σπονδυλική στήλη αποτελούν επακόλουθο της αύξησης της ηλικίας αλλά 
και συνέπεια άλλων παραγόντων. Αυτές οι μεταβολές, συχνά αλλά όχι πάντα, 
εκφράζονται κλινικά με πόνο και ανικανότητα. Είναι γεγονός πως οι 
εκφυλιστικές βλάβες ή ακόμα και τα οστεοπορωτικά κατάγματα μπορούν να 
είναι ασυμπτωματικά. Η πρόκληση που συχνά αντιμετωπίζει ένας ιατρός στην 
πράξη είναι να διαπιστώσει αν τα συμπτώματα του ασθενούς είναι μη- ειδικά 
ή σχετίζονται με τις ακτινολογικές αλλοιώσεις. Η διάγνωση γίνεται ακόμα πιο 
δύσκολη όταν υπάρχουν βλάβες σε πολλαπλά επίπεδα. Καταδεικνύεται 
συνεπώς πως στην ορθοπαιδική πρακτική, το πιο σημαντικό και χρήσιμο 
εργαλείο παραμένει η κλινική εξέταση του ασθενούς.  
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Εισαγωγή 

Τις τελευταίες τέσσερεις δεκαετίες η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων 
έχει γίνει η κύρια τεχνική δημιουργίας μοντέλων, που με την χρήση μερικών 
διαφορικών εξισώσεων περιγράφουν φυσικές διεργασίες της μηχανικής των 
υγρών και στερεών, της δομικής μηχανικής καθώς και στην επίλυση 
εφαρμοσμένων προβλημάτων. Ειδικότερα στην εμβιομηχανική, η  μέθοδος 
των πεπερασμένων στοιχείων έχει αναχθεί σε βασικό εργαλείο στα πλαίσια 
της ανάπτυξης αξιόπιστων τεχνικών προσομοίωσης. Η συγκεκριμένη μέθοδος 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανευρεθούν δεδομένα ή να μελετηθεί μια 
διαδικασία με τέτοιο τρόπο που δεν επιτυγχάνεται με κανένα άλλο εργαλείο. Η 
έμφαση στην εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου έχει δοθεί σε εφαρμογές 
από διάφορα πεδία της εμβιομηχανικής και της βιοϊατρικής όπως η μηχανική 
στην ορθοπαιδική και στη οδοντιατρική, η μηχανική του καρδιαγγειακού και 
των μαλακών ιστών, η ανάλυση ροής βιολογικών υγρών, προβλήματα 
τραυματισμών λόγω πρόσκρουσης, προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών πεδίων 
κτλ.  

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων έχει χρησιμοποιηθεί στην 
ορθοπαιδική για να αναλυθούν υγιή ή νοσούντα οστά ή τμήματα του σκελετού 
σε δύο και τρεις διαστάσεις, σε γραμμικές και μη γραμμικές, στατικές και 
δυναμικές καταστάσεις. Υπολογίζονται τα πεδία φορτίσεων και τάσεων. 
Μπορουν να εκτιμηθούν οι μηχανικές ιδιότητες των βιολογικών υλικών και να 
προβλεφθεί η μηχανική συμπεριφορά διάφορων τμημάτων. Οι κυριότερες 
δυσκολίες στην ορθοπαιδική είναι η φύση των υλικών και των διαφορικών 
εξισώσεων που την περιγράφουν, η πολύπλοκη γεωμετρία, οι σύνθετες 
συνοριακές συνθήκες που συχνά αφορούν τις διεπιφάνειες μεταξύ 
διαφορετικών υλικών, και το βιολογικό περιβάλλον στο οποίο υφίσταται το 
υπό μελέτη σύστημα.  

Τα οστά 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 
προσομοιώσεις που αφορούν την κατανόηση της μηχανικής των οστών. Είναι 
γνωστό πως οι ιδιότητες των οστών καθώς και η δομή τους είναι ιδιαίτερα 
περίπλοκη. Το να καθοριστούν η ιδιότητες του υλικού (ο συντελεστής Young, 
η αναλογία Poisson, οι ιδιότητες αντοχής, ο συντελεστής διάτμησης, οι 
ιξωδοελαστικές ιδιότητες κτλ.) αποτελεί δύσκολη υπολογιστική διαδικασία. Το 
οστό πρέπει να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες φορτίσεις. Θεωρείται 
ανισοτροπικό υλικό και για να καθοριστεί η σκληρότητα του, απαιτούνται 21 
ιδιότητες υλικών. Άλλο ένα πρόβλημα στην ανάλυση των οστών είναι η 
αβεβαιότητα ως προς το  μέγεθος των πραγματικών φορτίσεων λόγω 
συγκεκριμένων σωματικών δραστηριοτήτων. Έχουν ωστόσο επιτελεστεί 
πολλές μελέτες μέσω της μέθοδου των πεπερασμένων στοιχείων, σε δύο και 
τρεις διαστάσεις, σε μικροσκοπικό και μακροσκοπικό επίπεδο, που έχουν 
αποφέρει πολλά αποτελέσματα.  

Η πληροφορία για τις φορτίσεις, τις τάσεις και τις παραμορφώσεις των οστών 
στις διάφορες δραστηριότητες, είναι σημαντική τόσο για τους χειρουργούς όσο 
και για τους μηχανικούς που σχεδιάζουν προσθέσεις και εμφυτεύματα. Σε 
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πολλές μελέτες πεπερασμένων στοιχείων έχουν συμπεριληφθεί οι δυνάμεις 
που εξασκούνται από τους μύες και η αντίδραση των τενόντων. Η μυϊκή 
δραστηριότητα μειώνει τα εσωτερικά φορτία στα οστά και διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην εξισορρόπηση των φορτίων.  

Η κατανόηση των μηχανικών ιδιοτήτων του οστίτη ιστού έχει κλινική και 
βιολογική σημασία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν τα 
αποτελέσματα μιας θεραπείας, η γήρανσης, οι παθήσεις στο επίπεδο των 
ιστών, οι σχέσεις μεταξύ της δομής και της λειτουργίας των οστών, ενώ 
παράλληλα προωθείται η υπολογιστική μοντελοποίηση.  

Ο αρθρικός χόνδρος επικαλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες των οστών. Είναι 
ένα πολυφασικό υλικό αποτελούμενο από στερεά, υγρά και ιονισμένα 
συστατικά. Τα στέρεα συστατικά είναι κατά κύριο λόγο ένα δίκτυο ινών 
κολλαγόνου που έχει προσαρμοστεί στις μηχανικές φορτίσεις της άρθρωσης. 
Ο αρθρικός χόνδρος μπορεί να διαιρεθεί σε τρεις ζώνες και η μοντελοποίηση 
του είναι αρκετά δύσκολη. 

Τα οστά έχουν την ικανότητα να προσαρμόζουν την εσωτερική τους δομή 
ανταποκρινόμενα σε μεταβολές των μηχανικών φορτίων. Η οστική 
ανακατασκευή είναι η διαδικασία κατά την οποία το οστό υπόκειται σε 
μορφολογικές προσαρμογές ως απάντηση στις φορτίσεις μεταβάλλοντας την 
εσωτερική του κατασκευή. Η αύξηση των μηχανικών φορτίσεων επιφέρει 
σύνθεση οστού, ενώ η η μείωση προκαλεί αποσύνθεση του οστού. Οι 
συνθήκες φόρτισης έχουν εξαιρετική σημασία στην μελέτη της διαδικασίας 
οστικής ανακατασκευής. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες οστικής 
ανακατασκευής όπου αξιώνονται συσχετισμοί μεταξύ των παραμέτρων τάσης 
και φόρτισης με τις μεταβολές της συνολικής οστικής μάζας, οι οποίοι 
εφαρμόστηκαν σε μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων. Αυτές οι θεωρίες έχουν 
λόγου χάρη χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθεί η οστική απόκριση μετά την 
εμφύτευση κάποιας πρόθεσης ή συστήματος σταθεροποίησης. 

Η οστεοπόρωση είναι μια προοδευτική σκελετική πάθηση που χαρακτηρίζεται 
από χαμηλότερη οστική μάζα και αποσάθρωση στο μικρο- αρχιτεκτονικό 
επίπεδο. Η πάθηση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο κατάγματος ακόμα και με 
προσκρούσεις χαμηλής ενέργειας. Οι τεχνικές πρόβλεψης της οστικής 
ανακατασκευής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί η οστική 
ποιότητα όταν παρουσιάζεται απώλεια οστικής μάζας. 

Όταν μοντελοποιείται το κάταγμα ενός οστού, μια συγκεκριμένη θεωρία 
αστοχίας υλικών θα πρέπει να ελεγχθεί και να πιστοποιηθεί. Μια αδυναμία 
στην ορθοπαιδική μοντελοποίηση είναι πως έχουν χρησιμοποιηθεί θεωρίες 
αστοχίας άλλων υλικών, με πιθανών επιζήμια επίδραση στην συμπεριφορά 
του μοντέλου. Η προσομοίωση καταγμάτων με τη μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων καθιστά εφικτή την εκτέλεση παραμετρικών αναλύσεων και 
εξατομικευμένων εικονικών δοκιμών, με εξαιρετικά μικρότερο κόστος σε 
σχέση με τα πειράματα. 

Με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων μπορεί επίσης να μελετηθεί η 
επούλωση ή πόρωση των καταγμάτων. Η επίδραση των μηχανικών 
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συνθηκών ένος καταγματικού πώρου στην διαφοροποίηση των ιστών κατά 
την διαδικασία επούλωσης έχει μελετηθεί  με την μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων άλλα δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι 
σταθεροποίησης, όπως η ήλωση ή η χρήση πλάκας, και θα πρέπει να 
μελετηθεί η σταθερότητα της καταγματικής ζώνης που επέρχεται με την 
εμφύτευση όλων αυτών.  

Η εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης 

Η σπονδυλική στήλη είναι ένα πολυσύνθετο σύστημα που αποτελείται από 
μέρη με περίπλοκη κατασκευή και μη- γραμμικές ιδιότητες υλικών. Επιτελεί τις 
λειτουργίες της στήριξης του σώματος, της προστασίας του νωτιαίου μυελού 
και των νωτιαίων ριζών, καθώς και της κινητικότητας του κορμού. Η μέθοδος 
των πεπερασμένων στοιχείων χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει την 
ακέραια σπονδυλική στήλη όταν ερευνάται η φυσιολογική εμβιομηχανική της 
λειτουργία ή για να μελετηθεί η συμπεριφορά της σε τραυματικές ή 
μετεγχειρητικές καταστάσεις. 

Καθώς ο αριθμός των συνθηκών φόρτισης της σπονδυλικής στήλης στις 
διάφορες καθημερινές δραστηριότητες είναι πρακτικά απεριόριστος, είναι 
σημαντικό να ευρεθούν οι πιο επικίνδυνες συνθήκες που θα επέφεραν 
υψηλότερο κίνδυνο τραυματισμού. Κάποιες ιδιοπαθείς ασθένειες και 
εξωτερικές φορτίσεις μπορούν να κάνουν την σπονδυλική στήλη ασταθή. 
Χρησιμοποιούνται διάφορα συστήματα σταθεροποίησης που σχηματίζουν μια 
άκαμπτη δομή με τη σπονδυλική στήλη ώστε να αντικατασταθούν τα οστά, να 
διατηρηθεί η ευστάθεια, να αποκατασταθεί ή ευθυγράμμιση, να αποτραπεί ή 
κίνηση κατά την πόρωση καταγμάτων κτλ. Η αστάθεια των σπονδυλικών 
τμημάτων μπορεί να αντιμετωπιστεί με επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές.  

Υπάρχουν διάφορες σπονδυλικές παραμορφώσεις, όπως η κύφωση ή η 
σκολίωση που αντιμετωπίζονται χειρουργικά. Η κύφωση είναι η υπέρμετρη 
πρόσθια κυρτότητα της σπονδυλικής στήλης στο οβελιαίο επίπεδο, συνήθως 
στην θωρακική μοίρα. Η σκολίωση είναι η πλάγια κυρτότητα. Αυτές οι 
τρισδιάστατες παραμορφώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με εμφύτευση 
ειδικών υλικών και οστεοσύνθεση, που επιτρέπουν την διόρθωση της 
κυρτότητας και την μετεγχειρητική σταθεροποίηση του κορμού. Ο σχεδιασμός 
της επέμβασης απαιτεί τον προσδιορισμό πολλών μεταβλητών όπως ποια 
συστήματα σπονδυλικής σταθεροποίησης θα χρησιμοποιηθούν, πόσα και 
ποια επίπεδα θα χειρουργηθούν, το μήκος και η κυρτότητα των ράβδων κτλ. 
Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων μπορεί να καθορίσει την βέλτιστη 
τοποθέτηση και διάταξη των συστημάτων σταθεροποίησης. Υπάρχει ακόμα η 
δυνατότητα εφαρμογής εξατομικευμένων μοντέλων για κάθε ασθενή. 

Όταν χρησιμοποιούνται μεσοσπονδύλια εμφυτεύματα για να επιτευχθεί 
διατμηματική σπονδυλοδεσία, μπορεί να προκληθεί καθίζηση της επιφυσιακής 
πλάκας του σπονδυλικού σώματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μηχανική 
αστάθεια του συστήματος, το οποίο μεταφράζεται σε πόνο. Η μέθοδος των 
πεπερασμένων στοιχείων έχει εφαρμοστεί για να μελετηθούν οι θλιπτικές 
τάσεις και η μεταφορά φορτίσεων μεταξύ των μεσοσπονδυλίων 
εμφυτευμάτων και των παρακείμενων σπονδυλικών σωμάτων.  
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Οι κινητές αρθρώσεις 

Εδώ και τέσσερεις δεκαετίες έχει καταστεί εφικτή η αντικατάσταση των 
ανθρωπίνων αρθρώσεων με προσθετικές, κυρίως στο ισχίο, το γόνατο και τον 
ώμο. Ο κύριος λόγος για την αντικατάσταση των αρθρώσεων είναι η φθορά 
του χόνδρου. Η ολική αρθροπλαστική εκτελείται για να αποκατασταθεί η 
λειτουργικότητα μιας άρθρωσης. Οι επεμβάσεις στο ισχίο και στο γόνατο 
έχουν επιφέρει αξιοσημείωτα οφέλη αναφορικά με την αποκατάσταση της 
κινητικότητας και την υποστήριξη του σκελετού.  

Η κύρια λειτουργία της κατ’ ισχίον άρθρωσης είναι να επιτρέπει την κίνηση και 
την μεταφορά φορτίων μεταξύ της πυέλου και του μηρού. Ένα από τα 
προβλήματα του τεχνητού ισχίου είναι η μεταβολή αυτής της μεταφοράς 
φορτίων λόγω της εισαγωγής της πρόθεσης στον αυλό του μηριαίου οστού. 
Αυτό σημαίνει πως το φορτίο του εγγύς μηριαίου μετατρέπεται από σύστημα 
εξωτερικών φορτίσεων σε σύστημα εσωτερικών φορτίσεων. Αυτό καθώς και 
άλλα προβλήματα με τις προθέσεις μπορούν να προσομοιωθούν και να 
μελετηθούν με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων. 

Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του εύρους 
κίνησης και αυξανόμενο πόνο. Αν οι συντηρητικές μέθοδοι θεραπείας 
αποτύχουν, είναι απαραίτητο να αντικατασταθεί η προσβεβλημένη άρθρωση 
με μια τεχνητή πρόθεση. Υπάρχουν δύο τύποι προθέσεων ισχίου: αυτές που 
επικαλύπτονται με τσιμέντο και αυτές χωρίς τσιμέντο. Οι προθέσεις με 
τσιμέντο εμφανίζουν προβλήματα όπως αστοχία και άσηπτη χαλάρωση, 
ερπυσμός και εμφάνιση ρωγμών, αστοχία στις διεπιφάνειες και άλλα. Η 
επιφάνεια των προθέσεων χωρίς τσιμέντο είναι επιστρωμένη και το οστό είναι 
σε άμεση επαφή με αυτή την επίστρωση. Θεωρείται πως το οστό 
αναπτύσσεται μέσα στις σχισμές και τους πόρους αυτής της επίστρωσης και 
παρέχει αυξημένη σταθερότητα και γρήγορη ενσωμάτωση. 

Με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων έχουν διεξαχθεί εμβιομηχανικές 
μελέτες σε γόνατα όπου αναπαραστάθηκαν οι οστικές δομές, οι αρθρικοί 
χόνδροι, οι μηνίσκοι και οι σύνδεσμοι. 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην 
εμβιομηχανική του γόνατος. Η συμβολή του στην σταθερότητα της άρθρωσης 
σε όλες σχεδόν τις κατευθύνσεις είναι εξέχουσα. Είναι λοιπόν απαραίτητες οι 
πληροφορίες για τις καταπονήσεις που προκαλούνται πάνω και μέσα στον 
σύνδεσμο, η παραμόρφωση που υπόκειται και η κατανομή των τάσεων. Αυτές 
μελετούνται είτε πειραματικά είτε με την μέθοδο των πεπερασμένων 
στοιχείων. Οι πληροφορίες που εξάγονται από αυτές τις μελέτες βοηθούν να 
κατανοήσουμε τους μηχανισμούς κάκωσης, την διαδικασία επιδιόρθωσης και 
αποκατάστασης, και παράλληλα εφαρμόζονται στον σχεδιασμό τεχνητών 
συνδέσμων. 

Ο μηνίσκος διανείμει τις φορτίσεις και πιέσεις επαφής που δέχεται η άρθρωση 
του γόνατος, μετατρέποντας τις σε κυκλοτερείς τάσεις. Οι ίνες κολλαγόνου του 
μηνίσκου έχουν κυκλική διάταξη για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Με την 
μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων έχει μελετηθεί η κατανομή των πιέσεων 



 Πεπερασμένα στοιχεία και μυοσκελετικό σύστημα 

 44

επαφής του μηνίσκου, καθώς και η σημασία των ιδιοτήτων υλικού. Έτσι 
κατέστη εφικτή η δημιουργία τεχνητών μηνισκικών προθέσεων. 

Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων αποτελεί επίσης ιδιαίτερα χρήσιμο 
εργαλείο στην επίλυση διάφορων προβλήματων που προκύπτουν κατά τον 
σχεδιασμό των προθέσεων και των τεχνητών αρθρώσεων. Οι προσομοιώσεις 
που διεξάγονται ποσοτικοποιούν την κατανομή τάσεων και παραμορφώσεων 
γύρω από τις αρθρώσεις αυτές, ώστε να μελετηθεί η επίδραση τους στην 
σταθερότητα. 

Οι αναλύσεις με πεπερασμένα στοιχεία έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να 
υπολογιστεί και βελτιστοποιηθεί η απόδοση των τεχνητών αρθρώσεων καθώς 
επίσης και για να μελετηθούν οι μηχανισμοί φθοράς που προκαλούν την 
χαλάρωση τους. Η λίπανση των συμβατικών τεχνητών αρθρώσεων είναι 
μικτή, με κάποιες επιφάνειες να βρίσκονται σε άμεση επαφή ενώ άλλες 
επιφάνειες διαχωρίζονται από λεπτά στρώματα υγρού. Στους νέους τύπους 
προσθετικών αρθρώσεων, χρησιμοποιούνται ευένδοτα υλικά όπου μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα στρώμα υγρού που να επικαλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια, 
εξαλείφοντας τα προβλήματα τριβής και φθοράς. 

Συμπεράσματα 

Μια λεπτομερής εμβιομηχανική μελέτη του μυοσκελετικού συστήματος μπορεί 
να επιτελεστεί με δύο μεθόδους: πειραματικά η με μοντελοποίηση. Οι 
πειραματικές μελέτες βασίζονται σε ζωικά, πτωματικά ή τεχνητά 
παρασκευάσματα, ενώ η μοντελοποίηση βασίζεται σε προσομοιώσεις 
υπολογιστικών μαθηματικών. Οι πειραματικές μελέτες ωστόσο είναι 
δαπανηρές, δύσκολες στην εκτέλεση και έχουν εγγενή προβλήματα λόγω της 
ποικιλότητας των δοκιμίων, που μειώνει την επαναληψιμότητα.  

Εν τούτοις, η μοντελοποίηση με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων 
έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να δημιουργήσει και να εξετάσει όσα 
«δοκίμια» χρειαστεί, όλα με τις ίδιες ιδιότητες και χαρακτηριστικά, τα οποία 
μπορούν να προσαρμοστούν κατά βούληση, σε οποιεσδήποτε συνθήκες 
φόρτισης χωρίς να καταστρέφονται. Η μοντελοποίηση επίσης μπορεί να 
παρέχει πληροφορίες που οι πειραματικές μελέτες αδυνατούν, όπως η 
κατανομή των φορτίσεων σε κάποια ανατομική δομή. 

Η δημιουργία ενός έγκυρου μοντέλου που θα αναπαριστά το πρόβλημα με 
ακρίβεια είναι δύσκολη και κουραστική. Ωστόσο η έρευνα έχει πλέον φτάσει σε 
σημείο που να διαθέτει μια πληθώρα λειτουργικών, έγκυρων μοντέλων, που 
συνδυάζουν την υπάρχουσα γνώση, την εμπειρία και την υπολογιστική ισχύ 
των σύγχρονων Η/Υ. Έτσι ακόμα και ιδιαιτέρως περίπλοκα και δυσεπίλυτα 
προβλήματα μπορούν πλέον να αντιμετωπιστούν. 
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Εισαγωγή 

Η οστεοπόρωση και η οστεοαρθροπάθεια αποτελούν δύο από τις συχνότερες 
παθήσεις του σκελετικού συστήματος και ο αριθμός των πάσχοντων αυξάνει 
με ανησυχητικό ρυθμό. Οι πιο διεξοδικές μελέτες έως σήμερα αναφέρουν πως 
η οστεοπόρωση προσβάλλει 75 εκατομμύρια άτομα στις ΗΠΑ, Ευρώπη και 
Ιαπωνία [1] ενώ μόνο στις ΗΠΑ σχεδόν 21 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν 
από οστεοαρθρίτιδα [2]. Η επιβάρυνση από αυτές τις παθήσεις είναι 
σημαντική. Σε γυναίκες άνω των 45 ετών, η οστεοπόρωση ευθύνεται για 
περισσότερες ημέρες νοσηλείας από πολλές άλλες ασθένειες, 
συμπεριλαμβανομένων του σακχαρώδους διαβήτη, του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου και του καρκίνου του μαστού [3]. Έχει επίσης καταγραφεί 
αυξημένη θνητότητα σχετιζόμενη και με τις δύο παθήσεις. Πολυάριθμες 
μελέτες έχουν καταδείξει πως η θνητότητα αυξάνει μετά την εμφάνιση 
σπονδυλικού κατάγματος (μια από τις κύριες εκδηλώσεις της νόσου) [4- 6]. 
Έχει επίσης αποδειχθεί πως η ακτινολογική οστεοαρθρίτιδα σε οποιοδήποτε 
σημείο συσχετίζεται με μειωμένη επιβίωση ανεξαρτήτως ηλικίας και της 
παρουσίας συνοδών παραγόντων όπως ο διαβήτης, το κάπνισμα, η 
κατάχρηση αλκοόλ, το ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και η υπέρταση [7]. Αν 
και η σχέση μεταξύ προχωρημένης οστεοπόρωσης καθώς και της 
οστεοαρθροπάθειας με αυξημένη θνητότητα έχει πιστοποιηθεί, καμία από τις 
δύο παθήσεις δεν θα καταγραφεί ποτέ ως αίτιο σε πιστοποιητικό θανάτου. 

Η συχνότητα της οστεοπόρωσης και της οστεοαρθροπάθειας είναι 
διαφορετική σε ομάδες πληθυσμού με ανόμοια ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά. Οι ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια έχουν μεγαλύτερο βάρος, 
υψηλότερο δείκτη σωματικής μάζας (body mass index, BMI), υψηλότερο 
ποσοστό σωματικού λίπους, πιο σκούρο δέρμα, μεγαλύτερη μυϊκή μάζα και 
περισσότερη μυϊκή δύναμη από τους ασθενείς με οστεοπόρωση [8- 11]. Ένας 
άλλος παράγοντας που εμπλέκεται στην παθογένεια της μίας ή της άλλης 
νόσου είναι η φυσική δραστηριότητα. Η μειωμένη φυσική δραστηριότητα 
αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοπόρωσης [12, 13]. 
Αντιθέτως, η οστεοαρθροπάθεια σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα φυσικής 
δραστηριότητας, συνήθως εργασιακής φύσης [14, 15]. Κοινά γνωρίσματα των 
πληθυσμών αυτών είναι η μεγάλη ηλικία και το κατά κανόνα θήλυ φύλο. 
Εντούτοις, η επίπτωση της  οστεοαρθροπάθειας λαμβάνει την μέγιστη τιμή 
της σε μικρότερες ηλικίες από αυτήν της οστεοπόρωσης. Διατυπωμένο 
διαφορετικά, οι ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια τείνουν να είναι πιο νέοι από 
τους ασθενείς με οστεοπόρωση.  Επιπλέον, ο συσχετισμός μεταξύ φύλου και 
οστεοπόρωσης είναι πιο ισχυρός από αυτόν μεταξύ φύλου και 
οστεοαρθροπάθειας. 

Οι ίδιοι παράγοντες που αναφέρονται παραπάνω επηρεάζουν και τον βαθμό 
της  καμπυλότητας της κατώτερης σπονδυλικής στήλης . Η οσφυϊκή λόρδωση 
εμφανίζει ένα ευρύ φάσμα φυσιολογικών τιμών ανάλογα με τα 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά των υπό μελέτη ατόμων. Η καμπυλότητα 
γίνεται μεγαλύτερη όσο αυξάνει η ηλικία [16- 25], η σωματική μάζα [26- 30] και 
η φυσική δραστηριότητα [20, 28, 31]. Οι γυναίκες εμφανίζουν αυξημένη 
λόρδωση σε σχέση με τους άνδρες [16- 19, 26- 28, 32-, 35]. Τέλος έχει 
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καταδειχθεί συσχετισμός του βαθμού οσφυϊκής λόρδωσης και με την φυλή 
[26, 36, 37].  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω δεδομένα, γίνεται εμφανές πως η 
οσφυϊκή λόρδωση και ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεοπόρωσης ή 
οστεοαρθροπάθειας σχετίζονται με πολλούς κοινούς παράγοντες, όπως 
παρουσιάζεται συνοπτικά στον πίνακα 1. Ως εκ τούτου, προκύπτει η 
πιθανότητα συσχέτισης μεταξύ του βαθμού οσφυϊκής λόρδωσης και της 
παρουσίας της μίας ή της άλλης νόσου. Πιθανώς ο βαθμός καμπυλότητας της 
κατώτερης σπονδυλικής στήλης να υποδεικνύει ποια είναι η συνολική επιρροή 
των κοινών παραγόντων κινδύνου. Αυτή καθεαυτή η καμπύλη δεν επηρεάζει 
την εμφάνιση ή την εξέλιξη της νόσου. Ενδεχομένως όμως να εκφράζει την 
αθροιστική επίδραση των κοινών παραγόντων κινδύνου. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο βαθμός καμπυλότητας της κατώτερης σπονδυλικής στήλης θα 
αντανακλά τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοπόρωσης ή οστεοαρθροπάθειας. 
Καθώς η φυσιολογική λόρδωση παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση τιμών, είναι 
πιθανό στα άτομα με οστεοπόρωση να αντιστοιχεί ένα διαφορετικό φάσμα απ’ 
ότι στα άτομα με οστεοαρθροπάθεια. Η πρόταση αυτή απεικονίζεται 
σχηματικά στην εικόνα 1. 

 
Εικόνα 5 Ο συνδυασμός της επίδρασης των κοινών παραγόντων κινδύνου μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη οστεοπόρωσης ή οστεοαρθρίτιδας. Παρομοίως, η 
καμπυλότητα της οσφυοϊεράς μοίρας επηρεάζεται από αυτή τη συνδυασμένη 
επίδραση. Αυτό οδηγεί στην υπόθεση πως η λόρδωση πιθανόν να συσχετίζεται με 
αυτές τις νόσους. 
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ 

ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ Σ.Σ. 

Ηλικία Ηλικία Ηλικία 

Φύλο Φύλο Φύλο 

Φυλή Φυλή Φυλή 

Γενετική προδιάθεση Γενετική προδιάθεση Γενετική προδιάθεση 
Σωματική μάζα Σωματική μάζα Σωματική μάζα 

Φυσική δραστηριότητα Φυσική δραστηριότητα Φυσική δραστηριότητα 

Φάρμακα Τραύμα Τραύμα 
Κάπνισμα Εκ γενετής ανωμαλίες Παθήσεις Σ.Σ. 

(σπονδυλολίσθηση, 
σπονδυλόλυση κτλ) 

Κατάχρηση αλκοόλ Ιστορικό φλεγμονώδους 
αρθροπάθειας 

 

Μεταβολικές-
ενδοκρινολογικές νόσοι 

Μεταβολικές-ενδοκρινολογικές 
νόσοι 

 

Πρώιμη εμμηνόπαυση   

Πίνακας 1 Σύγκριση παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο ανάπτυξης νόσου και 
την καμπυλότητα της ΟΜΣΣ.  Οι παράγοντες που βρίσκονται πάνω από την έντονη 
γραμμή αφορούν τις πρωτοπαθείς μορφές των νόσων και είναι κοινοί . Η επίδραση 
του καθενός διαφέρει π.χ. όσο αυξάνει η σωματική μάζα, αυξάνει ο κίνδυνος 
εμφάνισης οστεοαρθροπάθειας,  ενώ μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοπόρωσης. 
Αντίθετα, όσο αυξάνει η ηλικία αυξάνει ο κίνδυνος και για τις δύο νόσους. 

Συμπερασματικά, η υπόθεση διατυπώθηκε ως εξής: Εφ’ όσον η καμπυλότητα της 
κατώτερης μοίρας της σπονδυλικής στήλης και ο κίνδυνος εμφάνισης 
οστεοπόρωσης ή οστεοαρθροπάθειας επηρεάζονται από τόσους κοινούς 
παράγοντες, ενδεχομένως να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της καμπυλότητας 
και της παρουσίας της μίας ή της άλλης νόσου. Σκοπός της μελέτης είναι να 
διερευνηθεί αν υφίσταται ο συσχετισμός αυτός. 

Ασθενείς και μέθοδοι 

Δείγμα 

Τα υπό μελέτη άτομα επιλέχθηκαν από συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης πληθυσμού για οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα. Η 
εκτίμηση τους έλαβε χώρα στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Όλα τα υπό 
μελέτη άτομα υποβλήθηκαν σε μέτρηση οστικής πυκνότητας με τη μέθοδο 
DEXA με τον ίδιο τύπο μηχανήματος (QDR – 1000, Hologic, Waltham, MA) 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί ή αποκλειστεί η ύπαρξη οστεοπόρωσης. 
Επίσης, υποβλήθηκαν σε ακτινολογική απεικόνιση της θωρακικής και 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σε όρθια θέση, χρησιμοποιώντας 
το ίδιο μηχάνημα και τεχνική.  

Επιλέγωντας το δείγμα από αυτήν την ομάδα ατόμων, αποφεύχθηκε η ανάγκη 
να εκτεθούν περισσότερα άτομα σε ακτινοβολία.  Επιπροσθέτως, η 
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πληθυσμιακή ομάδα που έλαβε μέρος στην εν λόγω μελέτη ήταν εξαιρετικά 
ομοιογενής, καθώς αποτελούνταν αποκλειστικά από γυναίκες 
μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Συνεπώς ήταν διαθέσιμο ένα δείγμα στο οποίοι 
παράμετροι που επηρεάζουν το σχήμα της σπονδυλικής στήλης όπως η 
ηλικία και το φύλο (ως περιγράφεται στην εισαγωγή) δεν αποτελούσαν 
μεταβλητές, και επιπλέον το ηλικιακό φάσμα αντιστοιχεί στην περίοδο όπου η 
οστεοπόρωση και η οστεοαρθροπάθεια αποκτούν την μέγιστη συχνότητα [13, 
38, 39].  

Οι ασθενείς με δευτεροπαθή οστεοπόρωση και οστεοαρθροπάθεια καθώς και 
όσων η οσφυϊκή λόρδωση πιθανώς να έχει διαταραχθεί λόγω νόσου ή 
ιατρογενούς παρέμβασης αποκλείστηκαν από τη μελέτη. Κριτήρια 
αποκλεισμού  αποτελούν το ιστορικό μεταβολικής ή ενδοκρινολογικής 
πάθησης (συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης εμμηνόπαυσης), λήψη 
φαρμάκων που επηρεάζουν την οστική πυκνότητα, ιστορικό κατάχρησης 
αλκοόλ, εκ γενετής ανωμαλίες των αρθρώσεων, ιστορικό φλεγμονώδους 
αρθροπάθειας, ιστορικό τραύματος ή χειρουργικής επέμβασης στην 
σπονδυλική στήλη, οι ασθενείς με συγγενείς ανωμαλίες της σπονδυλικής 
στήλης, ενδείξεις σπονδυλικού κατάγματος, σπονδυλόλυσης, 
σπονδυλολίσθησης, σκολίωσης ή οποιασδήποτε άλλης σπονδυλικής 
πάθησης πλην της οστεοπόρωσης και οστεοαρθροπάθειας. 

Όλες οι ακτινογραφίες εκτιμήθηκαν τόσο για να καθοριστεί αν απεικονιζόταν 
σημεία σπονδυλικής πάθησης, όπως περιγράφεται στα κριτήρια 
αποκλεισμού, όσο και για την παρουσία οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων. Η 
εξέταση διενεργήθηκε από δύο παρατηρητές, ανεξάρτητα και από δύο φορές. 
Οι παρατηρητές δεν είχαν γνώση της ταυτότητας του ασθενούς ή των 
αποτελεσμάτων άλλων εξετάσεων.  Η επαναληψιμότητα και η συμφωνία 
μεταξύ των παρατηρητών ήταν εξαιρετική, αγγίζοντας το 99% και 98%, 
αντίστοιχα. 

Με την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού, από τους 524 ασθενείς που 
εξετάστηκαν, μόνο οι 145 αξιολογήθηκαν αρχικά ως πιθανών κατάλληλοι. Τα 
κύρια αίτια αποκλεισμού λήψη φαρμάκων που επηρεάζουν την οστική 
πυκνότητα (ν = 73), σπονδυλικό κάταγμα (n = 68), ιστορικό μεταβολικής (n = 
42)  ή ενδοκρινολογικής πάθησης(n = 53), συγγενείς ανωμαλίες της 
σπονδυλικής στήλης (n = 39), σπονδυλόλυση (n = 18), σκολίωση (n = 11), 
σπονδυλολίσθηση (n = 10), άλλοι λόγοι (n = 65). Τριάντα τρεις ακόμα 
ασθενείς αποκλείστηκαν λόγω κακής ποιότητας των ακτινογραφιών τους. Το 
τελικό δείγμα αποτελείται από 112 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ηλικίας 42- 
76 ετών (μ.ο. 57,3 έτη). 

Μετρηθέντα χαρακτηριστικά 

Σε όλα τα υπό μελέτη άτομα μετρήθηκε το ύψος και το βάρος έτσι ώστε να 
υπολογιστεί ο δείκτης σωματικής μάζας (BMI), που αποτελεί αντικειμενικό 
μέτρο της σωματικής μάζας [40]. Καταγράφηκε η ηλικία καθώς και το 
οικογενειακό ιστορικό για οστεοπόρωση ή οστεοαρθροπάθεια.  



 Η οσφυϊκή λόρδωση στην οστεοπόρωση και στην οστεοαρθροπάθεια 

 50

Προκειμένου να προσδιοριστεί το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (PAL), σε 
όλους τους ασθενείς υποβλήθηκε ένα καθορισμένο ερωτηματολόγιο 
αναφορικά με τις δραστηριότητες, εργασιακές και αναψυχής, και το επίπεδο 
καθορίστηκε ως χαμηλό, μεσαίο ή υψηλό [41, 42]. Μονάχα δυο ασθενείς είχαν 
υψηλό επίπεδο, και χάριν απλότητας ταξινομήθηκαν στην ομάδα μεσαίου 
επιπέδου.  

Ως επιπλέον και λιγότερο υποκειμενικό μέτρο της επιπέδου φυσικής 
δραστηριότητας έχει επίσης υπολογιστεί ο βασικός ρυθμός μεταβολισμού 
(BMR). Έχει ήδη καταδειχθεί πως οι τιμές του BMR αντικατοπτρίζουν το 
μακροπρόθεσμο επίπεδο δραστηριότητας [43, 44]. Ο υπολογισμός 
επιτελέστηκε τόσο με την εξίσωση Schofield (BMRSCH)  όσο και με την 
εξίσωση Harris – Benedict (BMRH-B). Η εξίσωση Schofield είναι η πλέον 
διαδεδομένη απ’ όλες τις μεθόδους όπως αποδεικνύεται από τις 
βιβλιογραφικές αναφορές και επιπροσθέτως συστήνεται από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) [41, 42]. Ωστόσο, σε μια μελέτη των Taafe και 
συν, η εξίσωση Harris – Benedict αποδείχθηκε η καλύτερη μεταξύ άλλων 
δημοσιευμένων εξισώσεων στην πρόβλεψη του BMR σε σύγκριση με την 
έμμεση θερμιδομετρία στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες [45]. 

Μετρήσεις οσφυϊκής καμπυλότητας 

Οι ακτινογραφίες ψηφιοποιήθηκαν, αποθηκεύτηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και 
οι μετρήσεις εκτελέστηκαν με τη μέθοδο Cobb με τη χρήση ειδικού λογισμικού. 
Η χρήση υπολογιστών για την μέτρηση της οσφυϊκής λόρδωσης έχει 
αποδειχθεί τουλάχιστον ισάξια, αν όχι καλύτερη, από την μέτρηση δια χειρός 
[34, 46, 47]. Η μέθοδος Cobb έχει καταδειχτεί βιβλιογραφικά ως η καλύτερη 
από πλευράς επαναληψιμότητας και αναπαραγωγής για τον υπολογισμό της 
καμπυλότητας της σπονδυλικής στήλης [46]. Μετρήσεις έγιναν μεταξύ των Ο1 
–Ο5, Ο1 – Ι1 καθώς και Ο5 – Ι1. 

Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων, τα υπό μελέτη άτομα  χωρίστηκαν σε 
τέσσερις ομάδες. Η μία αποτελείται από τους ασθενείς με οστεοπόρωση, η 
δεύτερη από τους ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια, η τρίτη από ασθενείς και 
με τις δύο νόσους και η τέταρτη από υγιή άτομα (ομάδα ελέγχου). 

Ασθενείς με οστεοπόρωση – ομάδα (ΟΠ) 

Οστεοπόρωση θεωρείται η οστική πυκνότητα μικρότερη των 2,5 σταθερών 
αποκλίσεων (SD) από το μέσο όρο νέων υγιών ατόμων κατ’ αντιστοιχία ως 
προς τη φυλή και το φύλο (T-score), σύμφωνα με τον ορισμό του Π.Ο.Υ. [13] 
Κανείς από τους ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ομάδα δεν 
είχαν ακτινογραφικές ενδείξεις οστεοαρθροπάθειας. Η ομάδα αποτελείται από 
34 άτομα. 

Ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια – ομάδα (ΟΑ) 

Ως πρωτοπαθής οστεοαρθροπάθεια θεωρείται η ακτινολογικά εμφανής 
αλλοίωση της σπονδυλικής στήλης σύμφωνα με την ταξινόμηση των Kellgren 
– Lawrence [14]. Για την διάγνωση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον δύο 
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αλλοιώσεων [48]. Μικρά οστεόφυτα μόνο στο μεσοσπονδύλιο διάστημα δεν 
λαμβάνονται ως ενδείξεις πρωτοπαθούς οστεοαρθροπάθειας (βαθμός 1, 
αμφίβολο). Όλοι οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ομάδα είχαν 
T-score >2,5 SD. Η ομάδα αποτελείται από 29 άτομα. 

Ασθενείς με οστεοπόρωση και οστεοαρθροπάθεια – ομάδα (ΟΠ, ΟΑ) 

Οι ασθενείς που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ομάδα είχαν T-score < 2,5 SD 
σε ένα τουλάχιστον σημείο καθώς και ενδείξεις σπονδυλικής 
οστεοαρθροπάθειας. Η ομάδα αποτελείται από 20 άτομα. 

Ομάδα ελέγχου 

Τα άτομα που συμπεριλήφθηκαν σε αυτή την ομάδα είχαν T-score > 2,5 SD 
ενώ δεν είχαν ενδείξεις σπονδυλικής οστεοαρθροπάθειας. Η ομάδα 
αποτελείται από 29 άτομα. 

 Στατιστική  Ανάλυση 

Για τις συγκρίσεις των  μεταβλητών ανάμεσα στις 4 ομάδες χρησιμοποιήθηκε   
το μοντέλο της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα χωρίς 
επαναληπτικές μετρήσεις (One factor ANOVA model with no repeated 
measurements). Για τις πολλαπλές συγκρίσεις ανάμεσα στις χρονικές στιγμές 
ανά 2 (pairwise  multiple comparisons) χρησιμοποιούμε τo test του Bonferroni. 
H σύγκριση του PAL score σαν κατηγορία ανάμεσα στις 4 ομάδες έγινε 
χρησιμοποιώντας το Χι-τετράγωνο τεστ. Για την συσχέτιση των συνεχών 
παραγόντων  χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής  συσχέτισης του Pearson και 
του Spearman. Όλα τα τεστ είναι διπλής κατεύθυνσης (two-sided) με επίπεδο 
σημαντικότητας p= 0,05. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το 
στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for 
Windows, Rel. 13.0 (SPSS Inc. Chicago, IL).  

Αποτελέσματα 

Σύγκριση των παραγόντων κινδύνου μεταξύ των ομάδων. 

Η ηλικία ήταν σημαντικά μεγαλύτερη στην ομάδα ασθενών με οστεοπόρωση 
(p=0,001) και στην ομάδα με αμφότερες τις νόσους (p<0,0005) απ’ ότι στην 
ομάδα ελέγχου. Επίσης ήταν υψηλότερη στην ομάδα ασθενών με αμφότερες 
τις νόσους (p=0,005) απ’ ότι στην ομάδα με οστεοαρθροπάθεια. Αν και 
υπήρχαν διαφορές στην ηλικία συγκρίνοντας την ομάδα ασθενών με 
οστεοαρθροπάθεια με την ομάδα ασθενών με οστεοπόρωση και την ομάδα 
ελέγχου, αυτές δεν έφτασαν σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο. Σημαντικές 
διαφορές βρέθηκαν σε σχέση με το βάρος μεταξύ των ομάδων. Συγκεκριμένα, 
οι ασθενείς με οστεοπόρωση είχαν μικρότερο βάρος από την ομάδα ελέγχου 
(p=0,045) και οι με αμφότερες τις νόσους είχαν μικρότερο βάρος από τους 
ασθενείς με οστεοαρθροπάθεια (p=0,023) καθώς και από την  ομάδα 
ελέγχου(p=0,002). Αντιθέτως, οι τέσσερις ομάδες είχαν παρόμοιο BMI 
(p=0,246, μη σημαντικό). 
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Η σύγκριση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας (PAL) δεν ανέδειξε 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p=0,694, μη σημαντικό). Ωστόσο, όταν 
συγκρίθηκε ο BMR, βρέθηκαν σημαντικές διαφορές. Υπολογιζόμενος με την 
εξίσωση Harris – Benedict, ο BMRH-B της ομάδας ελέγχου ήταν υψηλότερος 
από αυτόν της ομάδας ασθενών με οστεοπόρωση (p=0,003) και της ομάδας 
ασθενών με αμφότερες τις νόσους (p<0,0005). Η ομάδα ασθενών με 
οστεοαρθροπάθεια είχε επίσης υψηλότερο BMRH-B από τη ομάδα ασθενών με 
αμφότερες τις νόσους (p=0,001). Χρησιμοποιώντας την εξίσωση Schofield, ο 
BMRSCH βρέθηκε πάλι υψηλότερος στην ομάδα ελέγχου απ’ ότι στην ομάδα 
ασθενών με αμφότερες τις νόσους (p=0,002). Παρομοίως, ήταν υψηλότερος 
στην ομάδα ασθενών με οστεοαρθροπάθεια απ’ ότι στην ομάδα ασθενών με 
αμφότερες τις νόσους (p=0,023). 

Οι αριθμητικοί μέσοι, οι σταθερές αποκλίσεις και η στατιστική σημαντικότητα 
των διαφορών στα χαρακτηριστικά μεταξύ των τεσσάρων ομάδων 
συνοψίζονται στον πίνακα 2. 

Πίνακας 2 Οι αριθμητικοί μέσοι, οι σταθερές αποκλίσεις και η στατιστική 
σημαντικότητα όλων των μετρήσεων. Οι τιμές εκτός παρενθέσεων αποτελούν τον 
μέσο όρο, οι τιμές εντός αυτών σταθερές αποκλίσεις. PAL 1=καθιστικός 2=δραστήριος. 
ΟΠ = ομάδα ασθενών με οστεοπόρωση. ΟΑ = ομάδα ασθενών με οστεοαρθροπάθεια. 
ΟΠ, ΟΑ= ομάδα ασθενών με αμφότερες νόσους. CONTROL=ομάδα ελέγχου. NS=μη 
στατιστικά σημαντικό. 
Τα a,b,c,d,e,f,g,h,i,j υποδηλώνουν συγκρίσεις μετάξύ των ομάδων ανά δύο 
a :  p=0,001 vs Control 
b :  p=0,005 vs OA 
c :  p<0,0005 vs Control 
d :  p=0,045 vs Control 
e :  p=0,023 vs OA 

f :  p=0,002 vs Control 
g :  p=0,003 vs Control 
h :  p=0,001 vs OA 
i :  p<0,0005 vs Control 
j :  p=0,023 vs OA 

 
ΟΠ 

ν= 34 

ΟΑ 

ν= 29 

ΟΠ+ ΟΑ 

ν= 20 

Control 

ν= 29 

Σημαντι-
κότητα. 

Ηλικία (έτη) 59.1 (5.8)a 56.1 (6.6) 62.3 (6.3)b c 53.1 (6.2) p<0.0005 

Ύψος (m) 154.5 (6.8) 157.3(6.5) 153.5(5.0) 155.7 
(4.8) p=0.127 

Βάρος (kg) 67.5 (10.0)d 72.3(12.2) 63.6 (8.7)e f 74.7 (9.8) p=0.001 

BMI (kg/m2) 28.3 (3.9) 29.5 (5.5) 27.9 (3.1) 30.9 (4.4) p=0.246 

PAL 1.7 (0.4) 1.6 (0.6) 1.6 (0.6) 1.6 (0.5) p=0.694 

BMRH-B 
(kcal/day) 

1288.6 
(109.8)g 

1354.9 
(111.0) 

1236.2 
(100.3)h i 

1385.3 
(100.4) p<0.0005 

BMRSch 
(kcal/day) 1406 (83.4) 1448.5 

(101.1) 
1374.3 
(72.4)j 

1465.9 
(82.0) p=0.001 

Ο1 – Ο5 (deg) 40.7 (11.5) 38.0 (15.1) 41.8(13.2) 38.6 
(11.6) p=0.686 

Ο1 – Ι1 (deg) 54.1 (12.5) 52.3 (12.9) 52.3(12.5) 51.8 
(14.2) p=0.903 

Ο5 – Ι1 (deg) 15.2 (7.1) 15.4 (5.4) 13.3 (6.1) 14.3 (4.8) p=0.605 
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Σύγκριση των παραγόντων κινδύνου με την λόρδωση. 

Δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και τις 
γωνίες που χαρακτηρίζουν την λόρδωση ούτε στο συνολικό δείγμα αλλά ούτε 
και ανά ομάδα ξεχωριστά. Η ηλικία δεν φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην διαμόρφωση της οσφυϊκής λόρδωσης στο δείγμα που 
χρησιμοποιήθηκε. 

Υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ του BMI και της γωνίας Ο1 –Ο5 στην 
ομάδα ασθενών με οστεοπόρωση (r=-0,309,p=0,076) και της γωνίας Ο1 – Ι1 
στην ομάδα ασθενών με αμφότερες τις νόσους  (r=-0,431, p=0,058). Δεν 
βρέθηκε άλλη συσχέτιση με καμία γωνία στις άλλες ομάδες. 

Η γωνία Cobb Ο1 –Ο5 σχετίζεται με το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας (PAL) 
στο συνολικό δείγμα (p=0,014). Τα λιγότερο δραστήρια άτομα είχαν σημαντικά 
μεγαλύτερη γωνία από τα περισσότερο δραστήρια. Αυτό δεν βρέθηκε να 
ισχύει για την γωνία Ο1 – Ι1 ή για την οσφυοϊερά γωνία, καθώς δεν βρέθηκε 
σχέση μεταξύ αυτών και του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας στο συνολικό 
δείγμα. Όταν η ανάλυση έγινε για κάθε ομάδα ξεχωριστά, η μόνη στατιστικά 
σημαντική συσχέτιση ήταν μεταξύ της γωνίας Ο5 – Ι1 και της φυσικής 
δραστηριότητας στην ομάδα ελέγχου (p=0,018). Αξίζει να σημειωθεί πως αν 
και φάνηκε κάποια τάση για συσχέτιση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας 
και των γωνιών που χαρακτηρίζουν τη λόρδωση, δεν φτάνει σε στατιστικά 
σημαντικό επίπεδο. Εξαίρεση αποτελούν οι δύο προαναφερθείσες 
περιπτώσεις. 

Η συσχέτιση μεταξύ των γωνιών και του BMR έφτασε σε στατιστικά σημαντικό 
επίπεδο μόνο στην ομάδα ασθενών με αμφότερες τις νόσους. Αυτό ισχύει για 
οποιαδήποτε εξίσωση και αν χρησιμοποιηθεί. Αναλυτικότερα, για την ομάδα 
ασθενών με αμφότερες τις νόσους, ο BMRH-B συσχετιζόταν τόσο με την γωνία 
Ο1 –Ο5 (p=0,008) όσο και με την γωνία Ο1 – Ι1 (p=0,008) και ο BMRSch 
συσχετιζόταν με την γωνία Ο1 –Ο5 (p=0,011) και την γωνία Ο1 – Ι1 (p=0,013). 

Οι συσχετισμοί μεταξύ της λόρδωσης και των παραγόντων κινδύνου στις 
τέσσερις ομάδες και στο συνολικό δείγμα παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
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 Ολικό Control ΟΠ OA ΟΠ, ΟΑ 
ΗΛΙΚΙΑ 

Ο1 – Ο5 r=-0.010 
p=0.915 

r= -0.119 
p= 0.537 

r=-0.068 
p=0.701 

r= -0.208 
p= 0.279 

r= 0.251 
p= 0.286 

Ο1 – Ι1 
r=0.062 
p=0.513 

r= -0.080 
p= 0.678 

r=0.072 
p=0.685 

r= -0.023 
p= 0.904 

r= 0.349 
p= 0.132 

Ο5 – Ι1 r=0.137 
p=0.149 

r= 0.096 
p= 0.620 

r=0.201 
p=0.254 

r= 0.325 
p= 0.085 

r= 0.033 
p= 0.889 

BMI 

Ο1 – Ο5 
r=-0.133 
p=0.161 

r=0.164 
p=0.394 

r= -0.309 
p= 0.076 

r= -0.081 
p= 0.677 

r= -0.320 
p= 0.170 

Ο1 – Ι1 r=-0.057 
p=0.552 

r=0.236 
p=0.219 

r= -0.253 
p= 0.148 

r= 0.01 
p= 0.960 

r= -0.431 
p= 0.058 

Ο5 – Ι1 
r=0.062 
p=0.514 

r=0.128 
p=0.507 

r= 0.006 
p= 0.975 

r= 0.152 
p= 0.432 

r= -0.135 
p= 0.570 

PAL 

Ο1 – Ο5 
r=-0.231 
p=0.014 

r=-0.141 
p=0.467 

r= -0.244 
p= 0.165 

r= -0.249 
p= 0.193 

r= -0.350 
p= 0.130 

Ο1 – Ι1 
r=-0.179 
p=0.60 

r=0.021 
p=0.913 

r= -0.182 
p= 0.304 

r= -0.295 
p= 0.121 

r= -0.350 
p= 0.131 

Ο5 – Ι1 r=0.133 
p=0.162 

r=0.435 
p=0.018 

r= 0.110 
p= 0.534 

r= -0.016 
p= 0.935 

r= 0.055 
p= 0.819 

BMRH-B 

Ο1 – Ο5 
r=-0.142 
p=0.134 

r=0.09 
p=0.642 

r= -0.188 
p= 0.286 

r= 0.087 
p= 0.655 

r=  –0.576 
p= 0.008 

Ο1 – Ι1 r=-0.105 
p=0.271 

r=0.153 
p=0.427 

r= -0.258 
p= 0.141 

r= 0.111 
p= 0.567 

r= -0.574 
p= 0.008 

Ο5 – Ι1 
r=-0.033 
p=0.729 

r=0.064 
p=0.741 

r= -0.192 
p= 0.276 

r= 0.028 
p= 0.886 

r= -0.048 
p= 0.840 

BMRSch 

Ο1 – Ο5 r=-0.161 
p=0.09 

r=0.080 
p=0.682 

r= -0.247 
p= 0.159 

r= 0.005 
p= 0.978 

r= -0.557 
p= 0.011 

Ο1 – Ι1 r=-0.092 
p=0.334 

r=0.161 
p=0.404 

r= -0.270 
p= 0.122 

r= 0.086 
p= 0.658 

r= –0.544 
p= 0.013 

Ο5 – Ι1 
r=0.017 
p=0.856 

r=0.108 
p=0.577 

r= -0.134 
p= 0.449 

r= 0.129 
p= 0.504 

r= -0.058 
p= 0.807 

Πίνακας 3 Συσχετίσεις της λόρδωσης με τα χαρακτηριστικά για το ολικό δείγμα καθώς 
και τις τέσσερις ομάδες. Οι στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις σημειώνονται με έντονη 
γραφή. r= Pearson correlation coefficient. Οι υπόλοιπες συντομογραφίες είναι ίδιες με 
τον πίνακα 2. 

Σύγκριση της λόρδωσης μεταξύ των ομάδων. 

Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μετρηθείσες γωνίες μεταξύ 
των ομάδων. Τα αποτελέσματα φανερώνουν πως, κατά μέσο όρο, οι τέσσερις 
ομάδες είχαν παρόμοια λόρδωση και οσφυοϊερά γωνία. Τα αποτελέσματα 
αποτυπώνονται στον πίνακα 2. 
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Συζήτηση 

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης βρίσκονται σε συμφωνία με τα ήδη 
δημοσιευμένα δεδομένα όσον αφορά την σχέση μεταξύ των 
ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών και της παρουσίας οστεοπόρωσης ή 
οστεοαρθροπάθειας. Ωστόσο δεν ανευρέθηκαν σημαντικές διαφορές στην 
λόρδωση και την οσφυοϊερά γωνία μεταξύ ασθενών με οστεοπόρωση, 
ασθενών με οστεοαρθροπάθεια, ασθενών με αμφότερες τις νόσους και υγιών 
ατόμων. Μολονότι οι ισχυρισμοί που οδήγησαν στην διατύπωση της υπό 
έλεγχο υπόθεσης είναι σωστοί, τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την 
ορθότητα της. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Υπήρχε η σκέψη 
πως ο βαθμός της λόρδωσης εκφράζει την συνδυασμένη επίδραση των 
κοινών παραγόντων κινδύνου. Ένα τόσο εύκολα μετρήσιμο χαρακτηριστικό 
θα ήταν χρήσιμο ως προγνωστικός δείκτης. Εντούτοις καταδεικνύεται πως το 
μέγεθος της επίδρασης των κοινών παραγόντων στην εμφάνιση της νόσου 
είναι διαφορετικό από ότι στην διαμόρφωση της  καμπυλότητας της 
κατώτερης σπονδυλικής στήλης. Μια άλλη αιτία για την μη ορθότητα της 
υπόθεσης είναι πως πιθανώς οι άλλοι, μη κοινοί παράγοντες που εμπλέκονται 
εξασκούν ισχυρή επίδραση στην παθογένεια της μίας ή της άλλης νόσου ενώ 
εξασκούν αμελητέα ή και καθόλου επίδραση στην διάταξη της σπονδυλικής 
στήλης. Τέλος, θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί πως δεν ελήφθη υπ’ όψη ο 
βαθμός της σοβαρότητας τόσο της οστεοπόρωσης όσο και της 
οστεοαρθροπάθειας. Μπορεί να υποτεθεί με επιφύλαξη πως αν υπήρχε 
διαφορά στην καμπυλότητα, αυτή θα ήταν περισσότερο εμφανής στους 
βαρέως πάσχοντες με όποια από τις δύο νόσους. Ωστόσο, οι μετρήσεις 
οστικής πυκνότητας είναι ιδιαίτερα αόριστες στα προχωρημένα στάδια τόσο 
της οστεοπόρωσης όσο και της οστεοαρθρίτιδας. Τα οστεοπορωτικά 
μικροκατάγματα δημιουργούν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα λόγω της 
τοπικής υψηλής πυκνότητας, και το οστεοαρθριτικό οστό εμφανίζεται πυκνό, 
μολονότι στην πραγματικότητα είναι αδύναμο, ιδίως μακριά από τις 
αρθρώσεις. 

Η σχέση της οστεοπόρωσης με την λόρδωση δεν έχει μελετηθεί εκτενώς μέχρι 
τώρα. Ο Cortet και συν [49] μελέτησε τις διαφορές στην λόρδωση σε 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με και χωρίς οστεοπορωτικά σπονδυλικά 
κατάγματα. Για την μέτρηση της λόρδωσης χρησιμοποιήθηκε το curviscope, 
και στην ίδια εργασία αναφέρεται πως δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των 
μετρήσεων με αυτό το εργαλείο και των μετρήσεων από ακτινογραφίες με την 
μέθοδο Cobb. Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις του curviscope, δεν βρέθηκε 
διαφορά στην λόρδωση μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών. Σε μία 
επακόλουθη μελέτη [50], οι μετρήσεις του curviscope δεν σχετιζόταν με την 
οστική πυκνότητα σε ένα δείγμα 20 ασθενών με σπονδυλικά οστεοπορωτικά 
κατάγματα. Ο Sinaki και συν [51]  επίσης δεν βρήκαν συσχετισμό μεταξύ των 
γωνιών λόρδωσης και της οστικής πυκνότητας σε ένα δείγμα 
μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών. Ωστόσο η λόρδωση ορίστηκε ως «η γωνία 
διατομής μεταξύ της κάτω επιφάνειας του σπονδύλου παρεμβολής (εννοείται 
ο σπόνδυλος όπου η κύφωση μεταπίπτει σε λόρδωση) και της άνω 
επιφάνειας του ιερού». Επιπρόσθετα, δεν έγινε διαχωρισμός μεταξύ ασθενών 
με οστεοπόρωση και χωρίς.  
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Οι εργασίες που πραγματεύονται την σχέση μεταξύ της λόρδωσης και της 
οστεοαρθροπάθειας έχουν αποφέρει αντιφατικά αποτελέσματα. Οι Lin και συν 
[35] μέτρησαν την λόρδωση σε ένα δείγμα 149 ασυμπτωματικών ενηλίκων 
Κινεζικής καταγωγής, εκ των οποίων οι 45 είχαν κάποια στοιχεία 
οστεοαρθρίτιδας της οσφυϊκής τους μοίρας. Δεν αναφέρει διαφορές στην 
λόρδωση μεταξύ των ατόμων με και χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Ένα 
μειονέκτημα αυτής της μελέτης είναι πως οι ακτινογραφίες δεν ελήφθησαν σε 
όρθια θέση, το οποίο μπορεί να επηρέασε τις μετρήσεις [52]. Παρομοίως, οι 
Lebkowski και συν δεν βρήκαν μειωμένη λόρδωση σε ασθενείς με εκφυλιστική 
νόσο οσφυϊκής μοίρας [53]. Σε αντίθεση, οι Fahrni και Trueman βρήκαν 
μικρότερες γωνίες λόρδωσης και μικρότερη επίπτωση οστεοαρθριτικών 
αλλοιώσεων σε ένα δείγμα ανδρών Ινδικής καταγωγής, σε σχέση με τους 
λευκούς [37]. Αντιστρόφως, οι Jackson και συν αναφέρουν μικρότερη 
λόρδωση και οσφυοϊερά γωνία σε ασθενείς με εκφυλιστική νόσο οσφυϊκής 
μοίρας σε σχέση με τους υγιείς [54]. Υπάρχουν αρκετές εργασίες όπου το 
δείγμα εμφάνιζε στοιχεία οστεοαρθροπάθειας και μετρήθηκε και η λόρδωση, 
αλλά δεν έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί ο οποιοσδήποτε συσχετισμός 
μεταξύ τους [26, 55, 56]. 

Ένας περιορισμός της παρούσας μελέτης είναι πως πραγματεύεται μόνο με 
λευκές, μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα οποιαδήποτε συμπεράσματα θα 
πρέπει να ανάγονται μόνο σε αυτή την ομάδα του πληθυσμού. Ένας άλλος 
περιορισμός είναι πως επιλέχθηκε επιδημιολογικός και όχι προοπτικός 
σχεδιασμός. Οποιαδήποτε έρευνα στο μέλλον θα πρέπει να επίσης να 
εστιάσει στην εξέλιξη της νόσου σε συγκεκριμένους ασθενείς και την μεταβολή 
των σπονδυλικών τους κυρτωμάτων σε βάθος χρόνου. Μια προοπτική μελέτη 
θα μπορεί να επιβεβαιώσει αν τα οστεοπορωτικά μικροκατάγματα προκαλούν 
οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις και αντιστρόφως, αν οι προχωρημένες 
οστεοαρθριτικές βλάβες οδηγούν σε οστεοπενία. Αυτό υποδεικνύεται από το 
εύρημα της μεγαλύτερης ηλικίας στην ομάδα ασθενών με αμφότερες τις 
νόσους σε σχέση με την ομάδα ασθενών με οστεοαρθροπάθεια, το οποίο 
υποδηλώνει πως κάποιοι ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα θα εμφανίσουν και 
οστεοπόρωση σε προχωρημένη ηλικία. Αυτό το έυρημα έρχεται σε αντίθεση 
με την πρόταση πως η οστεοαρθρίτιδα ασκεί μια προστατευτική επίδραση 
στην εξέλιξη της οστεοπόρωσης [11]. 

Εν κατακλείδι, στην παρούσα επιδημιολογική μελέτη, δεν ανευρέθηκε κάποιος 
συσχετισμός μεταξύ της καμπυλότητας της οσφυοϊεράς μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης και της παρουσίας οστεοπόρωσης, οστεοαρθροπάθειας, 
και των δύο νόσων ή την απουσία αυτών. Αν και οι ασθενείς με αυτές τις 
νόσους έχουν κάποια διαφορετικά γνωρίσματα, η λόρδωση δεν αποτελεί ένα 
από αυτά. 

Βιβλιογραφία 

 
1. EFFO and NOF. Who are candidates for prevention and treatment for 

osteoporosis? Osteoporos Int 1997; 7(1):1-6. 
2. Lawrence RC, Helmick CG, Arnett FC, Deyo RA, Felson DT, Giannini 

EH, Heyse SP, Hirsch R, Hochberg MC, Hunder GG, Liang MH, 



 Η οσφυϊκή λόρδωση στην οστεοπόρωση και στην οστεοαρθροπάθεια 

 57

Pillemer SR, Steen VD, Wolfe F. Estimates of the Prevalence of 
Arthritis and Selected Musculoskeletal Disorders in the United States. 
Arthritis & Rheumatism 1998; 41(5): 778-799.  

3. Kanis JA, Delmas P, Burckhardt P, Cooper C, Torgerson D. Guidelines 
for diagnosis and management of osteoporosis. The European 
Foundation for Osteoporosis and Bone Disease. Osteoporos Int 1997; 
7(4):390-406. 

4. Jalava T, Sarna S, Pylkkänen L, Mawer B, Kanis JA, Selby P, Davies 
M, Adams J, Francis RM, Robinson J, McCloskey E. Association 
between vertebral fracture and increased mortality in osteoporotic 
patients. J Bone Miner Res 2003 Jul; 18(7):1254-60. 

5. Hadjipavlou AG, Katonis PG, Tzermiadianos MN, Tsoukas GM, 
Sapkas G. Principles of management of osteometabolic disorders 
affecting the aging spine. Eur Spine J. 2003; 12(suppl 2):S113-31. 

6. Johnell O, Kanis JA, Odén A, Sernbo I, Redlund-Johnell I, Petterson C, 
De Laet C, Jönsson B. Mortality after osteoporotic fractures. 
Osteoporos Int 2004; 15(1):38-42. 

7. Cerhan JR, Wallace RB, el-Khoury GY, Moore TE, Long CR. 
Decreased survival with increasing prevalence of full-body, 
radiographically defined osteoarthritis in women. Am J Epidemiol 1995; 
141(3):225-34. 

8. Dequeker J, Aerssens J, Luyten FP. Osteoarthritis and osteoporosis: 
clinical and research evidence of inverse relationship. Aging Clin Exp 
Res 2003; 15(5):426-39. 

9. Dequeker J, Goris P, Uytterhoeven R. JAMA 1983; 249(11):1448-51. 
Osteoporosis and osteoarthritis (osteoarthrosis). Anthropometric 
distinctions. 

10. Dequeker J. Inverse relationship of interface between osteoporosis and 
osteoarthritis. J Rheumatol 1997; 24(4):795-8. 

11. Verstraeten A, Van Ermen H, Haghebaert G, Nijs J, Geusens P, 
Dequeker J. Osteoarthrosis retards the development of osteoporosis. 
Observation of the coexistence of osteoarthrosis and osteoporosis. Clin 
Orthop Relat Res 1991; (264):169-77. 

12. Waugh EJ, Lam MA, Hawker GA, McGowan J, Papaioannou A, 
Cheung AM, Hodsman AB, Leslie WD, Siminoski K, Jamal SA. Risk 
factors for low bone mass in healthy 40-60 year old women: A 
systematic review of the literature. Osteoporos Int. 2009; 20(1):1-21.  

13. WHO Scientific Group on the Prevention and Management of 
Osteoporosis. Prevention and management of osteoporosis. 2003; 
WHO technical report series No 921. 

14. Arden N, Nevitt MC. Osteoarthritis: epidemiology. Best Pract Res Clin 
Rheumatol 2006; 20(1):3-25. 

15. Sharma L, Kapoor D, Issa S. Epidemiology of osteoarthritis: an update. 
Curr Opin Rheumatol 2006; 18(2):147-56. 

16. Milne JS, Lauder IJ. Age effects in kyphosis and lordosis in adults. Ann 
Hum Biol 1974; 1(3):327-37. 

17. Fernand R, Fox DE. Evaluation lumbar lordosis. A prospective and 
retrospective study. Spine 1985; 10(9):799-803. 

18. Voutsinas SA, MacEwen GD. Sagittal profiles of the spine. Clin Orthop 
Relat Res 1986; (210):235-42. 



 Η οσφυϊκή λόρδωση στην οστεοπόρωση και στην οστεοαρθροπάθεια 

 58

19. Amonoo-Kuofi HS. Changes in the lumbosacral angle, sacral 
inclination and the curvature of the lumbar spine during aging. Acta 
Anat (Basel) 1992; 145(4):373-7. 

20. Youdas JW, Garrett TR, Harmsen S, Suman VJ, Carey JR. Lumbar 
lordosis and pelvic inclination of asymptomatic adults. Phys Ther 1996; 
76(10):1066-81. 

21. Widhe T. Spine: posture, mobility and pain. A longitudinal study from 
childhood to adolescence. Eur Spine J  2001; 10(2):118-23. 

22. Ostrowska B, Rozek-Mroz K, Giemza C. Body posture in elderly, 
physically active males. Aging Male 2003; 6(4):222-9. 

23. Mac-Thiong JM, Berthonnaud E, Dimar JR 2nd, Betz RR, Labelle H. 
Sagittal alignment of the spine and pelvis during growth. Spine 2004; 
29(15):1642-7. 

24. Yoshimoto H, Sato S, Masuda T, Kanno T, Shundo M, Hyakumachi T, 
Yanagibashi Y. Spinopelvic alignment in patients with osteoarthrosis of 
the hip: a radiographic comparison to patients with low back pain. 
Spine 2005; 30(14): 1650-7. 

25. Poussa MS, Heliövaara MM, Seitsamo JT, Könönen MH, Hurmerinta 
KA, Nissinen MJ. Development of spinal posture in a cohort of children 
from the age of 11 to 22 years. Eur Spine J 2005; 14(8):738-42. 

26. Tüzün C, Yorulmaz I, Cindaş A, Vatan S. Low back pain and posture. 
Clin Rheumatol 1999; 18(4):308-12. 

27. Nourbakhsh MR, Moussavi SJ, Salavati M. Effects of lifestyle and 
work-related physical activity on the degree of lumbar lordosis and 
chronic low back pain in a Middle East population. J Spinal Disord 
2001; 14(4):283-92. 

28. Murrie VL, Dixon AK, Hollingworth W, Wilson H, Doyle TA. Lumbar 
lordosis: study of patients with and without low back pain. Clin Anat 
2003; 16(2):144-7. 

29. Wojtys EM, Ashton-Miller JA, Huston LJ, Moga PJ. The association 
between athletic training time and the sagittal curvature of the 
immature spine. Am J Sports Med 2000; 28(4):490-8. 

30. Tsuji T, Matsuyama Y, Sato K, Hasegawa Y, Yimin Y, Iwata H. 
Epidemiology of low back pain in the elderly: correlation with lumbar 
lordosis. J Orthop Sci 2001; 6(4):307-11. 

31. Cao P, Kimura S, Macias BR, Ueno T, Watenpaugh DE, Hargens AR. 
Exercise within lower body negative pressure partially counteracts 
lumbar spine deconditioning associated with 28-day bed rest. J Appl 
Physiol 2005; 99(1):39-44. 

32. Gelb DE, Lenke LG, Bridwell KH, Blanke K, McEnery KW. An analysis 
of sagittal spinal alignment in 100 asymptomatic middle and older aged 
volunteers. Spine 1995; 20(12):1351-8. 

33. Youdas JW, Garrett TR, Egan KS, Therneau TM. Lumbar lordosis and 
pelvic inclination in adults with chronic low back pain. Phys Ther 2000; 
80(3):261-75. 

34. Rajnics P, Pomero V, Templier A, Lavaste F, Illes T. Computer-
assisted assessment of spinal sagittal plane radiographs. J Spinal 
Disord 2001; 14(2):135-42. 

35. Lin RM, Jou IM, Yu CY. Lumbar lordosis: normal adults. J Formos Med 
Assoc 1992; 91(3):329-33. 



 Η οσφυϊκή λόρδωση στην οστεοπόρωση και στην οστεοαρθροπάθεια 

 59

36. Patrick JM. Thoracic and lumbar spinal curvatures in Nigerian adults. 
Ann Hum Biol 1976; 3(4):383-6. 

37. Fahrni WH, Trueman GE. Comparative radiological study of the spines 
of a primitive population with North Americans And North Europeans. J 
Bone Joint Surg 1965; 47B:552. 

38. O'Neill TW, McCloskey EV, Kanis JA, Bhalla AK, Reeve J, Reid DM, 
Todd C, Woolf AD, Silman AJ. The distribution, determinants, and 
clinical correlates of vertebral osteophytosis: a population based 
survey. J Rheumatol 1999; 26(4):842-8. 

39. Kramer PA. Prevalence and distribution of spinal osteoarthritis in 
women. Spine 2006; 31(24):2843-2848. 

40. Garrow JS, Webster J. Quetelet's index (W/H2) as a measure of 
fatness. Int J Obes 1985; 9(2):147-53. 

41. Report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Energy and 
protein requirements. 1985; WHO Technical Report Series No. 724. 

42. Report of a Joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Human energy 
requirements. 2001; FAO Food and Nutrition Technical Report Series 
No. 1. 

43. Gilliat-Wimberly M, Manore MM, Woolf K, Swan PD, Carroll SS. Effects 
of habitual physical activity on the resting metabolic rates and body 
compositions of women aged 35 to 50 years. J Am Diet Assoc 2001; 
101(10):1181-8. 

44. Sjodin AM, Forslund AH, Westerterp KR, Andersson AB, Forslund JM, 
Hambraeus LM. The influence of physical activity on BMR.  Med Sci 
Sports Exerc 1996; 28(1):85-91. 

45. Taaffe DR, Thompson J, Butterfield G, Marcus R. Accuracy of 
equations to predict basal metabolic rate in older women. J Am Diet 
Assoc 1995; 95(12):1387-92. 

46. Harrison DE, Harrison DD, Cailliet R, Janik TJ, Holland B. 
Radiographic analysis of lumbar lordosis: centroid, Cobb, TRALL, and 
Harrison posterior tangent methods. Spine 2001; 26(11):E235-42. 

47. Schuler TC, Subach BR, Branch CL, Foley KT, Burkus JK Lumbar 
Spine Study Group. Segmental lumbar lordosis: manual versus 
computer-assisted measurement using seven different techniques. J 
Spinal Disord Tech 2004; 17(5):372-9. 

48. Swagerty DL Jr, Hellinger D. Radiographic assessment of 
osteoarthritis. Am Fam Physician 2001; 64(2):279-86. 

49. Cortet B, Houvenagel E, Puisieux F, Roches E, Garnier P, Delcambre 
B. Spinal curvatures and quality of life in women with vertebral 
fractures secondary to osteoporosis. Spine 1999; 24(18):1921-5. 

50. Cortet B, Roches E, Logier R, Houvenagel E, Gaydier-Souquieres G, 
Puisieux F, Delcambre B. Evaluation of spinal curvatures after a recent 
osteoporotic vertebral fracture. Joint Bone Spine 2002; 69(2):201-8. 

51. Sinaki M, Itoi E, Rogers JW, Bergstralh EJ, Wahner HW. Correlation of 
back extensor strength with thoracic kyphosis and lumbar lordosis in 
estrogen-deficient women. Am J Phys Med Rehabil 1996; 75(5):370-4. 

52. Peterson MD, Nelson LM, McManus AC, Jackson RP. The effect of 
operative position on lumbar lordosis. A radiographic study of patients 
under anesthesia in the prone and 90-90 positions. Spine 1995; 
20(12):1419-24. 



 Η οσφυϊκή λόρδωση στην οστεοπόρωση και στην οστεοαρθροπάθεια 

 60

53. Lebkowski WJ, Lebkowska U, Niedzwiecka M, Dzieciol J. The 
radiological symptoms of lumbar disc herniation and degenerative 
changes of the lumbar intervertebral discs. Med Sci Monit 2004; 
10Suppl 3:112-4. 

54. Jackson RP, Peterson MD, McManus AC, Hales C () Compensatory 
spinopelvic balance over the hip axis and better reliability in measuring 
lordosis to the pelvic radius on standing lateral radiographs of adult 
volunteers and patients. Spine 1998; 23(16):1750-67. 

55. Inaoka M, Yamazaki Y, Hosono N, Tada K, Yonenobu K. Radiographic 
analysis of lumbar spine for low-back pain in the general population. 
Arch Orthop Trauma Surg 2000; 120(7-8):380-5. 

56. Torgerson WR, Dotter WE. Comparative roentgenographic study of the 
asymptomatic and symptomatic lumbar spine. J Bone Joint Surg Am 
1976; 58(6):850-3. 



  

 61

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Η σχέση της οσφυϊκής λόρδωσης 
με την οστική πυκνότητα 



 Η σχέση της οσφυϊκής λόρδωσης με την οστική πυκνότητα 

 62

Εισαγωγή 

Οι παραμορφώσεις της στάσης του σώματος, ένα κοινό γνώρισμα των 
ηλικιωμένων ασθενών,  αποδίδονται στην αύξηση της ηλικίας και στη μείωση 
της οστικής πυκνότητας [1-3]. Αυτές οι παραμορφώσεις αναπτύσσονται κατά 
μήκος των φορτίσεων που ασκούνται στην σπονδυλική στήλη και την 
απομακρύνουν από το κέντρο βάρος του σώματος, καταλήγοντας σε 
αυξημένη πρόσθια κάμψη ή κυφωτική στάση. Αυτό με τη σειρά του προξενεί 
στρογγυλοποίηση της ράχης (round back), βαθμιαία μείωση του ύψους και 
προεξέχουσα κοιλία [4]. Η απώλεια της φυσιολογικής οβελιαίας διάταξης 
επιφέρει ανώμαλες φορτίσεις στα παρασπονδυλικά μόρια και μπορεί να 
προκαλέσει χρόνιο πόνο, ο οποίος εκδηλώνεται στην ορθοστασία, στην 
βάδιση και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες [5].  

Η αντίληψη που επικρατεί είναι πως ένα από τα αίτια αυτών των 
παραμορφώσεων είναι η οστεοπόρωση. Ωστόσο τα αποτελέσματα των 
μελετών που πραγματεύονται την σχέση των σπονδυλικών κυρτωμάτων με 
την οστεοπόρωση είναι αντιφατικά. Συγκεκριμένα, ενώ κάποιες μελέτες 
αναφέρουν πως η οστική πυκνότητα συσχετίζεται με τον βαθμό 
καμπυλότητας διαφόρων τμημάτων της σπονδυλικής στήλης [4, 6- 9], σε 
κάποιες άλλες δεν ανευρίσκεται κάποια σχέση [2, 10- 13]. Εν τέλει, με βάση 
τις διαθέσιμες αποδείξεις,  δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση αν όντως η 
οστεοπόρωση ευθύνεται για τις μεταβολές της στάσης στους ηλικιωμένους. 

Ο ισχυρισμός πως τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των οστών σχετίζονται με 
την οστική τους πυκνότητα έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί στο ισχίο [14, 15]. 
Θα αποτελούσε απερισκεψία να επιχειρήσει κανείς να συσχετίσει το σχήμα 
του ισχίου με την οστική πυκνότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης. Και όμως, οι περισσότεροι ερευνητές έχουν επιχειρήσει να 
καθορίσουν την σχέση της οστικής μάζας με τα σπονδυλικά κυρτώματα 
μετρώντας την μεν στην οσφυϊκή μοίρα ή το ισχίο και τα δε στην θωρακική 
μοίρα. Είναι αναμενόμενο πως αν υπάρχει κάποια σχέση, θα 
αποκαλύπτονταν εφ’ όσον η καμπυλότητα μελετηθεί σε συνάρτηση με την 
οστική πυκνότητα των συστατικών της σπονδύλων. Η σάρωση DEXA 
εκτελείται κατά συνθήκη στην οσφυϊκή μοίρα. Συνεπώς η καμπυλότητα της 
μοίρας για την οποία η οστική πυκνότητα είναι γνωστή εκφράζεται από την 
οσφυϊκή λόρδωση, και όχι από την κύφωση. 

Ανακεφαλαιώνοντας, έχει προταθεί πως η καμπυλότητα της σπονδυλικής 
στήλης επηρεάζεται από την οστική της πυκνότητα. Αν αυτό είναι ορθό, τότε 
θα πρέπει να υπάρχει κάποιος συσχετισμός μεταξύ της καμπυλότητας και της 
οστικής πυκνότητας, όταν και οι δύο αυτές παράμετροι μετρηθούν στην ίδια 
θέση. Επακολουθεί επίσης πως οι ασθενείς με οστεοπόρωση και τα υγιή 
άτομα θα έχουν διαφορετικά κυρτώματα. Αυτά τα δύο αιτήματα αποτελούν της 
υποθέσεις που τίθενται υπό έλεγχο με την παρούσα μελέτη. 

Ασθενείς και μέθοδοι 

Ο σχεδιασμός της μελέτης είναι επιδημιολογικός, τυχαιοποιημένος και μη 
παρεμβατικός (μελέτη παρατήρησης).  Η διαλογή έγινε από μια ομάδα 524 



 Η σχέση της οσφυϊκής λόρδωσης με την οστική πυκνότητα 

 63

διαδοχικών ασθενών που εξετάστηκαν σε περίοδο 6 μηνών στα εξωτερικά 
ιατρεία της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα 
παρακολούθησης πληθυσμού για οστεοπορωτικά κατάγματα. Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξέταση οστικής πυκνότητας από το ίδιο μηχάνημα 
(QDR – 2000, Hologic, Waltham, MA). Επιπροσθέτως, σε όλους λήφθηκαν 
προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της θωρακικής και οσφυϊκής 
μοίρας σε όρθια θέση. Αυτές οι ακτινογραφίες είναι σημαντικό μέρος της 
αρχικής εκτίμησης του κάθε ασθενούς . Αποτελούν απεικονιστικές εξετάσεις 
αναφοράς για σύγκριση με πιθανές μελλοντικές ακτινογραφίες. Τονίζεται πως 
οι ασθενείς δεν εκτέθηκαν σε ακτινοβολία για λόγους που αφορούν το 
πρωτόκολλο της παρούσας μελέτης.   

Οι ασθενείς με δευτεροπαθή οστεοπόρωση καθώς και με προυπάρχουσες 
παθήσεις της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να αποκλειστούν από την 
μελέτη. Κριτήρια αποκλεισμού  αποτέλεσαν το ιστορικό μεταβολικής ή 
ενδοκρινολογικής νόσου (συμπεριλαμβανομένης της πρώιμης 
εμμηνόπαυσης) (ν= 95), χρήση φαρμάκων που επηρεάζουν την οστική 
πυκνότητα [16] (ν= 73), ενδείξεις κατάγματος (ν= 68), ακτινολογικής 
οστεοαρθρίτιδας (σπονδύλωσης) (ν= 59), συγγενών διαταραχών της 
σπονδυλικής στήλης (ημισπονδύλου, ιεροποίησης ή οσφυοποίησης, κύφωσης 
Scheuermann κτλ) (ν= 39),  σπονδυλόλυσης (ν= 18),  σπονδυλολίσθησης (ν= 
10), σκολίωσης (ν= 11), και οποιαδήποτε άλλη διαταραχή που θα μπορούσε 
να παρεμβληθεί στην μελέτη (κατάχρηση αλκοόλ,  ιστορικό τραύματος ή 
επέμβασης στην σπονδυλική στήλη κτλ) (ν= 13). Αποκλείστηκαν ακόμα 33 
ασθενείς λόγω της κακής ποιότητας των ακτινογραφιών τους. Όλες οι 
ακτινογραφίες εξετάστηκαν από δύο παρατηρητές, ανεξάρτητα, για την 
παρουσία των παθήσεων που περιγράφονται στα κριτήρια αποκλεισμού. Οι 
όποιες διαφωνίες επιλύθηκαν κοινή συναινέση. 

Η αρχική δεξαμενή από την οποία αντλήθηκαν τα κατάλληλα για την μελέτη 
άτομα αποτελείται από 524 ασθενείς. Εφαρμόζοντας τα αυστηρά κριτήρια 
αποκλεισμού που περιγράφηκαν παραπάνω, μόλις 105 άτομα κρίθηκαν 
κατάλληλα για εισαγωγή. Το τελικό δείγμα συναπαρτίζεται αποκλειστικά από 
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ηλικίας 45 – 76 ετών (μέσος όρος= 57,3). Έχει 
ήδη θεσπιστεί πως τα σπονδυλικά κυρτώματα επηρεάζονται από την ηλικία 
και το φύλο [17- 20] και πως η οστική πυκνότητα επηρεάζεται από την ηλικία, 
το φύλο και την εμμηνόπαυση [21]. Εξ αυτού διαπιστώνεται πως η 
ομοιογένεια του τελικού δείγματος ουσιαστικά εξαλείφει αυτές τις μεταβλητές.  

Οι πλάγιες οσφυϊκές ακτινογραφίες ψηφιοποιήθηκαν και η μέτρηση της 
οσφυϊκής λόρδωσης εκτελέστηκε με την τεχνική Cobb χρησιμοποιώντας ειδικό 
λογισμικό. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την μέτρηση της οσφυϊκής 
λόρδωσης έχει καταδειχθεί ισάξια, αν όχι καλύτερη, από την μέτρηση δια 
χειρός [22- 24]. Οι μετρήσεις εκτελέστηκαν από το άνω όριο του Ο1 ως το 
κάτω όριο του Ο5 καθώς και από το άνω όριο του Ο1 ως το άνω όριο του Ι1. 
Επιπρόσθετα, καθώς αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως το 50 – 75% της 
συνολικής λόρδωσης μεταξύ του Ο1 και του Ι1 βρίσκεται στις δυο τελευταίες 
σπονδυλικές ομάδες [25- 30] μετρήθηκε επίσης η γωνία από το κάτω όριο του 
Ο5 ως το άνω όριο του Ι1. 
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Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο ομάδες με βάση την οστική τους πυκνότητα. 
Όσοι είχαν T score < - 2,5 SD ταξινομήθηκαν στην ομάδα με οστεοπόρωση, 
ενώ όσοι είχαν μεγαλύτερες τιμές ταξινομήθηκαν στην ομάδα ελέγχου. 
Στατιστική ανάλυση επιτελέστηκε τόσο για το σύνολο των ασθενών όσο και 
για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Για την σύγκριση των ομάδων χρησιμοποιήθηκε 
το μοντέλο της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα χωρίς 
επαναληπτικές μετρήσεις (One factor ANOVA model with no repeated 
measurements), ενώ για τις πολλαπλές συγκρίσεις ανάμεσα στις χρονικές 
στιγμές ανά 2 (pairwise  multiple comparisons) χρησιμοποιούμε το test του 
Μann-Whitney. Για την συσχέτιση των συνεχών παραγόντων  
χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής  συσχέτισης του Pearson και του Spearman. 
Όλα τα τεστ είναι διπλής κατεύθυνσης (two-sided) με επίπεδο σημαντικότητας 
p= 0,05. Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows, Rel. 13.0 
(SPSS Inc. Chicago, IL). 

Αποτελέσματα 

 Η διάγνωση της οστεοπόρωσης τέθηκε σε 54 ασθενείς, ενώ οι υπόλοιποι 51 
αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Οι αριθμητικοί μέσοι, οι σταθερές αποκλίσεις 
και το εύρος τιμών της οστικής πυκνότητας, του T score και των γωνιών της 
λόρδωσης αποτυπώνονται στον πίνακα 1. Η ηλικία και ο δείκτης μάζας 
σώματος (body mass index, BMI) ήταν εφάμιλλα, είτε σε συνολική σύγκριση 
είτε συγκρίνοντας το ολικό δείγμα και τις ομάδες ανά δύο.  Οι γωνίες της 
λόρδωσης επίσης δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, είτε σαν 
συνολική σύγκριση είτε συγκρίνοντας τις ομάδες και το σύνολο ανά δύο. Αυτό 
υποδηλώνει πως η καμπυλότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης δεν εμφάνισε διαφορές μεταξύ των ασθενών με οστεοπόρωση και των 
υγιών ατόμων. Οι συγκρίσεις αυτές παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Οι 
συσχετισμοί μεταξύ της οστικής πυκνότητας και των γωνιών της λόρδωσης 
τόσο για το συνολικό δείγμα όσο και για κάθε ομάδα ξεχωριστά 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Κανένας συσχετισμός μεταξύ της οστικής 
πυκνότητας και των γωνιών της οσφυϊκής καμπυλότητας δεν έφτασε σε 
στατιστική σημαντικότητα.  

 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 
 Μ.Ο. [ΣΑ] ΕΥΡΟΣ Μ.Ο. [ΣΑ] ΕΥΡΟΣ Μ.Ο. [ΣΑ] ΕΥΡΟΣ 

BMD L1 .74 [.14] .44 -1.07 .86 [.11] .68 -1.07 .62 [.07] .44 -.70 
BMD L2 .83 [.15] .49 -1.25 .95 [.12] .80 -1.25 .68 [.09] .49 -.85 
BMD L3 .89 [.15] .57 -1.24 .98 [.14] .81 -1.24 .76 [.10] .57 -.93 
BMD L4 .92 [.16] .52 -1.31 1.04 [.15] .86 -1.31 .81 [.08] .59 -.95 

BMD L1-L4 .85 [.14] .51 -1.17 .96 [.12] .82 -1.17 .72 [.08] .51 -.82 

T score L1 -1.66 [1.28] -4.43 -1.29 -.61 [1.03] -2.26 -1.01 -2.78 [.66] -4.43 –
(-2.03) 

T score L2 -1.81 [1.40] -4.93 -1.99 -.74 [1.12] -2.04 -1.99 -3.12 [.81] -4.93 –
(-1.63) 

T score L3 -1.81 [1.34] -4.64 -1.42 -.91 [1.23] -2.46 -1.42 -2.97 [.87] -4.64 –
(-1.36) 

T score L4 -1.75 [1.43] -5.39 -1.75 -.66 [1.38] -2.37 -1.75 -2.88 [.89] -5.39 –
(-1.53) 
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Πίνακας 1 Αριθμητικοί μέσοι, σταθερές αποκλίσεις και εύρος τιμών των υπό μέτρηση 
χαρακτηριστικών. Όπως και στον προηγούμενο πίνακα, οι τιμές εκτός παρενθέσεων 
αντιπροσωπεύουν αριθμητικούς μέσους, ενώ οι τιμές εντός παρενθέσεως σταθερές 
αποκλίσεις. 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

n = 105 

ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

n = 51 

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ 

n = 54 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΣΗΜΑΝΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ 

(p value) 
Ηλικία (έτη) 57,3 [6,94] 56,37 [6,66] 58,63 [7,17] p = NS 
BMI (kg/m2) 29,03 [4,50] 29,48 [4,26] 28,45 [4,77] p = NS 
Ο1 – Ο5 (ο) 39,64 [12,77] 38,55 [11,59] 40,74 [11,49] p = NS 
Ο1 – Ι1 (ο) 52,72 [12,92] 51,81 [14,20] 54,10 [12,51] p = NS 
Ο5 – Ι1 (ο) 14,68 [5,94] 14,28 [4,81] 15,24 [7,12] p = NS 

Πίνακας 2 Οι τιμές εκτός παρενθέσεων αντιπροσωπεύουν αριθμητικούς μέσους, ενώ οι 
τιμές εντός παρενθέσεως σταθερές αποκλίσεις. Η σύγκριση του συνόλου με την κάθε 
ομάδα καθώς και των ομάδων μεταξύ τους (συγκρίσεις ανά δύο) επίσης δεν ανέδειξε 
στατιστικά σημαντικές διαφορές, NS = non significant (μη σημαντικό). 

 

 

Σύνολο 

 
BMD  

L1 

BMD 

L2 

BMD 

L3 

BMD  

L4 

BMD 

L1 –L4 

Ο1 – Ο5 Pearson (r) -.131 -.082 -.110 -.183 -.134 
p-value -.170 .388 .250 .053 .160 

Ο1 – Ι1 Pearson (r) -.108 -.065 -.038 -.128 -.087 
p-value .258 .497 .694 .178 .359 

Ο5 – Ι1 Pearson (r) -.041 -.044 .003 -.020 -.024 
p-value .667 .644 .979 .837 .801 

Οστεοπόρωση 

Ο1 – Ο5 Pearson (r) -.005 .042 .032 -.060 .003 
p-value .977 .814 .858 .737 .984 

Ο1 – Ι1 Pearson (r) .072 -.045 .133 -.025 .042 

T score L1-
L4 -1.77 [1.29] -4.89 -1.15 -.80 [1.09] -2.03 -1.15 -2.93 [.71] -4.89 –

(-2.06) 

Γωνία L1-L5 39.64 
[12.77] 3.00 -76.00 37.98 

[15.13] 
3.00 -
76.00 

40.74 
[11.49] 

4.50 -
58.00 

Γωνία L1-S1 52.72 
[12.92] 

12.00 -
79.00 

52.29 
[12.90] 

12.00 -
72.50 

54.10 
[12.51] 

25.00 -
79.00 

Γωνία L5-S1 14.68 
[5.94] 2.50 -35.00 14.28 

[4.81] 
2.50 -
22.00 

15.24 
[7.12] 

3.00 -
35.00 



 Η σχέση της οσφυϊκής λόρδωσης με την οστική πυκνότητα 

 66

p-value .685 .802 .453 .887 .813 

Ο5 – Ι1 Pearson (r) .096 -.011 .103 -.046 .037 
p-value .587 .950 .563 .796 .835 

Ομάδα Ελέγχου 
Ο1 – Ο5 Pearson (r) .050 .103 .158 .044 .101 

p-value .797 .594 .413 .822 .604 

Ο1 – Ι1 Pearson (r) -.030 .064 .062 .011 .036 
p-value .878 .740 .749 .953 .854 

Ο5 – Ι1 Pearson (r) -.284 -.202 -.222 -.116 -.207 
p-value .136 .293 .248 .548 .282 

Πίνακας 4 Συσχετισμοί των γωνιών της λόρδωσης με την οστική πυκνότητα για το 
συνολικό δείγμα και για την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Κανείς συσχετισμός δεν έφτασε σε 
επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. 

 

Συζήτηση 

Η παρούσα μελέτη κατέδειξε πως η οστική πυκνότητα της σπονδυλικής 
στήλης δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με την καμπυλότητα της 
ίδιας μοίρας. Επιπροσθέτως, η οσφυϊκή λόρδωση δεν ήταν σημαντικά 
διαφορετική μεταξύ των ασθενών με οστεοπόρωση και των υγιών ατόμων. 
Αυτά τα ευρήματα αντικρούουν την υπόθεση πως η μείωση της οστικής 
πυκνότητας ασκεί κάποια επίδραση στις μεταβολές της στάσης του σώματος 
που παρατηρούνται σε ηλικιωμένα άτομα. Μια εξήγηση για αυτή την απουσία 
συσχετισμού είναι πως τα δύο φαινόμενα λαμβάνουν χώρα την ίδια χρονική 
περίοδο αλλά προφανώς, με βάση τα ευρήματα, είναι ανεξάρτητα, δίχως 
αιτιολογική σχέση μεταξύ τους. Ακόμα μια εξήγηση είναι πως οι σπόνδυλοι 
αποτελούν ουσιαστικά ανελαστικά σώματα. Ως τέτοια, δεν παραμορφώνονται 
ώσπου να αποτύχουν μηχανικά και να υποστούν θραύση. Αν η οστική 
πυκνότητα δεν μειωθεί κάτω από ένα κρίσιμο όριο, το σχήμα του κάθε 
σπονδύλου και κατά συνέπεια, η διάταξη της σπονδυλικής στήλης, δεν 
μεταβάλλεται [31]. 

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε σε αυτή την μελέτη υπερτερεί σε σύγκριση 
με προηγούμενες παρόμοιες εργασίες. Συγκεκριμένα, έχουν εξαλειφθεί 
συγχυτικοί παράγοντες όπως σπονδυλικά κατάγματα, χρήση φαρμάκων που 
επηρεάζουν την οστική πυκνότητα και άλλοι, με την εφαρμογή αυστηρών 
κριτηρίων αποκλεισμού. Για την εκτίμηση του σπονδυλικού κυρτώματος 
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Cobb, η οποία είναι ο χρυσός κανόνας, και 
μετρήθηκε παραπάνω από μία γωνία. Χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια μηχανήματα 
και οι ίδιες τεχνικές για να εκτελεστούν οι εξετάσεις σε ολόκληρο το δείγμα. 
Όταν υπεισήλθε ο ανθρώπινος παράγοντας στις εκτιμήσεις, αυτές 
επιτελέστηκαν από δύο ανεξάρτητους παρατηρητές. Η ομοιογένεια του 
δείγματος σε χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, η ορμονική κατάσταση 
και κατά σύμπτωση, η σωματική μάζα, σημαίνει πως αυτοί οι παράγοντες δεν 
αποτελούν μη ελεγχόμενες μεταβλητές Τέλος, εξετάστηκε η σχέση της 
σπονδυλικής καμπυλότητας με την οστική πυκνότητα στο ίδιο τμήμα της 
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σπονδυλικής στήλης. Συνεπώς η σχέση που διερευνήθηκε είναι η πιο 
συναφής με την υπό έλεγχο υπόθεση. Ένας περιορισμός της μελέτης είναι 
πως εφαρμόστηκε επιδημιολογικός και όχι προοπτικός σχεδιασμός. Ωστόσο 
το να παρατηρούνται ασθενείς υψηλού κινδύνου ή με εγκατεστημένη 
οστεοπόρωση δίχως να γίνεται κάποια παρέμβαση θα ήταν ηθικά 
αμφισβητήσιμο. Συνεπώς τα μειονεκτήματα ενός επιδημιολογικού σχεδιασμού 
έπρεπε να γίνουν αποδεκτά προκειμένου να διεξαχθεί μια μελέτη 
παρατήρησης. Άλλος ένας περιορισμός είναι πως μόνο η προσθιοπίσθια 
σάρωση DEXA ήταν διαθέσιμη, όταν έχει καταδειχθεί πως η πλάγια σάρωση 
είναι πιθανών ανώτερη στην οσφυϊκή μοίρα [32]. 

Όπως προαναφέρθηκε, η σχέση των σπονδυλικών κυρτωμάτων με την οστική 
πυκνότητα έχει διερευνηθεί σε προγενέστερες μελέτες, με αντιφατικά ωστόσο 
αποτελέσματα.  Σε αρκετές μελέτες μετρήθηκε μόνο η κύφωση και 
διερευνήθηκε η σχέση αυτής με την οσφυϊκή ή μηριαία οστική πυκνότητα [2, 4, 
6, 7, 11]. Με αυτή τη διαδικασία, μια παράμετρος ενός τμήματος της 
σπονδυλικής στήλης εξετάζεται σε σχέση με μια άλλη παράμετρο σε ένα άλλο 
τμήμα της σπονδυλικής στήλης ή ακόμα και σε ένα διαφορετικό τμήμα του 
σκελετού. Τα ευρήματα οποιασδήποτε τέτοιας μελέτης δεν απαντούν το 
θεμελιώδες ερώτημα, δηλαδή, αν το κύρτωμα επηρεάζεται από την οστική 
πυκνότητα των δομικών του τμημάτων. Σε κάποιες από αυτές τις μελέτες τα 
σπονδυλικά κυρτώματα δεν μετρήθηκαν με την τεχνική Cobb, αλλά 
χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία όπως γωνιόμετρα [2], εύπλαστες ταινίες 
flexicurve [4, 6], καμπυλοσκόπια [9,10], σπονδυλικοί παντογράφοι [12] και 
άλλα [8]. Αν και αυτά τα εργαλεία μπορεί να είναι αρκετά αξιόπιστα, η 
ανωτερότητα της μεθόδου Cobb σε σύγκριση με τις άλλες είναι αποδεδειγμένη 
[23] και γι’ αυτό έχει παραμείνει ο χρυσός κανόνας με την πάροδο δεκαετιών. 
Στην μελέτη των Sinaki και συν [13], ο σπόνδυλος στον οποίο η κύφωση 
μεταπίπτει σε λόρδωση ορίστηκε ως «σπόνδυλος μετάπτωσης» και τα 
κυρτώματα μετρήθηκαν από και έως εκείνο το σημείο. Εφαρμόζοντας αυτή τη 
μέθοδο δεν χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια αρχικά και τελικά σημεία για τον 
καθορισμό των κυρτωμάτων σε όλες τις μετρήσεις. Με αυτόν όμως τον τρόπο, 
σίγουρα περιορίζεται η επαναληψιμότητα και ίσως και η εγκυρότητα. Τέλος, 
σε κάποιες εργασίες συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα και ασθενείς με 
σπονδυλικά κατάγματα [4, 6, 9- 11]. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να 
αποκλείονται από οποιαδήποτε μελέτη τέτοιου είδους, καθώς μπορούν να 
οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα.  

Εάν δεν ευθύνεται η οστεοπόρωση για την παραμόρφωση της στάσης του 
σώματος, είναι προφανές πως τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Η 
έρευνα ως τώρα έχει υποδείξει πως οι παραμορφώσεις της σπονδυλικής 
στήλης μπορεί να επηρεάζονται από την εκφύλιση των μεσοσπονδυλίων 
δίσκων [11, 33], την έκπτωση της δύναμης των εκτείνοντων την ράχη μυών [ 
2, 6, 13] και την παρουσία συμπιεστικών καταγμάτων [13]. Βεβαίως, η σχέση 
των παραγόντων αυτών έχει διερευνηθεί σε επιδημιολογικές και μόνο μελέτες, 
από τις οποίες δεν μπορεί να εξαχθεί σχέση αιτιότητας. Από την βιβλιογραφία 
απουσιάζει μια προοπτική, ελεγχόμενη μελέτη που θα αναγνώριζε οριστικά τα 
αίτια της παραμόρφωσης της στάσης του σώματος στους ηλικιωμένους.  
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Σε αυτήν την ελεγχόμενη, τυφλή, επιδημιολογική μελέτη, δεν ανευρέθηκε 
στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της οστικής πυκνότητας και της 
σπονδυλικής καμπυλότητας, όταν και οι δύο μετρήθηκαν στο ίδιο τμήμα της 
σπονδυλικής στήλης. Αυτό ισχύει είτε εξετάστηκε το δείγμα ως σύνολο είτε 
διαχωρίζοντας το σε ασθενείς με οστεοπόρωση και υγιή άτομα. Η σχετιζόμενη 
με την ηλικία μείωση στην οστική μάζα και οι παραμορφώσεις της στάσης του 
σώματος στους ηλικιωμένους προφανώς αποτελούν παράλληλες αλλά 
ανεξάρτητες διεργασίες. Τα ευρήματα αυτά αντιτίθενται στην αξίωση πως η 
οστεοπόρωση αποτελεί το αίτιο των παραμορφώσεων στην στάση του 
σώματος. 
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Εισαγωγή 

Η σπονδυλική οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μια συχνή πάθηση, που προσβάλλει 
σχεδόν το 80% των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών [1, 2]. Έχει καταδειχθεί 
πως η ακτινογραφικά διαπιστωμένη οστεοαρθρίτιδα σε οποιοδήποτε σημείο 
του σώματος σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα ανεξαρτήτως ηλικίας και 
παρουσίας άλλων επιβαρυντικών παραγόντων όπως σακχαρώδους διαβήτη, 
καπνίσματος, κατάχρησης αλκοόλ, ιστορικού καρδιαγγειακών παθήσεων και 
υπέρτασης [3]. Παρά την ευρεία διάδοση της νόσου, πολλές πλευρές της 
παθοφυσιολογίας της παραμένουν ασαφείς.   

Με την μέχρι σήμερα έρευνα έχουν αναγνωριστεί πολλοί παράγοντες 
κινδύνου που προδιαθέτουν την εμφάνιση οστεοαρθρίτιδας.  Αξιοσημείωτη 
είναι η επίδραση της ευθυγράμμισης της άρθρωσης στην δημιουργία 
εκφυλιστικών αλλοιώσεων. Όταν η διαμόρφωση μιας άρθρωσης δεν είναι 
φυσιολογική, οι φορτίσεις κατανέμονται ανισομερώς στα διάφορα μέρη της [4]. 
Με αυτόν τον τρόπο, η διαταραχή της εμβιομηχανικής και ο ασύμμετρος 
καταμερισμός των φορτίσεων συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εξέλιξη της 
οστεοαρθρίτιδας [5].  

Η απόκλιση από την σωστή ευθυγράμμιση και η ανισομερής φόρτιση θα 
μπορούσαν να επιφέρουν εκφυλιστικές αλλοιώσεις και στην κατώτερη 
σπονδυλική στήλη. Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελεί μια 
δοκό, η οποία υποβάλλεται στα συμπιεστικά φορτία που εξασκούνται από το 
υπερκείμενο σώμα. Αν αυτή η δοκός ήταν ευθεία, τα φορτία θα καταμεριζόταν 
εξίσου σε όλα τα τμήματα των σπονδυλικών αρθρώσεων. Σε μια κυρτή δοκό, 
ένα μεγαλύτερο ποσοστό του υποστηριζόμενου φορτίου μεταφέρεται στα 
οπίσθια στοιχεία, δηλαδή στον οπίσθιο ινώδη δακτύλιο και στις αποφυσιακές 
αρθρώσεις. Η μετάδοση των φορτίων στον δίσκο και στις αποφυσιακές 
αρθρώσεις είναι διαφορετική για διάφορους βαθμούς λόρδωσης, αν και το 
μέγεθος αυτών των φορτίων παραμένει το ίδιο. Πράγματι, αυτή η αύξηση των 
φορτίσεων έχει διαπιστωθεί εμβιομηχανικά [6, 7].  

 

Εικόνα 6 Το κέντρο βάρους του 
υπερκείμενου σώματος μετατοπίζεται 
ανάλογα με το βαθμό λόρδωσης.  

Εικόνα 7 Οι αλλαγές στην λόρδωση 
επιφέρουν μετατόπιση του κέντρου 
βάρους του υπερκείμενου σώματος. 
Αυτό με τη σειρά του επιδρά στον 
καταμερισμό των φορτίσεων. 

Το κύριο γνώρισμα της οστεοαρθρίτιδας είναι η τροποποίηση των 
φυσιολογικών ανατομικών γνωρισμάτων της προσβαλλόμενης άρθρωσης. 
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Αυτές οι τροποποιήσεις ίσως αποτελούν μια προσπάθεια επιδιόρθωσης μιας 
προσβαλλόμενης άρθρωσης [8]. Η αντίδραση του χόνδρου και του οστίτη 
ιστού σε ανώμαλη φόρτιση είναι να παρέχει προστασία μειώνοντας την 
αστάθεια [8]. Στην οσφυϊκή μοίρα, οι μεταβολές που παρατηρούνται μεταξύ 
άλλων είναι υπερπλαστικές αλλοιώσεις των αποφυσιακών αρθρώσεων και 
στένωση του μεσοσπονδυλίου διαστήματος, ιδιαίτερα στο πρόσθιο τμήμα του 
[9]. Έχει επίσης καταδειχθεί πως με την πάροδο της ηλικίας, το σχήμα των 
σπονδυλικών σωμάτων γίνεται σφηνοειδές [10]. Το συνολικό αποτέλεσμα 
αυτών των αλλοιώσεων δεν μπορεί παρά να προκαλεί μείωση της οσφυϊκής 
λόρδωσης. Πράγματι, είναι εξακριβωμένο κλινικά πως η εκφύλιση της 
σπονδυλικής στήλης προκαλεί μείωση του ύψους στην πρόσθια κολώνα [11].  

Συνοπτικά λοιπόν, η θεωρία που περιγράφεται είναι πως ο βαθμός της 
οσφυϊκής λόρδωσης επηρεάζει την ανάπτυξη και εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας, 
λειτουργώντας όπως η κακή ευθυγράμμιση σε άλλες αρθρώσεις. Η εκφύλιση 
της σπονδυλικής στήλης απορρέει λόγω ασύμμετρης κατανομής των 
φορτίσεων. Οι προκύπτουσες αλλοιώσεις τείνουν να εξαλείψουν την 
λόρδωση, αντιστρέφοντας έτσι την βλαβερή επίδραση της.  

Η καμπυλότητα της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης εμφανίζει ένα 
ευρύ φάσμα φυσιολογικών τιμών. Με βάση την θεωρία που αναπτύχθηκε 
παραπάνω, ο κίνδυνος ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας θα αυξάνει όσο 
μεγαλώνει η καμπυλότητα. Συνεπάγεται λοιπόν πως στους ασθενείς με 
οστεοαρθρίτιδα θα πρέπει να παρατηρείται μια περισσότερο κυρτή ΟΜΣΣ σε 
σχέση με τους υγιείς, στους οποίους η ΟΜΣΣ θα πρέπει να είναι περισσότερο 
ευθειασμένη. Η υπόθεση που τίθεται υπό έλεγχο με την παρούσα μελέτη είναι 
πως θα πρέπει να ανευρίσκονται σημαντικές διαφορές στον βαθμό της 
οσφυϊκής λόρδωσης μεταξύ υγιών ατόμων και ασθενών με οστεοαρθρίτιδα. Ο 
σκοπός είναι  να καθοριστεί αν υφίσταται κάποιος συσχετισμός μεταξύ της 
παρουσίας οστεοαρθρίτιδας και της οβελιαίας ευθυγράμμισης της οσφυϊκής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης, όπως αυτή εκφράζεται από την λόρδωση. 

Ασθενείς και μέθοδοι 

Η αναζήτηση για κατάλληλα άτομα προς εξέταση έγινε από τα μητρώα μιας 
μελέτης της συχνότητας οστεοπορωτικών σπονδυλικών καταγμάτων στον 
πληθυσμό. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα υποβάλλονται σε 
προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες σπονδυλικής στήλης. Επιλέγοντας 
το δείγμα από αυτή την ομάδα ατόμων αποφεύχθηκε η ανάγκη να 
ακτινοβοληθεί κάποιος δίχως να είναι απαραίτητο για τον ίδιο. Επιπρόσθετα, 
η ομάδα πληθυσμού που συμμετείχε στην εν λόγω μελέτη ήταν εξαιρετικά 
ομοιογενής, καθώς αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από γυναίκες 
μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας. Συνεπώς ήταν διαθέσιμο ένα δείγμα στο οποίο 
παράγοντες που επηρεάζουν την στάση του σώματος όπως φύλο και ηλικία 
[12- 15] δεν αποτελούσαν πλέον μεταβλητές, ενώ και ηλικιακά διακυμαίνονταν 
στην περίοδο που η οστεοαρθρίτιδα της σπονδυλικής στήλης εμφανίζει την 
μέγιστη συχνότητα [1, 2]. 

Από το δείγμα έπρεπε να αποκλειστούν όλοι οι ασθενείς με δευτεροπαθή 
οστεοαρθρίτιδα καθώς και οι ασθενείς των οποίων η οσφυϊκή καμπυλότητα 
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υπέστη μεταβολές λόγω ασθένειας ή ιατρογενούς παρέμβασης. Τα κριτήρια 
αποκλεισμού ήταν 1) Συγγενείς παθήσεις Σ.Σ. 2) Σκολίωση 3) Σπονδυλόλυση 
–Σπονδυλολίσθηση 4) Σπονδυλικό κάταγμα 5) Ιστορικό χειρουργικής 
επέμβασης στην σπονδυλική στήλη 6) Φλεγμονώδης αρθροπάθεια 7) 
Ιστορικό ενδοκρινολογικών ή μεταβολικών νοσημάτων.  

Όλες οι ακτινογραφίες εξετάστηκαν δύο φορές από δύο ξεχωριστούς 
παρατηρητές, ανεξάρτητα, για την παρουσία οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων. 
Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια Kellgren-Lawrence και στις περιπτώσεις όπου 
υπήρχαν δύο ή περισσότερα κριτήρια, ετέθη η διάγνωση της οστεοαρθρίτιδας 
[5]. Η συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών ήταν 98%. Αν δεν υπήρχε 
συμφωνία, ο ασθενής αποκλείονταν από την μελέτη.  

Μετά από την εφαρμογή των κριτηρίων αποκλεισμού, από τους 524 ασθενείς 
που εξετάστηκαν, μόλις 112 άτομα κρίθηκαν κατάλληλα για εισαγωγή. 
Τελικώς το δείγμα συναπαρτίζεται από 112 άτομα ηλικίας 40 -76 ετών (μέσος 
όρος = 57,3 έτη).  

Αφού καθορίστηκε το τελικό δείγμα, οι πλάγιες οσφυϊκές ακτινογραφίες 
ψηφιοποιήθηκαν και η μέτρηση της οσφυϊκής λόρδωσης εκτελέστηκε με την 
τεχνική Cobb χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό. Η χρήση υπολογιστών για 
την μέτρηση της οσφυϊκής λόρδωσης έχει αποδειχθεί τουλάχιστον ισάξια, αν 
όχι καλύτερη, από την μέτρηση δια χειρός [16- 18]. Μετρήσεις έγιναν από την 
κορυφή του Ο1 ως τη βάση του Ο5 καθώς και από την κορυφή του Ο1 ως την 
κορυφή του Ι1. Επιπροσθέτως, καθώς αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει πως το 
50 -75% της συνολικής λόρδωσης μεταξύ των Ο1 – Ι1 βρίσκεται στις δύο 
κατώτερα τμήματα [19- 24], μετρήθηκε και η γωνία μεταξύ της βάσης του Ο5 – 
Ι1.  

Προκειμένου να υπάρχει στατιστική δύναμη της τάξης του 80% στο να 
εντοπιστεί διαφορά μόλις 10 μοιρών με επίπεδο σημαντικότητας p = 0,05 
προϋποθέτοντας πως η σταθερή απόκλιση θα είναι 15 μοίρες, η εκ των 
προτέρων στατιστική ανάλυση έδειξε πως χρειάζονται 35 άτομα για κάθε 
ομάδα. Ο επιπλέον αριθμός συμμετεχόντων αύξησε την στατιστική δύναμη 
της μελέτης. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων επιτελέστηκε με το 
μοντέλο της ανάλυσης διακύμανσης κατά ένα παράγοντα χωρίς 
επαναληπτικές μετρήσεις (One factor ANOVA model with no repeated 
measurements), το Χι-τετράγωνο τεστ, το Student’s t-test ενώ για τις 
πολλαπλές συγκρίσεις ανάμεσα στις χρονικές στιγμές ανά 2 (pairwise  
multiple comparisons) χρησιμοποιούμε τo test του Μann-Whitney.  

Αποτελέσματα 

Οσφυϊκή οστεοαρθρίτιδα διαγνώστηκε σε 49 ασθενείς, ενώ 63 ασθενείς δεν 
είχαν στοιχεία της νόσου και χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Δεν 
ανευρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ηλικία και στην σωματική 
διάπλαση, όπως αυτή εκφράζεται από το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), είτε 
σαν συνολική σύγκριση είτε συγκρίνοντας τις ομάδες και το σύνολο ανά δύο. 
Καταδεικνύεται ως εκ τούτου η ομοιογένεια του δείγματος. Ομοίως δεν 
βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις γωνίες της λόρδωσης ανάμεσα 
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στις ομάδες. Πράγματι, η κατανομή των τιμών ήταν παρόμοια για όλες τις 
γωνίες (εικόνα 2). Ο μέσος όρος των τιμών για όλο το δείγμα ήταν Ο1 – Ο5 
39,6ο, Ο1 – Ι1 52,7ο, Ο5 – Ι1 14,7ο. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον πίνακα 1. Συνοψίζοντας, ο βαθμός οσφυϊκής λόρδωσης και η 
παρουσία ή απουσία οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας δεν ανευρέθηκαν να 
συσχετίζονται. 

Συζήτηση 

Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα δεν έχουν ακόμα 
διαλευκανθεί. Έχουν προταθεί κατά καιρούς διάφορες θεωρίες και υποθέσεις, 
αλλά η απάντηση στο ποια είναι τα ακριβή αίτια και η παθοφυσιολογία της 
νόσου διαφεύγουν ως σήμερα. Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να αναδείξει 
την ύπαρξη κάποιου συσχετισμού μεταξύ της οβελιαίας καμπυλότητας της 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της παρουσίας οστεοαρθρίτιδας 
στην ίδια θέση. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως τέτοιος συσχετισμός δεν 
υφίσταται. 

Ελάχιστες εργασίες πραγματεύονται την σχέση μεταξύ της λόρδωσης και της 
οστεοαρθρίτιδας. Επιπροσθέτως, τα αποτελέσματα τους είναι αντιφατικά. Οι 
Lin και συν [25] μέτρησαν την λόρδωση σε ένα δείγμα 149 ασυμπτωματικών 
ενηλίκων Κινεζικής καταγωγής, εκ των οποίων οι 45 είχαν κάποια στοιχεία 
οστεοαρθρίτιδας της οσφυϊκής τους μοίρας. Δεν καταγράφονται διαφορές 
στην λόρδωση μεταξύ των ατόμων με και χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις. 
Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι πως οι ακτινογραφίες ελήφθησαν 
σε πλάγια κατακεκλιμένη θέση με τα ισχία και γόνατα σε κάμψη, το οποίο έχει 
καταδειχθεί πως επηρεάζει τις μετρήσεις [26, 27]. Παρομοίως, ο Lebkowski 
και συν [28] αναφέρουν πως δεν βρέθηκε μειωμένη λόρδωση σε ασθενείς με 
εκφυλιστική δισκική νόσο. Σε αντίθεση με τις παραπάνω μελέτες, στις οποίες 
δεν ανευρέθηκε συσχετισμός, ο Jackson και συν [29] ανακάλυψαν πως οι 
ασθενείς με οσφυϊκή εκφυλιστική δισκική νόσο είχαν μικρότερη λόρδωση από 
τους υγιείς. Αντιθέτως, οι Fahrni και Trueman [30] βρήκαν μικρότερες γωνίες 
λόρδωσης και μικρότερη επίπτωση οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων σε ένα 
δείγμα ανδρών Ινδικής καταγωγής, σε σχέση με τους λευκούς. Υπάρχουν 
αρκετές εργασίες όπου το δείγμα εμφάνιζε στοιχεία οστεοαρθρίτιδας και 
μετρήθηκε και η λόρδωση, αλλά δεν έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί ο 
συσχετισμός μεταξύ τους [31- 33]. 

Συμπερασματικά, τουλάχιστον όσον αφορά τις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 
δεν βρέθηκαν διαφορές στην λόρδωση μεταξύ αυτών που πάσχουν από 
οσφυϊκή οστεοαρθρίτιδα και αυτών που είναι ελεύθερες νόσου. Υποδηλώνεται 
συνεπώς πως η οβελιαία ευθυγράμμιση της οσφυϊκής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης δεν επηρεάζεται από την οστεοαρθρίτιδα. 
Επιπροσθέτως, τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με την υπόθεση πως η 
αυξημένη λόρδωση προδιαθέτει στην ανάπτυξη οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας. 
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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ  ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 «Η ΚΑΜΠΥΛΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΣΦΥΟΪΕΡΑΣ ΜΟΙΡΑΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ 

ΣΤΗΛΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ»  

Υποψήφιος Διδάκτορας: Μιχάλης Παπαδάκης 

Ήδη υπάρχουσα γνώση  

Η καμπυλότητα της κατώτερης μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ο κίνδυνος 
εμφάνισης οστεοπόρωσης και ο κίνδυνος εμφάνισης οστεοαρθροπάθειας 
επηρεάζονται από πολλούς κοινούς παράγοντες. Καθώς η φυσιολογική λόρδωση 
παρουσιάζει μεγάλη διακύμανση τιμών, είναι πιθανό στα άτομα με οστεοπόρωση να 
αντιστοιχεί ένα διαφορετικό φάσμα απ’ ότι στα άτομα με οστεοαρθροπάθεια. 

Σκοπός 

Πρωταρχικό στόχο της παρουσιαζόμενης διατριβής αποτελεί η διερεύνηση της 
σχέσης της οσφυϊκής λόρδωσης με τους παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης 
οστεοπόρωσης και οστεοαρθροπάθειας. Εκτός αυτού, επιχειρείται να διασαφηνιστεί 
περαιτέρω η σχέση μεταξύ της καμπυλότητας της οσφυοϊεράς μοίρας της Σ.Σ. με την 
παρουσία της μιας ή της άλλης νόσου.  

Υλικό και μέθοδος 

Ο σχεδιασμός της μελέτης είναι επιδημιολογικός, τυχαιοποιημένος και μη 
παρεμβατικός (μελέτη παρατήρησης).  Η διαλογή έγινε από μια ομάδα 524 
διαδοχικών ασθενών που εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής 
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Όλοι οι 
ασθενείς υποβλήθηκαν σε εξέταση οστικής πυκνότητας από το ίδιο μηχάνημα. 
Επιπροσθέτως, σε όλους λήφθηκαν προσθιοπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες της 
θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας σε όρθια θέση. Από αυτές, υπολογίστηκαν η γωνία 
Cobb της οσφυϊκής λόρδωσης μεταξύ των Ο1 –Ο5, Ο1 – Ι1 καθώς και η γωνία Ο5 – Ι1. 
Όλες οι ακτινογραφίες εξετάστηκαν από δύο παρατηρητές, ανεξάρτητα και από δύο 
φορές.  

Αποτελέσματα 

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της μελέτης βρίσκονται σε συμφωνία με τα ήδη 
ισχύοντα δεδομένα όσον αφορά την σχέση μεταξύ των παραγόντων κινδύνου και της 
παρουσίας της οστεοπόρωσης ή της οστεοαρθροπάθειας. Ωστόσο, η λόρδωση και η 
οσφυοϊερά γωνία δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ ασθενών με οστεοπόρωση, 
ασθενών με οστεοαρθροπάθεια, ασθενών με αμφότερες τις νόσους και υγιών ατόμων.  

Συμπεράσματα 
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Εκτός των υποθέσεων, ελέγχθηκαν και συσχετισμοί που ήταν ήδη γνωστοί, οι οποίοι 
βρέθηκαν να βρίσκονται σε συμφωνία με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Συνεπώς, αν 
και οι θεωρήσεις που οδήγησαν στην διατύπωση της υπό έλεγχο υπόθεσης είναι 
σωστές, τα αποτελέσματα δεν υποστηρίζουν την ορθότητα της. Προφανώς η 
επίδραση των κοινών παραγόντων στην ανάπτυξη της μίας ή της άλλης νόσου είναι 
διαφορετική από ότι στον καθορισμό του βαθμού της λόρδωσης. Μια άλλη αιτία για 
την έλλειψη συσχέτισης είναι πως οι άλλοι, μη κοινοί παράγοντες που εμπλέκονται 
εξασκούν ισχυρή επίδραση στην παθογένεια της μίας ή της άλλης νόσου ενώ 
εξασκούν αμελητέα ή και καθόλου επίδραση στην διαμόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης. 
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Summary of background data 

The curvature of the lumbar spine and the risk of developing either osteoporosis or 
osteoarthritis are influenced by many common factors. Since normal lordosis displays 
a wide spectrum of values, it is possible that patients with osteoarthritis have a 
different range than those with osteoporosis. 

Purpose 

The primary aim of this dissertation is to investigate the relationship between lumbar 
lordosis and the risk factors for developing osteoporosis and osteoarthritis. Besides 
that, an attempt is undertaken to clarify the correlation between lumbar spine 
curvature with the presence of either disease. 

Material and methods 

The design of the study was cross - sectional, randomized and observational. Subjects 
were selected from a group of 524 consecutive patients that were examined over a 
period of 6 months in the Outpatients Department of the Orthopaedics Clinic, 
University Hospital of Heraklion, Crete. All patients underwent DEXA scanning with 
the same equipment. Additionally, they were all referred for anteroposterior and 
lateral radiographic examination of the thoracic and lumbar spine in the standing 
position. From these, Cobb’s lumbar lordosis angle was calculated between L1- L5, 
L1- S1 and L5-S1. All lumbar radiographs were examined on two separate occasions, 
independently by two observers. 

Results 

The findings of this study are in agreement with previously established correlations 
between risk factors and the presence of osteoporosis or osteoarthritis. However, no 
significant differences were found in the degree of lumbar lordosis and the 
lumbosacral angle between patients with osteoporosis, patients with lumbar spine 
osteoarthritis, patients with both diseases and healthy individuals. 

Conclusions 

Besides the hypotheses, correlations were examined that were already known, and 
were found to be in agreement with already established facts. Consequently, although 
the presumptions that generated the tested hypothesis are valid, the results do not 
support it. Evidently, the magnitude of effect of these risk factors on disease 
occurrence is different than that on spinal configuration. Another reason for which the 
hypotheses was invalidated could be that the other, not common factors that are 
involved have a significant influence on disease development and a negligible or no 
influence on lordosis.  

 


