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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Υπόθεση 

Η  πρόσθια  αυχενική  σπονδυλοδεσία  με  κλειδούμενη  πλάκα  και  σφηνοειδές  οστικό  μόσχευμα  σταθεροποιεί 

επαρκώς την πλήρως ασταθή κατώτερη αυχενική σπονδυλική στήλη μετά από κάκωση ελκυσμού κάμψης (εξάρθρημα).  

 

Κλινικό Πρόβλημα  

Οι  κακώσεις  ελκυσμού  κάμψης  του αυχένα συνήθως αντιμετωπίζονται  με  κλειστή ανάταξη με  κρανιακή  έλξη 

χωρίς  νάρκωση.  Στις  περιπτώσεις  που  διαγνωστεί  μια  τραυματική  δισκοκήλη  η  βιβλιογραφία  προτείνει  την 

πραγματοποίηση πρόσθιας δισκεκτομής και σπονδυλοδεσίας (ACDF) σε συνδυασμό με οπίσθια σταθεροποίηση στον ίδιο 

ή σε δεύτερο χρόνο για την αντιμετώπιση της αστάθειας. Πρόσφατα όμως άρχισαν να εμφανίζονται στην βιβλιογραφία 

δημοσιεύσεις  αντιμετώπισης  αυτών  των  πολύ  ασταθών  κακώσεων  μόνο  με  πρόσθια  σπονδυλοδεσία.  Παρά  τα  καλά 

κλινικά αποτελέσματα η τεχνική αυτή είναι ενάντια στις επικρατούσες απόψεις από παλαιότερες εμβιομηχανικές  μελέτες 

που έκαναν σύγκριση της πρόσθιας με την οπίσθια σπονδυλοδεσία. Είναι όμως σημαντικό να τονιστεί ότι όλες αυτές  οι 

μελέτες έγιναν  χωρίς συνθήκες φυσιολογικού προφόρτιου λόγω αδυναμίας εφαρμογής  τέτοιων φορτίων σε πτωματικά 

παρασκευάσματα.  Δεδομένου  ότι  η  πρόσθια  προσπέλαση  έχει  σημαντικά  πλεονεκτήματα  σε  σχέση  με  την  οπίσθια 

(λιγότερος  πόνος,  σημαντικά  λιγότερος  κίνδυνος  φλεγμονής  και  νευρολογικής  βλάβης)  είναι  ενδιαφέρον  να  μελετηθεί 

εμβιομηχανικά  η  σταθερότητα  που  προσφέρει  μία  πρόσθια  αυχενική  πλάκα  κάτω  από  συνθήκες  φυσιολογικού 

προφόρτιου.  

 

Μέθοδος ‐Υλικό.  

Σε αυτή την ερευνητική εργασία ακολουθήθηκε ένα πρωτόκολλο τριών βημάτων.   

ΦΑΣΗ  A:  Αρχικά  έγινε  μία  μελέτη  εφικτότητας  κινηματικής  μελέτης  κάτω  από  εφαρμογή  προφόρτιου  σε  πτωματικές 

οσφυϊκές  μοίρες  σπονδυλικής  στήλης.  Μελετήθηκε  η  επίδραση  του  τρόπου  εφαρμογής  του  προφόρτιου  καθώς  και  η 

απόλυτη  τιμή  του  στην  κάμψη  έκταση  των  πτωματικών  παρασκευασμάτων.  Μελετήθηκαν  συνολικά  21  οσφυϊκά 

ανθρώπινα παρασκευάσματα κατά  την διάρκεια άλλων πειραματικών εργασιών με εφαρμογή ροπής κάμψης 8 Nm  και 

έκτασης  6 Nm  με  προφόρτιο  μέχρι  1200Ν.  Η  μέθοδος  εφαρμογής  του  προφόρτιου  ήταν  η  τεχνική  Follower  Load  που 

περιέγραψε ο Patwardhan και συνεργάτες το 1999.  

ΦΑΣΗ B: Οι εμπειρίες από την πρώτη φάση αξιοποιήθηκαν για την κινηματική μελέτη της κατώτερης αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής  στήλης  υπό  προφόρτιο.  Σε  αυτή  την  φάση  χρησιμοποιήθηκαν  έξι  ανθρώπινες  πτωματικές  αυχενικές 

σπονδυλικές στήλες. Δοκιμάστηκαν τρείς διαφορετικές τιμές προφόρτιου (0N, 150N, 250N) και τρείς διαφορετικές ροπές 

(0.8, 1.5, 2.5Nm) ενώ εξετάστηκε η κινητικότητα και στα 3 επίπεδα (κάμψη –έκταση, πλάγια κάμψη και αξονική στροφή). 

ΦΑΣΗ  Γ:  Στην  τελική  και  πιο  κύρια  φάση  του  πειράματος    χρησιμοποιήθηκαν  οκτώ  ανθρώπινες  πτωματικές  αυχενικές 

μοίρες  σπονδυλικής  στήλης  από  νεαρούς  δωρητές  (μέση  ηλικία  44.5).    Έγινε  τρισδιάστατη  κινηματική  μελέτη  με 

εφαρμογή ροπών 0.8 Nm χωρίς προφόρτιο. Στην κάμψη έκλταση έγινε μελέτη και με εφαρμογή ροπής 1.5 Nm κάτω από 

προφόρτιο 0N και 150N από διάταξη follower load. Οι σπονδυλικές στήλες δοκιμάσθηκαν πρώτα ακέραιες και μετά από 

δισκεκτομή  και  πρόσθια  σπονδυλοδεσία  με  κλειδούμενη  πλάκα  στο  Α5‐Α6  με  διατομή  του  οπίσθιου  επιμήκη 

συνδέσμου.Η  κινηματική  μελέτη  επαναλήφθηκε  μετα  την  πλήρη  διατομή  όλων  των  θυλακοσυνδεσμικών  στοιχείων  σε 

αυτό το επίπεδο. 

Αποτελέσματα.  
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ΦΑΣΗ A: Το προφόρτιο επηρεάζει σημαντικά την κάμψη και έκταση, ιδιαίτερα αν δεν έχει βελτιστοποιημένη διαδρομή. 

ΦΑΣΗ B: Η εφαρμογή προφόρτιου στην ΑΜΣΣ δημιουργεί μεγάλες παρασιτικές διατμητικές δυνάμεις στην πλάγια κάμψη 

και στην αξονική στροφή λόγω της τεχνικής εφαρμογής. 

ΦΑΣΗ  Γ:  Η  πλήρης  διατομή  των  θυλακοσυνδεσμικών  στοιχείων  δεν  επηρέασε  την  σταθερότητα  της  πρόσθιας 

σπονδυλοδεσίας και στα  τρία επίπεδα κίνησης με εφαρμογή ροπής 0.8 Nm  χωρίς προφόρτιο  (p>0.05). Με μεγαλύτερη 

ροπή  1.5  Nm  χωρίς  προφόρτιο  παρατηρήθηκε  αύξηση  της  παθολογικής  κινητικότητας  η  οποία  σταθεροποιήθηκε  με 

εφαρμογή προφόρτιου φυσιολογικού μεγέθους.  

 

Συμπεράσματα.  

Το προφόρτιο (αποτέλεσμα της μυϊκής δράσης) είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των ζωντανών ιστών και θα 

πρέπει  να  λαμβάνεται  υπόψη  στα  εμβιομηχανικά  πειράματα    για  να  βγαίνουν  κλινικά    χρήσιμα  συμπεράσματα.  Η 

πρόσθια  αυχενική  σπονδυλοδεσία  με  μία  πλάκα  με  κλειδούμενους  κοχλίες  μπορεί  να  σταθεροποιήσει  την  ασταθή 

αυχενική  μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης  μετά  από  κακώσεις  ελκυσμού  κάμψης  (εξαρθρήματα)  σε  νεαρής  ηλικίας 

ασθενείς εφόσον αποφεύγεται η υπερβολική κίνηση (πχ χρήση μετεγχειρητικού κολάρου).Η οστεοπόρωση και η έλλειψη 

νευρομυικού  ελέγχου  (π.χ  τετραπληγία)  μπορεί  να  καταστήσουν  την  πρόσθια  μόνο  σπονδυλοδεσία  ανεπαρκή  για  την 

αντιμετώπιση αυτής της κάκωσης. 
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ABSTRACT 

 

Hypothesis.  

Anterior cervical  fusion with a wedged graft and a  locked plate can effectively stabilize  the cervical spine after 

complete anterior and posterior segmental ligamentous release.  

 

Summary of Background Data.  

Distraction‐flexion  stage  3  (DFS‐3)  injuries  of  the  lower  cervical  spine  (bilateral  facet  dislocations)  are  usually 

reduced under awake cranial traction. When the MRI reveals a traumatic disc prolapse, an ACDF is usually recommended. 

Most authors advise combining ACDF with posterior instrumentation to address the insufficiency of the posterior elements. 

However there is clinical evidence that ACDF with a locked plate alone suffices for the treatment of these injuries especially 

in young patients. Still  there are no biomechanical studies on  the effect of a  locked plate on  the complete anterior and 

posterior ligament deficient young cervical spine under physiologic preload.  

 

Methods.  

A three step approach was used in this study.  

STEP A: First a  feasibility study was conducted with  lumbar spine specimens to  investigate the kinematics under preload 

using an in vitro three‐dimensional (3‐D) flexibility test. A total of 21 lumbar spine specimens were utilized for this flexibility 

investigation as part of other research programs.  

STEP B: The results of the first experiment were then applied in the cervical spine where room for technical error is small 

compared to the lumbar spine. A total of six cervical spine specimens were used. Three different preloads (0N, 150N, 250N) 

and three different moments (0.8, 1.5, 2.5Nm) were used to investigate lower cervical spine kinematics under preload.  

STEP C: In the main experiment eight fresh frozen human lower cervical spines (C3‐C7) from young donors (age 44.5 years, 

range 21‐63 ) were used. A 3‐D flexibility test was conducted using a moment of 0.8 Nm without preload. Flexion‐extension 

was additionally  tested using a moment of 1.5 Nm under 0N and 150N  follower preload. Spines were  tested  first  intact, 

then after complete C5‐C6 discectomy with PLL resection and ACDF with a wedged bone graft and a rigid locked plate, and 

finally  after  complete  release  of  the  supraspinous,  interspinous  and  intertransverse  ligaments,  the  facet  capsules  and 

ligamentum flavum. 

 

Results.  

STEP A: From the lumbar spine kinematics experiment it was concluded that preload significantly affects the kinematics of 

human spine specimens  in  flexion extension. The optimization of  the path provides  the best conditions  for near normal 

kinematics.  

STEP  B:  From  the  cervical  preload  paper  it was  determined  that  preload  is  not  affecting  only  saggital  plane motion. 

Kinematics  in  lateral bending  and  axial  rotation  are  severely  affected by  the  experimental  set up. Preload  is  therefore 

recommended only in flexion extension kinematics. 

STEP C: When tested under 0.8 Nm moment without preload, complete posterior and anterior ligamentous release did not 

significantly  increase  the  ROM  of  the  ACDF  construct  in  flexion‐extension  (p>0.05),  lateral  bending  (p>0.05)  and  axial 
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rotation (p>0.05). When tested under 1.5 Nm moment without a preload, flexion‐extension tended to increase significantly 

after  ligamentous  release  as  compared  to ACDF with  intact posterior  ligaments  (p=0.08). However,  this difference was 

negated (p>0.05) after the application of a compressive preload. The ROM of the ACDF construct with the simulated DFS‐3 

injury remained significantly smaller than intact in all tested directions (p<0.05). 

 

Conclusions.  

Preload is an important characteristic of living tissue and should always be considered if meaningful clinical messages are 

to be expected from biomechanical studies. 

Anterior  cervical  fusion  with  a  wedged  graft  and  a  rigid  constrained  (locked)  plate  can  effectively  stabilize  the  non‐

osteoporotic  cervical  spine  after  complete  posterior  element  injury when  excessive  range  of motion  is  prevented  (for 

example, by the use of postoperative external immobilization). Even when the construct  is subjected to higher moments, 

adequate stability can be achieved when physiologic preload is present.  

Osteoporosis and  lack of sufficient preload due  to poor neuromuscular control may affect  long  term screw stability and 

additional external immobilization may be needed until fusion matures. 

 

Keywords. Cervical spine, flexion‐distraction injury, trauma, facet dislocation, ACDF, preload, follower load 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η  ιδέα  αυτής  της  μελέτης  προέκυψε  από  την  ανάγκη  ερμηνείας  ενός  παράδοξου.  Ορισμένοι 

συγγραφείς  πρόσφατα  ανέφεραν  άριστα  κλινικά  αποτελέσματα  αντιμετωπίζοντας  τις  ασταθείς  κακώσεις 

ελκυσμού  κάμψης  (εξάρθρημα)    της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  μόνο  με  πρόσθια 

σπονδυλοδεσία.  Αυτό  έρχεται  σε  αντίθεση  με  την  επικρατούσα  άποψη  στην  κλινική  και  εμβιομηχανική 

βιβλιογραφία  που  υποστηρίζει  την  μηχανική  ανωτερότητα  της  οπίσθιας  ή  της  συνδυασμένης  οπίσθιας  και 

πρόσθιας σπονδυλοδεσίας.  

   

Η  πρόσθια  προσπέλαση  για  την  αντιμετώπιση  των  εξαρθρημάτων  της  ΑΜΣΣ  είναι  γοητευτική  για 

διάφορους λόγους. Πρώτον επιτρέπει να αφαιρεθεί ο κατεστραμμένος δίσκος ο οποίος μπορεί να ασκεί και 

πιεστικά φαινόμενα επί του νωτιαίου μυελού. Δεύτερον η προσπέλαση είναι σημαντικά πιο ατραυματική από 

την  οπίσθια  και  με  μικρότερο  ποσοστό  επιπλοκών.  Τρίτον  η  πρόσθια  προσπέλαση  δεν  επηρεάζει  τα 

παρακείμενα επίπεδα.  

   

Οι  χειρουργοί  αυτοί  τόλμησαν  και  πέτυχαν  καλά  αποτελέσματα  ακολουθώντας  το  κλινικό  τους 

ένστικτο  ενάντια  στα  δεδομένα  της  βιβλιογραφίας.  Εφόσον  το  χειρουργείο  πετυχαίνει  τόσο  καλά  κλινικά 

αποτελέσματα  τότε  ίσως  τα  εμβιομηχανικά  δεδομένα  έχουν  κάποιο  λάθος  ή  κάποια  παράλειψη.  Τα 

περισσότερα  πειράματα  μελέτης  της  μηχανικής  σταθερότητας  που  προσφέρουν  τα  διάφορα  συστήματα 

σπονδυλοδεσίας  έχουν  γίνει  με  πτωματικές  σπονδυλικές  στήλες  στις  οποίες  ασκήθηκαν  κάποιες  ροπές 

κίνησης.  Στα περισσότερα από αυτά τα πειράματα οι σπονδυλικές στήλες ήταν αφόρτιστες, μία κατάσταση 

που  δεν  αντιπροσωπεύει  την  πραγματικότητα  καθώς  η  σπονδυλική  στήλη  είναι  διαρκώς  προφορτισμένη 

ακόμη και στην διάρκεια του ύπνου. 

   

Η δυνατότητα μελέτης της σπονδυλικής στήλης στο εργαστήριο υπό προφόρτιο αποτελεί μία διαρκή 

επιδίωξη της εμβιομηχανικής. Είχα την τύχη να κάνω την μετεκπαίδευσή μου  (Spine Fellowship) στο Loyola 

University και εμβιομηχανική έρευνα κοντά στον Καθηγητή Avinash Patwardhan ο οποίος είναι ο εμπνευστής 

της  τεχνικής  εφαρμογής  προφόρτιου  σε  παρασκευάσματα  σπονδυλικής  στήλης  με  την  μέθοδο  της 

ακολουθίας  φορτίου  (Follower  Load).  Η  ευκαιρία  για  μελέτη  του  παραδόξου  των  κακώσεων  ελκυσμού 

κάμψης φαινόταν μοναδική. Αλλά όπως διαπιστώνει κανείς πολύ συχνά στην έρευνα, κάτι που φαίνεται απλό 

στην  αρχική  ιδέα    αποδεικνύεται  περίπλοκο  στην  εφαρμογή.  Αυτό  που  ξεκίνησε  σαν  ένα  γρήγορο  project 

έγινε  ένα  μακροχρόνιο  και  επίπονο  εγχείρημα.  Στην  διάρκεια  αυτής  της  προσπάθειας  εισχώρησα 

περισσότερο στο συναρπαστικό κόσμο της έρευνας, διδάσκοντας Εμβιομηχανική σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

στο  University of Illinois in Chicago (UIC), και ανακοινώνοντας σε διεθνή συνέδρια τις διάφορες μελέτες που 

προέκυψαν  δουλεύοντας  για  αυτή  την  αρχική  ιδέα.  Τελικά  ένα  μεγάλο  μέρος  αυτής  της  δουλειάς 

δημοσιεύτηκε  είτε  σαν  κεφάλαια  σε  βιβλία,  είτε  σαν  επιστημονικά  άρθρα.  Αναλυτικά  το  δημοσιευμένο 

επιστημονικό έργο παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας διατριβής. 
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Το αποτέλεσμα της εργασίας επιβεβαίωσε το κλινικό ένστικτο των χειρουργών. Η πρόσθια αυχενική 

σπονδυλοδεσία  με  πλάκα  με  ασφαλιζόμενους  κοχλίες  είναι  ικανή  να  σταθεροποιήσει  την  ΑΜΣΣ  μετά  από 

κάκωση  ελκυσμού  διάτασης.  Προϋπόθεση  είναι  η  καλή  οστική  πυκνότητα  και  ο  περιορισμός  της 

κινητικότητας στην περίοδο της επούλωσης με αυχενικό κολάρο. 

 

Η απόκτηση διδακτορικού αποτελεί ένα μεγάλο σταθμό στις επιστημονικές αναζητήσεις ενός Ιατρού. 

Είναι κουραστική και επίπονη διαδικασία αλλά και μία ανεπανάληπτη εμπειρία γνώσης.  

Είμαι ευγνώμων στο Καθηγητή Αλέξανδρο Χατζηπαύλου για την μεγάλη ευκαιρία εκπαίδευσης στις ΗΠΑ που 

απλόχερα  μου  προσέφερε,  η  οποία  άλλαξε  ριζικά  την  αντίληψή  μου  για  την  Ιατρική  γενικότερα.  Τον 

ευχαριστώ  θερμά  για  την  ανάθεση  της  παρούσας  διατριβής  και  την  βοήθειά  του  σε  όλες  της  φάσης  της 

μακράς  αυτής  προσπάθειας.  Ακόμη  περισσότερο  ευγνώμων  είμαι  γιατί  η  εκπαίδευσή  μου  στην  Αμερική 

στάθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τον Καθηγητή Michael Zindrick MD, χειρουργό σπονδυλικής στήλης δάσκαλο, 

μέντορα και φίλο και έναν από τους πιο πολυτάλαντους ανθρώπους που έχω γνωρίσει.  

 

Στα μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής Αν. Καθηγητή Ορθοπαιδικής Κοντάκη Γεώργιο και 

Αν. Καθηγητή Ακτινολογίας Καραντάνα Απόστολο θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την 

υποστήριξή τους. 

 

Τέλος θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες στην γυναίκα μου Βασιλική και στο γιό μου Νικόλα που με 

στερήθηκαν τις ατέλειωτες ώρες που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια. 
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Ανατομική και Εμβρυολογία της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης 

1.1   Εμβρυολογία Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

Η σπονδυλική στήλη με  τους σπονδύλους  και  τους μεσοσπονδύλιους  δίσκους που  την απαρτίζουν 

αποτελεί    ένα  από  τα  πιο  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  της 

διαδικασίας  τμηματοποίησης  ή  μεταμερισμού  που  εξελίσσεσαι  στο 

ανθρώπινο  έμβρυο  κατά  την  ανάπτυξή  του.  Η  σπονδυλική  στήλη 

αναπτύσσεται  κυρίως  μέσω  ενδοχονδριακής  οστεογένεσης,  η  οποία 

είναι το αποτέλεσμα μίας αλυσίδας γεγονότων τα οποία ξεκινούν στα 

πρώτα στάδια της εμβρυογένεσης (Sherk 1998). 

Την  τρίτη  εβδομάδα  της  κύησης  σχηματίζονται  αλυσιδωτές 

διογκώσεις  του  μεσεγχύματος  εκατέρωθεν  της  νωτιαίας  χορδής  και 

της  νευρικής  πλάκας  καθώς  αυτή  αναδιπλώνεται  και  σχηματίζει  το 

νευρικό  σωλήνα.  Αυτές  οι  διογκώσεις  ονομάζονται  σωμίτες  και  σε 

αμνιοτικά έμβρυα σχηματίζονται με ρυθμό ένα ζεύγος κάθε 90 λεπτά. 

Είναι  εμφανείς  στα  πλάγια  του  αναπτυσσόμενου  εμβρύου  καθώς 

προβάλουν κάτω από το λεπτό εξώδερμα  (Richarson et al 1998). Την 

τέταρτη  εβδομάδα  της  κύησης  οι  σωμίτες  διαφοροποιούνται  μέσα 

στην  μάζα  τους  σε  μεσεγχυματικά  σκληροτόμια  και  επιθηλιακά 

δερμομυοτόμια.    Από  τα  δερμομυοτόμια  θα  προκύψουν  όλοι  οι 

σκελετικοί  και  οι  λείοι  μύες,  το  ενδοθήλιο,  η  επιδερμίδα  και  οι 

ωμοπλάτες.  Την  έκτη  εβδομάδα  της  κύησης  τα  σκληροτόμια  υφίστανται  μία  μεταμόρφωση,  η  οποία  έχει 

ονομαστεί  επανατμηματοποίηση.  Στην  διάρκεια  αυτής  της  διαδικασίας  το  σκληροτόμιο  χωρίζεται  σε  ένα 

κεφαλικό  τριτημόριο  από  χαλαρό  μεσέγχυμα 

και  σε  δύο  ουραία  τριτημόρια  από  πυκνό 

μεσεγχυματικό  ιστό.  Το  δερμομυοτόμιο 

καλύπτει  τα  δύο  τμήματα  του  σωμίτη.  Τα 

σκληροτόμια κινούνται προς την μέση γραμμή 

και  συνενώνονται  γύρω  από  την  νωτιαία 

χορδή.    Στην  διάρκεια  αυτής  της  διαδικασίας 

το  κεφαλικό  τριτημόριο  του  ενός 

σκληροτομίου συνενώνεται με τα δύο  ουραία 

τριτημόρια  του  υπερκείμενου  αφήνοντας 

ανάμεσά  τους  ένα  υπόλειμμα  νωτιαίας 

χορδής. Με αυτό  τον  τρόπο σχηματίζονται  τα 

σώματα  των  σπονδύλων  με  τις  πλευρικές 

αποφύσεις  και  τους  παρεμβαλλόμενους  μεσοσπονδυλίους  δίσκους  Τα  μεσεγχυματικά  κύτταρα  του 

σκληροτομίου  μεταναστεύουν  επίσης  ραχιαία  και  δημιουργούν  τα  νευρικά  τόξα  των  σπονδύλων  τα  οποία 

Εικόνα  1.  Σωμίτες  σε  έμβρυο  3 
εβδομάδων.  Από  Gray’s  Anatomy 
2005 

Εικόνα  2.  Επανατμηματοποίηση  σκληροτομίων  την  6η 
εβδομάδα κύησης. Από Gray’s Anatomy 2005 
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περιτυλίγουν  τον  νωτιαίο  μυελό  υπό  την  μορφή  των 

πετάλων  και  των  αυχένων  του  σπονδύλου  (Ordhal 

1993,  Sherk  1998).  Η  νωτιαία  χορδή  διασπάται  και 

απωθείται  από  το  σκληροτομικό  μεσέγχυμα  που 

σχηματίζει  τα  σπονδυλικά  σώματα  και  σχηματίζει  τον 

μεσοσπονδύλιο  δίσκο.  Η  περιφέρεια  του  δίσκου 

σχηματίζεται  από  σκληρόδερμα  το  οποίο 

διαφοροποιείται  σε  ένα  πεταλιώδες  εξωτερικό  ινώδη 

δακτύλιο  ο  οποίος  τρέφεται  από  το  εσωτερικό 

δακτύλιο  που  περιβάλει  την  νωτιαία  χορδή.  Κατά  το 

δεύτερο  μήνα  της  κύησης  ο  εσωτερικό  ινώδης 

δακτύλιος  ενώνεται  με  την  νωτιαία  χορδή 

σχηματίζοντας ινόχονδρο. Μετά τον έκτο μήνα της κύησης τα κύτταρα της νωτιαίας χορδής αντικαθίστανται 

από  κύτταρα  του  ινώδους  δακτυλίου,  μία διαδικασία που ολοκληρώνεται  κατά    την δεύτερη δεκαετία  της 

ζωής (Stern and Vasiliauskas 2000, Sherk 1998) (Εικόνα 3).   

Σε  κάθε  μεσεγχυματικό  μοντέλο  σπονδύλου  σχηματίζονται    τρία  κέντρο  χονδρογένεσης.    Ένα 

κεντρικά  στο  σώμα  και  από  ένα  σε  κάθε  ήμισυ  πετάλου.  Η  συνένωση  του  χόνδρινου  σπονδύλου  δεν 

ολοκληρώνεται  πριν  το  τέταρτο  μήνα  της  κύησης.  Η  οστεογένεση  στους  σπονδύλους  ξεκινά  από  την 

αυχενοθωρακική  συμβολή  και  προχωρά  κεφαλικά  και  ουραία.  Ένας  τυπικός  σπόνδυλος  οστεοποιείται  από 

τρία  κύρια  κέντρα,  ένα  στο  σώμα  και  από  ένα  σε  κάθε  ήμισυ  τόξου  (Bagnall  et  al  1977).  Σε  ορισμένες 

περιπτώσεις  το  σώμα  οστεοποιείται  από  δύο  κέντρα.  Σε  περίπτωση  δυσλειτουργίας  του  ενός  εκ  των  δύο 

προκύπτει  ένας  σφηνοειδής  σπόνδυλος  (ημισπόνδυλος)  που  μπορεί  να  προκαλέσει  συγγενή  σκολίωση.  Τα 

οπίσθια  τόξα  συνοστεώνονται  μετά  τον  πρώτο  χρόνο  της  ζωής  πρώτα  στην  οσφυϊκή  μοίρα  και  μετά  στην 

θωρακική  και  αυχενική  μοίρα.  Στην  αυχενική 

σπονδυλική  μοίρα  η  σύγκλιση  των  τόξων  έχει 

ολοκληρωθεί  μέχρι  τον  τρίτο  χρόνο  της  ζωής 

αλλά στους κατώτερους οσφυικούς σπονδύλους 

ολοκληρώνεται  μετά  τον  έκτο  χρόνο.  Τα 

κρανιακά  και  ουραία  τμήματα  των  σπονδύλων 

και  τα  άκρα  των  εγκαρσίων  και  ακανθωδών 

αποφύσεων  παραμένουν  χόνδρινα  μέχρι  την 

εφηβεία  μετά  την  οποία  εμφανίζονται  πέντε 

πυρήνες συνοστέωσης (επιφυσιακές πλάκες). Η 

συνοστέωση  ολοκληρώνεται  περίπου  στο  25ο 

έτος  της  ζωής.  Το όριο μεταξύ  ινίου  και αυχένα στους αναπτυσσόμενους σωμίτες  είναι ακόμη αντικείμενο 

έρευνας, αλλά γενικότερα θεωρείται πιθανότερο το επίπεδο μεταξύ 5ου και 6ου σωμίτη  (Wilting et al 1995). 

Με βάση αυτή την θεωρία οι αυχενικοί σπόνδυλοι σχηματίζονται ουραία του 5ου σωμίτη. Τα σκληροτόμια του 

5ου , 6ου και 7ου σωμίτη ακολουθούν διαφορετική ανάπτυξη από τους πιο ουραίους. Αν και τα πλάγια κέντρα 

Εικόνα  3.  Σχηματισμός  νωτιαίας  χορδής 
σπονδυλικών  σωμάτων  και  μεσοσπονδύλιων 
δίσκων. Από Gray’s Anatomy 2005 

Εικόνα 4. Πυρήνες οστέωσης σπονδύλων. Από Gray’s Anatomy 
2005 
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ανάπτυξης των τριών πρώτων σωμιτών ακολουθούν παρόμοια ανάπτυξη όπως και τα πιο ουραία τα κοιλιακά 

τους κέντρα έχουν τελείως διαφορετική εξέλιξη. Τα κοιλιακά κέντρα έχουν πάρει το χαρακτηρισμό Χ,Υ και Ζ. 

Το ύψος τους είναι παρόμοιο με τα κέντρα των υπολοίπων σωμιτών και το κέντρο Χ αντιστοιχεί με το σωμίτη 

5  ενώ  τα  Υ  και  Ζ  με  το  σωμίτη  6  και  το  κεφαλικό  τριτημόριο  του  σωμίτη  7. Μεταξύ  των  κέντρων  Υ  και  Υ 

σχηματίζεται για λίγο διάστημα ένας μεσοσπονδύλιος δίσκος ο οποίος φυσιολογικά μετά υποστρέφει. Σπάνια 

παρατηρούνται υπολείμματα αυτού του δίσκου στην ενήλικο ζωή. Το σύμπλεγμα Χ,Υ,Ζ σχηματίζει τον οδόντα 

(Α2). Η αποτυχία συνένωσης του Χ με τα Υ και Ζ κέντρα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία os terminale. Η 

αποτυχία συνένωσης του ΧΥ με το Ζ προκαλεί την δημιουργία ενός os odontoideum. Η απλασία του Χ και του 

Υ θα οδηγήσει σε ιδιαίτερα βραχύ οδόντα (Crockard and Stevens 1995). 

Ο  σχηματισμός  του  οπίσθιου  τόξου  του  άτλαντα  (Α1) 

γίνεται  με  συνένωση  του  ουραίου  τμήματος  του  σωμίτη  4  και 

του πιο κεφαλικού τμήματος  του σωμίτη 5. Ο σχηματισμός του 

πρόσθιου τόξου του Α1 δεν έχει ακόμη εξηγηθεί ικανοποιητικά. 

(Muller and O’Rahilly 1994). Ο σχηματισμός των δύο κεφαλικών 

αυχενικών  σπονδύλων  είναι  στενά  συνδεδεμένος  με  τον 

σχηματισμό  του  ινίου  και  έτσι  διαταραχές  της  ανάπτυξης  της 

μίας  περιοχής  θα  επηρεάσει  και  την  άλλη.    Χαρακτηριστικά 

τέτοια  παραδείγματα  είναι  η  υποπλασία  του  οδόντα  με 

εγκολεασμό,  υποπλασία  του  οπίσθιου  κρανιακού  βόθρου  και 

στένωση  του  ινιακού  τρήματος  (κρίσιμη  διάμετρος<19mm) 

(Arnold‐Chiari)  και  ατελής  συνοστέωση  των  ινιακών  κονδύλων 

(προάτλας) (Nishikawa et al 1997). 

Οι  κατώτεροι  αυχενικοί  σπόνδυλοι  ακολουθούν  την 

τυπική ανάπτυξη των υπολοίπων σπονδύλων με την διαφορά ότι 

εκτός  από  την  εγκάρσια  απόφυση,  έχουν  και  μία  πλευρική 

απόφυση  που  περιβάλουν  το  εγκάρσιο  τρήμα.  Η  πλευρική 

απόφυση  ιδιαίτερα  στους  κατώτερους  αυχενικούς  σπονδύλους 

μπορεί να δώσει ανάπτυξη σε πλήρη πλευρά η οποία μπορεί να 

φτάσει μέχρι  και  το στέρνο. Ο  έβδομος αυχενικός σπόνδυλος 

είναι  μεταβατικός  μεταξύ  αυχενικού  και  θωρακικού 

σπονδύλου.  Η  διαταραχή  του  σχηματισμού  των  αυχενικών 

σπονδύλων  είναι  το  αποτέλεσμα  ατελούς  συνένωσης  των  κέντρων.  Η  πάθηση  ονομάζεται  Klippel  Feil  και 

περιλαμβάνει  όλες  τις  παραλλαγές  συνοστέωσης  αυχενικών  σπονδύλων.  Τα  προσβεβλημένα  άτομα  έχουν 

χαμηλή τριχοφυΐα, βραχείς αυχένες και δυσκαμψία (Sherk 1998). 

 

 

 

 

Εικόνα  5.  Σχηματισμός  αυχενικής  μοίρας 
σπονδυλικής  στήλης.  Από  Gray’s  Anatomy 
2005 
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1.2  Περιγραφική Ανατομική Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

Οστικές δομές και αρθρώσεις 

Οι  οστικές  δομές  σε  διαφορετικές  περιοχές  της  σπονδυλικής  στήλης  εκτός  από  την  διαφορά  στις 

διαστάσεις έχουν και εμφανή διαφορά στην κατασκευή.  Ιδιαίτερα ξεχωριστή είναι η ανατομία του άτλαντα 

και του άξονα.   Ο  άτλαντας  (Α1)  είναι  μια  δακτυλιοειδής  κατασκευή  στην  οποία  το  παχύ  πρόσθιο  τόξο 

συνενώνεται με τα πλάγια ογκώματα. Οι ινιακοί κόνδυλοι αρθρώνονται με την κοίλη ανώτερη επιφάνεια των 

πλαγίων ογκωμάτων με μία κοίλη άρθρωση  (Fielding et al 1974, McBroom et al 1985). Οι  ινιακοί κόνδυλοι 

προβάλουν προς  τα κάτω και έξω ενώ τα πλάγια ογκώματα προς τα πάνω και έσω υποστηρίζοντας έτσι  το 

ινίο.  Οι  ατλαντοινιακές  αρθρώσεις  στηρίζονται  από  πρόσθιες  και  οπίσθιες  ινιακές  μεμβράνες  οι  οποίες 

αποτελούν  συνέχεια  του  πρόσθιου  επιμήκους  συνδέσμου  και  του  ωχρού  συνδέσμου  (Εικόνα  ΧΧ).  Η 

ατλαντοινιακή  άρθρωση  επιτρέπει  κινήσεις  κάμψης,  έκτασης  και  πλάγια  κάμψης.  Οι  ουραίες  αρθρικές 

Εικόνα 6. Ανατομία ανώτερης αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. Από Netter  1982 
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επιφάνειες  των  πλαγίων  ογκωμάτων  είναι  πιο 

πεπλατυσμένες  και  πιο  κυκλικές  από  τις 

κεφαλικές και προβάλουν προς  τα κάτω και έξω 

για να αρθρωθούν με τον άξονα. Ο άτλαντας δεν 

έχει  σώμα  και  το  πρόσθιο  φύμα  του  πρόσθιου 

τόξου  χρησιμεύει  σαν  σημείο  πρόσφυσης  των 

longus colli  μυών. Το οπίσθιο φύμα του άτλαντα 

χρησιμεύει για την πρόσφυση του μικρού ορθού 

μυός  και  της  ινιακής  μεμβράνης.  Η  μέση 

διάμετρος του οπίσθιου τόξου είναι 8mm 

και  ο  φλοιός  είναι  πολύ  λεπτός  (Galante 

1967).  Ο  άτλαντας  έχει  δύο  μεγάλες 

εγκάρσιες  αποφύσεις  όπου  προσφύονται 

οι  άνω  και  κάτω  λοξοί  μύες.  Στο  κέντρο 

της  εγκάρσιας  απόφυσης  βρίσκεται  το 

εγκάρσιο  τρήμα,  διαμέσου  του  οποίου 

διέρχεται η σπονδυλική αρτηρία. 

  Ο  άξονας  (Α2)  έχει  επίσης 

ιδιαίτερη  ανατομία.  Η  οδοντοειδής 

απόφυση  προβάλει  προς  τα  πάνω, 

αρθρωμένη  με  διάρθρωση  με  το 

οπίσθιο  χείλος  του  πρόσθιου  τόξου  του  άτλαντα.  Η  γωνία  προβολής  του  οδόντος  ποικίλει  από  ‐2  έως  42 

μοίρες με μία μέση τιμή 13 μοιρών (Goel et al 1986). Το μέσο ύψος του οδόντα είναι περίπου 15 mm (Vaccaro 

et al 2001). Ο εγκάρσιος σύνδεσμος,  ο οποίος συνδέει  τα δύο άκρα του πρόσθιου  τόξου σταθεροποιεί  τον 

οδόντα πάνω στο πρόσθιο τόξο του άτλαντα. Ο εγκάρσιος σύνδεσμος είναι η κύρια σταθεροποιητική  δομή 

της ατλαντοαξονικής άρθρωσης. Ο εγκάρσιος σύνδεσμος έχει προεκτάσεις προς τα άνω και κάτω οι οποίες 

σχηματίζουν  το  σταυροειδή  σύνδεσμο  του  άτλαντα.  Δευτερογενείς  σταθεροποιητές  αυτής  της  άρθρωσης 

είναι ο alarm  ligament ο οποίος συνδέει  τα πλάγια του οδόντα με  το  ινιακό τρήμα,  και ο apical  ligament ο 

οποίος  συνδέει  το  άκρο  του  οδόντα  με  το  ινιακό 

τρήμα  και  αποτελεί  υπόλειμμα  της  νωτιαίας  χορδής.  

Η  μεμβράνη  του  σκινιδίου  αποτελεί  την  κεφαλική 

προέκταση  του  οπίσθιου  επιμήκη  συνδέσμου.  Ο 

άξονας στο οπίσθιο τμήμα του έχει το πέταλο και την 

μεγάλη  δισχιδή  ακανθώδη  απόφυση  στην  οποία 

προσφύονται  ο  μείζονος  ορθός  και  οι  κάτω  λοξοί 

μύες.  Η  ζώνη  μετάπτωσης  του  πετάλου  στα  πλάγια 

ογκώματα του άξονα δεν είναι σαφής. Οι αυχένες του 

άξονα  είναι  μεγάλοι  και  προβάλουν  εσωτερικά  (30°) 

Εικόνα 7. Ανατομία του Άξονα (Α2).  Από Gray’s Anatomy 2005 

Εικόνα  8.  Ανατομία  του  άτλαντα.  Από  Gray’s 
Anatomy 2005 
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και  προς  τα  πάνω  (20°)  (Vaccaro et al 2001).  Η  ατλαντοαξονική  διάρθρωση προσφέρει  σχεδόν  το  50%  της 

συνολικής αξονικής στροφής της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.   Ο σπονδυλικός σωλήνας στην 

ανώτερη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης είναι πιο ευρύς από την κατώτερη με μία διάμετρο 23 mm 

στο επίπεδο του Α1 και 20mm στο επίπεδο του Α2. 

  Η ανατομία της κατώτερης μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι παρόμοια από τον Α3 έως και τον 

Α6. Ο Α7 σπόνδυλος έχει  ιδιαίτερη κατασκευή καθώς αποτελεί τον μεταβατικό σπόνδυλο από την αυχενική 

προς  την  θωρακική  μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης.  Οι 

ακανθώδεις  αποφύσεις  του  Α3  έως  και  του  Α6  είναι 

δισχιδείς  και  προβάλουν  ουραία.  Η  ακανθώδης  απόφυση 

του  Α7  δεν  είναι  δισχιδής  αλλά  μεγάλη  και  έτσι  προβάλει 

αισθητά κάτω από το δέρμα (vertebra prominens). Συνήθως 

υπάρχει μία διακριτή ζώνη μετάπτωσης από το πέταλο στην 

ακανθώδη  απόφυση,  αν  και  αυτή  δεν  είναι  πάντοτε  τόσο 

σαφής. Τα πλάγια ογκώματα έχουν στο άνω και κάτω τμήμα 

τους τις αρθρικές αποφύσεις με τις οποίες σχηματίζονται οι 

μεσοσπονδυλικές διαρθρώσεις. Η ζώνη μετάπτωσης μεταξύ 

του πετάλου και των πλαγίων ογκωμάτων είναι σαφής ενώ 

το  πρόσθιο  χείλος  τους  μεταπίπτει  στις  εγκάρσιες 

αποφύσεις. 

Οι μεσοσπονδύλιες διαρθώσεις (facets) έχουν κατεύθυνση 45 μοιρών προς τα εμπρός και επάνω σε 

σχέση με το οριζόντιο επίπεδο. Σχηματίζονται από τον αρθρικό χόνδρο, τον αρθρικό υμένα, τους μηνίσκους 

και  τους  αρθρικούς  θυλάκους.  Η  αρθρική  επιφάνεια  στο  οπίσθιο  χείλος  της  είναι  οριζόντια  και  ελαφρά 

κυκλική.   Οι αρθρικοί θύλακοι έχουν πλούσια νεύρωση με νευρικές απολήξεις πόνου και  ιδιαισθητικότητας 

και  συμμετέχουν  σημαντικά  στην  παθογένεση  του  αυχενικού 

πόνου.  Η  οπίσθια  απόσταση  μεταξύ  των  αρθρικών  επιφανειών 

έχει  σχετικά σταθερή  τιμή μεταξύ 9  και 16mm  με μέση  τιμή  τα 

13mm (Adams and Huton 1983). Αυτός είναι και ο λόγος για τον 

οποίο  τα  περισσότερα  συστήματα  οπίσθιας  αυχενικής 

σπονδυλοδεσίας  με  πλάκες  και  βίδες  έχουν  επιλέξει  ως 

απόσταση μεταξύ των οπών των βιδών τα 13mm. 

Ο  τυπικός  σπόνδυλος  της  κατώτερης  αυχενικής  μοίρας  της 

σπονδυλικής  στήλης  αποτελείται  από  το  σώμα,  τις  εγκάρσιες 

αποφύσεις  και  τους  αυχένες.  Το  σώμα  είναι  σχετικά  μικρό  και 

ωοειδές  με  την  πλάγια  διάμετρό  του  μεγαλύτερη  από  την 

προσθιοπίσθια.    Η  κεφαλική  επιφάνεια  του  σώματος  σε 

μετωπιαία  τομή  είναι  κοίλη  και  η  ουραία  κυρτή,  αλλά  σε 

οβελιαία  τομή  η  κεφαλική  επιφάνεια  είναι  κυρτή  και  η  ουραία 

κοίλη. Το πρόσθιο κάτω χείλος του σώματος του σπονδύλου έχει 

Εικόνα  9.  Οπίσθια  άποψη  ανατομικών 
σχέσεων  αυχενικής  μοίρας  σπονδυλικής 
στήλης. Από Gray’s Anatomy 2005 

Εικόνα  10.  Πλάγια  όψη  ανατομικών 
σχέσεων  αυχενικής  μοίρας  σπονδυλικής 
στήλης. Από Gray’s Anatomy 2005 
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κλίση προς τα κάτω.  

Τα πλάγια χείλη της κεφαλικής επιφάνειας του σώματος προβάλουν προς τα πάνω με τα άγκιστρα 

(uncus)  και  αρθρώνονται  με  αντίστοιχες  κοίλες  εντομές  της  ουραίας  επιφάνειας  του  υπερκείμενου 

σπονδύλου  σχηματίζοντας  τις  αρθρώσεις  του  Luschka.  Αυτές  οι  αρθρώσεις  επιβαρύνονται  με  μεγαλύτερη 

μεταφορά φορτίων σε περίπτωση που εκφυλιστεί ο μεσοσπονδύλιος δίσκος και χάσει μέρος του ύψους του. 

Ο ακριβής ρόλος των αρθρώσεων του Luschka δεν είναι γνωστός αλλά εκτιμάται ότι αποτρέπουν την οπίσθια 

ολίσθηση  και  τη  πλάγια  κάμψη  (Frykholm  1951,  Penning  1978).  Επιπρόσθετα  μπορεί  να  προσφέρουν 

σταθεροποίηση  και  καθοδήγηση  στην  κάμψη  και  να  παίζουν  κάποιο  ρόλο  στην  σύζευξη  των  αυχενικών 

κινήσεων (Frykholm 1951, Penning 1978). 

 

Η προσθιοπίσθια διάμετρος των σωμάτων των αυχενικών σπονδύλων κατά μέσο όρο είναι 17mm και 

η πλάγια 15mm από τον Α2 έως τον Α6 , ενώ στον Α7 οι διαστάσεις αυτές γίνονται 20 και 17mm αντίστοιχα. 

Το ύψος του οπισθίου τοιχώματος του σώματος του σπονδύλου στο μέσο οβελιαίο επίπεδο ποικίλει από 11‐

13mm.  

Από το κεφαλικό τμήμα του πρόσθιου σώματος του σπονδύλου προβάλουν προς τα δύο πλάγια τα 

πρόσθια φύματα των εγκαρσίων αποφύσεων, οι οποίες αποτελούν το ανάλογο των πλευρών στο θώρακα. Το 

πρόσθιο  φύμα  του  Α6  σπονδύλου  αποτελεί  ένα  σημαντικό  οδηγό  χειρουργικό  σημείο.  Το  πρόσθιο  φύμα 

ενώνεται  με  το  οπίσθιο  φύμα  σχηματίζοντας  την  εγκάρσια  απόφυση  με  το  εγκάρσιο  τρήμα.  Μεταξύ  των 

φυμάτων  υπάρχει  η  εγκάρσια  αύλακα  στην  οποία  πορεύεται  η  εξερχόμενη  νευρική  ρίζα.  Στην  εγκάρσια 

απόφυση  υπάρχει  το  εγκάρσιο  τρήμα  το  οποίο  ευρίσκεται  μεταξύ  των  φυμάτων  και  του  σώματος  των 

σπονδύλων και από το οποίο διέρχεται η σπονδυλική αρτηρία και οι συνοδές φλέβες 

 

Εικόνα 11. Ανατομία κατώτερων αυχενικών σπονδύλων. Από Operative Techniques Spine Elsevier 2006 
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1.3 Λειτουργική Ανατομική Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

Ανώτερη Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Ινιοατλαντική Διάρθρωση 

Η κύρια κίνηση αυτής της άρθρωσης γίνεται στο οβελιαίο επίπεδο. Το εύρος της κάμψης ‐ έκτασης 

είναι μεταξύ 13° (Werne 1957) και 25° (Panjabi et al 1998a). Η κάμψη περιορίζεται από το άκρο του οδόντα το 

οποίο  προσκρούει  στο  πρόσθιο  χείλος  του  ινιακού  τρήματος,  πάνω  σε  ένα  θύλακο  τον  οποίο  ο Werne 

αποκάλεσε “bursa apicis dentis” (Werne 1957). Η μεμβράνη του σκινιδίου η οποία προσφύεται στο σώμα του 

Α2  και  στο  πρόσθιο  χείλος  του  ινιακού  τρήματος  περιορίζει  την  έκταση.  Η  κάμψη  στην  ατλαντοινιακή 

άρθρωση θα περιτυλίξει το άνω τμήμα της μεμβράνης και με αυτό τον τρόπο θα περιορίσει την περαιτέρω 

κάμψη  στο  επίπεδο  Α1‐Α2.  Η  οριζόντια  παρεκτόπιση  στην  ατλαντοινιακή  άρθρωση  είναι  φυσιολογικά 

ελάχιστη. Η κάμψη και η έκταση δεν θα πρέπει να προκαλούν περισσότερο από 1mm παρεκτόπιση μεταξύ 

του άκρου του οδόντα και της βάσης του ινίου (Wiesel and Rothman 1979). Η πλάγια κάμψη και οι στροφές 

στην  ατλαντοινιακή  περιορίζονται  σε  ένα 

εύρος  κίνησης  5°  από  τους  θυλάκους  και 

τους  πτερυγοειδείς  συνδέσμους.  Οι 

πτερυγοειδείς  σύνδεσμοι  έχουν  μήκος  10‐

13mm σε κάθε πλευρά με το ένα τους άκρο 

να συνδέει τον οδόντα με το ινίο και με το 

άλλο τους άκρο τον οδόντα με τον άτλαντα 

(Dvorak  and  Panjabi  1987,  Panjabi  et  al 

1991a).  Κατά  την  διάρκεια  της  αριστερής 

πλάγιας  στροφής  τεντώνουν  το  δεξιό  άνω 

τμήμα του συνδέσμου (το συνδεδεμένο με 

το  ινίο)  και  το  κάτω  αριστερό    (το 

συνδεδεμένο με  το πρόσθιο  τόξο  του Α1). 

Κατά την διάρκεια της αξονικής στροφής 

προς τα αριστερά τεντώνουν και τα δύο 

άκρα  του  δεξιού  συνδέσμου.  Το 

στιγμιαίο  κέντρο  περιστροφής  (IAR)  για  την  ατλαντοινιακή  άρθρωση  δεν  έχει  ακόμη  διευκρινιστεί.  Η 

επικρατούσα άποψη είναι ότι ο άξονας x διέρχεται από τις μαστοειδείς αποφύσεις και ο άξονας z βρίσκεται 2‐

3 mm  πάνω  από  τον  οδόντα.  Συμπιεστική  επιμήκης  κίνηση  στον  άξονα  z  ουσιαστικά  δεν  υπάρχει  καθώς 

εμποδίζεται  από  την  οστική  ανατομία.  Αντίθετα  η  απομάκρυνση  των  αρθρικών  επιφανειών  στον  άξονα  z  

(ελκυσμός)  εμποδίζεται  μόνο  από  τα  συνδεσμικά  στοιχεία  και  κυρίως  από  την  μεμβράνη  του  σκηνιδίου 

(tectorial)  με  μικρή  συνεισφορά  των  πτερυγοειδών  συνδέσμων. Οι  υπόλοιποι  ινιοαυχενικοί  σύνδεσμοι  δεν 

φαίνεται  να  προσφέρουν  στην  προστασία  από  ελκυστικά  φορτία.  (Dvorak  and  Panjabi  1987, Dvorak  et  al 

1988b, Panjabi et al 1991a, Panjabi et al 1991b, Werne 1957) 

 

 

Εικόνα  12.  Οπίσθια  άποψη  ανατομικών  σχέσεων  αυχενικής  μοίρας 
σπονδυλικής στήλης και συνδέσμων. Από Gray’s Anatomy 2005 
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Ατλαντο – αξονική Διάρθρωση 

Το ατλαντο‐αξονικό  αρθρικό  σύμπλεγμα  (Α1‐

Α2)  αποτελείται  από  δύο  μεσοσπονδύλιες 

διαρθρώσεις  (facets)  και  την  μοναδική  αντλαντο‐

οδοντική  διάρθρωση.  Η  σταθερότητα  αυτού  του 

εξαιρετικά ευκίνητου συμπλέγματος βασίζεται κυρίως 

στους  συνδέσμους.    Αρκετοί  συγγραφείς 

προσδιορίζουν  την  κίνηση  του  Α1‐Α2  επιπέδου  στο 

οβελιαίο  επίπεδο  (κάμψη  –  έκταση)    κατά  μέσο  όρο 

στις 11° . Η κίνηση αυτή φαίνεται ότι επιτρέπεται από 

το στρογγυλεμένο άκρο του οδόντα (Dvorak et al 1991, 

Lin  et  al  2001, Werne  1957).  Η  αξονική  στροφή  στο 

επίπεδο  Α1‐Α2  είναι  το  60%  της  συνολικής  στροφής 

της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  και 

αναφέρεται ότι έχει  τιμές μεταξύ 39°  και 47° σε κάθε 

κατεύθυνση  (Panjabi  et  al  1988a,  Werne  1957).  Η 

πλάγια  στροφή  είναι  αμελητέα  (Panjabi  et  al  1988a, 

Werne  1957).  Το  στιγμιαίο  κέντρο  περιστροφής  (IAR) 

της  κάμψης και  έκτασης  εκτιμάται ότι βρίσκεται στην 

περιοχή  του  κεντρικού  τριτημορίου  του  οδόντα 

ενώ  για  την  αξονική  στροφή  ταυτίζεται  με  τον 

επιμήκη άξονα του οδόντα (Werne 1957).  

Η οπίσθια ολίσθηση αποτρέπεται από  το 

πρόσθιο  τόξο  του  Α1  ενώ  η  πρόσθια  κυρίως  από 

τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Λιγότερο σημαντική είναι 

η συνεισφορά των πτερυγοειδών συνδέσμων    και 

ακόμη  πιο  περιορισμένη  αυτή  των  επικουρικών 

ατλαντο‐αξονικών  συνδέσμων  και  των  θυλάκων 

(Dvorak  and  Panjabi  1987,  Dvorak  et  al  1987). 

Ολίσθηση του άξονα επί του οδόντα με διάσταση 

μέχρι 3mm  του  πρόσθιου ατλαντο‐οδοντικού  διακένου  (Anterior Antlanto Dental  Interval: AADI)  θεωρείται 

φυσιολογική.  Όπως  αποδείχθηκε  από  τις  εργασίες  των  Fielding  και  συνεργατών,  το  διάκενο AADI  αυξάνει 

μόνο μετά από κάκωση ή αλλοίωση του εγκαρσίου συνδέσμου (Fielding et al 1974).  Στην περίπτωση που το 

AADI διάστημα μεγαλώσει πάνω από 5 mm τότε η ρήξη του εγκαρσίου συνδέσμου θα πρέπει να θεωρείται 

βέβαιη μαζί με συνοδό βλάβη  των θυλάκων  και  των  επικουρικών συνδέσμων  (Fielding et al 1974). Όταν ο 

εγκάρσιος σύνδεσμος είναι ακέραιος τότε απαιτείται στροφή μεγαλύτερη των 65° σε μία κατεύθυνση για να 

επέλθει εξάρθρημα. Αντίθετα σε βλάβη του εγκαρσίου συνδέσμου το εξάρθρημα μπορεί να συμβεί και σε 45° 

Εικόνα 13. Σχέση οδόντα με πρόσθιο τόξο άτλαντα και 
ινίο.  A= Κορυφαίος και CD = Σταυροειδής σύνδεσμοι. 
Από Orthopaedic Knowledge Update AAOS 1999 

Εικόνα  14.  Σχέση  οδόντα  με  πρόσθιο  τόξο  άτλαντα  και 
εγκάρσιο σύνδεσμο. Από Gray’s Anatomy 2005 
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στροφής. Το σύστοιχο ζεύγος των πτερυγοειδών συνδέσμων περιορίζει επίσης την στροφική κίνηση προς την 

αντίθετη κατεύθυνση  (Dvorak and Panjabi 1987, Dvorak et al 1987, Dvorak et al 1988b, Panjabi et al 1991a, 

Panjabi  et  al  1991b).    Όπως  και  στην  ατλαντοινιακή  άρθρωση  η  κινητικότητα  στον  επιμήκη  άξονα  του 

επιπέδου Α1‐Α2 περιορίζεται από την οστική ανατομία και τους συνδέσμους και η παρουσία της είναι πάντα 

ένδειξη  τραυματισμού  ή  άλλης  παθολογίας  όπως  η  ρευματοειδής  αρθρίτιδα.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  ο 

οδόντας μπορεί να μετακινηθεί προς το ινίο και να προκληθεί πίεση επί του στελέχους. 

 

Κατώτερη Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Το μεσαίο και κατώτερο τμήμα της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης παρουσιάζει σχετικά 

σταθερή  ανατομία  και  λειτουργικά  χαρακτηριστικά.  Για  αυτό  το  λόγο  η  περιγραφή  της  ανατομίας  και  της 

λειτουργικότητας  μπορεί  να  γίνει  ικανοποιητικά  με  την  μελέτη  της  λεγόμενης  Λειτουργικής  Σπονδυλικής 

Μονάδος (Functional Spinal Unit: FSU).  Η FSU περιγράφεται σαν το μικρότερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης 

το οποίο έχει εμβιομηχανικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές της συνολικής σπονδυλικής στήλης. Αποτελείται 

από  δύο  σπονδύλους,  τον 

μεταξύ  τους 

μεσοσπονδύλιο  δίσκο,  και 

τους  συνοδούς 

συνδέσμους και θυλάκους.  

Το  κατώτερο  τμήμα  της 

αυχενικής  μοίρας  της 

σπονδυλικής  στήλης 

μεταφέρει  τα  φορτία 

κυρίως  διαμέσου  του 

σώματος  του  σπονδύλου 

και  του  μεσοσπονδύλιου 

δίσκου και σε ποικίλο βαθμό ανάλογα με την στάση του αυχένα δια μέσου των οπίσθιων μεσοσπονδυλίων 

διαρθώσεων  (facets).  Εκτός  από  τις  αρθρώσεις  και  τον  μεσοσπονδύλιο  δίσκο  στην  σταθερότητα  της  FSU 

συμμετέχουν  και  οι  σύνδεσμοι  και  οι  αρθρικοί  θύλακες.  Κάθε  στοιχείο  της  λειτουργικής  μονάδος  θα 

αναπτυχθεί αναλυτικά παρακάτω. 

 

 

 

Μεσοσπονδύλιος Δίσκος 

Ο  μεσοσπονδύλιος  δίσκος  είναι  ένα  γλοιοελαστικό  υλικό  του  οποίου  οι  μηχανικές  ιδιότητες 

εξαρτώνται από τον ρυθμό εφαρμογής των φορτίων.  Σε βραδύ ρυθμό φόρτισης ο δίσκος παραμορφώνεται 

και είναι πιο ελαστικός αλλά σε ταχύτερους ρυθμούς φόρτισης ο δίσκος γίνεται σκληρός (White et al 1975). Η 

εκφύλιση  και  η  αφυδάτωση  του  μεσοσπονδυλίου  δίσκου  θα  επηρεάσει  τις  γλοιοελαστικές  του  ιδιότητες 

(ερπυσμός: creep και χαλάρωση τάσεων: relaxation). Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι η σημαντικότερη δομή 

Εικόνα 15. Λειτουργική 
Μονάδα Κατώτερης 
ΑΜΣΣ (FSU).  

1=Αγκυστροειδείς 
αποφύσεις. 2=Ανώτερη 
μεσοσπονδύλια εντομή. 
3=Εγκάρσιο τρήμα. 
4=Οπίσθιο φύμα. 
5=Νευρικό τρήμα. 
6=Πρόσθιο φύμα.  

Από Orthopaedic 
Knowledge Update 
AAOS 1999 
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της  σπονδυλικής  στήλης  για  την  μεταφορά  των  θλιπτικών  φορτίων  με 

αντοχή  στην  συμπίεση  μεγαλύτερη  από  αυτή  του  σώματος  του 

σπονδύλου  (Hirsch  1955,  Virgin  1951).  Ένας  εκφυλισμένος  δίσκος  θα 

παραμορφωθεί γρηγορότερα και περισσότερο σε σχέση με ένα υγιή. Αυτό 

θα έχει σαν αποτέλεσμα την μεταφορά περισσότερων φορτίων προς την 

περιφέρεια του δίσκου και τον ινώδη δακτύλιο.  

Ο  ινώδης  δακτύλιος  δέχεται  κυρίως  διατμητικά  φορτία  και 

δυνάμεις  ελκυσμού.    Καθώς  σχηματίζεται  από  επάλληλες  αντίθετης 

φοράς  στρώσεις  κολλαγόνου  έχει  μεγαλύτερη  αντοχή  κατά  μήκος  ενός 

άξονα που σχηματίζει 15°  γωνία με  το  επίπεδο  της  επιφυσιακής πλάκας 

και μικρότερη κατά μήκος του άξονα φόρτισης του δίσκου (Galante 1967). 

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος αντιδρά στα συνεχή φορτία με απώλεια υγρασίας και σκλήρυνση. Όταν το φορτίο 

απομακρυνθεί  ο  δίσκος  ενυδατώνεται  μέχρι  να  αποκτηθεί    μία  νέα  ισορροπία  εξωτερικών  φορτίων  και 

εσωτερικής τάσης (Adams and Huton 1983). 

 

Σπονδυλικό Σώμα 

Η  αντοχή  των  σπονδυλικών  σωμάτων  αυξάνεται  από  τον  αυχένα  προς  την  οσφυική  μοίρα  με  μία 

μέση τιμή ορίου θραύσης του σώματος ενός οσφυϊκού σπονδύλου μεταξύ 1500 και 1700 Ν (Messerer 1880, 

Yoganandan et al 1986). Η αντοχή στη θραύση μειώνεται με την αύξηση της οστεοπόρωσης λόγω ηλικίας ή 

άλλων  παθολογικών  αιτίων.  Οι  Bell  και  συνεργάτες  διαπίστωσαν  ότι  απαιτείται  25%  μείωση  της  οστικής 

πυκνότητας ενός σπονδύλου για να επέλθει μείωση της αντοχής στην 

θραύση  κατά  50%  (McBroom  et  al 1985).  Ο  ρυθμός  εφαρμογής  των 

φορτίων  αποτελεί  και  εδώ  καθοριστικό  παράγοντα  όπως  και  στις 

κακώσεις  του  μεσοσπονδυλίου  δίσκου.  Ταχείς  ρυθμοί  φόρτισης 

προκαλούν  εκρηκτικά  κατάγματα  με  σημαντική  παρεκτόπιση  των 

θραυσμάτων,  ενώ  βραδύτεροι  ρυθμοί  προκαλούν  σφηνοειδή  (και 

συνήθως σταθερά) κατάγματα. Η σπονδυλική στήλη μετά την φόρτιση 

επανακτά  το  ελαστικό  μέρος  της  παραμόρφωσης.  Η  παραμένουσα 

πλαστική  παραμόρφωση  του  σπονδυλικού  σωλήνα  και  η 

παραμένουσα  πίεση  του  νευρικού  ιστού  όπως  αυτή  καταγράφεται 

στον απεικονιστικό έλεγχο είναι πάντα μικρότερη από την πραγματική 

κατά την κάκωση (Carter et al 2000). 

 

Μεσοσπονδύλιες Διαρθρώσεις (Facets) 

Οι  μεσοσπονδύλιες  διαρθρώσεις  συμμετέχουν  στην 

μεταφορά θλιπτικών φορτίων κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Οι 

ανάντεις  αρθρικές  αποφύσεις  από  τον  Α2  έως  και  τον  Α4  έχουν 

κατεύθυνση  οπίσθια  και  έσω  και  έχουν  σχήμα  οβάλ  ή  κυκλικό,  ενώ 

Εικόνα  16.  Μετωπιαία  τομή 
μεσοσπονδυλίων  δίσκων  και 
σπονδυλικών δωμάτων  

Εικόνα  17.  Διάταξη 
μεσοσπονδυλίων  διαρθρώσεων 
(Facets).  Από  Techniques  and 
Approaches in Spine Surgery Kim et 
al  Ed 2006 
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από  το  επίπεδο  του  Θ1  και  περιφερικότερα  έχουν  πιο  οριζόντια  φορά.  Η  μετάπτωση  μεταξύ  των  δύο 

κατευθύνσεων μπορεί να είναι  ομαλή ή απότομη. Το συνηθέστερο επίπεδο μετάπτωσης είναι το Α5‐Α6 (Pal 

et al 2001). Οι Zdeblick και συνεργάτες μελέτησαν τον ρόλο των μεσοσπονδύλιων αρθρώσεων και αρθρικών 

θυλάκων στην σταθερότητα της κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στο οβελιαίο επίπεδο. 

Σε  μία  μελέτη  με  ανθρώπινα  πτωματικά  παρασκευάσματα  οι  συγγραφείς  εξέτασαν  το  αποτέλεσμα  της 

εκτομής  οστού  από  τα  οπίσθια  στοιχεία  της  αυχενικής  μοίρας  και  διαπίστωσαν  ότι    μία  αμφοτερόπλευρη 

εκτομή 25%  της αρθρικής απόφυσης ή  του πετάλου δεν έχει καμία ουσιαστική  επίπτωση στη σταθερότητα 

της σπονδυλικής μονάδος. Μονόπλευρη εκτομή του 50% μίας διάρθρωσης είχε σαν αποτέλεσμα 5% αύξηση 

της αστάθειας, ενώ η εκτομή περισσότερου από το 

75%  είχε  σαν  αποτέλεσμα  αύξηση  κατά  25%  της 

αστάθειας  (Zdeblick  et  al  1992).  Οι  ίδιοι 

συγγραφείς  μελέτησαν  και  την  επίδραση  της 

εκτομής  των  αρθρικών  θυλάκων  στην 

σταθερότητα  των  facet.  Διαπίστωσαν  ότι  η 

οπίσθια  αστάθεια  αυξάνει  4%  μετά  από 

αμφοτερόπλευρο  εκτομή  25%    των  θυλάκων,  5% 

μετά  από  αμφοτερόπλευρο  εκτομή  50%  και  22% 

μετά  από  75%  εκτομή  και  32%  μετά  από  πλήρη 

εκτομή  (Zdeblick et  al 1993).  Οι  ίδιοι  συγγραφείς 

στα ίδια πειράματα εξέτασαν και την επίδραση στην στροφική σταθερότητα. Διαπιστώθηκε ότι η εκτομή 25% 

του θυλάκου είχε σαν αποτέλεσμα αύξηση της τροχιάς κίνησης κατά 1%. Η εκτομή 50% την αύξησε κατά 19% 

ενώ  η  εκτομή  πάνω  από  75%  την  αύξησε  κατά  25%.  Η  εκτομή  οστού  περισσότερο  από  το  75%  της 

μεσοσπονδύλιας  διάρθρωσης  είχε  σαν  αποτέλεσμα  την  αύξηση  της  αστάθειας  κατά 50%.  Η  υπολειπόμενη 

στροφική σταθερότητα προέρχονταν κυρίως από τον μεσοσπονδύλιο δίσκο (Zdeblick et al 1992, Zdeblick et al 

1993).  Οι  αρθρικοί  θύλακες  είναι  επίσης  πολύ  σημαντικοί  σταθεροποιητές  σε  κακώσεις  επιταχύνσεων  της 

αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Panjabi et al 1998b, Winkelstein et al 2000).  

 

Αγκιστρωτές Αποφύσεις (Uncus) και Αρθρώσεις του Luschka 

Ο ακριβής ρόλος αυτών των αρθρώσεων δεν είναι γνωστός. Μία πρόσφατη εργασία με μαθηματικό 

μοντέλο  πεπερασμένων  στοιχείων  της  λειτουργικής  μονάδας  (FSU)  Α5‐Α6  βρήκε  ότι  οι  αγκιστρωτές 

αποφύσεις  (uncus)  αποτελούν  σημαντικούς  ρυθμιστές  της  σύζευξης  της  κίνησης  της  κατώτερης  αυχενικής 

μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης.  Οι  αγκιστρωτές  αποφύσεις  διαπιστώθηκε  ότι  ελέγχουν  τόσο  την  κύρια 

κίνηση (πλάγια κάμψη, στροφή) όσο και το αποτέλεσμα της σύζευξης και η χειρουργική εκτομή τους κρίνεται 

ότι θα αποσταθεροποιήσει την λειτουργική μονάδα (FSU) (Clausen et al 1997). 

 

Σύνδεσμοι 

Οι  σύνδεσμοι  της  σπονδυλικής  στήλης  αποτελούν  παθητικούς  σταθεροποιητές  και  οδηγούς  της 

φυσιολογικής κίνησης. Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης φυσιολογικά είναι σε προένταση, αλλά με την 

Εικόνα  18.  Αύξηση  της  προσθοπίσθιας  αστάθειας  σαν 
αποτέλεσμα  μερικής  ή  ολικής  (100%)  εκτομής  των 
μεσοσπονδυλίων αρθρώσεων. Από Zdeblick et al 1992.  
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πάροδο  της  ηλικίας  χάνουν  κάποιες  από αυτές  τις  ιδιότητες  και  χαλαρώνουν.  Ο ωχρός  σύνδεσμος  είναι  ο 

ιστός  με  την  μεγαλύτερη  αναλογία  σε  ελαστικές  ίνες  στο  ανθρώπινο  σώμα  και  έχει  την  μεγαλύτερη 

προένταση  από  όλους  τους  συνδέσμους  (18Ν  σε  νεαρούς  και  5Ν  σε  ηλικιωμένους)(Nachemson  and Evans 

1968). Αυτή το προφόρτιο κρατά τον ωχρό σύνδεσμο τεντωμένο και έτσι κατά τις κινήσεις της σπονδυλικής 

στήλης δεν αναδιπλώνεται πιέζοντας τον νωτιαίο μυελό μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα. Προφόρτιο έχουν και 

οι  υπόλοιποι  σύνδεσμοι  της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  αλλά  είναι  σημαντικά  μικρότερο 

(Przybylski et al 1998, Tkaczuk 1968).  Ο πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος  πορεύεται κατά μήκος του πρόσθιου 

τοιχώματος  των  σπονδυλικών  σωμάτων  και  προσφύεται  ισχυρά  στα  σώματα  και  χαλαρά  στους 

μεσοσπονδύλιους δίσκους.   Αντίθετα ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος  (PLL) που πορεύεται  κατά μήκος  του 

οπίσθιου τοιχώματος των σωμάτων των σπονδύλων έχει ισχυρή πρόσφυση στους δίσκους και χαλαρή στους 

σπονδύλους. Ο πρόσθιος και ο οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος έχουν πλάτος περίπου 7.5 ‐ 12mm  στα επίπεδα 

Α3 με Θ1 (Panjabi et al 1991d). Η σύνθεση των δύο 

συνδέσμων είναι  ίδια. Ο πρόσθιος  επιμήκης  είναι 

δύο φορές ισχυρότερος από τον οπίσθιο διότι έχει 

την  διπλάσια  περίπου  διατομή  (Tkaczuk  1968).

  Ο επακάνθιος σύνδεσμος έχει κατά 15‐20° 

πιο  κατακόρυφη  φορά  των  κολλαγόνων  ινών  του 

σε σχέση με τον μεσακάνθιο (Panjabi et al 1991d). 

Εμβιομηχανικές μελέτες απέδειξαν ότι ο πρόσθιος 

και  ο  οπίσθιος  επιμήκης  σύνδεσμος  έχουν 

υψηλότερη  αντοχή  σε  σχέση  με  τους  οπίσθιους 

συνδέσμους  και  υφίστανται  μικρότερη 

παραμόρφωση κάτω από φορτίο (Yoganandan et al 

2000).    

Το  θυλακοσυνδεσμικό  σύμπλεγμα  των 

οπίσθιων  μεσοσπονδυλίων  διαρθρώσεων 

εξασφαλίζουν σταθερότητα στην λειτουργική σπονδυλική μονάδα. Εκτομή ή καταστροφή περισσότερο από το 

50%  του θυλάκου δημιουργεί αστάθεια  την άρθρωση  (Zdeblick 1993). Οι  ίνες  των συνδέσμων  έχουν φορά 

περίπου 45° σε σχέση με το εγκάρσιο επίπεδο  (Panjabi et al 1991d). Μία πρόσφατη κλινική μελέτη με MRI 

εξέτασε τα ευρήματα σε ασθενείς με αμφοτερόπλευρα ή μονόπλευρα εξαρθρήματα της κατώτερης αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Στα αμφοτερόπλευρα εξαρθρήματα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης η ρήξη  του πρόσθιου επιμήκους συνδέσμου ήταν πολύ συχνή,  αναδεικνύοντας  την σημασία αυτού 

του συνδέσμου για την σταθερότητα της ΑΜΣΣ. Αντίθετα η ρήξη του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου δεν ήταν 

σταθερό εύρημα στα μονόπλευρα εξαρθρήματα. Βλάβες του μεσοσπονδυλίου δίσκου ήταν συχνές και στους 

δύο τύπους κακώσεων (Vaccaro et al 2001). Προκειμένου να προκληθεί πειραματικά in vitro ένα ετερόπλευρο 

εξάρθρημα της κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης απαιτείται η ταυτόχρονη διατομή του 

αρθρικού θυλάκου, του ινώδους δακτυλίου και του ωχρού συνδέσμου (Sim et al 2001). 

 

Εικόνα  19.  Σύνδεσμοι  της  κατώτερης  αυχενικής  μοίρας 
σπονδυλικής  στήλης.  Πρόσθιος  επιμήκης.  Οπίσθιος 
επιμήκης.  Ωχρός.  Μεσακάνθιος.  Επακάνθιος.  Θύλακοι 
αρθρώσεων.  
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2. Εμβιομηχανική της Αυχενικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης 

 

2.1 Ορισμοί και Αρχές Εμβιομηχανικής 

 

Γενικά 

Η εμβιομηχανική χρησιμοποιεί την μηχανική (κλάδος της φυσικής που αναλύει τις δυνάμεις) για την 

μελέτη των ανατομικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των ζωντανών  ιστών. Το μυοσκελετικό σύστημα 

αποτελεί  ίσως  το  καλύτερο  παράδειγμα  βιολογικού  μηχανικού  συστήματος.  Η  βασική  λειτουργία  του 

μυοσκελετικού συστήματος είναι η μεταφορά φορτίων από ένα σημείο του σώματος σε κάποιο άλλο και η 

προστασία  ζωτικών  οργάνων  από  πιθανά  επικίνδυνες  δυνάμεις.  Επομένως  η  βασική  λειτουργία  του 

μυοσκελετικού  είναι  η  μεταφορά  φορτίων  με  ελάχιστη  παραμόρφωση  των  ιστών.    Στην  μηχανική 

αναγνωρίζονται δύο βασικά μεγέθη.  Τα γραμμικά μεγέθη  (μάζα,  θερμοκρασία,  έργο,  ενέργεια)  έχουν μόνο 

τιμή, ενώ τα ανυσματικά (όπως δύναμη, επιτάχυνση) έχουν τιμή και διεύθυνση.  Αντίθετα με τα γραμμικά τα 

ανυσματικά  μεγέθη  μπορούν  να  συνδυαστούν  σε  συνιστώσες.  Η  συνιστώσα  μπορεί  να  σχεδιαστεί  εφόσον 

γνωρίζουμε τα ανύσματα.  

Εφόσον  δύο  ευθύγραμμα  τμήματα  ορίζουν  ένα  επίπεδο,  τότε  τα  ανύσματα  σε  αυτό  το  επίπεδο 

μπορούν να μετακινηθούν παράλληλα μέχρι να συμπέσουν τα αρχικά τους σημεία. Η συνιστώσα αποτελεί την 

διαγώνιο  του  παραλληλεπιπέδου  που  σχηματίζεται  από  τα  δύο  ευθύγραμμα  τμήματα  των  ανυσμάτων  και 

δύο  παράλληλων  προς  αυτά.  Η  συνιστώσα  (ένα  νέο  άνυσμα)  μπορεί  να  αντικαταστήσει  τα  δύο  αρχικά 

ανύσματα  έχοντας  ακριβώς  την  ίδια  επίδραση  με  αυτά.  Ένα  παράδειγμα  ανυσματικής  ανάλυσης  στο 

μυοσκελετικό σύστημα είναι η μελέτη των δυνάμεων που εφαρμόζονται στην επιγονατιδομηριαία άρθρωση 

από την δράση του τετρακεφάλου μυός κατά την ενεργητική έκταση του γόνατος . 

 

Δύναμη Μάζα Βάρος 

Όταν  ένα  αντικείμενο  παραμορφώνεται  ή  αλλάζει  την  κινητική  του  κατάσταση  τότε  σε  αυτό 

εφαρμόζεται μία δύναμη. Η δύναμη είναι ένα ανυσματικό μέγεθος και ισούται με την μάζα του σώματος επί 

την εφαρμοζόμενη σε αυτό επιτάχυνση. Η μονάδα μέτρησης της δύναμης είναι το Newton (Nt). Οι δυνάμεις 

μπορεί  να  διακριθούν  σε  εσωτερικές  και  εξωτερικές.  Όταν  ένα  κουτάκι  αναψυκτικού  συμπιέζεται  τότε 

εφαρμόζεται σε αυτό μία εξωτερική δύναμη. Την παραμόρφωση των τοιχωμάτων από την εξωτερική δύναμη 

αντιστέκονται    εσωτερικές  δυνάμεις.  Στο ανθρώπινο σώμα οι  εξωτερικές  δυνάμεις που ασκούνται  σε αυτό 

αντιμετωπίζονται από εσωτερικές δυνάμεις που παράγουν οι μύες. 

Μία  δύναμη  μπορεί  να  δρα  πάνω  σε  ένα  σώμα  με  διάφορες  γωνίες  ως  προς  την  επιφάνειά  του 

ακόμα  και  παράλληλα  προς  αυτή.  Ένα  παράδειγμα  παράλληλης  δύναμης  ως  προς  την  επιφάνεια  ενός 

σώματος είναι η δύναμη της τριβής μεταξύ του σώματος και της επιφάνειας πάνω στην οποία κινείται. 

Θλιπτική λέγεται μία δύναμη που τείνει να συμπιέσει ένα σώμα και εφελκυστική η δύναμη που τείνει να το 

επιμηκύνει.  Η  σύσπαση  των  μυών  προκαλεί  εφελκυστικές  δυνάμεις  οι  οποίες  έχουν  σαν  αποτέλεσμα  την 

κίνηση των οστών. Οι μύες δεν μπορούν να δημιουργήσουν θλιπτικές δυνάμεις 
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  Η μάζα και το βάρος είναι όροι οι οποίοι συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Η μάζα είναι το ποσό της 

ύλης που υπάρχει σε ένα σώμα και αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του. Το βάρος ενός σώματος είναι η δύναμη 

που ασκείται από ένα σώμα λόγω της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Η μάζα μετράται σε κιλά ενώ το βάρος σε 

δυνάμεις μέτρησης δύναμης όπως το Newton. 

 

Δύναμη Στρέψης και Ροπή 

  Γενικά  μιλώντας  η  δύναμη  στρέψης  σχετίζεται  με  την  στροφική  και  στρεβλωτική  δράση  των 

εφαρμοζόμενων δυνάμεων, ενώ η ροπή με την γωνίωση. Στρέψη εφαρμόζεται όταν το επίπεδο στο οποίο δρα 

η  δύναμη  είναι  κάθετο  στο  επιμήκη  άξονα  του  σώματος.  Παραδείγματα  στρέψης  είναι  οι  δυνάμεις  που 

εφαρμόζεται  σε  ένα  κατσαβίδι  και  στο  τιμόνι  ενός  αυτοκινήτου.  Παράδειγμα  ροπής  είναι  η  κάμψη  μίας 

σανίδας καταδύσεων από το βάρος του δύτη. Παρόλα αυτά η στρέψη και η ροπή περιγράφονται με τον ίδιο 

μαθηματικό τύπο.  Το μέγεθος της ροπής μίας δύναμης γύρω από ένα σημείο  ισούται  με  τη δύναμη επί  το 

μήκος της κάθετης που συνδέει το σημείο με την ευθεία του ανύσματος της δύναμης η οποία είναι γνωστή 

σαν μοχλοβραχίονας  (moment arm).   Mία αλλαγή στο μήκος του βραχίονα επηρεάζει την ασκούμενη ροπή.  

Έτσι αν διπλασιαστεί το μήκος του βραχίονα θα διπλασιαστεί η ασκούμενη ροπή με την εφαρμογή της ίδιας 

δύναμης.  Τέτοιες  αλλαγές  στην  ασκούμενη  ροπή  γύρω  από  μία  άρθρωση  μπορεί  να  είναι  το  αποτέλεσμα 

χειρουργικής  επέμβασης  όπως  μία  τενοντομεταφορά.  Ζεύγος  ροπών  ή  καθαρή  ροπή  είναι  ένα  σύστημα 

δυνάμεων των οποίων η συνιστώσα είναι μηδέν. Ένα τυπικό ζεύγος ροπών αποτελείται από δύο παράλληλες 

δυνάμεις ίσου μεγέθους αλλά αντίθετης φοράς. Η δύναμη του ζεύγους δίνεται από την εξίσωση: C=Fxr όπου F 

είναι  η  δύναμη  και  r  είναι  ο  βραχίονας.  Το  μέγεθος  και  η  φορά  του  ζεύγους  δεν  αλλάζει  όσο  το  σημείο 

περιστροφής του βραχίονα παραμένει σταθερό. 

 

Πίεση  

  Η πίεση (P) ορίζεται ως το μέγεθος της δύναμης (F) που ασκείται πάνω σε μία καθορισμένη περιοχή 

(Α).  Η  πίεση  συνήθως  μετράται  σε  Pascal  (Pa)  ή  σε  λίβρες  ανά  τετραγωνική  ίντσα  (PSI=lb/in²).  Είναι  ένα 

γραμμικό μέγεθος. Το φορτίο (stress) μετράται με την ίδια κλίμακα όπως η πίεση.  

 

Παρεκτόπιση Ταχύτητα Επιτάχυνση 

  Η παρεκτόπιση είναι ένα ανυσματικό μέγεθος του απόστασης μεταξύ δύο σημείων μετρημένο πάνω 

στην ευθεία που τα ενώνει. Η ταχύτητα ορίζεται σαν ο ρυθμός της μεταβολής της θέσης ενός σημείου ή ενός 

σώματος  σε  σχέση  με  ένα  σύστημα  συντεταγμένων  ή  ένα  άλλο  σώμα  (ρυθμός  παρεκτόπισης).  Αν  η 

παρεκτόπιση  είναι  ευθύγραμμη  τότε  η  ταχύτητα  λέγεται  γραμμική,  ενώ  εάν  συμβεί  πάνω σε  τόξο  κύκλου, 

τότε  λέγεται  γωνιακή.  Η  ταχύτητα  στην φυσική  είναι  ανυσματικό  μέγεθος  σε  αντίθεση  με  την  καθημερινή 

χρήση του όρου όπου είναι γραμμική. Επιτάχυνση είναι ο ρυθμός μεταβολής του ανύσματος της ταχύτητας 

και  μπορεί  να  είναι  γραμμική  ή  γωνιακή.  Γραμμική  επιτάχυνση  είναι  αυτή  που  αισθάνεται  ο  οδηγός  ενός 

αυτοκινήτου που πατά απότομα το γκάζι.  
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Στατική και Δυναμική 

  Η στατική και η δυναμική είναι δύο βασικές υποκατηγορίες της μηχανικής. Η στατική είναι το μέρος 

της  εφαρμοσμένης  μηχανικής  που  ασχολείται  με  την  ανάλυση  συμπαγών  σωμάτων  σε  κατάσταση 

ισορροπίας.  Ο  όρος  ισορροπία  χρησιμοποιείται  όταν  το  σώμα  είναι  είτε  ακίνητο  είτε  κινείται  με  σταθερή 

ταχύτητα. Η δυναμική μελετά συστήματα στα οποία εφαρμόζεται επιτάχυνση. 

 

Νόμοι του Newton 

  Ο  πρώτος  νόμος  του Newton  δηλώνει  ότι  ένα  σώμα  που  βρίσκεται  σε  ηρεμία  θα  παραμείνει  σε 

ηρεμία  και  ένα  σώμα  που  κινείται  με  σταθερή  ταχύτητα  θα  συνεχίσει  να  κινείται  έτσι  εκτός  και  εάν 

εφαρμοστεί μία εξωτερική δύναμη σε αυτό. 

  Ο δεύτερος νόμος του Newton δηλώνει ότι εφόσον η συνισταμένη των δυνάμεων που ασκούνται σε 

ένα  σώμα  δεν  είναι  μηδέν  τότε  το  σώμα  θα  επιταχυνθεί  στην  κατεύθυνση  της  συνισταμένης.  Επίσης  το 

άνυσμα της επιτάχυνσης θα είναι ανάλογο  της δύναμης που ασκείται  και αντιστρόφως ανάλογο της μάζας 

του. Ο δεύτερος νόμος του Newton εκφράζεται από την εξίσωση:  F = m x γ 

  Ο τρίτος νόμος του Newton δηλώνει ότι για κάθε δύναμη που ασκείται σε ένα σώμα υπάρχει και μία 

ίση  και  αντίθετη  αντίδραση.  Αυτός  ο  νόμος  έχει  ιδιαίτερη  εφαρμογή  στην  εμβιομηχανική  καθόσον  το 

ανθρώπινο σώμα μηχανικά αποτελείται από ένα σύνολο αλληλεπιδρώντων σωμάτων. 

 

Συνθήκες Ισορροπίας 

  Εφόσον η συνισταμένη των δυνάμεων και των ροπών που ασκούνται σε ένα σώμα είναι μηδέν τότε 

και η επιτάχυνση (γραμμική και γωνιακή) του σώματος είναι μηδέν και επομένως η ταχύτητα  (γραμμική και 

γωνιακή) του σώματος είναι είτε σταθερή είτε μηδέν. Τότε το σώμα βρίσκεται σε κινητική ισορροπία. 

 

Διαγράμματα Ελευθέρων Σωμάτων 

  Τα  διαγράμματα  ελεύθερων  σωμάτων  (Free  Body  Diagrams:  FBD)  κατασκευάζονται  για  να 

βοηθήσουν στην κατανόηση των δυνάμεων και  των ροπών που 

ασκούνται  σε  διάφορα  τμήματα  ενός  συστήματος.  Για  να 

σχηματιστεί  ένα  διάγραμμα  το  υπό  μελέτη  σύστημα 

απομονώνεται  από  το  περιβάλλον  του  και  οι  επιδράσεις  του 

περιβάλλοντος  αντικαθίστανται  από  κατάλληλες  δυνάμεις  και 

ροπές.  Για  παράδειγμα  η  εικόνα  δείχνει  ένα  αντιβράχιο  που 

κρατά ένα βάρος. Σαν Σημείο Ο ορίζεται το σημείο περιστροφής 

της άρθρωσης του αγκώνα το οποίο δεχόμαστε ότι είναι σταθερό 

για  πρακτικούς  λόγους.  Σημείο  Α  είναι  η  κατάφυση  του 

δικεφάλου στην κερκίδα και σημείο Β είναι το κέντρο ισορροπίας 

του αντιβραχίου. Το Σημείο C είναι ένα σημείο στο αντιβράχιο 

από  το  οποίο  διέρχεται  η  κατακόρυφη  του  βάρους  που 

ασκείται από το σώμα που κρατά το χέρι. Οι αποστάσεις μεταξύ 

Εικόνα 20.  Διάγραμμα Ελευθέρων Σωμάτων 
για μηχανική ανάλυση. Από Orthopaedic 
Knowledge Update AAOS 2005 
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των σημείων Α και Ο, Β και Ο και C και Ο ορίζονται σε αυτό το σχήμα ως a, b και c αντίστοιχα. Wo είναι το 

βάρος του σώματος που κρατά το χέρι και Wf είναι το συνολικό βάρος του αντιβραχίου. Fb είναι το μέγεθος 

του ανύσματος της δύναμης που ασκείται από τον δικέφαλο στην κερκίδα και Rf η δύναμη της αντίδρασης 

στην  άρθρωση  του  αγκώνα.  Η  διεύθυνση  της  δράσης  της  δύναμης  του  δικεφάλου  θεωρείται  κατακόρυφη 

όπως  και  οι  δυνάμεις  της  βαρύτητας.  Τα μεγέθη  της μυϊκής  δράσης  (Fb)  και  αντίδρασης στον αγκώνα  (Rf) 

μπορεί να μελετηθούν εφόσον θεωρηθεί ότι ο αγκώνας είναι σε κατάσταση ισορροπίας. 

 

Κινηματική και Κινητική 

  Το  πεδίο  μελέτης  της  δυναμικής  αποτελείται  από  δύο  κύρια  αντικείμενα:  την  κινηματική  και  την 

κινητική μελέτη.  Το πεδίο  της κινηματικής περιγράφει  τις γεωμετρικές και  χρονοεξαρτώμενες παραμέτρους 

της  κίνησης  χωρίς  να  ασχολείται  με  τις  δυνάμεις  που  προκαλούν  την  κίνηση.  Οι  κινηματικές  αναλύσεις 

στηρίζονται  στις  σχέσεις  μεταξύ  της  θέσης  των  σωμάτων,  και  των  ανυσμάτων  της  ταχύτητας  και  της 

επιτάχυνσης. Αυτές οι σχέσεις περιγράφονται με εξισώσεις. 

  Το  πεδίο  μελέτης  της  κινητικής  βασίζεται  στην  κινηματική  και  περιγράφει  τα  αποτελέσματα  των 

δυνάμεων και των ροπών στρέψης που προκαλούν την κίνηση των σωμάτων. Διαφορετικές μέθοδοι μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την μελέτη διαφορετικών καταστάσεων ανάλογα με την παράμετρο που χρειάζεται 

να καθοριστεί. Παραδείγματος χάριν η εξίσωση της κίνησης χρησιμοποιείται για προβλήματα που απαιτούν 

την  ανάλυση  της  επιτάχυνσης,  ενώ  η  ανάλυση  των  δυνάμεων  που  σχετίζεται  με  αλλαγές  στην  ταχύτητα 

χρησιμοποιεί  ένα  διαφορετικό  μοντέλο  αυτό  της  ανάλυσης  της  ενέργειας.  Στην  κινηματική  και  κινητική 

ανάλυση η κίνηση χαρακτηρίζεται σαν γραμμική, γωνιακή ή μικτή. Η γραμμική κίνηση πραγματοποιείται κατά 

μήκος μίας γραμμής. Αν η γραμμή είναι ευθεία η κίνηση είναι ευθύγραμμη. Παράδειγμα γραμμικής κίνησης 

είναι η κατακόρυφη κίνηση ενός ανελκυστήρα. Στροφική κίνηση συμβαίνει όταν ένα σώμα κινείται σε κυκλική 

τροχιά έτσι ώστε όλα τα τμήματα του σώματος να κινούνται ταυτόχρονα στην ίδια γωνία. Η γωνιακή κίνηση 

συμβαίνει  γύρω  από  μία  γραμμή  η  οποία  είναι  γνωστή  με  το  άνομα  άξονας  περιστροφής,  ο  οποίος  είναι 

κάθετη στο  επίπεδο  της  κίνησης.  Σύνθετη κίνηση συμβαίνει  όταν  ένα σώμα πραγματοποιεί  τόσο γραμμική 

όσο  και  στροφική  κίνηση  ταυτόχρονα.  Το  ανθρώπινο  σώμα  εκτελεί  κυρίως  σύνθετες  κινήσεις.  Η  ανάλυση 

τέτοιων κινήσεων είναι πιο δύσκολη. 

  Με τον όρο Βαθμό Ελευθερίας περιγράφεται η δυνατότητα ενός αντικειμένου κινείται στο χώρο. Ένα 

τελείως  ελεύθερο  σώμα  όπως  μία  μπάλα  έχει  6  βαθμούς  ελευθερίας  (3  σχετιζόμενους  με  την  δυνατότητα 

γραμμικής  κίνησης  σε  σχέση  με  ένα  σύστημα  συντεταγμένων  τριών  κάθετων  μεταξύ  τους  αξόνων  και  3 

σχετιζόμενους με στροφική κίνηση γύρω από τους ίδιους άξονες). 

 

Stress και Strain 

  Εκτός από τις δυνάμεις εφελκυσμού και θλίψης υπάρχει και μία τρίτη σημαντική κατηγορία δύναμης 

που  ονομάζεται  διατμητική.  Ενώ  η  θλιπτική  και  η  εφελκυστική  δύναμη  δρουν  κατά  μήκος  του  επιμήκους 

άξονα  του  σώματος  στο  οποίο  εφαρμόζονται,  οι  διατμητικές  δυνάμεις  δρουν  παράλληλα  ή  κάθετα  σε  μία 

επιφάνεια του σώματος. Η δύναμη διάτμησης προκαλεί σε ένα τμήμα του σώματος ολίσθηση, παρεκτόπιση ή 

διαχωρισμό από ένα άλλο τμήμα του υπολοίπου σώματος.  
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  Η επιφανειακή ροπή αδράνειας είναι ένα μέτρο της κατανομής του υλικού μέσα σε μια συγκεκριμένη 

διατομή  μίας  δομής  και  χαρακτηρίζει  την  σκληρότητά  του  και  την  ελαστικότητά  του.  Η  πολική  ροπή 

αδράνειας είναι ένα μέτρο της κατανομής του υλικού μέσα σε ένα σώμα και χαρακτηρίζει την στρεπτική του 

ακαμψία και δύναμη. Η κατανομή του υλικού μέσα σε μία δομή έχει επίπτωση στην αντοχή και στην ακαμψία 

του.    Ένας  συμπαγής  κύλινδρος  διαμέτρου  5mm  έχει  μία  επιφανειακή  ροπή  αδράνειας  491mm⁴.  Η 

ανακατανομή  του  ίδιου  υλικού  σε  ένα  κοίλο  σωλήνα  με  πάχος  τοιχώματος  1mm  και  εξωτερική  διάμετρο 

13mm έχει μια επιφανειακή ροπή αδράνειας 6.146mm⁴.   Ο κοίλος σωλήνας των 13mm είναι 4.8 φορές πιο 

ισχυρός  από  τον  συμπαγή  σωλήνα  των  5mm.  Τα  κόκαλα  του  ανθρώπου  αποτελούν  ένα  εξαιρετικό 

παράδειγμα  αυτού  του  είδους  ισχυρής  κατασκευής  καθώς  είναι  κοίλα  με  αραιό  σπογγώδες  οστούν  στο 

εσωτερικό και σκληρό φλοιώδες στην περιφέρεια. 

 

Stress  

  Μία  βασική  παράμετρος  που  καθορίζει  το  αποτέλεσμα  των  δυνάμεων  που  ασκούνται  πάνω  στο 

ανθρώπινο σώμα είναι ο τρόπος με τον οποίο κατανέμονται αυτές. Ενώ η πίεση περιγράφει τις δυνάμεις που 

ασκούνται εξωτερικά σε ένα συμπαγές σώμα το stress αφορά την εσωτερική κατανομή αυτών των δυνάμεων. 

Το  stress  μετράται  με  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  η  πίεση  σ=F/A. Μία  δύναμη  που  δρα  σε  μία  μικρή  επιφάνεια 

προκαλεί  την  δημιουργία  μεγαλύτερου  stress  από  ότι  όταν  εφαρμοστεί  η  ίδια  δύναμη  σε  μία  μεγαλύτερη 

επιφάνεια.  Οι  όροι  θλιπτικό  εφελκυστικό  και  διατμητικό  stress  δηλώνουν  την  κατεύθυνση  των  εσωτερικά 

αναπτυσσόμενων δυνάμεων. Από μηχανικής απόψεως τα μακρά οστά μπορούν να συγκριθούν με δοκούς. Η 

δυνατότητα  του  οστού  να  αντιμετωπίζει  τις  διατμητικές  δυνάμεις  είναι  πολύ  πιο  σημαντική  από  την 

ικανότητα να αντέχει σε μία επιμήκη δύναμη. Ένα οστό μπορεί να υποβληθεί σε κάμψη τριών σημείων και σε 

κάμψη  τεσσάρων σημείων.   Όταν  ένα  οστό υποβάλλεται  σε  κάμψη  τότε  υφίσταται  διαφορετικά  stress    σε 

σχέση  με  τον  επιμήκη  άξονα  του.  Τα  stress  είναι  ουδέτερα  κατά  μήκος  του  ουδέτερου  άξονα,  θετικά 

(θλιπτικά) πάνω  και αρνητικά (εφελκυστικά) κάτω από αυτόν. 

 

Διάγραμμα Stress Strain 

  Η  καταγραφή  του  strain  που  προκύπτει  από  την 

εφαρμογή ενός stress σε ένα υλικό δημιουργεί μία καμπύλη 

που  έχει  διαφορετικά  σχήματα  ανάλογα  με  το  είδος  του 

υλικού.  Μία  τυπική  καμπύλη  έχει  το  σχήμα  που  φαίνεται 

στην εικόνα 21. Στο πρώτο μέρος της καμπύλης το stress και 

το strain είναι ανάλογα και η καμπύλη είναι ευθεία (Νόμος 

του Hooke). Από ένα σημείο και μετά  (σημείο αναλογίας) η 

καμπύλη έχει μία μορφή η οποία είναι χαρακτηριστική του 

κάθε  υλικού  (Μεταβλητή  του  Young).  Όσο  πιο  μεγάλη  σε 

μήκος  είναι  η  μεταβλητή  του  Young  για  ένα  υλικό  τόσο 

περισσότερο stress απαιτείται για ένα δεδομένο strain. Όσο 

πιο  υψηλή  τιμή  έχει  η  μεταβλητή  του  Young  ενός  υλικού 
Εικόνα 21.  Καμπύλη Stress Strain . Από 
Orthopaedic Knowledge Update AAOS 2005 
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τόσο καλύτερα αυτό αντιστέκεται σε δυνάμεις.  Μεταξύ των σημείων a και b του διαγράμματος το stress και 

το strain δεν είναι ανάλογα. Παρόλα αυτά αν το stress απομακρυνθεί σε οποιοδήποτε σημείο μεταξύ a και b η 

καμπύλη  θα  υπαναχωρήσει  προς  την  αντίθετη  κατεύθυνση  και  το  υλικό  θα αποκτήσει  πάλι  το  αρχικό  του 

σχήμα  και μέγεθος.  Αυτή η συμπεριφορά  του υλικού μεταξύ  των σημείων  a  και b  λέγεται  ελαστική  και  το 

σημείο  b  ονομάζεται  «όριο 

ελαστικότητας»  του υλικού.  Αν  το υλικό 

υποστεί επιπλέον stress από την τιμή του 

σημείου  b  τότε  πλέον  το  υλικό  δεν 

πρόκειται  ποτέ  να  αποκτήσει  ξανά  το 

αρχικό  του σχήμα και μέγεθος μετά  την 

άρση  του  stress.  Σε  κάποια  δεδομένη 

στιγμή  d  το  stress  θα  παραμορφώσει 

αρκετά  το  υλικό  και  θα  προκαλέσει 

θραύση  αυτού.  Μεταξύ  των  σημείων  b 

και  d  το  υλικό  υφίσταται  αυτό  που 

ονομάζεται πλαστική παραμόρφωση.  Αν 

η  πλαστική  παραμόρφωση  του  υλικού 

πριν  την  θραύση  του  είναι  μεγάλη  τότε 

το  υλικό  αυτό  ονομάζεται  εύκαμπτο. 

Τέτοια υλικά όπως ο χαλκός και ο χρυσός 

μπορούν να μετατραπούν με ελκυσμό σε 

σύρματα  ή  με  σφυρηλάτηση  σε  λεπτά 

φύλλα.  Τα  υλικά  τα  οποία  υφίστανται 

θραύση αμέσως μετά την υπέρβαση του 

ορίου  ελαστικότητας  ονομάζονται 

εύθρυπτα (εικόνα 21). 

Πολλές φορές είναι απαραίτητο 

να  γίνει  μέτρηση  φορτίων  (stress)  και 

παραμορφώσεων  σε  διάφορες 

βιολογικές δομές οι οποίες έχουν πολύπλοκη γεωμετρία.  Σε αυτές  τιε περιπτώσεις  είναι πολύ  χρήσιμη μία 

τεχνική ανάλυσης που ονομάζεται «μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων». Όπως δηλώνει και το όνομα με αυτή 

την τεχνική κατασκευάζονται σύνθετα γεωμετρικά μοντέλα ενός εξαρτήματος ή δομής χρησιμοποιώντας ένα 

πεπερασμένο αριθμό στοιχείων  διαφορετικών μεγεθών  και  σχημάτων.  Τα μοντέλα αυτά  χρησιμοποιούνται 

κατόπιν  για  την  μελέτη  της  συμπεριφοράς  της  δομής  κάτω  από  διάφορες  συνθήκες  φόρτισης.  Η  όλη 

διαδικασία  εκφράζεται  μαθηματικά  με  τύπους  που  στηρίζονται  στους  νόμους  της  κλασσικής  φυσικής 

(ισορροπία  δυνάμεων  και  ενέργειας)  και  έτσι  μπορούν  να  κατασκευαστούν  μοντέλα  σε  ηλεκτρονικό 

υπολογιστή  τα  οποία  μπορεί  μετά  κάποιος  να  αξιοποιήσει  για  μελέτη  διαφόρων  υποθέσεων.  Τα  μοντέλα 

πεπερασμένων στοιχείων μετά  την  κατασκευή  τους υφίστανται μία διαδικασία  επαλήθευσης συγκρίνοντας 

Εικόνα 22.  Καμπύλες Stress Strain όπου φαίνεται η ελαστική (ευθεία) 
περιοχή, η πλαστική (κυρτή) και το σημείο αστοχίας.. Γίνεται διάκριση 
μεταξύ σκληρότητας και σταθεράς ελαστικότητας. Από Orthopaedic 
Knowledge Update AAOS 2006 
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τις  λύσεις  του  θεωρητικού  μοντέλου  με  πραγματικές  μετρήσεις  πάνω  στην  πραγματική  δομή.  Τα  μοντέλα 

μετά την επαλήθευσή τους ονομάζονται επικυρωμένα.  

 

Σταθερά του Young 

  Η σταθερά της ελαστικότητας σε ελκυσμό, γνωστή και με το όνομα Young modulus εκφράζεται με το 

πηλίκο του φορτίου (stress) προς την εσωτερική παραμόρφωση (strain) του επιπέδου φόρτισης κατά τη φορά 

των δυνάμεων φόρτισης. (Ε = stress/strain). Μία παρόμοια παράμετρος γνωστή ως σταθερά διάτμησης (shear 

modulus)    χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  την  ακαμψία  ενός  υλικού  και  εκφράζεται  με  το  πηλίκο  του 

shear stress προς shear stain (G=shear stress/shear strain) και μετράται σε Pa ή σε Newton/m².  Ένα υλικό το 

οποίο υφίσταται δυνάμεις εφελκυσμού θα υποστεί επιμήκυνση στην διεύθυνση των δυνάμεων και ρίκνωση 

της κάθετης προς αυτές διαμέτρου. Αντίθετα ένα υλικό το οποίο υποβάλλεται σε δυνάμεις θλίψης θα υποστεί 

ρίκνωση  στην  διεύθυνση  των  δυνάμεων  και  διόγκωση  στην  κάθετη  προς  αυτές  διάμετρο.    Αυτή  η 

παραμόρφωση εκφράζεται με  το  λόγο  (ratio)  του Poisson  (ν=strain  άξονα yy/strain  άξονα  xx). Ο  λόγος  του 

Poisson πέφτει μεταξύ του 0.25 και 0.35 για τα περισσότερα μέταλλα. Το λάστιχο έχει ένα λόγο Poisson 0.5 

και  έτσι  θεωρητικά  είναι  σχεδόν  ασυμπίεστο  καθώς  το  άθροισμα  όλων  των  strain  οδηγεί  σε  μηδενική 

μεταβολή  του  όγκου  του.  Ο  φελλός  από  την  άλλη  έχει  ένα  λόγο  Poisson  σχεδόν  μηδέν  (η  συμπίεση  του 

φελλού σε μία κατεύθυνση αφήνει σχεδόν αμετάβλητη την κάθετη προς αυτήν διάσταση). 

 

Στρέβλωση (Torsion) 

  Στρέβλωση  παρατηρείται  όταν  μία  δομή  συστρέφεται  γύρω  από  τον  επιμήκη  της  άξονα  ιδιαίτερα 

όταν  το  ένα  άκρο  της  παραμένει  σταθερό.  Κατάγματα  από  στρέψη  της  κνήμης  είναι  πολύ  συχνά  στο 

ποδόσφαιρο  και  στο  σκι  όταν  το  σώμα  συστρέφεται  βίαια  γύρω  από  το  ακινητοποιημένο  άκρο  πόδι  και 

περιφερικό άκρο της κνήμης. Το μέγεθος του διατμητικού φορτίου  (shear stress) εξαρτάται από το μέγεθος 

της ροπής στρέψης Μ,  της διαμέτρου του υλικού και  την ακτίνα μεταξύ του σημείου ανάπτυξης της ροπής 

στρέψη και του κέντρου συστροφής. 

 

Μηχανικές Ιδιότητες Βιολογικών Ιστών 

  Ο  τρόπος με  τον οποίο  τα στοιχεία  του μυοσκελετικού συστήματος  συμπεριφέρονται  στο  τραύμα, 

στα φορτία και στις παραμορφώσεις καθορίζονται από τις βασικές αρχές της Εμβιομηχανικής. Οι ίδιες αρχές 

μπορούν επίσης να ερμηνεύσουν τις κινήσεις του σώματος όπως την κάμψη την έκταση και τις στροφές. Είναι 

επίσης σημαντικό να αντιληφθεί κανείς ότι η συμπεριφορά των μυών και των ιστών βασίζεται στις ιδιαίτερες 

ιδιότητες  των  υλικών  κατασκευής  τους  και  έτσι  η  εφαρμογή  των  αρχών  της  μηχανικής  στο  μυοσκελετικό 

σύστημα απαιτεί καλή κατανόηση των μηχανικών ιδιοτήτων των ιστών. 

 

Ελαστικότητα – Ολκιμότητα 

  Η  ελαστικότητα  και  ολκιμότητα  αποτελούν  κοινό  χαρακτηριστικό  πολλών  βιολογικών  ιστών. 

Ολκιμότητα είναι η  ικανότητα να επιμηκύνεται  ένα υλικό  και  ελαστικότητα η  ικανότητα να επιστρέφει στο 

αρχικό  του  μέγεθος.  Η  ελαστική  συμπεριφορά  του  μυός  μπορεί  να  περιγραφεί  με  το  ακόλουθο  μηχανικό 
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ανάλογο . Οι μεμβράνες του μυός αντιπροσωπεύουν το παράλληλο ελαστικό στοιχείο το οποίο αντιστέκεται 

στις  δυνάμεις  ελκυσμού  όταν  ένας  μυς  υφίσταται  παθητική  διάταση.  Οι  τένοντες  αντιπροσωπεύουν  το 

ελαστικό στοιχείο σε σειρά το οποίο δρα σαν ελατήριο αποθηκεύοντας ελαστική ενέργεια όταν διατείνεται 

ένας ενεργοποιημένος μυς (πλειομετρική συστολή). Η ελαστικότητα των μυών εκτιμάται ότι προέρχεται κατά 

κύριο λόγο από το σειριακό στοιχείο δηλαδή τους τένοντες. Οι μυϊκές ίνες αντιπροσωπεύουν το συσταλτικό 

(συμπιεστικό) στοιχείο.  

 

Ευερεθιστότητα και Ικανότητα για Ανάπτυξη Τάσης 

  Άλλο χαρακτηριστικό του μυός είναι η ευερεθιστότητα, η οποία είναι η ικανότητα να αντιδρά σε ένα 

ερέθισμα. Οι μύες διεγείρονται είτε με ηλεκτρομηχανικά ερεθίσματα (όπως ένα δυναμικό ενέργειας από ένα 

νεύρο)  είτε  με  μηχανικά  ερεθίσματα  (όπως  μία  εξωτερική  πλήξη  του  μυός).  Εφόσον  το  ερέθισμα  έχει 

ικανοποιητικό μέγεθος (υπέρ‐βαλβιδικό), ο μυς ανταποκρίνεται με σύσπαση και παραγωγή ελκυσμού. 

 

Γλοιοελαστικότητα 

  Η  γλοιοελαστικότητα  είναι  η  χρονοεξαρτώμενη  μηχανική  συμπεριφορά  ενός  υλικού.  Όπως 

υποδηλώνει το όνομα τα δύο βασικά συστατικά 

της  γλοιοελαστικότητας  είναι η γλοιότητα και η 

ελασικότητα.  Η  γλοιότητα  είναι  ένα 

χαρακτηριστικό  των  υγρών  και  εκφράζει  την 

αντίσταση  στην  ροή.  Η  ελαστικότητα  είναι  μια 

ιδιότητα  των  στερεών  υλικών.  Ένα 

γλοιοελαστικό  υλικό  διαθέτει  τόσο  γλοιώδεις 

όσο  και  ελαστικές  ιδιότητες.  Τα  περισσότερα 

βιολογικά  όπως  τα  οστά,  οι  τένοντες,  οι 

σύνδεσμοι  και  οι  μύες  έχουν  γλοιοελαστικά 

χαρακτηριστικά. 

  Ο  ερπυσμός  (creep)  και  η  χαλάρωση 

είναι  τα  δύο  χαρακτηριστικά  των 

γλοιοελαστικών  υλικών  που  χρησιμοποιούνται 

για  να  καταγράφεται  ποσοτικά  η  συμπεριφορά 

τους.  Ο  ερπυσμός  είναι  ένα  φαινόμενο  στο 

οποίο ένα υλικό ή μία δομή παραμορφώνεται στην διάρκεια του χρόνου κάτω από την δράση ενός σταθερού 

φορτίου.  Η  δοκιμασία  ερπυσμού  ενός  υλικού  περιλαμβάνει  την  αιφνίδια  εφαρμογή  ενός  φορτίου  και  τη 

καταγραφή  της  παραμόρφωσης  στην  διάρκεια  του  χρόνου.  Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  ερπυσμού 

βιολογικών  ιστών  είναι  η  μείωση  του  ύψους  ενός  ανθρώπου  στην  διάρκεια  της  ημέρας  σαν  αποτέλεσμα 

γλοιοελαστικής  παραμόρφωσης  των  μεσοσπονδυλίων  δίσκων  από  το  βάρος  και  το  προφόρτιο  του 

ανθρώπινου  σώματος.  Κατά  την  διάρκεια  της  νύχτας  η  αποφόρτιση  των  μεσοσπονδυλίων  δίσκων  λόγω 

κατάκλισης οδηγεί σε αποκατάσταση του ύψους στο φυσιολογικό. 

Εικόνα  23.    Καμπύλη  υστέρησης  χαρακτηριστική  της 
γλοιοελαστικότητας  των  βιολογικών  ιστών.  Το  εμβαδόν  που 
περικλείεται  από  την  αγκύλη  αντιπροσωπεύει  την  ενέργεια 
που καταναλώθηκε. Το σχέδιο παρουσιάζει την κινητικότητα  
του γόνατος πριν και μετά την διατομή του πρόσθιου χιαστού 
συνδέσμου. Από Orthopaedic Knowledge Update AAOS 2006
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  Η χαλάρωση των  ιστών είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο το φορτίο ή η δύναμη που ασκείται σε 

ένα παραμορφωμένο υλικό μειώνεται με την πάροδο του χρόνου ενώ οι διαστάσεις του υλικού παραμένουν 

σταθερές. Μία  δοκιμασία  χαλάρωσης  ενός  υλικού  γίνεται  με  την αιφνίδια  εφαρμογή μιας  παραμόρφωσης 

του υλικού η οποία κατόπιν διατηρείται σταθερή σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Η μείωση της δύναμης ή 

του stress καταγράφεται στην διάρκεια του χρόνου σε μία καμπύλη η οποία ονομάζεται καμπύλη χαλάρωσης 

και  χρησιμοποιείται  για  να  περιγράψει  την  γλοιοελαστική  ιδιότητα  ενός  υλικού  ή  δομής.  Ένα  άλλο 

χαρακτηριστικό  των  γλοιοελαστικών  υλικών  είναι  η  ευαισθησία  στον  ρυθμό  εφαρμογής  των  φορτίων.  Η 

καμπύλη stress – strain ενός υλικού εξαρτάται από τον ρυθμό εφαρμογής του φορτίου. Ένας ταχύς ρυθμός 

εφαρμογής των φορτίων έχει σαν αποτέλεσμα μία πιο απότομη καμπύλη. Έτσι ένας αργός ρυθμός εφαρμογής 

δυνάμεων ελκυσμού σε ένα γλοιοελαστικό υλικό θα έχει σαν αποτέλεσμα σημαντική παραμόρφωση πριν την 

θραύση.  Η  συμπεριφορά  ενός  τέτοιου  υλικού  χαρακτηρίζεται  ως  ductile.  Μία  απότομη  έλξη  όμως  θα 

προκαλέσει θραύση του υλικού χωρίς σημαντική παραμόρφωση, αλλά με σημαντική δύναμη. Τώρα το υλικό 

έχει  εύθρυπτη  συμπεριφορά.  Από  την  βιβλιογραφία  της  εμβιομηχανικής  διαπιστώνεται  ότι  τα  οστά,  οι 

σύνδεσμοι, οι τένοντες και οι μύες σε ηρεμία είναι ευαίσθητοι στο ρυθμό εφαρμογής των δυνάμεων . Το άλλο 

σημαντικό  χαρακτηριστικό  των  γλοιοελαστικών υλικών είναι η υστέρηση ή η απόσβεση  της  ενέργειας.  Σαν 

αποτέλεσμα  αυτής  της  ιδιότητας  η  καμπύλη  stress  –  strain  στην  φόρτιση  δεν  θα  είναι  η  ίδια  κατά  την 

αποφόρτιση  του  υλικού.  Η  περιοχή  μεταξύ  των  δύο  καμπυλών  αντιπροσωπεύει  την  ενέργεια  που  χάνεται 

κατά την φόρτιση.  

 

Ανισοτροπία Υλικών 

  Ένα υλικό ονομάζεται ανισότροπο όταν οι μηχανικές του  ιδιότητες  (αντοχή και ελαστικότητα)  είναι 

διαφορετικές  σε  διαφορετικές  κατευθύνσεις.  Από  διάφορα  πειράματα  έχει  φανεί  ότι  το  οστούν  είναι 

ιδιαίτερα ανισότροπο υλικό με ιδιαίτερα αυξημένη αντοχή κατά τον επιμήκη άξονά του. 

 

Εμβιομηχανικά Χαρακτηριστικά των Ιστών 

  Οι  περισσότεροι  ανθρώπινοι  ιστοί  είναι  σύνθετα  υλικά  (αποτελούνται  από  υλικά  με  διαφορετικές 

ιδιότητες) με ανομοιογενείς και ανισότροπες ιδιότητες. Οι μηχανικές ιδιότητες των ζωντανών ιστών μπορεί να 

ποικίλουν από σημείο σε σημείο μέσα στον ιστό και η συμπεριφορά τους σε δυνάμεις που εφαρμόζονται σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις μπορεί να είναι διαφορετικές. Από τα συστατικά υλικά των βιολογικών ιστών οι 

ίνες  κολλαγόνου  και  ελαστίνης  έχουν  τις  πιο  σημαντικές  μηχανικές  ιδιότητες  και    καθορίζουν  την 

συμπεριφορά του υλικού.  

  Το κολλαγόνο είναι μία πρωτεΐνη η οποία αποτελείται από ένα ικρίωμα ινιδίων που σχηματίζει μία 

μεγαλύτερη ίνα. Το μηχανικό ανάλογο της ίνας κολλαγόνου είναι μία κατασκευή από άθροισμα ελατηρίων (τα 

ινίδια)  με  κύριο  ρόλο  την  αντίσταση  σε  δυνάμεις  εφελκυσμού.  Λόγω  της  μεγάλης  σχέσης  μήκους  προς 

διάμετρο (aspect ratio) οι ίνες κολλαγόνου δεν είναι αποτελεσματικές σε φορτία θλίψης. Κάτω από δυνάμεις 

ελκυσμού  το  μήκος  της  ίνας  αυξάνει  αλλά  η  ενέργεια  αυτή  αποθηκεύεται  και  όταν  η  ίνα  αποφορτιστεί 

επανέρχεται  στο  προηγούμενο  μήκος  της.  Οι  ίνες  κολλαγόνου  έχουν  γλοιοελαστική  συμπεριφορά  με 

ιδιαίτερα  μεγάλη  αντοχή  σε  εφελκυσμό.  Η  ελαστίνη  είναι  άλλη  μία  πρωτεΐνη  με  δομή  ίνας  με  μηχανικές 
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ιδιότητες  που μοιάζουν αυτές  του  ελαστικού. Οι  ίνες  ελαστίνης  έχουν μεγάλη ολκιμότητα αλλά ακόμη  και 

μεγάλες παραμορφώσεις είναι αναστρέψιμες. 

 

Εμβιομηχανική του Οστού 

  Το  οστούν  είναι  το  κύριο  δομικό  υλικό  του  ανθρώπινου  σώματος  και  εκτελεί  πολλές  λειτουργίες 

όπως η προστασία των εσωτερικών οργάνων, η πρόσφυση των μυών, η κίνηση του σώματος και των άκρων. 

Το οστούν είναι επίσης μοναδικό λόγω της  ικανότητας αυτό‐επιδιόρθωσης που διαθέτει. Το οστούν επίσης 

μπορεί να τροποποιεί το σχήμα του, την μηχανική του συμπεριφορά και τις  ιδιότητες του προσαρμοζόμενο 

στο μηχανικό περιβάλλον. Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στις μηχανικές  ιδιότητες των οστών είναι το 

μέγεθος και η γεωμετρία τους καθώς και η κατεύθυνση, η ένταση και ο ρυθμός των εφαρμοζόμενων φορτίων. 

Σε  μακροσκοπικό  επίπεδο  όλα  τα  οστά  αποτελούνται  από  δύο  είδη  ιστών.  Το  φλοιώδες  οστούν  είναι  ένα 

ισχυρό  υλικό  που  σχηματίζει  το  εξωτερικό  περίβλημα  (φλοιό)  των  οστών,  ενώ  το  σπογγώδες  είναι  μία 

δικτυωτή κατασκευή η οποία γεμίζει τις επιφύσεις και μέρος του εσωτερικού της διάφυσης των οστών.  

Οι  μηχανικές  ιδιότητες  των  οστών  μπορούν  να  μελετηθούν  υποβάλλοντας  το  σε  δυνάμεις  εφελκυσμού, 

θλίψης, κάμψης και στέψης. Οι δοκιμασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας ένα ομοιογενές 

δοκίμιο  τμήματος οστού,  ή ακόμη και ολόκληρα οστά.  Τα συμπεράσματα από πολλά παρόμοια πειράματα 

απέδειξαν  ότι  το  οστούν  αντέχει  καλύτερα  θλιπτικά  φορτία  από  εφελκυστικά.  Επίσης  το  οστούν  αντέχει 

καλύτερα  τα  φορτία  όταν  αυτά  εφαρμόζονται  με  γρήγορο  ρυθμό  παρά  όταν  εφαρμόζονται  με  αργό.  Το 

οστούν είναι σκληρότερο και ισχυρότερο κάτω από γρήγορους ρυθμούς εφαρμογής φορτίων. 

  Η συμπεριφορά του οστού κάτω από φορτία εξαρτάται επίσης από την κατεύθυνση των δυνάμεων 

σε σχέση με τον επιμήκη άξονα του οστού. Το φλοιώδες οστούν έχει υψηλότερη τιμή σημείου θραύσης και 

μεγαλύτερη  τιμή  σταθεράς  του  Young  (υποδηλώνοντας  ότι  είναι  σκληρότερο)  κατά  μήκος  του  επιμήκους 

άξονα  συγκριτικά  με  τον  εγκάρσιο.  Τα  οστικά  δοκίμια  θα  αποτύχουν  με  πιο  εύθρυπτη  συμπεριφορά  όταν 

φορτιστούν κατά τον εγκάρσιο άξονα από ότι κατά τον επιμήκη. 

  Τα μακρά οστά έχουν μία σωληνοειδή κατασκευή στην διάφυση, η οποία έχει σημαντικά μηχανικά 

πλεονεκτήματα  σε  σχέση  με  συμπαγείς  κυλινδρικές  κατασκευές.  Επίσης  μια  σωληνωτή  κατασκευή  θα 

κατανείμει τα εσωτερικά φορτία πιο ομοιόμορφα σε σχέση με μία συμπαγή κυλινδρική κατασκευή της ίδιας 

διαμέτρου. Το οστούν θα σπάσει όταν τα φορτία που αναπτύσσονται σε κάποιο σημείο της δομής του είναι 

μεγαλύτερα από την τιμή του σημείου θραύσης του οστού. Κατάγματα από καθαρές εφελκυστικές δυνάμεις 

προκαλούνται  σε  οστά  με  μεγάλη  αναλογία  σε  σπογγώδες  οστούν.  Κατάγματα  από  θλιπτικές  δυνάμεις 

παρατηρούνται συνηθέστερα σε σπονδύλους ηλικιωμένων ασθενών των οποίων το σπογγώδες οστούν έχει 

εξασθενήσει από την οστεοπόρωση.  

 

Εμβιομηχανική των Τενόντων και των Συνδέσμων  

  Οι  τένοντες  και  οι  σύνδεσμοι  είναι  κατασκευασμένοι  από  ινώδες  συνδετικό  ιστό.  Οι  τένοντες 

βοηθούν στη πραγματοποίηση της κίνησης με την μετάδοση των εφελκυστικών δυνάμεων από τους μύες στα 

οστά. Οι σύνδεσμοι συνδέουν τα οστά και παρέχουν σταθερότητα  στις αρθρώσεις. Σε αντίθεση με τους μύες 

οι  οποίοι  είναι  ενεργητικοί  ιστοί  και  παράγουν  μηχανικές  δυνάμεις,  οι  τένοντες  και  οι  σύνδεσμοι  είναι 
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παθητικοί ιστοί και δεν μπορούν να δημιουργήσουν δυνάμεις. Οι τένοντες και οι σύνδεσμοι δεν υφίστανται 

εύκολα  ρήξη  και  οι  κακώσεις  τους  συνήθως  συμβαίνουν  στο  σημείο  πρόσφυσής  τους  στα  οστά. 

Συγκρινόμενοι με τα οστά οι τένοντες είναι σκληρότεροι έχουν μεγαλύτερη αντοχή σε δυνάμεις εφελκυσμού 

και μπορούν να αντέξουν σε μεγαλύτερα φορτία χωρίς παραμόρφωση. Οι μύες προκειμένου να αντέξουν στα 

φορτία που οι  ίδιοι δημιουργούν και μεταφέρουν στους τένοντες έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάμετρο η 

οποία αυξάνεται περισσότερο σε μυϊκή ενδυνάμωση. ΟΙ  τένοντες λειτουργούν με  strain μέχρι 0.04  (σημείο 

πλαστικής παραμόρφωσης) ενώ υφίστανται ρήξη σε strain 0.10.  

  Οι  σύνδεσμοι  συγκριτικά  με  τους  τένοντες  έχουν  μεγαλύτερη  περιεκτικότητα  σε  ελαστικές  ίνες  με 

αποτέλεσμα να  έχουν μεγαλύτερη  ικανότητα  για  επιμήκυνση αλλά  χαμηλότερη δύναμη  και  σκληρότητα. Η 

ελαστικότητά  τους  είναι  πέντε  (5)  φορές  μεγαλύτερη  από  αυτή  των  τενόντων.  Όπως  και  οι  τένοντες  οι 

σύνδεσμοι έχουν γλοιοελαστικές ιδιότητες και παρουσιάζουν υστέρηση κατά την διάρκεια κύκλων φόρτισης – 

αποφόρτισης.  

 

Εμβιομηχανική του Αρθρικού Χόνδρου 

  Ο  αρθρικός  χόνδρος  καλύπτει  τις  αρθρικές  επιφάνειες  των  οστών  στο  σημείο  των  διαρθρώσεων 

(υμενικές  αρθρώσεις).  Η  κύρια  λειτουργία  του  χόνδρου  είναι  η  διευκόλυνση  της  σχετικής  κίνησης  των 

αρθρωμένων οστών. Ο χόνδρος μειώνει   τα φορτία που μεταφέρονται στα οστά επιδεικνύοντας θαυμαστές 

μηχανικές  ιδιότητες  αυξάνοντας  την  επιφάνεια  επαφής  και  μειώνοντας  την  τριβή.  Κατά  την  διάρκεια  των 

καθημερινών  δραστηριοτήτων  ο  αρθρικός  χόνδρος  υποβάλλεται  σε  φορτία  εφελκυσμού,  θλίψης  και 

διάτμησης.  Κάτω από φορτία  εφελκυσμού ο  χόνδρος ανταποκρίνεται με  τροποποίηση  της φοράς  των  ινών 

του κολλαγόνου που μεταφέρουν τα φορτία. Όσο πιο υψηλό το περιεχόμενο σε κολλαγόνο τόσο πιο μεγάλη η 

ικανότητα  του  χόνδρου  να  αντιμετωπίζει  εφελκυστικά  φορτία.  Τα  φορτία  διάτμησης  προκαλούνται  από 

δυνάμεις τριβής μεταξύ των αρθρικών επιφανειών.  

  Όταν μία άρθρωση υποβάλλεται σε εξωτερικές δυνάμεις από την δράση εξωγενών φορτίων και την 

δράση των μυών στις αρθρικές επιφάνειες αναπτύσσονται εσωτερικές δυνάμεις αντίδρασης που λέγονται οι 

δυνάμεις αντίδρασης της άρθρωσης. Η μία είναι κάθετη στην αρθρική επιφάνεια και ονομάζεται φυσιολογική 

δύναμη  αντίδρασης  της  άρθρωσης.  Η  άλλη  είναι  παράλληλη  προς  την  επιφάνεια  και  ονομάζεται  η  κατ’ 

εφαπτομένη  δύναμη  αντίδραση  της  άρθρωσης  ή  δύναμη  τριβής.  Η  φυσιολογική  δύναμη  είναι  πάντοτε 

θλιπτική και  είναι μεγάλη. Η δύναμη  τριβής είναι  γενικά μικρή. Ο λόγος  των δύο δυνάμεων ονομάζεται  το 

ισοδύναμο της τριβής.  

  Μία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η επιφάνεια επαφής, η οποία είναι η περιοχή επαφής μεταξύ 

των  δύο  αρθρικών  επιφανειών.  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  επιφάνεια  επαφής  τόσο  μικρότερες  είναι  οι 

εσωτερικές  δυνάμεις  αντίδρασης.  Όταν  μειώνεται  η  επιφάνεια  επαφής  όπως  μετά  από  τραυματισμό  τόσο 

αυξάνουν οι εσωτερικές δυνάμεις στην άρθρωση. 
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2.2 Εμβιομηχανική Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

   Η  λειτουργική  μονάδα  της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  (FSU)  έχει  6  (έξι)  βαθμούς 

ελευθερίας  στο  τρισδιάστατο  σύστημα  συντεταγμένων  (Panjabi  et  al  1998a).  Το  διάγραμμα  φορτίου  και 

παραμόρφωσης  της FSU  είναι διφασικό.  Σε μικρότερα φορτία η σπονδυλική στήλη παραμορφώνεται  χωρίς 

σημαντικές  αντιστάσεις.  Σε  υψηλότερα  φορτία  η  σπονδυλική  στήλη  προβάλλει  αντίσταση  στην 

παραμόρφωση  ανάλογη  με  το  προφόρτιο.  Ο  Panjabi  πρώτος  μελέτησε  αυτή  την  συμπεριφορά  της 

σπονδυλικής μονάδας και ονόμασε την πρώτη φάση της 

καμπύλης φόρτισης της FSU «Ουδέτερη Ζώνη» (Neutral 

Zone:  NZ),  και  την  δεύτερη  «Ελαστική  Ζώνη»  (Elastic 

Zone: EZ). Το συνολικό εύρος κίνησης (Range of Motion: 

ROM)  της  FSU  είναι  το  άθροισμα  της  «Ουδέτερης 

Ζώνης»  και  της  «Ελαστικής  Ζώνης»  (FSU ROM=NZ+EZ). 

Φορτία τα οποία υπερβαίνουν την Ελαστική Ζώνη έχουν 

σαν αποτέλεσμα μόνιμη (καταστροφική) παραμόρφωση 

(«Πλαστική Ζώνη») η οποία πλέον οδηγεί σε παθολογική 

κινητικότητα («αστάθεια») (White et al 1975).   Το 

κύριο επίπεδο κίνησης της κατώτερης αυχενικής μοίρας 

της  σπονδυλικής  στήλης  είναι  το  οβελιαίο  (κάμψη  –

έκταση).  Το  τυπικό  στιγμιαίο  κέντρο  περιστροφής 

(Instantaneous Center of Rotation;  IAR) για αυτή την κίνηση θεωρείται ότι βρίσκεται στο οπίσθιο ήμισυ του 

σώματος του υποκείμενου σπονδύλου της FSU. Η ακριβής θέση του IAR κάθε FSU φαίνεται ότι μετατοπίζεται 

προς  το μεσοσπονδύλιο δίσκο όσο κινείται  κανείς  κεφαλικά από  τον Α6  προς  τον Α2  ενώ και η ακτίνα  της 

τροχιάς  κίνησης  γίνεται  πιο  μικρή  (Dvorak  et  al  1991).  Η  κίνηση  σε    αυτό  το  επίπεδο  περιορίζεται  από 

πολλαπλές  ανατομικές  δομές  στο 

οπίσθιο  τμήμα  της  FSU.  Αυτές 

περιλαμβάνουν  τον  επακάνθιο  και 

μεσακάνθιο  σύνδεσμο  και  τον  ωχρό 

σύνδεσμο.  Σύμφωνα  με  τις  εργασίες 

των  Zdeblick  και  συνεργατών 

σημαντικό ρόλο στην σταθερότητα στο 

οβελιαίο  επίπεδο  έχουν  οι 

μεσοσπονδύλιες  αρθρώσεις  και  οι 

θύλακοί  τους  (Zdeblick  et  al  1992, 

Zdeblick  et  al  1993).  Εκτομή 

περισσότερο  από  70%  του  facet  έχει 

σαν  αποτέλεσμα  σημαντικό 

περιορισμό  της  αντοχής  σε  δυνάμεις 

οριζόντιας  διάτμησης  και  κάταγμα 

Εικόνα  24.  Κινητικότητα    Ασταθούς  Λειτουργικής  Μονάδας  Κατώτερης 
ΑΜΣΣ (FSU). 1‐2= Ουδέτερη Ζώνη (Neutral Zone)= Μεγάλες παρεκτοπίσεις 
συμβαίνουν με ελάχιστη δύναμη. Από White et al 1975. 

Εικόνα  23.  Κινητικότητα    Λειτουργικής  Μονάδας 
Κατώτερης  ΑΜΣΣ  (FSU)  με  έξι  βαθμούς  ελευθερίας 
(δύο κατευθύνσεις σε κάθε άξονα). Από White et al 
1975 
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(Raynor et al 1985).  

  Η αξονική στροφή και η πλάγια κάμψη είναι συζευγμένες κινήσεις στην κατώτερη αυχενική μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης σαν αποτέλεσμα του προσανατολισμού των μεσοσπονδύλιων διαρθρώσεων. Ο Panjabi 

βρήκε  ότι  κάθε  1  μοίρα  αξονικής  στροφής  δημιουργεί  0.75  μοίρες  συζευγμένης  πλάγια  κάμψης  στην  ίδια 

κατεύθυνση.  Η  πλάγια  κάμψη  προκαλεί  επίσης  συζευγμένη  αξονική  στροφή  με  σχέση  1:0,67  στον  Α2  και 

1:013 στον Α7 (Panjabi et al 1986, Panjabi et al 1988). Ο Moroney κατέληξε σε παρόμοια συμπεράσματα με 

μικρή διαφοροποίηση μόνο στις σχέσεις σύζευξης (σχέση αξονικής στροφής προς συζευγμένη πλάγια κάμψη 

1:0,51 και το αντίστροφο 1:0,32)(Moroney et al 1988a). 

  Μεγάλη  σημασία  για  τον  καθορισμό  της  σταθερότητας  της  FSU  έχουν  οι  ολισθήσεις.  Η  μέγιστη 

επιτρεπόμενη  τιμή  προσθοπίσθιας  ολίσθησης  των  δύο  σπονδύλων  μεταξύ  τους  σε  μία  φυσιολογική  FSU 

βρέθηκε ότι είναι τα 2,7mm (εύρος φυσιολογικών τιμών 0.5mm – 2mm)( Moroney et al 1988a, Panjabi et al 

1986, Panjabi et  al 1998a, White et  al 1975).  Οι  μέγιστες φυσιολογικές  τιμές  πλάγιας  ολίσθησης  προς  μία 

κατεύθυνση  που  αποδέχονται  οι  διάφοροι  ερευνητές  διαφέρουν  από  0.14mm  (Moroney  et  al 1988a)  έως 

1.5mm  (Panjabi  et  al  1986).  Οι  διαφορές  μεταξύ  των  τιμών  που  προτείνουν  οι  διάφοροι  ερευνητές  είναι 

αποτέλεσμα των διαφορετικών πειραματικών συνθηκών (διαφορετικά φορτία (19.6 N έναντι 50N). O Panjabi 

βρήκε  ότι  η  αστάθεια  σε  πρόσθια  ολίσθηση  επιδεινώνεται  ακολουθώντας  την  προοδευτική  διατομή  των 

οπίσθιων  στοιχείων.  Δραματική  αύξηση  παρατηρείται  μόνο  μετά  την  καταστροφή  των  αρθρικών  θυλάκων 

(Panjabi et al 1975).  

  Oι  κατακόρυφες  ολισθήσεις  είναι  πρακτικά  ανύπαρκτες  σε  μία  υγιή  FSU.  Η  παρεκτόπιση  στον 

επιμήκη  άξονα  της  σπονδυλικής  στήλης,  σαν  αποτέλεσμα  είτε  καθαρού  ελκυσμού  είτε  πιο  σύνθετων 

κινήσεων  του  αυχένα  αποτρέπεται    από  πολλά  ανατομικά  στοιχεία.  Το  πιο  σημαντικό  από  αυτά  είναι  ο 

ινώδης  δακτύλιος  του  μεσοσπονδυλίου  δίσκου.  Σε  καθαρές  δυνάμεις  ελκυσμού  ολόκληρος  ο  ινώδης 

δακτύλιος προβάλει αντίσταση μαζί με τα υπόλοιπα ανατομικά στοιχεία  (Fielding et al 1974, Goel and Njus 

1986, Myklebust  et  al 1988).  Όταν  ο  ελκυσμός  ασκείται  με  τον  αυχένα  σε  κάμψη  τότε  ο  οπίσθιος  ινώδης 

δακτύλιος δέχεται μεγαλύτερα φορτία ενώ το αντίθετο γίνεται στην έκταση του αυχένα. Σε θέση κάμψης ο 

Εικόνα  25.  Σύζευξη  κινήσεων  σαν  αποτέλεσμα  του  προσανατολισμού  των  μεσοσπονδυλίων  διαρθρώσεων.  Από 
Panjabi 1988. Orthopaedic Knowledge Update AAOS Ed 2005 
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επακάνθιος,  ο  μεσακάνθιος  και  ο  ωχρός  σύνδεσμος  μαζί  με  τους  θυλάκους  των  οπίσθιων  αρθρώσεων 

αντιστέκονται  στις  δυνάμεις  παραμόρφωσης.  Η  συμμετοχή  του  οπίσθιου  επιμήκους  συνδέσμου  εξαρτάται 

από την θέση των στιγμιαίων κέντρων περιστροφής. Σε μία κάκωση κάμψης – συμπίεσης τα στιγμιαία κέντρα 

περιστροφής βρίσκονται σχετικά κοντά στον οπίσθιο  επιμήκη σύνδεσμο και  έτσι αυτός δεν δέχεται φορτίο 

παρά  μόνο  στα  τελικά  στάδια  του  τραυματισμού.  Αντίθετα  σε  κάκωση    κάμψης  –  ελκυσμού  τα  στιγμιαία 

κέντρα  περιστροφής  βρίσκονται  αρκετά  πιο  μπροστά  από  τον  οπίσθιο  επιμήκη  σύνδεσμο  με  αποτέλεσμα 

αυτός να δέχεται αρκετά νωρίς τις δυνάμεις τραυματισμού (Webb et al 1976). 

 

Αστάθεια Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

Ο  καθορισμός  της  έννοιας  της  αστάθειας  της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  είναι  πολύ 

σημαντικός τόσο για την κλινική διάγνωση όσο και για την επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας. Δυστυχώς 

η  διάγνωση  της  αστάθειας  αποτελεί  ακόμη  αντικείμενο  επιστημονικής  συζήτησης.  Ο  πλέον  διαδεδομένος 

ορισμός της κλινικής αστάθειας είναι αυτή των White και Panjabi σύμφωνα με τον οποίο αστάθεια αποτελεί η 

διαταραχή  της    ικανότητας  της  σπονδυλικής  στήλης  να  διατηρεί  το  φυσιολογικό  πρότυπο  της  κίνησής  της 

κάτω  από  φυσιολογικά  φορτία,  χωρίς  σημαντική  παραμόρφωση,  χωρίς  ανυπόφορο  πόνο,  και  χωρίς  νέα 

νευρολογική  βλάβη.  Με  τον  όρο  φυσιολογικά  φορτία  οι  συγγραφείς  διευκρινίζουν  ότι  εννοούν  αυτά  που 

αναπτύσσονται κατά την διάρκεια καθημερινών δραστηριοτήτων (White and Panjabi 1990, White et al 1975).  

Αρκετές  εργασίες  οι  οποίες  μελέτησαν  την  ανατομία  και  την  εμβιομηχανική  της  σπονδυλικής  στήλης 

βοήθησαν στο καθορισμό κριτηρίων κλινικής αστάθειας τα οποία αναλύονται παρακάτω για την ανώτερη και 

κατώτερη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης ξεχωριστά. 

 

Αστάθεια Ανώτερης Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

Η αστάθεια είναι πιο συχνή   στο επίπεδο Α1‐Α2 από  το επίπεδο Α0‐Α1  και μπορεί να αποτελεί  το 

αποτέλεσμα  τραύματος,  ρευματοειδούς  αρθρίτιδας  ή  νεοπλασίας.  Η  φυσιολογική  κίνηση  στο  οβελιαίο 

επίπεδο  στην  ατλαντο‐αξονική    διάρθρωση  έχει  σαν 

αποτέλεσμα  την  πρόσθια  ολίσθηση  του  Α1  πάνω  στον  Α2,  η 

οποία  μετρείται  σε  πλάγιες  ακτινογραφίες  στο  πρόσθιο 

ατλαντο‐οδοντικό διάστημα (Anterior Antlanto ‐ Dental Interval: 

AADI) το οποίο βρέθηκε να έχει μέγιστη τιμή 3mm. Μεγαλύτερο 

διάστημα  από  3mm  αποτελεί  μια  ένδειξη  ότι  ο  εγκάρσιος 

σύνδεσμος έχει υποστεί διάταση και διάστημα μεγαλύτερο από 

5mm σημαίνει ότι ο σύνδεσμος έχει υποστεί ρήξη (Fielding et al 

1974). Ένα πρόσθιο ατλαντο‐οδοντικό διάστημα που έχει σχήμα 

V,  δεν  είναι  παθολογικό  (White  et  al  1975)  και  οι  τιμές  της 

γωνίας  του μπορεί  να  έχουν  ένα  εύρος μεταξύ 0‐18  μοίρες με 

μία μέση τιμή 6° στη ουδέτερη θέση και 9° σε κάμψη (Monu et 

al,  1987).  Σε  περιπτώσεις  τραυματισμού  που  διαπιστώνεται  η 

παρουσία  ενός  πρόσθιου  ατλαντο‐οδοντικού  διαστήματος 

Εικόνα  26.  Δυναμική  ακτινογραφία  σε 
έκταση αυχένα ασθενούς με ρευματοειδή 
αρθρίτιδα και αστάθεια Α1‐Α2 
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σχήματος V, η κλινική εξέταση θα διαφοροδιαγνώσει μεταξύ προϋπάρχουσας χαλαρότητας και τραυματικής 

αστάθειας λόγω βλάβης του εγκάρσιου συνδέσμου σύμφωνα με τις παρατηρήσεις  του Dvorak  (Dvorak and 

Panjabi 1987). Όταν ο εγκάρσιος σύνδεσμος είναι ακέραιος, ένα πλήρες εξάρθρημα του Α1‐Α2 θα συμβεί με 

65° στροφής. Όταν ο εγκάρσιος σύνδεσμος έχει υποστεί ρήξη, τότε ένα πλήρες εξάρθρημα θα συμβεί στις 45° 

(Fielding  et  al  1974).  Οποιαδήποτε  αστάθεια  στο  οβελιαίο  επίπεδο  είναι  αποτέλεσμα  παθολογικής 

διεργασίας.  Τα  θλιπτικά  φορτία  που  διέρχονται  από  το  ινίο  προς  τον  άτλαντα  μεταφέρονται  μέσω  των 

πλάγιων  ογκωμάτων.  Κατάγματα  του άτλαντα με  ρήξη  του  εγκάρσιου συνδέσμου ή  διάβρωση από  κάποια 

παθολογική διεργασία θα οδηγήσουν σε εγκολεασμό του οδόντα. Παρεκτόπιση μεγαλύτερη από 6.9mm του 

πλάγιου ογκώματος του Α1 σε σχέση με το πλάγιο όγκωμα του Α2 μετρημένη σε πλάγια ακτινογραφία είναι 

ενδεικτική  κατάγματος  του  άτλαντα  με  ρήξη  του  εγκάρσιου  συνδέσμου  (Spence  et  al  1970).  Οι  δυνάμεις  

ελκυσμού  στο  επίπεδο  Α1‐Α2  ελέγχονται  από  τη  μεμβράνη  του  σκινιδίου  (Werne  1957).  Η  εκτίμηση  της 

αστάθειας στο επίπεδο ατλαντονιακής και ατλαντοαξονικής διάρθρωσης ξεκινά με μία καλή κλινική εξέταση 

και  λήψη  ενός  αναλυτικού  ιστορικού.  Απαιτούνται  επίσης  καλής  ποιότητας  ακτινογραφίες  οι  οποίες 

περιλαμβάνουν  διαστοματική,  πλάγιες  και  κατά  μέτωπο  ακτινογραφίες,  καθώς  και  πλάγιες  δυναμικές 

ακτινογραφίες.  Έχουν  προταθεί  διάφορα  ακτινολογικά 

κριτήρια  για  την  ακτινολογική  εκτίμηση  της  αστάθειας  της 

ανώτερης  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης 

(Πίνακας 1). Το ατλαντο‐ινιακό εξάρθρημα μπορεί να συμβεί 

στον  επιμήκη  ή  στον  προσθιοπίσθιο  άξονα.  Οι  πιο  συχνά 

χρησιμοποιούμενοι  δείκτες  σε  αυτή  την  περίπτωση  είναι  η 

απόσταση  οδόντα  –  βάσης  ινίου  και  ο  δείκτης  Powers.  Η 

φυσιολογική  απόσταση  από  το  άκρο  του  οδόντα  προς  την 

βάση  του  ινίου  είναι  5mm  στους  ενήλικες  και  10mm  στα 

παιδιά και κάθε αύξηση είναι ενδεικτική πιθανής επιμήκους 

αστάθειας.  Ο  δείκτης  του  Powers  είναι  η  απόσταση  από  το 

οπίσθιο τοίχωμα του ινιακού τρήματος προς το πρόσθιο τόξο 

του άτλαντα και είναι χρήσιμος στον ακτινολογικό εντοπισμό προσθοπίσθιας αστάθειας (Powers et al 1979) 

(Εικόνα 27). Μία τιμή του δείκτη μεγαλύτερη από την μονάδα είναι ενδεικτική πρόσθιου εξαρθρήματος. Μία 

τιμή  μικρότερη  από  το  1  είναι  φυσιολογική  εκτός  και  αν  πλησιάζει  τιμές  μικρότερες  του  0.7  οπότε  είναι 

ενδεικτική  οπίσθιου  εξαρθρήματος.  Κατάγματα  του  οδόντα  και  του  άτλαντα  και  συγγενής  στένωση  του 

ινιακού τρήματος μπορεί επίσης να έχουν τιμές μικρότερες από 1.0. Επιπρόσθετα ακτινολογικά κριτήρια για 

ύπαρξη παθολογικής αστάθειας στο επίπεδο της   ατλαντοινιακής διάρθρωσης περιλαμβάνουν περισσότερο 

από 1mm  ολίσθησης  μεταξύ  του  οδόντα  και  της  βάσης  του  ινίου  σε  δυναμικές  ακτινογραφίες  (White  and 

Panjabi 1990) και περισσότερο από 8 μοίρες αξονική στροφή σε μία κατεύθυνση καταμετρημένη με αξονική 

τομογραφία (Dvorak and Panjabi 1987, Dvorak et al 1987).   

  Ο  εγκολεασμός  του  οδόντα  αποτελεί  ένδειξη  κατακόρυφης  ή  συμπιεστικής  αστάθειας  στην 

ατλαντοαξονική διάρθρωση. Αυτή συμβαίνει συχνότερα στην ρευματοειδή αρθρίτιδα αλλά μπορεί επίσης να 

συμβεί  δευτερογενώς  από  όγκο  ή  τραύμα.  Έχουν  χρησιμοποιηθεί  διάφορα  οστικά  σημεία  με  τα  οποία 

Εικόνα  27.  Δείκτης  Powers  για  εντοπισμό 
ατλαντοινιακής  αστάθειας.  Από  Instructional 
Course Lectures AAOS Ed 1999. 
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μετράται  ο  βαθμός  του  εγκολεασμού  αλλά  η  σύνθετη  ανατομία  του  κρανίου  και  η  επαλληλία  των 

ακτινολογικών γραμμών καθιστούν τις περισσότερες φορές απαραίτητη την μελέτη με αξονική τομογραφία. 

  Η φυσιολογική σταθερότητα στο επίπεδο Α1‐Α2 επιτρέπει κινήσεις τόσο στο οβελιαίο επίπεδο όσο 

και αξονικές στροφές. Η ακτινολογική παρουσία πρόσθιου ατλαντοαξονικού διαστήματος μεγαλύτερου από 

3mm, όπως και  οπίσθιου ατλαντοαξονικού διαστήματος μεγαλύτερου από 13mm είναι ενδεικτικό κάκωσης 

του εγκαρσίου συνδέσμου και πρόσθιας αστάθειας. Η οπίσθια αστάθεια είναι σπάνια και είναι συνήθως το 

αποτέλεσμα ενός κατάγματος του οδόντα, συγγενούς έλλειψης του οδόντα ή του οπίσθιου τόξου του Α1, ή 

καταστροφής του οδόντα από όγκο ή φλεγμονή. Η στροφική παραμόρφωση μεταξύ του Α1 και του Α2 μπορεί 

να  είναι  μονόπλευρα  πρόσθια,  μονόπλευρα  οπίσθια  ή  συνδυασμός  πρόσθιας  και  οπίσθιας  μονόπλευρης 

αστάθειας  (Dvorak  and  Panjabi  1987,  Dvorak  et  al  1987,  Dvorak  1988).  Ο  άξονας  περιστροφής  και  η 

ανεπάρκεια  των  ανατομικών  σταθεροποιητών  καθορίζει  τον  τύπο  της  στροφικής  παρεκτόπισης.  Ο  άξονας 

περιστροφής αυτών των κακώσεων διέρχεται από την αντίστοιχη ακέραια άρθρωση. Το πρόσθιο εξάρθρημα 

είναι πιο συχνό από το οπίσθιο εξάρθρημα και συνήθως αποτελεί το αποτέλεσμα αρθριτικών ή φλεγμονωδών 

αλλοιώσεων  οι  οποίες  καταστρέφουν  το  εγκάρσιο  σύνδεσμο  και  τον  θύλακο  των  αρθρώσεων.  Η  οπίσθια 

παρεκτόπιση είναι το αποτέλεσμα συγγενούς ή τραυματικής ανεπάρκειας του οδόντα.  

 

Αστάθεια Κατώτερης Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

  Η  κινηματική  της  ανώτερης  αυχενικής  μοίρας  είναι  αυστηρά  προσδιορισμένη  από  την  οστική 

μορφολογία  και  την  παρουσία  ισχυρών  συνδέσμων  και  θυλάκων,  καθιστώντας  έτσι  την  ακτινολογική 

αναγνώριση  της  αστάθειας  πιο  εύκολη.  Στην  κατώτερη  αυχενική  μοίρα  αντίθετα,  η  παρουσία  των 

μεσοσπονδυλίων  δίσκων  με  τις  γλοιοελαστικές  ιδιότητες  καθώς  και  η  σύζευξη  των  κινήσεων  καθιστά  την 

αναγνώριση της κλινικής αστάθειας πιο δύσκολη.  

  Η μεγάλη αστάθεια μπορεί ένα διαγνωστεί σχετικά εύκολα με στατικές ή δυναμικές ακτινογραφίες. 

Η  ολίσθηση και η κινητικότητα της κάθε FSU μπορεί να συγκριθεί με φυσιολογικές τιμές οι οποίες βρίσκονται 

από μελέτες  in vivo. Εφόσον η ανώτερη τιμή πρόσθιας ολίσθησης που έχει βρεθεί σε μία φυσιολογική FSU 

είναι  τα  2.7mm  (Moroney  et  al  1988a,  Panjabi  et  al  1986)  και 

υπολογίζοντας  μία  μέση  τιμή  ακτινολογικής  μεγέθυνσης  30% 

προκύπτει  η    τιμή  των  3.5mm  που  πρότειναν  ως  κριτήριο 

προσθοπίσθιας  αστάθειας  που  πρότειναν  οι  White  και  Panjabi 

(White  et  al  1975).  Οι  γωνιακές  παραμορφώσεις  στο  οβελιαίο 

επίπεδο  μπορούν  επίσης  να  συγκριθούν  με  τις  μέγιστες 

φυσιολογικές  τιμές  που  έχουν  καταγραφεί  in  vivo.  Οποιαδήποτε 

αύξηση  της  στροφής  μια  FSU  στο  οβελιαίο  επίπεδο  που  είναι 

μεγαλύτερη  από  11  μοίρες  από  την  αντίστοιχη  στο  γειτονικό  υγιές 

επίπεδο  είναι  ενδεικτική  αστάθειας  (White  et  al  1975). Μια  FSU  η 

οποία  παρουσιάζει  περισσότερο  από  20  μοίρες  κίνησης  κάμψης 

έκτασης  στο  οβελιαίο  επίπεδο  έχει  κινητικότητα  περισσότερη  από 

όλες  τις μέγιστες φυσιολογικές  τιμές που έχουν καταγραφεί  in vivo 

Εικόνα 28.  

Αστάθεια κατώτερης ΑΜΣΣ. 
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(Dvorak et al 1988b, Penning 1978) ή  in vitro  (White et al 1975)  και επομένως είναι ασταθής. Όλα αυτά τα 

κριτήρια  έχουν  συμπεριληφθεί  στο  «μνημόνιο  διάγνωσης  κλινικής  αστάθειας»    στην  αυχενική  μοίρα  της 

σπονδυλικής στήλης  των White  και Panjabi  (White and Panjabi 1990)  το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στον 

Πίνακα 2. 

  Στις  περιπτώσεις  επώδυνων  αυχενικών  συνδρόμων,  η  διάγνωση  της  κλινικής  αστάθειας  είναι 

δύσκολη. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η τροχιά κίνησης (ROM) είναι μέσα στα όρια των φυσιολογικών 

τιμών  και  μερικές φορές  ακόμα  λιγότερο.  Κλινικές  μελέτες  απέδειξαν  ότι  η  προσωρινή  σταθεροποίηση  με 

εξωτερική οστεοσύνθεση ενός πιθανά ασταθούς επιπέδου το οποίο είναι επώδυνο, μπορεί να προβλέψει με 

ασφάλεια την ανακούφιση που πρόκειται να προσφέρει μια σπονδυλοδεσία. Ο Panjabi πραγματοποίησε μία 

μελέτη  για  να  εξετάσει  το  αποτέλεσμα  μιας  εξωτερικής  οστεοσύνθεσης  στην  καμπύλη  φορτίου 

παραμόρφωσης  της  σταθεροποιημένης  FSU.  Διαπίστωσε  ότι  η  μεγαλύτερη  μείωση  της  κινητικότητας 

αφορούσε  την  Ουδέτερη  Ζώνη  –  NZ  (69%),  με  το  συνολικό  εύρος  κίνησης  να  μειώνεται  μόνο  κατά  39% 

(Panjabi  1994).  Αυτά  τα  αποτελέσματα  οδήγησαν  τον  Panjabi  να  διατυπώσει  εκ  νέου  τον  ορισμό  της 

αστάθειας  ως  ακολούθως:  «Κλινική  αστάθεια  αποτελεί  την  σημαντική  μείωση  της  ικανότητας  της 

σπονδυλικής στήλης να διατηρεί τις ουδέτερες ζώνες των FSU μέσα στα φυσιολογικά όρια, έτσι ώστε να μην 

υπάρχει νευρολογική διαταραχή, σημαντική παραμόρφωση, ή ανυπόφορος πόνος» (Panjabi et al 1998a). 

 

Εμβιομηχανική νευρικού ιστού 

  Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την εμβιομηχανική συμπεριφορά των συνδεσμικών 

και  οστικών  στοιχείων  της  σπονδυλικής  στήλης,  αντίστοιχες  πληροφορίες  δεν  υπάρχουν  για  την 

εμβιομηχανική συμπεριφορά του νωτιαίου μυελού και των περιφερικών νεύρων. Ο νωτιαίος μυελός μαζί με 

την  αγγειοβριθή  χοριοειδή  μεμβράνη  έχουν  μία  τιμή  ελαστικού  strain  10%  του  αρχικού  μήκους.  Αυτή  η 

παραμόρφωση  είναι  δυνατή  με  ελάχιστο  stress  (0.01  Ν).  Μεγαλύτερη  παραμόρφωση  απαιτεί  σημαντική 

αύξηση του stress. Η θραύση επέρχεται στα 20‐30 Ν (Breig in Panjabi 1990).  

  Οι παραμορφωτικές δυνάμεις πάνω στο μυελό προκαλούν ένα συνδυασμό θλιπτικών, εφελκυστικών και 

διατμητικών δυνάμεων. Μία καμπτική ροπή θα προκαλέσει εφελκυστικές δυνάμεις στην κυρτή και θλιπτικές 

δυνάμεις στην κοίλη πλευρά του κυρτωμένου νωτιαίου μυελού. Η σημασία της στενής σχέσης του νωτιαίου 

μυελού με τις εσωτερικές διατάσεις του σπονδυλικού σωλήνα γίνεται αντιληπτή στις κακώσεις της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης στους αθλητές του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.  

  Ο  Torg    (1990)  έχει  μελετήσει  εκτεταμένα  τις  αυχενικές  κακώσεις  που  συμβαίνουν  σε  αυτούς  τους 

αθλητές, οι οποίες προκαλούν από νευροαπραξίες μέχρι τετραπληγίες. Ο Torg κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

όταν ο δείκτης Pavlov είναι μικρότερος του 0.8 (προσθιοπίσθια διάμετρος σπονδυλικού σωλήνα σε σχέση με 

το  προσθιοπίσθιο  μήκος  του  σώματος  του  σπονδύλου)  τότε  υπάρχει  σπονδυλική  στένωση  και  αυξημένος 

κίνδυνος νευρολογικής βλάβης στην βίαια κάμψη του αυχένα. 
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Θεωρία των 3 κολονών της σπονδυλικής στήλης 

Η θεωρία των 3 κολονών προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Denis  (1983) με σκοπό να βοηθήσει 

στην  περιγραφή  της  σταθερότητας  της  σπονδυλικής  στήλης  μετά  από  κακώσεις  (Timothy  et  al.,  2004). 

Σύμφωνα με αυτή την θεωρία διακρίνονται  3 κολώνες στην σπονδυλική στήλη (Denis, 1983): 

1) Η πρόσθια κολώνα η οποία αποτελείται από τα πρόσθια 2/3 του σώματος του σπονδύλου και του 

μεσοσπονδυλίου δίσκου, και τον πρόσθιο επιμήκη σύνδεσμο.  

2) Η μέση κολώνα η οποία αποτελείται από το οπίσθιο 1/3  του σώματος και του μεσοσπονδυλίου 

δίσκου και τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο. 

3) Η οπίσθια κολώνα η οποία αποτελείται από όλα τα οστικά και συνδεσμικά στοιχεία πίσω από τον 

οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο.  

Προσβολή  περισσότερων  από  μία 

κολώνα είναι  ενδεικτική αστάθειας  της 

σπονδυλικής στήλης (Bhattacharjee and 

Poonnoose,  2003).  Σύμφωνα  με  την 

θεωρία  του  Denis  οι  κακώσεις  της 

σπονδυλικής  στήλης  ταξινομούνται  σε 

τέσσερεις κατηγορίες (Denis, 1983): 

1)  Κακώσεις  από  συμπίεση  οι 

οποίες  προκαλούν  συμπιεστικό 

κάταγμα  της  πρόσθιας  κολώνας  με 

ακέραια  την  μέση  κολώνα  (Eismont  et 

al 1991, Patel et al., 2002). Η συμπίεση 

της  σπονδυλικής  στήλης  με  συνοδό 

κάμψη προκαλεί προοδευτικά μεγαλύτερη κάκωση από ελκυσμό των οπίσθιων στοιχείων η οποία μπορεί να 

οδηγήσει σε αστάθεια και χρόνια παραμόρφωση (Eismont et al 1991). 

2)  Τα  εκρηκτικά  κατάγματα  προκαλούνται  από  αξονική  συμπίεση  ή  από  ένα  συνδυασμό  αξονικής 

συμπίεσης και κάμψης και χαρακτηριστικό τους είναι το συντριπτικό κάταγμα της μέσης κολώνας με πιθανή 

οπισθολίσθηση ενός οστικού τεμαχίου μέσα στο κανάλι. Λόγω της συντριβής των δύο κολονών το εκρηκτικό 

κάταγμα είναι μία ιδιαίτερα ασταθής κάκωση( Eismont et al 1991,  Patel et al 2002). 

3)  Οι  κακώσεις  από  υπέρκαμψη  και  ελκυσμό  προκαλούν  οστική  βλάβη  στην  πρόσθια  κολώνα  με 

συνδεσμική ή βλάβη του μεσοσπονδυλίου δίσκου στην μέση και οπίσθια κολώνα και είναι ασταθείς (Eismont 

et  al  1991).  Τέτοιες  κακώσεις  είναι  τα  εξαρθρήματα,  τα  κατάγματα  εξαρθρήματα  και  οι  κακώσεις  τύπου 

Chance (Patel et al., 2002). 

4) Κακώσεις από συνδυασμό συμπίεσης και στροφής οι οποίες είναι λίαν ασταθείς και συνοδεύονται 

από σημαντική νευρολογική βλάβη. 

 

 

 

Εικόνα  29.  Θεωρία  τριών  κολονών  του  Denis.  Από  Orthopaedic 
Knowledge Update AAOS 2003. 
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Πίνακας 1 

Κριτήρια Αστάθειας Ινίου (Α0)‐Α1‐Α2 

>8  Αξονική στροφή ινίου σε μία κατεύθυνση 

>1 mm  Ινίο ‐ Α1 παρεκτόπιση

>7 mm  Προεξοχή Α1 επί Α2 (σύνολο)

>45  Αξονική στροφή Α1‐Α2 σε μια πλευρά 

>4 mm  Α1‐Α2 παρεκτόπιση στο AADI

<13 mm  Οπίσθιο ατλαντοινιακό διάστημα 

 

 

(Τροποποιημένο  από  Clinical  Biomechanics  of  the  Spine,  2nd  edition,  J.B.  Lippincott)
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Πίνακας 2 

Μνημόνιο Κλινικής Αστάθειας Κατώτερης ΑΜΣΣ 

Στοιχείο  Βαθμοί 

Πρόσθια στοιχεία κατεστραμμένα ή ανεπαρκή 2 

Οπίσθια στοιχεία κατεστραμμένα ή ανεπαρκή 2 

Θετική δοκιμασία διάτασης  2 

Ακτινολογικά κριτήρια

A.  Ακτινογραφίες κάμψης‐ έκτασης 

1.  Ολίσθηση στο οβελιαίο επίπεδο >3.5 mm ή  20%  

2.  Στροφή στο οβελιαίο επίπεδο >20°  

 

B.  Απλές ακτινογραφίες 

1.  Ολίσθηση στο οβελιαίο επίπεδο >3.5 mm ή  20%  

2.  Διαφορά οβελιαίας στροφής από υγιή FSU >11°  

 

4 

 

(2 βαθμοί)  

(2 βαθμοί)  

 

 

(2 βαθμοί)  

(2 βαθμοί) 

Παθολογική στένωση δίσκου  1 

Συγγενής στένωση σπονδυλικού σωλήνα

1.         Εγκάρσια διάμετρος <13 mm   

2.  Δείκτης Pavlov <0.8 

1 

Βλάβη νωτιαίου μυελού 2 

Βλάβη νευρικής ρίζας  1 

Αναμενόμενη ισχυρή φόρτιση στο μέλλον 1 

Περισσότερο από 5 βαθμούς = αστάθεια  

(Τροποποιημένο from Clinical Biomechanics of the Spine, 2nd edition, J.B. Lippincott) 
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2.3 Εμβιομηχανικά Μοντέλα Σπονδυλικής Στήλης  

 

  Τα  εμβιομηχανικά  μοντέλα  της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  έχουν  δώσει  σημαντικές 

πληροφορίες  πάνω  στην  λειτουργική  ανατομία,  στην  κινηματική,  στα  μοντέλα  των  κακώσεων,  στον 

καθορισμό  της  αστάθειας,  όπως  επίσης  και  πάνω  στην  συμπεριφορά  των  διαφόρων  κατασκευών 

σπονδυλοδεσίας. O Panjabi (1998d) ταξινόμησε αυτά τα μοντέλα σε τέσσερις κατηγορίες: α) φυσικά μοντέλα, 

β) in vitro μοντέλα, γ) in vivo μοντέλα, δ) μοντέλα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Φυσικά Μοντέλα 

   Τα  φυσικά  μοντέλα  κατασκευάζονται  από  μη  βιολογικά  υλικά.  Χρησιμοποιούνται  για  τον  έλεγχο 

κάποιας  υπόθεσης  όταν  η  ανατομία  και  τα  χαρακτηριστικά  του  υλικού  δεν  αναμένεται  να  επηρεάσουν  το 

αποτέλεσμα. Το πιο γνωστό φυσικό μοντέλο στην μελέτη της σπονδυλικής στήλης είναι αυτό του εκλιπόντος 

σπονδύλου.  Αυτό  το  μοντέλο  έχει  χρησιμοποιηθεί  εκτεταμένα 

προσομοιώνοντας  το  χειρότερο  δυνατό  σενάριο  αστάθειας  της  σπονδυλικής 

στήλης για την σύγκριση της συμπεριφοράς διάφορων υλικών σπονδυλοδεσίας. 

Αυτά  τα  μοντέλα  είναι  φτηνά  και  αναπαραγώγιμα  αλλά  έχουν  περιορισμένη 

κλινική  εφαρμογή  καθώς  δεν    αναπαριστούν  την  ανατομία  και  τις  φυσικές 

ιδιότητες  του  βιολογικού  ιστού.  Ένα  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  πειράματος 

που χρησιμοποιήθηκε φυσικό μοντέλο για την μελέτη υλικών σπονδυλοδεσίας 

ήταν  η  δοκιμασία  κόπωσης  των  κοχλιών  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας  της 

Synthes.  Η  εταιρεία  είχε  εισαγάγει  για  κλινική  χρήση  κοίλους  κοχλίες  από 

τιτάνιο  με  το  σκεπτικό  ότι  αυτοί  θα  αυξήσουν  την  οστική  καθήλωση  και 

επομένως  και  τη  σταθερότητα  της  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας.  Το  πείραμα 

δοκίμασε την αντοχή σε κόπωση του κοίλου και του συμπαγούς κοχλία οι οποίοι 

ήταν  καθηλωμένοι  και  οι  δύο  σε  ακρυλικό  τσιμέντο  (PMMA).  Τα  αποτελέσματα  του  πειράματος 

επιβεβαίωσαν την κλινική εμπειρία καθώς ο κοίλος κοχλίας αστόχησε σε σημαντικά μικρότερο αριθμό κύκλων 

φόρτισης (Hollowell 1994).  
 

Μοντέλα In Vitro  

Τα In Vitro εμβιομηχανικά μοντέλα χρησιμοποιούν πτωματικά ανθρώπινα ή ζωικά δοκίμια για τα πειράματα 

στα οποία η ανατομία αποτελεί σημαντική παράμετρο. Αυτά τα μοντέλα είναι πολύ αξιόπιστα για το έλεγχο 

των  συνεπειών  του  τραύματος  ή  των  διαφόρων  χειρουργικών  επεμβάσεων  στην  σταθερότητα  της 

σπονδυλικής  στήλης  και  χρησιμοποιούνται  εκτεταμένα.  Το  μεγάλο  τους  πρόβλημα  είναι  η  περιορισμένη 

διαθεσιμότητά  τους  και  η  ανομοιομορφία  των  μηχανικών  ιδιοτήτων  τους  λόγω  διαφορετικής  ηλικίας, 

διαστάσεων  και  ιδιαιτερότητας  της  κατασκευής  του  σώματος  των  διαφόρων  δωρητών.  Τα  περισσότερα 

ανθρώπινα  παρασκευάσματα  είναι  μεγάλης  ηλικίας  και  έχουν  οστεοπόρωση  και  εκφυλισμένους 

δύσκαμπτους  μεσοσπονδύλιους  δίσκους  και  συνδέσμους.  Τα  παρασκευάσματα  της  σπονδυλικής  στήλης 

Εικόνα  30.  Φυσικό 
μοντέλο.  Από  Hollowel 
1994 
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λαμβάνονται  από  τους  δότες  νωπά  και  μετά  την  απομάκρυνση  του 

μεγαλύτερου  όγκου  των  μαλακών  μορίων  αποθηκεύονται  σε  βαθιά 

κατάψυξη (‐20° C).  

Με αυτή την τεχνική διατηρούνται οι περισσότερες μηχανικές ιδιότητες 

των  ιστών  (Panjabi  1985).  Στα  πειράματα  της  αυχενικής  μοίρας  της 

σπονδυλικής  στήλης  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  πλήρη  δοκίμια  με  το 

σύνολο  των  αυχενικών  σπονδύλων  ή  απλά  μόνο  μία  λειτουργική  μονάδα 

(Functional  Spine  Unit:  FSU).  Μία  συνηθισμένη  πειραματική  μεθοδολογία 

είναι  η  καταγραφή  της  καμπύλης  φορτίου  –  παρεκτόπισης  μετά  την 

εφαρμογή καθαρών ροπών σε διάφορες κατευθύνσεις. Σε περισσότερες από 

τις  δημοσιευμένες  σειρές  τα  πειράματα  γίνονται  χωρίς  εφαρμογή 

προφόρτιου  στην  σπονδυλική  στήλη  καθώς  βρέθηκε  ότι  ειδικά  η  αυχενική 

μοίρα  παραμορφώνεται  μετά  την  εφαρμογή  ακόμη  και  10  Ν  δύναμης 

(περίπου  1Kgr  μάζας)  (Panjabi  1998c).  Η  ανθρώπινη  αυχενική  μοίρα  της 

σπονδυλικής  στήλης  μπορεί  να  υποστηρίξει φορτία  μέχρι 

και 1200 Ν (120 Kgr μάζα) (Moroney 1988b). Ο Panjabi έχει 

αποδείξει  ότι  η  μετρήσιμη  παράμετρος  της  αστάθειας 

είναι  η  αύξηση  της  ουδέτερης  ζώνης  (Neutral  Zone: NZ). 

Πειράματα  στα  οποία  χρησιμοποιήθηκαν  απλές 

λειτουργικές  μονάδες  (FSU)  απέδειξαν  ότι  η  ουδέτερη 

ζώνη  περιορίζεται  σημαντικά  κάτω  από  τη  εφαρμογή 

προφόρτιου  (Panjabi 1998a).  Αυτή η  κρίσιμη πληροφορία 

χάνεται στα πειράματα χωρίς προφόρτιο. 

 

Μοντέλο «Ακολουθίας Φορτίου» (“Follower Load”) 

Ο Patwadhan και συνεργάτες  (Patwardhan 2000), 

αντιμετώπισαν  επιτυχώς  το  πρόβλημα  της  εφαρμογής 

προφόρτιου στην σπονδυλική στήλη χρησιμοποιώντας το 

μοντέλο της «ακολουθίας φορτίου» (follower  load). Αντί 

να  εφαρμόσουν  το  φορτίο  κάθετα  στον  κορυφαίο 

σπόνδυλο  όπως  ο  Panjabi,  το  προφόρτιο  εφαρμόστηκε  κατά  μήκος  της  πορείας  των  στιγμιαίων  κέντρων 

περιστροφής (Instantaneous Center of Rotation: IAR) των λειτουργικών μονάδων (FSU). Με αυτό τον τρόπο το 

οι διατμητικές δυνάμεις σχεδόν εξαφανίστηκαν ενώ το η διεύθυνση του προφόρτιου είναι κάθετη προς τον 

μεσοσπονδύλιο  δίσκο.  Αυτή  η  τεχνική  προσφέρει  μοναδική  ευκαιρία  δοκιμής  ολόκληρων  τμημάτων 

σπονδυλικών στηλών κάτω από φυσιολογικές τιμές προφόρτιου, κάνοντας δυνατή την μελέτη της επίδρασης 

διαφορετικών κλινικών σεναρίων στην NZ και στο εύρος κίνησης (Range of Motion: ROM). 

 

 

Εικόνα 31. In Vitro δοκίμιο 

Εικόνα  32.  Αρχή  λειτουργίας  «ακολουθίας 
φορτίου» Follower Load Από Patwardhan 1999. 
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Μοντέλα In Vivo  

Προκειμένου  να  μελετηθούν  τα 

μακροχρόνια  αποτελέσματα  βιολογικών 

διαδικασιών  όπως  η  οστεοπενία,  η 

αρθρόδεση,  η  κάκωση  του  νωτιαίου  μυελού 

και  άλλα  θα  πρέπει  κάποιος  να 

χρησιμοποιήσει  μοντέλα  ζωντανών  ζώων.  Σε 

ένα  τέτοιο  πείραμα  τα  ζώα  αφού  υποστούν 

την επέμβαση, ή τον τραυματισμό ακολούθως 

θυσιάζονται  σε  διαφορετικά  διαστήματα  και 

οι  ιστοί  τους  υποβάλλονται  σε  διάφορες 

ακτινολογικές  και  ιστολογικές  μελέτες  και  σε 

εμβιομηχανικές  δοκιμασίες.  Οι  in  vivo 

εμβιομηχανικές  δοκιμασίες  σε  ανθρώπους 

είναι πολύ δύσκολες και για αυτό και σπάνιες. Παρόλα αυτά προσφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες για 

την αληθινή  συμπεριφορά  των  ιστών.  Ένα  κλασικό παράδειγμα  τέτοιας  in vivo  εμβιομηχανικής  μελέτης  σε 

ανθρώπους  ήταν  η  μέτρηση  σε  πραγματικό  χρόνο  της  πίεσης  στους  οσφυικούς  μεσοσπονδύλιους  δίσκους 

(Nachemson 1960). 

 

Μοντέλα Υπολογιστή  

Τα μοντέλα πεπερασμένων στοιχείων εισήχθηκαν για πρώτη φορά για την μελέτη μηχανικών προβλημάτων 

δομικής φύσεως το 1956. Έκτοτε έχουν πολλές φορές χρησιμοποιηθεί για την μελέτη βιολογικών ιστών. Ένα 

μοντέλο  πεπερασμένων  στοιχείων  είναι  ένα  σύνολο  μαθηματικών  εξισώσεων  οι  οποίες  περιγράφουν  την 

γεωμετρία και τις μηχανικές  ιδιότητες του υλικού υπό μελέτη. Τα πρώτα μοντέλα της αυχενικής μοίρας της 

σπονδυλικής  στήλης αναπαριστούσαν  τους  σπονδύλους  σαν απλές  συμπαγείς  μάζες  οι  οποίες  συνδέονταν 

μεταξύ τους με απλά στοιχεία δοκών ή ελατηρίων. Αυτά τα πρώιμα μοντέλα δεν αναπαρήγαγαν ρεαλιστικά 

αποτελέσματα. Η εξέλιξη στο τομέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των υπολογιστικών προγραμμάτων 

οδήγησαν  σε  τρισδιάστατα  μοντέλα  λειτουργικών  μονάδων  της  σπονδυλικής  στήλης.  Αυτά  έχουν  πλέον 

ακριβή  γεωμετρία  των  σπονδύλων  (η  οποία  λαμβάνεται  από  την  επεξεργασία  λεπτών  τομών  αξονικής 

τομογραφίας)  και  μηχανικά  χαρακτηριστικά  των  συνδέσμων  και  των  δίσκων  πολύ  κοντά  στις  πραγματικές 

φυσικές ιδιότητες. Τα μηχανικά χαρακτηριστικά που έχουν εισαχθεί σε αυτά τα υπολογιστικά μοντέλα έχουν 

ληφθεί από πραγματικά δεδομένα από in vitro πειράματα των διαφόρων στοιχείων της σπονδυλικής στήλης. 

Η  αξιολόγηση  της  αξιοπιστίας  των  υπολογιστικών  μοντέλων  της  σπονδυλικής  στήλης  είναι  ένα  σημαντικό 

στάδιο της εξέλιξης τους και προσδιορίζει και την δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησής τους. Η αξιολόγηση 

της αξιοπιστίας ελέγχει κατά πόσον το υπολογιστικό μοντέλο το οποίο είναι ένα άθροισμα των ξεχωριστών 

τμημάτων συμπεριφέρεται παρόμοια με ένα αντίστοιχο  in vitro μοντέλο σε παρόμοιες συνθήκες. Η αξία των 

υπολογιστικών  μοντέλων  βρίσκεται  στην  ικανότητα  που  έχουν  να  μετρούν  εσωτερικά  φορτία  και 

παραμορφώσεις  και  στην  ευκολία  με  την  οποία  μπορεί  να  γίνει  τροποποίηση  παραμέτρων  με  σκοπό  να 

Εικόνα 33.  In Vivo κινηματική μελέτη της ΑΜΣΣ. Από Dvorac et 
al 1991. 
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μελετηθεί το αποτέλεσμα στην συμπεριφορά της σπονδυλικής στήλης. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

επαναλαμβανόμενα  χωρίς  κόστος  και  να  εξετάσουν  τις  συνθήκες  ενός  πειράματος  πριν  αυτό 

πραγματοποιηθεί  in vitro.  Ένα καλό παράδειγμα μελέτης που πραγματοποιήθηκε με υπολογιστικό μοντέλο 

είναι αυτό που δημοσιεύτηκε από τον Clausen και συνεργάτες (1997) σχετικά με την σημασία των αρθρικών 

αποφύσεων  του  Luschka.  Οι  συγγραφείς  κατάφεραν  να  μελετήσουν  την  συμπεριφορά  μίας  λειτουργικής 

μονάδας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης αφαιρώντας τις αρθρώσεις ολοκληρωτικά. Ένα τέτοιο 

πείραμα  δεν  θα  ήταν  δυνατό  να  πραγματοποιηθεί  in  vitro  καθώς  η  εκτομή  των  πλαγίων  αρθρικών 

αποφύσεων θα αλλοίωνε τις μηχανικές ιδιότητες του μεσοσπονδυλίου δίσκου. 

 

Εμβιομηχανικές Δοκιμασίες (Test)  

Όλα  τα  προαναφερθέντα  μοντέλα  χρησιμοποιούνται  εκτεταμένα  για  την  μελέτη  διαφόρων  μηχανικών 

προβλημάτων. Υπάρχουν τρείς βασικές μορφές δοκιμασιών: αντοχής,  κόπωσης και σταθερότητας. Κατά την 

διάρκεια  μίας  δοκιμασίας  αντοχής  το  δοκίμιο  φορτίζεται  μέχρι  την  μηχανική  του  αστοχία  και  γίνεται 

καταγραφή  της  καμπύλης  φορτίου  –  παραμόρφωσης.  Στις  δοκιμασίες  κόπωσης  τα  δοκίμια  υφίστανται 

συνεχείς κυκλικές φορτίσεις μέχρι την αστοχία και καταγράφεται ο συνολικός αριθμός των κύκλων φόρτισης, 

η  συχνότητά  τους  και  το  μέγιστο  φορτίο  σε  κάθε  κύκλο.  Στις  δοκιμασίες  σταθερότητας  τα  δοκίμια 

σταθεροποιούνται σε μία βάση και σε αυτά εφαρμόζονται είτε σταθερά φορτία  (δοκιμασίες κινητικότητας: 

flexibility test) είτε σταθερή παρεκτόπιση (δοκιμασίες σκληρότητας: stiffness test). Κατά την διάρκεια αυτών 

των πειραμάτων καταγράφεται μία καμπύλη φορτίου παρεκτόπισης και συγκρίνεται με αντίστοιχες μετά από 

διάφορες επεμβάσεις πάνω στα δοκίμια (Panjabi et al 1998d). 
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3.   Συστήματα Χειρουργικής Σταθεροποίησης Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

Τον  τελευταίο  αιώνα  έχουν  γίνει  πολλές  προσπάθειες  να  δημιουργηθούν  συστήματα 

σταθεροποίησης  της  σπονδυλικής  στήλης  τόσο  πρόσθια  όσο  και  οπίσθια.  Τα  συστήματα  οπίσθιας 

σπονδυλοδεσίας  έχουν  εξελιχθεί  από  την  απλή  συρματοδεσία  των  ακανθωδών  αποφύσεων,  στην 

συρματοδεσία των οπίσθιων μεσοσπονδύλιων αρθρώσεων. Σημαντικό βήμα ήταν η ακινητοποίηση με πλάκες 

και  βίδες  και  τελικά  με  ράβδους  και  πολυαξονικούς  κοχλίες.  Τα  συστήματα  πρόσθιας  σπονδυλοδεσίας 

εξελίχθηκαν  από  πλάκες  με  μη  –  ασφαλιζόμενες  βίδες  δύο φλοιών  σε  πλάκες  με  ασφαλιζόμενους  κοχλίες 

ενός φλοιού και τελικά σε συστήματα εύκαμπτης ή ολισθαίνουσας σταθεροποίησης. 

 

3.1   Συστήματα Οπίσθιας Αυχενικής Σπονδυλοδεσίας 

Η πρώτη καταγεγραμμένη επέμβαση σπονδυλοδεσίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης 

χρονολογείται  το 1891  όταν ο   Dr. Berthold Earnest Hadra  πραγματοποίησε μία  εσωτερική σταθεροποίηση 

των ακανθωδών αποφύσεων του Α6 και Α7 σπονδύλου σε ένα ασθενή χρησιμοποιώντας σύρμα (Harda 1891). 

Την μέθοδο ακολούθησαν και άλλοι Ευρωπαίοι χειρουργοί με ελαφρές τροποποιήσεις. 

 

Διακάνθια και υποπετάλια σύρματα 

Ο  Rogers  περιέγραψε  το  1942  την  τεχνική  της  διακάνθιας  συρματοδεσίας  αρχικά  για  την 

αντιμετώπιση  της  τραυματικής  αστάθειας  της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  (Rogers  1942). 

Σύμφωνα με την τεχνική που περιέγραψε το σύρμα διέρχεται από τρύπες στις ακανθώδεις αποφύσεις. Την 

τεχνική τροποποίησαν οι Whitehill, et al (1984), Benzel και Kesterson (1989), και Murphy και Southwick (1989) 

χωρίς όμως να αλλάξει σημαντικά η βασική ιδέα. Η επακάνθια συρματοδεσία τροποποιήθηκε από τον Davey 

(1985) χρησιμοποιώντας μία βελόνη Kirschner για σημείο καθήλωσης των συρμάτων, αλλά η μέθοδος  είναι 

τεχνικά δύσκολη. Ο Bohlman (1979) τροποποίησε την τεχνική του Rogers χρησιμοποιώντας τρία σύρματα. Το 

ένα  σύρμα  τοποθετείται  σύμφωνα  με  την  τεχνική  Rogers  ενώ  τα  άλλα  δύο  χρησιμοποιούνται  για  να 

καθηλώσουν  ένα  φλοιοσπογγώδες 

οστικό  μόσχευμα  από  το  λαγόνιο 

μεταξύ  των  δύο  ακανθωδών 

αποφύσεων.  Αυτή  η  τεχνική 

αποφεύγει  την  υποπετάλια  διαδρομή 

των  συρμάτων,  είναι  εμβιομηχανικά 

ισότιμος  ή  καλύτερη  από  τις  άλλες 

τεχνικές  συρμάτων(McAfee  et  al  

1985)  και  έχει  καλύτερα  ποσοστά 

πώρωσης  καθώς  τα  οστικά 

μοσχεύματα  πιέζονται  πάνω  στα 

πέταλα (Sutterlin et al 1988). 

Εικόνα  34.  Τεχνική  επακάνθιας  συρματοδεσίας  ΑΜΣΣ  κατά  Bohlman  και 
Rogers. Orthopaedic Knowledge Update AAOS 2003. 
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Όταν  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  οι  ακανθώδεις  αποφύσεις  και  τα  πέταλα  για  σταθεροποίηση  με 

σύρμα  λόγω  πεταλεκτομής  ή  κατάγματος,  τότε  μπορεί  να  γίνει  καθήλωση  των  μεσοσπονδυλίων 

διαρθρώσεων.  Η  μέθοδος  αυτή 

περιγράφηκε αρχικά από  τον Callahan 

και  συνεργάτες  (1977).  Σύμφωνα  με 

την  τεχνική  του  αρχικά  γίνεται 

διάνοιξη των θυλάκων και αναγνώριση 

των  αρθρικών  επιφανειών.  Σε  κάθε 

επίπεδο  που  πρόκειται  να  δεθεί 

γίνονται  οπές.  Τα  σύρματα διέρχονται 

δια  των  οπών  με  κατεύθυνση 

κεφαλικά  προς  ουραία.  Τα  σύρματα 

σφίγγονται γύρω από φλοιοσπογγώδη 

οστικά  λαγόνια  μοσχεύματα  πάνω  στις  αποφλοιωμένες  αρθρικές 

επιφάνειες.  Το  ουραίο  τμήμα  του  λαγονίου  μοσχεύματος 

ενσφηνώνεται  στην  ακανθώδη  απόφυση.  Εναλλακτικά  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  βελόνες  Steinmann  ή  πλαίσια  Luque  όπως 

περιέγραψαν  οι  Garfin  και  συνεργάτες  (1988)  και  οι  Maure  και 

συνεργάτες  (1991).  Τη  τεχνική  τροποποίησε  ακόμη  περισσότερο  ο 

Cahill  και  συνεργάτες  το  1981,  συρματοδένοντας  με  δύο  αγκύλες 

σύρματος  την  ουραία  ακανθώδη  απόφυση  με  τις  δύο  κεφαλικές 

κατάντεις αρθρικές αποφύσεις.  

Η  τοποθέτηση  ατσάλινων  υποπετάλιων  συρμάτων 

χρησιμοποιείται  ακόμη  εκτεταμένα  για  την  σπονδυλοδεσία  Α1‐Α2, 

όταν  το  οπίσθιο  τόξο  είναι  ακέραιο.  Η  σταθερότητα  και  η  πώρωση 

ενισχύονται  από  την  παρεμβολή  ενός  οστικού  μοσχεύματος  μεταξύ 

του οπίσθιου τόξου του Α1 και της ακανθώδους απόφυσης του Α2. Η 

Εικόνα  35.  Τεχνική  διαρθρικής  συρματοδεσίας  ΑΜΣΣ  κατά  Callahan. 
Orthopaedic Knowledge Update AAOS 2003. 

Εικόνα  36.  Τεχνική  διαρθρικής 
συρματοδεσίας  ΑΜΣΣ  κατά  Cahill. 
Orthopaedic  Knowledge  Update 
AAOS 2003. 

Εικόνα 37.  Τεχνική συρματοδεσίας A1‐A2 Gallie  (αριστερά)με ένα σύρμα και ένα μόσχευμα και Brooks  (δεξιά)  με 
δύο σύρματα και δύο μοσχεύματα. Από Techniques and Approaches in Spine Surgery Kim et al  Ed Elsevier 2006 
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τεχνική Gallie απαιτεί μόνο μία υποπετάλια διέλευση ενός διπλού σύρματος από  την μέση γραμμή αλλά η 

σταθερότητα  που  προσφέρει  είναι  ανεπαρκής,  ιδιαίτερα  σε  αξονική  στροφή,  πλάγια  κάμψη  και  πρόσθια 

ολίσθηση.  Η  τεχνική  Brooks  χρησιμοποιεί  δύο  υποπετάλιες  διελεύσεις  διπλών  συρμάτων  εκατέρωθεν  της 

μέσης  γραμμής  και  είναι  σταθερότερη  από  την  τεχνική  Gallie.  (Grob  et  al  1992,  Hanley  et  al  1992).    H 

υποπετάλια διέλευση συρμάτων στην κατώτερη μοίρα της ΑΜΣΣ, σχετίσθηκε με σημαντικό αριθμό επιπλοκών 

όπως ρήξη της μήνιγγος και νευρολογικές βλάβες (Wilber et al 1984). Για να περιοριστούν αυτές οι επιπλοκές 

εισήχθη  το  1991  στην  κλινική  εφαρμογή  από  τον  Songer  (1991)  ένα  σύστημα  από  εύκαμπτο  πολύκλωνο 

καλώδιο  από  ατσάλι  το  οποίο  ήταν  ασφαλές  στην  διέλευσή  του  κάτω  από  το  πέταλο  και  σημαντικά  πιο 

ισχυρό. Η καθήλωσή του γινόταν με μεταλλικό σφικτήρα.  

 

Οπίσθιοι Σφικτήρες 

Αυτοί περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Tucker (1975). 

Χρησιμοποίησε τους σφικτήρες Halifax για την σταθεροποίηση των Α1 

και Α2  σπονδύλων. Οι  ίδιοι σφικτήρες  χρησιμοποιήθηκαν επίσης για 

την  σταθεροποίηση  κακώσεων  ενός  επιπέδου.  Η  τεχνική  αυτή 

προϋποθέτει την παρουσία ενός ακέραιου πετάλου ενώ σχετίζεται με 

αυξημένο  κίνδυνο  νευρολογικής  βλάβης  λόγω  στένωσης  του 

σπονδυλικού  σωλήνα  λόγω  της  υποπετάλιας  τοποθέτησης  των 

αγκίστρων. Συνήθως απαιτείται η τοποθέτηση δύο σφικτήρων για να 

επιτευχθεί σταθερότητα.  Τα πέταλα λεπτύνονται στο άνω χείλος  του 

υπερκείμενου και στο κάτω χείλος του υποκείμενου πετάλου ώστε να 

μην  περιοριστεί  σημαντικά  ο  χώρος  του  σπονδυλικού  σωλήνα  και 

κατόπιν  σφίγγεται  ο  κοχλίας.  Για  να  αποφευχθεί  η  υπερέκταση  των 

δύο  ακανθωδών  αποφύσεων  και  να  βελτιωθεί  η  πώρωση 

τοποθετείται αυτόλογο λαγόνιο μόσχευμα μεταξύ τους. 

 

Πλάκες Πλαγίων Ογκωμάτων 

Ο  Roy‐Camille  (1989)  στα  τέλη  του  1980  εισήγαγε  πρώτος  την  ιδέα  της 

χρήσης συστήματος πλάκας και βιδών για σταθεροποίηση της αυχενικής 

μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης.  Αυτή  η  τεχνική  έγινε  άμεσα  η  τεχνική 

επιλογής  για  την  σπονδυλοδεσία  σε  περιπτώσεις  πεταλεκτομής,  καθώς 

προσφέρει άμεση σταθερότητα, επιταχύνει την πώρωση και καταργεί την 

ανάγκη  για  εξωτερική  σταθεροποίηση  (Cooper  et  al  1988).  Η  αρχική 

τεχνική  του  Roy‐Camille  τροποποιήθηκε  αργότερα  από  τους  Magerl 

(Jeanneret et al 1994, Xu et al 1999), Anderson και συνεργάτες (1991) και 

An και Coppes  (1997). Οι τεχνικές αυτές διαφέρουν ελάχιστα στο σημείο 

εισόδου  και  στην  κατεύθυνση  του  κοχλία  μέσα  στην  μεσοσπονδύλια 

απόφυση.  Σε  όλες  τις  τεχνικές  ο  κοχλίας  κατευθύνεται  κεφαλικά  και 

Εικόνα  39.  Τεχνική  Οπίσθιας 
Σπονδυλοδεσίας  με  Πλάκα  και 
Κοχλίες.Από  Techniques  and 
Approaches in Spine Surgery Kim 
et al  Ed Elsevier 2006 

Εικόνα 38.  

Τεχνική  σταθεροποίησης  Α1‐Α2 
με  σφικτήρες  Hallifax.  Από 
Techniques  and  Approaches  in 
Spine Surgery Kim et al   Ed Elsevier 
2006 
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εξωτερικά  προσπαθώντας  να  αποφύγει  την  εξερχόμενη  νευρική  ρίζα  και  την  σπονδυλική  αρτηρία.  Στην 

τεχνική του Magerl  το σημείο εισόδου του κοχλία είναι σχετικά πιο έσω και πιο ουραία από το κέντρο του 

πλάγιου  ογκώματος  και  η  κατεύθυνση  του  είναι  παράλληλη  με  την  αρθρική  επιφάνεια  και  εξωτερική  της 

μέσης γραμμής κατά 25 μοίρες (Jeanneret et al 1994). Στην τεχνική του Anderson η πορεία του κοχλία είναι 10 

μοίρες προς τα έξω στο εγκάρσιο επίπεδο και 30‐40 μοίρες κεφαλικά στο οβελιαίο επίπεδο  (Anderson et al 

1991).  Στην  τεχνική  του An  η πορεία  του κοχλία είναι 30 μοίρες προς  τα έξω στο εγκάρσιο επίπεδο και 15 

μοίρες κεφαλικά στο οβελιαίο επίπεδο  (An and Coppes 1997). Η ισχύς των κοχλιών εξαρτάται από το μήκος 

της  διαδρομής  μέσα  στο 

πλάγιο όγκωμα και από το 

αριθμό  των  φλοιών  που 

διέρχεται,  με  την 

ενδαρθρική  πορεία  του 

κοχλία  μέσα  από  τις 

μεσοσπονδύλιες 

διαρθώσεις  να  προσφέρει 

την  μέγιστη  αντοχή  σε 

ελκυσμό  (Klekamp  et  al 

2000).  Δεδομένης  της 

μεγαλύτερης  αντοχής  σε 

εφελκυσμό  των  κοχλιών 

που τοποθετούνται με την 

τεχνική  Magerl  σε  σχέση 

με  την  Roy‐Camille,  είναι 

προτιμότερο  να 

ακολουθείται η τροχιά Magerl που σέβεται τις αρθρικές επιφάνειες για την τοποθέτηση των ακραίων κοχλιών 

σε μακρές οπίσθιες σπονδυλοδεσίες ενώ για τους ενδιάμεσους κοχλίες μπορεί να επιλεγεί η πιο εύκολη Roy‐ 

Camille καθώς η παραβίαση της μεσοσπονδύλιας διάρθρωσης θα αυξήσει και την ακαμψία (Montesano et al 

1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  40. Τεχνικές  τοποθέτησης  κοχλιών  στα  πλάγια  ογκώματα  των 
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Συστήματα  ράβδων  και  πολυαξονικών  κοχλιών  πλαγίων 

ογκωμάτων 

Τα  συστήματα  ράβδων  και  πολυαξονικών  κοχλιών 

εισήχθησαν στην κλινική πράξη γιατί   τα συστήματα των πλαγίων 

πλακών  δεν  μπορούσαν  να  αντιμετωπίσουν  τις  διαφορές  στην 

μορφολογία  των  σπονδύλων  μεταξύ  των  διαφόρων ασθενών  και 

τις  σύνθετες  παραμορφώσεις.  Τα  συστήματα  άρχισαν  να 

παρουσιάζονται  μεταξύ  του  1980  και  1990  (Fielding  et  al  1988, 

Jeanneret 1996)  και χαρακτηριστικά σύγχρονα τέτοια παραδείγματα είναι το σύστημα Cervifix  (Synthes),  το 

Vertex (Medtronic), και το Summit (De‐Puy). Το χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων είναι ότι επιτρέπουν 

την τοποθέτηση των κοχλιών στην καλύτερη δυνατή θέση ενώ η σταθεροποίηση στη ράβδο επιτυγχάνεται με 

πολυαξονικές κεφαλές ή συνδέσμους (Mihara et al 2001). 

 

Διαυχενικές Βίδες και Ράβδοι Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

Το 1994  ο Abumi  και  οι  συνεργάτες  του  (Abumi et  al 1994)  χρησιμοποίησαν  για  πρώτη φορά  διαυχενικές 

βίδες  στην  αυχενική  μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης.  Η  μέθοδος  αυτή  της  σταθεροποίησης  προσφέρει 

κορυφαία  σταθερότητα  συγκρινόμενη  με  το  σύστημα  πλακών  και  κοχλιών  πλαγίων  ογκωμάτων,  όπως 

αποδείχθηκε  σε  μελέτες  με  ζωικά  και 

ανθρώπινα  παρασκευάσματα  (Jones  et  al 

1997).  Η  τοποθέτηση  των  κοχλιών  αυτών 

απαιτεί μεγάλη προσοχή καθώς το περιθώριο 

λάθους  είναι μικρό.  Το σημείο  εισόδου  είναι 

εξωτερικά  του  κέντρου  της  αρθρικής 

απόφυσης και κοντά στην αρθρική επιφάνεια 

της  υπερκείμενης  κατάντους  αποφύσεως.  Η 

πορεία  εισόδου  του  κοχλία  είναι  σε 

κατεύθυνση  25‐45°  προς  την  μέση  γραμμή 

στο εγκάρσιο επίπεδο, ενώ στο οβελιαίο είναι 

παράλληλη  με  την  άνω  τελική  πλάκα  του 

σπονδύλου.  Για  λόγους  ασφαλείας  αρχικά 

γίνεται  μία  διεύρυνση  της  πύλης  εισόδου  με 

τριβείο  υψηλής  ταχύτητος  και  μετά 

διευρύνεται  ο  αυλός  του  αυχένα  με  μία 

μύλη  κάτω  από  ακτινοσκοπικό  έλεγχο. 

Ακολουθεί διαμόρφωση του σπειράματος και τοποθέτηση μία βίδας κατάλληλου μεγέθους. Η τεχνική αυτή 

έχει αρκετούς κινδύνους όπως νευρική και αγγειακή βλάβη και απαιτεί αρκετή εμπειρία και εκπαίδευση για 

την εφαρμογή της. 

 

Εικόνα  41.  Σύστημα  πολυαξονικού  κοχλία 
και ράβδων. Techniques and Approaches in 
Spine Surgery Kim et al  Ed Elsevier 2006 

Εικόνα  42.  Σύστημα  διαυχενικών  κοχλιών  σε  σχέση  με  τις  βίδες 
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3.2  Πρόσθια Αυχενική Σπονδυλοδεσία 

 

Η εισαγωγή της χρήσης αυτών των υλικών στην καθημερινή πρακτική συμβάδισε με την αύξηση του 

αριθμού  των επεμβάσεων στον αυχένα. Παρατηρήθηκε ένας  τριπλασιασμός  του αριθμού  των επεμβάσεων 

σπονδυλοδεσίας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης στις ΗΠΑ μεταξύ των ετών 1985 και 1996 με 

συνεχή  άνοδο.  Εκτός  από  τον  αριθμό  των  επεμβάσεων  παρόμοια  επανάσταση  παρατηρήθηκε  και  στον 

σχεδιασμό  των  αυχενικών  πλακών.  Τα  συστήματα  πρόσθιας  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας  προσφέρουν 

πολλαπλά  οφέλη  στα  οποία  περιλαμβάνεται  η  ισχυρή  σταθεροποίηση,  η  πρόληψη  της  απορρόφησης  του 

μοσχεύματος και της ανάπτυξης τμηματικής κύφωσης, η βελτίωση του ρυθμού πώρωσης, ο περιορισμός της 

ανάγκης  χρήσης  ογκωδών  εξωτερικών  κηδεμόνων  και  ο  περιορισμός  της  πιθανότητας  έκθλιψης  του 

μοσχεύματος.  Εκτός  από  πλεονεκτήματα  όμως  τα  συστήματα 

αυτά  έχουν  και  μειονεκτήματα:  αυξάνουν  τον  χειρουργικό 

χρόνο,  έχουν  ειδικές  με  την  τοποθέτησή  τους  επιπλοκές  όπως 

διάτρηση οισοφάγου, βλάβη σε δίσκους και αγγεία και έκτοπη 

οστεοποίηση ενώ η παρουσία τους   δυσχεραίνει σημαντικά τις 

επεμβάσεις  αναθεώρησης.  Τα  εύσημα  για  την  πρώτη πρόσθια 

αυχενική προσπέλαση ανήκουν στον Leroy Abbott ο οποίος την 

πρότεινε  το  1952  ενώ  υπηρετούσε  σαν  επισκέπτης  καθηγητής  

στην Κλινική των Bailey και Badgley. Επίσημη ανακοίνωση έγινε  

από τους Bailey και Badgley το 1958 (Bailey and Badgley 1960). 

Το  ίδιο έτος οι Robinson και Smith ανακοίνωσαν την δική τους 

τεχνική  πρόσθιας  προσπέλασης  και  σπονδυλοδεσίας  με  την 

χρήση  τρι‐φλοιικού  λαγονίου  μοσχεύματος  για  την 

αντιμετώπιση  της  αυχενικής  δισκοκήλης  (Robinson  and  Smith 

1955).  Ο  Cloward  ακολούθησε  περιγράφοντας  την  δική  του 

τεχνική  που  διαφοροποιούνταν  στην  χρήση  κυλινδρικού 

λαγονίου  μοσχεύματος  (Cloward  1958).  Το  επόμενο  λογικό 

βήμα στην εξέλιξη της πρόσθιας αυχενικής προσπέλασης ήταν 

η χρήση υλικών σπονδυλοδεσίας. 

 

Ενδείξεις Πρόσθιας Αυχενικής Σπονδυλοδεσίας 

Παρά  την  εκτεταμένη  χρήση  των  πρόσθιων αυχενικών  πλακών  δεν  υπάρχει  γενικευμένη  συμφωνία  για  τις 

ενδείξεις τους. Οι ενδείξεις για την χρήση των πρόσθιων αυχενικών πλακών επεκτάθηκαν σταδιακά από την 

αντιμετώπιση  του  τραύματος  και  σε  άλλες  παθήσεις  όπως  οι  εκφυλιστικές,  οι  όγκοι  και  οι  φλεγμονές.  Οι 

πλάκες  χρησιμοποιούνται  για  την  αντιμετώπιση  εκφυλιστικών  παθήσεων,  τραύματος,  όγκων  και 

παραμορφώσεων.  Ενώ  οι  ενδείξεις  για  την  χρήση  των  πρόσθιων  αυχενικών  πλακών  σε  αστάθεια  της 

σπονδυλικής  στήλης  όπως  σε  όγκους  και  τραύματα  είναι  σχετικά  προφανείς,  δεν  ισχύει  το  ίδιο  για  τις 

εκφυλιστικές παθήσεις όπως η δισκοκήλη και η σπονδυλική στένωση. Σε αρκετές εργασίες στις οποίες έγινε 

Εικόνα  43.  Πρόσθια  αυχενική 
σπονδυλοδεσία  μετά  απ΄σωματεκτομή. 
Techniques  and  Approaches  in  Spine 
Surgery Kim et al  Ed Elsevier 2006 
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μελέτη  της  συμβολής  της  αυχενικής  πλάκας    στην  ταχύτητα  πώρωσης  μετά  από  δισκεκτομή  και 

σπονδυλοδεσία  ενός  επιπέδου  (ACDF)  με  χρήση  αυτομοσχεύματος  δε  διαπιστώθηκε  κανένα  πλεονέκτημα 

εκτός της πρόληψης της τμηματικής κύφωσης (Aldrich 1993, An and Coppes 1997, Anderson et al 1991). Εκεί 

που φαίνεται ότι η χρήση της πλάκας προσφέρει κάποιο όφελος είναι στην επίτευξη μεγαλύτερων ποσοστών 

πώρωσης σε σπονδυλοδεσίες πολλαπλών επιπέδων  (Bailey and Badgley 1960, Benzel and Kesterson 1989) ή 

όταν  χρησιμοποιείται  αλλομόσχευμα  (Bohlman  1979).  Οι  πρόσθιες  αυχενικές  πλάκες  χρησιμοποιούνται 

επίσης για την σταθεροποίηση σωματεκτομών πολλαπλών επιπέδων. Τα αποτελέσματα με την χρήση πλάκας 

για  την  σταθεροποίηση  σωματεκτομών  ενός  και  δύο  επιπέδων  είναι  γενικώς  καλά,  αλλά  οι  σωματεκτομές 

τριών ή περισσοτέρων επιπέδων έχουν φτωχά αποτελέσματα. Σε μία εργασία τα ποσοστά παρεκτόπισης του 

μοσχεύματος ήταν  9% για δύο επίπεδα σωματεκτομής και 50% για τρία επίπεδα παρά την χρήση πρόσθιας 

αυχενικής  πλάκας  (Cahill  et  al  1983).  Επίσης  οι  επιπλοκές  είναι  συχνότερες  με  την  χρήση  πλακών  σε 

σωματεκτομές  πολλαπλών  επιπέδων.  Εμβιομηχανικές  μελέτες  έδειξαν  ότι  η  χρήση  πλάκας  για 

σταθεροποίηση  μακρών  μοσχευμάτων  σε  πολλαπλές  σωματεκτομές  διακινδυνεύει  την    πρώιμη  χαλάρωση 

λόγω κόπωσης (Caspar et al 1989) και ανάστροφής της μεταφοράς των φορτίων (αποφόρτιση στην κάμψη και 

φόρτιση στην έκταση) (Cloward 1958). Με δεδομένα αυτά τα στοιχεία είναι προτιμότερο να επιλέγει κανείς 

μερικές φορές μία οπίσθια επέμβαση ή ένα συνδυασμό επεμβάσεων. Μία επιλογή είναι η πραγματοποίηση 

ξεχωριστών  για  κάθε  επίπεδο  δισκεκτομών  και  σπονδυλοδεσιών,  καθώς  τα  πολλαπλά  μεσοσπονδύλια 

μοσχεύματα  παρεκτοπίζονται  δυσκολότερα  από  τα  μακριά  μονήρη  μοσχεύματα  των  σωματεκτομών.  Το 

κυριότερο  πρόβλημα  είναι  ένα  υψηλότερο  ποσοστό  ψευδαρθρώσεων  που  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι 

υπάρχουν περισσότερες επιφάνειες για πώρωση αντί για τις δύο του μακρού μοσχεύματος  (Bohlman 1979, 

Ebraheim  et  al  1995).  Μία  εναλλακτική  λύση  σε  μία  στένωση  από  τρία  επίπεδα  δίσκου  είναι  η 

πραγματοποίηση  μίας  δισκεκτομής  και  μίας  σωματεκτομής  (Epstein  2002),  ή  ενός  συνδυασμού  δύο 

σωματεκτομών με παρεμβολή ενδιάμεσα ενός ακέραιου σώματος σπονδύλου (Ebraheim et al 1995). 

 

Πλάκες Πρόσθιας Αυχενικής Σπονδυλοδεσίας με μη Κλειδούμενους Κοχλίες 

Το πρώτο μοντέλο αυχενικής πλάκας περιγράφηκε το 1970 από τους Orozco, Delcos και Livet‐Tapies 

(Orozco  et  al  1970).  Χρησιμοποιήθηκε  αρχικά  για  την  σταθεροποίηση  ασταθών  κακώσεων  της  αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το αρχικό σχέδιο βελτιώθηκε από τον Caspar  (Caspar et al 1989), ο οποίος 

επίσης  χρησιμοποίησε  την  πλάκα  για  να  σταθεροποιήσει  την  αυχενική  μοίρα  της 

σπονδυλικής στήλης και να βελτιώσει τα ποσοστά πώρωσης μετά από τραύμα. Θεωρητικά 

η προσθήκη μίας πλάκας προσφέρει άμεση σταθεροποίηση, προλαμβάνει την μετατόπιση 

του μοσχεύματος και περιορίζει την ανάγκη για μετεγχειρητική εξωτερική σταθεροποίηση 

ή άλλων συνοδών επεμβάσεων οπίσθιας σταθεροποίησης (Ebraheim et al 1995). Ένα άλλο 

πλεονέκτημα της αυχενικής πλάκας είναι ότι διατηρεί την οβελιαία λορδωτική στάση με 

την  πρόληψη  της  καθίζησης  και  έκθλιψης  του  μοσχεύματος  (Tucker  1975).  Και  τα  δύο 

αρχικά  αυτά  συστήματα  πρόσθιας  σπονδυλοδεσίας 

χρησιμοποιούσαν πλάκες που δεν καθήλωναν την κεφαλή και έτσι 

ήταν  απαραίτητη  η  διέλευση  των  κοχλιών  και  από  τους  δύο 

Εικόνα  44.  Πλάκα 
Caspar Aesculap 
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φλοιούς  προκειμένου  να  μην  χαλαρώσουν.  Στην  πλάκα  Caspar 

επιτρέπονταν  η  κίνηση  των  κοχλιών  από  0‐17°  σε  σχέση  με  τη 

κάθετη  στο  επίπεδο  της  πλάκας,  ενώ  επιτρέπονταν  και  ένας 

βαθμός  τηλεσκοπικής  κίνησης  της  πλάκας  σε  σχέση  με  τους 

σπονδύλους με  την  επιλογή  της  χρησιμοποίησης  των  οβάλ  οπών 

αντί  των  κυκλικών.  Η  υπερβολική  τηλεσκοπική  κίνηση  όμως 

μπορεί  να  οδηγήσει  σε  χαλάρωση  και  οπίσθια  παρεκτόπιση  των 

κοχλιών  ιδιαίτερα  όταν  αυτοί  δεν  ήταν  καθηλωμένοι  τόσο  στον 

πρόσθιο  όσο  και  στον  οπίσθιο  φλοιό  (McCullen  and  Garfin  2000,  White  and  Panjabi  1988).  Λόγω  της 

σχεδίασης της πλάκας οι επιπλοκές που σχετίζονταν με το υλικό δεν ήταν λίγες και έτσι προέκυψε η ανάγκη 

για βελτίωση των υλικών. 

 

Πρόσθιες Αυχενικές Πλάκες με Κλειδούμενους Κοχλίες 

Η αρχική ιδέα ανήκει στην  ΑΟ‐ASIF (Association for the Study of Internal Fixation) η οποία για πρώτη 

φορά παρουσίασε στην ορθοπεδική και νευροχειρουργική κοινότητα πλάκες οι οποίες καθήλωναν σταθερά 

τις κεφαλές των κοχλιών επιτυγχάνοντας έτσι ένα σύστημα σταθερής γωνίας το οποίο καταργεί την ανάγκη 

για  καθήλωση  των  κοχλιών  σε  δύο  φλοιούς  (Muller  et  al  1979).  Ο Morscher  σχεδίασε  μία  διευρυνόμενη 

κεφαλή  κοχλία  με  σχισμές  η  οποία  ενσφηνώνεται  σταθερά 

στην  πλάκα  μετά  την  κοχλίωση  μίας  μικρότερης  εσωτερικής 

βίδας  (Hollowel  et  al  1994).  Έγιναν  απόπειρες  βελτίωσης  της 

οστεοκαθοδηγητικής  ικανότητας  των  κοχλιών  με ψεκασμό  με 

πλάσμα  και  πολλαπλές  οπές  τα  οποία  όμως  είχαν  σαν 

αποτέλεσμα  σημαντική  μείωση  της  αντοχής  και  αυξημένο 

ρυθμό  θραύσης  του  υλικού  (Hollowel  et  al  1994). 

Παραδείγματα μοντέρνων αυχενικών πλακών σταθερής γωνίας 

είναι  η  πλάκα  Orion  (Sofamor  –  Danek),  η  πλάκα  Atlantis 

(Medtronic) και η πλάκα της Synthes. Συνήθως οι πλάκες έχουν 

προκατασκευασμένη  μία  μικρή  λόρδωση.  Ο  μηχανισμός 

καθήλωσης των κεφαλών στην πλάκα συνίσταται σε ένα μικρό 

έλασμα  το  οποίο  είτε  με  περιστροφή  είτε  με  ολίσθηση 

ενσφηνώνει τους κοχλίες σε σταθερή γωνία και αποτρέπει την 

οπισθολίσθησή  τους.  Οι  πλάκες  σταθερής  γωνίας  έχουν 

ιδιαίτερη  αξία  στην  αντιμετώπιση  ασταθών  αυχενικών 

κακώσεων οι οποίες απαιτούν άμεση σταθερότητα (Dvorac et al,  2005). 

 

 

 

Εικόνα 44. Πλάκα Orozco. Synthes.

Εικόνα 44. Πλάκα Atlantis Sοfamor ‐Danek
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Πρόσθιες Αυχενικές Πλάκες Ημιάκαμπτης Σχεδίασης 

Το θεωρητικό μειονέκτημα των πρόσθιων αυχενικών πλακών 

σταθερής  καθήλωσης  των  κεφαλών  των  κοχλιών  (σταθερής  γωνίας 

πλάκες – άκαμπτες)  είναι ότι δεν επιτρέπουν την μεταφορά φορτίων 

και  την συμπίεση  των επιφανειών που αποτελεί σημαντικό μηχανικό 

ερέθισμα  για  πώρωση.  Αυτό  μπορεί  να  έχει  σαν  αποτέλεσμα 

ψευδάρθρωση  και  αστοχία  του  υλικού  από  κόπωση  ιδιαίτερα  σε 

κατασκευές  πολλαπλών  επιπέδων.  Για  να  αντιμετωπιστεί  αυτό  το 

πρόβλημα δημιουργήθηκαν πλάκες που ενώ αποτρέπουν την οπίσθια 

παρεκτόπιση των κοχλιών επιτρέπουν ακόμη την κίνηση του κοχλία σε 

σχέση  με  την  πλάκα.  Η  πρόσθια  δυναμική  αυχενική  πλάκα  ABC 

(Aesculap)  έχει  σχισμές  οι  οποίες  ενώ  επιτρέπουν  την  ολίσθηση  των 

κεφαλών  των  κοχλιών  σε  κεφαλο‐ουραία  κατεύθυνση  μέχρι  10mm 

αποτρέπουν την οπίσθια παρεκτόπιση.  Επίσης επιτρέπουν σημαντική 

γωνίωση των κοχλιών (Epstein 2002). Άλλα μοντέλα όπως και η πλάκα 

Codman  (Codman,  Johnson &  Johnson)  επιτρέπουν  την  γωνίωση  της 

βίδας  καθώς  προχωρά  η  απορρόφηση  και  η  καθίζηση  του 

μοσχεύματος.  Τα  ημιάκαμπτα  συστήματα  είναι  κατάλληλα  για 

εκφυλιστικές  παθήσεις  πολλαπλών  επιπέδων  στα  οποία  μπορεί  να 

συμβεί  σημαντικός  βαθμός  απορρόφησης  και  καθίζησης  του 

μοσχεύματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  45.  Πλάκα  ημιάκαμπτης 
σχεδίασης
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4.  Κακώσεις Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

4.1 Γενικά‐ Ιστορία 

Απόσπασμα από τον Πάπυρο του Edwin Smith: 

«Οδηγίες αναφορικά με σπασμένο σπόνδυλο στον αυχένα  του  (ασθενούς).  Αν  εξετάσεις  ένα άνθρωπο  του 

οποίου ο ένας σπόνδυλος του αυχένα έχει εμβυθιστεί μέσα στον διπλανό του, αυτός είναι άφωνος και δεν 

μπορεί να μιλήσει. Η πτώση της κεφαλής προς τα κάτω προκάλεσε την συντριβή του ενός σπονδύλου με το 

διπλανό  του  και  θα  βρεις  ότι  λόγω  αυτής  δεν  νιώθει  τα  χέρια  του  και  τα  πόδια  του.  Τότε  θα  πρέπει  να 

ανακοινώσεις για αυτόν τον ασθενή: Έχει ένα σπασμένο σπόνδυλο στον αυχένα και δεν μπορεί να μιλήσει και 

δεν νιώθει τα πόδια του και τα χέρια του‐μία ανίατη κατάσταση».  

 Οι  περιπτώσεις  κακώσεων  της 

κεφαλής  και  του  αυχένα  που 

περιγράφονται  στον  Πάπυρο  του  Edwin 

Smith  αποτελούν  το  παλαιότερο  γνωστό 

ιατρικό  κείμενο  που  ασχολείται  με  τις 

κακώσεις  του  νωτιαίου  μυελού  στον 

αυχένα.  Ο  Πάπυρος  χρονολογείται  το 

2500  π.Χ  (Sanan  and  Rengachary  1996), 

και  ο  συγγραφέας  του  παραμένει 

άγνωστος. Αρκετοί μελετητές θεωρούν ότι 

ένας  από  τους  συγγραφείς  ήταν  ο 

Imhotep,  ιατρός  της  αυλής  του  Φαραώ 

Ζόσερ  της  3ης  Δυναστείας.  Οι  αρχαίοι 

Αιγύπτιοι  είχαν  μία  ανεπτυγμένη  γνώση 

ανατομίας  κυρίως  χάρις  στην  ταρίχευση  των  νεκρών  που  ήταν  πολύ  διαδεδομένη.  Είναι  πραγματικά 

εντυπωσιακό ότι είχαν ήδη αντιληφθεί τις διαφορές μεταξύ των απλών καταγμάτων,  των υπεξαρθρημάτων 

και  των  νευρολογικά  επιπλεγμένων  καταγμάτων  –  εξαρθρημάτων  καθώς  και  τον  μηχανισμό  αξονικής 

φόρτισης  που  προκαλεί  τα  εκρηκτικά  κατάγματα    (Sanan  and  Rengachary  1996, Goodrich  2004).  Πέρασαν 

2000 χρόνια μέχρι το επόμενο σημαντικό βήμα που έγινε από τους αρχαίους Έλληνες οι οποίοι ασχολήθηκαν 

με την καλύτερη δυνατή τεχνική ανάταξης των καταγμάτων και των εξαρθρημάτων. Ο Ιπποκράτης (460–361 

πΧ) ήταν ενάντιος στην ανάρτηση των ασθενών από τα πόδια για  την επίτευξη ανάταξης μέσω βαρύτητας. 

Αντίθετα πίστευε στην εφαρμογή έλξης από τα χέρια και τα πόδια με ιμάντες και στην ανάταξη με κλειστούς 

χειρισμούς. Παρόλα αυτά η ανάρτηση παρέμεινε μια δημοφιλής μέθοδος αντιμετώπισης των κακώσεων της 

σπονδυλικής στήλης μέχρι τον 15ο αιώνα μ.Χ. Ο Ιπποκράτης επίσης συζήτησε τις θεωρητικές δυνατότητες μίας 

πρόσθιας προσπέλασης για ανοικτή ανάταξη των εξαρθρημάτων παρά το γεγονός ότι υποστήριζε θερμά την 

συντηρητική θεραπεία (Goodrich 2004). Ο Γαληνός (131‐201 μ.Χ.) περιέγραψε πολλούς από τους συνδέσμους 

της αυχενικής μοίρα της σπονδυλικής στήλης, αντιστοίχησε το επίπεδο της κάκωσης του νωτιαίου μυελού με 

την  κινητική  και  αισθητική  νευρολογική  βλάβη  ενώ  έφτασε  στο  σημείο  να  προτείνει  την  πεταλεκτομή  σαν 

Εικόνα 46.  Πλάκα Atlantis Sοfamor ‐Danek 
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μέθοδο αποσυμπίεσης του νωτιαίου μυελού. Ο πρώτος που πραγματοποίησε πεταλεκτομή ήταν ο Παύλος ο 

Αιγινήτης τον 7ο αιώνα μ.Χ. Ο Leonardo da Vinci (1452–1519) συνέβαλε όχι μόνο περιγράφοντας την ανατομία 

της  σπονδυλικής  στήλης,  αλλά  και 

αναλύοντας  στοιχεία  της  εμβιομηχανικής 

της.  Ο  Vesalius  (1514–1564)  μελέτησε  σε 

μεγάλη  λεπτομέρεια  την  ανατομία  της 

σπονδυλικής  στήλης  και  διόρθωσε  αρκετές 

από  τις  ανακρίβειες  του  Γαληνού  και  του 

DaVinci.  Ο  Giovanni  Alfonso  Borelli  (1608–

1679)  περιέγραψε  με  λεπτομέρειες  την 

εμβιομηχανική  της  σπονδυλικής  στήλης  και 

μπόρεσε  να  υπολογίσει  με  ακρίβεια  τα 

φορτία  που  δέχεται  ο  σπόνδυλος  και  ο 

μεσοσπονδύλιος  δίσκος  σε  κάθε  επίπεδο.  Ο 

Fabricus  Hildanus  περιέγραψε  το  1646  την 

ανάταξη  εξαρθρημάτων  της  σπονδυλικής 

στήλης με κρανιακή έλξη και μία μεσακάνθια βελόνη. Ο Leonhard Euler μίλησε το  1744 για πρώτη φορά για 

«αστάθεια» της σπονδυλικής στήλης μετά την εφαρμογή 

ενός «κρίσιμου» φορτίου. Ο Hadra  το 1891 περιέγραψε 

την  πρώτη  επέμβαση  σπονδυλοδεσίας  με  χρήση 

διακάνθιων  συρμάτων.  Η  κρανιακή  έλξη  περιγράφηκε 

για πρώτη φορά από τον Taylor το 1929 και ακολούθησε 

ο  Crutchfield  το  1933.  Από  τότε  η  χειρουργική  της 

αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  εξελίσσεται 

διαρκώς  με  σημαντικότερα  βήματα  την  βελτίωση  της 

τεχνικής της οπίσθιας σταθεροποίησης με σύρματα από 

τον  Rogers  το  1942,  την  εισαγωγή  της  πρόσθιας 

προσπέλασης από τον Bohler  το 1967  (Bohler 1980) και 

τη  κατασκευή  του  θωρακικού  γιλέκου  ακινητοποίησης 

αυχένα  με  κρανιακό  δακτύλιο  (Halo  Vest,  Perry  and 

Nickel  1959).  Αυτές  οι  πρώτες  τεχνικές  οδήγησαν  στην 

σημερινή  εξέλιξη  των  τεχνικών  και  των  υλικών  της 

χειρουργικής  της  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής 

στήλης.  

 

 

Εικόνα 48.  Αραβικό χειρόγραφο. Ανάταξη καταγμάτων.

Εικόνα 47. Αραβικό χειρόγραφο για αντιμετώπιση καταγμάτων 
σπονδυλικής στήλης. 
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4.2 Κλινική και Ακτινολογική Διάγνωση Κακώσεων Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

Κλινικός Αποκλεισμός Κάκωσης Αυχενικής Μοίρας Σ.Σ 

Η ομάδα εργασίας NEXUS μελέτησε (Hoffman et al. 1998) και αξιολόγησε (Hoffman et al. 2000) τους κανόνες 

κλινικής αποκλεισμού πιθανής κάκωσης στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Οι κανόνες αυτοί είναι 

: 

1) Καμιά ένδειξη χρήσης αλκοόλ ή άλλων ουσιών 

2) Καλό επίπεδο συνείδησης  

3) Έλλειψη  εντοπισμένης ευαισθησίας στην μέση οπίσθια αυχενική γραμμή 

4) Έλλειψη εστιακής νευρολογικής σημειολογίας 

5) Έλλειψη άλλης συνοδού λίαν επώδυνης κάκωσης 

Ακολουθώντας αυτά τα κριτήρια η αξιοπιστία της κλινικής εξέτασης για αποκλεισμό κάκωσης της αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινογραφίες είναι πολύ υψηλή  (99,8%)  και η χρήση του μπορεί να 

μειώσει το ποσοστό των ακτινογραφιών κατά 20% (Hoffman et al.2000). 

 

Ακτινογραφικός Έλεγχος 

Οι  απλές  ακτινογραφίες  εξακολουθούν  να  είναι  η  βασική  κύρια  απεικονιστική  μέθοδος  για  αποκλεισμό 

κάκωσης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Απαιτούνται τρείς προβολές: μία προσθιοπίσθια, μία 

πλάγια και μία διαστοματική (Vandemark et al. 1990). Οι λοξές ακτινογραφίες δεν προσθέτουν περισσότερα 

στοιχεία (Freemyer et al. 1989, Basak et al. 2001). Ο συμπληρωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία είναι 

ιδιαίτερα  χρήσιμος  για  την  απεικόνιση  της 

αυχενοθωρακικής  συμβολής  (Tan  et  al.  1999).  Στην 

μελέτη  NEXUS  ο  έλεγχος  με  απλές  ακτινογραφίες 

έχασε  μόνο  το  0,4%  των  κλινικά  σημαντικών 

κακώσεων της ΑΜΣΣ (Mower et al. 2001). Η χρήση των 

δυναμικών  ακτινογραφιών  σε  κάμψη  και  έκταση  δεν 

είναι  αποδεκτή  από  το  σύνολο  των  ερευνητών  (Geck 

et  al.  2001, Daffner  2004).  Ο  κίνδυνος  νευρολογικής 

επιδείνωσης  εφόσον  μία  κάκωσης  της  αυχενικής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης διαφύγει τον κίνδυνο 

είναι  σημαντικός  (29%)(Davis  et  al.  1993).  Το 

κυριότερο  αίτιο  ψευδώς  αρνητικών  ακτινογραφιών 

είναι  η  πλημμελής  ακτινολογική  απεικόνιση  η  οποία 

είναι  πιο  συχνή  στους  ασθενείς  υψηλού  κινδύνου 

(κρανιοεγκεφαλική  κάκωση  ή  πολυτραυματίες) 

(Gerrelts et al. 1991, Davis et al. 1993).  Ο    Schenarts 

ανέφερε  ένα  ποσοστό  45%  ψευδώς  αρνητικών 

ακτινογραφιών  σε  κακώσεις  ανώτερης  αυχενικής  μοίρας  σπονδυλικής  στήλης,  χρησιμοποιώντας  αξονική 

τομογραφία για επιβεβαίωση (Schenarts et al. 2001). 

Εικόνα  49.  Πλάγια  ακτινογραφία  ΑΜΣΣ  με 
φυσιολογική λόρδωση. 
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Αξονική Τομογραφία 

Το  spiral  CT  είναι  μία  ακριβής  και  αξιόπιστη  απεικονιστική  μέθοδος  που  καθιστά΄τον  έλεγχο  της 

ΑΜΣΣ,  ταχεία  και  οικονομικά  συμφέρουσα  στους  πολυτραυματίες  και  στους  ασθενείς  υψηλού  κινδύνου 

(Blackmore  et  al.  1999, Hanson  et  al.  2000a, Daffner  2001).  Η  αξονική  τομογραφία  μπορεί  να  ανιχνεύσει 

κακώσεις της ΑΜΣΣ με ευαισθησία 95‐98%(Nunez et al. 1994, Hanson et al. 2000b, Holmes et al. 2002)  και 

ειδικότητα  93‐100%(Hanson  et  al.  2000b,  Ptak  et  al.  2001).  Οι  κακώσεις  που  διαφεύγουν  είναι  τα  μικρά 

συμπιεστικά  κατάγματα  και  τα  υπεξαρθρήματα  μικρού 

βαθμού(Holmes  et  al.  2002).  Η  χρήση  τρισδιάστατης  ανασύνθεσης 

δεν αυξάνει την ακρίβεια της διάγνωσης αλλά μπορεί να προσφέρει 

χρήσιμες πληροφορίες για στροφικές κακώσεις (Køsling et al. 1997). Η 

αξονική  τομογραφία  δεν  μπορεί  να  ανιχνεύσει  αξιόπιστα  τις 

συνδεσμικές  κακώσεις  (Holmes et al. 2002).  Η  λαμβανόμενη από  το 

ασθενή  ακτινοβολία  μετά  από  αξονική  τομογραφία  είναι  14  φορές 

περισσότερη συγκρινόμενη με τις κλασσικές τρείς ακτινογραφίες του 

αυχένα (Rybicki et al. 2002). 

 

Μαγνητική Τομογραφία 

Η μαγνητική  τομογραφία έχει  την  ικανότητα  της απεικόνισης  των κακώσεων  των μαλακών μορίων 

και  έτσι  αποτελεί  συμπληρωματική  εξέταση  τις  απλές  ακτινογραφίες  και  την  αξονική  τομογραφία.    Η 

μαγνητική τομογραφία έχει την ικανότητα να απεικονίζει  τις ρήξεις του εγκαρσίου συνδέσμου στα κατάγματα 

Jefferson  (Dickman  et  al. 1996),  τις  κακώσεις  του  μεσοσπονδυλίου  δίσκου  και  του  οπίσθιου  και  πρόσθιου 

επιμήκους συνδέσμου καθώς και των οπισθίων συνδέσμων και των θυλάκων των αρθρώσεων, καθώς και του 

νωτιαίου μυελού και των εξερχόμενων ριζών του πλέγματος ( Leite et al. 1997, Vaccaro et al. 2001, Aagaard et 

al.  1998).  Το  επόμενο  βήμα  είναι  εξέλιξη  της  δυναμικής  μαγνητικής 

τομογραφίας  (Karhu  et  al.  1999)  για  την  διάγνωση  της  αστάθειας.    Η 

διάγνωση  των  καταγμάτων  στης  ΑΜΣΣ  στην  μαγνητική  τομογραφία 

εξαρτάται  ιδιαίτερα  από  την  εμπειρία  του  διαγνώστη.  Συνήθως 

διαφεύγουν  της  διάγνωσης  τα  κατάγματα  Jefferson,  τα  κατάγματα  του 

ισθμού,των πετάλων, των πλαγίων ογκωμάτων, των αρθρικών αποφύσεων 

και  των  ακανθωδών  αποφύσεων  (Holmes  et  al.  2002)  τα  οποία  μπορεί 

κανείς  να  υποψιαστεί  από  την  παρουσία  συνδεσμικών  κακώσεων  ή 

αιματωμάτων.  

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  50.  Αξονική  τομογραφία 
εξαρθρήματος αυχένα. 

Εικόνα 51. Μαγνητική 
Τομογραφία εξαρθρήματος 
αυχένα. 
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4.3 Συστήματα Ταξινόμησης Κακώσεων Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

Γενικά 

Παρά το γεγονός ότι έχουν προταθεί πολλά διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης των κακώσεων της 

αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης,  κανένα από αυτά δεν έχει γίνει  ευρύτερα αποδεκτό για κλινική 

χρήση. Οι κακώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης μπορούν να ταξινομηθούν σε σχέση με το 

επίπεδο τραυματισμού,  το μηχανισμό του τραύματος  (Allen et al. 1982, Harris et al. 1986)  την μορφολογία 

(Bohlman  1979),  ή  το  βαθμό  αστάθειας  του  κατάγματος.  Καθώς  ο  ακριβής  μηχανισμός  ενός  κατάγματος 

παραμένει  ασαφής ακόμη  και  οι  ταξινομήσεις  που  στηρίζονται  στο  μηχανισμό  τραυματισμού αναγκαστικά 

βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα μορφολογικά ακτινολογικά στοιχεία της κάκωσης όπως αυτά απεικονίζονται 

στη θέση ηρεμίας μετά τον τραυματισμό. Ορισμένες κακώσεις της ΑΜΣΣ είναι πολύ σύνθετες και μπορούν να 

ερμηνευτούν μόνο σαν αποτέλεσμα τραυματισμού από συνδυασμό μηχανισμών κάκωσης (Cusick et al. 1996). 

Η ύπαρξη κλινικής ή ακτινολογικής αστάθειας είναι σημαντικό στοιχείο στο καθορισμό του καταλληλότερου 

τρόπου αντιμετώπισης. 

 

Ανατομική Ταξινόμηση 

Η  πιο  απλή  ίσως  ταξινόμηση  των  κακώσεων  της  ΑΜΣΣ  είναι  σε  κακώσεις  ανώτερης  (Α1‐Α2)  και 

κατώτερης  (Α3‐Α7)  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  καθώς  τόσο  τα  μορφολογικά  όσο  και  τα 

εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά των σπονδύλων διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα.  

 

Ανώτερη Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Τα  κατάγματα  των  ινιακών  κονδύλων  είναι  σχετικά  σπάνια  και  συνήθως  δεν  συνοδεύονται  από 

νευρολογικές  διαταραχές.  Οι  σύγχρονες  διαγνωστικές  τεχνικές  όμως  έχουν  κάνει  πιο  συχνή  την  διάγνωση 

τους  ιδιαίτερα  στον  πολυτραυματία  (Capuano  et  al.  2004).    Τα  ατλαντο‐ινιακά  εξαρθρήματα  (Α0‐Α1) 

αποτελούν πολύ σπάνιες κακώσεις σε ζώντες τραυματίες (Goldberg et al. 2001), καθώς σχετίζονται με υψηλή  

θνητότητα στον τόπο τραυματισμού. Ακόμη όμως και στους ζώντες τραυματίες η κάκωση έχει 50% θνητότητα 

(Labler et al. 2004). 

Τα  κατάγματα  του  άτλαντα  (Α1)  αφορούν  το  8.8%  των  κακώσεων  της  αυχενικής  μοίρας  της 

σπονδυλικής στήλης από μη διατιτραίνοντα τραύματα. Η κάκωση μπορεί να περιορίζεται στο πρόσθιο τόξο 

(13%),  στο  οπίσθιο  τόξο  (18%),  ή  στα  πλάγια 

ογκώματα  (21%)  μεμονωμένα  οπότε  η  κάκωση 

θεωρείται  σταθερή.  Πιο  συχνή  είναι  όμως  η 

κάκωση  που  προκαλεί  κατάγματα  τόσο  του 

πρόσθιου  όσο  και  του  οπίσθιου  τόξου 

(37%)(Goldberg et al. 2001). Ο πιο συχνός τύπος 

από τη συνδυασμένη μορφή καταγμάτων είναι το 

κάταγμα  Jefferson  το  οποίο  είναι  αποτέλεσμα 

συμπιεστικής  δύναμης  με  αμφοτερόπλευρα 
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κατάγματα τόσο του προσθίου όσο και του οπισθίου τόξου. Το παθογνωμονικό ακτινολογικό εύρημα αυτής 

της  κάκωσης  είναι  η  έξω  πλάγια  παρεκτόπιση  των  πλαγίων  ογκωμάτων.  Στο  παρελθόν  η  ακεραιότητα  του 

εγκαρσίου συνδέσμου διαγιγνώσκονταν έμμεσα από τις απλές ακτινογραφίες. Στα σταθερά κατάγματα τύπου 

Ι η έξω πλάγια παρεκτόπιση των πλαγίων ογκωμάτων είναι μικρότερη από 7mm,  ενώ στα ασταθή τύπου  ΙΙ 

μεγαλύτερη  από  7mm(Spence  et  al.  1970).  Η  μαγνητική  τομογραφία  μπορεί  πλέον  να  απεικονίσει  τον 

εγκάρσιο σύνδεσμο πολύ καλά και έτσι να δίνει πιο αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την μηχανική αντοχή 

(Dickman  et  al.  1996).  Η  συμμετοχή  του  άτλαντα  σε  κακώσεις  πολλαπλών  επίπεδων  είναι  σχετικά  συχνή 

(Gleizes et al. 2000). 

Τα  ατλαντοινιακά  εξαρθρήματα  μπορούν  να  συμβούν  με  τρείς    διαφορετικούς  τρόπους:  1)  ένα 

στροφικό  εξάρθρημα  των μεσοσπονδύλιων  διαρθρώσεων, 2)  ένα πρόσθιο 

εξάρθρημα  λόγω  ρήξης  του  εγκαρσίου  συνδέσμου  ή  3)  ένα  κάταγμα  της 

οδοντοειδούς  αποφύσεως.  Ο  Fielding  ταξινόμησε  τα  στροφικά 

εξαρθρήματα σε 4 τύπους ανάλογα με την βαρύτητα (Fielding and Hawkins 

1977):  

1) Τύπος Ι. Στροφικό εξάρθρημα χωρίς υπεξάρθρημα. 

2) Τύπος ΙΙ. Στροφικό ετερόπλευρο εξάρθρημα με παρεκτόπιση 3‐5mm. 

3) Τύπος ΙΙΙ. Στροφικό αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα με παρεκτόπιση > 5mm. 

4) Τύπος IV.Στροφικό εξάρθρημα με αμφοτερόπλευρο οπίσθιο εξάρθρημα. 

Οι κακώσεις τύπου Ι συμβαίνουν χωρίς συνδεσμική βλάβη, οι τύποι ΙΙ και ΙΙΙ 

μετά από ρήξη συνδέσμων και ο  τύπος  IV  σε συνδυασμό με  κατάγματα ή 

διάβρωση  της  οδοντοειδούς  απόφυσης  (κάταγμα,  ρευματοειδής 

αρθρίτιδα). 

Ο  άξονας  (Α2)  είναι  ο  σπόνδυλος  που 

τραυματίζεται  πιο  συχνά  μετά  από  μη  διατιτραίνοντα 

τραύματα (23.5–23.9%) (Goldberg et al. 2001, Touger et al. 

2002). Η κάκωσή του είναι πιο συχνή σε ασθενείς ηλικίας 

μεγαλύτερης  των  65  ετών  (Touger  et  al.  2002).    Τα 

κατάγματα  του  οδόντα  αφορούν  το  7.7%    όλων  των 

κακώσεων της αυχενικής μοίρας  της σπονδυλικής στήλης 

και παρατηρούνται στο 11% των ασθενών με κάκωση της 

ΑΜΣΣ  (Goldberg et  al. 2001). H  επικρατούσα  ταξινόμηση 

αυτών των καταγμάτων διακρίνει 3 τύπους (Anderson and 

D’Alonzo 1974): 

1) Τύπος Ι.   Οφείλεται σε απόσπαση του άκρου του οδόντος από τους του πτερυγοειδούς συνδέσμους. 

Αποτελεί το 5% και είναι σταθερή κάκωση. 

2) Τύπος ΙΙ.   Οφείλεται  σε  κάκωση  κάμψης  –  έκτασης  με  συνοδό  κάταγμα  της  βάσης  του  οδόντα. 

Αποτελεί  το 57%  και  είναι ασταθής κάκωση.  Έχει περιγραφεί και ο υπότυπος  ΙΙΑ με συνοδό συντριβή στην 

εστία  του  κατάγματος  ο  οποίος  είναι  ιδιαίτερα  ασταθής  (Hadley  et  al.  1989,  Koc  et  al.  2001).  Πολύ  λίγες 
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περιπτώσεις  κακώσεων  ΙΙΑ έχουν αναφερθεί,  ενώ ο Hadley et al.  (1988)  υπολόγισαν ότι αυτός ο υπότυπος 

είναι το 5% 

3) Τύπος ΙΙΙ.   Τα  κατάγματα  αυτά  συμβαίνουν  διαμέσου  του  σπονδυλικού  σώματος  και  θεωρούνται 

σταθερές κακώσεις. Αποτελούν το 36% (Goldberg et al.2001). 

Τα κατάγματα του ισθμού του άξονα (τραυματική σπονδυλολίσθηση – κάταγμα του απαγχονισμού: 

hangman)    παρατηρούνται  σε  ποσοστό  9.6%  των  καταγμάτων  του  Α2  (Goldberg  et  al.  2001).    Υπάρχουν 

διάφορες ταξινομήσεις αλλά πιο διαδεδομένη είναι η ταξινόμηση του Effendi (1981). 

1) Τύπος Ι.   Κάταγμα του ισθμού αμφοτερόπλευρα παρεκτόπιση <3 mm. 

2) Τύπος ΙΙ.  Κάταγμα του ισθμού αμφοτερόπλευρα με παρεκτόπιση >3 mm. 

3) Τύπος ΙΙΙ.   Κάταγμα του ισθμού αμφοτερόπλευρα με συνοδό εξάρθρημα Α2‐Α3.  

Όλοι  οι  ανωτέρω  τύποι  θεωρείται  ότι  προκαλούνται  από  υπερέκταση  στο  επίπεδο  Α2‐Α3.  Οι  Levine  and 

Edwards  παρουσίασαν  το 1985  μία  τροποποίηση  της  ταξινόμησης προτείνοντας  τον υπότυπο  ΙΙΑ,  ο  οποίος 

θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα βίαιος υπέρκαμψης με ρήξη του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου. 

 

Κατώτερη Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Τα κατάγματα του Α3 και Α4 είναι σχετικά σπάνια και αποτελούν μόνο το 4.2% και 7% αντίστοιχα του 

συνόλου των καταγμάτων της ΑΜΣΣ. Τα κατάγματα συμβαίνουν συχνότερα στον Α5  (15%), στον Α6  (20,2%) 

και στον Α7  (19,15), ενώ τα εξαρθρήματα παρατηρούνται σε ποσοστό 16.4% στο επίπεδο Α4‐Α5, 25.1% στο 

Α5‐Α6 και 23,4% στο Α6‐Α7 και μόνο σπάνια (3.9%) στο επίπεδο Α7‐Θ1 (Goldberg et al. 2001).  

Οι  μεμονωμένες  κακώσεις  που  θεωρούνται  γενικά  σταθερές,  διαγιγνώσκονται  εύκολα  με  τα  σύγχρονα 

απεικονιστικά  μέσα  και  δεν  χρειάζονται  κάποια  ιδιαίτερη  θεραπεία  (Daffner  2004),  είναι  τα  μεμονωμένα 

κατάγματα των ακανθωδών και εγκαρσίων αποφύσεων, τα σφηνοειδή συμπιεστικά κατάγματα (με λιγότερο 

από 25%  συμπίεση),  τα αποσπαστικά κατάγματα 

χωρίς  συνοδό  συνδεσμική  βλάβη,  τα  κατάγματα 

των  οστεοφύτων  και  τα  κατάγματα  των 

επιφυσιακών πλακών (Goldberg et al. 2001).  

Η  κάκωση  του  νωτιαίου  μυελού  χωρίς  ορατή 

ακτινολογικά  διαταραχή  (SCIWORA)  είναι  μία 

πολύ  σπάνια  κάκωση  η  οποία  παρατηρείται  σε 

ένα ποσοστό  0.07 με 0.08% όλων των εισαγωγών 

τραύματος  και σε ποσοστό 3.3 με 3.8% όλων των 

κακώσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης  (Hendey  et  al.  2002,  Demetriades  et  al. 

2000).    Παρά  το  γεγονός  ότι  οι  αρχικές 

περιπτώσεις SCIWORA είχαν αναφερθεί σε παιδιά 

(Pang  and  Wilberger  1982),  η  κάκωση 
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παρατηρείται  κυρίως  σε  ενήλικες  (Hendey  et  al.  2002).  Ιδιαίτερα  ευαίσθητοι  σε  αυτή  την  κάκωση  είναι 

ασθενείς με σπονδυλική στένωση και εκφυλιστική νόσο του δίσκου. Το ένα τρίτο των ηλικιωμένων ασθενών 

με SCIWORA έχει σύνδρομο κεντρικού νωτιαίου μυελού (Hendey et al. 2002). 

 

Κακώσεις Κατώτερης Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

Ταξινόμηση  

Δεν  υπάρχει  κάποιο  διεθνώς 

αποδεκτό  σύστημα  ταξινόμησης  των 

κακώσεων  της  κατώτερης  αυχενικής 

μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης.  Μία 

ταξινόμηση  σύμφωνα  με  το  μηχανισμό 

της κάκωσης παρέχει πληροφορίες γύρω 

από  την  μηχανική  ανεπάρκεια  των 

οστεοσυνδεσμικών  στοιχείων  και  έτσι 

μπορεί  να  κατευθύνει  και  τις 

θεραπευτικές  επιλογές.  Η  ταξινόμηση 

των  Allen  και  Ferguson  (1982)  η  οποία 

βασίζεται στην θέση της κεφαλής και του 

αυχένα  κατά  την  στιγμή  του 

τραυματισμού  διακρίνει  4  κύρια 

ανύσματα  κάκωσης:  1)  ελκυσμό,  2) 

σύνθλιψη,  3)  έκταση  και  4)  κάμψη  και 

τέσσερεις  κύριους  συνδυασμούς:  1) 

έκταση  –  ελκυσμό,  2)  έκταση  – 

συμπίεση,  3)  κάμψη  ‐  εκλυσμό  και  4) 

κάμψη  –  συμπίεση.  Συνολικά  το 

σύστημα διακρίνει 6 διαφορετικά είδη κακώσεων του αυχένα: 1) Συμπίεση και κάμψη, 2) Αξονική ή κάθετη 

συμπίεση, 3) Κάμψη και  ελκυσμό, 4) Συμπίεση και έκταση, 5) Έκταση και ελκυσμό και 6) Πλάγια κάμψη. Κάθε 

ομάδα κακώσεων διακρίνεται σε υποομάδες με αριθμούς. Η αύξηση της τιμής του αριθμού σημαίνει αύξηση 

της βαρύτητας του τραυματισμού. 

 

Κακώσεις Κάμψης και Συμπίεσης  

Αυτές είναι  το συνήθως το αποτέλεσμα τραυματισμού σε  τροχαίο ή  καταδυτικό ατύχημα και είναι 

αρκετά  συχνές  (20%  του  συνόλου  των  κακώσεων  της  κατώτερης  ΑΜΣΣ).  Ο  συνδυασμός  της  δύναμης 

συμπίεσης με την δύναμη κάμψης προκαλεί αρχικά ένα συμπιεστικό κάταγμα του σώματος του σπονδύλου 

με κακώσεις από δυνάμεις ελκυσμού στα οπίσθια στοιχεία. Οι κακώσεις από συμπίεση και συμπίεση – κάμψη 
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προκαλούν συμπίεση της πρόσθιας και μέσης κολώνας και σε μεγαλύτερο βαθμό και ελκυσμό των οπίσθιων 

στοιχείων.  

Το  αμιγές  συμπιεστικό  κάταγμα  του  σπονδυλικού  σώματος    είναι  εμβιομηχανικά  σταθερό  και  το 

λιγότερο σοβαρό από τα κατάγματα συμπίεσης – κάμψης. Δεν προκαλούν νευρολογική βλάβη και μπορούν 

να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με κάποιο αυχενικό κολάρο ή κηδεμόνα. 

Μεγαλύτερη  δύναμη συμπίεσης  προκαλεί  ένα  εκρηκτικό  κάταγμα  το  οποίο  συχνά  προσβάλλει  όχι 

μόνο  την  πρόσθια  και  μέση  κολώνα  αλλά  και  την  οπίσθια.  Ο  μηχανισμός  της  κάκωσης  είναι  η  κάθετη 

μετάδοση  των  θλιπτικών  φορτίων  από  το  μεσοσπονδύλιο  δίσκο  υπό  μορφή  υδραυλικής  πίεσης  μέσα  στο 

σώμα του σπονδύλου το οποίο «εκρήγνηται». Τα κατάγματα αυτά έχουν διάφορους βαθμούς αστάθειας οι 

οποίοι εξαρτώνται από το βαθμό της κάκωσης των οπίσθιων συνδεσμικών στοιχείων. Η αρχική αντιμετώπιση 

αυτών των κακώσεων είναι η κλειστή ανάταξη με συνδεσμόταξη μέσω του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου με 

την  εφαρμογή  κρανιακής  έλξης.  Συνήθως  απαιτείται  βάρος  μέχρι  το  70%  του  σωματικού  βάρους  για  να 

επιτευχθεί ανάταξη (Cotler et al 1993). Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας εξαρτάται από την σταθερότητα 

της κάκωσης. Ασθενείς με σταθερές κακώσεις και χωρίς νευρολογικά μπορούν να αντιμετωπιστούν με Halo‐

Vest για 3 (τρείς) μήνες αποδεχόμενοι το γεγονός ότι θα υπάρχει κάποιου βαθμού μετατραυματική κύφωση. 

Οι  ασταθείς  κακώσεις  απαιτούν  χειρουργική  επέμβαση,  συνήθως  πρόσθια  αποσυμπίεση  και  σωματεκτομή 

και σταθεροποίηση με πρόσθια αυχενική πλάκα με ασφαλιζόμενους κοχλίες. Ορισμένοι χειρουργοί επιλέγουν 

μία συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια σταθεροποίηση με πλάκες και βίδες για  τις πιο ασταθείς κακώσεις, 

ιδιαίτερα όταν υπάρχει συνοδός οστεοπενία. 

Μεγαλύτερη δύναμη κάμψης προκαλεί  ένα κάταγμα δίκην «δακρύου»  ‐  ένα συμπιεστικό  κάταγμα 

του σώματος με απόσπαση ενός τρίγωνου τεμαχίου από την πρόσθια κάτω γωνία. Αυτή η κάκωση μπορεί να 

συνδυαστεί με διατμητική ρήξη του μεσοσπονδυλίου δίσκου, οπισθολίσθηση και συχνά και μία κάκωση των 

οπίσθιων  στοιχείων  από  ελκυσμό  (Kim  et  al.  1989,  Fisher  et  al.  2002).  Τα  κατάγματα  δίκην  δακρύου 

συμβαίνουν  συνήθως  μετά  από  καταδυτικά  και  αθλητικά  ατυχήματα  και  συνοδεύονται  από  σημαντική 

νευρολογική  βλάβη,  συνήθως  υπό  την  μορφή  τετραπληγίας  σε    έδαφος  συνδρόμου  πρόσθιου  νωτιαίου 

μυελού.  Μία  δύναμη  υπέρκαμψης  προκαλεί  ένα  αποσπαστικό  κάταγμα  δίκην  «σταγόνας»,  μία  ρήξη  του 

πρόσθιου  επιμήκους  συνδέσμου  ή  τραυματική  οπισθολίσθηση.  Αυτές  οι  κακώσεις  ξεκινούν  αρχικά  σαν 

συνδεσμικές ρήξεις της πρόσθιας κολώνας και επεκτείνονται  ‐ με την αύξηση της υπερέκτασης – οπίσθια με 

ρήξη  του  μεσοσπονδυλίου  δίσκου  και  του  ωχρού  συνδέσμου  και  του  θυλάκου  των  μεσοσπονδυλίων 

διαρθρώσεων.  Σε  αυτές  τις  κακώσεις  η  προυπάρχουσα  σπονδυλική  στένωση  προδιαθέτει  σε  συνοδό 

τραυματισμό  του  νωτιαίου  μυελού.  Οι  συνδεσμικές  βλάβες  συνήθως  διαφεύγουν  της  προσοχής  από  τον 
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ακτινολογικό έλεγχο  (Johnsson et al. 1991a).  Σημαντική είναι η διάκριση του κατάγματος «δίκην σταγόνος» 

που  προέρχεται  από  υπερέκταση  σε  σχέση  με  αυτό  που  προκαλείται  από  υπέρκαμψη  το  οποίο  είναι 

συγκριτικά πολύ πιο ασταθές. 

 

Κακώσεις Κάμψης και Ελκυσμού 

Οι  κακώσεις  από  κάμψη    και  ελκυσμό  

αποτελούν  μία  σχετικά  ανομοιογενή  ομάδα  κακώσεων 

στην  οποία  το  αποτέλεσμα  διαμορφώνεται  όχι  μόνο 

από την ένταση της δύναμης αλλά και από την φορά της 

συνισταμένης  των    δυνάμεων.  Αποτελούν  το  9‐10% 

όλων  των  κακώσεων  της  κατώτερης  ΑΜΣΣ.  Η 

υπέρκαμψη  προκαλεί  συμπίεση  των  προσθίων 

στοιχείων  και  ελκυσμό  των  οπισθίων  με  αποτέλεσμα 

ρήξη  συνδέσμων  και  κατάγματα  των  ακανθωδών 

αποφύσεων και των πετάλων. Με μεγαλύτερο μέγεθος 

δυνάμεων  μπορεί  να  συμβεί  εξάρθρημα  και  κάταγμα 

των  μεσοσπονδύλιων  αρθρικών  αποφύσεων.  Τα 

εξαρθρήματα  μπορεί  να  είναι  ετερόπλευρα  ή 

αμφοτερόπλευρα.  Το  μεμονωμένο  ετερόπλευρο 

εξάρθρημα χωρίς κάταγμα παρά το γεγονός ότι εμβιομηχανικά είναι σταθερές κακώσεις, κλινικά θεωρούνται 

ασταθείς  διότι  μπορεί  να προκαλέσουν  επιδεινούμενη  νευρολογική  βλάβη από  την πίεση  της  εξερχόμενης 

ρίζας (Vaccaro et al. 2001). Μετά την ανάταξη το επίπεδο γίνεται και εμβιομηχανικά ασταθές (Crawford et al. 

2002).  Οι  κακώσεις  του  μεσοσπονδύλιου  δίσκου  είναι  συχνές  τόσο  στα  ετερόπλευρα  όσο  και  στα 

αμφοτερόπλευρα  εξαρθρήματα.  Ειδικότερα  τα  αμφοτερόπλευρα  εξαρθρήματα  σχετίζονται  με  σημαντική 

διαταραχή  του  πρόσθιου  κα  οπίσθιου  επιμήκους  συνδέσμου  κάτι  που  δεν  παρατηρείται  στα  ετερόπλευρα 

(Vaccaro et al. 2001).  

Απαιτείται  γενικά  άμεση  κλειστή  ανάταξη  χωρίς  αναισθησία  και  μετά  πρόσθια  ή  οπίσθια  ή 

συνδυασμένη  σταθεροποίηση.  Η  άμεση  ανάταξη  είναι  απαραίτητη  καθώς  όπως  έδειξε  η  εργασία  του 

Ebraheim και συνεργατών με 50% πρόσθια ολίσθηση του σώματος (αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα) η στένωση 

του σπονδυλικού σωλήνα ήταν σχεδόν 50% κα σε ασθενείς με προσθιοπίσθια διάμετρο του σωλήνα 13mm ο 

κίνδυνος νευρολογικής βλάβης ήταν πολύ υψηλός (Ebraheim et al 1997, Kang et al 1994). Οι κακώσεις αυτές 

αναλύονται εκτεταμένα στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

Κακώσεις Έκτασης – Ελκυσμού 

Είναι σχετικά συχνές κακώσεις και αποτελούν το 22%  του συνόλου των κακώσεων της κατώτερης ΑΜΣΣ. Οι 

κακώσεις  έκτασης  ελκυσμού  παρατηρούνται  συνήθως  σε  ηλικιωμένους  ασθενείς  με  ιδιοπαθή  διάχυτη 

υπερόστωση  (νόσο Forestier)  και σε ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα. Οι σύνδεσμοί σε αυτές  τις 

παθήσεις έχουν υποστεί οστεοποίηση και η κάκωση παρά το γεγονός ότι δεν προκαλεί μεγάλη παρεκτόπιση 

Εικόνα 58. Κακώσεις Κάμψης Ελκυσμού.   
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έχει σαν αποτέλεσμα ένα πλήρες λίαν ασταθές 

κάταγμα και των 3 κολονών. Οι κακώσεις αυτές 

είναι  πιο  συχνές  στην  κατώτερη  μοίρα  της 

ΑΜΣΣ  και  συχνά  διαφεύγουν  της  διάγνωσης 

τόσο  διότι  ο  τραυματισμός  ήταν  χαμηλής 

ενέργειας και δεν έθεσε υποψίες όσο και γιατί 

οι  ακτινογραφίες  δεν  απεικονίζουν  καλά  την 

αυχενοθωρακική συμβολή. Σε περίπτωση που η 

κάκωση  διαφύγει  η  κινητοποίηση  του  ασθενή 

χωρίς προστασία μπορεί να έχει καταστροφικές 

νευρολογικές συνέπειες. Ειδικά για τους ασθενείς με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ο ακτινολογικός έλεγχος 

θα πρέπει να είναι σχολαστικός και να περιλαμβάνει όλη την σπονδυλική στήλη καθώς οι κακώσεις σε δύο 

επίπεδα είναι επίσης συχνές. Θα πρέπει να αποφεύγεται η κρανιακή έλξη. Η καλύτερη αντιμετώπιση αυτών 

των ασθενών είναι η χειρουργική θεραπεία συνήθως μέσω μίας οπίσθιας προσπέλασης. Είναι απαραίτητο να 

επεκτείνεται η σπονδυλοδεσία περισσότερα επίπεδα πάνω και κάτω από την βλάβη για να αντιμετωπιστεί η 

κακή οστική ποιότητα και οι μεγάλη αστάθεια (Einsiedel et al 2006). 

 

Κακώσεις Έκτασης –Συμπίεσης 

Οι κακώσεις αυτές είναι συνήθως το αποτέλεσμα καταδυτικών και αυτοκινητιστικών ατυχημάτων. Η κάκωση 

συνήθως εξελίσσεται από τα οπίσθια προς τα πρόσθια στοιχεία της σπονδυλικής στήλης. Αρχικά συμβαίνει 

ένα ετερόπλευρο κάταγμα του οπίσθιου τόξου, πετάλου ή αρθρικής απόφυσης. Η κάκωση κατόπιν προχωρά 

με κάταγμα του σώματος του υποκείμενου σπονδύλου και πρόσθια κάτω παρεκτόπιση του υπερκείμενου. Οι 

κακώσεις  ανάλογα  με  το  βαθμό  της  αστάθειας  μπορούν  είτε  να  αντιμετωπιστούν  συντηρητικά  είτε 

χειρουργικά με πρόσθια σταθεροποίηση (Rizzolo and Cotler 1993). 
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Κακώσεις Πλάγιας Κάμψης 

Οι κακώσεις από πλάγια κάμψη αποτελούν το 20% 

των κακώσεων της κατώτερης ΑΜΣΣ και συνήθως αποτελούν 

το αποτέλεσμα πλάγιας κρούσης της κεφαλής. Οι κακώσεις 

με  μικρή  βία  είναι  γενικά  σταθερές  και  αντιμετωπίζονται 

συντηρητικά.  Οι  πιο  σοβαρές  απαιτούν  χειρουργική 

θεραπεία (Rizzolo and Cotler 1993). 

 

 

Αξονική Συμπίεση 

Οι  κακώσεις  αξονικής  συμπίεσης  αφορούν  περίπου  το  15%  του  συνόλου  των  κακώσεων  της 

κατώτερης  ΑΜΣΣ.  Συνήθως  είναι  το  αποτέλεσμα  αυτοκινητιστικού,  καταδυτικού,  ή  άλλου  ατυχήματος  το 

οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την κατακόρυφη κρούση και συμπίεση της κεφαλής. Το πιο συχνό επίπεδο της 

κάκωσης είναι το Α6‐Α7. Ο ασθενείς χωρίς νευρολογικά μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά με Halo‐

Vest για 8‐12 εβδομάδες.. Οι ασταθείς κακώσεις χρειάζονται χειρουργική θεραπεία με πρόσθια αποσυμπίεση 

με σωματεκτομή και σπονδυλοδεσία με μόσχευμα και πλάκα σταθερής γωνίας.  
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4.4 Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού 

 

Γενικά 

Ο  νωτιαίος  μυελός  καταλαμβάνει  περίπου  το  35%  του  σπονδυλικού  σωλήνα  στο  επίπεδο  του 

άτλαντα  και  περίπου  το  50%  στα  υπόλοιπα  επίπεδα.  Το  υπόλοιπο  του  σπονδυλικού  σωλήνα  γεμίζει  με 

εγκεφαλονωτιαίο  υγρό,  επισκληρίδιο  λίπος  και  μήνιγγα.  Ο  νωτιαίος  μυελός  έχει  διάφορες  διαμέτρους  με 

μεγαλύτερες διαστάσεις στην αυχενική και στην   οσφυική μοίρα που οφείλονται στις εξερχόμενες ρίζες. Το 

μυελοτόμιο είναι το τμήμα του μυελού από το οποίο προέρχεται η αντίστοιχη νευρική ρίζα. Ανατομικά αυτό 

βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από το σπονδυλικό σώμα από το οποίο εξέρχεται η ρίζα στην αυχενική και στην 

ανώτερη  θωρακική  μοίρα  (πχ  το  Θ7  μυελοτόμιο  βρίσκεται  πίσω  από  το  σώμα  του  Θ6  σπονδύλου).  Τα 

οσφυϊκά και ιερά μυελοτόμια βρίσκονται συγκεντρωμένα μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων Θ11 και Ο1. 

Ο μυελικός κώνος σχηματίζεται από τα μυελοτόμια των πέντε ιερών ριζών. Η φαιά και η λευκή ουσία έχουν 

σχετικά  σταθερή  ανατομία  σε  όλο  το  μήκος  του  νωτιαίου  μυελού,  αλλά  η  κατανομή  του  ανά  επίπεδο 

διαφέρει. Η φαιά ουσία στην οποία συγκεντρώνονται οι κινητικοί πυρήνες είναι περισσότερη στην αυχενική 

και  στην  οσφυική  μοίρα  από  όπου  εξέρχονται  οι  ρίζες  των  πλεγμάτων.  Η  φαιά  ουσία  στην  οποία 

συγκεντρώνονται οι κινητικοί πυρήνες είναι περισσότερη στην αυχενική και στην οσφυική μοίρα από όπου 

εξέρχονται οι ρίζες των πλεγμάτων. 

Ο  ανώτερος  κινητικός  νευρώνας  ο 

οποίος  βρίσκεται  στον  κινητικό  φλοιό  του 

εγκεφάλου  χιάζεται  στο  επίπεδο  του 

προμήκη  και  κατόπιν  κατέρχεται  στο πλάγιο 

φλοιονωτιαίο  δεμάτιο  όπου  και  συνάπτεται 

με  τον  αντίστοιχο  κατώτερο  κινητικό 

νευρώνα  στο  πρόσθιο  κέρας  της  φαιάς 

ουσίας.  Τα  αυχενικά  δεμάτια  βρίσκονται 

κεντρικότερα  στον  μυελό  ενώ  τα  ιερά  στην 

περιφέρεια του πρόσθιου μυελού. 

Οι  κατώτεροι  κινητικοί  νευρώνες 

είναι οργανωμένοι στην φαιά ουσία με τους 

εκτείνοντες να βρίσκονται πρόσθια από τους καμπτήρες. Οι κινητικές οδοί που δεν χιάζονται στον προμήκη 

κατέρχονται με το μικρότερο κοιλιακό φλοινωτιαίο δεμάτιο. Τα αισθητικά ερεθίσματα προέρχονται από τον 

αισθητικό νευρών όπου βρίσκεται στο ραχιαίο γάγγλιο της νωτιαίας ρίζας μέσα στο μεσοσπονδύλιο τρήμα. Το 

αισθητικό ερέθισμα εισέρχεται στα οπίσθια κέρατα της φαιάς ουσίας και ανέρχεται με διαφορετικά δεμάτια 

ανάλογα με το είδος της αισθητικότητας. Η αίσθηση του πόνου και της θερμοκρασίας χιάζεται αμέσως στο 

ίδιο επίπεδο του μυελού και ανέρχεται προς τον φλοιό με το πλάγιο θαλαμονωτιαίο δεμάτιο. Η λεπτή αφή 

επίσης  χιάζεται  στο  ίδιο  επίπεδο  και  ανέρχεται  διάχυτα,  αλλά  μεταφέρεται  κυρίως  με  το  κοιλιακό 

θαλαμονωτιαίο  δεμάτιο.  Η  ιδιοαισθητικότητα  ανέρχεται  με  τα  οπίσθια  δεμάτιο  (ιχνό  και  σφηνοειδές)  και 

χιάζεται στον προμήκη. Τα αισθητικά δεμάτια του αυχένα βρίσκονται πιο κεντρικά στον νωτιαίο μυελό και τα 

Εικόνα  62.  Δεμάτια  Νωτιαίου  Μυελού.  Από  Gray’s  Anatomy 
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ιερά περιφερικότερα. Τα αντανακλαστικά τόξα (πχ βολβοσυραγγώδες) είναι απλές αισθητικές οδοί οι οποίες 

ενεργούν  σε  κινητικούς  πυρήνες  χωρίς  την  παρεμβολή  ανερχόμενων  ή  κατερχόμενων  δεματίων  λευκής 

ουσίας.  Εφόσον  το  επίπεδο  του  αντανακλαστικού  τόξου  στο  μυελό  είναι  ακέραιο  το  αντανακλαστικό  θα 

λειτουργεί παρά το γεγονός ότι ο μυελός έχει υποστεί πλήρη διατομή σε υψηλότερο επίπεδο. 

 

Παθοφυσιολογία της Κάκωσης του Νωτιαίου Μυελού 

Η κάκωση του νωτιαίου μυελού συμβαίνει όταν η ενέργεια του τραυματισμού ξεπερνά το όριο που 

μπορούν να απορροφήσουν με ασφάλεια οι μύες τα οστά και οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης. Αυτή η 

ενέργεια  μεταφέρεται  πάνω  στο  νωτιαίο  μυελό  με  δύο 

τρόπους:  1)  άμεσο  τραυματισμό  με  υπερβολική  κάμψη, 

έκταση ή στροφή του νωτιαίου μυελού και 2) έμμεση κάκωση 

από σύνθλιψη από παρεκτοπισμένα οστά ή δισκικό υλικό.  Το 

μεγαλύτερο  ποσοστό  της  βλάβης  του  νωτιαίου  μυελού 

αποδίδεται  σε  σύνθλιψη  και  συμπίεση  παρά  σε  πλήρη 

διατομή. Η αρχική κλειστή κάκωση οδηγεί σε μία αλληλουχία 

γεγονότων σε  κυτταρικό  και  μοριακό  επίπεδο που  έχουν  σαν 

αποτέλεσμα  ισχαιμία,  υποξία  και  δευτερογενή  εκφύλιση  του 

νευρικού ιστού (Collins et al 1984, Emery et al 1998, Burns et al 

2001).  Μέσα  σε  30  λεπτά  από  την  κάκωση  αναπτύσσονται 

πολλαπλές  αιμορραγικές  πετέχιες  μέσα  την  φαιά  ουσία. 

Επίσης διακρίνεται άμεση ρήξη του ελύτρου μυελίνης και του 

αξονοπλάσματος.  Μέσα  σε  μία  ώρα  αυτές  οι  αλλοιώσεις 

επεκτείνονται  στον  οπίσθιο  μυελό.  Αρκετές  ώρες  μετά  την 

κάκωση  οι  αιμορραγίες  αυτές  συσσωρεύονται  και  αναπτύσσεται  προοδευτικά  επιδεινούμενη  επιμήκης 

νέκρωση. Οι ιστολογικές και δομικές αλλοιώσεις του οιδήματος αναπτύσσονται μέσα στις πρώτες έξι ώρες και 

είναι  πιο  σοβαρές  2  με  3  ημέρες  μετά  τον  τραυματισμό.  Μία  εβδομάδα  μετά  την  κάκωση  αναπτύσσεται 

κυστική εκφύλιση των προηγούμενων νεκρωμένων περιοχών. Κλινικά η επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας 

μετά τον τραυματισμό είναι σπάνια (Fehlings et al 2001). Ο ακριβής καθορισμός του σημείου της ανατομικής 

αλυσίδας  των  γεγονότων  του  τραυματισμού  μετά  το  οποίο  οι  δευτερογενείς  παράγοντες  καθίστανται 

σημαντικοί είναι δύσκολος, αλλά πρόσφατες έρευνες με διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα έδειξαν ότι κάτι 

τέτοιο είναι δυνατό μέχρι κάποιο βαθμό  (Fehlings et al 2001). Η αρχική μηχανική κάκωση διαταράσσει  την 

νευρική  λειτουργία  με  διάφορους  τρόπους.  Η  μικροαγγεική  ενδοθηλιακή  κάκωση  και  ο  σχηματισμός  των 

θρόμβων  περιορίζει  την  τοπική  αιματική  ροή  δραματικά  στην  κεντρική  φαιά  ουσία  χωρίς  δυνατότητα 

επαναγγείωσης.  Η  κάκωση  επίσης  προκαλεί  διαταραχή  τού  συστηματικού  αγγειακού  τόνου  και  υπόταση, 

επιδεινώνοντας  τις  συνθήκες  τοπικής αιμάτωσης  του μυελού.  Η  ισχαιμία  οδηγεί  και  σε  μία  σειρά  χημικών 

διαταραχών  με  αποτέλεσμα  συσσώρευση  γαλακτικού  οξέως  και  διαταραχή  της  αγωγιμότητας  των 

νευραξόνων.  Οι  κυριότερες  διαταραχές  είναι  στην  ομοιόσταση  του  ασβεστίου  με  συνοδό  μιτοχονδριακή 

διαταραχή  και  μείωση  της  παραγωγής  ενέργειας  και  τελικά  κυτταρικό  θάνατο.  Η  μεγάλη  απελευθέρωση 

Εικόνα  64.  Πειραματική  μελέτη  εξέλιξης 
κάκωσης Νωτιαίου Μυελού. OKU 2005. 
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ιόντων  ασβεστίου  προκαλεί  ενεργοποίηση  των  φωσφολιπασών  Α2  και  C  με  αποτέλεσμα  επιταχυνόμενη 

καταστροφή  των  κυτταρικών  μεμβρανών  και  παραγωγή  αραχιδονικού  οξέως  και  ελευθέρων  ριζών  (53). 

Αρκετές  μορφές  θεραπείας  των  κακώσεων  του  νωτιαίου  μυελού  στοχεύουν  στην  αντιμετώπιση  αυτής  της 

δευτερογενούς διαταραχής της ομοιόστασης χωρίς όμως ακόμη ουσιαστικά αποτελέσματα (Burns et al 2001). 

 

Ταξινόμηση των Κακώσεων του Νωτιαίου Μυελού 

Η  πιο  σημαντική  πληροφορία  από  την  κλινική  εξέταση  ενός  ασθενή  με  κάκωση  νωτιαίου  μυελού  είναι  η 

βαρύτητα  της  νευρολογικής  βλάβης.  Ατελείς  νευρολογικές  βλάβες  έχουν  πολύ  καλή  πρόγνωση  για 

αποκατάσταση ενώ μία πλήρης βλάβη έχει λιγότερο από 3% πιθανότητες για λειτουργική αποκατάσταση στις 

πρώτες 24 ώρες και καμία μετά από 48 ώρες από τον τραυματισμό (Ryan 1992, Stauffer 1984, Vaccaro et al 

1997,Fehlings et al 2001, Burns et al 2001). Σύμφωνα με τον ορισμό της Αμερικάνικης Εταιρείας Τραύματος 

Σπονδυλικής Στήλης μία πλήρης βλάβη είναι αυτή στην οποία «καμία κινητική και/ή αισθητική λειτουργία δεν 

υπάρχει 3 επίπεδα περιφερικότερα του νευρολογικού επιπέδου της κάκωσης» (Vaccaro et al 1997, Burns et al 

2001, 5). Πολύ σημαντικό σημείο αυτού του ορισμού είναι ο καθορισμός του επιπέδου της βλάβης. Σύμφωνα 

με την ASIA αυτή ορίζεται σαν το πιο ουραίο τμήμα του νωτιαίου μυελού που έχει αμφοτερόπλευρα ακέραια 

τόσο την κινητική όσο και την αισθητική νευρική λειτουργία. Για να θεωρηθεί ένας μυς νευρολογικά ακέραιος 

θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 3 στα 5 (να μπορεί να αντιστέκεται στην βαρύτητα του άκρου) και αυτό 

εφόσον ο αμέσως κεφαλικά ελεγχόμενος μυς έχει ισχύ 4‐5 στα 5. Λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος 

νευρολογικής  εκτίμησης  της  ASIA  αρκετοί  συγγραφείς  προτιμούν  να  θεωρούν  μία  βλάβη  πλήρη  ή  ατελή 

βασιζόμενοι  στην  παρουσία  λειτουργικών  ιερών  οδών  (Waters  1991, Vaccaro  et  al  1997).  Η  λεγόμενη  και 

«ιερά διάσωση»  διαπιστώνεται από  την παρουσία περιπρωκτικής αισθητικότητας,  τόνου  του σφικτήρα  και 

λειτουργία του μεγάλου δακτύλου. Η παρουσία λειτουργούντων  ιερών ριζών είναι ενδεικτική μίας ατελούς 

κάκωσης του νωτιαίου μυελού και η πρόγνωση για βελτίωση της νευρολογικής εικόνας μετά την πάροδο της 

νωτιαίας  καταπληξίας  είναι  καλή. Οι Waters  και  συνεργάτες  διαπίστωσαν ότι  η  παρουσία  λειτουργίας  του 

σφικτήρα  του πρωκτού ή περιπρωκτική αισθητικότητα καθώς και η λειτουργία  του καμπτήρα  του μεγάλου 

δακτύλου  προέβλεπαν  με  ακρίβεια  97%  την  καλή  νευρολογική  πρόγνωση  μετά  από  κάκωση  του  νωτιαίου 

μυελού  (Waters 1991, Vaccaro et al 1997, Burns et al 2001). Μετά από μία  σοβαρή  κάκωση  του  νωτιαίου 

μυελού παρατηρείται μια πλήρης κατάργηση των αντανακλαστικών η οποία μπορεί να διαρκέσει 24 ώρες αν 

και  η  διάρκεια  μπορεί  να  ποικίλει  σημαντικά.  Αυτή  η  κατάσταση  ονομάζεται  νωτιαία  καταπληξία  και  η 

αποδρομή της επιβεβαιώνεται με την επιστροφή του βοβλο‐ουρηθρικού αντανακλαστικού το οποίο ελέγχεται 

από  τα  ιερά  μυελοτόμια  Ι3‐Ι4.  Το  βολβοουρηθρικό  αντανακλαστικό  δεν  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  μόνο  στην 

περίπτωση  της  άμεσης  βλάβης  του  μυελικού  κώνου.  Μετά  την  αποκατάσταση  του  βολβοουρηθρικού 

αντανακλαστικού  και  εφόσον  η  νευρολογική  βλάβη  κάτω  από  το  επίπεδο  της  κάκωσης  είναι  πλήρης  ο 

ασθενής έχει λιγότερο από 1% πιθανότητες κλινικής βελτίωσης (Fehlings et al 2001).  
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Συστήματα Ταξινόμησης 

Μία  κάκωση  του  νωτιαίου μυελού μπορεί  να  ταξινομηθεί  ανάλογα με  την  βαρύτητα  της  παράλυσης.    Ένα 

σύστημα  ταξινόμησης  είναι  πολύ  χρήσιμο  γιατί  επιτρέπει  την  παρακολούθηση  των  αποτελεσμάτων  της 

θεραπείας  και  την  τυποποίηση  των  κλινικών  ερευνών.  Το  πιο  κοινό  σύστημα  ταξινόμησης  είναι  αυτό  του 

Frankel (Frankel et al 1969) το οποίο διακρίνει τις κακώσεις του νωτιαίου μυελού σε 3 (τρείς) ομάδες.  

 

Κλίμακα Frankel 

Τύπος    Χαρακτηριστικά 

A    Πλήρης αισθητικοκινητική παράλυση 

B    Κινητική παράλυση με φυσιολογική αισθητικότητα 

C    Μη λειτουργική κινητικότητα (Ισχύς 2/5 με 3/5) με φυσιολογική αισθητικότητα 

D    Λειτουργική κινητικότητα (Ισχύς 4/5) με φυσιολογική αισθητικότητα 

E    Φυσιολογική κινητική και αισθητική λειτουργία 

 

Η  Αμερικάνικη  Εταιρεία Μελέτης  Κακώσεων  της  Σπονδυλικής  Στήλης  (ASIA)  πρόσθεσε  την  παράμετρο  της 

μυϊκής ισχύος δέκα βασικών μυϊκών ομάδων των άνω και κάτω άκρων. Η μέγιστη βαθμολογία με το σύστημα 

ASIA  είναι  100.  Τα  δύο  συστήματα  ταξινόμησης  είναι  συμπληρωματικά  καθώς  παρέχουν  διαφορετικές 

πληροφορίες. Το σύστημα Frankel έχει το μειονέκτημα ότι διαχωρίζει μία συνεχή τραυματική  

διαδικασία  σε  πέντε  διακριτές  βαθμίδες,  αλλά  η  βελτίωση  κατά  μία  ή  δύο  λειτουργικές  βαθμίδες  απαιτεί 

σημαντική αποκατάσταση στο  επίπεδο  της  κάκωσης  του  νωτιαίου μυελού. Η  κλίμακα ASIA  αναπαριστά  τις 

Εικόνα  65.    Η  Κλίμακα  της American  Spinal  Injury Association  (ASIA).  Η  μυϊκή  ισχύς  για  τις  δέκα  μυϊκές  ομάδες 
βαθμολογείται  από  0  έως 5.  Το  μέγιστο  δυνατό  άθροισμα  (φυσιολογική  λειτουργία)  είναι 100.  (American  Spinal 
Injury Association: International Standards for Neurological and Functional Classification, Αναθεώρηση 1996) 
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κακώσεις  σε  μία  συνέχεια,  αλλά  μία  βελτίωση  σε  αυτή  δεν  εκπροσωπεί  αναγκαστικά  αποκατάσταση  της 

παθολογοανατομικής βλάβης του νωτιαίου μυελού.  

 

Ατελή Σύνδρομα Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού 

Οι  ατελείς  κακώσεις  του  νωτιαίου  μυελού  γενικά  μπορούν  να  ταξινομηθούν  σε  πέντε  κλινικά 

σύνδρομα. Σαν γενικό κανόνα, όσο καλύτερη είναι η λειτουργία περιφερικά του επιπέδου τραυματισμού τόσο 

ταχύτερη η αποκατάσταση και τόσο καλύτερη η πρόγνωση (Fehlings et al 2001 Burns et al 2001,). 

 

Σύνδρομο Κεντρικού Νωτιαίου Μυελού 

Το  σύνδρομο  κεντρικού  νωτιαίου  μυελού  είναι  η  πιο  συχνή  μορφή 

κάκωσης. Αντιστοιχεί σe καταστροφή της κεντρικής φαιάς ουσίας με διατήρηση 

μόνο  των  περιφερικών  δομών.  Ο  ασθενής  έχει  πλήρη  αισθητικοκινητική 

τετραπληγία  με  διατήρηση  όμως  της  περιπρωκτικής  αισθητικότητας.  Η 

αποκατάσταση  του  ελέγχου  της  κύστης  και  του  ορθού  είναι  ταχεία.  Η 

αποκατάσταση  της  κινητικότητας  ξεκινά  από  τα  ιερά  μυελοτόμια  (καμπτήρες  και  εκτείνοντες  δακτύλων) 

ακολουθούμενη από  τα οσφυϊκά μυελοτόμια  (κίνηση ποδοκνημικής,  γόνατος  και  ισχίου). Η αποκατάσταση 

των άνω άκρων είναι συνήθως περιορισμένη. Το ποσοστό λειτουργικής αποκατάστασης εκτιμάται περίπου σε 

75% (Staufer 1988, Burns et al 2001). 

 

Σύνδρομο Πρόσθιου Νωτιαίου Μυελού 

Ο  ασθενής  με  σύνδρομο  πρόσθιου  νωτιαίου  μυελού  έχει  πλήρη 

αισθητικοκινητική  τετραπληγία  με  την  εξαίρεση  της  αίσθηση  της  εν  τω  βάθη 

αισθητικότητας  και  της  ιδιοαισθητικότητας  (Schneider 1955, Burns et al 2001). 

Το σύνδρομο αυτό έχει την χειρότερη πρόγνωση για αποκατάσταση και μόνο ένα 

ποσοστό 10% αποκτά κάποια λειτουργικότητα (Stauffer 1984). 

 

Σύνδρομο Οπίσθιου Νωτιαίου Μυελού 

Το  σύνδρομο  του  οπίσθιου  νωτιαίου  μυελού  είναι  σπάνιο  και  κλινικά 

χαρακτηρίζεται  από  απώλεια  της  αισθητικότητας  της  εν  τω  βάθη  πίεσης,  του 

βαθέως  πόνου  και  της  ιδιοαισθητικότητας  με  διατήρηση  μίας  κατά  τα  άλλα 

φυσιολογικής  λειτουργίας  του  νωτιαίου  μυελού.  Ο  ασθενής  βαδίζει  με 

καλπαστικό ρυθμό, παρόμοιο με αυτό των ασθενών με νωτιάδα φθίση. 

 

Σύνδρομο Brown‐Sequard 

Το  σύνδρομο  αυτό  ανατομικά  αντιστοιχεί  σε  ημιδιατομή  του  νωτιαίου 

μυελού  η  οποία  συνήθως  είναι  το  αποτέλεσμα  ανοικτού  τραύματος  από 

διατιτραίνον όργανο ή βλήμα. Κλινικά χαρακτηρίζεται από κινητική παράλυση στο 

σύστοιχο της βλάβης ημιμόριο και απώλεια της αισθητικότητας του πόνου και της 
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θερμοκρασίας στο αντίθετο. Οι περισσότεροι από αυτούς τους ασθενείς αποκτούν την ικανότητα για βάδιση 

(Burns et al 2001, Staufer 1988). 

 

Κάκωση Ρίζας 

Η ρίζα μπορεί να τραυματιστεί μαζί με τον νωτιαίο μυελό στο ίδιο επίπεδο ή μπορεί να 

παρουσιαστεί σαν μεμονωμένη κάκωση. Η πρόγνωση είναι καλή για την κινητική αποκατάσταση με σχεδόν 

75% των ασθενών να μην έχουν καμία λειτουργική διαταραχή (Stauffer 1984).  Οι κακώσεις του νωτιαίου 

μυελού στην ανώτερη αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης έχουν περίπου 30% πιθανότητα 

αποκατάστασης της λειτουργίας μίας κατώτερης αυχενικής ρίζας, αυτοί με κακώσεις στην μέση μοίρα της 

ΑΜΣΣ 60% πιθανότητα αποκατάστασης μίας ακόμη ρίζας ενώ σχεδόν στο σύνολο των ασθενών με κακώσεις 

της κατώτερης ΑΜΣΣ αποκαθίσταται ένα ακόμη επίπεδο ριζών (Burns et al 2001).  

 

Κάκωση Νωτιαίου Μυελού 

Γενικά οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού με πλήρη νευρολογική σημειολογία από την αυχενική μοίρα 

της  σπονδυλικής  στήλης  θεωρούνται  στατικές  χωρίς  δυνατότητα  βελτίωσης.  Παρά  το  γεγονός  ότι  η  κύρια 

βλάβη συμβαίνει την στιγμή του τραυματισμού  (Bohlman et al 1981, Collins et al 1984) αρκετοί συγγραφείς 

υποστηρίζουν ότι η  έγκαιρη χειρουργική επέμβαση με στόχο την πλήρη αποσυμπίεση του μυελού βελτιώνει 

την τελική νευρολογική εικόνα. Τα ακόλουθα αποτελούν σημεία σύγκλισης των απόψεων των συγγραφέων 

αναφορικά με τις κακώσεις του νωτιαίου μυελού (Sekhon and Fehlings 2001). 

1) Η τελική νευρολογική βλάβη σχετίζεται με την κάκωση που συμβαίνει την στιγμή του τραυματισμού 

2)  Όσο  μεγαλύτερη  είναι  η  ενέργεια  του  τραυματισμού  τόσο  σοβαρότερη  είναι  η  κάκωση  του  νωτιαίου 

μυελού 

3) Μία βελτίωση της νευρολογικής εικόνα θα πρέπει να αναμένεται ανεξάρτητα από το είδος θεραπείας που 

επιλέγεται 

4) Εντοπισμένη κύφωση μεγαλύτερη από 15° ή περιορισμός του καναλιού μεγαλύτερος από 25% αποτελούν 

αρνητικούς προγνωστικούς δείκτες 

5)  Δεν  υπάρχει  διαφορά  στην  βελτίωση  της  νευρολογικής  εικόνας  που  να  σχετίζεται  με  το  είδος  της 

προσπέλασης. 

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χειρουργικής θεραπείας συνίσταται στην ανάταξη της παραμόρφωσης, στην 

σταθεροποίηση  της  σπονδυλικής  στήλης  και  στην  αποσυμπίεση  του  νωτιαίου  μυελού.  Η  επιλογή  της 

προσπέλασης  γενικά  καθορίζεται  από  το  είδος  της  αστάθειας  (πρόσθια  –  οπίσθια)  ενώ  μία  συνδυασμένη 

προσπέλαση επιλέγεται σε εξαιρετικά ασταθείς κακώσεις. 
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4.5  Θεραπεία Κακώσεων Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης 

 

Ανώτερη Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Σε  κατάγματα  των  ινιακών  κονδύλων  χωρίς  νευρολογικά  η  εξωτερική  σταθεροποίηση  με  ένα 

αυχενικό  κολάρο  είναι  επαρκής  (Capuano  et  al.  2004).  Τα  ατλαντοινιακά  εξαρθρήματα  σχετίζονται  με 

νευρολογική  σημειολογία  και  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  χειρουργικά    (Traynelis  et  al.  1986).  Τα 

μεμονωμένα κατάγματα του πρόσθιου ή του οπίσθιου τόξου του άτλαντα, ή τα συνδυασμένα κατάγματα των 

δύο  τόξων  αλλά  με  ακέραιο  το  εγκάρσιο  σύνδεσμο  αντιμετωπίζονται  επαρκώς  συντηρητικά  με  σκληρά 

κολάρα  ή  ινιοαυχενοθωρακικούς  κηδεμόνες  (SOMI)  (Hadley  et  al.  2002c).  Για  τις  ασταθείς    κακώσεις  με 

συνοδό ρήξη του εγκάρσιου συνδέσμου τόσο η χειρουργική θεραπεία όσο και η συντηρητική με Halo–Vest 

φαίνεται να έχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα (Hadley et al. 2002c). 

Τα κατάγματα του οδόντα Τύπου Ι (Anderson and D'Alonzo 1974) είναι συνήθως σταθερά  καθώς η 

απόσπαση του άκρου του οδόντα δεν δημιουργεί αστάθεια (Julien et al. 2000). 

 Τα κατάγματα Τύπου ΙΙ είναι ασταθή, και συχνά η συντηρητική θεραπεία οδηγεί σε ψευδάρθρωση 

(Julien et  al. 2000).  Η  πιο  κατάλληλη  θεραπεία  αποτελεί  ακόμη αντικείμενο  συζήτησης  στην  βιβλιογραφία 

(Andersson et al 2000, Hadley et al. 2002d) με την σπονδυλοδεσία Α1‐Α2 (Southwick 1980, Maiman and Larson 

1982, Aebi et al. 1989) και την αντιμετώπιση με Halo‐Vest (Lind et al. 1987, Dunn and Seljeskog 1986, Hanssen 

and  Cabanela  1987),  να  αποτελούν  τις  δύο  κύριες  θεραπευτικές  επιλογές.  Η  σταθεροποίηση  με 

διακαταγματική βίδα έχει υψηλό ποσοστό επιπλοκών σε ηλικιωμένους  (Andersson et al 2000). Τα αυχενικά 

κολάρα  ή  οι  κηδεμόνες  προσφέρουν  περιορισμένη  σταθερότητα  στην  αυχενική  μοίρα  της  σπονδυλικής 

στήλης (Richter et al. 2001) και οδηγούν σε χαμηλότερα ποσοστά πώρωσης σε σχέση με το Halo‐Vest (Polin et 

al. 1996).  Παρόλα αυτά ακόμη και τα Halo‐Vest δεν ακινητοποιούν τελείως την ΑΜΣΣ (Lind et al. 1988a), ενώ 

η αποτελεσματικότητά τους διαφέρει σημαντικά ανάμεσα 

στα διάφορα εμπορικά μοντέλα (Fukui et al. 2002).  

Τα κατάγματα Τύπου ΙΙΙ δεν χρειάζονται συνήθως 

χειρουργική  θεραπεία,  καθώς  τα  περισσότερα 

πωρώνονται  ικανοποιητικά  με  συντηρητική  θεραπεία  με 

Halo‐Vest  η  κηδεμόνα  Minerva  (Anderson  and  D'Alonzo 

1974, Hadley  et  al.  1989,  Polin  et  al.  1996, Hadley  et  al. 

2002d). 

Η  τραυματική  σπονδυλολίσθηση  του  Α2  Τύπου  Ι 

που  αποτελεί  κα  την  πιο  συχνή  μορφή  πωρώνεται 

επιτυχώς με  ένα  σκληρό αυχενικό  κολάρο  ή Halo‐Vest.  Η 

χειρουργική  θεραπεία  αποτελεί  επιλογή  στους  Τύπους  ΙΙ, 

ΙΙΑ και  ΙΙΙ που συνοδεύονται από σημαντική παρεκτόπιση, 

εξάρθρημα ή γωνίωση (Hadley et al. 2002d). 

 

 

Εικόνα 66. Κάταγμα  τύπου  ΙΙ.  Αντιμετώπιση  με 
διακαταγματική βίδα. OKU AAOS 2005. 
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Κατώτερη Αυχενική Μοίρα Σπονδυλικής Στήλης 

Ο  πιο  ασφαλής  τρόπος  ανάταξης  των  καταγμάτων  και  εξαρθρημάτων  στης  κατώτερης  αυχενικής 

μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  είναι  η  συνεχής  κρανιακή  έλξη  χωρίς  νάρκωση  με  συνεχώς  αυξανόμενα 

αναρτώμενα βάρη  (Star et al. 1990, Hadley et al. 

2002a).  Η  μέθοδος  βασίζεται  στην  ακεραιότητα 

του  οπίσθιου  επιμήκους  συνδέσμου  ο  οποίος 

ανατάσσει  το  σπασμένο  σώμα  του  σπονδύλου 

(Harrington  et  al.  1993).  Αρκετοί  συγγραφείς 

έχουν  αναφέρει  την  συντηρητική  αντιμετώπιση 

αυτών των κακώσεων με Halo‐Vest, αλλά ο πόνος, 

η  αστάθεια  και  η  δυσκαμψία  επιμένουν  για 

χρόνια μετά    (Lind et al. 1988b).   Οι Hadley et al 

(1992),  κατέληξαν  στο  συμπέρασμα  ότι  η 

συντηρητική  θεραπεία  των  εξαρθρημάτων  της 

ΑΜΣΣ  χωρίς  συνοδά  κατάγματα  δεν  οδηγεί  σε 

καλά  αποτελέσματα  καθώς  η  αστάθεια  και  ο  πόνος  επιμένει.  Αντίθετα  η  χειρουργική  θεραπεία  των 

εξαρθρημάτων επιτρέπει άμεση κινητοποίηση των ασθενών και ταχύτερη έξοδο από το νοσοκομείο (Cotler et 

al. 1990). Οι χειρουργικές τεχνικές διακρίνονται σε:  

1) Αμιγώς οπίσθιες (Omeis et al. 2004) όπως η σταθεροποίηση 

με  σύρματα  ή  πολύκλωνα  καλώδια  ακανθωδών  αποφύσεων  (Rogers 

1942, Bohlmann 1979), η σταθεροποίηση με πλάκες και βίδες πλαγίων 

ογκωμάτων  (Roy‐Camille et al. 1992)  ή  με  ράβδους  και πολυαξονικές 

βίδες (Richter et al.2000, Deen et al. 2003).  

2)  Αμιγώς  πρόσθιες  (Moftakhar  and  Trost  2004).  Οι  τεχνικές 

αυτές ξεκίνησαν με  την ανακοίνωση του (Bohler 1980) το 1967  για την 

χρήση  πρόσθιας  αυχενικής  πλάκας  και  βίδες  σε  κατάγματα  της 

αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής 

στήλης.  Η  εξέλιξη  των  υλικών  και 

των  τεχνικών  προχώρησε  από 

εξειδικευμένη  πλάκα  αυχένα  με  μη 

ασφαλιζόμενους  κοχλίες  (Orozco 

and Llovet 1970, Caspar et al. 1989) σε ασφαλιζόμενους κοχλίες (Kostuik et 

al. 1993), και σε ένα πλήθος παραλλαγών  (Moftakhar and Trost 2004). Τα 

συστήματα πρόσθιας αυχενικής σπονδυλοδεσίας χρησιμοποιούνται κυρίως 

για  την  σταθεροποίηση  κακώσεων  από  συμπίεση  ή  έκταση  αλλά 

χρησιμοποιήθηκαν  επίσης  και  για  την  αντιμετώπιση  κακώσεων  από 

κάμψη‐ελκυσμό  είτε  με  μη  κλειδούμενες  (Caspar  et  al.  1989)  είτε  με 

κλειδούμενες  (Johnsson  et  al.  1991b)  πλάκες  και  κοχλίες.  Παρόλο  που 

Εικόνα 67. Ακινητοποίηση κατάγματος ΑΜΣΣ με κρανιακή 
έλξη εν αναμονή χειρουργικής σταθεροποίησης.  

Εικόνα  68.  Οπίσθια  αυχενική 
σπονδυλοδεσία. AAOS OKU 2007.  

Εικόνα  69.  Πρόσθια  αυχενική 
σπονδυλοδεσία.  
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εμβιομηχανικά  η  πρόσθια  σπονδυλοδεσία  δεν  είναι  τόσο  σταθερή  όσο  η 

οπίσθια (Sutterlin et al. 1988), κλινικά υπήρξε επιτυχής (Garvey et al. 1992). 

3)  Συνδυασμένες πρόσθιες  και  οπίσθιες σπονδυλοδεσίες  (Richter 

et al.2000, Deen et al. 2003).  

Τόσο  η  πρόσθια  όσο  και  η  οπίσθια  σπονδυλοδεσία  για  την 

αντιμετώπιση  κακώσεων  της  ΑΜΣΣ  έχουν  πλεονεκτήματα  αλλά  και 

μειονεκτήματα (Hadley et al. 2002e): Η πρόσθια προσπέλαση επιτρέπει την 

πρόσθια  αποσυμπίεση  του  νωτιαίου  μυελού  από  θραύσματα  οστού  ή 

δίσκου  και  τη  σταθερή  αποκατάσταση  της  πρόσθιας  κολώνας  αλλά 

ταυτόχρονα  έχει  τον  κίνδυνο  νευρολογικής  βλάβης  και  δεν  επιτρέπει  την 

ανάταξη  του  εξαρθρήματος  (Allred  and  Sledge  2001).  Η  οπίσθια 

προσπέλαση επιτρέπει την ασφαλή ανάταξη του εξαρθρήματος υπό άμεση 

όραση  και  την σταθερή οστεοσύνθεση,  αλλά δεν μπορεί  να απομακρύνει 

το  προπίπτoν  υλικό  από  την  τραυματική  δισκοκήλη.  Η  ταχύτητα  της 

επέμβασης  μπορεί  να  έχει  σημασία  για  τους  ασθενείς  με  βλάβη  του 

νωτιαίου μυελού,  βοηθώντας  τόσο την πρώιμη κινητοποίηση και  την αποφυγή  των επιπλοκών όσο και  την 

βελτίωση της νευρολογικής εικόνας (Mirza et al. 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  68.  Συνδυασμένη 
αυχενική  σπονδυλοδεσία. 
AAOS OKU 2007.  
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4.6  Κακώσεις Από Κάμψη και Ελκυσμό  

 

Ειδική Ανάπτυξη 

Το  σημαντικότερο  χαρακτηριστικό  των  κακώσεων  από  κάμψη  και  ελκυσμό  είναι  η  βλάβη  στο 

επίπεδο  των  μεσοσπονδυλικών  διαθρώσεων  είτε  με  την  μορφή  ρήξης  του  θυλάκου  είτε  με  την  μορφή 

εξαρθρήματος  είτε  με  την  μορφή  κατάγματος  των  αρθρικών  αποφύσεων.  Ο  μηχανισμός  κάκωσης  στα 

ετερόπλευρα  εξαρθρήματα  της  κατώτερης  αυχενικής 

μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  είναι  μία  βίαιη  κάμψη  με 

στροφή  (Kricun 1988, Pathria 1995, Daffner 2001, Vaccaro 

2001),  ενώ  των  αμφοτερόπλευρων  εξαρθρημάτων  είναι  η 

υπέρκαμψη  και  η  αξονική  διάταση  συνήθως  μετά  από 

κτύπημα στο ινίο  (Payer and Tessitore 2007, Vaccaro 1999, 

Razack  et  al  2000).  Το  τραυματικό  αμφοτερόπλευρο 

εξάρθρημα συνήθως συμβαίνει μετά από τροχαίο ατύχημα 

και  συνήθως  προσβάλλει  τα  επίπεδα  Α5‐Α6  και  Α6‐Α7 

(Sonntag 1981, Wolf et al 1991, Lu et al 1998 and Razack et 

al  2000).  Στο  ετερόπλευρο  εξάρθρημα  παρατηρείται  ρήξη 

του  μεσακάνθιου  συνδέσμου  και  του  θυλάκου  της 

μεσοσπονδύλιας  διάρθρωσης  και  εμπλοκή  της  κατάντους 

αρθρικής απόφυσης του υπερκειμένου σπονδύλου μπροστά 

από  την  ανάντη  απόφυση  του  υποκείμενου(Kricun  1988, 

Pathria 1995, Daffner 2001, Vaccaro 2001). Τα ετερόπλευρα 

εξαρθρήματα  είναι  λιγότερο  συχνά  από  τα  αμφοτερόπλευρα  και  σχετίζονται  με  μικρότερη  πιθανότητα 

νευρολογικής  βλάβης  (Pasciak  and Doniec  1993).  Σύμφωνα  με  την  μελέτη  NEXUS  (National  Emergency  X‐

radiography Utilization Study)  το πιο συχνό  επίπεδο  εξαρθρήματος –  ετερόπλευρου  εξαρθρήματος  είναι  το 

Α5‐Α6 (25.1%) και μετά ακολουθεί το Α6‐Α7 (23.77%) και λιγότερο το Α4‐Α5 (16.96%) (Goldberg et al. 2001). Η 

αιτιολογία αυτής της επιλεκτικής εντόπισης εκτός από την κινητικότητα της ΑΜΣΣ που είναι αυξημένη σε αυτό 

το  επίπεδο  είναι  και  ο  προσανατολισμός  των  αρθρικών  αποφύσεων  (Daffner  2004).  Οι Allen  –  Fergunson  

προσδιόρισαν τέσσερα στάδια της κάκωσης από κάμψη και ελκυσμό (Flexion Distraction Stage: DFS): 

 

1) Κάκωση από Κάμψη και Ελκυσμό Σταδίου 1 (DFS 1) 

Οι κακώσεις Σταδίου 1 ή συνδεσμικές κακώσεις των μεσοσπονδύλιων αποφύσεων χαρακτηρίζονται από ήπια 

διεύρυνση  του  μεσάρθριου  διαστήματος  και  της  μεσακάνθιας  απόστασης  με  εμφάνιση  ήπιας  κύφωσης 

(<10°).  Οφείλονται  σε  διάταση  των  θυλακοσυνδεσμικών  στοιχείων  των  μεσοσπονδυλίων  αρθρώσεων  και 

διαγιγνώσκονται  ευκολότερα  με  μαγνητική  τομογραφία  όπου  παρατηρείται  η  διάσταση  του  μεσάρθριου 

διαστήματος και η αύξηση του σήματος τυπικά στις ακολουθίες Τ2. 

 

Εικόνα  69.  Αμφοτερόπλευρο  εξάρθρημα 
αυχένα.  
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2)  Κάκωση  από  Κάμψη  και  Ελκυσμό  Σταδίου  2  (DFS  2): 

Ετερόπλευρο εξάρθρημα ή ετερόπλευρο κάταγμα ‐ εξάρθρημα 

Οι  κακώσεις  Σταδίου  2  αποτελούν  τα  ετερόπλευρα  εξαρθρήματα 

και  κατάγματα  –  εξαρθρήματα  και  χαρακτηρίζονται  από  την 

παρουσία  στροφικής  παραμόρφωσης.  Ο  μηχανισμός  κάκωσης 

πιστεύεται  ότι  είναι  ένας  συνδυασμός  κάμψης,  ελκυσμού  και 

στροφής  (Sim  et  al  2001).    Τα  ετερόπλευρα  εξαρθρήματα  είναι 

συνήθως  κακώσεις  υψηλής  ενέργειας  που  έχουν  σαν  αποτέλεσμα 

την πλήρη ρήξη του θυλάκου της προσβεβλημένης μεσοσπονδύλιας 

διάρθρωσης,  καθώς  και  την  ρήξη  ή  την  σημαντική  πλαστική 

παραμόρφωση  του  μεσακάνθιου  συνδέσμου,  του  ινώδους 

δακτυλίου  και  των  αρθρώσεων  του  Luschka.  Η  στροφική 

παραμόρφωση γίνεται αντιληπτή στην πλάγια ακτινογραφία της ΑΜΣΣ σαν διαταραχή της αντιστοιχίας  των 

αρθρικών  αποφύσεων  στο  επίπεδο  της  κάκωσης  και  στο  υπερκείμενο,  καθώς  και  από  διαταραχή  της 

παραλληλίας των επιφυσιακών πλακών των σπονδυλικών σωμάτων πάνω από το επίπεδο της βλάβης. Επίσης 

παρατηρείται και πρόσθια ολίσθηση του υπερκείμενου σπονδυλικού σώματος η οποία δεν ξεπερνά το 25%. 

Στην  προσθιοπίσθια  ακτινογραφία  η  χαρακτηριστική  εικόνα  είναι  η  στροφική  παραμόρφωση  της  νοητής 

γραμμής  που  σχηματίζεται  από  τα  άκρα  των  ακανθωδών  αποφύσεων.  Η  αξονική  τομογραφία  είναι  πολύ 

χ΄ρησιμη  καθώς  σε  αυτή  φαίνεται  σαφέστατα  το  ετερόπλευρο  εξάρθρημα  ιδιαίτερα  όταν  γίνουν 

ανασυνθέσεις των εικόνων σε οβελιαίο επίπεδο και σε τρισδιάστατη απεικόνιση. 

 

3)  Κάκωση  από  Κάμψη  και  Ελκυσμό  Σταδίου  3  και  4  (DFS  3  ‐  4):  Αμφοτερόπλευρο  εξάρθρημα  ή 

αμφοτερόπλευρο κάταγμα ‐ εξάρθρημα 

Οι κακώσεις σταδίου 3 και 4 είναι αμφοτερόπλευρα εξαρθρήματα ή κατάγματα – εξαρθρήματα του αυχένα. Η 

βαρύτητα των συνδεσμικών κακώσεων στο Στάδιο 3 ποικίλει 

από  απλό  υπεξάρθρημα  των  μεσοσπονδύλιων  διαρθώσεων 

μέχρι  το  πλήρες  εξάρθρημα  με  παγίδευση  των  αρθρικών 

αποφύσεων.  Στην  τελευταία  περίπτωση  υπάρχει 

περισσότερο από 50% πρόσθια ολίσθηση του υπερκείμενου 

επί  του  υποκείμενου  σπονδύλου  στο  επίπεδο  της  βλάβης. 

Στο  αμφοτερόπλευρο  εξάρθρημα  δεν  υπάρχει  στροφική 

παραμόρφωση.  Το  πλήρες  εξάρθρημα  έχει  μικρότερη 

κυφωτική  παραμόρφωση  και  διάσταση  των  ακανθωδών 

αποφύσεων από τις ενσφηνωμένες αποφύσεις. Η μαγνητική 

τομογραφία είναι πολύ χρήσιμη στην διερεύνηση αυτών των 

κακώσεων  καθώς  μπορεί  να  απεικονίσει  το  μέγεθος  της 

βλάβης  των  μαλακών  μορίων  καθώς  και  της  συμπίεσης  επί 

του  νωτιαίου  μυελού.  Στο  μεγαλύτερο  ποσοστό  των 

Εικόνα  70.  Ετερόπλευρο  εξάρθρημα 
αυχένα.  

Εικόνα  71.  Ακτινολογικά  ευρήματα 
αμφοτερόπλευρου εξαρθρήματος αυχένα.  
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περιπτώσεων  (>60%) ανευρίσκεται  τουλάχιστον μερική ρήξη  του μεσοσπονδυλίου δίσκου μαζί με  την ρήξη 

του θυλάκου των αρθρώσεων και του μεσακάνθιου συνδέσμου. Η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης να 

επηρεάσει τις θεραπευτικές επιλογές πριν την ανάταξη, καθώς και να δώσει πληροφορίες για την πρόγνωση 

αποκατάστασης του τραυματισμένου νωτιαίου μυελού. 

 

Ο ρόλος της Μαγνητικής Τομογραφίας πριν την ανάταξη του εξαρθρήματος 

Το  ερώτημα  του  ρόλου  της  Μαγνητικής  Τομογραφίας  πριν  την  ανάταξη  των  εξαρθρημάτων  του 

αυχένα απασχολεί ακόμη  την βιβλιογραφία  (Hart 

et  al  2002).  Σε  γενικές  γραμμές  οι  περισσότεροι 

συγγραφείς συμφωνούν ότι στον ασθενή ο οποίος 

έχει πλήρες επίπεδο συνείδησης μπορεί κανείς να 

επιχειρήσει  την  κλειστή  ανάταξη  με  προοδευτική 

εφαρμογή  μεγαλύτερης  κρανιακής  έλξης  με 

σχετική  ασφάλεια  χωρίς  μαγνητική  τομογραφία 

(Vaccaro  2001).  Η  νευρολογική  εικόνα  τόσο  η 

υποκειμενική όσο και η αντικειμενική θα πρέπει 

να  παρακολουθείται  διαρκώς  και  στο  πρώτο 

σημάδι  νευρολογικής  επιδείνωσης  η 

προσπάθεια  θα  πρέπει  να  εγκαταλείπεται.  Το 

μεγάλο πρόβλημα είναι ο ασθενής με διαταραχή 

του  επιπέδου  συνείδησης  από  τραυματισμό  ή 

λήψη  ουσιών,  για  το  οποίο  η  πραγματοποίηση 

μαγνητικής  τομογραφίας  πριν  από  την 

προσπάθεια  ανάταξης  ή  επέμβασης  θεωρείται 

επιβεβλημένη  για  να  αποκλειστεί  η  πιθανότητα 

μεγάλης  τραυματικής  δισκοκήλης.  Σε  μία  τέτοια 

περίπτωση  η  πρόσθια  προσπέλαση  και  η 

αφαίρεση  του  δίσκου  είναι  επιβεβλημένη  πριν 

την  ανάταξη.  Στην  βιβλιογραφία  υπάρχουν 

αρκετά  παραδείγματα  καταστροφικών 

νευρολογικών  βλαβών  από  ανάταξη 

εξαρθρημάτων  σε  έδαφος  τραυματικής 

δισκοκήλης (Orelud et al 1991, Eismont et al 1991, 

Robertson and Ryan 1992).  Σε  γενικές γραμμές η 

ανάταξη θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο 

γρήγορα σε ασθενείς με νευρολογική βλάβη αλλά 

διασφαλίζοντας  την  συνεχή  νευροφυσιολογική 

παρακολούθηση με μετά από μαγνητική τομογραφία εφόσον είναι δυνατό.. 

Εικόνα 72. Οξεία τραυματική δισκοκήλη αυχένα.  
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Θεραπεία 

Οι  κακώσεις  Σταδίου  1  (συνδεσμικές  κακώσεις)  απαιτούν  συνήθως  ακινητοποίηση  για  6‐12 

εβδομάδες με ένα σκληρό αυχενικό κολάρο. Οι κακώσεις Σταδίου 2‐3‐4, απαιτούν κλειστή ανάταξη με συνεχή 

κλινικό έλεγχο στους ασθενείς με καλό επίπεδο συνείδησης και κλειστή ανάταξη υπό αναισθησία μετά από 

έλεγχο με μαγνητική τομογραφία στους ασθενείς με διαταραχή του επιπέδου συνείδησης. Σε κάθε περίπτωση 

και ανεξάρτητα από την διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας πριν την ανάταξη θα πρέπει να γίνεται και νέα 

μαγνητική τομογραφία μετά την κλειστή ανάταξη με σκοπό να εξεταστεί η κατάσταση του νωτιαίου μυελού 

και να αποκλειστεί η παρουσία κάποιας πιεστικής βλάβης. Σε απουσία βλάβης του νωτιαίου μυελού ή πίεσης 

νευρικής ρίζας, μπορεί κανείς κατόπιν να επιλέξει  την χειρουργική σταθεροποίηση είτε με πρόσθια είτε με 

οπίσθια  προσπέλαση  με  εξίσου  καλά  αποτελέσματα.  Η  οπίσθια  σταθεροποίηση  έχει  αποδειχθεί  ότι  είναι 

εμβιομηχανικά πιο  ισχυρή, αλλά σχετίζεται με σημαντικό ποσοστό μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως πόνος 

στον αυχένα, ατροφία μυών και φλεγμονή.  Η πρόσθια σπονδυλοδεσία σε αυτές τις κακώσεις είναι λιγότερο 

σταθερή  εμβιομηχανικά,  αλλά  είναι  λιγότερο  τραυματική,  έχει  λιγότερες  επιπλοκές  και  πολύ  καλά  κλινικά 

αποτελέσματα  με  ποσοστά  πώρωσης  μεγαλύτερα  από  90%  (Henriques  et  al  2004,  Lambiris  et  al  2003, 

Ordonez  et  al  2000,  Razack  et  al  2000,  Johnson  et  al  2004).  Σε  κάθε  περίπτωση  όταν  στην  μαγνητική 

τομογραφία  μετά  την  ανάταξη  διαπιστωθεί  η  παρουσία  μετατραυματικής  δισκοκήλης  τότε  η  πρόσθια 

προσπέλαση με δισκεκτομή και πρόσθια σπονδυλοδεσία (ACDF) είναι η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος.  

Εικόνα 73. Κλειστή ανάταξη εξαρθρήματος αυχένα σε ασθενή με εφαρμογή προοδευτικά βάρους σε κρανιακή έλξη. Το 
κεφάλι  βρίσκεται  σε  κάμψη.  Ο  ασθενής  παρακολουθείται  κλινικά  για  νευρολογικά  σημεία  και  η  πορεία  ανάταξης 
παρακολουθείται ακτινολογικά 
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Αρκετοί  συγγραφείς  θεωρούν  ότι  σε  αυτή  την  περίπτωση  θα  πρέπει  να  γίνεται  και  δεύτερη 

προσπέλαση με οπίσθια σπονδυλοδεσία βασιζόμενοι  κυρίως στα διαθέσιμα δεδομένα από εμβιομηχανικές 

μελέτες  (Copper et al 1988, Fehlings et al 1994, Feldborg et al 1991, Roy Camille et al 1992, Stathoulis et al 

1997,  Wolf  et  al  1991).  Σε  κάθε  περίπτωση  όταν  απαιτείται  σημαντική  διάταση  του  μεσοσπονδυλίου 

διαστήματος για να επιτευχθεί σταθερή ενσφήνωση 

του  μοσχεύματος  με  αποτέλεσμα  σημαντική 

διάταση    των  μεσοσπονδυλίων  διαρθρώσεων  θα 

πρέπει να γίνεται και δεύτερη οπίσθια προσπέλαση 

και σπονδυλοδεσία.  

Οι  περισσότερες  κακώσεις  Σταδίου 3  και 4 

απαιτούν  χειρουργική  σταθεροποίηση σαν  οριστική 

θεραπεία. Σε περίπτωση που η κλειστή ανάταξη δεν 

είναι  δυνατή  οι  διαθέσιμες  επιλογές  ποικίλουν 

ανάλογα με την παρουσία τραυματικής δισκοκήλης. 

Όταν  δεν  υπάρχει  δισκοκήλη  τότε  μπορεί  να  γίνει 

ανοιχτή  ανάταξη  είτε  με  οπίσθια  είτε  με  πρόσθια 

προσπέλαση  (Hart et  al 2002, Vaccaro et al   2001).  Σε  διαπιστωμένη  δισκοκήλη  τότε  πρώτα  θα  πρέπει  να 

γίνεται πρόσθια προσπέλαση και δισκεκτομή και μετά ανοικτή ανάταξη με βοήθεια έλξης και μετά πρόσθια 

σπονδυλοδεσία. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει πρόσθια δισκεκτομή 

μόνο  και  μετά  τοποθέτηση  του  ασθενούς  σε  πρηνή  θέση  και 

οπίσθια  ανοικτή  ανάταξη  ακολουθούμενη  πιθανώς  από  νέα 

τοποθέτηση  του  ασθενούς  σε  ύπτια  θέση  και  τοποθέτηση 

πρόσθιου  μεσοσπονδύλιου  μοσχεύματος    (πρόσθια  –  οπίσθια  – 

πρόσθια  προσπέλαση)  (Cotler  et  al  1993,   Allred  at  al  2001).  Σε 

κάθε περίπτωση οι χειρισμοί ανάταξης σε ένα αναίσθητο ασθενή 

θα πρέπει να γίνονται υπό συνεχή νευροφυσιολογικό έλεγχο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 74. Χειρισμοί ανοικτής ανάταξης εξαρθρήματος 
με πρόσθια προσπέλαση  του αυχένα. Techniques and 
Approaches in Spine Surgery Kim et al  Ed Elsevier 2006 

Εικόνα  75.  Πρόσθια  αυχενική 
σπονδυλοδεσία  για  την  αντιμετώπιση 
αμφοτερόπλευρου  εξαρθρήματος  του 
αυχένα. Από Ordonez et al 2000.
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5.  Κλινικό Πρόβλημα 

 

Οι κακώσεις της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ), έχουν σοβαρές επιπτώσεις τόσο 

στον  ίδιο  τον ασθενή,  όσο στο περιβάλλον  του και  την  κοινωνία. Οι  κακώσεις διάτασης –  κάμψης είναι  το 

αποτέλεσμα της βίαιος κάμψης της  κεφαλής ενώ ταυτόχρονα ασκείται διάταση στον αυχένα. Κλινικά αυτές οι 

κακώσεις  παρουσιάζονται  ως  υπεξαρθρήματα    (Στάδιο  1),  ετερόπλευρα  εξαρθρήματα    (Στάδιο  2), 

αμφοτερόπλευρα εξαρθρήματα των οπίσθιων διαρθρώσεων, με λιγότερο από 50% σπονδυλολίσθηση (Στάδιο 

3),  ή με 100% σπονδυλολίσθηση  (Στάδιο 4) (Allen and Ferguson ,  1982). 

Η ανάταξη αυτών των κακώσεων γίνεται συνήθως χωρίς νάρκωση, ώστε να είναι δυνατός ο συνεχής 

έλεγχος της νευρολογικής εικόνας. Ανάλογα με την αστάθεια και την κλινική εικόνα του ασθενούς ακολουθεί 

είτε οπίσθια σπονδυλοδεσία, είτε συντηρητική θεραπεία, με συνήθως καλά αποτελέσματα (Shapiro, 1999).  

Στην περίπτωση που υπάρχει και συνοδός τραυματική δισκοκήλη, ορισμένοι συγγραφείς συστήνουν 

μεγάλη προσοχή κατά την ανάταξη, λόγω του αυξημένου κινδύνου νευρολογικής βλάβης (Rizzolo et al 1991). 

Πριν  την  προσπάθεια  ανάταξης  προτείνουν  να  γίνεται  πάντοτε  μία  μαγνητική  τομογραφία    (Shapiro 1999, 

Vaccaro  2001).  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  τραυματική 

δισκοκήλη, τότε συνιστούν να γίνεται πρώτα πρόσθια δισκεκτομή 

και  σπονδυλοδεσία  και  κατόπιν  ανάταξη  και  οπίσθια 

σταθεροποίηση με κάποιo σύστημα ταινίας ελκυσμού  (πλάκα και 

βίδες  πλαγίων  ογκωμάτων,  σύρμα  κλπ)  (  Shapiro  1999).  Πολλοί 

συγγραφείς έχουν αναφέρει πολύ καλά αποτελέσματα με οπίσθια 

προσπέλαση  και  σπονδυλοδεσία  μετά  από  κλειστή  ανάταξη  του 

εξαρθρήματος (Copper et al 1988, Fehlings et al 1994, Feldborg et 

al 1991, Roy Camille et al 1992,  Stathoulis et al 1997, Wolf et al 

1991).  Η  βιβλιογραφία  από  εμβιομηχανικές  μελέτες  υποστηρίζει 

την  χρήση  οπίσθιων  συστημάτων  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας 

καθώς  έχουν  μεγαλύτερη  σταθερότητα  σε  σχέση  με  την 

μεμονωμένη  πρόσθια  σπονδυλοδεσία  με  αυχενικές  πλάκες 

(Bozkus  et  al 2005, Coe  et  al  1989, Duggal  et  al  2005, Koh  et  al 

2001, Weis et al 1996).  Ένας από  τους  λόγους  της σταθερότητας 

εκτιμάται  ότι  είναι  η  θέση  έκτασης  που  επιβάλουν  οι  οπίσθιες 

πλάκες  (Duggal  et  al  2005).  Η  διπλή  προσπέλαση  εξασφαλίζει  την  επιθυμητή  σταθερότητα  χωρίς  να 

διακινδυνεύεται η νευρολογική εικόνα, αλλά είναι πιο τραυματική και παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες.  

Εικόνα  77.  Τραυματισμός  ΝΜ  από 
εξάρθρημα ΑΜΣΣ. AAOS OKU 2008 



94 

 

Πρόσφατα αρκετοί συγγραφείς έχουν αναφέρει πολύ καλά κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα 

αντιμετωπίζοντας αυτές τις ασταθείς κακώσεις μόνο με πρόσθια δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με αυτόλογο 

οστικό  μόσχευμα  και  πλάκα  πρόσθιας  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας  με 

κλειδούμενους  κοχλίες  (ACDF)  (Henriques  et  al  2004,  Lambiris  et  al 

2003, Ordonez et al 2000, Razack et al 2000). Η προσπέλαση αυτή έχει 

σαφή πλεονεκτήματα καθώς είναι λιγότερο τραυματική, έχει λιγότερες 

επιπλοκές  ενώ  επιτρέπει  και  την  εκτέλεση  δισκεκτομής  πριν  την 

ανάταξη  σε  περίπτωση  τραυματικής  δισκοκήλης.  Παρά  το  κλινικό 

ενδιαφέρον,  υπάρχουν  ελάχιστα δεδομένα  από βασική  εμβιομηχανική 

έρευνα  στην    διεθνή  βιβλιογραφία  πάνω  στην  σταθερότητα  που 

επιτυγχάνεται με ACDF  σε έδαφος πλήρους ανεπάρκειας των οπίσθιων 

συνδεσμικών  στοιχείων. Mία  ομάδα  ερευνητών  που  προσπάθησαν  να 

απαντήσουν  σε  αυτό  το  ερώτημα,  χρησιμοποίησαν  μία  πλάκα  που 

επιτρέπει  ελεύθερη  κίνηση  των  βιδών  σε  σχέση  με  την  πλάκα  (μη 

κλειδούμενο  σύστημα: Caspar  Plate).    Οι  συγγραφείς  κατέληξαν  ότι  η 

αυχενική  σπονδυλοδεσία  με  μη  κλειδούμενη  πλάκα  αδυνατεί  να 

σταθεροποιήσει  την  ΑΜΣΣ  σε  έδαφος  πλήρους  ανεπάρκειας  των 

οπίσθιων στοιχείων (Pitzen 2003).  

Τα συστήματα αυχενικής σπονδυλοδεσίας πού κλειδώνουν την 

κίνηση των βιδών (μετατρέποντας την πλάκα σε σύστημα σε σταθερής 

γωνίας), δεν απαιτούν διείσδυση στον οπίσθιο φλοιό του σπονδύλου, 

που  είναι  απαραίτητη  με  τα  μη  κλειδούμενα  συστήματα.  Αυτό  το 

χαρακτηριστικό κάνει  την  τοποθέτηση των βιδών τεχνικά πιο εύκολη 

και  ασφαλή.  Δεν  υπάρχουν  επαρκή  δεδομένα  στην  βιβλιογραφία 

σχετικά  με  την  σταθερότητα  που  προσφέρει  η  σπονδυλοδεσία  ενός 

επιπέδου  με  μία  κλειδούμενη  πλάκα,  σε  έδαφος  διαφόρων  βαθμών 

ανεπάρκειας των οπίσθιων στοιχείων. Μία πρόσφατη εμβιομηχανική 

μελέτη  η  οποία  δοκίμασε  διάφορα  νέα  υλικά  αυχενικής 

σπονδυλοδεσίας  κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι    μία  κλειδούμενη 

πλάκα  αδυνατεί  να  σταθεροποιήσει  την  ΑΜΣΣ  σε  ανεπάρκεια  των 

οπίσθιων  στοιχείων  (Young  2001).  Οι  συγγραφείς  όμως 

χρησιμοποίησαν μεγάλου μεγέθους ροπή  (2.5 Νm) χωρίς προφόρτιο, 

σε  σπονδυλικές  στήλες  με  πιθανή  οστεοπενία  (DEXA  Scan  που 

συμπεριέλαβε  τα  πλάγια  ογκώματα).  Ο  αριθμός  των  πτωματικών 

παρασκευασμάτων ήταν επίσης μικρός (πέντε: 5).  

Το  ερώτημα  της  επάρκειας  της αντιμετώπισης  της πλήρους αστάθειας  της ΑΜΣΣ με πρόσθια μόνο 

σπονδυλοδεσία με κλειδούμενη πλάκα δεν έχει ακόμα απαντηθεί ικανοποιητικά από την βιβλιογραφία. 

   

Εικόνα 78.  

Συνδυασμένη  σπονδυλοδεσία  για 
αντιμετώπιση  αμφοτερόπλευρου 
εξαρθρήματος. AAOS OKU 2008 

Εικόνα 79.  

Πρόσθια  σπονδυλοδεσία  για  την 
αντιμετώπιση  αμφοτερόπλευρου 
εξαρθρήματος. AAOS OKU 2008
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6.  Υπόθεση Μελέτης 

Σε  αυτή  την  μελέτη  εξετάσθηκε  η  σταθερότητα  που  προσφέρει  μία  πλάκα  πρόσθιας  αυχενικής 

σπονδυλοδεσίας με κλειδούμενους κοχλίες και ένα μόσχευμα σφηνοειδούς σχήματος, στην πλήρως ασταθή 

συνδεσμική  κάκωση  ελκυσμού  κάμψης  Σταδίου  3  κάτω  από  προφόρτιο  φυσιολογικού  μεγέθους.  Η 

σταθερότητα  εξετάσθηκε  με  τρισδιάστατη  κινηματική  μελέτη  κάτω  από  διαφορετικά  μεγέθη  ροπής  και 

προφόρτιου  το  οποίο  εφαρμόσθηκε  με  την  τεχνική  των  Patwardhan  και  συνεργατών  («ακολουθία 

προφόρτιου»). 

Η υπόθεση της μελέτης ήταν ότι δεν υπήρχε διαφορά στην σταθερότητα της αυχενικής σπονδυλικής 

στήλης  μετά  από  πλήρη  δισκεκτομή  και  σπονδυλοδεσία  με  σφηνοειδές  μόσχευμα  9°  και  πλάκα  με 

ασφαλιζόμενους κοχλίες (σταθερής γωνίας) πριν και μετά από πλήρη συνδεσμική βλάβη Ελκυσμού – Κάμψης 

Σταδίου  3  (πλήρες  εξάρθρημα:  διατομή  επιμήκων  συνδέσμων,  δίσκου,  θυλάκων,  ωχρού  συνδέσμου  και 

μεσακάνθιων συνδέσμων).  

Η κλινική εφαρμογή της υπόθεσης ήταν ότι μια πλάκα αυχενικής σπονδυλοδεσίας με κλειδούμενες 

βίδες μπορεί να σταθεροποιήσει επαρκώς την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης μετά από δισκεκτομή 

και παρεμβολή διασωματικού οστικού μοσχεύματος, ακόμη και στην περίπτωση πλήρους ανεπάρκειας  των 

οπίσθιων συνδεσμικών στοιχείων. 

 

7.  Σχεδιασμός Πειράματος 

Οι συνδεσμικές κακώσεις της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ιδιαίτερα οι ιδιαίτερα ασταθείς όπως 

οι κακώσεις Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3 εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό για την δυναμική σταθερότητα που 

προσφέρει  η  δράση  των  αυχενικών  μυών.  Παρόλα  αυτά  δεν  υπήρχαν  στην  βιβλιογραφία  αξιόπιστα 

εμβιομηχανικά  μοντέλα  με  ανθρώπινα  παρασκευάσματα  πολλαπλών  κινητικών  μονάδων  τα  οποία  να 

εξομοιώνουν τις πραγματικές συνθήκες καθημερινών δραστηριοτήτων.   

 

8.   Επιμέρους Μελέτες Πειράματος 

  Προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί  το  πείραμα  του  κλινικού  ερωτήματος  με  όσο  το  δυνατόν 

μεγαλύτερη αξιοπιστία ήταν απαραίτητη η μελέτη του πειραματικού μοντέλου εφαρμογής προφόρτιου και 

της  κινηματικής  μελέτης.  Η  αρχική  ιδέα  της  κινηματικής  μελέτης  κάτω  από  εφαρμογή  φυσιολογικού 

προφόρτιου  εξετάσθηκε  αρχικά  με  δοκίμια  από  ανθρώπινες  πτωματικές  σπονδυλικές  στήλες  (Μέρος  Α’). 

Μετά την μελέτη εφικτότητας της εφαρμογής προφόρτιου με την τεχνική του «προφόρτιου ακολουθίας» στην 

οσφυική μοίρα  της σπονδυλικής στήλης  το πείραμα επαναλήφθηκε στην αυχενική μοίρα  (Μέρος Β’). Μετά 

την επαλήθευση της πιστότητας της κίνησης κάτω από προφόρτιο τελικά εξετάσθηκε και το κλινικό ερώτημα 

(υπόθεση)  της  διατριβής  (Μέρος  Γ’).  Αναλυτικά  τα  διάφορα  πειραματικά  στάδια  της  μελέτης  έχουν  ως 

ακολούθως: 

 

Μέρος Α’ Μελέτης 

Η  ανάγκη  για  ένα  πειραματικό  μοντέλο  το  οποίο  να  επιτρέπει  την  μελέτη  της  συμπεριφοράς 

ολόκληρης  της  σπονδυλικής  στήλης  κάτω  από  φυσιολογικά  φορτία  είχε  έγκαιρα  εντοπιστεί  στην  διεθνή 
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βιβλιογραφία. Οι Patwardhan και συνεργάτες του ήταν οι πρώτοι που απέδειξαν ότι είναι δυνατή η εφαρμογή 

φυσιολογικού προφόρτιου μέχρι 1200 Ν χωρίς παραμόρφωση όταν αυτό ακολουθεί την εφαπτόμενη κατά το 

κύρτωμα  της  σπονδυλικής  στήλης  (Patwardhan  et  al  1999,  Patwardhan  et  al  2000).  Δεν  υπήρχαν  όμως 

δεδομένα από την ανάλυση των δυνάμεων και την κινηματική συμπεριφορά κάτω από προφόρτιο, τόσο στην 

οσφυική  όσο  και  στην  κατώτερη  αυχενική  σπονδυλική  μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης.  Οι  μεγαλύτερες 

διαστάσεις  των  οσφυϊκών  σπονδύλων  προσφέρουν  περισσότερες  ευκαιρίες  για  εμβιομηχανική  μελέτη  της 

κινητικότητας  ανθρώπινων  παρασκευασμάτων  σπονδυλικών  στηλών  πολλαπλών  κινητικών  μονάδων  κάτω 

από φυσιολογικές τιμές προφόρτιου. Θεωρήθηκε λοιπόν απαραίτητο να μελετηθεί αρχικά η κινητικότητα της 

οσφυϊκής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  στο  οβελιαίο  επίπεδο  κάτω  από  προφόρτιο  φυσιολογικού 

μεγέθους  (1200  Ν)  έτσι  ώστε  να  διαπιστωθεί  πρώτα  η  αξιοπιστία  του  εμβιομηχανικού  μοντέλου  και  να 

επιλυθούν διάφορα τεχνικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν το 2003 στο Journal 

of Orthopaedic Research (Δείτε Παραρτήματα για το Ανάτυπο). 

 

Μέρος Β’ Μελέτης 

Το επόμενο βήμα στην έρευνα θα ήταν η τρισδιάστατη κινηματική μελέτη της κατώτερης αυχενικής 

μοίρας κάτω από διαφορετικές τιμές ροπών και προφόρτιου με σκοπό να διαπιστωθούν οι δυνατότητες και οι 

περιορισμοί του μοντέλου και να επιλυθούν διάφορα τεχνικά προβλήματα σχετικά με το μικρό μέγεθος των 

αυχενικών  σπονδύλων.  Τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  ανακοινώθηκαν  στο  Συνέδριο  Spine  Across  the  Sea 

στην Hawaii το 2003 και βρίσκεται υπό αναθεώρηση για έκδοση (Δείτε Παραρτήματα). 

 

Μέρος Γ’ Μελέτης 

Το τελικό στάδιο αυτής της πειραματικής εργασίας ήταν η αξιοποίηση όλης της αποκτηθείσας εμπειρίας από 

τις  κινηματικές  μελέτες  υπό  προφόρτιο  της  ανθρώπινης  οσφυϊκής  και  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής 

στήλης στον έλεγχο της εμβιομηχανικής συμπεριφοράς μετά από κάκωση Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν το 2009 στο Spine Journal (Δείτε Παραρτήματα για το Ανάτυπο). 
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8.  Μέρος  Α’  Μελέτης:  Μελέτη  Εφικτότητος  της  Κινητικότητας  Ανθρώπινων  Πολυεπίπεδων 

Παρασκευασμάτων υπό Προφόρτιο 

 

8.1   Εισαγωγή 

Το  προφόρτιο  στην  οσφυική  μοίρα  της 

σπονδυλικής στήλης ξεπερνά τα 1000 Ν κατά την διάρκεια 

καθημερινών  δραστηριοτήτων  (Schultz  1987).  Το  ιδανικό 

μοντέλο θα πρέπει να επιτρέπει φυσιολογική κινητικότητα 

ενός  πολύ‐επίπεδου  τμήματος  της  σπονδυλικής  στήλης 

κάτω  από  φορτία  φυσιολογικού  μεγέθους.  Σύμφωνα  με 

τον  Patwardhan  και  συνεργάτες  (1999,  2001)  το  ιδανικό 

ίχνος  του  προφόρτιου  ακολουθίας  στο  οβελιαίο  επίπεδο 

διέρχεται  από  τα  στιγμιαία  κέντρα  περιστροφής  κάθε 

επιπέδου  σε  κάποια  συγκεκριμένη  στάση  του 

παρασκευάσματος,  ελαχιστοποιώντας  έτσι  τις 

παρασιτικές συζευγμένες κινήσεις κάμψης – έκτασης και 

στροφής.  Η  κατασκευή  ενός  τέτοιου  μοντέλου  θα 

επέτρεπε  την  μελέτη  των  συνεπειών  των  κακώσεων  και  των  εκφυλιστικών  παθήσεων  καθώς  και  της 

συμπεριφοράς  των διαφόρων υλικών σπονδυλοδεσίας.   Δυστυχώς η εφαρμογή κατακόρυφων φορτίων στο 

κορυφαίο  τμήμα  ενός  παρασκευάσματος  οσφυϊκής  μοίρας  σπονδυλικής  στήλης  απέδειξε  ότι 

παραμορφώνεται κάτω από δυνάμεις μόνο 120Ν (Schultz 1987). Το μοντέλο μπορεί να αναλυθεί μαθηματικά 

θεωρώντας μία σπονδυλική μονάδα κάτω υπό προφόρτιο σαν ένα ισορροπημένο σύστημα δύο σωμάτων στο 

Εικόνα 80. Πορεία  ίχνους προφόρτιου «ακολουθίας» 
από  τα  στιγμιαία  κέντρα  περιστροφής  (ICR).  Από 
Patwardhan et al 2001. 

Εικόνα 81. Πρωτότυπο δοκίμιο ελέγχου εφικτότητας εφαρμογής προφόρτιου σε ανθρώπινα νωπά παρασκευάσματα 
οσφυϊκής  μοίρας  σπονδυλικής  στήλης.  Διακρίνονται  οι  ρυθμιζόμενοι  οδηγοί  του  καλωδίου  εφαρμογής  του 
προφόρτιου στα πλάγια. Το φορτίο εφαρμόζονταν με ανάρτηση ελευθέρων βαρών κάτω από το δοκίμιο. Το μέγιστο 
προφόρτιο σε αυτό το πείραμα έφτασε τα 1200 Newton. Από Patwardhan et al 2001.



98 

 

οποίο δεν υπάρχουν διατμητικές ή άλλες παραμορφωτικές δυνάμεις  (Tencer et al 1981, Wilder et al 1989). 

Αυτό  είναι  δυνατό  μόνο  όταν  το  άνυσμα  του  προφόρτιου  είναι  κάθετο  προς  το  μέσο  επίπεδο  του 

μεσοσπονδυλίου  δίσκου.  Η  ίδια  αρχή  μπορεί  να  εφαρμοστεί  και  σε  πολύ  –  επίπεδα  παρασκευάσματα 

σπονδυλικής  στήλης.  Οι  συγγραφείς  στα  αρχικά  τους  πειράματα  παρατήρησαν  ότι  η  ιδανική  τροχιά  της 

ακολουθίας  προφόρτιου  είναι  εξαρτώμενη  από  το  κύρτωμα  που  έχει  σε  κάθε  συγκεκριμένη  στιγμή  το 

παρασκεύασμα. Μία ιδανική τροχιά για στάση κάμψης του παρασκευάσματος μπορεί να μην είναι κατάλληλη 

για  μία  στάση  έκτασης  καθώς  τα  στιγμιαία  κέντρα  περιστροφής  αλλάζουν  συντεταγμένες.  Καθώς  το 

παρασκεύασμα της σπονδυλικής στήλης κινείται στην τροχιά του εύρους κινητικότητας κάμψης–έκτασης, η 

τροχιά  της  ακολουθίας  προφόρτιου  δεν  θα  παραμείνει  κάθετη  προς  όλα  τα  στιγμιαία  μέσα  επίπεδα  των 

μεσοσπονδυλίων δίσκων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη παρασιτικών διατμητικών δυνάμεων στις σπονδυλικές 

μονάδες (Patwardhan et al 1999). Το μέγεθος αυτών των παρασιτικών φορτίων θα εξαρτάται από το μέγεθος 

του προφόρτιου καθώς και από την τροχιά του. Οι συγγραφείς έκαναν την υπόθεση ότι όχι μόνο το εύρος της 

τροχιάς  κίνησης  αλλά  ακόμη  και  η  μορφή  της  καμπύλης  φορτίου  –  παρεκτόπισης  εξαρτάται  από  την 

εφαρμογή  του  προφόρτιου  και  την  στάση  της  σπονδυλικής  στήλης.  Ένα  συμπιεστικό  φορτίο  μπορεί  να 

αυξήσει  την  δυσκαμψία  μεμονωμένων  σπονδυλικών  μονάδων  κατά  την  εφαρμογή  ροπών  κάμψης 

τροποποιώντας  την  φυσιολογική  βιολογική  γλοιοελαστική  συμπεριφορά  των  μεσοσπονδυλίων  δίσκων 

(Cripton  et  al  2000,  Janevic  et  al  1991).  Αυτό  το  ερώτημα  αποτέλεσε  αντικείμενο  μελέτης  της  παρούσας 

διατριβής .  

Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην μελέτη της κινητικότητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 

στήλης  κάτω  από  διαφορετικά  μεγέθη  θλιπτικών  φορτίων.  Η  υπόθεση  της  μελέτης  ήταν  η  γλοιοελαστική 

συμπεριφορά (και η μορφή της καμπύλης κάμψης‐ έκτασης) επηρεάζεται από το μέγεθος του προφόρτιου και 

από την τροχιά του. 

 

8.2 Υλικό ‐ Μέγεθος 

Σε  αυτή  την  μελέτη  χρησιμοποιήθηκαν  21  ανθρώπινες 

πτωματικές  οσφυϊκές  μοίρες  σπονδυλικής  στήλης.  Τα 

παρασκευάσματα ήταν από 16 άνδρες και 4 γυναίκες με μέση 

ηλικία  51.6  χρόνια.  Τα  παρασκευάσματα  ελέχθησαν 

ακτινολογικά  προκειμένου  να  αποκλειστούν  αυτά  με 

ευρήματα  νεοπλασίας,  κατάγματος  ή  άλλης  εκφυλιστικής 

νόσου.  Ο  Ο1  σπόνδυλος  και  το  ιερό  οστούν  πακτώθηκαν  σε 

κυπέλια  αλουμινίου  χρησιμοποιώντας  ακρυλικό  τσιμέντο  και 

βελόνες.  Τα  παρασκευάσματα  τοποθετήθηκαν  σε  μία  βάση 

έτσι  ώστε  κάτω  από  προφόρτιο  0  Ν  η  ανώτερη  επιφυσιακή 

πλάκα  του  Ο1  να  βρίσκεται  σε  ελαφρά  οπίσθια  κλίση  15 

περίπου μοιρών έκτασης  (Ashton‐Miller and Schultz 1997). Η θέση αυτή καθορίστηκε ως ουδέτερη στάση του 

παρασκευάσματος.  Η  κίνηση  του  κάθε  παρασκευάσματος  σε  σχέση  με  το  ιερό  καταγράφονταν  μέσω  μία 

οπτικο‐ηλεκτρικής  συσκευής  ανίχνευσης  κίνησης  με  παρακολούθηση  στόχων  που  εκπέμπουν  υπέρυθρη 

Εικόνα  82.  Νωπό  ανθρώπινο 
παρασκεύασμα  οσφυϊκής  μοίρας 
σπονδυλικής  στήλης  μετά  την  παρασκευή 
και  τοποθέτηση  των  οδηγών  του 
προφόρτιου και των κυπελίων αλουμινίου. 
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ακτινοβολία  (Model 3020, Optotrak, Northern Digital, Waterloo, Ontario). Επειδή τα συστήματα υπερύθρων 

απαιτούν  ελεύθερο  οπτικό  πεδίο  μπροστά  από  το  παρασκεύασμα  τοποθετήθηκαν  επίσης  ηλεκτρο‐

υδραυλικοί αισθητήρες κίνησης δύο αξόνων (Model 902‐45, Applied Geomechanics, Santa Cruz, CA) με σκοπό 

να  επιτρέπουν  την  σε  ζωντανό  χρόνο  παρακολούθηση  των  μεταβολών  από  τις  ρυθμίσεις  της  τροχιάς  του 

προφόρτιου.  Η  εφαρμογή  του  προφόρτιου  γινόταν  μέσω  δύο  καλωδίων  η  μία  άκρη  των  οποίων  ήταν 

πακτωμένη  στο  κυπέλιο  του  Ο1  η  δε  άλλη  ήταν  συνδεδεμένη  από  μία  σε  ένα  βραχίονα  από  τον  οποίο 

αναρτώντο ελεύθερα βάρη. Η τροχιά των καλωδίων καθορίζονταν από ρυθμιζόμενους οδηγούς στο πλάι του 

σώματος  του  κάθε  σπονδύλου  κοντά  στην  κάτω  επιφυσιακή  πλάκα  (Patwardhan  et  al  1999).  Οι  οδηγοί 

επέτρεπαν  την  προσθοπίσθια  μετακίνηση  της  τροχιάς  των  καλωδίων.  Το  μέγιστο  προφόρτιο  που 

χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το πείραμα ήταν 1200Ν. 

Αρχικά  γινόταν  καταγραφή  της  καμπύλης 

φορτίου  παρεκτόπισης  του  παρασκευάσματος 

χωρίς  την  εφαρμογή  προφόρτιου.  Η  ροπή  κάμψης 

δημιουργείτο  από  την  πλήρωση  με  νερό  ασκών 

μέσω  αρθροσκοπικών  αντλιών  ελεγχόμενων  από 

πρόγραμμα  υπολογιστή  (Εικόνα  83).  Τα 

παρασκευάσματα  υπεβλήθησαν  σε  καθαρή  ροπή 

κάμψης 8Nm  και έκτασης 6Nm, ακολουθώντας την 

εμπειρία  από  την  βιβλιογραφία  σε  αντίστοιχα 

πειράματα  (Quint et al 1998, Tencer et al 1981). Ο 

ρυθμός εφαρμογής της ροπής δεν ήταν ελεγχόμενος αλλά γενικά ήταν σταθερός μεταξύ 2,8 ‐3,1 Νm/min. Σε 

αυτό  το  πείραμα  μελετήθηκαν  δύο  τροχιές  εφαρμογής  του  προφόρτιου.  Η  πρώτη  τροχιά  ήταν 

βελτιστοποιημένη  για  την  ουδέτερη  θέση  του  παρασκευάσματος  (ουδέτερη  τροχιά)  και  η  δεύτερη  για  μία 

ενδιάμεση θέση πρόσθιας  κάμψης  (τροχιά  κάμψης). Η θέση κάμψης επιλέχθηκε να αντιστοιχεί στο σημείο 

μεταξύ του 2ου και 3ου τριτημορίου της συνολικής τροχιάς κάμψης, λόγω ότι σε αυτό το σημείο αντιστοιχεί η 

ζώνη  μετάπτωσης  της  ελαστικότητας  της  σπονδυλικής  στήλης.  Οι  θέσεις  των  οδηγών  των  καλωδίων  του 

προφόρτιου  ρυθμίστηκαν  έτσι  ώστε  μόνο  ελάχιστη  (λιγότερο  από  0,5  της  μοίρας)  παρασιτική  κίνηση 

εμφανιζόταν σε κάθε σπονδυλική μονάδα μετά την εφαρμογή τιμών προφόρτιου από 0 έως 1200Ν. Μελέτη 

της επίπτωσης της μεταβολής της τροχιάς του προφόρτιου έγινε σε 15 παρασκευάσματα. Για κάθε μία από τις 

επιλεγμένες  θέσεις  η  παρεκτόπιση  της  σπονδυλικής  στήλης  μετρούνταν  σε  στατικές  και  δυναμικές 

δοκιμασίες.  Στις  στατικές  δοκιμασίες  αφού  το  παρασκεύασμα  τοποθετείτο  σε  μία  από  τις  δύο  θέσεις 

(ουδέτερη και κάμψης) το προφόρτιο αυξάνονταν προοδευτικά και καταγράφονταν η προκύπτουσα κίνηση σε 

κάθε  επίπεδο.  Στις  δυναμικές  δοκιμασίες  το  παρασκεύασμα  τίθετο  σε  κίνηση  με  την  εφαρμογή  καθαρών 

ροπών κάτω από προφόρτιο 200, 400, 800 και 1200Ν. Το χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των πειραμάτων ήταν 

5  λεπτά.  Σε  14  από  τα  21  παρασκευάσματα  η  δυναμική  δοκιμασία  επαναλήφθηκε  εκ  νέου  στο  τέλος  της 

πειραματικής αλληλουχίας για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτή επηρέασε τις εμβιομηχανικές ιδιότητες του 

παρασκευάσματος. Η συνολική διάρκεια του περάματος για κάθε παρασκεύασμα ήταν 4,5 ώρες. Η ύγρανση 

του παρασκευάσματος εξασφαλίστηκε με τοποθέτηση γαζών εμποτισμένων σε φυσιολογικό ορρό.  

Εικόνα  83.  Πειραματική  διάταξη.  Ο  υπολογιστής 
παρακολουθούσε και κατέγραφε το πείραμα.
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Εικόνα 84. Κινηματική δοκιμασία οσφυϊκών παρασκευασμάτων. Η ροπή κάμψης ήταν 8 N/m και η ροπή 
έκτασης 6N/m. Η κίνηση ελέγχονταν μέσω υπολογιστή ο οποίος έστελνε νερό στους αναρτημένους ασκούς 
με  αρθροσκοπικές  αντλίες.  Το    μέγιστο  προφόρτιο  σε  αυτό  το  πείραμα  έφτασε  τα  1200 Newton.  Από 
Patwardhan et al 2001.
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8.3 Αποτελέσματα 

Από τα πειράματα διαπιστώθηκε ότι και οι δύο τροχιές του προφόρτιου μπορούσαν να ρυθμιστούν 

έτσι  ώστε  λιγότερο  από  μία  (1)  μοίρα  παρασιτικής  κίνησης  να  προκαλείται  στο  παρασκεύασμα  κάτω  από 

προφόρτιο  1200  Ν.  Ειδικότερα  όταν  το  παρασκεύασμα  ήταν  στην  ουδέτερη  θέση  η  λόρδωση  αυξάνονταν 

μόνο  0.7  μοίρες  (σταθ.  απόκλιση  0.9),  όταν  ήταν  στην  θέση  κάμψης  αυξάνονταν  μόνο  0.1  μοίρα  (σταθ. 

απόκλιση    1.3).  Αυτές  οι  τιμές  σχεδόν  δεκαπλασιάζονταν  αν  το  προφόρτιο  εφαρμόζονταν  σε  μη  βέλτιστη 

τροχιά.  

Η τροχιά κίνησης σε κάμψη και έκταση αποδείχθηκε ότι εξαρτάται σημαντικά από το  εφαρμοζόμενο 

προφόρτιο ακόμη και όταν αυτό εφαρμόζεται κατά μήκος της βέλτιστης τροχιάς με 25% μείωση σε σχέση με 

την  τροχιά  κίνησης  της  αφόρτιστης  σπονδυλικής  στήλης.  Επίσης  διαπιστώθηκε  ότι  σημαντικό  ρόλο 

διαδραματίζει η θέση της σπονδυλικής στήλης στην οποία γίνεται ο κινηματικός έλεγχος υπό προφόρτιο. Η 

θέση κάμψης υπό προφόρτιο 1200 Ν προσφέρει 85% του αφόρτιστου εύρους κίνησης ενώ η ουδέτερη θέση 

μόνο το 75% (p < 0:005).  

 

8.4 Συζήτηση 

Η καμπύλη φορτίου ‐ παρεκτόπισης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης παρουσίασε μία 

μεταβολή από μη γραμμική σε γραμμική μορφή με την αύξηση του φορτίου κατά την διάρκεια της κάμψης η 

οποία  δεν  παρατηρήθηκε  στην  έκταση.  Αρκετοί  συγγραφείς  μελέτησαν  τα  αποτελέσματα  της  εφαρμογής 

θλιπτικών φορτίων σε μονήρεις σπονδυλικές μονάδες με φορτία τα οποία κυμαίνονταν από 400 έως 4400 Ν 

(Cripton et al 2000, Edwards et al 1987, Janevic et al 1991, Panjabi et al 1977, Tencer et al 1981). Παρόλα αυτά 

οι κινηματικές μελέτες έγιναν είτε χωρίς προφόρτιο  (Goel et al 1985)  είτε με προφόρτιο μικρότερο από τις 

φυσιολογικές  τιμές  (150 Ν)  (Yamamoto et al 1989). Η εφαρμογή του προφόρτιου είχε σημαντική επίδραση 

στο εύρος κίνησης ιδιαίτερα για τιμές φορτίου μεγαλύτερες των 400 Ν. Η θέση του παρασκευάσματος στην 

οποία γίνεται η βελτιστοποίηση της τροχιάς του φορτίου έχει σημαντική επίδραση σε προφόρτιο μεγαλύτερο 

των 800 Ν με την θέση κάμψης να παρέχει το 85% του φυσιολογικού εύρους κίνησης. 

Ο  Cripton  και  συνεργάτες  (Cripton  et  al  2000)  μελέτησαν  τις  παρασιτικές  δυνάμεις  που 

αναπτύσσονται  σαν  αποτέλεσμα  της  εφαρμογής  προφόρτιου  σε  μεμονωμένες  σπονδυλικές  μονάδες.  Το 

προφόρτιο  κατηγοριοποιήθηκε  σε  τέσσερα  είδη  με  τον  τύπο  Ι  να  περιγράφει  το  απολύτως  ελεύθερα 

αναρτημένο  φορτίο  άνω  στο  παρασκεύασμα  και  τον  τύπο  IV  να  ακολουθεί  την  κίνηση  της  σπονδυλικής 

μονάδος. Το προφόρτιο ακολουθίας (Follower Load) που εφαρμόστηκε σε αυτό το πείραμα διαφέρει από την 

περιγραφή των Cripton και συνεργατών καθώς οι παρασιτικές δυνάμεις αναλύθηκαν στο κινούμενο σύστημα 

συντεταγμένων  στο  μέσον  του  δίσκου  και  όχι  σε  σχέση  με  το  σταθερό  οριζόντιο  επίπεδο.  Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι με την εφαρμογή προφόρτιου τύπου  IV σε μία σπονδυλική μονάδα που βρίσκεται σε κάμψη 

10 μοιρών η παρασιτική διατμητική δύναμη θα είναι περίπου το 9% του  
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Εικόνα  86.  Κινηματική  δοκιμασία  ενός  οσφυϊκού  δοκιμίου.  Η  ροπή  κάμψης  ήταν  8  N/m  και  η  ροπή 
έκτασης  6N/m.  Το    μέγιστο  προφόρτιο  σε  αυτό  το  πείραμα  έφτασε  τα  1200 Newton.  Διαπιστώνεται  η 
σχεδόν  ισότιμη  τροχιά  κίνησης  σε  κάμψη  και  έκταση  υπό  φόρτιση  (1200N  Follower)  με  τις  τιμές  της 
αφόρτιστης σπονδυλικής στήλης (0N Follower). Από Patwardhan et al 2001.

Εικόνα 85. Η παρασιτική κίνηση κάθε σπονδύλου μετά  την εφαρμογή προφόρτιου σε παρασκευάσματα 
οσφυική μοίρας σπονδυλικής στήλης είναι αμελητέα εφόσον «βελτιστοποιηθεί» το ίχνος της πορείας της 
ακολουθίας  φορτίου.  Το    μέγιστο  προφόρτιο  σε  αυτό  το  πείραμα  έφτασε  τα  1200  Newton.  Από 
Patwardhan et al 2001. 
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προφόρτιου σε σύγκριση με μόνο 3% με το μοντέλο ακολουθίας φορτίου. Η παρασιτική διατμητική δύναμη 

θα είναι οπωσδήποτε πολύ μεγαλύτερη σε επίπεδα όπως το Ο4‐Ο5 και Ο5‐Ι1 που έχουν σημαντική κλίση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Συμπεράσματα 

Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  μελέτης  δείχνουν  ότι  η  βελτιστοποιημένη  τροχιά  του  προφόρτιου 

ακολουθίας  μειώνει  σημαντικά  τις  παρασιτικές  δυνάμεις  στην  οσφυϊκή  μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης  σε 

κάμψη  και  έκταση.  Η  μελέτη  των  παρασκευασμάτων  κάτω  από  καθαρές  ροπές  χωρίς  προφόρτιο  δεν 

αναπαριστά την πραγματικότητα καθώς δεν λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις της μυϊκής δραστηριότητας και 

του βάρους του σώματος (Quint et al 1998, Wilke et al 2001).  

Τα  συμπεράσματα  αυτού  του  σκέλους  της  μελέτης  ήταν  ότι  η  βελτιστοποίηση  της  τροχιάς  είναι 

απαραίτητη  για  την  επίτευξη  φυσιολογικής  κίνηση  κάτω  από  προφόρτιο.  Η  θέση  εκκίνησης  του 

παρασκευάσματος για επίτευξη της μέγιστης τροχιάς κίνησης είναι αυτή της ελαφράς πρόσθιας κάμψης. Σε 

κάθε περίπτωση όμως η αύξηση του προφόρτιου περιορίζει την κινητικότητα του δοκιμίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα  87.  Η  καμπύλη  φορτίου  ‐  παρεκτόπισης  της 

οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης παρουσίασε 

μία μεταβολή από μη γραμμική σε γραμμική μορφή με 

την αύξηση του φορτίου κατά την διάρκεια της κάμψης 

η  οποία  δεν  παρατηρήθηκε  στην  έκταση.  Η  θέση  του 

παρασκευάσματος  στην  οποία  γίνεται  η 

βελτιστοποίηση  της  τροχιάς  του  φορτίου  έχει 

σημαντική  επίδραση  σε  προφόρτιο  μεγαλύτερο  των 

800  Ν  με  την  θέση  κάμψης  να  παρέχει  το  85%  του 
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9. Μέρος Β’ Μελέτης: Κινηματική Μελέτη  της Κατώτερης Αυχενικής Μοίρας  της Σπονδυλικής Στήλης Υπό 

Προφόρτιο 

 

9.1  Εισαγωγή 

Η  εργασία  αυτή  είχε  σαν  σκοπό  το  έλεγχο  της  αξιοπιστίας  του  μοντέλου  προφόρτιου  σε  νωπά 

παρασκευάσματα  ανθρώπινης  κατώτερης  αυχενικής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  κάτω  από  προφόρτιο 

φυσιολογικού μεγέθους.  

Στην προηγούμενη μελέτη  (Μέρος Α’)  επιβεβαιώθηκε  η  δυνατότητα  της  εφαρμογής φυσιολογικού 

προφόρτιου  σε  παρασκευάσματα  ανθρώπινης  οσφυϊκής  μοίρας  της  σπονδυλικής  στήλης  με  διατήρηση 

φυσιολογικού  εύρους  κίνησης  εφόσον  αυτό  εφαρμόζεται  κατά  μήκος  μίας  «βέλτιστης»  διαδρομής.  Στην 

αυχενική μοίρα όμως η τεχνική της εφαρμογής του προφόρτιου μπορεί να προκαλεί σημαντικό περιορισμό 

της ελευθερίας κίνησης ιδιαίτερα στη πλάγια κάμψη και στη αξονική στροφή.  

Η  κινηματική  δοκιμασία  νωπών  ανθρώπινων  παρασκευασμάτων  σπονδυλικής  στήλης 

χρησιμοποιείται  εκτεταμένα για  την μελέτη  τόσο  της συμπεριφοράς  της φυσιολογικής σπονδυλικής στήλης 

όσο και διαφόρων παθήσεων και επεμβάσεων σε αυτή (Miura et al 2002, Goel et al 1984, Panjabi et al 2001a). 

Σε  διάφορα  πειράματα  χρησιμοποιήθηκε  προφόρτιο  με  ποικίλα  αποτελέσματα  (Patwarhdan  et  al  2003, 

Renner et al 2007, Stanley et al 2004). Ο Patwardhan και οι συνεργάτες του πρότειναν για πρώτη φορά μία 

μέθοδο  εφαρμογής  φυσιολογικού  μεγέθους  προφορτίου  σε  πολυεπίπεδα  παρασκευάσματα  ανθρώπινης 

σπονδυλικής στήλης κατά μήκος μίας «βέλτιστης» διαδρομής (Patwarhdan et al 1999, Patwarhdan et al 2000, 

Patwarhdan  et  al  2003).  Ανέφεραν  ότι  κατάφεραν  να  εφαρμόσουν  φορτία  στην  οσφυική  μοίρα  της 

σπονδυλικής  στήλης  μέχρι  1200Ν  χωρίς  σημαντική  επίδραση  στην  κινητικότητα  και  250  Ν  στην  αυχενική 

μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης  χωρίς  παρασιτική  κίνηση  (Patwarhdan  et  al  1999,  Patwarhdan  et  al  2000, 

Patwarhdan et al 2003). Παρά  το  γεγονός ότι  κατάφεραν  την φόρτιση  της σπονδυλικής στήλης σε  επίπεδα 

πολύ  υψηλότερα  από  την  βιβλιογραφία  (Panjabi  et  al    1998c),  διαπιστώθηκε  ότι  στην  οσφυική  μοίρα  η 

εφαρμογή του φορτίου περιόριζε την κινητικότητα των σπονδυλικών μονάδων σε όλα τα επίπεδα (Renner et 

al  2007).  Την  λογική  της  εφαρμογής  προφόρτιου  ακολούθησαν  και  άλλοι  συγγραφείς  (Miura  et  al  2002, 

Panjabi  et  al  2001b,  Cripton  et  al  2000).  Οι  Cripton  και  συνεργάτες  μελέτησαν  τα  αποτελέσματα  της 

εφαρμογής  τεσσάρων  διαφορετικών  τύπων  προφορτίου  και  διαπίστωσαν  ότι  η  παρασιτική  κίνηση  και  το 

εύρος φυσιολογικής κινητικότητας επηρεάζεται σημαντικά τόσο από την τεχνική εφαρμογής του προφόρτιου 

όσο και από το μέγεθος του προφόρτιου και των εφαρμοζόμενων ροπών (Cripton et al 2000).  

Ο  σκοπός  αυτής  της  μελέτης  ήταν  να  διαπιστωθεί  η  τρισδιάστατη  κινηματική  της  σπονδυλικής 

στήλης  κάτω  από  προφόρτιο  φυσιολογικού  μεγέθους  το  οποίο  εφαρμόζεται  κατά΄μήκος  μίας  βέλτιστης 

διαδρομής. 

 

 

 

 

 



106 

 

9.2  Υλικό και Μέθοδος 

Σε αυτό το πείραμα χρησιμοποιηθήκανε 6 (έξι) ανθρώπινες πτωματικές κατώτερες αυχενικές μοίρες 

σπονδυλικής  στήλης  από  Α3  έως  και  Α7.  Τα  παρασκευάσματα  ελεγχθήκανε  ακτινολογικά  για  αποκλεισμό 

παθολογίας  και  στην  διαχείριση  τους  ακολουθήθηκε  η 

διαδικασία  του Centers  for Disease Control  και  του Hines 

VA Hospital, USA. Μετά  την  λήψη  των παρασκευασμάτων 

και την αφαίρεση των μαλακών μορίων αυτά φυλάσσονταν 

σε πλαστικούς σάκους σε ‐20°. Την ημέρα του πειράματος 

τα  παρασκευάσματα  αφού  αποψύχονταν  βραδέως  μετά 

καθαρίζονταν  από  τα  υπολείμματα  των  μυϊκών  ιστών, 

διαφυλάσσοντας όμως όλα τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία. 

Κατόπιν  ο  Α3  και  ο  Α7  σπόνδυλος  καθηλώνονταν  σε 

κυπέλιο  αλουμινίου  με  βοήθεια  βελονών  και  ακριλικού 

τσιμέντου  (PMMA:  Polymethylmethacrylate).  Καθόλη  την 

διάρκεια  του  πειράματος  η  αφυδάτωση  προλαμβάνονταν 

με  συνεχή  κάλυψη  με  γάζα  εμποτισμένη  σε  φυσιολογικό 

ορό. Το προφόρτιο εφαρμόζονταν στο κυπέλιο αλουμινίου 

του  Α3  σπονδύλου  μέσω  δύο  καλωδίων  τα  οποία  αφού 

διέτρεχαν τα δύο πλάγια του παρασκευάσματος κατέληγαν 

σε  δύο  βραχίονες  ανάρτησης  βάρους.  Η  διαδρομή  των 

καλωδίων  στο  πλάι  του  παρασκευάσματος  καθορίζονταν 

από  ρυθμιζόμενους  οδηγούς  οι  οποίοι  ήταν 

σταθεροποιημένοι  στα  πλάγια  ογκώματα  των  σπονδύλων. 

Το  παρασκεύασμα  καθηλώνονταν  πάνω  σε  ένα 

δυναμόμετρο  6  αξόνων  με  πάκτωση  του  κυπελίου 

αλουμινίου του Α7 σπονδύλου. Ακολούθως γινόταν ρύθμιση 

της διαδρομής του προφόρτιου μέσω των οδηγών έτσι ώστε 

όταν  εφαρμόζονταν προφόρτιο 250 Ν στα  καλώδια  να μην 

προκαλείται  καθόλου  παρασιτική  κίνηση  («βελτιστοποίηση 

της  διαδρομής  του  προφόρτιου  ακολουθίας»).  Οι 

δοκιμασίες κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν με εφαρμογή 

καθαρών  ροπών  στο  οβελιαίο,  εγκάρσιο  και  μετωπιαίο 

επίπεδο. Σύμφωνα με τη υπάρχουσα βιβλιογραφία το εύρος 

της φυσιολογικής κινητικότητας in vivo είναι 82° για κάμψη 

–  έκταση,  18°  για  κάμψη  προς  το  ένα  πλάι  και  25°  για 

στροφή προς μία κατεύθυνση (12‐15).  

Εικόνα  88.  Ακτινογραφία  παρασκευάσματος 
αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης. 

Εικόνα 89.  Διάταξη  δοκιμίου ΑΜΣΣ  με  τα  δύο 
κυπέλια αλουμινίου στον Α3 και Θ1 και στήριξη 
πάνω  στην  βάση.  Τα  μικρά  ελάσματα 
αλουμινίου  ρυθμίζουν  την  διαδρομή  του 
νήματος  προφόρτιου  έτσι  ώστε  αυτή  να 
«βελτιστοποιηθεί». 
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Οι ροπές στο οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο εφαρμόστηκαν μέσω ράβδων αλουμινίου πακτωμένων 

στο ανώτερο σημείο του κυπελίου αλουμινίου του Α3. Στο κάθε άκρο των ράβδων αναρτώντο ένας πλαστικός 

ασκός ο οποίος γέμιζε με φυσιολογικό ορό μέσω μίας αρθροσκοπικής αντλίας ελεγχόμενης από πρόγραμμα 

ηλεκτρονικού    υπολογιστή προκειμένου  να  επιτυγχάνονται  οι απαραίτητες  ροπές σε  κάθε  κατεύθυνση.  Για 

την  εφαρμογή  των  ροπών  στρέψης  στο  κυπέλιο  αλουμινίου  του  Α3  στερεώνονταν  ένας  κύλινδρος  από 

πλέχιγκλας στον οποίο ήταν τυλιγμένα 4 νάιλον καλώδια από τα οποία αναρτώντο πλαστικοί ασκοί. Με την 

μεταφορά  κατάλληλης  ποσότητας  φυσιολογικού  ορού  σε  κάθε  ασκό  δημιουργούνταν  η  επιθυμητή  ροή 

στρέψης σε κάθε κατεύθυνση. Η κίνηση σε κάμψη έκταση, πλάγια κάμψη και αξονική στροφή ήταν συνεχής 

χωρίς  διακοπές,  χάρις  στο  πρόγραμμα  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  και  η  καταγραφή  της  οδηγούσε  στον 

σχεδιασμό  μίας  κλασικής  καμπύλης  υστέρησης.  Μέγιστη  τιμή  των  εφαρμοζόμενων  ροπών  επιλέχθηκε  να 

είναι τα 2,5 Νm. Για κάθε επίπεδο κίνησης εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες τιμές ροπής: στο οβελιαίο επίπεδο 

0.8, 1.5 & 2.5 Nm, στο μετωπιαίο επίπεδο 0.8 & 2.5 Nm και στο εγκάρσιο 0,8 & 2.5 Nm. Σε κάθε στάδιο του 

πειράματος πραγματοποιήθηκαν 3 (τρείς) πλήρεις κύκλοι κίνησης σε κάθε επίπεδο. 

 

Καταγραφή κίνησης  

Η  καταγραφή  της  κίνησης  γινόταν με  την βοήθεια  στόχων αποτελούμενους από 5  διόδους  LED  οι 

οποίες εξέπεμπαν σε υπέρυθρο φως. Η κίνηση των στόχων οι οποίοι ήταν καθηλωμένοι στο σώμα του κάθε 

σπονδύλου  με  βελόνη,  παρακολουθούνταν  από  τρισδιάστατο  οπτικοηλεκτρικό  καταγραφέα  κίνησης 

Εικόνα  90.  Ακτινογραφία  της  διάταξης  όπου  φαίνεται  η  διαδρομή  του  νήματος  προφόρτιου  από  τα  στιγμιαία 
κέντρα περιστροφής των δίσκων. 
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(Optotrack,  Northern  Digital,  Ontario,  Canada).  Για  κάθε  κύκλο  κίνησης  καταγράφονταν  μία  καμπύλη 

υστέρησης και για την ανάλυση των δεδομένων επιλέγονταν η καλύτερη από τις τρείς καταγραφές. 

 

Στατιστική ανάλυση 

Τα  αποτελέσματα  αναλύθηκαν  με  την  βοήθεια  δοκιμασιών  Student  t‐test  αντιστοιχημένων  ζευγών.    Η 

υπόθεση της εργασίας ήταν ότι δεν υπήρχε διαφορά μεταξύ του εύρους κίνησης που επιτυγχάνονταν σε κάθε 

επίπεδο χρησιμοποιώντας διαφορετικά προφόρτια ή ροπές.   Η ανάλυση έγινε με το πρόγραμμα systat 10.2 

(Systat Software Inc., Richmond, CA). 
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Εικόνα  91.  Πειραματική  διάταξη  για  κινηματική  δοκιμασία  κάμψης  έκτασης  (πάνω  αριστερά),  πλάγιας  κάμψης 
(πάνω  δεξιά)  και  αξονικής  στροφής  (κάτω).  Η  εφαρμογή  προφόρτιου  γίνονταν  με  ανάρτηση  βαρών  από  τους 
βραχίονες  που φαίνονται  στο  κάτω μέρος  της  βάσης.  Η  δύναμη  εφαρμόζονταν  στο  κορυφαίο  κυπέλιο  (Α3)  μέσω 
ισχυρού νήματος και η μέτρηση των ροπών και των δυνάμεων γίνονταν με δυναμόμετρο και ροπόμετρο (load cell) 6  
βαθμών ελευθερίας. 
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9.3   Αποτελέσματα 

Κάμψη και έκταση 

Όταν δεν εφαρμοζόταν προφόρτιο (0Ν) η κίνηση στο οβελιαίο επίπεδο (κάμψη – έκταση) κάτω από ροπές 0.8, 

1.5 και 2.5 Nm ήταν αντίστοιχα 40.5±10.4, 56.9±12.6 and 68.7±15.1 μοίρες. Κάτω από προφόρτιο 150 Ν και με 

τις ίδιες ροπές το εύρος κίνησης ήταν 31.5±10.6, 51.4±9.1 and 67.7±12.4 μοίρες. Σε προφόρτιο 250 Ν το εύρος 

κίνησης ήταν 25.1±12.7, 44.7±15.8 and 64.1±9.8 μοίρες. Το πιο φυσιολογικό εύρος τροχιάς παρατηρήθηκε  με 

ροπή 2.5Ν επιτυγχάνοντας κάτω από προφόρτιο 0, 150 and 250 N το 84.1%, 82.6% and 78.2% της μέσης   in 

vivo  τιμής  τροχιάς  (Πίνακας  1).  Παρά  το  γεγονός  ότι  η  εφαρμογή  προφόρτιου  επηρέαζε  σημαντικά  την 

κινητικότητα  στην  κάμψη  –  έκταση  (p=0.00),  δεν  παρατηρήθηκε  διαφορά  μεταξύ  της  κίνησης  που 

επιτεύχθηκε κάτω από τα διάφορα προφόρτια (p=0.14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 93. Καμπύλες υστέρησης με εφαρμογή ροπής 2.5 Νm σε ένα δοκίμιο αυχενικής μοίρας με και χωρίς 
προφόρτιο (0‐150‐250N). 

Εικόνα 92. Γράφημα ποσοστού κίνησης συγκριτικά με την αφόρτιστη αυχενική μοίρα μετά από εφαρμογή ροπών 
0.8, 1,5 και 2.5 Νm με προφόρτιο 150 και 250N. 
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Πλάγια Κάμψη 

Ο μέσος όρος του εύρους κίνησης χωρίς προφόρτιο (0 Ν) με ροπή 2.5 Nm ήταν 34.5±21.5 μοίρες ενώ στα  0.8 

Nm ήταν 56.8±19.6 μοίρες. Με προφόρτιο 150 Ν η κίνηση ήταν 7.1±5.8 and 32.5±15.9 μοίρες με ροπή κάμψης 

0.8 Nm και 2.5 Nm αντίστοιχα. Σε προφόρτιο 250 Nm η μέση τροχιά κίνησης ήταν  3.1±2 και  21.4±12.6 μοίρες 

κάτω από ροπές κάμψης 0.8 Nm και 2.5 Nm αντίστοιχα. Το πιο φυσιολογικό εύρος κίνησης επετεύχθη με την 

ροπή  των  0.8  Nm  χωρίς  προφόρτιο  (95.8%  του  φυσιολογικού  in  vivo).  Η  επόμενη  πιο  φυσιολογική  τιμή 

επιτεύχθηκε από την ροπή των 2.5 Nm με προφόρτιο 150Ν (90.3% της in vivo τιμής). Τόσο το προφόρτιο όσο 

και η ροπή πλάγιας κάμψης επηρέασαν σημαντικά το εύρος κίνησης (p=0.00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 94. Γράφημα ποσοστού κίνησης πλάγιας κάμψης συγκριτικά με την αφόρτιστη αυχενική μοίρα μετά από εφαρμογή 
ροπών 0.8 και 2.5 Νm με προφόρτιο 150 και 250N. 

Εικόνα 95. Καμπύλες υστέρησης με εφαρμογή ροπής πλάγιας κάμψης 2.5 Νm σε ένα δοκίμιο αυχενικής μοίρας με και 
χωρίς προφόρτιο (0‐150‐250N).  
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Αξονική στροφή 

Ο μέσος όρος του εύρους αξονικής περιστροφής σε μία κατεύθυνση  χωρίς προφόρτιο (0 Ν) με ροπή 0.8 Nm 

και 2.5 Nm ήταν 12.5±6.5 και  29.6±14.5 μοίρες αντίστοιχα. Με προφόρτιο 150 Ν με ροπή στρέψης 0.8 Nm και 

2.5 Nm η κίνηση ήταν 5.8±2.5 and 17.2±7.1 αντίστοιχα. Σε προφόρτιο 250 Nm κάτω από ροπές στρέψης 0.8 

Nm  και  2.5 Nm  η  μέση  τροχιά  κίνησης  ήταν    4.5±1.9  and  15.2±6.4  αντίστοιχα.  Το  πιο  φυσιολογικό  εύρος 

κίνησης  επετεύχθη  με  την  ροπή  των  2,5  Nm  χωρίς  προφόρτιο  (59.2%  της  in  vivo  τιμής).  Η  επόμενη  πιο 

φυσιολογική τιμή επιτεύχθηκε από την ροπή των 2.5 Nm με προφόρτιο 150Ν (90.3% της in vivo τιμής). Τόσο 

το προφόρτιο όσο και η ροπή αξονικής στροφής επηρέασαν σημαντικά το εύρος κίνησης (p=0.01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 96. Γράφημα ποσοστού κίνησης αξονικής στροφής  συγκριτικά με την αφόρτιστη αυχενική μοίρα μετά από 
εφαρμογή ροπών 0.8 και 2.5 Νm με προφόρτιο 150 και 250N. 
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Εικόνα 97.  Καμπύλες υστέρησης με  εφαρμογή ροπής αξονικής στροφής 0.8  και 2.5 Νm  σε  ένα δοκίμιο αυχενικής 
μοίρας με και χωρίς προφόρτιο (0‐150‐250N).  
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Πίνακας  3.  Ολικό  εύρος  κίνησης  (Α3‐Θ1)  σε  κάμψη  έκταση,  πλάγια  κάμψη  και  αξονική  στροφή  κάτω  από 

διαφορετικά προφόρτια και ποσοστό κινητικότητας σε σχέση με  την  κίνηση υπό  την  ίδια ροπή αλλά  χωρίς 

προφόρτιο. 

    Τιμή Προφόρτιου    % Ποσοστό Κίνησης 

    0 N  150 N  250 N    0 N  150 N  250 N 

Ροπή                                                 ROM σε Κάμψη ‐ Έκταση (mean±SD) 

0.8 Nm    40.5±10.4  31.5±10.6 25.1±12.7 100 81.4±0.3  65.2±3.6

1.5 Nm     56.9±12.6  51.4±9.1 44.7±15.8 100 92.4±0.2  80.8±0.3

2.5 Nm     68.7±15.1  67.7±12.4 64.1±9.8 100 99.2  95.5±0.2

ROM σε Πλάγια Κάμψη (mean±SD) 

0.8 Nm     34.5±21.5  7.1±5.8 3.1±2.0 100 18.1  8.8 

2.5 Nm     56.8±19.6  32.5±15.9 21.4±12.6 100 55.8±0.1  37.2±0.1

ROM σε Αξονική Στροφή (mean±SD) 

0.8 Nm     12.5±6.5  5.8±2.5 4.5±1.9 100 50.9±0.2  38±0.1

2.5 Nm     29.6±14.5  17.2±7.1 15.2±6.4 100 76.3±0.5  51.2±0.3

 

Πίνακας 4.    Βελτιστοποίηση  της  τροχιάς  του  προφόρτιου.  Παρασιτική  κίνηση  (σε  μοίρες)  κάθε  σπονδύλου 

μετά την εφαρμογή προφόρτιου 250 Ν  

 

 

 

 

 

 

 

Σπόνδυλος 
C3  C4  C5  C6  C7  T1 

Δοκίμιο 

1  0.1  0.7  0.6  0.7  0.1  0.1 

2  0.3  0.2  0.4  0.2  0.1  0.0 

3  ‐1.0  ‐0.9  ‐1.0  ‐1.1  ‐0.2  ‐0.1 

4  0.1  1.3  ‐0.6  ‐0.5  ‐0.1  0.1 

5  ‐0.4  ‐1.7  ‐0.5  ‐1.6  0.0  0.0 

6  0.2  ‐0.6  ‐1.6  ‐1.3  0.5  0.2 
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9.4  Συζήτηση 

Σε  αυτή  την  εμβιομηχανική  μελέτη  εξετάσθηκε  η  κινηματική  της  κατώτερης  αυχενικής  μοίρας  της 

σπονδυλικής  στήλης  κάτω από διαφορετικά  είδη προφόρτιου  και  ροπών.  Το  προφόρτιο  δεν  επηρέασε  την 

κινηματική  της  ΑΜΣΣ  στο  οβελιαίο  επίπεδο,  αλλά  η  εφαρμοζόμενη  ροπή  επηρέασε  σημαντικά  την 

κινητικότητα των δοκιμίων σε όλα  τα επίπεδα.  Στο οβελιαίο επίπεδο κάτω από προφόρτιο 250 Ν  το εύρος 

κάμψης  και  έκτασης  είχε  σχεδόν  φυσιολογικές  τιμές.  Στο  μετωπιαίο  επίπεδο  το  πιο  φυσιολογικό  εύρος 

κίνησης αποκτήθηκε με ροπή 0,8 Nm χωρίς προφόρτιο. Σε αντίθεση με τα παραπάνω η αξονική στροφή ποτέ 

δεν πλησίασε τις φυσιολογικές τιμές (59.3%) ανεξάρτητα από το μέγεθος της εφαρμοζόμενης ροπής και του 

προφόρτιου. 

Η  αυχενική  μοίρα  της  σπονδυλικής  στήλης  είναι  μία  ευέλικτη  δομή  η  οποία  είναι  ικανή  να 

πραγματοποιεί μία ποικιλία κινήσεων σε όλα τα επίπεδα  (Goel et al 1984, Panjabi et al   1998a,Panjabi et al 

2001a, Dvorak  et  al 1991, Bogduk  et  al 2000)  ,  ενώ  ταυτόχρονα  μπορεί  να  υποστηρίξει  σημαντικά  φορτία 

(Panjabi et al  1998c, Moroney et al 1988b, Snyders et al 1991). Η ιδανική τεχνική εφαρμογής προφόρτιου θα 

πρέπει να επιτρέπει σχεδόν φυσιολογικό εύρος κίνησης σε όλα τα επίπεδα ενώ ταυτόχρονα να περιορίζει τις 

παρασιτικές  κινήσεις  στο  ελάχιστο.  Οι  Patwardhan  και  συνεργάτες  περιέγραψαν  την  τεχνική  της 

βελτιστοποίησης της διαδρομής του προφόρτιου ακολουθίας (Patwardhan et al 2000). Με αυτή την τεχνική η 

κίνηση στο οβελιαίο επίπεδο παραμένει σχεδόν φυσιολογική μετά την εφαρμογή προφόρτιου φυσιολογικού 

μεγέθους.  Σε  αντίθεση  με  το  οβελιαίο  επίπεδο  η  κίνηση  στο  μετωπιαίο  και  στο  εγκάρσιο  μπορεί  να 

περιορίζεται σημαντικά από τις πακτώσεις των οδηγών των καλωδίων που ασκούν το προφόρτιο.  Οι Cripton 

και  συνεργάτες  μελέτησαν  το  αποτέλεσμα  της  εφαρμογής  διαφόρων  τύπων  προφόρτιου  στο  κορυφαίο 

σπόνδυλο  πολυεπίπεδων  ανθρώπινων  παρασκευασμάτων  σπονδυλικής  στήλης  με  αναρτώμενα 

αμφοτερόπλευρα  καλώδια  φόρτισης  (Cripton  et  al  2000).  Οι  ερευνητές  αυτοί  κατηγοριοποίησαν  το 

προφόρτιο  σε  τέσσερεις  κατηγορίες.  Ο  Τύπος  IV  της  μελέτης  των  Cripton  et  al  παρουσιάζει  σημαντικές 

ομοιότητες με την τεχνική της ακολουθίας προφόρτιου (follower load), όπως την περιέγραψαν οι Patwardhan 

και  συνεργάτες  (Patwardhan  et  al  1999,  Patwardhan  et  al  2000).  Σύμφωνα  με  την  μελέτη  ο  Τύπος  IV 

παρουσιάζει  την  καλύτερη  κινητικότητα  σε  κάμψη  και  έκταση  και  πλάγια  κάμψη  αλλά  αναπτύσσονται 

ιδιαίτερα αυξημένες διατμητικές δυνάμεις. Οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να μελετήσουν την αξονική στροφή 

(Cripton et al 2000). Οι Patwardhan και συνεργάτες μελέτησαν την επίδραση του προφόρτιου στην κινηματική 

της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης (Patwarhdan et al 2003, Patwardhan 1999). Σύμφωνα με αυτές 

τις εργασίες ένα προφόρτιο κατά μήκος της διαδρομής ακολουθίας προφόρτιου δεν επηρεάζει την κινηματική 

στο  οβελιαίο  επίπεδο  εφόσον  αυτή  έχει  βελτιστοποιηθεί.  Ακολουθώντας  τις  ίδιες  αρχές  μπόρεσαν  να 

εφαρμόσουν ένα προφόρτιο 800 Ν σε πλήρη παρασκευάσματα θωρακοοσφυικής σπονδυλικής στήλης διπλής 

αντίθετης καμπύλης τα οποία πραγματοποίησαν σχεδόν φυσιολογική κάμψη και έκταση (Stanley et al 2004), 

αποδεικνύοντας  ότι  η  αρχή  λειτουργεί  ακόμη  και  σε  αντίθετης  φοράς  κυρτώματα.  ΟΙ  ίδιοι  συγγραφείς 

απέδειξαν  επίσης  την  δυνατότητα  εφαρμογής  προφόρτιου  250  Ν  κατά  μήκος  πολυεπίπεδων 

παρασκευασμάτων αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης χωρίς όμως να προχωρήσουν σε κινηματική μελέτη 

(Patwardhan  et  al  1999).  Οι  Panjabi  και  συνεργάτες  πρότειναν  μια  τροποποίηση  της  τεχνικής  που 

περιγράφηκε  από  την  ομάδα  του  Patwardhan,  προσθέτοντας  δύο  ακόμη  καλώδια  φόρτισης  στο 
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παρασκεύασμα, πρόσθια και οπίσθια (Panjabi et al 2001b). Με αυτή τη τεχνική εφάρμοσαν διαδοχικά από 40 

έως 240 Ν σε πολυεπίπεδα παρασκευάσματα ΑΜΣΣ από Α2 έως Α7. Οι συγγραφείς επέδειξαν την δυνατότητα 

εφαρμογής φυσιολογικού επιπέδου προφόρτιου, αλλά η κινηματική μελέτη περιορίστηκε μόνο στο οβελιαίο 

επίπεδο λόγω των περιορισμών που επέβαλαν τα καλώδια και οι οδηγοί τους (Panjabi et al 2001b). Οι Miura 

και συνεργάτες προχώρησαν σε μία πιο εκτεταμένη μελέτη της κινηματικής της ΑΜΣΣ κάτω από προφόρτιο 

(Miura et al 2002). Οι συγγραφείς μελέτησαν την τρισδιάστατη κινητικότητα της ΑΜΣΣ κάτω από προφόρτιο 

100  Ν  με  διαφορετικές  τιμές  ροπής.  Η  σχεδόν  φυσιολογική  κίνηση  στο  οβελιαίο  επίπεδο  επιτεύχθηκε  με 

εφαρμογή  ροπής  2 Nm,  αλλά  η  αξονική  στροφή  απαιτούσε  ροπή  4 Nm  προκειμένου  να  υπερνικηθούν  οι 

αντιστάσεις από τις παρασιτικές διατμητικές δυνάμεις (Miura et al 2002). Ωστόσο η τιμή του προφόρτιου των 

100  Ν  αντιπροσωπεύει  την  χαλαρή  ΑΜΣΣ  και  έτσι  δεν  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  για  καθημερινές 

δραστηριότητες. 

 

9.5  Περιορισμοί Μελέτης 

Αυτή η μελέτη έχει περιορισμούς. Στον ζωντανό άνθρωπο η μυϊκή δράση είναι συνεχής αλλά συντονισμένη 

και διαρκώς προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της κίνησης έτσι ώστε να δημιουργείται η μικρότερη δυνατή 

αντίσταση  [Goel et al 1984].   Η δράση  των μυών  επίσης μπορεί  να υποστηρίξει σημαντικά μεγάλα φορτία 

χωρίς  αστάθεια  ή  παραμόρφωση  [Panjabi  et  al  2001b].  Η  ικανότητα  αυτή  μπορεί  να  αντιμετωπίσει  χωρίς 

τραυματισμό επιταχύνσεις μέχρι 40 g (Helleur et al 1984). Αυτές οι ικανότητες των ζωντανών ιστών λείπουν 

από τα πειράματα με ανθρώπινα παρασκευάσματα στο εργαστήριο και αρκετοί συγγραφείς προσπάθησαν να 

τις αναπαραγάγουν όπως η ομάδα του Panjabi με  το μοντέλο MFR  (muscle  force  replication)  (Panjabi et al 

2001b), με αρκετούς ωστόσο περιορισμούς στην κινητικότητα.  

 

9.6  Συμπέρασμα 

Ένα  προφόρτιο  εφόσον  εφαρμοστεί  κατά  μήκος  της  βέλτιστης  διαδρομής  αποτελεί  μία  ακριβή  μέθοδο 

αναπαράστασης της φυσιολογικής κινητικότητας στο οβελιαίο επίπεδο (κάμψη – έκταση). Σε αντίθεση με το 

οβελιαίο  επίπεδο  η  κινητικότητα  στο  μετωπιαίο  επίπεδο  καθώς  και  η  αξονική  στροφή  είναι  σημαντικά 

περιορισμένες  σε  σύγκριση  με  το  φυσιολογικό  λόγω  των  παρασιτικών  διατμητικών  και  στρεβλωτικών 

δυνάμεων. 

. 
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10. Μέρος Γ’ Μελέτης: Κινηματική Μελέτη της Κατώτερης Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης Υπό 

Προφόρτιο 

 

10.1 Εισαγωγή 

Οι κακώσεις ελκυσμού κάμψης είναι συνήθως το αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων και αποτελούν 

το 10% του συνόλου των κακώσεων της κατώτερης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

 Οι  Allen  και  Fergunson  ταξινόμησαν  αυτές  τις  κακώσεις  σε  4  Στάδια  με  το  Στάδιο  3  να 

αντιπροσωπεύει  το  αμφοτερόπλευρο  εξάρθρημα  με  50%  ολίσθηση  του  σώματος  του  υπερκείμενου 

σπονδύλου  επί  του  υποκείμενου  (Allen  et  al  1982).  Αρκετοί  συγγραφείς  έχουν  αναφέρει  πολύ  καλά 

αποτελέσματα  με  οπίσθια  προσπέλαση  και  σπονδυλοδεσία  μετά  από  κλειστή  ανάταξη  του  εξαρθρήματος 

(Copper et al 1988, Fehlings et al 1994, Feldborg et al 1991, Roy Camille et al 1992, Stathoulis et al 1997, Wolf 

et al 1991).  

Πολλές εμβιομηχανικές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν αποδείξει την μεγαλύτερη σταθερότητα 

μετά  από  οπίσθιες  ή  συνδυασμένες  πρόσθιες  και  οπίσθιες  σπονδυλοδεσίες  σε  σχέση  με  την  μεμονωμένη 

πρόσθια σπονδυλοδεσία (Traynelis et al 1993, Bozkus et al 2005, Coe et al 1989, Duggal et al 2005, Koh et al 

2001, Weis et al 1996).  

Στις  περιπτώσεις  που  κάποιος  υποψιάζεται  τραυματική  δισκοκήλη  ή  ακόμη  περισσότερο  όταν  η 

παρουσία  της  αποδειχθεί  στην  μαγνητική  τομογραφία,  μπορεί  να  είναι  απαραίτητη  μία  συνδυασμένη 

πρόσθια  και  μετά  οπίσθια  ή  ακόμη  και  συνδυασμένη  πρόσθια  –  οπίσθια  –  πρόσθια  προσπέλαση  και 

σπονδυλοδεσία προκειμένου πρώτα να αφαιρεθεί το προσπίπτουν δισκικό υλικό (Allred at al 2001, Johnson 

et al 2004).  

Πρόσφατα αρκετοί συγγραφείς έχουν αναφέρει πολύ καλά κλινικά και ακτινολογικά αποτελέσματα 

αντιμετωπίζοντας αυτές τις ασταθείς κακώσεις μόνο με πρόσθια δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία με αυτόλογο 

οστικό  μόσχευμα  και  πλάκα  πρόσθιας  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας  με  κλειδούμενους  κοχλίες  (ACDF) 

(Henriques et al 2004, Lambiris et al 2003, Ordonez et al 2000, Razack et al 2000).  

Τα  περιστατικά  αποτυχίας  με  αυτήν  την  χειρουργική  τεχνική  σχετίσθηκαν  με  φτωχό  νευρομυϊκό 

έλεγχο λόγω πλήρους παράλυσης (Henriques et al 2004) υποδηλώνοντας έτσι ότι η μυϊκή σύσπαση αποτελεί 

ένα σημαντικό σταθεροποιητικό μηχανισμό. Επίσης η σταθερότητα του οστικού μοσχεύματος διαπιστώθηκε 

σε μία μελέτη πεπερασμένων στοιχείων ότι εξαρτάται από το προφόρτιο (ενσφήνωση) (Natarajan et al 2000). 

Ορισμένοι  συγγραφείς  πρότειναν  σαν  πιθανό  μηχανισμό  σταθεροποίησης  της  οπίσθιας  προσπέλασης  την 

λορδωτική  στάση  της  ΑΜΣΣ  που  επιβάλλουν  οι  οπίσθιες  πλάκες  ογκωμάτων  (Duggal  et  al  2005).  Αυτό  το 

συμπέρασμα επιτρέπει την υπόθεση ότι ένα σφηνοειδές μόσχευμα μπορεί να βελτιώσει την σταθερότητα της 

πρόσθιας σπονδυλοδεσίας.  

Σε  αυτή  την  μελέτη  εξετάσθηκε  η  σταθερότητα  που  προσφέρει  μία  πλάκα  πρόσθιας  αυχενικής 

σπονδυλοδεσίας με κλειδούμενους κοχλίες και ένα μόσχευμα σφηνοειδούς σχήματος, στην πλήρως ασταθή 

συνδεσμική κάκωση ελκυσμού κάμψης Σταδίου 3 κάτω από προφόρτιο φυσιολογικού μεγέθους. 

 

 



118 

 

10.2 Υλικό και Μέθοδος 

Σε  αυτή  την  εργασία  χρησιμοποιήθηκαν  8  (οκτώ) 

πτωματικές  ανθρώπινες  αυχενικές  σπονδυλικές  στήλες  (Α3‐

Α7) από 8 ενήλικες δότες (21‐63 ετών, μέση ηλικία 44,5). Πριν 

την  χρήση  των  παρασκευασμάτων  λήφθηκαν  ακτινογραφίες 

για αποκλεισμό σοβαρής εκφυλιστικής νόσου, τραυματισμού, 

όγκου,  ή  σημαντικής  οστεοπόρωσης.  Τα  παρασκευάσματα 

ασφαλίσθηκαν  σε  πλαστικούς  ασκούς  και  καταψύχθηκαν 

στους  ‐20°  Κελσίου.  Τα  παρασκευάσματα  αποψύχθηκαν  και 

καθαρίσθηκαν  επιμελώς  από  τους  μύες  διατηρώντας  με 

προσοχή τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία. Η οστική πυκνότητα 

κάθε  παρασκευάσματος  μετρήθηκε  στο  σώμα  του  Α4 

σπονδύλου  με  την  βοήθεια  αξονικής  τομογραφίας  pQCT 

(Norland  Medical  Systems,  Inc.).  Μετρήθηκε  η  οστική 

πυκνότητα  μιας  τετράπλευρης  περιοχής  10x10mm  με  μία 

δόση 200mA και 120KVp. 

Ο Α3  και  ο Α7  σπόνδυλος  καθηλώθηκαν σε  κυπέλια 

αλουμινίου  χρησιμοποιώντας  βελόνες  και ακρυλικό  τσιμέντο 

(PMMA). Το δοκίμιο καθηλώθηκε με ένα στοιχείο μέτρησης ροπών και φορτίων  6 αξόνων  (Model MC3A‐6‐

250,  AMTI Multi‐component  transducers,  AMTI  Inc.,  Newton, MA),  πακτώνοντας  σε  αυτό  το  αλουμινένιο 

κυπέλιο του Α7 σπονδύλου. Το προφόρτιο εφαρμόζονταν στο κυπέλιο αλουμινίου του Α3 σπονδύλου μέσω 

δύο καλωδίων τα οποία αφού διέτρεχαν τα δύο πλάγια του παρασκευάσματος κατέληγαν σε δύο βραχίονες 

ανάρτησης  βάρους.  Η  διαδρομή  των  καλωδίων  στο  πλάι  του  παρασκευάσματος  καθορίζονταν  από 

ρυθμιζόμενους  οδηγούς  οι  οποίοι  ήταν  σταθεροποιημένοι  στα  πλάγια  ογκώματα  των  σπονδύλων.  Το 

παρασκεύασμα καθηλώνονταν πάνω σε ένα δυναμόμετρο 6 αξόνων με πάκτωση του κυπελίου αλουμινίου 

του Α7 σπονδύλου. Ακολούθως γινόταν ρύθμιση της διαδρομής του προφόρτιου μέσω των οδηγών έτσι ώστε 

όταν  εφαρμόζονταν  προφόρτιο  150  Ν  στα  καλώδια  να  μην  προκαλείται  καθόλου  παρασιτική  κίνηση 

(«βελτιστοποίηση της διαδρομής του προφόρτιου ακολουθίας»). 

Οι  δοκιμασίες  κινητικότητας  πραγματοποιήθηκαν  με  εφαρμογή  καθαρών  ροπών  στο  οβελιαίο, 

εγκάρσιο και μετωπιαίο επίπεδο. Οι ροπές στο οβελιαίο και μετωπιαίο επίπεδο εφαρμόστηκαν μέσω ράβδων 

αλουμινίου πακτωμένων στο ανώτερο σημείο του κυπελίου αλουμινίου του Α3. Στο κάθε άκρο των ράβδων 

αναρτώντο  ένας  πλαστικός  ασκός  ο  οποίος  γέμιζε  με φυσιολογικό  ορό  μέσω  μίας  αρθροσκοπικής  αντλίας 

ελεγχόμενης  από  πρόγραμμα  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  προκειμένου  να  επιτυγχάνονται  οι  απαραίτητες 

ροπές  σε  κάθε  κατεύθυνση.  Για  την  εφαρμογή  των  ροπών  στρέψης  στο  κυπέλιο  αλουμινίου  του  Α3 

στερεώνονταν  ένας  κύλινδρος από πλέχιγκλας στον οποίο ήταν  τυλιγμένα 4  νάιλον  καλώδια από  τα οποία 

αναρτώντο  πλαστικοί  ασκοί.  Με  την  μεταφορά  κατάλληλης  ποσότητας  φυσιολογικού  ορού  σε  κάθε  ασκό 

δημιουργούνταν η επιθυμητή ροή στρέψης σε κάθε κατεύθυνση. Η κίνηση σε κάμψη έκταση, πλάγια κάμψη 

και  αξονική  στροφή  ήταν  συνεχής  χωρίς  διακοπές,  χάρις  στο  πρόγραμμα  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή.  Η 

Εικόνα 98.

Παρασκεύασμα  αυχενικής  μοίρας 
σπονδυλικής στήλης. 
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καταγραφή  της  κίνησης  γινόταν  με  την  βοήθεια  στόχων  αποτελούμενους  από  5  διόδους  LED  οι  οποίες 

εξέπεμπαν  σε  υπέρυθρο  φως.  Η  κίνηση  των  στόχων  οι  οποίοι  ήταν  καθηλωμένοι  στο  σώμα  του  κάθε 

σπονδύλου  με  βελόνη,  παρακολουθούνταν  από  τρισδιάστατο  οπτικοηλεκτρικό  καταγραφέα  κίνησης 

(Optotrack,  Northern  Digital,  Ontario,  Canada).  Για  κάθε  κύκλο  κίνησης  καταγράφονταν  μία  καμπύλη 

υστέρησης και για την ανάλυση των δεδομένων επιλέγονταν η καλύτερη από τις τρείς καταγραφές. 

 

Στάδια Πειραματικού Πρωτόκολλου 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Α. Ακέραια ΑΜΣΣ 

Οι κινηματικές δοκιμασίες πραγματοποιήθηκαν εφαρμόζοντας μία ροπή ±0.8 Nm σε κάμψη – έκταση, πλάγια 

κάμψη  και  αξονική  στροφή  χωρίς  προφόρτιο.  Επιπλέον  η  κίνηση  στο  οβελιαίο  επίπεδο  εξετάσθηκε  με 

εφαρμογή μίας ροπής ±1.5 Nm κάτω από προφόρτιο 0 και 150 N. 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Β. Δισκεκτομή και σπονδυλοδεσία 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  κινητικής  δοκιμασίας  στο  ακέραιο  παρασκεύασμα,  ακολουθούσε  η  πρόσθια 

δισκεκτομή  στο  διάστημα  Α5‐Α6  και  η  τοποθέτηση  πρόσθιας  αυχενικής  πλάκας  με  κλειδούμενους  κοχλίες 

(Atlantis,  Sofamor  Danek)  και  ενός  μοσχεύματος  λαγονίου  τριών  φλοιών  σφηνοειδούς  σχήματος  (γωνία 

επιφανειών  9°).  Στην  δισκεκτομή  γινόταν  και  εκτομή  του  οπίσθιου  επιμήκους  συνδέσμου  για  ακριβή 

εξομοίωση  μιας  επέμβασης  πλήρους  δισκεκτομής  και  ελέγχου  του  επισκληριδίου  χώρου.  Κατόπιν 

επαναλαμβάνονταν  οι  δοκιμασίες  κινητικότητας  ακολουθώντας  το  ίδιο  πρωτόκολλο  με  την  δοκιμασία  της 

ακέραιης αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

ΒΛΑΒΗ ΣΤΑΔΙΟΥ Γ. Συνδεσμική βλάβη Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3 

Το τελικό στάδιο του πειράματος ήταν η πλήρης διατομή όλων των θυλακοσυνδεσμικών στοιχείων (θυλάκων 

μεσοσπονδύλιων  αρθρώσεων,  ωχρού  συνδέσμου,  μεσακάνθιου  συνδέσμου  και  μεσεγκάρσιων  συνδέσμων) 

στο  επίπεδο  Α5‐Α6  δημιουργώντας  έτσι  μία  πλήρη  κάκωση  τριών  κολονών  της  ΑΜΣΣ,  τύπου  ελκυσμού  – 

κάμψης Σταδίου 3 και η επανάληψη της κινηματικής δοκιμασίας με το ίδιο πρωτόκολλο. 

 

10.3 Στατιστική Ανάλυση 

Τα  δεδομένα  του  εύρους  κίνησης  που  προέκυπταν  από  την  κινηματική  μελέτη  κάθε  σταδίου  του 

πρωτόκολλου  συγκριθήκανε  κατά  ζεύγη  μετά  από  εφαρμογή  διόρθωσης  Bonferroni  για  πολλαπλές 

συγκρίσεις. Αναλυτικότερα έγιναν οι ακόλουθες συγκρίσεις: 

1) Ακέραια ΑΜΣΣ (Στάδιο Α.) έναντι Δισκεκτομής και Πρόσθιας Σπονδυλοδεσίας (ACDF) (Στάδιο Β.) 

2)  Ακέραια  ΑΜΣΣ  (Στάδιο  Α.)    έναντι  Δισκεκτομής  και  Πρόσθια  Σπονδυλοδεσίας  (ACDF)  και  συνδεσμικής 

βλάβης (Στάδιο Γ.) 

3)  Δισκεκτομή  και  Πρόσθια  Σπονδυλοδεσία  (ACDF)  (Στάδιο  Β.)    έναντι  Δισκεκτομής  και  Πρόσθιας 

Σπονδυλοδεσίας (ACDF) και συνδεσμικής βλάβης (Στάδιο Γ.)  

Η  υπόθεση  της  μελέτης  είναι  ότι  η  πλήρης  οπίσθια  συνδεσμική  βλάβη  δεν  θα  επηρεάσει  σημαντικά  την 

κινητικότητα  στο  επίπεδο  της  δισκεκτομής  και  σπονδυλοδεσίας.  Το  επίπεδο  σημαντικότητας  της  μελέτης 

τέθηκε στο p<0.05  για συγκρίσεις ζευγών τροποποιημένων κατά Bonferroni για 3 συγκρίσεις. Τιμές P μεταξύ 

0.1 και 0.05 θεωρήθηκαν ότι έδειχνα μια τάση για στατιστικά σημαντική διαφορά. 
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Εικόνα 100. Μετά την ολοκλήρωση του κινηματικού ελέγχου γινόταν πλήρης διατομή των συνδεσμικών στοιχείων 
στο  επίπεδο  Α5‐Α6  (επακάνθιος,  μεσακάνθιος,  ωχρός,  θύλακοι  και  μεσεγκάρσιοι),  όπως  είναι  εμφανές  στις 
φωτογραφίες όπου τα κομμάτια του ακτινολογικού film διέρχονται ελεύθερα από τις μεσοσπονδύλιες διαρθρώσεις. 

Εικόνα 99. Πειραματική διάταξη  για  κινηματική δοκιμασία.  Τα δοκίμια  της αυχενικής μοίρας  (Α3‐Θ1)  εξετάζονταν 
πρώτα ακέραια με ροπή 0.8 N/m σε  Nm σε κάμψη – έκταση, πλάγια κάμψη και αξονική στροφή χωρίς προφόρτιο. 
Επιπλέον η κίνηση στο οβελιαίο επίπεδο εξετάσθηκε με εφαρμογή μίας ροπής ±1.5 Nm κάτω από προφόρτιο 0 και 
150 N.  Κατόπιν  υποβάλλονταν  σε  πρόσθια  δισκεκτομή  και  σπονδυλοδεσία  με  άκαμπτη  πλάκα  και  μόσχευμα  και 
γίνονταν  επανάληψη  του  κινηματικού  ελέγχου.  Στην  σπονδυλοδεσία  γίνονταν  πλήρης  διατομή  του  οπίσθιου 
επιμήκους συνδέσμου. 
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10.4 Αποτελέσματα 

 

Οστική Πυκνότητα (BMD) 

Η  μέση  οστική  πυκνότητα  του  σπονδυλικού  σώματος  του  Α4  ήταν  256 mg/ml  (όριο  186  με  326 

mg/ml). Αυτές οι τιμές αντιπροσωπεύουν την καλή οστική πυκνότητα των δοτών των παρασκευασμάτων που 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτό το πείραμα. 

 

Δοκιμασία Κινητικότητας 

Η  δισκεκτομή  και  πρόσθια  αυχενική  σπονδυλοδεσία  (ACDF)  οδήγησαν  σε  σημαντική  μείωση  της 

κινητικότητας στο επίπεδο Α5‐Α6 σε σύγκριση με την αντίστοιχη κινητικότητα της ακέραιης ΑΜΣΣ σε όλα τα 

επίπεδα ροπής  και προφόρτιου  τόσο σε  κάμψη –  έκταση  (p<0.05),  όσο και σε πλάγια  κάμψη  (p<0.05),  και 

αξονική στροφή (p<0.05) (Πίνακας 5). Κάτω από ροπή 0.8 Nm χωρίς προφόρτιο, η πλήρης συνδεσμική βλάβη 

δεν επηρέασε την σταθερότητα σε σχέση με την αντίστοιχη της  πρόσθιας δισκεκτομής και σπονδυλοδεσίας 

σε κάμψη ‐ έκταση  (p>0.05), πλάγια κάμψη  (p>0.05) και αξονική στροφή  (p>0.05) Η κινητικότητα της ΑΜΣΣ 

μετά από συνδεσμική βλάβη παρέμεινε σημαντικά μικρότερη από την αντίστοιχη της ακέραιας ΑΜΣΣ σε όλες 

τις δοκιμασίες (p<0.05) (Πίνακας 5).   

Κάτω από ροπή 1.5 Nm χωρίς προφόρτιο, η πλήρης οπίσθια και πρόσθια συνδεσμική βλάβη είχε την 

τάση να αυξάνει το εύρος κίνησης του επιπέδου της σπονδυλοδεσίας χωρίς όμως αυτή η διαφορά να είναι 

στατιστικά  σημαντική  (p=0.08).  Η  αυξημένη  κίνηση  εξαφανίζονταν  όμως  (p=0.36)  μετά  την  εφαρμογή  ενός 

προφόρτιου φυσιολογικού μεγέθους  (150 N). Το εύρος κίνησης στο επίπεδο της σπονδυλοδεσίας παρέμενε 

σημαντικά μικρότερο από το αντίστοιχο της ακέραιης σπονδυλικής στήλης με ή χωρίς προφόρτιο, ακόμη και 

μετά από την πλήρη συνδεσμική βλάβη Σταδίου 3 (p<0.05) (Πίνακας 5). 

 
 
Πίνακας 5.  Εύρος Κίνησης (Mean ± SD) στο Επίπεδο Α5‐Α6 (μοίρες) 
 

  Κάμψη / Έκταση  Πλάγια Κάμψη  Αξονική Στροφή 

 
0.8 Nm 
Χωρίς 
Προφόρτιο 

1.5 Nm
Χωρίς 
Προφόρτιο 

1.5 Nm
150N 
Προφόρτιο 

0.8 Nm 
Χωρίς Προφόρτιο 

0.8 Nm 
Χωρίς Προφόρτιο 

Ακέραιη  10.2±4.3  13.3±4.2  13.7±4.1  7.7±4.0  4.1±2.0 

ACDF  1.9±1.7 *  3.3±2.4 *  2.0±1.7 *  0.8±0.7 *  1.9±1.6 * 

ACDF+DFS‐3  2.0±1.3 *  4.2±2.4 *,†  2.6±1.2 *  1.7±1.8 *  2.0±0.7 * 

 
*  Στατιστικά μικρότερη κίνηση από την ακέραιη ΑΜΣΣ (Διόρθωση Bonferroni, T‐test one‐tailed p<0.05) 
†  Στατιστική τάση για μεγαλύτερη κίνηση στην ACDF + DSF3 σε σύγκριση με την ACDF χωρίς προφόρτιο σε 

κάμψη ‐έκταση (Διόρθωση Bonferroni, T‐test one‐tailed p=0.08) 
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10.5 Συζήτηση 

Η κάκωση Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3 (DFS‐3) αντιπροσωπεύει μία σοβαρή κάκωση της αυχενικής μοίρας 

της σπονδυλικής στήλης με σοβαρή συνδεσμική αστάθεια. Η παραδοσιακή θεραπεία αυτών των κακώσεων 

ήταν η οπίσθια σπονδυλοδεσία (Copper et al 1988, Fehlings et al 1994, Feldborg et al 1991, Roy Camille et al 

1992,  Stathoulis  et  al  1997, Wolf  et  al  1991)  συνήθως  μετά  από  κλειστή  ανάταξη  χωρίς  αναισθησία  με 

βοήθεια σκελετικής έλξης (Stathoulis et al 1997, Wolf et al 1991). Η τραυματική δισκοκήλη δεν είναι σπάνια 

σε αυτές  τις  κακώσεις  (Olerud et al 1991, Doran et al 1993, Vaccaro et al 1999)  και  ορισμένοι συγγραφείς 

αναφέρουν  ποσοστά  που  ποικίλουν  από  18‐56%  (Vaccaro  et  al  1999).  Υπάρχουν  αρκετές  αναφορές 

νευρολογικής βλάβης κατά την διάρκεια του χειρισμού ανάταξης λόγω της πρόπτωσης του δισκικού υλικού 

μέσα στον σπονδυλικό σωλήνα με αποτέλεσμα πίεση του νωτιαίου μυελού(Orelud et al 1991, Eismont et al 

1991, Robertson and Ryan 1992). Παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακόμη αρκετή συζήτηση γύρω από αυτό το 

θέμα  (Hart  et  al  2002)  οι  περισσότεροι  συγγραφείς  προτιμούν  να  πραγματοποιήσουν  μία  μαγνητική 

τομογραφία πριν την ανάταξη και εφόσον διαπιστωθεί η παρουσία τραυματικής δισκοκήλης προχωρούν σε 

μία  πρόσθια  προσπέλαση  και  δισκεκτομή  και  μετά  σε  ανάταξη  και  οπίσθια  ή  συνδυασμό  οπίσθιας  και 

πρόσθιας σπονδυλοδεσίας (Cotler et al 1993).  

 

 

Πίνακας  6.  Κλινικά  αποτελέσματα  πρόσθιας  αυχενικής  σπονδυλοδεσίας  με  πλάκα  και  ασφαλιζόμενους 
κοχλίες. Επισημαίνεται η έλλειψη καλής νευρομυϊκής λειτουργίας λόγω νευρολογικής βλάβης. 
 
 

Συγγραφέας 
Αριθμός Ασθενών     Τετραπληγία

Παρατηρήσεις 
Ποσοστά 

Πώρωσης Συν.  DFS‐2  DFS‐3

Henriques  36  14  13  5   
100% DFS‐2

46%  DFS‐3 

Lambiris  53  13  14  15 

10% Κάκωση 2 Επιπέδων 

15% Κακή τοποθέτηση 

κοχλιών 

73.6% 

Ordonez  10  6  4  3 

1 Συνδυασμένη 

1 Μη Ασφαλιζόμενος 

Κοχλίας 

90% 

Razack  22  ‐  22  8 95%

Johnson  87  22  65  ? 38% Κάκωση 2 Επιπέδων  87%

 

 

Άλλοι  συγγραφείς  αναγνωρίζοντας  τα  προβλήματα  της  διαρκούς  περιστροφής  του  ασθενούς 

προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  πρόσθια  –  οπίσθια  –  πρόσθια  προσπέλαση  πρότειναν  μία  παραλλαγή  της 

τεχνικής όπου μετά την δισκεκτομή γίνεται τοποθέτηση μοσχεύματος και σταθεροποίησή του με μία πλάκα 

καθηλωμένη  μόνο  στον  υπερκείμενο  σπόνδυλο  και  κατόπιν  κλειστή  ανάταξη  υπό  αναισθησία  και  οπίσθια 
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σπονδυλοδεσία  (Allred  at  al  2001).  Η  πολυπλοκότητα  των  απαιτούμενων  χειρισμών  και  οι  αυξημένες 

επιπλοκές ιδιαίτερα όταν γίνονται τριπλές προσπελάσεις οδήγησε ορισμένους συγγραφείς στην αντιμετώπιση 

αυτών  των  κακώσεων  σε  ένα  χρόνο  μόνο  με  πρόσθια  δισκεκτομή,  ανάταξη  και  πρόσθια  σπονδυλοδεσία 

(Henriques et al 2004,  Lambiris et al 2003, Ordonez et al 2000, Razack et al 2000,  Johnson et al 2004).  Τα 

κλινικά  και  ακτινολογικά  αποτελέσματα  αυτών  των  συγγραφέων  ήταν  εξαιρετικά  (Πίνακας  6),  παρά  το 

γεγονός  ότι  βρίσκονταν  σε  πλήρη  αντίθεση  με  την  υπάρχουσα  βιβλιογραφία  της  εμβιομηχανικής 

συμπεριφοράς των συστημάτων αυχενικής σπονδυλοδεσίας  (Bozkus et al 2005, Koh et al 2001, Pitzen et al 

2003). 

Οι  Pitzen  και  συνεργάτες  (2003)  προσπάθησαν  να  μελετήσουν  ειδικά  αυτή  την  φαινομενική 

αναντιστοιχία εμβιομηχανικών και κλινικών δεδομένων. Η υπόθεσή τους ήταν ότι η διαφορά οφείλονταν στο 

διαφορετικό περιβάλλον του εργαστηρίου σε σχέση με αυτό του ζωντανού ανθρώπου και στο μεγάλο φάσμα 

των  συνδεσμικών  κακώσεων.  Στο  πείραμά  τους  χρησιμοποίησαν  οκτώ  νωπές  πτωματικές  ανθρώπινες 

σπονδυλικές στήλες από Α4 έως Α7 τις οποίες υπέβαλαν σε κινηματική μελέτη στην ακέραιη μορφή με ροπή 

1,5 Nm  σε  κάθε  επίπεδο  κίνησης  χωρίς  προφόρτιο.  Ακολούθως  πραγματοποίησαν  δισκεκτομή  Α5‐  Α6  και 

πρόσθια σπονδυλοδεσία με μόσχευμα και μία πλάκα Caspar χωρίς κλειδούμενες βίδες ενός φλοιού. Κατόπιν 

επανέλαβαν  την  κινηματική  μελέτη  πραγματοποιώντας  σταδιακές  διατομές  των  θυλακοσυνδεσμικών 

στοιχείων.  Βρήκαν  σημαντική  αύξηση  της  κίνησης  σε  όλα  τα  επίπεδα  (320%  σε  κάμψη –  έκταση, 360%  σε 

αξονική  στροφή  και  620%  σε  πλάγια  κάμψη).  Τα  αποτελέσματα  της  παρούσας  εργασίας  διαφέρουν 

σημαντικά από τα αποτελέσματα των Pitzen και συνεργατών (2003). Οι διαφορές μπορούν να αποδοθούν σε 

διάφορους παράγοντες. Η ομάδα του Pitzen  χρησιμοποίησε μεγαλύτερη ροπή σε όλα  τα επίπεδα  (1,5 Nm) 

χωρίς  προφόρτιο  και  τα  παρασκευάσματά  τους  ήταν  μεγαλύτερης  μέσης  ηλικίας  (53,2  με  όρια  20‐73).  ΟΙ 

συγγραφείς δεν ανέφεραν στοιχεία για την οστική μάζα των δοτών παρά το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι η 

οστική πυκνότητα επηρεάζει την σταθερότητα των υλικών σπονδυλοδεσίας. Επίσης χρησιμοποίησαν πλάκες 

Caspar  με  μονοφλοιικές  μη  κλειδούμενες  βίδες  οι  οποίες  έχουν  κακή  σταθερότητα  ιδιαίτερα  σε 

οστεοπορωτικό οστούν (Gallagher et al 1993, Reitman et al 2004). Οι συγγραφείς επίσης δεν μελέτησαν την 

επίδραση  του  προφόρτιου  παρά  το  γεγονός  ότι  παραδέχονται  την  σημασία  του  για  την  σταθερότητα  της 

σπονδυλοδεσίας. 

Ο Boskus και οι συνεργάτες του (Bozkus et al 2005) μελέτησαν την σταθερότητα που προσφέρουν η 

οπίσθια, η πρόσθια και η συνδυασμένη οπίσθια και πρόσθια σπονδυλοδεσία μετά από μία ασταθή κάκωση 3 

κολονών της ΑΜΣΣ. Οι συγγραφείς σύγκριναν την σταθερότητα που προσφέρει η πρόσθια σπονδυλοδεσία με 

μία πρόσθια κλειδούμενη αυχενική πλάκα, με οπίσθια ή συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια σταθεροποίηση 

με πλάκες πλαγίων ογκωμάτων ή διαυχενικές βίδες και ράβδους. Χρησιμοποίησαν καθαρές ροπές 1.5 Nm και 

ανθρώπινα  αυχενικά  παρασκευάσματα  από  Α3  έως  Θ2.  Όπως  θα  περίμενε  κανείς  τα  οπίσθια  συστήματα 

καθώς  και  οι  συνδυασμένες  σπονδυλοδεσίες  ήταν  σημαντικά  σταθερότερες  από  την  πρόσθια  αυχενική 

σπονδυλοδεσία  με  κλειδούμενη  πλάκα  και  μόσχευμα.  Οι  συγγραφείς  όμως  χρησιμοποίησαν  ένα  πιο  βαρύ 

μοντέλο  αστάθειας  με  πλήρη  συνδεσμική  βλάβη  σε  δύο  επίπεδα,  δημιουργώντας  έτσι  ένα  «επιπλέοντα» 

σπόνδυλο, που δεν αποτελεί κάποιο από τους πραγματικούς τύπους βλάβης της ΑΜΣΣ. Επίσης σε ένα τέτοιο 
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μοντέλο  τραυματισμού  η  αυχενική  πλάκα  πρέπει  να  καλύψει  δύο  επίπεδα  αστάθειας  μεταφέροντας  έτσι 

σημαντικά φορτία στις κατώτερες βίδες σε σχέση με μία σπονδυλοδεσία ενός επιπέδου. 

Σε μία παρόμοια εμβιομηχανική μελέτη οι Koh και συνεργάτες (Koh et al 2001) κατέληξαν επίσης στο 

συμπέρασμα  ότι  τα  συστήματα  οπίσθιας  σπονδυλοδεσίας  ήταν  σταθερότερα  σε  όλα  τα  επίπεδα  κίνησης 

εκτός από την έκταση. Στο πείραμά τους χρησιμοποίησαν 5 αυχενικές σπονδυλικές στήλες (Α2‐Θ1) στις οποίες 

προκλήθηκε μία βλάβη Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3 προκαλώντας διατομή όλων των στοιχείων εκτός από 

το πρόσθιο 50% του μεσοσπονδύλιου δίσκου. Με αυτό το μοντέλο τραύματος η εμβιομηχανική μελέτη έδειξε 

ότι η πρόσθια σπονδυλοδεσία με μία πλάκα με κλειδούμενους κοχλίες δεν μπορούσε να σταθεροποιήσει την 

ΑΜΣΣ. Τα παρασκευάσματα που χρησιμοποίησαν όμως ήταν από δότες μεγάλης ηλικίας (μέση ηλικία 69 ετών 

χωρίς να δίνονται όμως τα όρια) και με κακή οστική πυκνότητα (μέση τιμή BMD μετρημένη με πλάγιο DEXA 

scan: 0.642 mg/cm2). Χρησιμοποίησαν επίσης και σημαντικά μεγάλες τιμές ροπής (2,5 Nm) και δοκίμασαν την 

πρόσθια  σπονδυλοδεσία  στο  τέλος  των  πολλαπλών  δοκιμασιών  μετά  την  αφαίρεση  των  οπίσθιων  υλικών 

σταθεροποίησης. Παρά το γεγονός ότι οι συγγραφείς αναφέρουν έλεγχο «με το χέρι» της σταθερότητας της 

σπονδυλοδεσίας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί ότι έγινε αντιληπτή κάποια μικροκίνηση που ήταν υπεύθυνη για 

την αυξημένη κινητικότητα. Επίσης η σταθεροποιητική αξία του μυϊκού προφορτίου δεν εξετάσθηκε σε αυτή 

την μελέτη. 

Η  παρούσα  εργασία  προσφέρει  την  ζητούμενη  από  την  βιβλιογραφία  απόδειξη  ότι  η  αρχική 

σταθερότητα  που  προσφέρεται  από  μία  πρόσθια  σπονδυλοδεσία  μετά  από  δισκεκτομή  με  μόσχευμα  και 

πλάκα με ασφαλιζόμενους κοχλίες είναι επαρκής για την σταθεροποίηση της ΑΜΣΣ σε ένα νεαρό ασθενή με 

καλή οστική μάζα που πάσχει από μία κάκωση Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3 (αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα 

ΑΜΣΣ).  

Σε αυτή την εργασία έγινε πλήρης διατομή όλων των οπίσθιων στοιχείων και όχι σταδιακή μελέτη με 

προοδευτική αστάθεια καθώς θεωρήθηκε ότι ένα τέτοιο μοντέλο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα 

των κακώσεων Ελκυσμού – Κάμψης. Σε μία πρόσφατη μελέτη από τους Brown και συνεργάτες  (Brown et al 

2005) για να προκληθεί παθολογική κινητικότητα σε ένα επίπεδο της ΑΜΣΣ απαιτείται πλήρης διατομή όλων 

των οπίσθιων στοιχείων  (95%  επίπεδο εμπιστοσύνης).  Σύμφωνα με  την  εμβιομηχανική μελέτη  των  Sim  και 

συνεργατών  (Sim  et  al  2001)  σχετικά  με  τον  μηχανισμό  παθογένεσης  της  κάκωσης  Ελκυσμού  –  Κάμψης 

Σταδίου 2 (ετερόπλευρο εξάρθρημα) και τα ευρήματα σε μαγνητικές τομογραφίες ασθενών με εξαρθρήματα 

του  αυχένα  που  πραγματοποίησε  ο  Vaccaro  και  η  ομάδα  του  (Vaccaro  1999,  Vaccaro  2001),  απαιτείται 

πλήρης διατομή τόσο των πρόσθιων όσο και των οπίσθιων στοιχείων για να προκληθεί μία κάκωση Σταδίου 3 

(αμφοτερόπλευρο  εξάρθρημα).  Σε  αυτή  την  μελέτη  έγινε  διατομή  όλων  των  συνδέσμων  σε  ένα  χρόνο 

εξομοιώνοντας έτσι το χειρότερο δυνατό σενάριο μιας εξαιρετικά ασταθούς κάκωσης DFS 3‐4. Προκειμένου 

να αποφευχθεί η κόπωση του δοκιμίου από τις πολλαπλές συγκρίσεις δεν έγινε μελέτη της σταθερότητας που 

προσφέρει  η  οπίσθια  σπονδυλοδεσία  καθώς  η  γνώση  αυτή  είναι  ήδη  επαρκώς  τεκμηριωμένη  και 

ακολουθήθηκε  το  μοντέλο  της  διατομής  των  οπίσθιων  στοιχείων  που  ακολούθησαν  και  άλλοι  συγγραφείς 

(Pitzen et al 2003, Clausen et al 1996). 

Χρησιμοποιήθηκε 0,8Nm σαν βασική τιμή ροπής σε όλα τα επίπεδα κίνησης χωρίς προφόρτιο, καθώς 

επέτρεπε  την  καταγραφή σχεδόν φυσιολογικού εύρους  κίνησης σε όλα  τα  επίπεδα  χωρίς  να  κινδυνεύει  το 
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δοκίμιο από καταστροφή (Panjabi et al 2001a). Υψηλότερες τιμές ροπής θα αύξαναν το κίνδυνο βλάβης του 

παρασκευάσματος  ιδιαίτερα  κατά  την  διάρκεια  της  μελέτης  της  ιδιαίτερα  ασταθούς  κάκωσης  (Miura  et  al 

2002). Η εφαρμογή προφόρτιου φυσιολογικού μεγέθους 150 Ν, επέτρεψε την εφαρμογή ροπής μεγαλύτερου 

μεγέθους στο επίπεδο  της κύριας αστάθειας  της κάκωσης  (κάμψη –  έκταση). Δεδομένων  των περιορισμών 

της πειραματικής διάταξης που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο δεν έγινε εξέταση της κινητικότητας 

σε πλάγια κάμψη και αξονική στροφή (Miura et al 2002, Paxinos et al 2003). 

Χρησιμοποιήθηκαν νεαροί δότες για αυτό το πείραμα καθώς είναι γνωστό ότι η οστική πυκνότητα 

έχει  σημαντική  επίδραση  στην  σταθερότητα  που  προσφέρουν  οι  πρόσθιες  αυχενικές  πλάκες  με 

κλειδούμενους κοχλίες. Η οστική πυκνότητα των 150 mg/ml εκπροσωπεί το κατώτερο επίπεδο της σταθερής 

πάκτωσης των κοχλιών ενός φλοιού (Dvorac et al 2005, Zink et al 1996). Η μέση οστική πυκνότητα των δοτών 

των  αυχενικών  παρασκευασμάτων  του  πειράματος  αυτής  της  μελέτης  ήταν 256 mg/ml  (εύρος 186  με 326 

mg/ml) και αντιπροσωπεύει την καλή οστική πυκνότητα που περιμένει κανείς από νεαρούς δότες (ηλικία: 18 

με  40  χρόνια).  Αντίστοιχες  τιμές  οστικής  πυκνότητας  (260±42.5  mg/ml)  βρέθηκε  σε  μία  μελέτη  υγιών 

γυναικών  από  τον  Yoganandan  και  συνεργάτες  (Yaganandan  et  al  2006).  Οπωσδήποτε  όμως  η  συλλογή 

σημαντικού αριθμού μοσχευμάτων από  νέους  δότες  είναι  μία  δύσκολη διαδικασία  καθώς οι  περισσότεροι 

δότες είναι είτε ηλικιωμένοι είτε έπασχαν από κάποια ασθένεια που καθιστούν απαγορευτική την χρήση σε 

τέτοια πειράματα. 

Το  προφόρτιο  είναι  ένα  σημαντικό  χαρακτηριστικό  της  ζωντανής  σπονδυλικής  στήλης  και  η 

αναπαράσταση  αυτών  των  δυνάμεων  σε  εμβιομηχανικά  μοντέλα  in‐vitro  θα  αυξήσει  σημαντικά  την 

αξιοπιστία  τους.  Το  φυσιολογικό  προφόρτιο  έχει  αποδειχθεί  ότι  αποτελεί  ένα  σημαντικό  σταθεροποιητικό 

μηχανισμό  στις  κακώσεις  Ελκυσμού  –  Κάμψης  (Henriques et  al 2004),  όπως φάνηκε  και  σε  μία  πρόσφατη 

μελέτη πεπερασμένων στοιχείων (Natarajan et al 2000). Η επίδραση του προφόρτιου μελετήθηκε επαρκώς σε 

παρασκευάσματα μίας κινητικής μονάδος, αλλά αντίστοιχες προσπάθειες με πολυεπίπεδα παρασκευάσματα 

απέτυχαν καθώς τα δοκίμια παραμορφώνονταν με μικρά φορτία  (Panjabi et al 1988c). Χρησιμοποιήθηκε το 

μοντέλο ακολουθίας φορτίου που περιέγραψε ο Patwardhan και συνεργάτες (1991,2001) για να εφαρμοστεί 

ένα προφόρτιο σε πολυεπίπεδα μοσχεύματα αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης και να εξετάσουμε  την 

κινηματική στο οβελιαίο επίπεδο. Η κινητικότητα δεν εξετάσθηκε στην πλάγια κάμψη ή στην αξονική στροφή 

λόγω περιορισμών του πειραματικού μοντέλου.  
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10.6 Συμπεράσματα 

Η  παρούσα  εργασία  προσφέρει  την  ζητούμενη  από  την  βιβλιογραφία  απόδειξη  ότι  η  αρχική 

σταθερότητα  που  προσφέρεται  από  μία  πρόσθια  σπονδυλοδεσία  μετά  από  δισκεκτομή  με  μόσχευμα  και 

πλάκα με ασφαλιζόμενους κοχλίες είναι επαρκής για την σταθεροποίηση της ΑΜΣΣ σε ένα νεαρό ασθενή με 

καλή οστική μάζα που πάσχει από μία κάκωση Ελκυσμού – Κάμψης Σταδίου 3 (αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα 

ΑΜΣΣ).  

Τα  αποτελέσματα  αυτής  της  εμβιομηχανικής  μελέτης  είναι  συμβατά  με  την  κλινική  εμπειρία.  Η 

πρόσθια σπονδυλοδεσία με μία κλειδούμενη πλάκα σταθεροποιεί επαρκώς την ΑΜΣΣ σε όλα τα επίπεδα.  

Η χρήση ενός μετεγχειρητικού κολάρου θα περιορίσει την κινητικότητα στο επίπεδο Α5‐Α6 σε τιμές 

πολύ χαμηλότερες από αυτές που καταγράφηκαν in vitro κάτω από ροπή 0.8 Nm (Askins et al 1997, Gavin et 

al 2003). Η πρακτική  της  χρήσης μετεγχειρητικού κολάρου είναι διαδεδομένη μετά από μία  τέτοια ασταθή 

κάκωση.  

Η  χρήση  μεγαλύτερης  ροπής  χωρίς  προφόρτιο  αυξάνει  το  εύρος  κίνησης  στην  κάμψη  και  έκταση 

(κύριο  επίπεδο αστάθειας σε αυτή  την  κάκωση)  (p=0.08). Παρόλα αυτά  το  εύρος  κίνησης δεν  επηρεάζεται 

σημαντικά εφόσον εφαρμοστεί ένα προφόρτιο φυσιολογικού μεγέθους 150 Ν.  

Το προφόρτιο έχει μία σημαντική σταθεροποιητική δράση και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν σε 

όλα τα πειράματα προκειμένου να λαμβάνονται κλινικά αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

12.  Δημοσιευμένο  ερευνητικό  και  συγγραφικό  έργο  σχετιζόμενο  με  το  αντικείμενο 
της διατριβής. Εκπαιδευτική δραστηριότητα κατά το χρονικό διάστημα της έρευνας.  
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1996 ‐ 1998  Ειδικευόμενος  στην Ορθοπαιδική.    Κλινική    Αθλητικών  Κακώσεων Νοσοκομείο  ΚΑΤ  Διεθυντής 
Γεώργιος Παπαχρήστου 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

 

1992 Σεμινάριο Μικροχειρουργικής Τεχνικής (διάρκεια 3 μήνες). Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική 
Σχολή: Εργαστήριο Μελέτης Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος (Διευθυντής 
Γεώργιος Λυρίτης). 
 

1996 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών (διάρκεια 3 μήνες). 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Ιατρική Σχολή: Εργαστήριο Μελέτης Παθήσεων του Μυοσκελετικού 
Συστήματος (Διευθυντής Γεώργιος Λυρίτης). 
 

1997 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής (διάρκεια 12 μήνες). 
Υπουργείο Υγείας και Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας. 

 

1999    EFORT Travelling Fellow ( EFORT  Travelling Fellowship ‐  Ελβετία Οκτώβριος 1999) 
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2001‐2003 Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης ola University Chicago 
and Hinsdale Hospital (Dr Michael Zindrick MD and Alexander Ghanayem MD) (διάρκεια 2 
χρόνια) 

 

2002  AO Fellowship on Musculoskeletal Trauma, Stadtklinikum Karlsruhe, Germany,  Διευθυντής: 
Dr Urlich Pfister (διάρκεια 2 μήνες). 

 

2002  Μετεκπαίδευση  στην  αντιμετώπιση  του  Τραύματος.  Trauma  Unit  Cook  County  General 
Hospital Chicago, Διευθυντής: Dr John Barret MD (διάρκεια 3 μήνες).  

 

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ 

 

1990  Ιατρική  Ευρεσιτεχνία  Νο  1001439    Ελληνικός  Οργανισμός  Βιομηχανικής  Ιδιοκτησίας,  για 
Τροποποιούμενη Ζώνη Οσφύος. 

  

 

ΜΕΛΟΣ  ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 

1999    Μέλος Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών (ΚΕΟΧ). 

 

2006  Μέλος Ευρωπαικού Κολλεγίου Ορθοπαιδικών (Fellow EBOT) 

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

 

1987    Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής ΠΑ (διάρκεια 3 μήνες) 

 

1988    Fellowship in Aerospace Physiology, School of Aerospace Medicine 

        Brooks AFB, San Antonio, U.S.A.(διάρκεια 3 μήνες) 

 

1991    Fellowship in Aerospace Medicine, School of Aerospace Medicine, 

    Brooks AFB, San Antonio, USA. (διάρκεια 3 μήνες) 

 

1991    Σεμινάριο Υπερβαρικής Ιατρικής, Hyperbaric Medicine Dpt., 

    Brooks AFB, San Antonio, USA 

 

1998       Σχολείο Καταδυτικής Ιατρικής ΠΝ (διάρκεια 3 μήνες) 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
 

1992  Ελληνική Εταιρία Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας  

 

1992‐1996  Μέλος Aerospace Medical Panel  ‐ ΝΑΤΟ (AMP‐AGARD‐NATO) 
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1992    Μέλος Aerospace Medical Association (USA) 

 
1994    Ελληνική Εταιρία Μικροχειρουργικής 
 
1995    Ελληνική Εταιρία Μελέτης Μεταβολικών Νοσημάτων Οστών 

 
1995     Ελληνική Εταιρία Χειρουργικής Χεριού 
 

1997‐2000   Γενικός Γραμματέας Εταιρία Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής 

 
1999    Μέλος  AO Alumni Asssociation 
 
2000    Μέλος ESSKA 
 
2007    Μέλος Ελληνική Εταιρεία Σπονδυλικής Στήλης 
 
2009    Μέλος ISSLS 
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

 

1997            Εκπαιδευτής 13ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικών Τεχνικών. Πρέβεζα  

 

1999    Εκπαιδευτής 15ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικών Τεχνικών. Ιωάννενα  

 

2000  Εκπαιδευτής 14ο Σεμινάριο Μικροχειρουργικών Τεχνικών. Ηράκλειο 

 

2001  Visiting Lecturer on Clinical Biomechanics University of Illinois  in Chicago (Professor Avinash 
Patwardhan PhD) 

2002  Visiting Lecturer on Clinical Biomechanics University of Illinois  in Chicago (Professor Avinash 
Patwardhan PhD) 

2002  Εκπαιδευτής ATLS Course Chicago Illinois 

2002‐2007  Εκπαιδευτής ATLS Course Ελλάδα 

2003‐06  Εκαπιδευτής Ορθοπαιδικής στην Στρατιωτική Σχολή Νοσηλευτικής (2ο Ακαδημαικό Ετος) 

 

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

 

1.  Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής με Πρακτική Ασκηση  ‐ Πανεπιστήμιο  Ιωαννίνων  ‐  Ιωάννινα 
1998 

 

2.   Κοινό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας   Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής       και Ελληνικής Εταιρείας 
Χειρουργικής Χεριού ‐ Ολυμπία 1999 

 

ΑΡΘΡΑ ‐ ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

 



150 

 

1.   Ο  Υδροξυαπατίτης  σαν  Πωρώδες  Υλικό  στην  Αντιμετώπιση  των  Καταγμάτων  Του  Εξω  Κνημιαίου 
Κονδύλου.Μπάρδας Λ.,  Σκρέτας E., Παξινός O.,  Ζαχαράκης N.,  Στεργιώτης    Σ.:  Ιατρική  Επιθεώρηση 
Ενόπλων Δυνάμεων (1993): 27 (2‐4), 109‐112. 

 

2.   Η κινητικότητα της Ημιαρθροπλαστικής του Ισχίου Τύπου Hastings.  Μπάρδας Λ., Σκρέτας E., Παξινός 
O., Νοταράς Ι., Στεργιώτης Σ.: Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων (1994): 24 (1‐2),  25‐29. 

 

3.   Περίπτωση  Ραγέντος  Ανευρύσματος  Ιγνυακής  Αρτηρίας.  Γοργογιάννης  Δ.,  Σκρέκας  Γ.,  Παξινός  Ο.:  
Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων(1994): 28 (1‐2), 59‐63. 

 

4.   Η συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση στην θεραπεία αραμορφώσεων  της σπονδυλικής 
στήλης. Αντωνίου Δ., Ζαχαρίου Κ.,Τσαφαντάκης Μ.,  Παξινός Ο., Νοταράς Ι., Γιάχος Δ., Χατζηανδρέου 
Α. Ελληνική Ορθοπεδική και  Τραυματιολογία  Τ46, Τ2  σελ. 96‐104 1995. 

 

5.   Παθοφυσιολογία των Κακώσεων του Νωτιαίου Μυελού. Παξινός Ο.,  Π.: Οστούν (1998) : 9 (3) :126 ‐
130 

 

ΑΡΘΡΑ ‐ ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 

 

 

1.   Solid variant of aneurismal bone cyst: a case report with bilateral involvement of the distal femoral 
metaphyses.  Bouropoulou V.K.,  Liapi G.,  Paxinos O., Antoniou D.: Virchows Archives  (1994)  425: 
531‐535 

 

2.   Surgical  repair  of  combined  nerve  vessel  and  tendon  injuries  of  the  forearm.(Abstract). 
Efstathopoulos  D., Misitzis  D.,Anagnostou  S.,  Areteou  G.,  Paxinos  O.    Journal  of  Reconstructive 
Microsurgery (1995) 11,5, Sept. pp365 

 

3.   An experimental model of adult‐onset slip progression  in  isthmic Spondylolistesis.. Patwardhan A, 
Ghanayem A, Simonds J, Hodges S, Voronov L, Paxinos O, Havey.   Stud  Health  Technol  Inform. 
2002;91:322‐4.  

 

4.  Effect of Compressive Follower Preload on  the Flexion‐Extension Response of  the Human Lumbar 
Spine. Patwardhan A, Havey R, Carandang G, Simonds J, Voronov L, Ghanayem A, Meade K, Gavin T, 
Paxinos O. J Orthop Res 2003 May;21(3):540‐6 

 

5.  The Treatment and Functional Outcome of Type IV Coronal Shear Fractures of the Distal Humerus: A 
Retrospective Review of Five Cases. Stamatis E, Paxinos O.  Orthop Trauma 2003 Apr;17(4):279‐84 

 

6.    New insights into the development of popliteal cysts. Labropoulos N, Shifrin DA, Paxinos O.  

    Br J Surg. 2004 Oct;91(10):1313‐8.  

 

7.  Flexion‐extension response of the thoracolumbar spine under compressive follower preload. Stanley 
SK, Ghanayem AJ, Voronov LI, Havey RM, Paxinos O, Carandang G, Zindrick MR, Patwardhan AG.  

  Spine. 2004 Nov 15;29(22):E510‐4.  
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8.    Tibiotalocalcaneal arthrodesis with a retrograde intramedullary nail: a biomechanical analysis of the 
effect of nail  length. Noonan T, Pinzur M, Paxinos O, Havey R, Patwardhin A. Foot Ankle  Int. 2005 
Apr;26(4):304‐8.  

 

9.  Anterior Cervical Discectomy and Fusion With a Locked Plate and Wedged Graft Effectively Stabilizes 
Flexion‐Distraction Stage‐3 Injury in the Lower Cervical Spine. Paxinos O., Ghanayem A, Zindrick M., 
Voronov L, Havey R, Carandang G, Hadjipavlou A., Patwardhan A. Spine 2009;34:E9–E15 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ KAI ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 

 

1.   Apley’s  System  Of  Orthopaedics  and  Fractures  7th  edition  1993.  Παξινός  Ο.:  Μετάφραση  στα 
Ελληνικά ‐ Επιμέλεια έκδοσης. Εκδότης Γιαννακόπουλος Δ.(1998). 

 

2.   Φυσιολογία Πτήσεων. Σμηναγός (ΥΙ) Οδυσσέας ΠαξινόςΕκδοση ΥΜΔΑΕ ‐ Π.Α. (1994) 

 

3.   Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Σπονδυλικών Εμφυτευμάτων. Κεφάλαιο 12 στο Βιβλίο: Εμβιομηχανική της 
Σπονδυλικής Στήλης.Εκδότης Σάπκας Γ.:Αθήνα (1997) 

 

4.   Παθοφυσιολογία και εμβιομηχανική των κακώσεων του Νωτιαίου Μυελού. Κεφάλαιο 3 στο Βιβλίο: 
Εμβιομηχανική των Κακώσεων της Θωρακοοσφυικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης. 

Εκδότης Σάπκας Γ.:Αθήνα (1998) 

 

5.   Biomechanics of the cervical spine. O. Paxinos, A. Ghanayem. In Surgery of the Cervical spine. Emery 
and Boden (Eds)  2002 

 

6.  Functional Anatomy of the Cervical Spine. O. Paxinos, A. Ghanayem. The Cervical Spine. Cervical Spine 
Research Society (2004)  

 

7.  Biomechanics  of Non  Acute  Cervical  Spine  Trauma. O.  Paxinos,  A. Ghanayem.  The  Cervical  Spine. 
Cervical Spine Research Society (2004)  

 

8.  Apley’s  System  Of  Orthopaedics  and  Fractures  8th  edition  1998.  Μετάφραση  στα  Ελληνικά  ‐ 
Επιμέλεια έκδοσης. Εκδότης Χ.Πασχαλίδης 2007 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 

1.  Avoiding patellectomy and immediately restoring full weight bearing and movements of the knee with 
the  use  of  the  sliding  osteosynthesis  technique.  Valavanis  I,  Savidis  A,  Paxinos  O,  Nikitopoulos 
C,Murdata E. American Academy of Orthopaedic Surgeons, 66th Annual Meeting, Annaheim, CA, February 4‐
8, 1999. 

 

2.  An  experimental model  of  adult‐onset  slip  progression  in  isthmic  spondylolisthesis.  Patwardhan A, 
Simonds J, Voronov L, Havey R, Ghanayem A, Hodges S, Ali A, Paxinos O, Gavin T, Meade K. American Society 
of Mechanical Engineers, New York, NY, November 2001.  
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3.  An  experimental model  of  adult‐onset  slip  progression  in  isthmic  spondylolisthesis.  Patwardhan A, 
Simonds  J, Voronov  L, Havey R, Ghanayem A, Hodges  S, Ali A, Paxinos O, Gavin  T, Meade K. American 
Academy of Orthopaedic Surgeons, 69th Annual Meeting, Dallas, TX, February 13‐17, 2002. 

 

4.  An  experimental model  of  adult‐onset  slip  progression  in  isthmic  spondylolisthesis.  Patwardhan A, 
Simonds J, Ghanayem A, Hodges S, Voronov L, Paxinos O, Havey R, Phillips F, Gavin T. Orthopaedic Research 
Society, 48th Annual Meeting, Dallas, TX, February 10‐13, 2002. 

 

5.  Biomechanical Comparison of ALIF and PLIF Cage Constructs. Paxinos O, Serhan H, Voronov L, Simonds 
J, Havey R, Ghanayem A., Zindrick M, Lorenz M, Patwardhan A. ISSLS, Annual Meeting, Cleveland, OH, 
May 14‐18, 2002. 

 

6.  A Biomechanical Comparison of PLIF versus TLIF Under Physiologic Compressive Load. Lee S, Ghanayem 
A, Patwardhan A, Hodges S, Simonds J, Voronov L, Havey R, Serhan H, Paxinos O, Creech S.  ISSLS, Annual 
Meeting, Cleveland, OH, May 14‐18, 2002. 

 

7.  An  experimental model  of  adult‐onset  slip  progression  in  isthmic  spondylolisthesis.  Patwardhan A, 
Paxinos O,  Simonds  J, Ghanayem  A,  Hodges  S,  Voronov  L,  Havey  R,  Zindrick M, Gavin  T.  International 
Research Society of Spinal Deformities, 4th Annual Meeting, Athens, Greece, May 24‐27, 2002. 

 

8.  Effect of Compressive Preload on the Stability of Different Cage Constructs. Patwardhan A, Carandang 
G, Lee S, Paxinos O, Ghanayem A, Cunningham B, Phillips F, Voronov L, Havey R, Simonds J, Meade K, 
Lim  T, Gavin  T,  Zindrick M.  International Research Society of   Spinal Deformities,  4th Annual Meeting, 
Athens, Greece, May 24‐27, 2002. 

 

9.  Effect of preload on cervical spine kinematics. Paxinos O, Ghanayem A, Patwardhan A, Voronov L, Carandang 
G,  Zindrick M,  Lorenz M, Havey R. Cervical  Spine Research  Society, 13th Annual Meeting, Miami,  Florida, 
December 5‐7, 2002. 

 

10.  A Laboratory Model to Simulate the Effect of Gz Forces on Fighter Pilot Cervical Spine. Paxinos O, 
Patwardhan A, Havey R, Voronov L, Zindrick M, Lorenz M, Carandang G, Ghanayem A. Cervical Spine 
Research Society, 13th Annual Meeting, Miami, Florida, December 5‐7, 2002.  

 
11.  The effect of follower preload on the flexion‐extension response of the spine. Stanley S, Ghanayem A, 

Voronov L, Havey R, Paxinos O, Patwardhan A. 21st Annual Meeting, Mid‐America Orthopaedic 
Association, Hilton Head Island, SC, April 23‐27, 2003. 

 
12.   A biomechanical comparison of  sacral fixation systems for the treatment of lumbar fractures. Paxinos 

O, Zindrick M, Voronov L, Havey R, Lorenz M, Sartori M, Ghanayem A, Patwardhan A. American Spinal Injury 
Association, Annual Meeting, Miami, Florida, April 4‐6, 2003. 

 
13.   Complete ligamentous flexion distraction injury of the cervical spine is effectively stabilized by ACDF 

with a locked plate. Paxinos O, Ghanayem A, Voronov L, Zindrick M, Havey R, Lorenz M, Carandang G, 
Patwardhan A. American Spinal Injury Association, Annual Meeting, Miami, Florida, April 4‐6, 2003. 

 
14.   A new model for the study of thoracolumbar fractures under preload. Stanley S, Ghanayem A, 

Patwardhan A, Havey R, Voronov L, Paxinos O, Carandang G. American Spinal Injury Association, Annual 
Meeting, Miami, Florida, April 4‐6, 2003. 

 
14.   The  effect of ACDF with  a  locked plate on  the  kinematics of  the  adjacent proximal  segment. Paxinos O, 

Ghanayem A, Zindrick M, Voronov L, Lorenz M, Havey R, Patwardhan A, Carandang G. 2nd Congress on Spine 
Care World Spine II, Chicago, IL, August 10‐13, 2003. 
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