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οσφυϊκή λόρδωση
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Yποψήφιος διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης και
μεταπτυχιακός υπότροφος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών,
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Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών,
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Υ.Μ.-Ι.Τ.Ε.), 5Ορθοπαιδικός
Χειρουργός, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 6Καθηγητής,
Ομάδα Εμβιομηχανικής ΤΕΙ Κρήτης, 7Επιστημονικός Συνεργάτης, Ομάδα
Εμβιομηχανικής ΤΕΙ Κρήτης
Εικόνα 1. Οι αλλαγές στη λόρδωση επιφέρουν μετατόπιση του κέντρου βάρους του
υπερκείμενου σώματος. Αυτό με τη
σειρά του επιδρά
στον καταμερισμό
των φορτίσεων.

H Συντακτική Eπιτρoπή επισημαίνει ότι oι στήλες της εφημερίδας είναι ανoικτές για κάθε
συνεργασία συναδέλφoυ πoυ θα αφoρά σε θεραπευτικό θέμα, ανασκόπηση, βιβλιoγραφική ενημέρωση ή σε πρoσωπική εμπειρία γύρω από επίκαιρα ή κλασικά oρθoπαιδικά
θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS
To INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση:
•Aνασκoπήσεις oρθoπαιδικών ή ιατρικών θεμάτων, στις oπoίες τoνίζoνται ιδιαίτερα oι σύγχρoνες
απόψεις. •Eπίκαιρα oρθoπαιδικά θέματα ή θέματα σχετιζόμενα με την ειδικότητα της Oρθoπαιδικής.
•Eνδιαφέρoυσες περιπτώσεις με πρακτικό ενδιαφέρoν. •Aναφoρά σε συνέδρια, επιστημoνικές
εκδηλώσεις πoυ έγιναν, με παρoυσίαση των απoτελεσμάτων των εργασιών τoυς και με ιδιαίτερη
έμφαση στις σύγχρoνες θεραπευτικές πρoσεγγίσεις. •Kλινικoεργαστηριακά ή επιδημιoλoγικά
θέματα. •Θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Oρθoπαιδική. •Σημαντικές ειδήσεις από τη
δραστηριότητα επιστημoνικών ιατρικών εταιρειών. •Eιδικά άρθρα. •Παρoυσίαση σύγχρoνης
τεχνoλoγίας στην Oρθoπαιδική. •Eνημέρωση για τεχνικά θέματα πoυ αφoρoύν στoν τεχνικό
εξoπλισμό τoυ oρθoπαιδικoύ ιατρείoυ ή των ενδoσκoπικών μoνάδων. •Πρακτικές κατευθύνσεις
σε δύσκoλα oρθoπαιδικά θέματα. •Eπιστoλές πρoς τη Σύνταξη. •Aνασκόπηση τoυ διεθνoύς
Iατρικoύ Tύπoυ. •Oρθoπαιδικές ή ιατρικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. •Oρθoπαιδική και
Πληρoφoρική. •Oρθoπαιδική και Iστoρία. •Bιβλιoπαρoυσιάσεις, βιβλιoκρισίες. •Eρωτήσεις
αυτoελέγχoυ oρθoπαιδικών γνώσεων. •Aφιερώματα σε συναδέλφoυς πoυ απεβίωσαν. •Nέα
ιατρoφαρμακευτικά πρoϊόντα. •Aγγελίες με ιατρικό περιεχόμενo. •Πρoαναγγελίες επιστημoνικών
εκδηλώσεων. Eπίσης, τo INFO ORTHOPAEDICS δέχεται για δημoσίευση χειρόγραφα πoυ είναι
σύντoμες μεταφράσεις στα ελληνικά εργασιών, οι οπoίες έχoυν δημoσιευτεί σε ξενόγλωσσα
περιoδικά.
Oδηγίες για τη σύνταξη χειρoγράφων και δισκετών H/Y πρoς απoστoλή για τo INFO
ORTHOPAEDICS
• Δύo αντίγραφα τoυ χειρoγράφoυ, δακτυλoγραφημένα ή εκτυπωμένα σ’ εκτυπωτή με διπλό
διάστημα, σε λευκό χαρτί διαστάσεων A4 (21 x 28cm). To σύνoλo τoυ κειμένoυ να μην
υπερβαίνει τις 6 σελίδες A4.
• Xρησιμoπoιήστε ξεχωριστό φύλλo για κάθε ένα από τα εξής τμήματα (πoυ πρέπει να απoτελoύν
τo χειρόγραφo).
α) Σελίδα τίτλoυ [περιλαμβάνει τoν τίτλo, στoιχεία των συγγραφέων (oνoματεπώνυμo, ιδιότητα,
διεύθυνση, τηλέφωνo, fax, e-mail (αν υπάρχει)]. β) Kείμενo. γ) Bιβλιoγραφία, εάν είναι απαραίτητη.
δ) Πίνακες - σχέδια (σε ξεχωριστό φύλλo τo καθένα). ε) Yπότιτλoι των εικόνων.
• Eικόνες - σχέδια, φωτoγραφίες, slides. Toπoθετήστε αυτoκόλλητη επιγραφή στo πίσω μέρoς
τoυς με τα εξής στoιχεία: Όνoμα συγγραφέα, αριθμός της εικόνας, βέλoς πoυ να δείχνει τo
πάνω μέρoς της.
• Οι εργασίες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική
μορφή:
α) είτε σε CD με το κείμενο σε αρχείο Word και τις φωτογραφίες σε μορφή jpeg σε υψηλή
ανάλυση (300 dpi) ή τυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί (glossy), β) είτε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση kafkas@otenet.gr με την ένδειξη «Για την εφημερίδα INFO ORTHOPAEDICS».
Σημείωση: Xειρόγραφα δημoσιευμένα ή μη, καθώς και σχήματα, πίνακες, φωτoγραφίες, διαφάνειες
ή δισκέτες δεν επιστρέφoνται.
Παρακαλώ, απoστείλατε τα χειρόγραφα, δισκέτες και τo λoιπό έντυπo υλικό πρoς δημoσίευση
στη διεύθυνση:
ΠPOΣ: INFO ORTHOPAEDICS
Yπόψη κoυ Γ. Σάπκα, Δ/νση: Mεσoγείων 215, 115 25 Aθήνα
Tηλ.: 210 6777590, Fax: 210 6756352, E-mail: kafkas@otenet.gr

Εισαγωγή

Η σπονδυλική οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μια συχνή
πάθηση, που προσβάλλει σχεδόν το 80% των ατόμων ηλικίας άνω των 50 ετών1-3. Έχει, επίσης, καταδειχθεί πως η ακτινογραφικά διαπιστωμένη οστεοαρθρίτιδα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος σχετίζεται με αυξημένη θνητότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας
και παρουσίας άλλων επιβαρυντικών παραγόντων
όπως σακχαρώδους διαβήτη, καπνίσματος, κατάχρησης αλκοόλ, ιστορικού καρδιαγγειακών παθήσεων και υπέρτασης4.
Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εκφυλιστικής
νόσου είναι οι μεταβολές των φυσιολογικών ανατομικών γνωρισμάτων της προσβαλλόμενης άρθρωσης. Στην πράξη, τα ακτινογραφικά ευρήματα που
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση αποτελούν ουσιαστικά μορφολογικές διαφορές που διακρίνονται
5
σε σχέση με το φυσιολογικό . Εκτός αυτών, η οστεοαρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει και μεταβολές
στην ευθυγράμμιση των αρθρώσεων6.
Πράγματι, αυτή η επίδραση στην ευθυγράμμιση
οδήγησε στη διατύπωση της υποθέσεως που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. Θεωρητικά, η οστεοαρθρίτιδα θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβολές
στην οσφυϊκή λόρδωση, δηλαδή στη συνολική ευθυγράμμιση της οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης στο
οβελιαίο επίπεδο.
Tο συνολικό αποτέλεσμα της στένωσης των μεσοσπονδυλίων και αποφυσιακών αρθρώσεων καθώς και η σφηνοειδής παραμόρφωση (ως προϊόν
της φυσιολογικής φθοράς λόγω ηλικίας και όχι λόγω κατάγματος7) θα επέφερε την επίταση της καμπυλώσεως της οσφυϊκής μοίρας. Ένα άλλο θεώρημα είναι πως η λόρδωση μπορεί να συμβάλλει

στην παθογένεση της οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας.
Αυτό το θεώρημα προκύπτει από τη μηχανική ανάλυση των κολώνων.
Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελεί μια τέτοια κολώνα, η οποία ανθίσταται στα συμπιεστικά φορτία που εξασκούνται από το υπερκείμενο σώμα. Σε μια ευθεία κολώνα, τα φορτία θα καταμερίζονταν εξίσου σε όλα τα τμήματα των σπονδυλικών αρθρώσεων.
Αν η κολώνα είναι κυρτή, τότε ένα μεγαλύτερο ποσοστό του υποστηριζόμενου φορτίου μεταφέρεται
στα οπίσθια στοιχεία, δηλαδή στον οπίσθιο ινώδη
δακτύλιο και στις αποφυσιακές αρθρώσεις. Η μετάδοση των φορτίων στο δίσκο και στις αποφυσιακές
αρθρώσεις θα πρέπει να είναι διαφορετική για διάφορους βαθμούς λόρδωσης, αν και το μέγεθος αυτών των φορτίων παραμένει το ίδιο. Τέτοιες ανισομερείς φορτίσεις θα μπορούσαν να επιφέρουν οστεοαρθριτικές αλλοιώσεις στην προσβαλλόμενη περιοχή (εικόνα 1).
Αν κάποια από αυτές τις θεωρίες ισχύει, τότε πρέπει να υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ της οσφυϊκής λόρδωσης και της οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας.
Η υπόθεση που τίθεται υπό έλεγχο είναι η ύπαρξη
ενός τέτοιου συσχετισμού. Η στάση του σώματος
ενός ατόμου επηρεάζεται από μεταβλητές όπως η
ηλικία, το φύλο και το βάρος8-12.
Τα αποτελέσματα μιας έρευνας στην οποία αυτές
οι μεταβλητές δεν έχουν εξαλειφθεί θα ήταν λιγότερο έγκυρα. Είναι, λοιπόν, προτιμότερο το δείγμα
να αποτελείται από άτομα του ιδίου φύλου και παρόμοιας ηλικίας και σωματικής διάπλασης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καθοριστεί αν
υφίσταται κάποιος συσχετισμός μεταξύ της οβελιαί-

ΣΕΛΙΔΑ 

ας ευθυγράμμισης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής
στήλης, όπως αυτή εκφράζεται από τη λόρδωση και την
παρουσία οστεοαρθρίτιδας στην ίδια περιοχή σε ένα ομοιογενές δείγμα.
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Υλικά και μέθοδοι

Το δείγμα αποτελείται από 112 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ηλικίας 40-76 ετών (μέσος όρος= 57,3). Όλες οι ασθενείς
εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Το συγκεκριμένο δείγμα ελήφθη από ένα μεγάλο αριθμό
ασθενών που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία για διάφορους λόγους.
Ακτινογραφίες ΟΜΣΣ ελήφθησαν μόνο σε περιπτώσεις
όπου υπήρχε σαφής ένδειξη. Κανείς ασθενής δεν υπεβλήθη σε αυτή τη διαδικασία για σκοπό άλλο πέρα από όσον
αφορά στην αντιμετώπισή του. Καταγράφηκε η ηλικία, το
ύψος και το βάρος για κάθε ασθενή.
Από το δείγμα έπρεπε να αποκλειστούν όλες οι ασθενείς
με δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα καθώς και οι ασθενείς των
οποίων η οσφυϊκή καμπυλότητα υπέστη μεταβολές λόγω
ασθένειας ή ιατρογενούς παρέμβασης.
Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν:
1) Συγγενείς παθήσεις Σ.Σ.,
2) Σκολίωση,
3) Σπονδυλόλυση – Σπονδυλολίσθηση,
4) Σπονδυλικό κάταγμα,
5) Ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική
στήλη,
6) Φλεγμονώδης αρθροπάθεια,
7) Ιστορικό ενδοκρινολογικών ή μεταβολικών νοσημάτων.
Όλες οι ακτινογραφίες εξετάστηκαν δύο φορές από δύο
ξεχωριστούς παρατηρητές, ανεξάρτητα, για την παρουσία
οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων. Χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια Kellgren-Lawrence και στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν δύο ή περισσότερα κριτήρια, ετέθη η διάγνωση της
5,13
οστεοαρθρίτιδας .
Η συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών ήταν 98%. Οι ακτινογραφίες ψηφιοποιήθηκαν και οι μετρήσεις εκτελέστηκαν
με τη μέθοδο Cobb με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Η
χρήση υπολογιστών για τη μέτρηση της οσφυϊκής λόρδωσης έχει αποδειχθεί τουλάχιστον ισάξια, αν όχι καλύτερη,
14-16
από τη μέτρηση δια χειρός . Μετρήσεις έγιναν από την
κορυφή του Ο1 ως τη βάση του Ο5 καθώς και από την κορυφή του Ο1 ως την κορυφή του Ι1. Επιπροσθέτως, καθώς
αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει πως το 50-75% της συνολικής λόρδωσης μεταξύ των Ο1–Ι1 βρίσκεται στα δύο κατώτερα τμήματα9,10,17-20, μετρήθηκε και η γωνία μεταξύ της
βάσης του Ο5–Ι1.

Αποτελέσματα

Οσφυϊκή οστεοαρθρίτιδα διαγνώστηκε σε 49 ασθενείς,
ενώ 63 ασθενείς δεν είχαν στοιχεία της νόσου και χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Οι δύο ομάδες δεν είχαν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ηλικία και στη σωματική διάπλαση, όπως αυτή εκφράζεται από το δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ).
Στον πίνακα 1 γίνεται εμφανές πως δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις γωνίες της λόρδωσης ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πρακτικά, ο μέσος όρος των τιμών
ήταν σχεδόν ίδιος για όλες τις γωνίες (εικόνα 2). Ο μέσος
όρος των τιμών για όλο το δείγμα ήταν Ο1–Ο5 39,6ο, Ο1–Ι1
52,7ο, Ο5–Ι1 14,7ο.
Δε βρέθηκε συσχετισμός μεταξύ του βαθμού οσφυϊκής
λόρδωσης και της παρουσίας ή μη οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας.

Συζήτηση

Πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την οστεοαρθρίτιδα δεν
έχουν ακόμα διαλευκανθεί. Έχουν προταθεί κατά καιρούς
διάφορες θεωρίες και υποθέσεις, αλλά η απάντηση στο
ποια είναι τα ακριβή αίτια και η παθοφυσιολογία της νόσου διαφεύγει ως σήμερα.
Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να αναδείξει την ύπαρξη
ή μη κάποιου συσχετισμού μεταξύ της οβελιαίας καμπυλότητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της
παρουσίας οστεοαρθρίτιδας στην ίδια θέση. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως τέτοιος συσχετισμός δεν υφίσταται.
Ελάχιστες εργασίες πραγματεύονται τη σχέση μεταξύ της
λόρδωσης και της οστεοαρθρίτιδας.
Οι Lin και συν21 μέτρησαν τη λόρδωση σε ένα δείγμα
149 ασυμπτωματικών ενηλίκων Κινεζικής καταγωγής, εκ
των οποίων οι 45 είχαν κάποια στοιχεία οστεοαρθρίτιδας
της οσφυϊκής τους μοίρας. Δεν αναφέρονται διαφορές στη
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Εικόνα 2. Διάγραμμα
κατανομής λορδωτικών γωνιών στις δύο
ομάδες.

Πiνακας 1. Μeσες τιμeς και τυπικeς αποκλiσεις για την ηλικiα, ΒΜΙ και γωνiες λoρδωσης.
Οστεοαρθρίτιδα n=49

Ομάδα ελέγχου n=63

Σύνολο n=112

Ηλικία (έτη)

58.63 ± 7.17

56.37 ± 6.66

57.3 ± 6.94

BMI (kg/m2)

28.45 ± 4.77

29.48 ± 4.26

29.03 ± 4.50

L1–L5 (deg)

39.53 ± 14.36

39.73 ± 11.50

39.64 ± 12.77

L1–S1 (deg)

52.31 ± 12.60

53.05 ± 13.25

52.72 ± 12.92

L5–S1 (deg)

14.54 ± 5.75

14.80 ± 6.13

14.68 ± 5.94

λόρδωση μεταξύ των ατόμων με και χωρίς εκφυλιστικές αλλοιώσεις. Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι πως οι
ακτινογραφίες δεν ελήφθησαν σε όρθια θέση. Αντιθέτως,
οι Fahrni και Trueman22 βρήκαν μικρότερες γωνίες λόρδωσης και μικρότερη επίπτωση οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων σε ένα δείγμα ανδρών Ινδικής καταγωγής, σε σχέση με
τους λευκούς. Υπάρχουν αρκετές εργασίες όπου το δείγμα εμφάνιζε στοιχεία οστεοαρθρίτιδας και μετρήθηκε και η
λόρδωση, αλλά δεν έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί ο συσχετισμός μεταξύ τους23-25.
Συμπερασματικά, τουλάχιστον όσον αφορά στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, δε βρέθηκαν διαφορές στη λόρδωση μεταξύ αυτών που πάσχουν από οσφυϊκή οστεοαρθρίτιδα και αυτών που είναι ελεύθερες νόσου. Γίνεται εμφανές πως η οστεοαρθρίτιδα δεν προκαλεί μεταβολές στην
οβελιαία ευθυγράμμιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
Επιπροσθέτως, απομακρύνεται η πιθανότητα η αυξημένη
λόρδωση να προδιαθέτει στην ανάπτυξη οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας.
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