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Στένωση Σπονδυλικής Στήλης
(Εικόνες 1 και 2)

Παράγοντες:
•  Εκφυλιστικές Αλλοιώσεις - Οστεό φυτα
•  Σπονδυλόλυση - Σπονδυλο λίσθηση
• Πάχυνση ωχρού συνδέσμου
•  Κήλη Μεσοσπονδύλιου Δίσκου (ΚΜΔ)  οπί-

σθιος, κεντρικός
•  Καλοήθης ή Κακοήθης Νεοπλασία

Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου
• Νέκρωση κεφαλής του μηριαίου
• Μηροκοτυλιαία πρόσκρουση
• Δυσπλασία κοτύλης
• Κατάγματα ισχίου
•  Εκφυλιστικές αλλοιώσεις της κεφαλής του μηριαί-

ου και της κοτύλης  ολίσθηση προς τα κάτω
•  Ανωμαλίες διαμόρφωσης σφαιρικότητας 

(CAM)
•  Αποκόλληση του χόνδρου της κοτύλης
•  Θλάση προσαγωγών (πιθανή πρώιμη ΟΑ ισχί-

ων)

Εμβιομηχανική
Όταν υπάρχει στένωση σπονδυλικού σωλήνα, 

έχουμε πρόσθια κλίση του κορμού από 5 έως 
20+ μοίρες ,με αποτέλεσμα την οπισθολίσθηση 
της κεφαλής του μηριαίου οστού συνήθως άμφω 
(Εικόνα 3).

Η παρατεταμένη φόρτιση σε οπίσθια ολίσθηση 
δημιουργεί δυσαρμονική σχέση της κοτυλομηριαίας 
άρθρωσης, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσλει-
τουργιών (πόνος, δυσχέρεια, υποκλοπή κίνησης), 
κατόπιν αστάθεια με εμφάνιση αντισταθμιστικών 
φορτίων στην σύστοιχη άρθρωση ή και σε άλλες 
αρθρώσεις, καθώς και αλλαγή προτύπου βάδισης 
(Εικόνα 4).

Τέλος, η εμφάνιση της ενεργούς ΟΑ με πόνο, 
δυσκαμψία, αδυναμία στην άνοδο και κάθοδο 
σκάλας, καθώς και αδυναμία στην εκτέλεση των 
ADL, οδηγούν στην εγκατεστημένη ΟΑ με όλα 
τα στοιχεία που συνηγορούν στην εκφύλιση του 
χόνδρου, καθώς και στην μερική ή ολική αρθρο-
πλαστική (Εικόνες 5, 6).

Κλινικά Test
1) Εύρος κίνησης οσφυϊκής μοίρας

- Κάμψη: 90
- Έκταση: 25
- Στροφή: 10

- Πλάγια Κάμψη: 35
2)  Straight leg raise (Lasegue’s)  

(Εικόνα 7)
3) Slump Test (Εικόνα 8)
4) Εύρος κίνησης ισχίου

- Κάμψη: 0-125
- Έκταση: 0-115
- Απαγωγή: 0-45
- Προσαγωγή: 45-0
- Έσω στροφή: 0-45
- Έξω στροφή: 0-45
 (Ιδιαίτερη προσοχή στην Κάμψη και Στροφή)

5) Fabare’s Test (Εικόνα 9)

Εργαστηριακός Έλεγχος σε στένωση 
του σωλήνα
Α) Έκταση (Εικόνα 10)
Β) Κάμψη (Εικόνα 11)

MRI (Εικόνα 12)

Η διαφορική αξιολόγηση είναι σύνθετη, πολύ-
πλοκη και πολυπαραγοντική. Χρειάζεται ενδελεχώς 
κλινική εργαστηριακή μελέτη και πολύ φειδώ στη 
λήψη απόφασης για την περαιτέρω αγωγή.

Ερώτηση
Τι γίνεται όμως όταν συνυπάρχει ασυμπτωματική 

στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και ο πάσχων 
χειρουργείται στα ισχία; Είναι το αποτέλεσμα ικα-
νοποιητικό;

Απάντηση
Συνήθως όχι, γιατί η έκταση του κορμού μετά την 

αρθροπλαστική θα «στραγγαλίσει» το σωλήνα, 
δίνοντας ακόμα και εντονότερα συμπτώματα ρι-
ζοπάθειας στα κάτω άκρα, οφειλόμενα πλέον στη 
σπονδυλική στένωση.

Παρότι ο πόνος του ισχίου υφίεται, η ένταση των 
νευρολογικών και αισθητικών διαταραχών από τη 
Σ.Σ. δημιουργεί μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα της 
επέμβασης, όπου εκφαίνεται ότι η πρωτογενής και 
γενεσιουργός αιτία ήταν η στένωση του σπονδυλικού 
σωλήνα, όπου και η λύση θα μπορούσε να ήταν 
είτε χειρουργική αποσυμπίεση της σπονδυλικής 
στένωσης, είτε διπλή χειρουργική επέμβαση, τόσο 
στη Σ.Σ., όσο και στα ισχία.

Φυσικά, μπορεί να ισχύει και το αντίστροφο, 
ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σκολιώσεων και άλλων 
δυσμορφιών, που δημιουργούν μονόπλευρη επι-
βάρυνση της Σ.Σ. και του ισχίου, οπότε μπορεί να 

Στένωση Σπονδυλικού Σωλήνα 
και ΟΑ Ισχίων

Υπάρχει Αλληλεξάρτηση; 
Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση - 

Κριτική Ανασκόπηση
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Η συνύπαρξη, καθώς και η αλληλεπίδραση στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα με την οστεοαρθρίτιδα του ισχίου είναι 

ένας συνδυασμός, που όταν συμβαίνει μπορεί να οδηγήσει σε αβέβαιη διάγνωση και φυσικά αβέβαιη αντιμετώπιση, τόσο 

χειρουργικά, όσο και συντηρητικά.

Εικόνες 1 και 2. Στένωση Σπονδυλικής 
Στήλης.
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Εικόνα 5. Εικόνα 6. Εικόνα 7. Straight leg raise (Lasegue’s).

Osteoarthritis

Εικόνα 8. Slump Test

Εικόνα 11. Κάμψη. Εικόνα 12. MRI.Εικόνα 10. Έκταση

Εικόνα 9. Fabare’s Test.
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Εικόνα 14. Βράχυνση στο μείζονα γλουτιαίο.Εικόνα 13.
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Εικόνα 15. Βράχυνση στον τείνοντα την πλατ. περιτονία.

A

αποφορτίσει τη σπ. Στένωση και κυρίως 
τη μονόπλευρη στένωση, καθώς και ομό-
πλευρη (κυρτή) στένωση των τρημάτων της 
Σ.Σ. ή της διάτασης των ισχιακών νεύρων 
από την κοίλη πλευρά (Guy Fogel, Spine 
J., 2003), (Εικόνα 13).

Άλλοι λόγοι που οδηγούν 
σε μονόπλευρη φόρτιση
1)  Βράχυνση στον μείζονα γλουτιαίο  

(Εικόνα 14)
2)  Βράχυνση στον τείνοντα την πλατ. Περιτονία 

(Εικόνα 15)
3)  Βράχυνση στον απιοειδή (Εικόνα 16)
4)  Βράχυνση στον τετράγωνο οσφυϊκό  

(Εικόνα 17)

Στατιστική
•  Ακτινολογικά: ΟΑ (Εκφ. Αλλοιώσεις) 55 

χρονών >80% (περισσότερο από 40 ε-
κατομμύρια στις Η.Π.Α.).

• ΟΑ γονάτων 40% 80> χρονών.
• ΟΑ ισχίου 12% 80> χρονών.
•  Παρόμοια ποσοστά ισχύουν και για τη 

Σπ. Στένωση, αλλά οι ασθενείς είναι α-
συμπτωματικοί στη Σπ. Στένωση: 60% σε 
ασθενείς 60> χρoνών με MRI (Borstainet 
et al, 2001).

•  Μόνο η πάρα πολύ μεγάλου βαθμού 
στένωση από μεγάλα οστεόφυτα ή με-
γάλες ΚΜΔ δίνουν συμπτώματα (Beattle 
et al, Spine, 2000).

•  Στην Washington, από το 1986 έως το 
1988, αναφέρονται 18.122 ασθενείς με 

χειρουργική ένδειξη και υπεβλήθησαν 
σε χειρουργείο, από τους οποίους 3.380 
(18,6%) για σπονδυλική στένωση.

•  Στις ΗΠΑ 52.000 χειρουργικές επεμβά-
σεις γίνονται κάθε χρόνο για σπονδυλική 
στένωση (Lawrence et al, 1998).

Η πραγματική συχνότητα συνύπαρξης 
σπονδυλικής στένωσης και ΟΑ ισχίου είναι 
άγνωστη, αλλά όχι ανύπαρκτη. Κυρίως η 
ασυμπτωματική στένωση, ταυτόχρονα με 
«συμπτωματική» ύπαρξη πόνου και κλινικής 
ή εργαστηριακής εικόνας ΟΑ ισχίου είναι 
υπαρκτή. Αυτό το γεγονός δικαιολογεί ότι 
παρότι υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλα-
στική, τα συμπτώματα παρέμειναν ή και 
επεκτάθηκαν, λόγω της στένωσης (Bohl 

and Steffee, Spine, 1999).

Συμπέρασμα
•  Είναι σημαντικό να βρεθεί η πρωτογενής 

αιτία.
•  Αν είναι η σπ. Στένωση, τότε η χειρουρ-

γική αποσυμπίεση είναι «ενδεδειγμένη» 
αντιμετώπιση.

•  Αν η ΟΑ δημιουργεί ψευδοστενωτική 
εικόνα, τότε η ολική αρθροπλαστική του 
ισχίου προηγείται.

•  Αν και τα 2 επίπεδα έχουν «πληγεί», τότε 
η διπλή επέμβαση είναι απαραίτητη.

•  Η εμβιομηχανική αλλαγή στην κλειστή 
αλυσίδα είναι σημαντική για το περαιτέρω 
πλάνο της φυσικής αποκατάστασης, όπου 
θα προσπαθήσει να επαναφέρει τα νέα 



Εικόνα 16. Βράχυνση στον απιοειδή. Εικόνα 17. Βράχυνση στον τετράγωνο 
οσφυϊκό.

Εικόνα 18.
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δεδομένα στη σταθερότητα, κινητικότητα 
και λειτουργικότητα των εμπλεκόμενων 
αρθρώσεων και κινητικών μονάδων.

Στάδια ανάρρωσης ασθενούς
•  Αναγνωρίστε και τροποποιήσετε επίπονες 

δραστηριότητες.
•  Κρατήστε ημερολόγιο της πορείας του 

ασθενούς και των δραστηριοτήτων του.
•  Αναπτύξτε συνείδηση της θέσης της Σ.Σ.
•  Ξεκινήστε ασκήσεις σταθεροποίησης και 

κινητοποίησης της Σ.Σ.
• Βελτιώστε την μυϊκή αντοχή.
•  Ενθαρρύνετε τους ασθενείς να εντάξουν 

τα παραπάνω στη ρουτίνα της καθημε-
ρινότητας.
Η εμβιομηχανική ανάλυση γίνεται με σύγ-

χρονα μέσα καταγραφής και ανάλυσης 
βάδισης, κίνησης, κινητικότητας και στάσης 
σπονδυλικής στήλης (όπως τηλεμετρία, 
ανάλυση μυϊκού έργου-ισχύος, ανάλυση 
βάδισης με πελματογράφημα/βαροποδό-
μετρο κ.λπ.).

Μπορεί να μας δώσει ουσιαστικές λύσεις 
στην ανεύρεση της αιτίας της πάθησης, 
φτάνοντας ίσως έτσι στην αιτιοπαθογενή 
αποκατάσταση και όχι στη συμπτωματική 
θεραπεία.

Οι νέες τεχνικές και μέθοδοι είναι πλέον 
στα χέρια των ειδικών, που, ως ομάδες και 
όχι ως μονάδες, μπορούν να αποκτήσουν 
καλύτερη μηχανολογική αντίληψη και μη-
χανική εφαρμογή, διατηρώντας έτσι, όσο 
το δυνατόν την αρχιτεκτονική εικόνα του 

ανθρωπίνου σώματος (Εικόνα 18).
Αρκεί να συνεργαστούν μεταξύ τους όλες 

οι διαφορετικές ειδικότητες που εμπλέκονται 
στη μελέτη, κατανόηση, θεραπεία και απο-
κατάσταση του μυοσκελετικού συστήματος 
του ανθρωπίνου σώματος.
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