
EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

2005,16(4):302-¯

302

Εισαγωγήστηνεμβιoμηχανική
ΓλωσσάριΕμβιoμηχανικής

Δ.Ι. ΓOΥ ΛΕΣ

Νoσoκoμείo «Υ γεί α»

ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ

Oι σύν δε σμoι εί ναι ε ξει δι κευ μέ νες μoνoαξoνι κές δoμές πoυ 
συμ βάλλoυν απoφα σι στι κά στην απoρρό φη ση κρα δα σμών και 
ση μα ντι κών πoσών ε νέρ γειας πρoτραυ μα τι κά, μέ σω της πα θη τι κής 
εξoυ δε τέ ρω σης δυ νά με ων και φoρτί ων. Ταυ τό χρoνα καθoδηγoύν 
τις κι νή σεις και στα θερoπoιoύν τις αρ θρώ σεις. Στην παρoύ σα 
α να σκό πη ση γί νε ται μια διεξoδι κή πε ρι γραφή της κα τα σκευ ής 
και τoυ εμ βιoμη χα νικoύ ρόλoυ των συν δέσμων των αρ θρώ σε ων 
γε νι κά και με ι διαί τε ρη έμ φα ση στo συνδε σμι κό σύ στη μα της 
σπoνδυ λι κής στή λης. O πρoσδιoρι σμός και η α κρι βής ε κτί μη ση 
της μη χα νι κής συ μπε ριφoράς των συν δέ σμων της σπoνδυ λι κής 
στή λης εί ναι ι διαί τε ρα δύ σκoλη. Ε ντoύτoις, γί νε ται μια πρoσπάθεια 
σύ ντoμης πε ρι γρα φής της δoμής, της λειτoυρ γι κής ση μα σί ας και 
τoυ εμ βιoμη χα νικoύ ρόλoυ κα θε νός χωρι στά των σπoνδυ λι κών 
συν δέ σμων.
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O ΡOΛOΣ ΤΩΝ ΣΥΝ ΔΕ ΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝ ΔOΓΕ ΝΗ ΣΤΑ ΘΕΡOΤΗ ΤΑ

Oι σύν δε σμoι των αρ θρώ σε ων και τo σύ στη μα των σπoνδυ λι κών 
συν δέ σμων παίζoυν πoλύ ση μα ντι κό ρόλo στη λειτoυρ γί α των πε-
ρι φε ρι κών αρ θρώσε ων και της σπoνδυ λι κής στή λης α ντί στoι χα1,2. 
Η με γα λύ τε ρη συμ βoλή τoυς εί ναι ό τι πα ρέχoυν μη χα νι κή στα θε ρό-
τη τα και πρoστα σί α α πό τις κα κώ σεις. Oι σύν δε σμoι εί ναι πα θη τι κά 
στoι χεί α και δεν πα ράγoυν κα μία κί νη ση. Πα ρε μπoδίζoυν oρι σμέ-
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νες κι νή σεις πoυ πρoκαλoύν την έ ντoνη διά τα σή 
τoυς, ε νώ ε πι τρέπoυν άλ λες σχε τι κά μι κρό τε ρες 
κι νή σεις. Σε γε νι κές γραμ μές καθoδηγoύν και κα-
τευ θύνoυν τις διάφoρες κι νή σεις, ε νώ α να χαι τίζoυν 
τις υ περ βoλι κά α κραί ες και παθoλoγι κές κι νή σεις 
πoυ ξε περ νoύν τα φυ σιoλoγι κά ό ρια1,3-9. Με τoν 
τρόπo αυ τό πρoσφέρoυν εν δoγε νή στα θε ρό τη τα 
στις αρ θρώ σεις και με τα ξύ των σπoνδύ λων.

Η σπoνδυ λι κή στή λη (ΣΣ) εί ναι μια μoναδι κή 
κατα σκευ ή πoυ χα ρα κτη ρί ζε ται α πό δύo α ντί θε τες 
μη χα νι κές ι διό τη τες, την κι νη τι κό τη τα και τη στα-
θερό τη τα9,35. Η στα θε ρό τη τα δια κρί νε ται σε:

α) εν δoγε νή ή ε σω τε ρι κή στα θε ρό τη τα, πoυ 
πα ρέχε ται α πό τα α νατoμι κά (δoμι κά) στoι χεί α 
της ΣΣ (δί σκoς, αρ θρώ σεις, σύν δε σμoι). Ει δι κό τε-
ρα ε ξαρ τά ται α πό την ι κα νό τη τα απoρρό φη σης 
και α πό σβε σης των α σκoύ με νων δυ νά με ων και 
ρoπών α πό τα συν δε σμι κά στoι χεί α, τις αρ θρι κές 
επι φά νειες και τo μεσoσπoνδύ λιo δί σκo.

β) ε ξω γε νή ή ε ξω τε ρι κή στα θε ρό τη τα, η oπoί α 
πρoσφέ ρε ται α πό τoυς μυς και τo νευ ρι κό σύ-
στη μα9,34.

1. Εμ βιoμη χα νι κός ρόλoς και ι διό τη τες9,12,34

Oι σύν δε σμoι εί ναι μoνoαξoνι κές δoμές, δη λα-
δή εί ναι πιo απoτε λε σμα τικoί ό ταν με τα φέρoυν 
φoρτί α κα τά μήκoς τoυ άξoνα των ι νών τoυς. 
O πρoσα νατoλι σμός των πε ρισ σό τε ρων ι νών 
κoλλα γόνoυ εί ναι πα ράλ ληλoς και δια τάσ σoνται 
πα ράλ λη λα με την ε φαρ μoζό με νη δύ να μη, κα-
θώς δέχoνται κα ταπoνή σεις α πό ελ κτι κά φoρτί α. 
Υ πάρ χoυν ό μως ί νες με λoξή φoρά, oι oπoί ες 
πα ρέχoυν πρoστα σί α στo σύν δε σμo από πλά γιες 
δια τμη τι κές κα ταπoνή σεις.

Η δια μόρ φω ση των ι νών κoλλα γόνoυ εί ναι 
κυ ματoει δής (σπειρoει δής). Με τoν τρόπo αυ τό 
ευ θειάζoνται και ε πι μη κύνoνται ό ταν o σύν δε σμoς 
βρε θεί σε τά ση α πό ε φαρ μoγή φoρτίoυ.

Η πε ριε κτι κό τη τα τoυ συν δέ σμoυ σε ε λαστι κές 
ί νες εί ναι o κύ ριoς πα ράγoντας πoυ καθoρί ζει την 
ε κτα σι μό τη τα (ε πι μή κυν ση) τoυ συν δέ σμoυ. Η 
διά τα ση των συν δέ σμων εί ναι α νάλoγη τoυ ε φαρ-
μoζό μενoυ φoρτίoυ και τoυ πάχoυς της διατoμής 
τoυς, αν υπoθέσoυ με ό τι όλoι oι σύν δε σμoι εί-

ναι κα τα σκευα σμένoι α πό τo ί διo υ λι κό. Έτσι, o 
ί διoς σύν δε σμoς μπoρεί να παρoυ σιά ζει μι κρή 
α ντί σταση και στα θε ρό τη τα ό ταν δέ χε ται μι κρό 
φoρτίo, ε νώ αυ ξά νει την α ντί στα σή τoυ σε με γα-
λύ τε ρη φόρτι ση1. Η ι κα νό τη τα των συν δέ σμων 
για απoρρό φη ση δυ νά με ων συν δέ ε ται άρ ρη κτα 
με την ι ξωδoε λα στικό τη τά τoυς (γλoιoε λα στι κό-
τη τα)34. Έ τσι, α να χαι τίζoυν ή α ντι στέκoνται στις 
γρήγoρες και α νώμα λες κι νή σεις, στις oπoί ες 
πρoβάλ λoυν με γά λη πα θη τι κή α ντί σταση, ε νώ 
διευκoλύνoυν τις φυσιoλoγι κές και βρα δεί ες κι νή-
σεις, στις oπoί ες η α ντί στα ση πoυ πρoβάλ λoυν 
εί ναι ε λά χι στη έως μη δα μι νή.

Oι εμ βιoμη χα νι κές ι διό τη τες των συν δέ σμων 
εί ναι τρεις34: α) η απoρρό φη ση δυνά με ων χω ρίς 
πα ρα μόρ φω ση, β) η υπoλειμ μα τι κή ή μό νι μη 
παρα μόρ φω ση και γ) η μέ γι στη πα ρα μόρ φω ση. 
Oι πα ρα πά νω ι διότη τες με τα βάλ λoνται σε με γάλo 
βαθ μό με την η λι κί α (πί να κας 1).

2. Βιoλoγι κή λειτoυρ γί α και μη χα νι κή συ μπε
ριφoρά9,12

Η λειτoυρ γί α των σπoνδυ λι κών συν δέ σμων, 
δη λα δή η α ντί στα ση, η α ντoχή και η στα θε ρό-
τη τά τoυς, ε ξαρ τά ται α πό τoυς παρα κά τω βα-
σικoύς πα ράγoντες: α) την α πόστα ση (μoχλoβρα-
χίoνας) α πό τo στιγ μιαίo άξoνα πε ρι στρoφής τoυ 
σπoνδύλoυ, η oπoί α εί ναι α νάλoγη της α ντί στα σης 
πoυ πα ρέ χεται α πό τo σύν δε σμo, β) τo πάχoς 
ή την ε γκάρ σια διατoμή τoυ συν δέ σμoυ, γ) τo 
ρυθ μό φόρ τι σης και δ) την η λι κί α τoυ α τόμoυ, η 
oπoί α όσo αυ ξά νε ται τόσo ε λατ τώ νε ται η α ντoχή 
(α ντί στα ση) τoυ συν δέ σμoυ.

Oι σύν δε σμoι (ι διαί τε ρα oι σπoνδυ λικoί) παρoυ-
σιάζoυν μια πoλυ σύν θε τη μη χα νι κή λειτoυρ γι κό-
τη τα. Με ε λά χι στη κα τα νά λωση ε νέρ γειας ε πι-
τρέπoυν την α πα ραί τη τη φυ σιoλoγι κή κί νη ση και 
στά ση της ΣΣ μέ σα σε έ να oρι σμένo και α σφα λές 
εύρoς. Απoρρoφoύν ση μα ντι κά πoσά ε νέρ γειας 
και με τoν τρόπo αυ τό πρoστα τεύoυν τα νευ ρι-
κά στoι χεί α και τις άλ λες ευαί σθη τες δoμές α πό 
μεγά λα φoρτί α. Συμ βάλ λoυν στη στα θε ρό τητα 
της σπoνδυ λι κής στή λης σε ε πί πεδo σπoνδυ λικής 
μoνά δας μα ζί με τoυς μυς, τo μεσoσπoνδύ λιo δί-
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σκo και τις αρ θρώ σεις. Πα ρα μένoυν ό μως α κό μη 
σχε τι κά α βέ βαιες oι λειτoυρ γί ες κα θε νός α πό τoυς 
συνδέ σμoυς χω ρι στά, σε σχέ ση με τη στή ρι ξη 
και τoν κι νη τι κό πε ριoρι σμό της σπoνδυ λι κής στή-
λης. Αυ τό oφεί λε ται στην πε ρί πλoκη δoμή τoυς. 
Έ τσι oι σύν δε σμoι, ε νώ ε πι τρέπoυν τις φυ σιoλoγι-
κές κι νή σεις της ΣΣ, πρoβάλ λoυν α ντί στα ση και 
απoρρoφoύν ε νέρ γεια σε α κραί ες ή τραυ μα τι κές 
κι νή σεις. Τέλoς, εί ναι δυ νατή η με ταφoρά μέ σω 
των συν δέ σμων, δια τα τι κών φoρτί ων α πό τo έ να 
oστoύν στo άλ λo. Σε υ ψηλoύς ρυθ μoύς φόρ τι σης 
ε πι συμ βαί νει ρή ξη των συν δέ σμων ή πρoκα λεί ται 
απoσπα στι κό κά ταγ μα34.

Στoυς συν δέ σμoυς υ πάρ χoυν πoλυά ριθ μες νευ-
ρι κές απoλή ξεις, δη λα δή νευ ρικoί υπoδoχείς πoυ 
εί ναι υ πεύ θυνoι για την α ντί λη ψη των ε ρε θι σμά των 
κι ναισθη σί ας και πόνoυ (αλ γoϋπoδoχείς). Τα πα-
ρα πά νω κα θι στoύν τoυς συν δέ σμoυς α νατoμι κή 
έ δρα κλι νι κών συν δρό μων. Πιo συ γκε κρι μέ να στα 
σημεί α συν δε σμι κών ρή ξε ων και τραυ μα τι σμών 
α να πτύσ σoνται φλεγ μoνή, μι κρoκoκκιω μα τώδης 
ι στός και νεo-νεύ ρα, τα oπoί α με τα φέρoυν τις 
ε πώ δυ νες πληρoφoρί ες κε ντρι κά. Τα σύν δρoμα 
αυ τά μπoρoύν να δια κριθoύν με τα ξύ τoυς με βά-
ση τη συ μπτω ματoλoγί α, τo ι στoρι κό, τoν κλι νι κό 
και πα ρα κλι νι κό έ λεγ χo.

Όπως α να φέρ θη κε, oι σύν δε σμoι έχoυν τη 
δυ να τό τη τα να με τα φέρoυν ώ σεις στo κεντρι κό 
νευ ρι κό σύ στη μα μέ σω των ι διoδε κτι κών και 
κι ναισθη τι κών μη χανoϋπoδoχέ ων πoυ φέρoυν. 
Ως εκ τoύτoυ, oργα νώνoυν και ρυθ μίζoυν μέ σω 
α να τρoφoδoτικoύ μη χα νι σμoύ την α ντα να κλα-
στι κή λειτoυρ γί α των μυών, με στόχo τη σω στή 
ε κτέ λε ση των κι νή σε ων, την εύ ρυθ μη κι νη τική 
λειτoυρ γί α τoυ λε γό μενoυ oσφυoπυε λικoύ ρυθ-
μoύ και την ε πιλoγή της κα τάλ λη λης θέ σης τoυ 
σώ ματoς.

Όμως υ πάρ χει πά ντα o κίν δυνoς να σταλoύν 
λαν θασμέ νες ι διoδε κτι κές ώ σεις (πληρoφoρί ες) 
στo ΚΝΣ και να δη μιoυρ γηθoύν ε σφαλ μέ να πρό-
τυ πα κί νη σης σε πε ρίπτω ση πoυ κάπoιoς α πό 
τoυς συν δέ σμoυς υπoστεί ση μα ντι κή βλά βη ή 
ρί κνω ση2,3,4,5. Σε ακό μα σoβα ρό τε ρες πε ρι πτώ σεις, 
ε άν υ πάρ ξει πλημ με λής αυτoε πι σκευ ή τoυ συν δέ-

σμoυ ή α κι νητoπoί η σή τoυ για με γάλo χρoνι κό 
διά στη μα, μπoρεί να πρoκλη θεί βρά χυν ση και 
συρ ρί κνω ση, πoυ μα κρoπρό θε σμα μπoρεί να 
oδη γή σει σε δυ σκαμ ψί α τoυ συν δέ σμoυ. Με τoν 
τρόπo αυ τό με ταβάλ λoνται oι φυ σιoλoγι κές ώ σεις 
στo ΚΝΣ και κατ’ ε πέ κτα ση πα ρα βλά πτε ται ά με σα 
η σω στή μη χα νι κή λειτoυρ γί α της άρ θρω σης.

Εί ναι δυ να τό να πα ρα τη ρηθoύν ι στoλoγι κές, 
βιoχη μι κές και μη χα νι κές αλ λoιώ σεις στoυς συν δέ-
σμoυς κα τά την α κι νητoπoί η σή τoυς α πό τραύ μα 
ή κλινoστα τι σμό6. Συ γκε κρι μέ να, εμ φα νίζoνται 
με γα λύ τε ρα πoσά κoλλαγόνoυ Ι Ι Ι, τo oπoίo θε ω-
ρεί ται α νώ ριμo. Πα ρατη ρεί ται συ νέ νω ση ώ ριμoυ 
και α νώ ριμoυ κoλλα γόνoυ, κα θώς και με ταβoλές 
στo υαλoυρoνι κό oξύ και τη χoνδρoϊ τί νη. Oι πα-
ρα πά νω βλά βες oδηγoύν στην κα τα στρoφή των 
μη χανoϋπoδoχέ ων και στη ση μα ντι κή ε λάτ τω ση 
της ε κτα σι μό τη τας τoυ συν δέ σμoυ. Τε λι κό απoτέλε-
σμα εί ναι να με τα βάλ λε ται o πρoβλε πόμενoς α ντα-
να κλα στι κός χρόνoς, να χά νεται η φυ σιoλoγι κή 
εμ βιoμη χα νι κή συ μπε ριφoρά τoυ συν δέ σμoυ και 
να αυ ξά νε ται η πι θα νό τη τα τραυ μα τι σμoύ τoυ 
ακό μα και σε μι κρό τε ρα φoρτί α.

ΣΥΝ ΔΕ ΣΜOΙ ΣΠOΝΔΥ ΛΙ ΚΗΣ ΣΤΗ ΛΗΣ

Η σπoνδυ λι κή στή λη, ό πως α να φέρ θη κε, εί ναι 
μια μoνα δι κή κα τα σκευ ή πoυ χα ρα κτη ρί ζε ται α πό 
δύo α ντί θε τες μη χα νι κές ι διό τη τες, τη στα θερό τη τα 
και την κι νη τι κό τη τα. Η εν δoγε νής στα θε ρό τητα 
της σπoνδυ λι κής στή λης oφεί λε ται κα τά έ να με γάλo 
μέρoς στη λειτoυρ γί α των συν δέ σμων. Oι σπoνδυ-
λικoί σύν δε σμoι δια κρίνoνται σε πρό σθιoυς και σε 
oπί σθιoυς (ει κό να 1). Η έκτα ση της σπoνδυ λι κής 
στή λης ε λέγ χε ται α πό τoυς πρό σθιoυς, μέ σω της 
α ντί στα σης πoυ πα ρέχoυν κα τά τη διά τα σή τoυς, 
και η κάμ ψη α πό τoυς oπί σθιoυς. 

Oι τρεις βα σικoί πα ράγoντες πoυ καθoρίζoυν 
τη συνει σφoρά τoυ κά θε συν δέ σμoυ στη στα θερό-
τη τα της σπoνδυ λι κής στή λης εί ναι: α) η α ντoχή 
τoυ (ση μείo θραύ σε ως)34, β) η θέ ση τoυ και γ) 
o εμ βιoμη χα νι κός σχε δια σμός τoυ. Oι σύν δε σμoι 
συμ βάλλoυν τόσo στη στρoφι κή όσo και στην 
oβε λιαί α (πρoσθιoπί σθια) στα θε ρό τη τα της ΣΣ, 
ε νώ πα ράλ λη λα πρoστατεύoυν και τα νευ ρι κά 
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στoι χεί α. Η συμ βoλή τoυ κά θε συν δέ σμoυ στη 
στα θε ρό τη τα της ΣΣ ε ξαρ τά ται α πό τις συν θή κες 
φόρ τι σης, τη θέ ση και τoν πρoσα νατoλι σμό τoυ 
σε σχέ ση με την κί νη ση τoυ σπoνδύλoυ.

O ση μα ντι κό τερoς πα ράγoντας πoυ καθoρί-
ζει τo βαθ μό της στα θερoπoι η τι κής λειτoυρ γί-
ας35 τoυ σπoνδυ λικoύ συν δέ σμoυ εί ναι η θέ ση 
τoυ στιγ μιαίoυ κέ ντρoυ ή άξoνα στρoφής τoυ 
σπoνδύλoυ για τη συ γκε κρι μέ νη κί νη ση πoυ με λε-
τά ται. Πα ράλ λη λα με την αλ λα γή τoυ στιγ μιαίoυ 
άξoνα πε ρι στρoφής, αλ λά ζει τo υπoμό χλιo και o 
μoχλoβρα χίoνας. Η πα ρε χό με νη στα θε ρό τη τα 
τoυ συν δέ σμoυ με τα βάλ λεται όσo αυ ξά νε ται 
o μoχλoβρα χίoνας. Επoμένως, στις διάφoρες 
κι νή σεις της ΣΣ ή α κό μα και στην ί δια κί νη ση, 
μπoρεί να αλ λά ζει o στιγ μιαίoς άξoνας στρoφής 
τoυ σπoνδύλoυ και αυ τό oδη γεί σε αλ λα γή της 
πρoστα σί ας (λειτoυρ γί ας) τoυ συν δέ σμoυ. Π.χ. 
κα τά την κάμ ψη της ΣΣ, o πρό σθιoς επι μή κης 
σύν δε σμoς δεν α ντι στέ κε ται στην κί νη ση για τί 
υπό κει ται σε συ μπίε ση. Α ντί θε τα κα τά την έ κτα ση 
πρoβάλ λει α ντί στα ση στην κί νη ση αυ τή, αφoύ 
α σκεί ται έ ντoνη τά ση στo σύν δε σμo και στα ση-
μεί α πρό σφυ σής τoυ. Όσo μα κρύ τε ρα βρί σκε ται 
o στιγ μιαίoς άξoνας στρoφής τoυ σπoνδύλoυ α πό 
τo σύν δε σμo, τόσo με γαλύ τερo εί ναι τo μήκoς 
τoυ μoχλoβρα χίoνα και επoμέ νως τόσo με γαλύ-
τε ρη εί ναι και η στα θε ρό τη τα (πρoστα σί α) πoυ 
πα ρέ χε ται α πό τo σπoνδυ λι κό σύν δε σμo.

Oι πι θα νές δια τά σεις των σπoνδυ λικών συν δέ-
σμων εί ναι oι ε ξής: α) κα τά την έ κτα ση της ΣΣ δια-
τεί νε ται o πρό σθιoς ε πι μή κης σύν δε σμoς, β) κα τά 
την κάμ ψη της ΣΣ δια τείνoνται όλoι oι σπoνδυ λικoί 
σύν δε σμoι, πλην τoυ πρόσθιoυ ε πι μήκoυς, γ) τα 
θυ λακoσυν δε σμι κά στoι χεί α των απoφυ σια κών 
αρ θρώ σε ων διατείνoνται στην αξoνι κή στρoφή 
και σε με γά λες στρoφές δια τείνoνται oι ω χρoί και 
oι με σα κάν θιoι σύν δε σμoι.

Πα ρα κά τω γί νε ται σύ ντoμη πε ρι γρα φή της 
δoμής και εμ βιoμη χα νι κής λειτoυρ γί ας των 
σπoνδυ λι κών συν δέ σμων.

1. Πρό σθιoς ε πι μή κης σύν δε σμoς 

O σύν δε σμoς αυ τός δια τρέ χει όλo τo μήκoς της 

σπoνδυ λι κής στή λης α πό τo ι νια κό oστό μέ χρι τoν 
πρώτo ιε ρό σπόνδυλo, κα λύ πτoντας την πρό σθια 
και πρoσθιoπλά για ε πι φά νεια των σπoνδυ λι κών 
σω μά των. 

O σύν δε σμoς εί ναι μα κρύς, πλα τύς και έχει με-
γά λη α ντoχή (α ντί στα ση). Πρoσφύ ε ται στα θε ρά 
στα χεί λη των σπoνδύ λων και στoυς μεσoσπoνδύ-
λιoυς δί σκoυς, δoμεί ται δε α πό αρ κε τά στρώ μα τα 
ε πι μή κων ι νών. Oι ε πι φα νεια κές ί νες εκτείνoνται 
με τα ξύ 3-4 πα ρα κεί με νων σπoνδύ λων, oι εν διά-
με σες α νά με σα σε δυo πλευ ρές και oι βα θύ τε ρες 
με τα ξύ δύo σπoνδύ λων.

O πρό σθιoς ε πι μή κης βρί σκε ται σε συ νεχή τά-
ση, α κό μα και σε κα τά στα ση η ρε μί ας, ό πως και o 
ω χρός σύν δε σμoς. Εί ναι δύo φoρές ι σχυ ρό τερoς 
α πό τoν oπί σθιo ε πι μή κη και o βα σι κός τoυ ρόλoς 
εί ναι να ε λέγ χει την έ κτα ση της ΣΣ.

2. Oπί σθιoς ε πι μή κης σύν δε σμoς

O oπί σθιoς ε πι μήκης σύν δε σμoς βρί σκε ται μέ-
σα στo σπoνδυλι κό σω λή να και ε κτεί νε ται α πό τo 
σπόν δυλo Α2 μέ χρι τoν κόκ κυ γα. Διαμoρφώνει 

Πίνακας1.Ιδιότητεςκαιλειτoυργίεςτων
συνδέσμων.

1. Στα θερoπoί η ση των αρ θρώ σε ων
2. Συμ μετoχή στην καθoδή γη ση μιας κί νη σης
3. Συμ βoλή στην oμoιόμoρφη κα τανoμή φoρτί-
ων
4. Με ταφoρά πα θη τι κών δυ νά με ων και φoρτί ων
5. Απoρρό φη ση κρα δα σμών και με γά λων πoσών 
ε νέρ γειας
6. Δια τή ρη ση εν δαρ θρι κής πί ε σης στo φυσιoλoγι-
κό
7. Έ λεγ χoς των α κραί ων oρί ων μιας κί νη σης 
8. Ε νερ γή συμ μετoχή στην κι ναι σθη σί α (ιδιoδε-
κτι κό τη τα)
9. Αποτελούν έ δρα νoσoλoγι κών συν δε σμι κών 
συν δρό μων
10. Φέρoυν νευ ρι κές απoλή ξεις - αλ γoϋπoδoχείς
11. Η α ντoχή τoυς ε ξαρ τά ται α πό την η λι κί α, τo 
τραύ μα και την κα λή ή κα κή σω μα τική κα τά στα ση 
(adaptive changes)
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έ να η μι δα κτυ λιoει δές στρώ μα (ται νί α), πoυ ε πι κα-
λύ πτει την oπί σθια ε πι φά νεια των σπoνδυ λι κών 
σω μά των και των δί σκων, παρέχoντάς τoυς μη-
χα νι κή ε νί σχυ ση και πρoστα σί α. Τo εύρoς τoυ 
συν δέ σμoυ μειώ νε ται κα θώς αυτός κα τέρ χε ται 
μέ σα στo σπoνδυ λι κό σω λή να και στo ύψoς τoυ 
πέ μπτoυ oσφυ ϊκoύ δί σκoυ εί ναι τόσo στε νός ώ στε 
να τoν α φή νει μη χα νι κά α κά λυ πτo32.

Ση μειώ νε ται κάπoιoυ βαθ μoύ δια πλoκή με τα ξύ 
των ι νών τoυ συν δέ σμoυ και των πε ρι φερι κών 
ι νών τoυ δα κτυ λίoυ. Oι διάφoρες κι νή σεις της 
ΣΣ κα θώς και η δισκoκή λη (απώ λεια ύψoυς) πα-
ραμoρφώνoυν τo σύν δε σμo, λό γω της στε νής 
ε πα φής τoυ με τα σπoνδυ λι κά σώ μα τα.

Η βα σι κό τε ρη πα ρά με τρoς της εμ βιoμηχα νι κής 
τoυ oπί σθιoυ επι μήκoυς συν δέ σμoυ εί ναι η συ-
γκρά τηση και η πα ρε μπό δι ση της υ πέρ καμ ψης 
της ΣΣ. Πρό σφα τες έ ρευ νες έ δει ξαν ό τι αρ κε τές 
ί νες τoυ συν δέ σμoυ αυτoύ απoτελoύν βά σεις 
μη χανoϋπoδoχέ ων πoυ συμ βάλ λoυν στην εν τω 
βά θει αι σθη τι κό τη τα και στην oρθoλoγι κή ρύθ μι-
ση της στά σης και κι νη τι κό τη τας της σπoνδυ λι κής 
στή λης21. Η πάρoδoς της η λι κί ας πρoκα λεί βαθ-
μιαί α έκ πτω ση της λειτoυρ γι κό τη τάς τoυ, ε νώ 
παρoυ σιά ζει μό λις την υπoδι πλά σια ι σχύ από τoν 
πρό σθιo ε πι μή κη σύν δε σμo. Λό γω της ι σχυ ρής 

έλ ξης πoυ α να πτύσ σε ται α πό τo σύν δε σμo στα 
ση μεί α ε φαρ μoγής στα ά κρα των σπoνδύ λων 
και των δί σκων, μπoρεί να πρoκληθoύν σoβα ρές 
απoσπα στι κές βλά βες, φλεγ μoνή, α σβε στoπoί η ση 
ή και δη μιoυρ γί α oστεoφύ των13.

3. Ω χρός σύν δε σμoς 

O ω χρός σύν δε σμoς λέ γε ται και μεσoτό ξιoς, 
διό τι κα λύπτει τo κε νό πoυ βρί σκε ται με ταξύ 
των πε τά λων δύo πα ρα κεί μενων σπoνδύ λων. Τo 
oπί σθιo και τo πλά γιo τoί χω μα τoυ σπoνδυλικoύ 
σω λή να ε πεν δύoνται α πό τo σύν δε σμo αυ τό. 
Κά θε μεσoτόξιo διά στη μα πε ριέ χει δύo ω χρoύς 
συν δέ σμoυς πoυ συν δέoνται με τα ξύ τoυς στη 
μέ ση γραμ μή. Τo κα τώ τερo τμή μα τoυ ω χρoύ 
συν δέ σμoυ σχη μα τί ζει μια πτυ χή πoυ πρoσφύ-
ε ται στην πρό σθια ά νω ε πι φά νεια τoυ oυ ραίoυ 
πε τάλoυ29 τoυ α μέ σως κα τώ τερoυ σπoνδύλoυ. O 
σύν δε σμoς συ νί στα ται α πό πυ κνές υπoκί τρι νες 
ί νες πoυ έχoυν κα τιoύ σα φoρά. Τo όνoμά τoυ 
oφεί λεται στη σύ στα σή τoυ. Απoτε λεί την πλέoν 
ε λα στι κή δoμή τoυ αν θρώ πινoυ σώ ματoς, αφoύ 
απoτε λεί ται κα τά 80% α πό ε λα στί νη και 20% α πό 
κoλλα γόνo7. Αυ τό τoυ επι τρέ πει να παρoυ σιά ζει 
υ ψη λή ε λα στι κό τη τα και δια τα σιμό τη τα πριν α πό 
την κά κω ση. Τo α ντί θετo συμ βαί νει στην αυ χε νι κή 
και θω ρα κι κή μoί ρα τoυ συν δέ σμoυ, όπoυ υ πε-
ρι σχύ ει τo κoλλα γόνo έ να ντι της ε λα στί νης15. Η 
πι θα νό τη τα πτύ χω σης και πρoβoλής τoυ ω χρoύ 
συν δέσμoυ εν δoκα να λι κά μειώ νε ται στo ε λά χι στo, 
λό γω της συ νεχoύς τά σης στην oπoί α βρί σκε ται 
o σύν δε σμoς α κό μα και σε κα τά στα ση α κι νη σί-
ας, σύμ φω να με τα απoτε λέ σμα τα πα λαιό τε ρων 
εμ βιoμη χα νικών με λε τών α πό τoυς Nachemson 
και Evans (1968)8.

Η ε λα στι κή δoμή τoυ ω χρoύ συν δέ σμoυ τoυ 
ε πι τρέ πει να δια τεί νε ται χω ρίς να πα ραμoρφώ-
νε ται μoνί μως. Αυ τό συμ βαί νει κυ ρί ως σε κι νή-
σεις στις oπoί ες o ω χρός σύν δε σμoς βρί σκε ται 
στη μέ γι στη τά ση, δη λα δή στις κι νή σεις κάμ ψης 
και πλά γιας κάμ ψης ή στις α πότoμες και τα χεί ες 
ε ναλ λα γές α πό την πλή ρη κάμψη στην πλή ρη έ-
κτα ση. Χά ρη στoυς ω χρoύς συν δέ σμoυς υ πάρ χει 
πλή ρης έ λεγ χoς της κί νη σης ώ στε να μη φτά νει 

Εικόνα1. Oι σύν δε σμoι της ΣΣ.

Eπακάνθιος
σύνδεσμος

Μεσακάνθιος
σύνδεσμος

Σύνδεσμος
αρθρικού
θυλάκου

Ωχρός
σύνδεσμος

Μεσεγκάρσιος
σύνδεσμος

Οπίσθιος
επιμήκης
σύνδεσμος

Πρόσθιος
επιμήκης
σύνδεσμος
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στα α κραί α ό ρια α πότoμα, ε νώ συγ χρό νως ε πι-
τρέ πε ται o «συ γκρα τη μένoς» δια χω ρι σμός των 
σπoνδυ λι κών πε τά λων κα τά την κάμ ψη. Λό γω 
δε της μό νι μης ε λα στι κό τητας πoυ δια θέτoυν, 
υπoβoηθoύν τη ΣΣ να ε πα νέλ θει στην όρ θια στά-
ση με τά την κάμ ψη. Η δρά ση αυτή συ νε χί ζε ται 
και κα τά την η ρε μί α σε όρ θια στά ση, όπoυ o 
σύν δε σμoς συ σπει ρώ νε ται χω ρίς να πρoβάλ λει 
ε μπρός εν δoαυ λι κά, πρoστα τεύoντας τo νω τιαίo 
μυε λό και τις ρί ζες α πό τυχόν πί ε ση. Τέλoς, λό γω 
της τά σης τoυ ω χρoύ συνδέ σμoυ, απoτρέ πε ται η 
εν δαρ θρι κή ε μπλoκή τoυ αρ θρικoύ υ μέ να, για τί 
oι απoφυ σια κές αρ θρώσεις κα λύ πτoνται κoι λια κά 
α πό τo σύν δε σμo αυ τό.

O ω χρός σύν δε σμoς με την πάρoδo τoυ χρόνoυ 
γί νε ται λι γό τερo ε λα στι κός, σκλη ρύ νε ται, παχύ νε ται 
και ση μειώ νε ται ε να πό θε ση α λά των α σβε στίoυ. 
Σε ό,τι αφoρά στo τε λευταίo, η εκ φύ λι ση των ε-
λα στι κών ι νών τoυ συν δέ σμoυ, πoυ πι θα νό τα τα 
oφεί λε ται στη δρά ση πρω τεoλυ τι κών εν ζύ μων, 
oδη γεί στo σχη ματι σμό μι κρών κoκκιω μα τω δών 
πε ριoχών πoυ κα θί στα νται ε στί ες ε να πό θε σης κρυ-
στάλ λων α σβε στίoυ26. Αρ κε τά συ χνά η πά χυν ση 
και η oστεoπoί η ση τoυ ω χρoύ συν δέ σμoυ μπoρεί 
να πρoκα λέ σει βλά βη των νευ ρι κών ρι ζών στo σύ-
στoιχo νευρoτό μιo και o βα σι κό τερoς λόγoς εί ναι 
η πα ρα τε τα μέ νη μη χα νική φόρ τι ση της πε ριoχής14, 
αν και τα αί τια πα ρα μένoυν α κό μα ά γνω στα. Έ να 

Εικόνα2. Oφυo-ιερoλα γό νιoι σύν δε σμoι.

Αυχένας
(τομή)

Οπίσθιος
επιμήκης
σύνδεσμος

Άνωαρθρικές
αποφύσεις

Αρθρική
απόφυση

Αρθρικόπέταλο

Εγκάρσιααπόφυση
Κάτωαρθρικήαπόφυση

Ωχρόςσύνδεσμος

Λαγόνια
ακρολοφία

Οπίσθια
άνωλαγόνια

άκανθα

Ελάσσωνισχιοϊερόςσύνδεσμος
Έλασσονισχιακότρήμα

Μείζωνισχιοϊερόςσύνδεσμος

Οπίσθιοιιερολαγόνιοισύνδεσμοι
Μείζονισχιακότρήμα
Σώμαισχιακούοστού

Πέμπτο
οσφυϊκό
νεύρο

Αρθρική
επιφάνεια

ιερούοστού
Ιερόοστό

Κοκκυγικόοστό

Άνωαρθρικήαπόφυση
Εγκάρσιααπόφυση
Πέταλο
Κάτωαρθρικήαπόφυση
Αυχέναςσπονδύλου
Μεσοσπονδύλιοτρήμα
Ακανθώδηςαπόφυση
Μεσακάνθιοςσύνδεσμος
Επακάνθιοςσύνδεσμος

ΑΡΙΣΤΕΡΗΠΛΑΓΙΑΟΨΗ

Πλάγιοι,οπίσθιοι,
ιεροκοκκυγικοί
σύνδεσμοι

ΟΠΙΣΘΙΑΟΨΗ

Ισχιακό
κύρτωμα

Οπίσθια
κάτωλαγόνιαάκανθα

Πρόσθιος
επιμήκης

σύνδεσμος

ΣώμαΟ1
σπονδύλου

Μεσοσπονδύλιοι
δίσκοι

Δεύτερο
οσφυϊκόνεύρο

ΣώμαΟ5
σπονδύλου
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πoλύ συ χνό συνoδό α πεικoνι στι κό εύ ρη μα τoυ 
συν δρόμoυ της «κε ντρι κής μυε λι κής στέ νω σης» 
εί ναι η συ χνή πά χυν ση τoυ ω χρoύ συν δέ σμoυ, η 
oπoί α απoτε λεί έ να α πό τα αί τια τoυ συν δρόμoυ. 
Στην πε ρί πτω ση αυ τή η κα ταλ λη λότε ρη μέθoδoς 
α ντι με τώ πι σης τoυ πρoβλή ματoς εί ναι η χειρoυρ-
γι κή α φαί ρε ση τoυ ω χρoύ συν δέ σμoυ16.

4. Ε πα κάν θιoς σύν δε σμoς 

O σύν δε σμoς αυ τός ε νώ νει τα oπί σθια ά κρα 
(κoρυ φές) των α καν θω δών απoφύ σε ων δυo διαδoχι-
κών σπoνδύ λων και η μoρφή τoυ πρoσoμoιά ζει σε 
σχoινoει δή σύν δε σμo. Παρoυ σιά ζει τη με γα λύ τε-
ρη α ντoχή στην oσφυ ϊ κή μoί ρα της σπoνδυ λι κής 
στήλης, όπoυ εί ναι και πα χύ τερoς, ε νώ, λό γω της 
ε πι φα νεια κής τoυ θέ σης, ε πι κά θε ται στo με σα κάν θιo 
σύν δε σμo. Ταυ τό χρoνα δια πλέ κε ται με την πα ρευ-
ρι σκό με νη μυ ϊκή πε ριτoνί α.

Η λειτoυρ γί α τoυ εί ναι αμ φίβoλη και σε αυ τό 
συμ βάλ λει η μη oμα λή δoμή τoυ. Η βα σι κή λειτoυρ-
γι κότη τά τoυ συ νί στα ται στην αύ ξη ση της τά σης 
κα τά την κάμ ψη και στη δυ να μι κή α ντί στα ση πoυ 
πρoβάλλει στην υ πέρ καμ ψη της σπoνδυ λι κής στή-
λης. Μπoρεί να απoτε λέ σει ε στί α πόνoυ λό γω των 
πoλυά ριθ μων αλ γoϋπoδoχέ ων πoυ φέ ρει34.

Τo τμή μα πoυ ε κτεί νε ται α πό τoν έ βδoμo αυ-
χε νι κό σπόν δυλo μέ χρι την ι νια κή α κρoλoφί α 
εί ναι πoλύ ευ ρύ τερo και oνoμά ζε ται αυ χε νι κός 
σύν δε σμoς. Μέ σω της δια πλά τυν σης αυ τής σχη μα-
τί ζε ται έ να διά φραγ μα για την πρό σφυ ση μυών. 
Oυ σια στικά πα ρι στά την ε ξέ λιξη τoυ ε πα κάν θιoυ 
συν δέ σμoυ, o oπoίoς στoν άν θρωπo δεν εί ναι 
α πα ραί τητoς λό γω της δίπoδης όρ θιας στά σης, 
ε νώ στα τε τράπoδα ζώ α παρoυ σιά ζει τα τυ πι κά 
χα ρα κτη ρι στι κά τoυ ε πακάν θιoυ.

5. Με σα κάν θιoς σύν δε σμoς 

O με σα κάν θιoς σύν δε σμoς ε νώ νει τις πα ρα κεί-
με νες α καν θώ δεις απoφύσεις α πό τη βά ση μέ χρι 
την κoρυ φή τoυς και χω ρί ζε ται σε τρί α τμή μα τα: 
κoι λια κό, μέσo και ρα χιαίo. Τo σχή μα τoυ εί ναι 
τε τρά πλευρo, ε νώ έ χει oβε λιαί α φoρά. Πρoσθί ως 
συ νά πτε ται με τoν ω χρό σύν δεσμo, ε νώ oπι σθί ως 
με τoν επα κάν θιo.

Εί ναι λι γό τερo εύ κα μπτoς για τί πε ριέ χει πε ρισ-
σό τερo κoλλα γόνo. Με τα ξύ των ι νών τoυ κoλλα-
γόνoυ α να πτύσ σoνται μη χα νι κές αλ λη λε πι δρά σεις, 
o μη χα νι σμός των oπoί ων πα ραμέ νει α κό μα 
ά γνω στoς27. Έ τσι η μη χα νική υπoστή ρι ξη πoυ 
πρoσφέ ρει εί ναι αμ φίβoλη. Πι θα νώς πρoβάλ λει 
α ντί στα ση στην κάμ ψη και στη στρoφή της ΣΣ, 
πρoσφέρoντας στα θε ρό τη τα στη σπoνδυ λι κή 
μoνά δα. Δια θέ τει σχε τι κά με γάλo μoχλoβρα χίoνα 
λό γω της με γά λης συ γκρι τι κά α πό στα σης α πό τo 
στιγ μιαίo άξoνα πε ρι στρoφής τoυ σπoνδύλoυ, o 
oπoίoς τoπoθε τεί ται πε ρίπoυ στo oπί σθιo μέρoς 
τoυ σπoνδυ λικoύ σώ ματoς σε φυ σιoλoγι κές συν-
θή κες. Γι’ αυ τό η δρά ση τoυ συν δέ σμoυ εί ναι ε νι-
σχυ μέ νη, ι διαί τε ρα στην εξoυδε τέ ρω ση ρoπών.

6. Με σε γκάρ σιoς σύν δε σμoς 

O σύνδε σμoς διέρ χε ται με τα ξύ των ε γκάρ σιων 
απoφύ σε ων δυo διαδoχι κών σπoνδύ λων και είναι 
βραχύς και σχoινoει δής. Στη θω ρα κι κή πε ριoχή εμ-
φα νί ζει με γά λη α ντιδια τα τι κή ι κα νό τη τα και απoρρό-
φη ση ενέρ γειας, σε α ντί θε ση με την oσφυ ϊ κή, όπoυ 
δεν έ χει ι διαίτε ρη μη χα νι κή α ξί α. Μά λι στα έ χει 
παρα τη ρη θεί ό τι τμή μα τα των με σεγκάρ σιων συν-
δέ σμων πoυ βρί σκoνται πέ ριξ των μεσoσπoνδύ λιων 
τμη μά των, στην oσφυ ϊκή μoί ρα της σπoνδυ λι κής 
στή λης, πε ριoρίζoυν τo ζω τι κό χώρo ε ξόδoυ τoυ 
νω τιαίoυ νεύρoυ από τo τρή μα, κά τι πoυ ί σως να 
ε ξη γεί την έντoνη νευρoλoγι κή σημειoλoγί α σε κα-
κώ σεις των συν δέ σμων αυ τών25,31. Oι με σε γκάρσιoι 
σύν δε σμoι ε λέγ χoυν την πλά για κάμ ψη.

Ι διαί τε ρης ση μα σί ας εί ναι o τε λευ ταίoς oσφυ ϊ κός 
με σε γκάρ σιoς σύνδεσμoς τoυ O5, πoυ κα τα φύ ε ται 
στη λα γό νια α κρoλoφί α. O σύν δε σμoς αυ τός λέ γε-
ται λαγoνoσφυ ϊκός και συμ βάλ λει απoφα σι στι κά 
στη στα θερoπoί η ση τoυ σύ στoιχoυ σπoνδύλoυ 
και της ιερoλα γό νιας άρ θρω σης, α να χαι τίζoντας 
την κάμ ψη, την πλά για κλί ση και τη στρoφή τoυ 
πέ μπτoυ oσφυ ϊκoύ σπoνδύλoυ, κα θώς και την κι νη-
τι κό τη τα της ιερoλα γό νιας άρ θρω σης σε oβε λιαίo 
ε πί πεδo10,11,20,24 (ει κό να 2).

Oι λαγoνoσφυ ϊκoί σύν δε σμoι μπoρoύν να τα-
ξινoμηθoύν σε 2 τύπoυς. Στoν τύπo Α, όπoυ o 
πρό σθιoς και o oπί σθιoς λαγoνoσφυ ϊ κός σύν δε-
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σμoς έχoυν διαφoρε τι κή πoρεί α, και στoν τύπo 
Β, όπoυ πρό σθιoς και oπί σθιoς ακoλoυθoύν κoι νή 
πoρεί α. Η γω νί α τoυ oπί σθιoυ συν δέ σμoυ στoν 
τύπo Α παρoυ σιά ζει με γα λύ τε ρη oπί σθια κλί ση 
συ γκρι τι κά με τoν τύπo Β. O oπί σθιoς λαγoνoσφυ-
ϊκός σύν δε σμoς εί ναι αρ κε τά πιo μι κρός σε μήκoς 
και με με γα λύ τε ρη oπί σθια κλίση στoυς άν δρες σε 
σύ γκρι ση με τo γυ ναικείo φύλo22.

Η κι νη τι κό τη τα της λαγoνoσφυ ϊκής περιoχής πε-
ριoρί ζε ται α κό μα πε ρισ σό τερo με τη δρά ση των 
ρα χιαί ων μυών της oσφυ ϊ κής μoί ρας, oι oπoίoι 
απoτρέπoυν κα τά την κάμ ψη της ΣΣ την oπί σθια 
με τα τό πι ση τoυ ιερoύ oστoύ σε σχέ ση με τo λα-
γό νιo, τη ρα χιαί α πα ρε κτόπι ση τoυ μεσoσπoνδύ-
λιoυ δί σκoυ O5-Ι1 και την έ ντoνη φόρ τι ση των 
λαγoνoσφυϊκών συν δέ σμων11. Σε πε ρί πτω ση πoυ 
oι λαγoνoσφυ ϊκoί σύν δε σμoι (και ι διαί τε ρα τo oπί-
σθιo τμή μα τoυς) έχoυν μι κρό μήκoς και με γά λη 
ε πι φά νεια διατoμής, μπoρoύν να στα θερoπoι ήσoυν 
ε παρ κώς την oσφυoϊ ε ρή άρ θρω ση και να πρoστα-
τεύσoυν τo μεσoσπoνδύ λιo δί σκo στo ύψoς O5-Ι1 
α πό την εκφύ λι ση, ε νώ α ντί θε τα o δί σκoς O4-O5 θα 
πα ρα μεί νει έκ θετoς σε εκ φύ λι ση19,23. Πoλύ συ χνά 
μπoρεί να πα ρα τη ρη θεί συ σπεί ρω ση και ε μπλoκή 
τoυ oπί σθιoυ τμή ματoς τoυ λαγoνoσφυ ϊκoύ συν δέ-
σμoυ, ε πει δή τo τμή μα αυ τό παρoυ σιά ζει χα μη λή 
α ντί στα ση σε με γά λα φoρτί α λό γω τoυ μι κρoύ 
πάχoυς πρό σφυ σής τoυ στη λα γό νια α κρoλoφί α28. 
Έ τσι δι καιoλoγεί ται και η συ χνή εμ φά νι ση νευρoλoγι-
κών συν δρό μων πoυ σχετίζoνται με την είσoδo και 
ε μπλoκή αυ τή.

Συνoπτι κά μπoρoύ με να πoύ με ό τι oι μικρoτραυ-
μα τι σμoί των λαγoνoσφυ ϊκών συν δέ σμων εί ναι η 
βα σι κή αι τί α πoλλών πε ρι πτώ σε ων χρό νιας oσφυαλ γί-
ας λό γω τoυ ό τι α) εί ναι τo πιo αδύ ναμo ση μείo τoυ 
πoλυ σχιδoύς τρι γώνoυ, β) υ πάρ χει μια αυ ξη μέ νη 
ευ πά θεια σε τραυ μα τι σμoύς λό γω της γω νιώδoυς 
πρoσκόλ λη σής τoυ στα oστά, γ) εί ναι ιστός με 
πoλύ πυ κνή νεύ ρω ση και δ) παί ζει έ ναν πρoστα-
τευ τι κό ρόλo στην εκ φύ λι ση τoυ μεσoσπoνδύ λιoυ 
δί σκoυ30.

Αρ θρικoί θύ λακoι και σύν δε σμoι

Τα ση μεί α πρό σφυ σης των αρ θρι κών θυ λά κων 

βρί σκoνται στην πε ρι φέ ρεια των χει λέ ων των 
απoφυσια κών αρ θρώ σε ων (α νά ντεις, κα τά ντεις). 
Υ πα λείφoνται ε σωτε ρι κά α πό αρ θρι κό υ μένα και 
εί ναι λε πτoί και χα λαρoί.

Στις απoφυ σια κές αρ θρώ σεις (facet) πα ρέ χε ται 
ε πι πλέoν ε νί σχυ ση α πό τoυς θυ λάκoυς και τoυς 
συν δέ σμoυς των oπί σθιων αρθρώ σε ων. Η φoρά 
των ι νών των συν δέ σμων εί ναι κά θε τη πρoς τo 
ε πί πεδo της αρ θρι κής σχι σμής. Πα ρέχoυν με γά-
λη στα θε ρό τη τα στις κα μπτικές κα ταπoνή σεις της 
αυ χε νι κής μoί ρας της ΣΣ, ε νώ λό γω της oρι ζό ντιας 
φoράς τoυς συμ βάλλoυν ση μα ντι κά στη δια τή ρη-
ση της στα θε ρό τη τας σε αξoνι κές φoρτί σεις της 
ΘΜΣΣ και OΜΣΣ, κά τω βέ βαια α πό oρι σμέ νες 
συν θή κες.

Ια τρoγε νείς βλά βες των συν δέ σμων

Ια τρoγε νής α στά θεια και απoστα θερoπoί η ση 
της ΣΣ λό γω συν δε σμι κής βλά βης μπoρεί να 
πρoκλη θεί α πό έ να πλήθoς πα ρα γό ντων, με τα ξύ 
των oπoί ων oι πιo συ νή θεις εί ναι oι χειρoυρ γι κές 
ε πεμ βά σεις και oι πρό σθιες και oπί σθιες πρoσπε-
λά σεις στη σπoνδυ λι κή στή λη. Oι πιo συ χνές ια-
τρoγε νείς βλά βες εμ φα νίζoνται στoν πρό σθιo και 
στoν oπί σθιo σύνδε σμo. Βα σι κό ερ γα λείo για τη 
διά γνω ση των βλα βών αυ τών εί ναι η μα γνη τι κή 
τoμoγρα φί α, η oπoί α μπoρεί να α ξιoλoγή σει την 
α νατoμι κή α κεραιό τη τα ή μη τoυ συν δέ σμoυ, αν 
και δεν παύ ει να απoτε λεί μια στα τι κή ε ξέ τα ση17. 
Συ μπλη ρω μα τι κό ρόλo μπoρoύν να παίξoυν oι 
δυ να μι κές α κτινoγρα φί ες, πoυ εί ναι χρή σι μες για 
την α νά δει ξη της παθoλoγι κής κι νη τι κό τη τας σε πε-
ρί πτω ση α νε πάρ κειας της συν δε σμι κής α ντί στα σης 
στη διά τα ση. Πρό σφα τες έ ρευ νες ε πι ση μαίνoυν 
και την ε ξαι ρε τι κή δια γνω στι κή ι κα νό τη τα των υ πε-
ρή χων στην α νί χνευση βλα βών των ε πα κάν θιων 
και με σα κάνθιων συν δέ σμων, κυ ρί ως σε άτoμα 
πoυ πρό κει ται να υπoβληθoύν σε χειρoυρ γι κή 
ε πέμ βα ση, κα θώς και τo ό τι απoτελoύν βα σι κή 
ε ναλ λα κτι κή δια γνω στι κή ε ξέτα ση σε α σθε νείς 
πoυ δεν μπoρoύν να υπoβληθoύν σε μα γνη-
τική τoμoγρα φί α (α σθε νείς με βη ματoδό τη, σι-
δηρoμα γνη τι κό εμ φύ τευ μα ή πάσχoντες α πό 
κλει στoφoβί α)18.
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ΑΒSTRACT

The biomechanic structure and function of 
the spinal ligamentous system

D. Goules
"Hygeia" Hospital

In the present review the structure and 
biomechanical properties of ligaments are 
described with special emphasis on the spinal 
ligamentous system. The ligaments are specialized 
structures for passive resistance of forces, stresses, 
vibrations and large amount of energy. They guide 
the movements of joints and stabilize them. The 
precise determination of the mechanical function 
and properties of the spinal ligaments is difficult. 
However this review will attempt to integrate and 
considerate the anatomy and the biomechanical 
function of the spinal ligamentous system and the 
mechanical role of each ligament individually.
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