
Εισαγωγή
Η σπονδυλική οστεοαρθρίτιδα αποτελεί μια συχνή 

πάθηση, που προσβάλλει σχεδόν το 80% των ατό-
μων ηλικίας άνω των 50 ετών1-3. Έχει, επίσης, κατα-
δειχθεί πως η ακτινογραφικά διαπιστωμένη οστεο-
αρθρίτιδα σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος σχε-
τίζεται με αυξημένη θνητότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και παρουσίας άλλων επιβαρυντικών παραγόντων 
όπως σακχαρώδους διαβήτη, καπνίσματος, κατά-
χρησης αλκοόλ, ιστορικού καρδιαγγειακών παθή-
σεων και υπέρτασης4.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εκφυλιστικής 
νόσου είναι οι μεταβολές των φυσιολογικών ανατο-
μικών γνωρισμάτων της προσβαλλόμενης άρθρω-
σης. Στην πράξη, τα ακτινογραφικά ευρήματα που 
χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση αποτελούν ου-
σιαστικά μορφολογικές διαφορές που διακρίνονται 
σε σχέση με το φυσιολογικό5. Εκτός αυτών, η οστε-
οαρθρίτιδα μπορεί να προκαλέσει και μεταβολές 
στην ευθυγράμμιση των αρθρώσεων6. 

Πράγματι, αυτή η επίδραση στην ευθυγράμμιση 
οδήγησε στη διατύπωση της υποθέσεως που πραγ-
ματεύεται η παρούσα εργασία. Θεωρητικά, η οστεο-
αρθρίτιδα θα μπορούσε να προκαλέσει μεταβολές 
στην οσφυϊκή λόρδωση, δηλαδή στη συνολική ευ-
θυγράμμιση της οσφυϊκής σπονδυλικής στήλης στο 
οβελιαίο επίπεδο. 

Tο συνολικό αποτέλεσμα της στένωσης των με-
σοσπονδυλίων και αποφυσιακών αρθρώσεων κα-
θώς και η σφηνοειδής παραμόρφωση (ως προϊόν 
της φυσιολογικής φθοράς λόγω ηλικίας και όχι λό-
γω κατάγματος7) θα επέφερε την επίταση της κα-
μπυλώσεως της οσφυϊκής μοίρας. Ένα άλλο θεώ-
ρημα είναι πως η λόρδωση μπορεί να συμβάλλει 

στην παθογένεση της οσφυϊκής οστεοαρθρίτιδας. 
Αυτό το θεώρημα προκύπτει από τη μηχανική ανά-
λυση των κολώνων. 

Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτε-
λεί μια τέτοια κολώνα, η οποία ανθίσταται στα συ-
μπιεστικά φορτία που εξασκούνται από το υπερκεί-
μενο σώμα. Σε μια ευθεία κολώνα, τα φορτία θα κα-
ταμερίζονταν εξίσου σε όλα τα τμήματα των σπον-
δυλικών αρθρώσεων. 

Αν η κολώνα είναι κυρτή, τότε ένα μεγαλύτερο πο-
σοστό του υποστηριζόμενου φορτίου μεταφέρεται 
στα οπίσθια στοιχεία, δηλαδή στον οπίσθιο ινώδη 
δακτύλιο και στις αποφυσιακές αρθρώσεις. Η μετά-
δοση των φορτίων στο δίσκο και στις αποφυσιακές 
αρθρώσεις θα πρέπει να είναι διαφορετική για διά-
φορους βαθμούς λόρδωσης, αν και το μέγεθος αυ-
τών των φορτίων παραμένει το ίδιο. Τέτοιες ανισο-
μερείς φορτίσεις θα μπορούσαν να επιφέρουν οστε-
οαρθριτικές αλλοιώσεις στην προσβαλλόμενη πε-
ριοχή (εικόνα 1).

Αν κάποια από αυτές τις θεωρίες ισχύει, τότε πρέ-
πει να υπάρχει σαφής συσχετισμός μεταξύ της οσφυ-
ϊκής 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 λιγό-
τερο έγκυρα. Είναι, λοιπόν, προτιμότερο το δείγμα 
να αποτελείται από άτομα του ιδίου φύλου και πα-
ρόμοιας ηλικίας και σωματικής διάπλασης. Ο σκο-
πός της παρούσας εργασίας είναι να καθοριστεί αν 
υφίσταται κάποιος συσχετισμός μεταξύ της οβελιαί-
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ας ευθυγράμμισης της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, όπως αυτή εκφράζεται από τη λόρδωση και την 
παρουσία οστεοαρθρίτιδας στην ίδια περιοχή σε ένα ομοι-
ογενές δείγμα.

Υλικά και μέθοδοι
Το δείγμα αποτελείται από 112 μετεμμηνοπαυσιακές γυναί-

κες, ηλικίας 40-76 ετών (μέσος όρος= 57,3). Όλες οι ασθενείς 
εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία της Ορθοπαιδικής κλινι-
κής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. 
Το συγκεκριμένο δείγμα ελήφθη από ένα μεγάλο αριθμό 
ασθενών που προσήλθαν στα εξωτερικά ιατρεία για διά-
φορους λόγους. 

Ακτινογραφίες ΟΜΣΣ ελήφθησαν μόνο σε περιπτώσεις 
όπου υπήρχε σαφής ένδειξη. Κανείς ασθενής δεν υπεβλή-
θη 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 νοσημά-

των.
Όλες οι ακτινογραφίες εξετάστηκαν δύο φορές από δύο 

ξεχωριστούς παρατηρητές, ανεξάρτητα, για την παρουσία 
οστεοαρθριτικών αλλοιώσεων. Χρησιμοποιήθηκαν τα κρι-
τήρια Kellgren-Lawrence και στις περιπτώσεις όπου υπήρ-
χαν δύο ή περισσότερα κριτήρια, ετέθη η διάγνωση της 
οστεοαρθρίτιδας5,13. 

Η συμφωνία μεταξύ των παρατηρητών ήταν 98%. Οι ακτι-
νογραφίες ψηφιοποιήθηκαν και οι μετρήσεις εκτελέστηκαν 
με τη μέθοδο Cobb με τη χρήση ειδικού λογισμικού. Η 
χρήση υπολογιστών για τη μέτρηση της οσφυϊκής λόρδω-
σης έχει αποδειχθεί τουλάχιστον ισάξια, αν όχι καλύτερη, 
από τη μέτρηση δια χειρός14-16. Μετρήσεις έγιναν από την 
κορυφή του Ο1 ως τη βάση του Ο5 καθώς και από την κο-
ρυφή του Ο1 ως την κορυφή του Ι1. Επιπροσθέτως, καθώς 
αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει πως το 50-75% της συνο-
λικής λόρδωσης μεταξύ των Ο1–Ι1 βρίσκεται στα δύο κα-
τώτερα 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 χρησι-
μοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου. Οι δύο ομάδες δεν είχαν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ηλικία και στη σωμα-
τική διάπλαση, όπως αυτή εκφράζεται από το δείκτη μά-
ζας σώματος (ΒΜΙ). 

Στον πίνακα 1 γίνεται εμφανές πως δε βρέθηκαν στατι-
στικά σημαντικές διαφορές στις γωνίες της λόρδωσης ανά-
μεσα 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 οστεοαρ-
θρίτιδας.

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 νό-
σου διαφεύγει ως σήμερα. 

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο να αναδείξει την ύπαρξη 
ή μη κάποιου συσχετισμού μεταξύ της οβελιαίας καμπυλό-
τητας της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης και της 
παρουσίας οστεοαρθρίτιδας στην ίδια θέση. Τα αποτελέσμα-
τα 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 

λόρδωση μεταξύ των ατόμων με και χωρίς εκφυλιστικές αλ-
λοιώσεις. Ένας περιορισμός αυτής της μελέτης είναι πως οι 
ακτινογραφίες δεν ελήφθησαν σε όρθια θέση. Αντιθέτως, 
οι Fahrni και Trueman22 βρήκαν μικρότερες γωνίες λόρδω-
σης και μικρότερη επίπτωση οστεοαρθριτικών αλλοιώσε-
ων σε ένα δείγμα ανδρών Ινδικής καταγωγής, σε σχέση με 
τους λευκούς. Υπάρχουν αρκετές εργασίες όπου το δείγ-
μα εμφάνιζε στοιχεία οστεοαρθρίτιδας και μετρήθηκε και η 
λόρδωση, αλλά δεν έγινε προσπάθεια να ερευνηθεί ο συ-
σχετισμός μεταξύ τους23-25.

Συμπερασματικά, τουλάχιστον όσον αφορά στις μετεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες, δε βρέθηκαν διαφορές στη λόρδω-
ση μεταξύ αυτών που πάσχουν από οσφυϊκή οστεοαρθρί-
τιδα και αυτών που είναι ελεύθερες νόσου. Γίνεται εμφα-
νές πως η οστεοαρθρίτιδα δεν προκαλεί μεταβολές στην 
οβελιαία ευθυγράμμιση της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυ-
λικής στήλης. 

Επιπροσθέτως, απομακρύνεται η πιθανότητα η αυξημένη 
λόρδωση να προδιαθέτει στην ανάπτυξη οσφυϊκής οστε-
οαρθρίτιδας.
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ΣΕΛΙΔΑ 4

Εικόνα 2. Διάγραμμα 
κατανομής λορδωτι-
κών γωνιών στις δύο 
ομάδες.
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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
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