
σελιδα 25

Ορισμός ιστορική Αναδρομή
Υπό τον ευρύ όρο βιοϋλικά περιλαμβά-

νονται όλα τα υλικά που μπορούν να εμ-
φυτευτούν ασφαλώς και με υψηλό δείκτη 
συμβατότητας στο ανθρώπινο σώμα. Στην 
καθ’ ημέρα πράξη, πάντως, ο όρος χρησι-
μοποιείται με περιορισμένη ευρύτητα και 
συνήθως αφορά μεταλλικά υλικά, ιατρικό 
χάλυβα και τιτάνιο, που είναι και τα ευρύτερα 
χρησιμοποιούμενα.

Οι προσπάθειες χρήσης βιοϋλικών στην 
ιατρική φθάνουν πολλές χιλιετίες πίσω. 
Ξύλο και ελεφαντόδοντο ανεβρέθηκαν σε 
αιγυπτιακές μούμιες1. Θα πρέπει να σημει-
ώσουμε ότι ενώ οι πρώτες προσπάθειες 
κατευθύνονταν στην ανεύρεση ενός καλού 
βιοϋλικού, του οποίου αφού ελέγχετο η 
ιστοσυμβατότητα, στη συνέχεια ερευνάτο 
το πλήθος των πιθανών εφαρμογών του, 
σήμερα τα βιοϋλικά σχεδιάζονται για να 
ανταποκριθούν επακριβώς σε συγκεκριμένη 
ιατρική απαίτηση. Αυτό κατέστη δυνατό 
σαν συνέπεια της τεχνολογικής προόδου, 
που επέτρεψε την υψηλή εξειδίκευση στην 
παραγωγή και της αμφίδρομης σχέσης ια-
τρών και βιομηχανικών, σε ό, τι αφορά στις 
ανάγκες των ιατρών και την ικανότητα των 
βιομηχανικών να ανταποκριθούν σ’ αυτές, με 
παραγωγή υλικών διαρκώς εξελισσόμενης, 
υψηλής εξειδίκευσης2.

Ταξινόμηση
Πριν την έναρξη της συζήτησης του ρόλου 

των βιοαπορροφήσιμων υλικών στη χει-
ρουργική της σπονδυλικής στήλης, σκόπιμο 
είναι να προταχθεί μια γενική ταξινόμηση των 
υλικών. Η κωδικοποίηση τους θα βοηθήσει 
στην καλύτερη κατανόηση των εφαρμογών 
χρήσης τους και θα γίνει βάση της δυνα-
τότητάς τους να απορροφηθούν στη θέση 
εμφύτευσής τους. 

Για διδακτικούς λόγους θα διακρίνουμε τα 
υλικά σε μη απορροφήσιμα και απορροφή-
σιμα, τα οποία είναι και το αντικείμενο της 
παρούσης μελέτης.

Μη απορροφήσιμα βιοϋλικά
Πέραν των ήδη αναφερθέντων, τιτανίου 

και ιατρικού χάλυβα, στην κατηγορία των 
μη απορροφήσιμων βιοϋλικών, θα αναφέ-
ρουμε επίσης τα κεραμικά υλικά με κύριο 
συστατικό το αργίλιο, τη βιολογική ύαλο, 
παράγωγο πολυμερισμού αλάτων πυριτίου, 
την πολυαίθερο-αιθεροκετόνη (P.E.E.K.), 
τις ίνες άνθρακα, το πολυαιθυλένιο (Ρ.Ε.), 
το πολυμέθυλ-μεθακρυλικό (Ρ.Μ.Μ.Α.) 
(Πίνακας 1).

Στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης 
αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται ως μεσο-
σπονδύλιοι κλωβοί, όπως και ως ενθέματα 
για την αποκατάσταση διαστάσεων χώρου 
και διαστημάτων (spacers). Άλλα υλικά όπως 
τα κεραμικά αργιλίου, χρησιμοποιούνται 
για αντικατάσταση αφαιρεθέντος οστίτου 
ιστού, όπως στις περιπτώσεις αφαιρέσεως 
σώματος σπονδύλου.

Απορροφήσιμα βιοϋλικά
Μπορούμε να τα διακρίνουμε σε δύο υ-

ποκατηγορίες:

•  Παθητικά συμπεριφερόμενα 
στη θέση εμφύτευσης

Είναι τα υλικά που επιτρέπουν την ανάπτυξη 
και διείσδυση των ιστών εντός του δικτύου 
του υλικού. 

Εδώ περιλαμβάνονται τα πλείστα των υ-
λικών που βρίσκονται σε χρήση:
• Φυσικά βιοπολυμερή:

- Κολλαγόνο
- Υαλουρονικό οξυ
- Chitosan 

• Συνθετικά βιοπολυμερή:
- Απορροφήσιμα κεραμικά
- Υδροξυαπατίτης (ΗΑΡ)
-  Τριασβεστούχα φωσφορικά άλατα (TCP)
- Διφασικά κεραμικά (BCP)
- Κονίες φωσφορικού ασβεστίου
Όλα τα ανωτέρω υλικά είναι δυνατόν να 

τροποποιηθούν βιοχημικά, ώστε οι βιομη-
χανικές τους ιδιότητες να ανταποκρίνονται σε 
διάφορες ιατρικές ανάγκες και ρόλους. Επί 
παραδείγματι το πολυγαλακτικό οξύ (PLLA) 
μπορεί να αποτελέσει το υλικό κατασκευής 
απορροφήσιμων μεσοσπονδύλιων κλωβών, 
ενώ είναι δυνατόν να εκμεταλλευτούμε τις 
αντισυμφυτικές ιδιότητες του υαλουρονικού 
οξέως για την αποφυγή, ή μείωση ανάπτυξης 
περινευρικών συμφύσεων. Ο υδροξυα-
πατίτης και τα τριασβεστούχα φωσφορικά 
άλατα χρησιμοποιούνται από μακρού για 
την αντικατάσταση αφαιρεθέντος οστίτου 
ιστού. Οι κονίες φωσφορικού ασβεστίου 
με την ανάπτυξή τους με υγρό καταλύτη 
μετατρέπονται σε ενιέμενη πάστα για την 
πλήρωση οστικών κενών με υψηλή αντοχή 
σε θλίψη και ελκυσμό, μετά την στερεο-
ποίησή της.

•  Βιολογικώς ενεργά στη θέση 
εμφύτευσης

Δρουν απευθείας επί ιστικού, ή κυτταρι-
κού επιπέδου, απελευθερώνοντας κάποιο 

χημικό μεταβιβαστή ο οποίος θα προκαλέσει 
διαφοροποίηση πρόδρομων κυτταρικών σει-
ρών. Οποιοδήποτε υλικό μπορεί να δράσει 
απευθείας επί ιστικού, ή κυτταρικού επιπέ-
δου, μπορεί να περιληφθεί στην κατηγορία. 
Σ’ αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται 
επίσης και υλικά που δρουν ως φορείς θε-
ραπευτικών παραγόντων. Ο φορέας δρα ως 
ανενεργό υπόστρωμα εντός του οποίου θα 
τοποθετηθούν ενεργοί παράγοντες, όπως 
ορμόνες, αντιβιοτικά, ογκολογικοί παρά-
γοντες, οι οποίοι θα απελευθερωθούν στον 
ιστό, ή όργανο στόχο.

Οι συνδυασμοί διαφόρων βιοϋλικών πα-
ρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον επίσης, 
εκμεταλλευόμενοι επί παραδείγματι τις επι-

θυμητές ιδιότητες ενός παθητικά συμπερι-
φερόμενου και ενός βιοενεργού υλικού. Το 
πολυγαλακτικό οξύ, εύκολα απορροφήσιμο 
αλλά χωρίς αναγεννητική δράση επί του 
οστού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την 
προσθήκη οστεοπαραγωγικού και λιγό-
τερο απορροφήσιμου κεραμικού, για την 
παραγωγή υλικού με τις δύο επιθυμητές 
ιδιότητες.

Με την πάροδο του χρόνου τα όρια μεταξύ 

βιοενεργών και των παθητικών, λεγόμε-
νων, βιοϋλικών, καθίστανται δυσδιάκριτα. 
Ελάχιστα των νέων υλικών χαρακτηρίζονται 
απόλυτα από την μία, ή την άλλη ιδιότητα. 
Αυτό το γεγονός δημιούργησε ακόμη μία 
υποκατηγορία βιοϋλικών, στηριζόμενη στις 
ιδιότητες των χημικών συστατικών του υλι-
κού, παρά στο υλικό σαν ολότητα3-6.

Ο νέος, πολλά υποσχόμενος τομέας έρευ-
νας και εφαρμογής που μπορεί να υπαχθεί 
στην υπό μελέτη κατηγορία υλικών, είναι 
η ανάπτυξη κυτταρικών σειρών αυτόλογου 
οστίτη ιστού που θα παράγει νέο οστίτη ιστό 
μετά την επανεμφύτευσή του, για την πλή-
ρωση οστικών κενών, ή την ανακατασκευή 
μεγάλων ελλειμμάτων και καταστροφών 
των οστών9-12.

Στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης 
τα βιοϋλικά χρησιμοποιούνται:
• Για την πλήρωση οστικών κενών
•  Για την διόγκωση, ή επέκταση μοσχευ-

μάτων
•  Σαν σταθεροποιητές, ή υποκατάστατα 

ικριώματα στη σπονδυλοπλαστική
• Σαν μεσοσπονδύλιοι κλωβοί
• Σαν οστεογεννητικοί παράγοντες
• Σαν αντισυμφυτικοί παράγοντες
•  Σαν μεμβράνες εκλεκτικής διαπερατότητας 

σε επεμβάσεις αποσυμπίεσης
Καθώς και σε άλλες εφαρμογές και συν-

δυασμούς των, όπως αναλυτικά θα δούμε 
στη συνέχεια. (Πίνακας 1)

Έρευνα και προώθηση 
των εφαρμογών στη 
χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης

Η παραδοσιακή χρήση μεταλλικών, ή 
συνθετικών υλικών στη χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης με τη μορφή ράβδων, 
κοχλιών, αγκίστρων, πλακών, συρμάτων 
και μεσοσπονδυλίων κλωβών, υλικών μη 
απορροφήσιμων, με σκοπό την επιτάχυνση 
της πώρωσης, την επίτευξη και διατήρηση 

Ο Ρόλος των Βιοϋλικών 
και ειδικά των Βιοαπορροφήσιμων Υλικών 
στη Χειρουργική της Σπονδυλικής Στήλης
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Πίνακας 1.

Ο νέος, πολλά υποσχόμενος τομέας έρευνας και εφαρμο
γής που μπορεί να υπαχθεί στην υπό μελέτη κατηγορία 
υλικών, είναι η ανάπτυξη κυτταρικών σειρών αυτόλογου 
οστίτη ιστού που θα παράγει νέο οστίτη ιστό μετά την επα
νεμφύτευσή του, για την πλήρωση οστικών κενών, ή την 
ανακατασκευή μεγάλων ελλειμμάτων και καταστροφών 
των οστών
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του ευθειασμού της σπονδυλικής στήλης 
και τελικά τη λειτουργική αποκατάσταση του 
ασθενούς, δεν είναι άμοιρη παρενεργειών 
και επιπλοκών. Η σκληρότητα του μεταλ-
λικού υλικού μεταβάλλει τα φορτία που 
εφαρμόζονται στα παρακείμενα σπονδυλικά 
επίπεδα και είναι δυνατόν να προκαλέσει 
εκφυλιστικές αλλοιώσεις, ή αλλοιώσεις 
προσαρμογής στα νέα βιομηχανικά δεδο-
μένα. Σε περιπτώσεις βραδείας, ή ατελούς 
πώρωσης επίσης, τα υλικά μπορεί να απο-
τύχουν, να θραυσθούν, να χαλαρώσουν, ή 
και να μετακινηθούν.

Στην προσπάθεια μείωσης των παραπάνω 
αναφερομένων παρενεργειών και επιπλοκών 
από τη χρήση μεταλλικών υλικών, προωθεί-
ται η ανάπτυξη και η χρήση μη μεταλλικών, 
μη απορροφήσιμων και απορροφήσιμων 
υλικών, με ελκυστικές βιομηχανικές ιδιότη-
τες. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται η απρόσκοπτη 

απεικόνιση της περιοχής με απλές ακτινο-
γραφίες, υπολογιστική αξονική τομογραφία 
και μαγνητική τομογραφία. Δεν υπάρχει 
απόκρυψη στοιχείων λόγω απορρόφησης 
ακτινοβολίας, ούτε παραμόρφωση και η 
εκτίμηση της πορείας πώρωσης μπορεί να 
γίνει με μεγάλη ακρίβεια από μια απλή 
ακτινογραφία. Δεν υπάρχει δυσανάλογη 
διαφορά συντελεστή σκληρότητας μεταξύ 
υλικού και ιστού. Μοναδική επίσης είναι 
και η εγγενής, εκ της φύσεως του υλικού 
ιδιότητα της σταδιακής απορρόφησης και 
άρα της σταδιακής και προοδευτικά κλι-
μακούμενης μεταφοράς φορτίων από το 
υλικό στις υποκείμενες βιολογικές δομές, ένα 
είδος αυτοδυναμοποίησης του συστήματος 
υλικού-οστού, με αποτέλεσμα την βελτιστο-
ποίηση της πορείας πώρωσης, σύμφωνα με 
τον νόμο του Wolf.

Ποικιλία απορροφήσιμων πολυμερών 

χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη και 
πλήθος άλλων ευρίσκονται σε διάφορα 
στάδια έρευνας για την εφαρμογή τους. 
Είναι ενδιαφέρον να τα ανασκοπήσουμε 
καθ’ ομάδες παραθέτοντας τις βασικές ι-
διότητες και εφαρμογές τους. Ο πίνακας 2 
μας δίνει παραστατικά τα προαναφερθέντα 
στοιχεία. 

Βιομηχανικές ιδιότητες των 
βιοαπορροφήσιμων υλικών της 
σπονδυλικής στήλης

Για να είναι ένα βιοϋλικό χρήσιμο κλινι-
κά, θα πρέπει να διαθέτει τα βιομηχανικά 
χαρακτηριστικά και ιδιότητες που απαιτού-
νται για το ρόλο που καλείται να παίξει. 
Επιπροσθέτως θα πρέπει να εμφανίζει τις 
ιδιότητες αυτές σε συναρτώμενο με το χρό-
νο τρόπο, εφόσον η παρουσία του εντός 

του οργανισμού έχει ημερομηνία λήξεως 
καθορισμένη από το χρόνο τελικής απο-
δόμησής του. Αυτή η πορεία σταδιακής 
αποδόμησής του είναι που του δίδει τη 
σημαντική ιδιότητα που ήδη έχουμε αναφέ-
ρει, της προοδευτικής μεταφοράς φορτίων 
στους παρακείμενους ιστούς. Τη στιγμή της 
τοποθέτησής του το βιοϋλικό θα πρέπει να 
παρέχει την ίδια βιομηχανική σταθερότητα 
με ένα παραδοσιακό μεταλλικό υλικό, αλλά 
με συντελεστή ελαστικότητας παραπλήσιο 
με αυτόν του οστίτη ιστού.

Μεσοσπονδύλιοι κλωβοί κατασκευασμένοι 
από πολυλακτίδιο (PLLA) συγκρίθηκαν με 
παραδοσιακούς κλωβούς τιτανίου, ως προς 
τις βιομηχανικές τους ιδιότητες, σε οσφυϊκές 
μοίρες πειραματόζωων13. Έχοντας υπολογι-
σθεί οι συμπιεστικές δυνάμεις που ασκούνται 
μεταξύ των μεσοσπονδυλίων διαστημάτων, 
κατασκευάσθηκαν κλωβοί μεταβαλλόμενου 
πάχους τοιχωμάτων, που τους προσέδιδε 
διαφορετική ελαστικότητα. Συγκρινόμενοι 
με τους κλωβούς τιτανίου, παρείχαν επαρκή 
αρχική μηχανική σταθερότητα σαν υλικό 
σπονδυλοδεσίας.

Βιοαπορροφήσιμες πλάκες χρησιμοποιή-
θηκαν για πρόσθια σταθεροποίηση σπον-
δυλοδεσίας με χρήση μεσοσπονδύλιου 
κλωβού, σε οσφυϊκές μοίρες πτωματικών 
παρασκευασμάτων14, λειτουργώντας σαν 
ταινία ελκυσμού και δίδοντας σταθερότητα 
στο σύστημα κατά τις κινήσεις κάμψεως και 
εκτάσεως των σπονδυλικών μονάδων. Η 
χρήση απορροφήσιμης πλάκας φαίνεται 
να επιτυγχάνει αυξημένη σταθερότητα σε 
σύγκριση με μόνη την δράση του προσθίου 
επιμήκους συνδέσμου στη σπονδυλοδεσία 
δια κλωβού, βελτιώνοντας την πιθανότη-
τα επίτευξης σταθερής σπονδυλοδεσίας. 
Εξάλλου, λόγω της απορροφησιμότητας 
του υλικού μειώνεται ο κίνδυνος χαλάρω-
σης και μετακίνησης του υλικού, με πιθα-
νότητα τραυματισμού των παρακειμένων 
αγγείων15.

Ερευνητικά προγράμματα 
για τα βιοαπορροφήσιμα υλικά 
επί πειραματόζωων

Οι περισσότερες ερευνητικές προσπάθειες 
χρησιμοποιούν σαν πειραματικά μοντέλα 
πρόβατα και κατσίκες. Αρκετά βιομηχανικά 
χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα η ανταπόκριση 
σε αξονική φόρτιση, βρέθηκαν να ομοιά-
ζουν στις σπονδυλικές στήλες προβάτων, 
κατσίκων και ανθρώπων, σε αρκετές με-
λέτες16-20.

•  Μελέτες επί της αυχενικής 
μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης

Η χρήση βιοαπορροφήσιμου κλωβού 
για σπονδυλοδεσία, μετά από πρόσθια 
δισκεκτομή δύο επιπέδων, δοκιμάσθηκε 
σε πειραματικά μοντέλα κατσίκων21. Η σύν-
θεση του υλικού ήταν πολυλακτίδιο 85% 
και πολυκλυκολδίο 15%. Συγκρίθηκαν τα 
αποτελέσματα 8 πειραματόζωων στα οποία 
τοποθετήθηκε κλωβός με αυτόλογο οστικό 
μόσχευμα, με τέσσερα, στα οποία τοποθετή-
θηκε μόνο αυτόλογο μόσχευμα. Μετά από 
12 εβδομάδες, σταθερή σπονδυλοδεσία 
ανεπτύχθη στο 19% των πειραματόζωων 
της πρώτης ομάδας, σε σύγκριση με 14% 
της δεύτερης. Το γενικά χαμηλό ποσοστό 
επίτευξης σταθερής σπονδυλοδεσίας απεδό-
θη, αφενός στο σύντομο χρονικό διάστημα 
επανεκτίμησης και στην απουσία πρόσθιας 
σπονδυλοδεσίας. Η εμφάνιση κοκκιώματος 
στην περιοχή σε ποσοστό 50%, ως αντίδρα-
ση ξένου σώματος, αποδίδεται στη σύνθεση 
του υλικού. 

Θεωρείται ότι η σύνθεση που θα ευνοεί 
το μακρότερο χρόνο αποδόμησης, θα μπο-
ρούσε να μειώσει και τα ποσοστά εμφάνισης 

Πίνακας 2. Βιοαπορροφησιμα υλικα 
στη χειρουργικη της σπονδυλικης στηλης

Βιοοαπορροφήσιμα βοη θητικά υλικά («ροδέ-
λες»), για πλάκες και βίδες ισθμού.

Βιοαπορροφήσιμο ένθετο για πρόσθια 
σταθεροποίηση της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης.

Βιοαπορροφήσιμο ένθετο για πρόσθια 
τοποθέτηση στην οσφυϊκή μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης

Βιοαπορροφήσιμο ένθετο για οπισθία δια των 
τρημάτων μεσο σπονδύλια το πο θέτηση.

Βιοαπορροφήσιμο ένθετο για οπισθία 
μεσοσπονδύλια το ποθέτηση στην οσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Βιοαπορροφήσιμες μεμβράνες φραγμοί.

Βιοαπορροφήσιμος περιέκτης μοσχεύματος 
για πρόσθια τοποθέτηση στη θωρακοσφυϊκή 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Βιοαπορροφήσιμη πλάκα για πρόσθια 
σταθεροποίηση της αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης

Τοποθετούνται με σκοπό να διατηρήσουν στη θέση τους 
οστικά μοσχεύματα, ή υποκατάστατα σε επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας. 
Δεν ενδείκνυνται για υποδοχή φορτίων αφ’ εαυτών, 
εκτός και συνδυασθούν με άλλο είδος σταθερής Οστεοσύνθεσης.

Προορισμένα για να προάγουν τη σπονδυλοδεσία στην οσφυϊκή 
και οσφυοϊερά μοίρα της σπονδυλικής στήλης (τραύμα, όγκοι, 
παραμορφώσεις, ψευδαρθρώσεις, εκφυλιστικές νόσοι, αποτυχημένη 
προηγούμενη σπονδυλοδεσία, κ.λπ.), διατηρώντας την πρέπουσα 
θέση τα οστικά μοσχεύματα (αυτομοσχεύματα, αλλομοσχεύματα, 
ξενομοσχεύματα, υποκατάστατα, κ.λπ.) ή/και αυξητικούς παράγοντες 
(αυτόλογους, ετερόλογους, συνθετικούς, κ.λπ.) και να διατηρούν το 
ύψος του μεσοσπονδυλίου χώρου μεταξύ γειτονικών σπονδυλικών 
σωμάτων όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με παραδοσιακά 
υλικά σταθερής οστεοσύνθεσης. Τα παραπάνω υλικά προορίζονται 
επίσης για χειρουργική σε πρώτο σκοπό και αναθεωρητική χειρουργική 
για τις ακόλουθες ενδείξεις : εκφυλιστική δισκική νόσος, κήλη δίσκου, 
σπονδυλική στένωση, εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση, ισθμιακή 
σπονδυλολίσθηση, σπονδυλόλυση χωρίς σπονδυλολίσθηση, 
αποτυχούσα προηγούμενη χειρουργική επέμβαση στην οσφυϊκή μοίρα 
και εκφυλιστικής αιτιολογίας σκολίωση.

Χρησιμοποιούνται ως προσωρινοί φυσικοί φραγμοί για 
α) διαχωρισμό επαλλήλων ιστών και την πρόληψη εισβολής ουλώδους 
ιστού και σχηματισμού ή επανασχηματισμού συμφύσεων σε άμεση γειτνίαση 
με τη μεμβράνη φραγμού, 
β) σε περιπτώσεις επανεγχείρησης για την δημιουργία φραγμών μεταξύ 
χειρουργικών επιπέδων προσπέλασης. 
γ) πρόληψη δημιουργίας, ή επαναδημιουργίας συμφύσεων, και δημιουργίας 
σταθερού διαχωρισμού χειρουργικών επιπέδων προσπέλασης

ΥΛιΚΟ ΕΝΔΕιΞΕιΣ
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παρόμοιας αντίδρασης.

•  Μελέτες επί της οσφυϊκής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης

Δοκιμάσθηκε η χρήση πορώδους φύλλου 
πολυλακτιδίου, ως περιέκτου αυτόλογου 
οστικού μοσχεύματος22. Σε πειραματικό 
μοντέλο κουνελιών εκτελέσθηκε οπισθο-
πλάγια οσφυϊκή σπονδυλοδεσία με χρή-
ση αυτόλογου οστικού μοσχεύματος, ή 
απομεταλλωμένης θεμέλιας ουσίας, είτε 
σαν μόνο υλικό, είτε περικλειόμενα εντός 
πορώδους φύλλου πολυλακτιδίου. Την 6η 
μετεγχειρητική εβδομάδα έγινε εκτίμηση της 
πορείας πώρωσης με ειδικές απεικονιστικές 
μεθόδους. Στα πειραματόζωα που χρησιμο-
ποιήθηκε ο βιοαπορροφήσιμος περιέκτης, 
ανεξαρτήτως είδους μοσχεύματος, παρετη-
ρήθη αυξημένη μάζα πώρου, χωρίς όμως 
ιδιαίτερες διαφορές στο ρυθμό πώρωσης 
μεταξύ των δύο ομάδων.

Κλωβοί PLLA, εύκαμπτοι, ή σκληροί, με 
προσθήκη αυτόλογου μοσχεύματος, μελε-
τήθηκαν για επίτευξη σπονδυλοδεσίας ενός 
επιπέδου, σε κατσίκες23. Τα ζώα θυσιάσθηκαν 
σε 3, 6 και 12 μήνες και εκτιμήθηκε η πορεία 
πώρωσής τους. Ο βαθμός σκληρότητας 
του υλικού δε φαίνεται να επηρέασε την 
πορεία πόρωσης24-26. Σε σύγκριση εξάλλου 
μεταλλικών κλωβών με βιοαπορροφήσιμους 
πολυλακτιδίου, οι δεύτεροι αποδεικνύονται 
εξίσου αποτελεσματικοί27, ή και αποδοτι-
κότεροι28, σε ό, τι αφορά την παραγωγή 
πώρου, με εξαιρετική συμπεριφορά σε ό, τι 
αφορά τη σταδιακή τους απορρόφηση και 
την προοδευτική μεταφορά των φυσιολο-
γικών φορτίων στις πέριξ δομές. 

Σε ό,τι αφορά τους κλωβούς, έχει μελετηθεί 
επίσης και η πρόοδος της πώρωσης στο 
επίπεδο της σπονδυλοδεσίας, ιστολογικά. 
Φαίνεται πως η εγγενής ελαστικότητα και 
η σταδιακή απορρόφηση των βιοϋλικών, 
επιτρέπουν την ανάπτυξη ωριμότερου ο-
στίτη ιστού, λόγω φυσιολογικότερης φόρ-
τισης29.

Μακράς διαρκείας ερευνητικά 
προγράμματα για τα 
βιοαπορροφήσιμα υλικά,  
επί πειραματόζωων

Επί του παρόντος, ο αριθμός των μελετών 
μακράς διαρκείας είναι περιορισμένος. Σε 
συγκριτική μελέτη της αποτελεσματικότητας 
εύκαμπτων, ή σκληρών κλωβών PLLA30 με 
κλασικούς κλωβούς τιτανίου, σε σπονδυ-
λοδεσία μεταξύ 3ου και 4ου επιπέδου της 
οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, 
μετά διάστημα 36 μηνών, απεδείχθη η υ-
περοχή των απορροφήσιμων υλικών στην 
επίτευξη σταθερής σπονδυλοδεσίας σε 
ποσοστό 86%, έναντι 33% των κλωβών 
τιτανίου. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 
μεταξύ των διαφορετικής ελαστικότητας 
απορροφήσιμων κλωβών σε ό, τι αφορά 
την πορεία πώρωσης, την τοπική αντίδραση 
και τον όγκο του πώρου. 

Υπεροχή υπήρξε στην ποιότητα του οστί-
τη ιστού ιστολογικά, στους περισσότερο 
ελαστικούς κλωβούς. Φαίνεται και εδώ 
να υποσημαίνεται για μία ακόμη φορά η 
σημασία της δυνατότητας μεταφοράς, με 
φυσιολογικό τρόπο, φορτίων μεταξύ των 
μονάδων της σπονδυλικής στήλης, στην 
παραγωγή μεγαλύτερης ποσότητας και κα-
λύτερης ποιότητας πώρου στο επίπεδο της 
σπονδυλοδεσίας.

Ερευνητικά προγράμματα για τα 
βιοαπορροφήσιμα υλικά επί του 
ανθρώπου

•  Αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης

Κατά το πλείστον η έρευνα αφορά σε πει-
ραματόζωα. Τελευταία παρουσιάσθηκαν οι 
εκτιμήσεις κάποιων μελετητών για την εφαρ-
μογή στον άνθρωπο βιοαπορροφήσιμων 
υλικών στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης. Σε προκαταρκτικές αναφορές από 
9 ασθενείς31, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε 
πρόσθια αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία 
με χρήση αλλομοσχεύματος και πρόσθια 
σταθεροποίηση με απορροφήσιμη πλάκα 
ειδικής σύνθεσης πολυλακτιδίου, επιση-
μαίνεται παρουσία ακτινολογικής εικόνας 
σταθερής σπονδυλοδεσίας σε ποσοστό 
77% (7:9) εντός 6 μηνών, χωρίς τοπικές 
αντιδράσεις και επιπλοκές. Σημειώνεται και 
η απουσία κλινικών συμπτωμάτων εκ των 
υπολοίπων δύο ασθενών.
•  Οσφυϊκή μοίρα της 

σπονδυλικής στήλης
Αναφέρονται επιτυχή κλινικά αποτελέσματα 

και ακτινολογική ένδειξη πώρωσης, ένα έτος 
μετεγχειρητικά, από τη χρήση μεσοσπονδυ-
λίου ενθέματος αποκατάστασης διαστάσεων 
χώρου (spacer), εισαγόμενου με οπίσθια 
προσπέλαση, σε συνδυασμό με διαυχενική 
συγκράτηση, για τη θεραπεία εκφυλιστικής 
δισκικής νόσου32.

•  Γενικές εφαρμογές 
βιοαπορροφήσιμων υλικών επί 
της σπονδυλικής στήλης

Πλήθος νέων εφαρμογών ανεπτύχθησαν 
στον τομέα της τεχνολογίας απορροφήσιμων 
υλικών, τα τελευταία χρόνια. Παρατίθενται 
στη συνέχεια οι κυριότερες από αυτές:
A)  Βιοαπορροφήσιμα υλικά ως φορείς μορ-

φογενετικών πρωτεϊνών των οστών (BMP): 
Σε πειραματικά μοντέλα σπονδυλοδεσίας 
αυχενικής μοίρας προβάτων με χρήση 
κλωβών τιτανίου επενδεδυμένων με 
πολυλακτίδιο εμπλουτισμένο με μορ-
φογεννητικές πρωτεΐνες, διαπιστώθηκαν 
υψηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας 
πώρου, καλύτερης ποιότητας οστού και 
αυξημένου όγκου πώρου, σε σύγκριση με 
πειραματόζωα στα οποία οι κλωβοί δεν 
είχαν εμπλουτιστεί με μορφογεννητικές 
πρωτεΐνες33.

B)  Βιοαπορροφήσιμα υλικά ως προστα-
τευτικοί φραγμοί: Χρησιμοποιούνται ως 
προστατευτικοί φραγμοί στην ανάπτυξη 
κήλων μαλακών μορίων, όπως και ως 
φραγμοί ανάπτυξης ουλώδους ιστού σε 
περιοχές λήψης οστικού μοσχεύματος, 
επιτρέποντας την είσοδο αιμοφόρων αγ-
γείων και επιλεγμένων ουσιών για την 

προαγωγή ανάπτυξης οστίτη ιστού34-36. 
Μεμβράνες πολυλακτιδίου χρησιμοποι-
ούνται επίσης ως φραγμοί δημιουργίας 
συμφύσεων, μετά από χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης37.

Προβλέψεις για τη 
χρήση απορροφήσιμων 
υλικών στη χειρουργική 
της σπονδυλικής στήλης  
Συμπεράσματα

Η αξιολόγηση των εφαρμογών της τε-
χνολογίας των βιοαπορροφήσιμων υλικών 
στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, 
ευρίσκεται σε ταχεία πρόοδο.

Επί του παρόντος πολύ καλά κλινικά απο-
τελέσματα έχουν να επιδείξουν οι εφαρμογές 
στη μεσοσπονδύλιο σπονδυλοδεσία, που 
αφορούν στις εφαρμοζόμενες προσθίως 
πλάκες οστεοσυνθέσεως, στους μεσοσπον-
δύλιους κλωβούς και στους προστατευτι-
κούς φραγμούς. Τα πρώιμα αποτελέσματα 
εμφανίζονται αισιόδοξα. Δεν παρατηρούνται 
παρενέργειες και επιπλοκές των βιοαπορ-
ροφήσιμων υλικών στις προαναφερθείσες 
χρήσεις των, μόνων, ή σε συνδυασμό με 
μεταλλικά υλικά οστεοσύνθεσης, όπως δι-
αυχενικών βιδών.

Σε ό, τι αφορά στο μέλλον, μένει να εδραι-
ωθεί η χρησιμότητα αυτών των πολυμερών 
ως φορέων φαρμακευτικών ουσιών και 
παραγόντων ανάπτυξης.

Τα αναμφισβήτητα και ελκυστικά πλεονε-
κτήματα των βιοαπορροφήσιμων υλικών, 
όπως η δυνατότητα απεικόνισης των οστικών 
δομών χωρίς απόκρυψη, οι παραμορφώσεις 
καθώς και η εγγενώς υπάρχουσα ιδιότητα 
της σταδιακής μεταφοράς στις παρακείμε-
νες σπονδυλικές μονάδες και δομές φυ-
σιολογικών φορτίων, κατά την πορεία της 
προοδευτικής αποδόμησής των, καθιστούν 
την τεχνολογία απορροφήσιμων υλικών 
πολύτιμη και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αρωγό 
στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης 
(πίνακας 2).
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Η αξιολόγηση των εφαρμογών της τεχνολογίας των βιοα
πορροφήσιμων υλικών στη χειρουργική της σπονδυλικής 
στήλης, ευρίσκεται σε ταχεία πρόοδο.
Επί του παρόντος πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα έχουν 
να επιδείξουν οι εφαρμογές στη μεσοσπονδύλιο σπονδυλο
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