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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στις τραυματικές και παθολογικές βλάβες του νωτιαίου μυε-

λού, υπάρχουν διαφορές ως προς την εξέλιξη ή όχι της βλάβης, 
το προσδόκιμο επιβίωσης, την υπολειμματική κινητικότητα και 
λειτουργικότητα, την ικανότητα ορθοστάτησης και βάδισης, τη 
φαρμακευτική θεραπεία και τη σπαστικότητα που εμφανίζουν οι 
ασθενείς. Ο ρόλος που παίζουν παράγοντες που δεν τροποποιού-
νται, όπως η φυλή ή το φύλο των ασθενών δεν έχει ακόμα τεκμη-
ριωμένα διευκρινιστεί. Ειδικότερα, η οστεοπόρωση σε βλάβη του 
νωτιαίου μυελού είναι πολυπαραγοντική πάθηση τόσο στην οξεία 
όσο και στη χρόνια φάση.

Οι στόχοι της μετεγχειρητικής αποκατάστασης ασθενών μετά 
από κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας είναι οι ακόλουθοι: ανακούφιση 
από το άλγος, πρόληψη καρδιοπνευμονικών επιπλοκών, προφύλα-
ξη από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, επίτευξη του μέγιστου 
δυνατού εύρους κίνησης της άρθρωσης, επίτευξη και διατήρηση 
της ικανότητας σύσπασης και χάλασης των μυών του ισχίου, εν-
δυνάμωση των εξασθενημένων μυών, επίτευξη φυσιολογικής βά-
δισης, αύξηση της συνολικής δύναμης και αντοχής, βελτίωση της 
αυτοεξυπηρέτησης του ατόμου. 

Ο επίμονος χρόνιος πόνος, η κυφωτική παραμόρφωση, η μειω-
μένη δραστηριότητα και πνευμονική λειτουργία και οι ψυχολογι-
κές διαταραχές είναι μερικές από τις άμεσες και απώτερες συνέ-
πειες των οστεοπορωτικών καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης. 
Η σπονδυλοπλαστική και η κυφοπλαστική είναι δύο τεχνικές που 
εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής, αίροντας τον πόνο και 
βελτιώνοντας την κυφωτική παραμόρφωση. Απαιτείται όμως αυ-
στηρή τήρηση των ενδείξεων και των αρχών της τεχνικής.
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Osteoporosis is a known consequence of spinal cord injury 

(SCI). It manifests itself as an increase in the incidence of low-
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influence on bone mass in SCI individuals, such as the degree 
of the injury, muscle spasticity, age, sex and duration after in-
jury. The pathogenesis of osteoporosis after spinal cord injury 
remains complex and perplexing. Disuse may play an important 
role in the pathogenesis of osteoporosis, but neural factors also 
appear to be important.

Patients with hip fracture should be offered a coordinated a 
multidisciplinary rehabilitation program with the specific aim of 
regaining sufficient function to return to their pre-fracture liv-
ing arrangements. These programs involve health professionals 
from multiple disciplines (nurses, allied health professionals and 
medical practitioners) who work collaboratively, may operate in 
several settings, and routinely provide specific treatments that 
are supported by strong evidence of effectiveness

Osteoporotic vertebral fractures are associated with consid-
erable reduction of quality of life, morbidity, and mortality. The 
management of patients with vertebral fractures should include 
treatment for osteoporosis and measures to reduce pain and 
improve mobility. Vertebroplasty mainly involves the application 
of polymethylmethacrylate (PMMA) to the fracture and is con-
sidered to be very successful in the stabilization of fractured os-
teoporotic vertebral body and in pain relief. On the other hand in 
kyphoplasty a balloon is inserted to create space in the fractured 
vertebra, to restore its height and shape, before the balloon is 
removed and the cement is delivered to the resulting space. Per-
cutaneous kyphoplasty obtains early pain relief and improves 
the integrity of the osteoporotic vertebral body
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1.ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ 
ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Σε βλάβη του νωτιαίου μυελού η σοβαρότητα 
του τραυματισμού κατηγοριοποιείται σύμφωνα με 
την κλίμακα της American Spinal Injury Associa-
tion ως εξής:

Α. Πλήρης (Complete); καμία αίσθηση ή κινητική 
λειτουργικότητα δεν διατηρείται στα ιερά τμήματα 
Ι4-Ι5.

Β. Ατελής (Incomplete); διατηρείται η αισθητι-
κότητα αλλά όχι η κινητική λειτουργία κάτω από 
το επίπεδο της βλάβης μέχρι και τα ιερά τμήματα 
Ι4-Ι5.

Γ. Ατελής (Incomplete); η κινητική λειτουρ-
γικότητα διατηρείται κάτω από το νευρολογικό 
επίπεδο, οι περισσότεροι μυς κλειδιά έχουν μυϊκή 
ισχύ>3/5 (δεν υπερνικούν τη βαρύτητα).

Δ. Ατελής (Incomplete); η κινητική λειτουργία 
διατηρείται κάτωθεν του νευρολογικού επιπέδου 
της βλάβης και οι περισσότεροι μυς κλειδιά έχουν 
μυϊκή ισχύ>3/5 (δύνανται να κινούνται ενάντια στη 
βαρύτητα και υπό την αντίσταση του εξετάζοντος).

Ε. Φυσιολογική κινητική και αισθητική λειτουρ-
γία (Διονυσιώτης Ι., 2009).

1Α.Παθοφυσιολογία

Η οστική απώλεια σε βλάβη του νωτιαίου μυ-
ελού μπορεί να ενισχύεται από την έλλειψη μυϊ-
κής τάσης-έλξης στα οστά ή άλλους νευρωνικούς 
παράγοντες που σχετίζονται με τη βλάβη. Η ενερ-
γοποίηση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος 
μετά από βλάβη του νωτιαίου μυελού προκαλεί 
το άνοιγμα αρτηριοφλεβικών οστικών παρακα-
μπτηρίων οδών, γεγονός που οδηγεί σε φλεβική 
και τριχοειδική αγγειακή στάση. Άλλοι επιπλέον 
μη-μηχανικοί παράγοντες που επιτείνουν την οστι-
κή απώλεια περιλαμβάνουν την φτωχή διατρο-
φική ανεπάρκεια, τροποποιήσεις στη λειτουργία 
των γονάδων και άλλες ενδοκρινικές διαταραχές 
(Maimoun L, et al, 2006).

Η υπερασβεστιουρία παρατηρείται στις 10 ημέ-
ρες μετά τη νευρολογική βλάβη και φτάνει στη 
μέγιστη τιμή της σε 1-6 μήνες και συνεχίζεται (εί-
ναι 2-4 φορές μεγαλύτερη της ασβεστιουρίας που 
παρατηρείται από το μακρόχρονο κλινοστατισμό) 

στους επόμενους 12 μήνες με άλλοτε άλλο βαθμό. 
Η απελευθέρωση του ασβεστίου καταστέλλει την 
παραθορμόνη πολλές εβδομάδες μετά από spinal 
cord injury. Η μειωμένη παραθορμόνη σχετίζεται 
με αυξημένες συγκεντρώσεις φωσφόρου του ορού 
και μειωμένη σύνθεση 1,25 (ΟΗ)2 vit D. Σταδιακά 
σε χρονικό διάστημα 1-9 ετών αποκαθίσταται η 
λειτουργία των παραθυρεοειδών. Το αποτέλεσμα 
είναι μια αύξηση της οστικής απορρόφησης ή οστε-
οπόρωση που σχετίζεται με τη δυσλειτουργία των 
παραθυρεοειδών στη χρόνια φάση της βλάβης.

Η χρήση των βιοχημικών δεικτών αποκαλύπτει 
ότι η οστική απορρόφηση αυξάνει συνεχώς από τις 
πρώτες εβδομάδες μετά τη βλάβη και φθάνει τη 
μέγιστη τιμή της μεταξύ 10ης και 16ης εβδομάδας, 
με τιμές που υπερβαίνουν μέχρι και 10 φορές τα 
φυσιολογικά όρια. 

Στη βλάβη νωτιαίου μυελού υπάρχουν επιπλέον 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναφορικά με την οστική 
απώλεια: 

α/ Η οστική απώλεια είναι περιοχικά εξαρτώμενη 
ακόμη και στο ίδιο οστούν. Κατά τη διάρκεια των 
πρώτων μηνών μετά τη βλάβη, απομετάλλωση εμ-
φανίζεται αποκλειστικά στις περιοχές κάτω του επι-
πέδου της βλάβης και κυρίως στα σημεία φόρτισης 
του σκελετού, όπως το απώτερο άκρο του μηρού 
και το εγγύς της κνήμης, τα οποία είναι πλούσια σε 
σπογγώδες οστούν, ενώ η περιοχή της διάφυσης 
του μηριαίου και της κνήμης, τα οποία είναι περιο-
χές πλούσιες σε φλοιώδες, σχετικά διατηρούνται.

β/ Η απώλεια της οστικής πυκνότητας μεταξύ 
του σπογγώδους και φλοιώδους διαμερίσματος του 
οστού διαφέρει και στο μηχανισμό, δηλαδή στις επι-
φύσεις η οστική απώλεια οφείλεται στη μείωση 
του σπογγώδους ενώ στη διάφυση, η φλοιώδης 
οστική πυκνότητα διατηρείται και χάνεται οστούν 
μέσω ενδοφλοιώδους οστικής απορρόφησης.

1Β.Η νέα σταθερή κατάσταση

Μετά πάροδο 16-24 μηνών από τη βλάβη, η 
οστική μεταβολική διαδικασία τείνει προς μια νέα 
σταθερή κατάσταση αλλά η οστική πυκνότητα σε 
διαφορετικά σημεία μειώνεται με την αύξηση της 
ηλικίας και είναι αντιστρόφως συνδεδεμένη με το 
χρόνο από τη βλάβη, γεγονός που σημαίνει συνεχή 
απώλεια οστού πέραν των δύο πρώτων εβδομά-
δων από τη βλάβη (Jiang SD et al, 2006).
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1Γ.Παράγοντες κινδύνου για κατάγματα 
μετά από βλάβη νωτιαίου μυελού

-Φύλο: οι γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο σε 
σχέση με τους άνδρες

-Ηλικία και διάρκεια της βλάβης: αυξανομένης 
της ηλικίας και της διάρκειας της βλάβης αυξάνε-
ται ο καταγματικός κίνδυνος με στατιστικά σημα-
ντική αύξηση στα 10 έτη μετά τη βλάβη.

-Το είδος και ο τύπος της βλάβης, χαμηλός δεί-
κτης μάζας σώματος και χαμηλή οστική πυκνότητα 
στην κνήμη: ασθενείς με παραπληγία έχουν περισ-
σότερα κατάγματα και όσοι έχουν πλήρεις βλάβες 
έχουν μεγαλύτερη οστική απώλεια σε σχέση με τις 
ατελείς (Goemaere S et al, 1994).

Μελέτες αναφορικά με την οστική πυκνότητα 
γυναικών μετά από τραυματισμό του νωτιαίου μυ-
ελού έδειξαν ταχύτατη οστική απώλεια της τάξης 
του 25-50% στα κάτω άκρα, στα πρώτα χρόνια 
μετά τη βλάβη. (Διονυσιώτης Ι., 2010)

Σε χρόνιο ασθενή με ατελή βλάβη του νωτιαίου 
μυελού η διαγνωστική εκτίμηση για οστεοπόρωση 
πρέπει να αρχίζει στην πρώιμη φάση της βλάβης 
με επακόλουθη διαρκή παρακολούθηση και οφεί-
λει να περιλαμβάνει: α/ το ιστορικό του ασθενούς 
(συνοδές παθήσεις-επιπλοκές, χρήση φαρμάκων, 
αλκοόλ, κάπνισμα και πληροφορίες σχετικά με το 
επίπεδο της βλάβης, τη διάρκεια της βλάβης, την 
κινητοποίηση, τη χρήση βοηθημάτων) β/ανθρωπο-
μετρικές παραμέτρους (ηλικία, δείκτη μάζα σώμα-
τος) γ/κλινική εξέταση (εκτίμηση επιπέδου βλάβης 
και σπαστικότητας) δ/ απεικονιστικό έλεγχο (μέ-
τρηση οστικής πυκνότητας με DXA στο ισχίο και 
στη σπονδυλική στήλη, εφόσον είναι δυνατό ή/
και περιφερική ποσοτική αξονική τομογραφία στην 
κνήμη) (Dionyssiotis Y et al, 2007) ε/ ορμονολογι-
κό έλεγχο, βιοχημικό έλεγχο-δείκτες οστικής εναλ-
λαγής αίματος και ούρων (πιο συνηθισμένοι οστε-
οκαλσίνη, Ν-τελοπετπίδιο και υδροξυπρολίνη).

1Δ.Πρόγραμμα Αποκατάστασης

Το πρόγραμμα Αποκατάστασης έχει ως στόχο 
την αντιμετώπιση οστεοπόρωσης και την πρόληψη 
των επικείμενων καταγμάτων στα πληγέντα άκρα 
και δύναται να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1/ Φαρμακευτική θεραπεία με διφωσφονικά 
από του στόματος που έχουν μελετηθεί σε ασθε-

νείς με βλάβες του νωτιαίου μυελού και είχαν 
θετικές επιδράσεις στις οστικές παραμέτρους. 
Παμινδρονάτη ενδοφλεβίως συνιστάται κυρίως 
στην οξεία φάση (η ευεργετική δράση χάνεται πι-
θανόν στη διάρκεια των μηνών της παράλυσης). 
2/ Χρησιμοποίηση συμπληρωμάτων ασβεστίου 
(υπό παρακολούθηση δεικτών νεφρικής λειτουργί-
ας και βιταμίνης D,

3/ Συμβουλευτική αναφορά με την πάθηση, τις 
ιδιαιτερότητες της σε αυτήν την ομάδα πληθυσμού 
και την αναγνώριση καταγμάτων σε περιοχές με 
διαταραγμένη αισθητικότητα, 4/ Εκπαίδευση στην 
πρόληψη-αποφυγή των πτώσεων,5/ Πρόγραμμα 
κινησιοθεραπείας που να εμπεριέχει: α/ την αποφυ-
γή περιορισμού του εύρους των κινήσεων που θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμό της κινητικότη-
τας β/ φόρτιση του αξονικού σκελετού με σκοπό 
τη μείωση της οστικής απώλειας γ/ ενδυνάμωση 
δ/ επανεκπαίδευση ορθοστάτησης και θεραπευτική 
βάδιση με ορθώσεις, 6/ Διαιτητικές παρεμβάσεις 
με στόχο τη βελτίωση της διαιτητικής πρόσληψης 
ασβεστίου και των δεικτών θρέψης (Biering-So-
rensen et al, 2009).

2. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΒΙΑΣ

Κατάγματα ισχίου (ΚΙ) χαμηλής βίας εκτός από 
την οστεοπόρωση, πιθανό να προκαλέσει η παρου-
σία μεταστάσεων στην περιοχή από μια σειρά συ-
μπαγείς όγκους όπως του μαστού (στο 70% των 
γυναικών), του προστάτη (το συνηθέστερο στους 
άνδρες), του θυρεοειδούς, του τραχήλου της μή-
τρας, της ουροδόχου κύστεως, των πνευμόνων και 
των νεφρών (Edwards BJ et al, 2008).Είναι ανάγκη 
λοιπόν ανάλογα με την πληροφορία από το ιστο-
ρικό και την αντικειμενική εκτίμηση του ασθενούς, 
τον ακτινογραφικό έλεγχο και τα ευρήματα της χει-
ρουργικής παρέμβασης να απαιτηθεί έλεγχος για 
αποκλεισμό καταστάσεων όπως γενική αίματος, 
ΤΚΕ, ανοσοηλεκτροφόρηση λευκωμάτων, καρκι-
νικοί δείκτες, ακτινογραφία θώρακα, σπινθηρο-
γράφημα οστών, μαστογραφία, υπερηχογράφημα 
ουροδόχου κύστεως, νεφρών, προστάτη και έσω 
γεννητικών οργάνων (στη γυναίκα), κ.α.

Η νόσος Alzheimer (ΝΑ) αποτελεί εκφυλιστική 
νόσο του εγκεφάλου που προσβάλλει συνήθως 
άτομα ηλικίας >65 ετών (έχουν αναφερθεί και πε-
ριπτώσεις ηλικίας 40-65 ετών), συχνότερα γυναί-
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κες (Α:Γ=1,5). Εκδηλώνεται πρώτιστα με σοβαρή 
διαταραχή της μνήμης σε συνδυασμό πιθανόν με 
διαταραχή της εκτέλεσης πράξεων (απραξίας), του 
λόγου, του συναισθήματος (πιθανόν κατάθλιψης) 
και της συμπεριφοράς (διέγερση, ανησυχία, επιθε-
τικότητα, ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις, κ.α.) (Γα-
λανόπουλος Ν. και Τζίκος Α., 2010)

Η νόσος το πιθανότερο μέσα από σοβαρή 
υποβιταμίνωση D σχετίζεται με απώλεια οστικής 
μάζας. Οι Sato και συν. σε 46 γυναίκες με νόσο 
Alzheimer εκτίμησαν το ποσοστό αποκάλυψης χα-
μηλών επιπέδων βιταμίνης D (<5ng/ml) στο 54% 
που σχετίζονταν με τη μη έκθεση στο ηλιακό φως 
και τη χαμηλή διατροφή σε βιταμίνη D), (Sato Y 
et al, 1998). Οι ίδιοι ερευνητές σε μελέτη τους 
σε 225 γυναίκες με νόσο Alzheimer που παρακο-
λούθησαν για 3 χρόνια (οι 29 εμφάνισαν κάταγμα 
ισχίου χαμηλής βίας) αναφέρουν σημαντική ελάτ-
τωση των επιπέδων της βιταμίνης D (<5ng/ml) που 
σχετίζονταν με το κάταγμα ισχίου χαμηλής βίας, τη 
χαμηλή οστική πυκνότητα και τα υψηλά επίπεδα 
οστεοκαλσίνης και καρβοξυτελικού τελοπεπτιδίου 
του κολλαγόνου τύπου Ι, βιοχημικού δείκτη παρα-
γωγής και απορρόφησης οστού, αντίστοιχα (Sato 
Y et al, 2004). 

2Α. Πρόγνωση καταγμάτων ισχίου

H πρόγνωση στα ηλικιωμένα άτομα μετά το κά-
ταγμα ισχίου δεν είναι δυστυχώς ευνοϊκή. Οι Berry 
και συν. παρακολουθώντας 481 ηλικιωμένα άτομα 
με κάταγμα ισχίου στα πλαίσια της Framingham 
Heart Study για μια μέση περίοδο 4,2 έτη εκτίμη-
σαν τη θνησιμότητα στο 15,5% το πρώτο και στο 
24,1% το δεύτερο έτος μετά το κάταγμα (Berry SD 
et al, 2007). Το ¼ έως ½ των ηλικιωμένων μετά 
από κάταγμα ισχίου πιθανόν να μην είναι σε κατά-
σταση να επανέλθει στο χώρο κατοικίας του και να 
αυτοεξυπηρετείται (Borgqvist L et al, 1990). Δυ-
σμενείς προγνωστικοί παράγοντες μπορεί να απο-
τελέσουν η προσβολή των γνωσιακών λειτουργιών, 
η πτώση της ικανότητας για καθημερινές δραστη-
ριότητες καθώς και η μη ικανοποιητική δίαιτα σχε-
τικά με τον αριθμό των θερμίδων, της ποσότητας 
των πρωτεϊνών κ.α.( Heruti RJ et al, 1999).

Την πρόγνωση μπορεί σημαντικά να βελ-
τιώσει:

1/ Η πρόληψη της ανάπτυξης κατακλίσεων 

που μπορούν να αναπτυχθούν στο 10-40% των 
ασθενών (Beaupre LA et al, 2005). 2/ H πρόλη-
ψη των αναπνευστικών λοιμώξεων με την πρώι-
μη κινητοποίηση και την κατάλληλη αναπνευστική 
φυσικοθεραπεία καθώς και των ουρολοιμώξεων 
με την αφαίρεση του ουροκαθετήρα την επομένη 
της επέμβασης και την τοποθέτησή του διαλειπό-
ντως όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο (Michelson JD 
et al, 1988). 3/ Την πρόληψη θρομβοεμβολικών 
επεισοδίων. Το American College of Chest Phy-
sician για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επει-
σοδίων συνιστά: α/ Προφύλαξη με τη χορήγηση 
Fondaparinux ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βά-
ρους β/ η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής πρέπει 
να παρατείνεται 10-35 ημέρες μετά την επέμβαση 
προκειμένου για ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για 
θρομβοεμβολικό επεισόδιο γ/ δε συνιστάται η χο-
ρήγηση ασπιρίνης (Geerts WH et al, 2004) 4/ Την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της εμφάνισης delirium 
(έντονη συγχυτική και διεγερτική κατάσταση που 
αναπτύσσεται οξέως), επιπλοκής συχνής μετά από 
χειρουργική επέμβαση (ιδιαίτερα στο ισχίο) σε ηλι-
κιωμένα άτομα. Παράγοντες κινδύνου για την εμ-
φάνισή του πιθανόν να αποτελέσουν η εφαρμογή 
γενικής αναισθησίας συγκριτικά με την εφαρμογή 
περιοχικής, η προηγούμενη προσβολή των γνωσι-
ακών λειτουργιών, ο χαμηλός δείκτης μάζας σώ-
ματος, η χορήγηση βενζοδιαζεπινών ή οπιούχων 
αναλγητικών, η απότομη διακοπή της χρήσης αλ-
κοόλ κ.α (Juliebo V et al, 2009). Αντιμετωπίζεται με 
την άμεση χορήγηση νευροληπτικών φαρμάκων με 
διακοπή τους όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την 
υποχώρησή του. Ίσως απαιτηθεί η χορήγηση χαμη-
λής δοσολογίας βενζοδιαζεπινών, οι οποίες καλό 
είναι να αποφεύγονται, 5/ Επαρκής διατροφή σχε-
τικά με τον αριθμό των θερμίδων, της ποσότητας 
των πρωτεϊνών φαίνεται ότι περιορίζει τη διάρκεια 
νοσηλείας (Tkatch L et al, 1992),6/Πρώιμη κινη-
τοποίηση από την 1η ή 2η μετεγχειρητική ημέρα και 
εφαρμογή του κατάλληλου προγράμματος αποκα-
τάστασης με ισομετρικές ασκήσεις του πάσχοντος 
άκρου, αναπνευστική γυμναστική κ.α. Η αμέσως 
μετά την επέμβαση εφαρμογή του κατάλληλου 
προγράμματος αποκατάστασης σε ειδικές μονά-
δες ή το σπίτι των ασθενών προσφέρει σημαντικά 
στην προοπτική να επανέλθουν αυτοί νωρίς στον 
προηγούμενο τρόπο ζωής τους (Huusko TM et al, 
2002).
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2Β. Οστική νόσος σε ασθενείς με κάταγμα 
ισχίου

Σχετικά με τη μελέτη της διαταραχής του οστι-
κού μεταβολισμού των ασθενών με νόσο Alzheim-
er από μελέτες των Sato και συν. σε 200 και 264 
ασθενείς αντίστοιχα (Sato Y et al, 2005) διαπι-
στώθηκε η παρουσία χαμηλών επιπέδων βιταμίνης 
D σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα ιονισμένου 
ασβεστίου ορού, αυξημένα επίπεδα οστεοκαλσίνης 
και παραθορμόνης που παραπέμπουν στην ανά-
πτυξη δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

Προκειμένου για τους ασθενείς με νόσο Al-
zheimer όπως διαπιστώθηκε σε ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας από τους Iwamoto και συν. (2009) 
σε 3 μελέτες χορήγησης αντιοστεοπορωτικής θε-
ραπείας, η έκθεση στο ηλιακό φως, η χορήγηση 
συμπληρώματος βιταμίνης D και ασβεστίου ή βι-
ταμίνης Κ καθώς και ριζενδρονάτης ελαττώνει τον 
κίνδυνο κατάγματος ισχίου (Iwamoto J et al, 2009).

2Γ. Αποκατάσταση ασθενούς με κάταγμα 
ισχίου

Στην αποκατάσταση μετά από κάταγμα ισχίου η 
ομάδα Αποκατάστασης πρέπει να αποτελείται από: 
φυσίατρο, νοσηλεύτρια, φυσικο-κινησιοθεραπευ-
τή, εργοθεραπευτή, κοινωνική λειτουργό, ψυχολό-
γο (Διονυσιώτης Ι., 2006). 

Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον 
καθορισμό των θεραπευτικών στόχων και επηρε-
άζουν το λειτουργικό αποτέλεσμα είναι τα συνοδά 
νοσήματα, η ύπαρξη άνοιας, το φύλο, ο τύπος του 
κατάγματος και η καθυστέρηση του χειρουργείου 
(Roder F et al, 2003)

Τα οφέλη της πρώιμης κινητοποίησης είναι : 
(Parker MJ PG,1993): Η μείωση των πνευμονικών 
επιπλοκών, η μείωση του κινδύνου θρόμβωσης, η 
βελτίωση της νοητικής κατάστασης και η προφύ-
λαξη από τα έλκη κατάκλισης

Υπάρχουν πλεονεκτήματα από την ενδονοσοκο-
μειακή αποκατάσταση; (Harada ND et al, 2000) Οι 
μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς που ακολούθησαν 
εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης βελτίωσαν 
την κινητικότητά τους περισσότερο από αυτούς 
που έκαναν λιγότερες συνεδρίες, καθώς επίσης ότι 
οι ασθενείς που έκαναν κινησιοθεραπεία σε νοσο-
κομείο ή εξειδικευμένη νοσηλευτική μονάδα επέ-

στρεψαν στην κοινότητα με ευκολία, σε αντίθεση 
με αυτούς που δεν έκαναν κινησιοθεραπεία.

Αποκατάσταση και επιστροφή του καταγματία στο 
σπίτι (Melton LJ,1995) Είναι γνωστό ότι οι ασθενείς 
με κάταγμα ισχίου αποτελούν μία από τις μεγαλύ-
τερες ομάδες χρονιών νοσηλευομένων για όλα τα 
νοσοκομεία. Η ικανότητα της επιστροφής του κα-
ταγματία στο σπίτι έχει μεγάλη σημασία για κοινω-
νικούς και οικονομικούς λόγους. Ωστόσο, μόνο το 
50% των ασθενών επιστρέφουν στο σπίτι τους. 

Χρήση της κλίμακα FIM (functional independence 
measure- Grigsby J et al, 1994) H κλίμακα FIM συν-
δέεται με πολλές παραμέτρους που αφορούν στα 
κατάγματα του ισχίου. Η κινητικότητα του ασθε-
νούς και η ατομική φροντίδα καθαριότητας συσχε-
τίζονται, μέσω της FIM, με τη διάρκεια παραμονής 
του ασθενούς στο νοσοκομείο. Τα θέματα της ου-
ροδόχου κύστεως και οι μετακινήσεις συσχετίζο-
νται με τα έξοδα. Τα προβλήματα της κύστεως, το 
ντύσιμο και η διανοητική κατάσταση συσχετίζονται 
με τη λειτουργικότητα του ασθενούς κατά τη στιγ-
μή του εξιτηρίου.

Συμπερασματικά, η ενεργητική συμμετοχή του 
ασθενούς και της οικογένειας του και η συνεργα-
σία τους με όλα τα μέλη της θεραπευτικής ομάδας 
είναι σημαντική για να επιτευχθούν τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Οι σταδιακές λειτουργικές ασκή-
σεις και οι ασκήσεις αντίστασης είναι ασφαλείς και 
αποτελεσματικές σε γηριατρικούς πληθυσμούς με 
χειρουργηθέν κάταγμα του ισχίου. Η άσκηση πρέ-
πει να είναι μακροχρόνια.

3.ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Τα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα στις 
γυναίκες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα 
της ζωής και η παρουσία τους συνδέεται με την 
καρδιοπνευμονική νοσηρότητα, την κατάθλιψη και 
το θάνατο (Dionyssiotis Y, 2010, Gold DT,2003). O 
πιο σημαντικός στόχος είναι η πρόληψη αυτών των 
καταγμάτων ή στην περίπτωση που ήδη υπάρχει 
ένα κάταγμα η εστίαση της θεραπείας μετατοπίζε-
ται προς την αποκατάσταση και την πρόληψη του 
επόμενου κατάγματος. Οι Lindsay και συν. επιβε-
βαίωσαν το εύρημα πως γυναίκες που υφίστανται 
ένα σπονδυλικό κάταγμα βρίσκονται σε αυξημένο 
κίνδυνο για πρόσθετα κατάγματα μέσα στα επόμε-
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να χρόνια (Lindsay R et al, 2001).

Ο μυοσκελετικός πόνος, συχνός σε ασθενείς με 
οστεοπορωτικά σπονδυλικά κατάγματα, αποτελεί 
ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα για τα οποία 
ζητείται ιατρική βοήθεια. Η οστεοπόρωση αντι-
προσωπεύει μια από τις κυριότερες αιτίες του πό-
νου στην πλάτη σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες 
(Gehlbach SH et al, 2000). Στις γυναίκες αυτές 
εκτός των οστεοπορωτικών παρατηρούνται συχνά 
και μη οστεοπορωτικές παραμορφώσεις (σπονδυ-
λοαρθροπάθειες). Η σπονδυλική παραμόρφωση 
θεωρείται συχνά ως οστεοπορωτικό αίτιο και να 
είναι επίσης μια κύρια αιτία του πόνου στην πλάτη. 
Σε γυναίκες ως 60 ετών η ραχιαλγία βρέθηκε να 
οφείλεται ως επί το πλείστον σε εκφυλιστικές δι-
αταραχές της σπονδυλικής στήλης (Molsberger A 
et al, 1989).

Τα κλινικά ή υποκλινικά σπονδυλικά κατάγμα-
τα είναι μια κοινή αιτία του πόνου στην πλάτη. Τα 
σπονδυλικά κατάγματα προκαλούν οξύ πόνο στην 
πλάτη κατά την οξεία φάση του κατάγματος αλλά 
και χρόνιους πόνους που προκύπτουν από τις σκε-
λετικές παραμορφώσεις, τη μυϊκή ανισορροπία 
και την επακόλουθη αυξημένη τάση στους μυς και 
τους τένοντες, που συνεπάγονται κινητικές δυσκο-
λίες και οδηγούν στην αναπηρία (Francis RM et al, 
2008).

3Α. Φαρμακοθεραπεία

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι οι περισσό-
τεροι από αυτούς τους ασθενείς δε λαμβάνουν 
την αντιοστεοπορωτική θεραπεία που προβλέπε-
ται για όσους έχουν υποστεί σπονδυλικό κάταγμα 
(Bouxsein ML et al, 2004). Σε αναδρομική μελέ-
τη μόνο το 15% των ασθενών με κάταγμα είχαν 
συνταγογραφηθεί αντιοστεοπορωτικά φάρμακα, 
εντός ενός έτους μετά την έξοδό τους από το νο-
σοκομείο (Panneman MJ et al, 2004, Lyritis GP 
and Trovas G, 2002). Η θεραπευτική επίδραση των 
διφωσφονικών σε ασθενείς με σπονδυλικά κατάγ-
ματα στη ραχιαλγία σπάνια αναφέρεται στη βιβλιο-
γραφία (Iwamoto J et al, 2003). Οι Nevitt και συν. 
ανέφεραν την αποτελεσματικότητα της μακροχρό-
νιας θεραπείας με αλενδρονάτη σε ηλικιωμένους 
οστεοπορωτικούς ασθενείς στη μείωση του περι-
ορισμού της λειτουργικότητας λόγω ραχιαλγίας 
(Nevitt MC et al, 2000). Οι Armingeat και συν. σε 
ελεγχόμενη μελέτη τους με ενδοφλέβια παμινδρο-

νάτη και εικονικό φάρμακο σύγκρισης αναφορικά 
με την ανακούφιση του πόνου σε πρόσφατα οστε-
οπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής συμπίεσης 
διαπίστωσαν μια ταχεία και διαρκή αναλγητική 
δράση της παμινδρονάτης στη μείωση της οξείας 
ραχιαλγίας λόγω των πρόσφατων οστεοπορωτι-
κών σπονδυλικών καταγμάτων, χωρίς σημαντικά 
προβλήματα ασφάλειας από το φάρμακο (Arm-
ingeat T el, 2006).

Σε ανασκόπηση αναφέρεται πως η θεραπεία 
ασθενών με αντιοστεοκλαστικούς και αναβολικούς 
παράγοντες μείωσε τον κίνδυνο και την εμφάνιση 
ή επιδείνωση του πόνου στην πλάτη, ιδιαίτερα η 
θεραπεία με τεριπαρατίδη (Ulivieri FM, 2007). Στο 
εύρημα αυτό κατέληξαν και οι Nevitt και συν. που 
πραγματοποίησαν μετα-ανάλυση, που κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι η τεριπαρατίδη είχε μειωμένο 
κίνδυνο εμφάνισης ή επιδείνωσης του πόνου στην 
πλάτη, σε σύγκριση με τους ασθενείς που τυχαιο-
ποιήθηκαν με εικονικό φάρμακο, θεραπεία ορμονι-
κής υποκατάστασης ή αλενδρονάτη (Nevitt MC et 
al, 2006). Οι θεραπευτικές επιλογές μπορούν να 
μειώσουν τον αριθμό νέων σπονδυλικών καταγ-
μάτων κατά 40-60% τα πρώτα έτη σε άτομα με 
κατάγματα (Lyritis GP et al, 1991).

Αναφορικά με την επίδραση στα σπονδυλικά 
κατάγματα (και στις παραμορφώσεις) από συγκε-
ντρωτικά στοιχεία δε βρέθηκε στατιστικά σημαντι-
κή διαφορά μεταξύ της βιταμίνης D και του εικο-
νικού φαρμάκου καθώς και μεταξύ ατόμων που 
λάμβαναν βιταμίνη D και αυτών που δε λάμβαναν 
καμία αγωγή. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι η βιταμί-
νη D μόνη της ήταν λιγότερο αποτελεσματική από 
ότι το ασβέστιο, για την πρόληψη σπονδυλικού κα-
τάγματος ή δυσμορφίας (Avenell A et al, 2009).

3Β. Άλλες θεραπευτικές παρεμβάσεις

Παλαιότερα η ραχιαλγία στην πλειονότητα των 
ασθενών αυτών θεραπευόταν με παρατεταμένο 
κλινοστατισμό, τοπική και συστηματική αναλγησία 
και «ναρθηκοποίηση» της πληγείσας περιοχής. Η 
σύγχρονη αντιμετώπιση του σπονδυλικού κατάγ-
ματος περιλαμβάνει ελεγχόμενη κινητοποίηση ακό-
μη και από την 1η ημέρα του κατάγματος (για λίγα 
λεπτά σε καθιστή θέση, εκπαίδευση στην πραγμα-
τοποίηση ισομετρικών ασκήσεων κ.λπ.) που ακο-
λουθείται από περιορισμένο κλινοστατισμό, ώστε 
να αποτραπούν οι επιπλοκές λόγω ακινητοποίη-
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σης, δηλαδή η αυξημένη οστική απώλεια, η εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση, η πνευμονία, τα έλκη και 
η κατάθλιψη κ.α. (Dionyssiotis Y et al, 2008, Ma-
zanec DJ et al, 2003). Άλλη ενδιαφέρουσα πτυχή 
είναι ότι τα περισσότερα οστεοπορωτικά σπονδυ-
λικά κατάγματα συμβαίνουν σε ασθενείς με υψηλό 
ρυθμό οστικού μεταβολισμού όπου η ακινητοποίη-
ση είναι ένας πρόσθετος παράγοντας κινδύνου της 
αυξημένης οστικής απώλειας.

Το σπονδυλικό συμπιεστικό κάταγμα και ο πό-
νος μπορεί να προκαλέσουν ανισορροπία μεταξύ 
των εκτεινόντων της ράχης (βασικών στηρικτικών 
μυών του κορμού) και των καμπτήρων μυών. Για να 
μειωθούν οι επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί των μυών 
της σπονδυλικής στήλης, θα πρέπει να μειωθεί η 
φόρτιση της πρόσθιας κολώνας της σπονδυλικής 
στήλης και των σπονδυλικών σωμάτων. Οι σπον-
δυλικές ορθώσεις χρησιμοποιούνται μετά από 
οξεία χειρουργική επέμβαση της ΣΣ, με στόχο την 
ανακούφιση του πόνου, ώστε να προωθείται η δι-
αδικασία της επούλωσης με τη σταθεροποίηση της 
ΣΣ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σταθεροποίηση 
μειώνει το φορτίο που εφαρμόζεται στη σπονδυλι-
κή στήλη περιορίζοντας κάθε προσπάθεια κάμψης 
προς τα εμπρός. Ακόμη και αν υπάρχει έλλειψη 
ειδικών κλινικών μελετών που συγκρίνουν τις δι-
αφορετικού τύπου ορθώσεις, είναι ευρέως αποδε-
κτό ότι όλες οι ορθώσεις της ΣΣ, είτε κατασκευάζο-
νται από ύφασμα, μέταλλο ή πλαστικό, άκαμπτο ή 
ευέλικτο, χρησιμοποιούν ένα σύστημα με τρία ση-
μεία πίεσης (Dionyssiotis Y et al, 2008, Mazanec 
DJ et al, 2003). Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες 
σπονδυλικές ορθώσεις είναι: α/ ο τύπος TLSO που 
παρέχει υποστήριξη στη θωρακοοσφυοϊερή μοίρα 
της ΣΣ, καθιστώντας την στην ανατομικά σωστή 
θέση (Knight-Taylor, Jewett, Boston), β/ ο τύπος 
υποστήριξης της στάσης (PTS), που είναι μια όρ-
θωση που έχει ιμάντες στους ώμους που ενώνο-
νται πάνω από τη μέση προς τα πίσω (Sinaki M et 
al, 2002), γ/ η όρθωση Spinomed, που αποτελεί τη 
νέα φιλοσοφία στις ορθώσεις, η οποία βασίζεται 
στη θεωρία της βιολογικής επανατροφοδότητσης 
(biofeedback) (Pfeifer M et al, 2004), δ/ η πολυ-
λειτουργική όρθωση Osteomed, που βασίζεται στη 
θεωρία της πύλης του πόνου (Vogt L et al, 2008)

Οι Kaplan και συν. επεσήμαναν ότι οι ορθώσεις 
της σπονδυλικής στήλης έχουν ως αποτέλεσμα τον 
κίνδυνο μείωσης της μυϊκής δύναμης. Σε περίοδο 

παρακολούθησης 4 εβδομάδων έδειξαν ότι ι ισχύς 
των εκτεινόντων μυών της ράχης μειώθηκε από 
την αρχική τιμή στο 40% των γυναικών ασθενών 
που φορούσαν ένα σταθερό ορθωτικό μηχάνημα 
(Kaplan RS et al, 1996). Αντίθετα με τα προαναφε-
ρόμενα, οι Dionyssiotis et al το 2009 δημοσίευσαν 
αποτελέσματα γυναικών με προχωρημένη οστεο-
πόρωση και κύφωση μεγαλύτερη από 55° που 
χρησιμοποίησαν στην καθημερινότητα το νάρθηκα 
Spinomed, για τουλάχιστον 2 ώρες/ημερησίως για 
6 μήνες, που δείχνουν ότι μειώθηκαν σημαντικά ο 
πόνος στην πλάτη, με αξιολόγηση που πραγματο-
ποιήθηκε με οπτική αναλογική κλίμακα στην αρχή 
και για 6 μήνες παρακολούθησης της εξέτασης, 
αλλά και ότι παρουσίασαν αύξηση στην προσωπική 
ισομετρική δύναμη των μυών του κορμού (Dionys-
siotis Y et al, 2009).

Οι Pfeifer και συν. σε μια πρωτοποριακή μελέτη 
σχετικά με τις ορθώσεις της ΣΣ ανέφεραν επίσης 
την αποτελεσματικότητα του Spinomed στη στα-
θεροποίηση των οστεοπορωτικών σπονδυλικών 
καταγμάτων. H χρήση του Spinomed συσχετίστη-
κε με σημαντική αύξηση της μυϊκής δύναμης του 
κορμού, πιθανότατα λόγω της αυξημένης μυϊκής 
δραστηριότητας φορώντας την όρθωση (Pfeifer M 
et al, 2004). Μετά το σπονδυλικό κάταγμα είναι 
αναγκαίο επιπλέον το πρόγραμμα κινησιοθεραπεί-
ας που βοηθά στην πρόληψη της παραμόρφωσης 
μέσω ενίσχυσης των μυών και της όρθιας στάσης 
του σώματος. 

3Γ. Σπονδυλοπλαστική και Κυφοπλαστική

Η σπονδυλοπλαστική κυρίως περιλαμβάνει την 
εφαρμογή οστικού ακρυλικού τσιμέντου (πολυ-
μεθυλμεθακρυλικού οξέως, PMMA) στο κάταγ-
μα. Θεωρείται ότι πολύ επιτυχής παρέμβαση για 
τη σταθεροποίηση και ανακούφιση από τον πόνο 
των οστεοπορωτικών καταγμάτων (Ahn DK et al, 
2009). Στην κυφοπλαστική πραγματοποιείται μέσω 
τομής εισαγωγή ενός ειδικού ορθοπαιδικού εργα-
λείου και μέσω αυτού εισέρχεται στο σπονδυλικό 
σώμα ένα ειδικό μπαλόνι που πραγματοποιεί την 
ανάταξη του σπονδυλικού σώματος με τη δημι-
ουργία χώρου στο σπονδυλικό κάταγμα, την οποία 
ακολουθεί η έγχυση οστικού τσιμέντου για να απο-
καταστήσει το ύψος και το σχήμα του σπονδύλου. 
Η διαδερμική σπονδυλοπλαστική έχει ως αποτέλε-
σμα πρώιμη ανακούφιση από τον πόνο και βελτιώ-
νει την ακεραιότητα των οστεοπορωτικών σπονδυ-
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λικών σωμάτων (Nakamo M et al, 2003). Από την 
άλλη πλευρά, η μίνι-χειρουργική επέμβαση μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές σε ασθενείς με 
πρόσφατα κατάγματα, όπως παραπληγία (Lee BJ 
et al, 2002), την εμφάνιση ενός νέου σπονδυλικού 
κατάγματος του σώματος και πιθανά καρδιοπνευ-
μονικά επεισόδια (Uppin AA et al, 2003). 

Δύο μελέτες που δημοσιεύτηκαν το 2009 μπο-
ρεί να αποτελέσουν μια διαφορετική προσέγγιση 
για αυτήν την διαδικασία. Στην πρώτη έρευνα 78 
ασθενείς με ένα ή δύο επώδυνα οστεοπορωτικά 
σπονδυλικά κατάγματα τυχαιοποιήθηκαν σε μια 
πολυκεντρική ελεγχόμενη με εικονική διαδικασία 
μελέτη (Kallmes DF et al, 2009). Οι συγγραφείς δε 
βρήκαν στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα για τη 
σπονδυλοπλαστική σε καμία χρονική στιγμή κατά 
τη διάρκεια της παρακολούθησης μεταξύ των ομά-
δων σε σχέση με τον πόνο τη νύχτα και σε ανάπαυ-
ση, τις λειτουργικές δραστηριότητες, την ποιότητα 
ζωής κ.α. Στη 2η μελέτη σε 131 ασθενείς, με ένα 
ως τρία επώδυνα οστεοπορωτικά σπονδυλικά κα-
τάγματα, που τυχαιοποιήθηκαν σε σπονδυλοπλα-
στική ή εικονική διαδικασία βρέθηκαν παρόμοια 
αποτελέσματα (Buchbinder R et al, 2009). Από την 
άλλη πλευρά μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη με-
λέτη (FREE trial), που έλαβε χώρα σε 21 κέντρα, 
οκτώ χωρών και περιλάμβανε 149 ασθενείς έδειξε 
ότι σε ασθενείς με οξέα, επώδυνα, σπονδυλικά κα-
τάγματα, η κυφοπλαστική προσφέρει βελτιωμένη 
ποιότητα ζωής, λειτουργικότητας, κινητικότητας 
και καλύτερη διαχείριση του πόνου, ταχύτερα από 
ότι η μη χειρουργική θεραπεία με σημαντικές δια-
φορές μεταξύ των δύο ομάδων από τον 1ο μήνα 
(Wardlaw D et al, 2009).

3Δ. Ανάπτυξη νέων οστεοπορωτικών 
σπονδυλικών καταγμάτων μετά 
από υποδόρια σπονδυλοπλαστική-
κυφοπλαστική

Ένας σημαντικός αριθμός ασθενών με οστεοπό-
ρωση αναπτύσσει νέα κατάγματα μετά από υπο-
δόρια σπονδυλοπλαστική -κυφοπλαστική. Τα 2/3 
των καταγμάτων συμβαίνουν σε σπονδύλους πα-
ρακείμενους σε αυτούς που υποβλήθηκαν προη-
γουμένως σε θεραπεία. Ο κίνδυνος νέου κατάγμα-
τος στους παρακείμενους σπονδύλους είναι 4,62 
φορές μεγαλύτερος από τους απομακρυσμένους 
σπονδύλους, ενώ τα κατάγματα συμβαίνουν εντός 

55 ημερών για τους παρακείμενους σπονδύλους 
και 127 ημερών για τους απομακρυσμένους κατά 
μέσο όρο (Αντύπας Γ., 2007). Οι πιο συχνά προ-
σβαλλόμενες περιοχές της ΣΣ είναι η μέση θωρα-
κική χώρα (Θ7-Θ8) και η θωρακοοσφυϊκή συμβολή 
(Θ12-Ο1). Στη μέση θωρακική χώρα η θωρακική 
κύφωση είναι πολύ έντονη και τα φορτία κατά την 
κάμψη αυξάνονται, ενώ στη θωρακοοσφυϊκή συμ-
βολή η σχετικά συμπαγής θωρακική στήλη μετα-
πίπτει στην πιο εύκαμπτη οσφυϊκή. Μετά το πρώ-
το συμπιεστικό σπονδυλικό κάταγμα (vertebral 
compression fracture, VCF), o κίνδυνος επόμενου 
συμπιεστικού σπονδυλικού κατάγματος αυξάνεται 
κατά 5 φορές μετά το πρώτο, 12 φορές μετά το 
δεύτερο ή περισσότερα κατάγματα και 75 φορές 
μετά το δεύτερο ή περισσότερα κατάγματα, στην 
περίπτωση που η οστική μάζα είναι χαμηλή. Η θω-
ρακοοσφυϊκή συμβολή, η γειτνίαση με το σπόνδυ-
λο που έχει υποστεί σπονδυλοπλαστική-κυφοπλα-
στική και η σε μεγαλύτερο βαθμό αποκατάσταση 
του ύψους του σπονδύλου, μπορούν να αυξήσουν 
τον καταγματικό κίνδυνο γειτονικών σπονδύλων 
μετά από σπονδυλοπλαστική-κυφοπλαστική (Kim 
SH et al, 2004).

Συνολικά οι επιπλοκές που σχετίζονται με την 
επέμβαση διακρίνονται σε σχετικές με το οστι-
κό τσιμέντο και σε σχετικές με την υπόλοιπη δια-
δικασία. Η διαρροή του τσιμέντου προς το δίσκο 
κατά τη διάρκεια της σπονδυλοπλαστικής-κυφο-
πλαστικής αυξάνει τον κίνδυνο νέου κατάγματος 
στα παρακείμενα σπονδυλικά σώματα. Έχει βρεθεί 
αύξηση των φορτίων στον παρακείμενο σπόνδυλο 
κατά 17%. Τα αυξημένα φορτία στον παρακείμε-
νο σπόνδυλο συσχετίζονται απόλυτα με αυξημένο 
κίνδυνο κατάγματος. Η αυξημένη πίεση του δίσκου 
προσπαθεί να εκτονωθεί αυξάνοντας τα φορτία 
στον παρακείμενο σπόνδυλο. Υπερβολική αύξηση 
του ύψους του σπονδύλου μπορεί να αυξήσει την 
πίεση στον παρακείμενο σπόνδυλο και κατά συνέ-
πεια να αυξήσει την πιθανότητα κατάγματος (Ba-
roud G et al, 2007). Ο μηχανισμός που προκαλεί 
κάταγμα σε παρακείμενους σπονδύλους δεν έχει 
διαλευκανθεί ακόμα αλλά μετά από πειραματικές 
μελέτες αναδεικνύεται ότι οφείλεται σε αλλαγή 
των μηχανικών φορτίων που προκύπτουν από την 
ενίσχυση του σπονδύλου. Το pillar effect (φαινό-
μενο του κίονα) που προέρχεται από την έγχυση 
του τσιμέντου θεωρείται ότι αυξάνει την προβολή 
της τελικής πλάκας του ενισχυμένου σπονδύλου 



19- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 27, Τεύχος 1 - 2014

προκαλώντας αύξηση της πίεσης στον παρακείμε-
νο δίσκο του γειτνιάζοντος σπονδύλου. Εμβιομη-
χανικές in vitro μελέτες έδειξαν ότι η ανεπάρκεια 
της ισχύος των μη ενισχυμένων σπονδυλικών μο-
νάδων θα μπορούσε να αντισταθμιστεί με καλύ-
τερο τρόπο, χρησιμοποιώντας τσιμέντο «χαμηλού 
συντελεστή» (low-modulus PMMA) σε σύγκριση 
με το κανονικό PMMA. Η αύξηση της συχνότητας 
εμφάνισης καταγμάτων αποτελεί ένα σοβαρό πρό-
βλημα μετά από σπονδυλοπλαστική-κυφοπλαστική 
(Boger A et al, 2003)

Οι παρακείμενοι προς τον ενισχυμένο με σπον-
δυλοπλαστική-κυφοπλαστική σπόνδυλο επηρεά-
ζονται πιο συχνά από τους απομακρυσμένους. Τα 
κατάγματα εμφανίζονται συνήθως σε χρονικό διά-

στημα 60 ημέρων από την επέμβαση. Ως αιτιολο-
γικοί παράγοντες των καταγμάτων θεωρούνται: η 
αυξημένη σκλήρυνση του ενισχυμένου σπονδύλου, 
οφειλόμενη στην έγχυση υπερβολικής ποσότητας 
τσιμέντου, η πλήρωση των ενδοοστικών ρωγμών 
και η διαρροή τσιμέντου στο χώρο των μεσοσπον-
δυλίων δίσκων (Pflugmacher R et al, 2006).

Μελέτες αποδεικνύουν ότι ο κίνδυνος κατάγμα-
τος στους παρακείμενους σπονδύλους τις πρώτες 
30-60 ημέρες είναι υψηλότερος σε σύγκριση με τη 
φυσιολογική πορεία της νόσου και οδηγούν τους 
χειρουργούς σπονδυλικής στήλης στη χρήση ορ-
θωτικών κηδεμόνων για το ανωτέρω διάστημα σε 
ασθενείς υψηλού κινδύνου (Komp et al, 2004).
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