
13

Περίληψη

Η παρούσα εμβιομηχανική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ανθρώ-
πειους πτωματικούς σπονδύλους με στόχο να διερευνηθεί ο ρόλος 
του οπισθίου φλοιού στη σταθερότητα του συστήματος σπονδυλο-
δεσίας. Σε 25 οσφυϊκούς σπονδύλους με Μ.Ο. BMD 0,939 gr/cm2 
τοποθετήθηκαν διαυχενικοί κοχλίες και στους δύο αυχένες. Στη μία 
πλευρά ο οπίσθιος φλοιός και το υποχόνδριο οστούν αντίστοιχα με 
το σημείο εισόδου του κοχλία αφαιρέθηκαν πριν την τοποθέτηση 
αυτού, ενώ στον ετερόπλευρο αυχένα ακολουθήθηκε πανομοιότυ-
πη τεχνική με μόνη διαφορά ότι διατηρήθηκε ο οπίσθιος φλοιός 
και το αντίστοιχο υποχόνδριο οστούν.

Ο πειραματικός έλεγχος σε συσκευή δοκιμασίας υλικών έδει-
ξε ότι η μέγιστη δύναμη εξελκυσμού (peak pullout strength) για 
τους κοχλίες που τοποθετήθηκαν μετά από αφαίρεση του οπισθίου 
φλοιού και του αντιστοίχου υποχονδρίου οστού ήταν κατά Μ.Ο. 
956,16N (193-2241N), ενώ η διατήρησή του οδήγησε σε μέγιστη 
δύναμη εξελκυσμού με Μ.Ο. 1295,64N (251-2434N). Η διατήρη-
ση του οπισθίου φλοιού του σπονδυλικού τόξου κατά το σημείο 
εισόδου του κοχλία προσέφερε μέση αύξηση της μέγιστης δύναμης 
εξελκυσμού κατά 339,48N και εκατοστιαία αύξηση της τάξης του 
26,13%, (p=0,033). Η οστική πυκνότητα έχει υψηλή στατιστική 
συσχέτιση με την πειραματικά επιτυγχανόμενη μέγιστη δύναμη 
εξελκυσμού τόσο μετά από διατήρηση όσο και μετά από αφαίρεση 
του οπισθίου φλοιού κατά το σημείο εισόδου του διαυχενικού κο-
χλία (R2: 0,626 και R2: 0,732 αντίστοιχα, p<0,001).

Ο ρόλος της διατήρησης του οπι-
σθίου φλοιού του σπονδυλικού τό-
ξου στη σταθερότητα των διαυχε-
νικών κοχλιών.
Εμβιομηχανική μελέτη σε πτωματικούς 
σπονδύλους.
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φλοιός σπονδυλικού τόξου.

Η εργασία αυτή βραβεύθηκε στο 25ο Συνέδριο της ΟΤΕΜαΘ στην Kαστοριά, ως η καλύτερη προφορική 
ανακοίνωση.



Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής κατέδει-
ξαν ότι η διατήρηση του οπισθίου φλοιού και του 
υποκείμενου υποχόνδριου οστού αντίστοιχα με το 
σημείο εισόδου του διαυχενικού κοχλία επιφέρουν 
σημαντική αύξηση στην επιτυγχανόμενη δύναμη 
εξελκυσμού και τη συνολική αντοχή του συστή-
ματος σπονδυλοδεσίας σε όλους τους σπονδύλους, 
οστεοπορωτικούς και μη. Φαίνεται ότι τούτο οφεί-
λεται στη συγκράτηση των τελευταίων σπειρών 
του διαυχενικού κοχλία στο πυκνότερο οστούν 
του ραχιαίου φλοιού και το αντίστοιχο υποχόνδριο 
οστούν, όταν αυτά διατηρούνται. Κατά συνέπεια, 
κάθε δυνατή προσπάθεια πρέπει να γίνεται, ώστε 
να διατηρηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό ο οπίσθι-
ος φλοιός του σπονδυλικού τόξου και το υποκεί-
μενο υποχόνδριο οστούν κατά τη διάρκεια της το-
ποθέτησης των διαυχενικών κοχλιών, καθώς αυτό 
οδηγεί σε σημαντική βελτίωση της συνολικής στα-
θερότητας του συστήματος σπονδυλοδεσίας.

Εισαγωγή

Η χειρουργική της σπονδυλικής στήλης έχει ση-
μειώσει αλματώδη εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετί-
ες, κάτι που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στις 
προόδους των χρησιμοποιούμενων υλικών εμφυ-
τευμάτων καθώς και στην εισαγωγή νέων τεχνι-
κών. Ο σχεδιασμός και η εκτεταμένη χρησιμοποί-
ηση των διαυχενικών κοχλιών αποτελεί ίσως μία 
από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη χειρουργική 
της σπονδυλικής στήλης. Η χρήση συστημάτων 
διαυχενικών κοχλιών και ημιελαστικών ράβδων 
επιτρέπει άριστο τρισδιάστατο έλεγχο της κάθε 
σπονδυλικής μονάδας καθώς και δυνατότητα επί-
τευξη διορθώσεων σε τρία επίπεδα με μεγαλύτε-
ρη ακρίβεια και ασφάλεια σε σχέση με παλαιότε-
ρα συστήματα σπονδυλοδεσίας, ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει σημαντικά ισχυρότερη συγκράτηση 
με την ακινητοποίηση όσο το δυνατό ολιγότερων 
σπονδυλικών επιπέδων (Gurr 1988 α,β).

Η σταθερότητα του συστήματος σπονδυλοδε-
σίας έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντι-
κός παράγοντας για την ταχύτερη και πιο αποτε-
λεσματική ενσωμάτωση των χρησιμοποιούμενων 
μοσχευμάτων και κατά συνέπεια για την ταχεία 

επίτευξη οστικής σπονδυλοδεσίας (Rothman 
1992, Thalgott 1996, Σάπκας 2001, 2005). Η στα-
θερότητα αυτή με τη σειρά της εξαρτάται αφενός 
μεν από τα ίδια τα υλικά σπονδυλοδεσίας που 
χρησιμοποιούνται και την τεχνική εισαγωγής 
τους αφετέρου δε από το οστικό υπόστρωμα του 
σπονδύλου. Αντικείμενο πολλών κλινικών αλλά 
κυρίως πειραματικών μελετών αποτέλεσε η συ-
σχέτιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των δι-
αυχενικών κοχλιών (τύπος, μήκος και διάμετρος 
αυτών), συγκεκριμένων παραμέτρων της εγχει-
ρητικής τεχνικής, αλλά και της ποιότητας του 
οστικού υποστρώματος, με τη σταθερότητα της 
οστεοσύνθεσης (Zdeblick 1993, Zindrick 1986, 
Weinstein 1992, Wittenberg 1993, George 1991). 

Στην παρούσα πειραματική μελέτη θα γίνει 
προσπάθεια να διευκρινιστεί ο ρόλος που παίζει η 
διατήρηση της ακεραιότητας του οπισθίου φλοιού 
του σπονδυλικού τόξου κατά το σημείο εισόδου 
των διαυχενικών κοχλιών αλλά και η ποιότητα 
του οστικού υποστρώματος του σπονδύλου στη 
σταθερότητα της σπονδυλοδεσίας. 

Υλικό και Μέθοδος

Μελετήθηκαν 25 οσφυϊκοί σπόνδυλοι που ελή-
φθησαν εντός 24 ωρών από την ώρα θανάτου 
στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Α.Π.Θ. Οι 
σπόνδυλοι αυτοί προήλθαν από 14 δότες (8 άν-
δρες και 6 γυναίκες) με ηλικίες που κυμαίνονταν 
από 18-92 έτη (Μ.Ο: 59 έτη, SD: 20,28). Ελήφθη 
ο δεύτερος οσφυϊκός σπόνδυλος (Ο2) 5 πτωμά-
των, ο τρίτος οσφυϊκός (Ο3) σε 14 και ο τέταρ-
τος οσφυϊκός (Ο4) σε 6. Οι σπόνδυλοι μετά τον 
σχολαστικό ενδελεχή καθαρισμό τους από υπο-
λείμματα προσφύσεων μυών, συνδέσμων και με-
σοσπονδυλίων δίσκων υποβλήθηκαν σε ακτινο-
λογικό έλεγχο σε δύο επίπεδα (κεφαλουραίο και 
πλάγιο ακτινογράφημα) προς αποκλεισμό προϋ-
πάρχουσας παθολογικής εξεργασίας.

Ακολούθησε έλεγχος της οστικής πυκνότητας 
(BMD) των σπονδύλων με τα μέθοδο της διπλής  
φωτονιακής απορρόφησης μετά διέγερση με ακτί-
νες-Χ (DEXA scan) με το Lunar DPX Plus Dual 
Energy X-ray absorption meter (Lunar Radiation 
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Co, Madison, USA). Οι μετρήσεις ελήφθησαν με 
τους σπονδύλους εμβαπτισμένους σε 15-20 εκα-
τοστά ύδατος σε θερμοκρασία δωματίου, όπως 
συστήνεται από τους Soshi και συν (1991), κα-
θώς οι συνθήκες αυτές θεωρείται ότι μιμούνται 
καλύτερα τα περιβάλλοντα μαλακά μόρια και 
προσφέρουν τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στις 
λαμβανόμενες μετρήσεις. Η οστική πυκνότητα 
υπολογίστηκε σε gr/cm2. Μετά τα ανωτέρω οι 
σπόνδυλοι τοποθετήθηκαν ο καθένας σε ξεχωρι-
στή αεροστεγή συσκευασία και ψύχθηκαν σε θερ-
μοκρασία -20° C, όπου και διατηρήθηκαν μέχρι 
τον περαιτέρω πειραματικό έλεγχο.

Προ του πειραματικού ελέγχου οι σπόνδυ-
λοι αποψύχονταν σε θερμοκρασία δωματίου επί 
12ωρο πριν από οποιονδήποτε περαιτέρω χειρι-
σμό. Ακολούθως τοποθετούνταν διαυχενικοί κο-
χλίες τύπου Moss (Biedermann Motech GmbH, 
Schwenningen, Germany) μήκους 50mm με εξω-
τερική διάμετρο σπείρας 6mm, εσωτερική διά-
μετρο σπείρας 4mm και βήμα 2mm. Το σημείο 
εισόδου του διαυχενικού κοχλία ευρίσκετο στο 
σημείο διατομής της οριζόντιας γραμμής που δι-
χοτομεί την εγκάρσια απόφυση και της κάθετης 
γραμμής που περνά αμέσως επί τα εκτός της ανά-
ντης αρθρικής αποφύσεως. Σε κάθε σπόνδυλο το-
ποθετήθηκαν διαυχενικοί κοχλίες  σε αμφότερους 
τους σπονδυλικούς αυχένες, στη μία πλευρά μετά 
από αφαίρεση του οπισθίου (ραχιαίου) φλοιού 
του σπονδυλικού τόξου αντίστοιχα με το σημείο 
εισόδου του κοχλία και σε διάμετρο μεγαλύτερη 
ή ίση προς την εξωτερική διάμετρο της σπείρας 
αυτού και ετερόπλευρα με πανομοιότυπη τεχνική 
αλλά διατήρηση του οπισθίου φλοιού (Εικ 1α,1β). 
Της τοποθέτησης του κάθε κοχλία προηγήθηκε 
προετοιμασία της οπής εισόδου αυτού με οξύαιχ-
μο χειροκίνητο οδηγό διαμέτρου 3mm, χωρίς τη 
χρήση φρέζας ή κολαούζου. Η ακρίβεια της τοπο-
θέτησης των διαυχενικών κοχλιών σε κάθε σπόν-
δυλο ελέγχθηκε ακτινολογικά σε δύο επίπεδα με 
κεφαλουραίο και πλάγιο ακτινογράφημα (Εικ 2). 
Ακολούθως κάθε σπόνδυλος τοποθετήθηκε σε 
τετράπλευρο δοχείο με ρευστή πολυεστερική ρη-
τίνη ψυχρού πολυμερισμού τύπου Serifix (Struers 
A/S, Copenhagen, Denmark). Οι εγκιβωτισμένοι 
σε ρητίνη σπόνδυλοι παρέμεναν επί 3ωρο σε θερ-

μοκρασία δωματίου πριν οποιοδήποτε άλλο χειρι-
σμό, ώστε να επιτευχθεί πλήρης πολυμερισμός και 
στερεοποίηση της ρητίνης. Όπως επισημαίνουν οι 
Pfeiffer και συν (1996) ιδιαίτερη προσοχή δίδο-
νταν ώστε να αποφευχθεί η είσοδος ρητίνης στη 
διεπιφάνεια μεταξύ οστού και κοχλία.

Για τον πειραματικό έλεγχο των δοκιμίων χρη-
σιμοποιήθηκε ειδική πνευμοϋδραυλική συσκευή 
δοκιμασίας υλικών βασιζόμενη σε έμβολο δι-
πλής ενεργείας τύπου DNC-100 Festo (Festo AG, 
Esslingen, Germany). Η καταγραφή της ασκού-
μενης δύναμης έγινε με δυναμόμετρο τύπου 
9271-A, (Kistler Instrumente AG, Winterthur, 
Switzerland), ενώ η μετατόπιση μετρήθηκε με με-
τατοπισιόμετρο τύπου TT20, (Brown & Sharpe 
Tesa SA, Renens, Switzerland) (Εικ 3). Ο ρυθμός 
λήψης των μετρήσεων ήταν 100Hz (100 μετρήσεις 
ανά δευτερόλεπτο), ενώ η λήψη και καταγραφή 
των τιμών εγένετο αυτόματα σε Η/Υ με τη βοή-
θεια του προγράμματος λογισμικού Lab View 5.1 
(National Instruments Co, Austin, USA). Με τον 
τρόπο αυτό ήταν δυνατός ο συνεχής έλεγχος και 
η ηλεκτρονική καταγραφή της παρεχόμενης πίε-
σης πεπιεσμένου αέρα, η κίνηση του εμβόλου, η 
τάση και η μετατόπιση σε κάθε χρονική στιγμή 
της εξέλιξης της πειραματικής δοκιμασίας.

Η πειραματική δοκιμασία εξελκυσμού γινόταν 
διαδοχικά και για τους δύο κοχλίες που είχαν 
εισαχθεί σε αμφότερους τους σπονδυλικούς αυ-
χένες με διατήρηση ή αφαίρεση αντίστοιχα του 
οπισθίου φλοιού. Οι σπόνδυλοι τοποθετούνταν 
στη συσκευή δοκιμασίας υλικών με τη βοήθεια 
ειδικού εξαρτήματος σύλληψης της κεφαλής της 
βίδας, έτσι ώστε η ασκούμενη από το έμβολο δύ-
ναμη εξελκυσμού να ασκείται αυστηρά κατά τον 
επιμήκη άξονα της βίδας (Εικ 3).

Ο ρυθμός αύξησης της ασκούμενης σε κάθε κο-
χλία τάσης ήταν 50N/sec με εκκίνηση από το 0. 
Σημείο αστοχίας του συστήματος κοχλίας/οστούν 
ορίστηκε το σημείο όπου η τάση μεγιστοποιού-
νταν (μέγιστη δύναμη εξελκυσμού – peak pullout 
strength) και κατόπιν ελαττώνονταν απότομα με 
ταυτόχρονη απότομη αύξηση της μετατόπισης. 
Από τα συνεχώς καταγραφόμενα δεδομένα κατά 
τη διάρκεια της δοκιμασίας ευρέθηκαν η μέγιστη 
δύναμη εξελκυσμού (peak pullout strength) και η 
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Εικ 1α: Προετοιμασία του σημείου εισόδου του διαυχενικού κοχλία με διατήρηση (δεξιά) και αφαίρεση 
(αριστερά) του οπισθίου φλοιού και του αντιστοίχου υποχονδρίου οστού.

Εικ 1β: Ο ίδιος σπόνδυλος μετά την τοποθέτηση των διαυχενικών κοχλιών.



μετατόπιση κατά την αστοχία (displacement at 
failure) και κατασκευάστηκαν καμπύλες δύνα-
μης/μετατόπισης (load/displacement curves) και 
για τους δύο κοχλίες που τοποθετήθηκαν σε κάθε 
σπόνδυλο.

Η επεξεργασία των τιμών των μετρήσεων 
που ελήφθησαν έγινε με τη βοήθεια των προ-
γραμμάτων λογισμικού Lab View 5.1 (National 
Instruments Co, Austin, TX, USA) και Excel 2000 
(Microsoft Corp, USA), ενώ για τη στατιστική 
επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθη-
καν τα λογισμικά πακέτα SPSS 10.0, (SPSS Inc, 
Chicago, IL, USA) και STATA 6.0 (StataCorp LP, 
College Station, TX, USA).

Οι συνεχείς μεταβλητές συνοψίστηκαν με μέ-
σους όρους, εύρος τιμών, τυπικές αποκλίσεις (SD) 
και 95% διαστήματα εμπιστοσύνης (95% ΔΕ). Το 
Student’s t-test για ανεξάρτητα δείγματα χρησι-
μοποιήθηκε για τη σύγκριση των παραμετρικών 
δεδομένων που προέκυψαν από την τοποθέτηση 
των διαυχενικών κοχλιών στους δύο σπονδυλι-
κούς αυχένες με διατήρηση ή αφαίρεση αντίστοι-
χα του οπισθίου φλοιού του σπονδυλικού τόξου 
κατά το σημείο εισόδου του σπονδυλικού τόξου.

Η συσχέτιση μεταξύ της οστικής πυκνότητας 
(BMD) και της μέγιστης δύναμης εξελκυσμού 
των διαυχενικών κοχλιών τόσο μετά από αφαί-
ρεση όσο και μετά από διατήρηση του οπισθίου 
φλοιού του τόξου παρουσιάστηκε γραφικά με 
διαγράμματα συσχέτισης (scatter plots) και πε-
ριγράφηκε με ένα γραμμικό μοντέλο φθίνουσας 
σχέσης (regression model). Σε καθένα από τα 
γραμμικά μοντέλα εξάρτησης υπολογίστηκε η 
συνάρτηση που απεικονίζει την γραμμή τάσης 
(ψ=α+βχ) καθώς και ο συντελεστής προσδιορι-
σμού (coefficient of determination) R2 που προσ-
διορίζει την ισχύ της συσχέτισης των δύο παρα-
μέτρων. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε 
στο 0.05 και οι διαφορές θεωρήθηκαν στατιστικά 
σημαντικές για p<0,05.

Αποτελέσματα

Η οστική πυκνότητα (BMD) των σπονδύλων, 
όπως αυτή μετρήθηκε με τη μέθοδο της διπλής 
φωτονιακής απορροφησιομετρίας (DEXA scan) 
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Εικ 2: Aκτινογράφημα σπονδύλου μετά την τοποθέτηση 
των διαυχενικών κοχλιών (κεφαλουραία λήψη)

Εικ 3: Ο σπόνδυλος κατά τη διάρκεια του πειραματικού 
ελέγχου του στη συσκευή δοκιμασίας υλικών.



κυμαίνονταν από 0,508 ως 1,269 gr/cm2 (ΜΟ: 
0,939 gr/cm2, SD: 0,192 gr/cm2, 95% CL: 0,86-
1,02 gr/cm2).

Η τοποθέτηση των διαυχενικών κοχλιών ήταν 
επιτυχής σε όλους τους σπονδύλους, και έγινε σε 
βάθος 60-80% του σπονδυλικού σώματος. Σε κα-
νένα σπόνδυλο δεν υπήρξε παραβίαση του φλοιού 
τόσο του αυχένα, όσο και του σπονδυλικού σώμα-
τος, όπως επιβεβαιώθηκε τόσο από το μακροσκο-
πικό όσο και από τον ακτινολογικό έλεγχο σε δύο 
επίπεδα. Ο τρόπος αστοχίας του συστήματος κο-
χλίας/οστούν ήταν «αμιγής» ελκυσμός και αστο-
χία κατά τη διεπιφάνεια κοχλίας/οστούν σε 48/50 
περιπτώσεις και συνδυασμός του ανωτέρω με με-
ρική καταστροφή της οπίσθιας μοίρας του αυχένα 
σε 2/50 περιπτώσεις.

Η μέγιστη δύναμη εξελκυσμού (peak pullout 
strength) για διαυχενικούς κοχλίες που τοποθε-
τήθηκαν μετά από αφαίρεση του οπισθίου φλοι-
ού κατά το σημείο εισόδου της βίδας σε διάμε-
τρο μεγαλύτερη ή ίση της εξωτερικής διαμέτρου 
του σπειράματος αυτής κυμάνθηκε από 193 ως 
2241N, με μέσο όρο 956,6N (SD: 493,88N, 95% 
CL: 752,30-1160,02N). Αντίστοιχα, η μέγιστη δύ-
ναμη εξελκυσμού (peak pullout strength) για τους 
διαυχενικούς κοχλίες που τοποθετήθηκαν με σε-
βασμό του οπισθίου φλοιού του σπονδυλικού τό-
ξου κατά το σημείο εισόδου της βίδας κυμάνθηκε 
από 251 ως 2434N, με μέσο όρο 1295,64N (SD: 
595,38N, 95% CL: 1049,88-1541,40N) (Πιν 1, Γρά-
φημα 1).

Η μέγιστη δύναμη εξελκυσμού που καταγρά-
φηκε ήταν μεγαλύτερη και στους 25 σπονδύλους 
που ελέγχθηκαν στην πλευρά όπου διατηρήθηκε 
ο οπίσθιος φλοιός κατά το σημείο εισόδου της 
βίδας, από ότι στην αντίστοιχη πλευρά όπου ο 
οπίσθιος φλοιός αφαιρέθηκε (Γράφημα 1). Η μέση 
αύξηση που προσέφερε η διατήρηση του οπισθί-
ου φλοιού κατά το σημείο εισόδου της βίδας ήταν 
339,48N (εύρος: 24-620N, SD: 182,72N), ενώ η 
μέση ποσοστιαία αύξηση ήταν 26,13% (εύρος: 
7,93-46,54%, SD: 10,2%). Η διαφορά της μέγιστης 
δύναμης ελκυσμού ανάμεσα στις δύο πλευρές με 
βάση το Student’s t-test ήταν στατιστικά σημαντι-
κή (p=0,033) (Πιν 1).

Η μέγιστη μετατόπιση κατά την αστοχία (dis-

placement at failure) για τις διαυχενικές βίδες που 
τοποθετήθηκαν μετά από αφαίρεση του οπισθίου 
φλοιού κατά το σημείο εισόδου της βίδας σε διά-
μετρο μεγαλύτερη ή ίση της εξωτερικής διαμέτρου 
της σπείρας αυτής ήταν κατά μέσο όρο 2,71mm 
(εύρος: 0,95-4,78mm, SD: 0,91). Τα αντίστοιχα 
μεγέθη μετά από διατήρηση του οπισθίου φλοιού 
ήταν ΜΟ: 3,05mm (SD: 0,88) με εύρος από 1,79 
έως 4,91mm. Η διαφορά της μέγιστης μετατόπι-
σης ανάμεσα στις δύο πλευρές με βάση το t-test, 
παρόλο που σημειώνεται ασθενής τάση υπέρ της 
πλευράς όπου διατηρήθηκε ο οπίσθιος φλοιός δεν 
ήταν στατιστικά σημαντική (p=0,193) (Πιν 2). 

Από τα ληφθέντα δεδομένα της δύναμης και 
της μετατόπισης κατασκευάστηκαν καμπύλες δύ-
ναμης/μετατόπισης (load/displacement curves) 
και για τους δύο κοχλίες που τοποθετήθηκαν σε 
κάθε σπόνδυλο καθώς και διαγράμματα συσχέτι-
σης (scatter plots), της μέγιστης δύναμης εξελκυ-
σμού ως προς την οστική πυκνότητα (Γράφημα 2). 
Ακολούθησε ανάλυση με γραμμικό μοντέλο εξάρ-
τησης (regression model) και προσδιορισμός του 
συντελεστή προσδιορισμού (R2), ώστε να φανεί η 
ύπαρξη ή όχι και η ισχύς της συσχέτισης ανάμεσα 
στη μέγιστη δύναμη εξελκυσμού και την οστική 
πυκνότητα (Γράφημα 3,4). Η ανάλυση αυτή κα-
τέδειξε ότι οι δύο αυτές παράμετροι έχουν πολύ 
ισχυρή συσχέτιση, τόσο επί αφαίρεσης όσο και 
επί διατήρησης του οπισθίου φλοιού (R2: 0,626 
και R2: 0,732 αντίστοιχα, p<0,001), με ισχυρότερη 
τη συσχέτιση αυτή επί διατήρησης του οπισθίου 
φλοιού (Πιν 3).

Η συνάρτηση που απεικονίζει τη γραμμή τά-
σης στα γραμμικά μοντέλα εξάρτησης (ψ=α+βχ) 
ήταν:

1. Μετά από αφαίρεση του οπισθίου φλοιού :
ψ= - 950,0+203,0¥(χ/0.10)
Παράμετρος β: 203,0 (95% CL: 135,3 - 270,8) 

(Πιν 3)

2. Μετά από διατήρηση του οπισθίου φλοιού:
ψ= - 1189,4+264,8¥(χ/0.10)
Παράμετρος β: 264,8 (95% CL: 195,6 - 333,9) 

(Πιν 3).

18 Ορθοπαιδική, 19, 2, 2006
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Μέγιστη Δύναμη Εξελκυσμού (Newton)
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n ΜΟ Εύρος SD 95 % CL p-value

Μετά από 
αφαίρεση του 

οπισθίου φλοιού
25 956,16 Ν

193 – 2241 

N
493,88

752,30 -

1160,02

0,033
Μετά από 

διατήρηση του 
οπισθίου φλοιού

25 1295,64 Ν
251 – 2434 

N
595,38

1049,88 -

1541,40

 Πίνακας 1
Μέγιστη δύναμη εξελκυσμού (peak pullout strength)

Πίνακας 2
Μέγιστη μετατόπιση κατά την αστοχία (displacement at failure)

n ΜΟ Εύρος SD p-value

Μετά από αφαίρεση του 
οπισθίου φλοιού

25 2,71 mm 0,95 - 4,78mm 0,91

0,193
Μετά από διατήρηση 
του οπισθίου φλοιού

25 3,05 mm 1,79 - 4,91mm 0,88

Πίνακας 3
Συσχέτιση μεταξύ οστικής πυκνότητας (BMD) και μέγιστης δύναμης εξελκυσμού

 
n Παράμετρος β R2 95 % CL p-value

Μετά από αφαίρεση 
του οπισθίου φλοιού

25 203,1 0,626 135,3-270,8 <0,001

Μετά από διατήρηση 
του οπισθίου φλοιού

25 264,8 0,732 195,6-333,9 <0,001
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Συζήτηση

Η χρήση των διαυχενικών κοχλιών στη χει-
ρουργική της σπονδυλικής στήλης έχει διαδοθεί 
ιδιαίτερα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες και 
έχει σημαντικά διευρύνει τους ορίζοντες στη χει-
ρουργική αντιμετώπιση των εκφυλιστικών παθή-
σεων, παραμορφώσεων, όγκων, φλεγμονών αλλά 
και καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης (Roy-
Camille 1986, Blauth 1987, Cotrel 1988, Rothman 
1992, Yahiro 1994, Thalgott 1996, Katonis 1999, 
Faraj 2000). Η διασφάλιση ικανοποιητικής στα-
θερότητας από το σύστημα σπονδυλοδεσίας 
είναι εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξη ικα-
νοποιητικού κλινικού αποτελέσματος. Αποτυ-
χία είναι δυνατό να εμφανιστεί τόσο στα ίδια τα 
υλικά σπονδυλοδεσίας όσο και στη διεπιφάνεια 
μεταξύ του οστού και του διαυχενικού κοχλία 
(Hadjipavlou 1996, Katonis 2003, Sanden 2004). 
Στα υλικά σπονδυλοδεσίας η αστοχία εμφανίζεται 
με τη μορφή κάμψης ή θραύσης των διαυχενικών 
βιδών, είτε αστοχίας στο σημείο σύνδεσης των 
διαυχενικών κοχλιών με τις οπίσθιες ράβδους, 
ενώ η αποτυχία στη διεπιφάνεια μεταξύ οστού 
και διαυχενικού κοχλία εμφανίζεται ως χαλάρω-
ση (loosening), μετανάστευση (migration), εκμό-
χλευση (cut-out) και εξελκυσμός (pull-out) του 
κοχλία (Sanden 2004).

Οι συνεχείς βελτιώσεις του σχεδιασμού των 
διαυχενικών κοχλιών και η εξέλιξη της εγχειρη-
τικής τεχνικής στοχεύουν στο να ελαττώσουν τα 
ποσοστά αποτυχίας που σχετίζονται άμεσα με τα 
ίδια τα υλικά σπονδυλοδεσίας (Hadjipavlou 1996, 
Thalgott 1996, Katonis 2003). Σε ένα μεγάλο αριθ-
μό κλινικών αλλά κυρίως εμβιομηχανικών μελε-
τών έγινε προσπάθεια να διευκρινιστεί ο ρόλος 
παραγόντων, όπως η ποιότητα του υποκειμένου 
οστού, το μέγεθος, η γωνία και το βάθος τοποθέ-
τησης των διαυχενικών βιδών, αλλά και η τεχνική 
προετοιμασίας της οπής υποδοχής της βίδας στην 
ποιότητα και τη σταθερότητα της επιτυγχανόμε-
νης οστεοσύνθεσης.

Μελέτες σε πειραματικά μοντέλα αλλά και 
εμβιομηχανικές μελέτες κατέδειξαν ότι η ελάτ-
τωση της οστικής πυκνότητας του υποκειμένου 
σπονδύλου επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της 

επιτυγχανόμενης οστεοσύνθεσης επηρεάζοντας 
κυρίως την ποιότητα σύνδεσης στη διεπιφάνεια 
οστού/κοχλία. Έτσι, η μέγιστη δύναμη εξελκυσμού 
των διαυχενικών κοχλιών είναι σημαντικά μικρό-
τερη σε οστεοπορωτικούς σπονδύλους (Soshi 
1991, Okuyama 1993, Halvorson 1994). Τα παρα-
πάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται πλήρως 
όσον αφορά τουλάχιστον σε σπονδύλους με σο-
βαρή οστεοπόρωση και στην κλινική μελέτη που 
πραγματοποίησαν οι Kumano και συν (1994).

Αντίθετα, αύξηση του πάχους της διαυχενικής 
βίδας καθώς και του βάθους τοποθέτησης αυτής, 
εντός των ανατομικών ορίων βεβαίως, οδηγούν 
σε βελτίωση της σταθερότητας των διαυχενικών 
κοχλιών, όπως αυτή απεικονίζεται από τη μέγι-
στη δύναμη εξελκυσμού (peak pullout strength). 
Ο Hirano και συν (1997) κατέδειξαν την ιδιαίτε-
ρη σημασία του σπονδυλικού αυχένα, ο οποίος 
συνεισφέρει το 80% της κεφαλουραίας σταθερό-
τητας και το 60% της δύναμης εξελκυσμού κάθε 
διαυχενικής βίδας. Αντίστοιχα, οι Krag και συν 
(1986, 1989α,β) και Weinstein και συν (1992) απέ-
δειξαν ότι εάν ο διαυχενικός κοχλίας διατρήσει και 
τον πρόσθιο φλοιό του σπονδυλικού σώματος, η 
δύναμη εξελκυσμού αυξάνει κατά 30%, πρακτι-
κή που όμως αποφεύγεται λόγω του αυξημένου 
κινδύνου τρώσης μεγάλων αγγειακών στελεχών. 
Επίσης η χρήση των διαυχενικών κοχλιών κατά 
ζεύγη και μάλιστα με συγκλίνουσα κατεύθυνση 
αυξάνει σημαντικά τη σταθερότητα του κάθε κο-
χλία αλλά και του συστήματος σπονδυλοδεσίας 
συνολικά (Barber 1998, Suzuki 2001, Lim 2001).

Η αφαίρεση τμήματος του οπισθίου φλοιού του 
σπονδυλικού σώματος αντίστοιχα με το σημείο ει-
σόδου της διαυχενικής βίδας διευκολύνει τεχνικά 
την τοποθέτηση αυτής και είναι συνήθης πρακτι-
κή στην κλινική πράξη (Rothman 1992, Thalgott 
1996, Bradford 2004). Ένα ερώτημα που δεν έχει 
επαρκώς διευκρινιστεί όμως, είναι το αν και σε 
ποιο βαθμό η διατήρηση του οπισθίου φλοιού του 
σπονδυλικού τόξου αντίστοιχα με το σημείο εισό-
δου της διαυχενικής βίδας συμβάλει σημαντικά 
στη σταθερότητα της επιτυγχανόμενης οστεο-
σύνθεσης.

Οι Daftari και συν (1994) σε μελέτη που πραγ-
ματοποιήθηκε σε οσφυϊκούς σπονδύλους μόσχου 
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και οστικά υποκατάστατα έδειξε ότι η διατήρηση 
του ραχιαίου φλοιού είναι επιθυμητή και φαίνεται 
να επηρεάζει θετικά την ποιότητα της οστεοσύν-
θεσης, χωρίς όμως να διευκρινίζεται επακριβώς 
η ποσοτική συνεισφορά του στη δύναμη εξελκυ-
σμού των διαυχενικών κοχλιών. Οι Cotteril και συν 
(1986) σε μελέτη τους εύστοχα επισημαίνουν την 
ύπαρξη σημαντικών ανατομικών διαφορών μετα-
ξύ των ζωικών και των ανθρώπειων σπονδύλων, 
προειδοποιώντας ότι η εξαγωγή συμπερασμάτων 
μετά από πειράματα σε ζώα και η κατ’ αναλογία 
επαγωγή τους στον άνθρωπο πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή και υπό το πρίσμα αυτού του 
σημαντικού περιορισμού. Αντίστοιχοι περιορι-
σμοί ισχύουν και για πειράματα που διεξάγονται 
σε οστικά υποκατάστατα. Σε μία προσπάθεια να 
παρακαμφθούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι 
παραπάνω περιορισμοί, η μελέτη μας διεξήχθη σε 
ανθρώπειους πτωματικούς σπονδύλους προερχό-
μενους από δότες με ευρύ φάσμα ηλικιών, ώστε 
να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση της πειρα-
ματικής δοκιμασίας σε σπονδύλους με ευρύτατο 
φάσμα οστικής πυκνότητας.

Τα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής με-
λέτης κατέδειξαν ότι η διατήρηση του οπισθίου 
φλοιού του σπονδυλικού τόξου και του υποκείμε-
νου υποχόνδριου οστού αντίστοιχα με το σημείο 
εισόδου της διαυχενικής βίδας επιφέρουν σημα-
ντική αύξηση στην επιτυγχανόμενη δύναμη εξελ-
κυσμού (p=0,033) σε όλους τους σπονδύλους, 
οστεοπορωτικούς και μη. Πιο συγκεκριμένα μά-
λιστα φάνηκε ότι η διατήρηση του οπισθίου φλοι-
ού συνεισφέρει το 26,13% της συνολικής δύναμης 
εξελκυσμού, ποσοστό σημαντικό ιδιαίτερα σε 
οστεοπορωτικούς σπονδύλους, όπου η μέγιστη 
δύναμη εξελκυσμού είναι όπως απεδείχθη σημα-
ντικά μικρότερη από ότι σε σπονδύλους με φυσι-
ολογική οστική πυκνότητα. 

Σε εργασίες τους οι Hirano και συν (1997) και 
Moran και συν (1989) απέδειξαν ότι το σπογγώ-
δες οστούν που ευρίσκεται στο κέντρο του σπον-
δυλικού αυχένα περιβάλλεται από ένα στρώμα 
πυκνότερου και ισχυρότερου υποχόνδριου οστού, 
που με τη σειρά του περιβάλλεται από μία λεπτή 
στοιβάδα από φλοιώδες οστούν. Η οστική πυ-
κνότητα αυξάνει σημαντικά από το κέντρο προς 

την περιφέρεια του σπονδυλικού αυχένα και μά-
λιστα η αύξηση αυτή είναι πιο εκσεσημασμένη σε 
οστεοπορωτικούς σπονδύλους (Hirano 1997). Η 
είσοδος και συγκράτηση των σπειρών του διαυ-
χενικού κοχλία στο πυκνότερο και κατά συνέπεια 
ισχυρότερο υποχόνδριο οστούν είναι επιθυμητή, 
ώστε να επιτευχθεί αυξημένη σταθερότητα. Αυτός 
άλλωστε είναι και ο προτεινόμενος μηχανισμός, 
με τον οποίο η αύξηση της διαμέτρου της διαυ-
χενικής βίδας και του ποσοστού πλήρωσης του 
αυχένα επηρεάζουν θετικώς τη σταθερότητα των 
διαυχενικών κοχλιών καθώς και τη συνολική στα-
θερότητα της σπονδυλοδεσίας (Brantley 1994). 
Σε αυτήν ακριβώς τη λογική βασίζεται και η χρή-
ση οστικών μοσχευμάτων, βιολογικού τσιμέντου 
(PMMA), ενέσιμου υγρού CaP και διατεινόμενων 
βιδών προκειμένου να ενισχυθεί η σπονδυλοδε-
σία, ιδιαίτερα σε οστεοπορωτικούς σπονδύλους 
και σε επανεγχειρήσεις (Pfeiffer 1994, Lotz 1997, 
Yerby 1998, Cook 2000, Sarzier 2002, Taniwaki 
2003).

Πιστεύουμε ότι η διατήρηση του οπισθίου 
φλοιού συμβάλλει με παρόμοιο μηχανισμό στην 
επίτευξη αυξημένης δύναμης εξελκυσμού. Πιο συ-
γκεκριμένα φαίνεται ότι η εισχώρηση και συγκρά-
τηση των τελευταίων σπειρών του διαυχενικού 
κοχλία στο πυκνότερο οστούν του ραχιαίου φλοι-
ού και το αντίστοιχο υποχόνδριο οστούν κατά το 
σημείο εισαγωγής της διαυχενικής βίδας προσφέ-
ρει σημαντική αύξηση της δύναμης εξελκυσμού 
της καθώς και της συνολικής σταθερότητας του 
συστήματος σπονδυλοδεσίας.

Τα αποτελέσματά μας επίσης επιβεβαιώνουν 
απολύτως στον Ελληνικό πληθυσμό τα ευρήμα-
τα άλλων μελετών ως προς το ότι η ποιότητα της 
επιτυγχανόμενης οστεοσύνθεσης, όπως αυτή εκ-
φράζεται από τη μέγιστη δύναμη ελκυσμού των 
διαυχενικών κοχλιών, είναι ανάλογη της οστικής 
πυκνότητας (p<0,001) και κατά συνέπεια σαφώς 
υποδεέστερη σε οστεοπορωτικούς σπονδύλους.

Κατά συνέπεια, κάθε δυνατή προσπάθεια πρέ-
πει να γίνεται, ώστε να διατηρήσουμε στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό τον οπίσθιο φλοιό και το υποκεί-
μενο υποχόνδριο οστούν του σπονδυλικού τόξου 
αντίστοιχα με το σημείο εισόδου του διαυχενικού 
κοχλία, διότι απεδείχθη ότι αυτή η τεχνική οδηγεί 
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σε σημαντική βελτίωση της συνολικής σταθερό-
τητας του συστήματος σπονδυλοδεσίας σε περι-
βάλλον τόσο οστεοπορωτικών όσο και φυσιολο-
γικών σπονδύλων.

Abstract 

The role of preservation of the dorsal vertebral 
arch cortex in the stability of transpedicular 
screw spine fixation. A biomechanical study on 
cadaveric vertebrae.

Karataglis D., Kapetanos G., Lontos A., Christo-
doulou A., Christoforidis I., Pournaras I. 

1rst Orthopaedic Department Aristotle Univer-
sity Thessaloniki. 

An in vitro biomechanical study on human cadav-
eric vertebrae was carried out in order to investigate 
the role of the dorsal vertebral arch cortex in trans-
pedicular screw purchase. Twenty-five vertebrae 
with a mean BMD of 0.939 gr/cm2 (0 508-1.269 gr/
cm2) were instrumented with Moss transpedicular 
screws in both pedicles of each vertebra. On one side 
the dorsal arch cortex and subcortical bone corre-
sponding to the screw entrance site were removed 
prior to screw insertion. On the contralateral side 
an identical technique was used, but the dorsal arch 
cortex and subcortical bone were preserved. Biome-
chanical testing showed that peak pullout strength 
for screws inserted following removal of the dorsal 
vertebral arch cortex at the screw insertion site aver-
aged 956.16N (193-2241 N), while if the dorsal ver-
tebral arch cortex was preserved, pullout strength 
averaged 1295.64N (251-2434N). Preservation of 
the dorsal vertebral arch cortex at the screw inser-
tion site offered an average increase of 339.48N in 
the peak pullout strength of transpedicular screws 
and a percentile increase of 26.13% The difference 
was statistically significant (p: 0033). BMD was 
highly correlated with peak pullout strength both 
when the dorsal vertebral arch cortex was preserved 
and when it was removed (R2: 0.626 and R2: 0.732 
respectively, p<0.001). Our findings suggest that 

preservation of the dorsal vertebral arch cortex at 
the screw insertion site offers a significant increase 
of the peak pullout strength and the overall con-
struction stiffness. This appears to result from en-
gagement by the final screw threads of the denser 
bone of the dorsal cortex and the underlying sub-
cortical area when those are preserved. Every pos-
sible effort should therefore be made to preserve the 
dorsal vertebral arch cortex during transpedicular 
screw insertion, as this may considerably improve 
the overall construct stability.

Key words:  Transpedicular screw, pullout strength, 
dorsal vertebral arch cortex.
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