ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
• Η σταθερότητα της ΣΣ επιτυγχάνεται με τη
βοήθεια μιας σειράς από ανατομικές δομές οι
οποίες έχουν έτσι εξελιχθεί ώστε να
ανθίστανται σε όλες τις δυνάμεις οι οποίες
μπορεί δυνητικά να παραμορφώσουν την ΣΣ

• Οι ανατομικές αυτές δομές είναι οστικές και
συνδεσμικές/μυικές

Ανατομία
•

Η ΣΣ αποτελείται από:
– 33 σπονδύλους (7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυικοί, 5
ιεροί, 4 κοκκυγικοί)
– 23 μεσοσπονδύλιους δίσκους

•

Το μέγεθος των σπονδυλικών σωμάτων αυξάνεται
από την ΑΜΣΣ προς την ΟΜΣΣ και ελαττώνεται από
την ιερή προς την κοκκυγική μοίρα

•

Η ΣΣ στον προσθιοπίσθιο άξονα συνιστά μια ευθεία
κατακόρυφη γραμμή η οποία διαιρεί τον κορμό σε
δύο όμοια τμήματα

•

Στον οβελιαίο άξονα θα παρατηρήσουμε τις 2
πρωτογενείς καμπύλες (θωρακική και ιερή) που είναι
κυφωτικές και τις 2 δευτερογενείς (αυχενική και
οσφυική) που είναι λορδωτικές. Αυτές έχουν
αναπτυχθεί κατά την εξέλιξη του ανθρώπου ώστε να
επιτευχθεί η όρθια στάση του κορμού.

•

Ένας τυπικός σπόνδυλος αποτελείται από
2 κύρια μέρη:
– Ένα πρόσθιο κυλινδρικό, το σπονδυλικό
σώμα
– Ένα οπίσθιο, ακαθόριστου σχήματος, το
σπονδυλικό τόξο

•

Το σπονδυλικό σώμα αποτελείται από
σπογγώδη ουσία η οποία περιβάλλεται
από ένα στρώμα φλοιού

•

Σύμφωνα με τη μελέτη των Wu και Chen,
οι δυνάμεις που ασκούνται στο φλοιό
είναι πάντα μεγαλύτερες από εκείνες που
ασκούνται στη σπογγώδη ουσία, και οι
δυνάμεις που ασκούνται στο πρόσθιο
τμήμα είναι πάντα μεγαλύτερες από
εκείνες που ασκούνται στο οπίσθιο

Το σπονδυλικό σώμα
• Aποτελεί την κύρια δομή που
απορροφά τις axial δυνάμεις /
φορτία που ασκούνται στην
ΣΣ

• Το κυλινδρικό του σχήμα, με
την ύπαρξη οστικού φλοιού
περιμετρικά, και των
επιφυσιακών πλακών (end
plates) κεφαλουραία, του
προσδίδει πολύ σημαντικές
εμβιομηχανικές ιδιότητες

Εικ 1. Η διάμετρος του
σπονδυλικού σώματος σε σχέση
με το επίπεδο της ΣΣ
- Πλάτος (μπλε γραμμή)
- Βάθος (κόκκινη γραμμή)

Εικ. 2 Η δύναμη συμπίεσης του
σπονδυλικού σώματος σε
σχέση με το επίπεδο της ΣΣ

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος
• Δουλεύει ως
“αμορτισέρ”
απορροφώντας τους
κραδασμούς που
δέχεται η ΣΣ και
αποτελεί την βασική
σταθεροποιητική δομή
του motion segment

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος
• Πηκτοειδής πυρήνας
(ενυδατωμένος πυρήνας
από πρωτεογλυκάνες που
συγκρατείται από ένα δίκτυο
χαλαρού συδετικού ιστού)
• Ινώδης δακτύλιος
(ινοχόνδρινος δακτύλιος που
είναι σχεδιασμένος ώστε να
προσφέρει την απαραίτητη
δομική υποστήριξη)

Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος
• Τα εμπιεστικά φορτία (compressive loads) που δέχεται ο
μεσοσπονδύλιος δίσκος είναι 1-2.5 φορές μεγαλύτερα από το
σωματικό βάρος κατά τη διάρκεια μιας κανονικής βάδισης

• Όταν σηκώνουμε ένα αντικείμενο βάρους 14-27Kg, τα axial
compressive loads που ασκούνται στη ΣΣ 10πλασιάζονται σε σχέση
με το σωματικό βάρος, ενώ τα προσθιοπίσθια διατμητικά φορτία
(shearing loads) σχεδόν 2πλασιάζονται σε σχέση με το σωματικό
βάρος
• Τα συγκεντρικά axial loads προκαλούν ισότιμα κατανεμημένες
δυνάμεις στο μεσοσπονδύλιο δίσκο, ενώ τα έκκεντρα φορτία
οδηγούν στο bulging του ινώδους δακτυλίου το οποίο γίνεται προς
την πλευρά της εφαρμοζόμενης δύναμης με ταυτόχρονη
παρεκτόπιση του πηκτοειδούς πυρήνα προς την αντίθετη πλευρά

Εικόνα 3
Ο μεσοσπονδύλιος δίσκος. Οι ίνες του ινώδους
δακτυλίου είναι προσανατολισμένες ακτινικά και σε
αντίθετες κατευθύνσεις στα διάφορα επίπεδα του
δίσκου
A, Ο πηκτοειδής πυρήνας περιβάλλεται από τις ίνες
του ινώδους δακτυλίου
B, Μια axial δύναμη θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα
C, Μια έκκεντρη δύναμη οδηγεί σε bulging του
ινώδους δακτυλίου στην κοίλη πλευρά της
καμπυλότητας της ΣΣ, και σε τάση του ινώδους
δακτυλίου στην κυρτή πλευρά της
D, Ο πηκτοειδής πυρήνας όμως τείνει να κινείται προς
την αντίθετη κατεύθυνση από αυτήν του bulging του
ινώδους δακτυλίου κατά την επίδραση μιας
έκκεντρης δύναμης

• Δυνάμεις διάτμησης (shearing) και
περιστροφικές (rotational) αντιρροπούνται
από τις ίνες του ινώδους δακτυλίου, οι οποίες
είναι τοποθετημένες με κλίση 30 μοιρών η
μία σε σχέση με την άλλη

• Καθώς η κατάσταση του δίσκου επιδεινώνεται, χάνονται οι
ισοτροπικές ιδιότητές του με αποτέλεσμα το φορτίο που
ασκείται επάνω του να επικεντρώνεται στην περιφέρεια
(annular insertion) των επιφυσιακών πλακών (end plates)

Αρθρώσεις ΣΣ
• 2 κύριοι τύποι
αρθρώσεων υπάρχουν
στη ΣΣ
– Διασωματικές:
Αμφιαρθρώσεις μεταξύ
δίσκων και σωμάτων
– Ζυγοαποφυσιακές:
Διαρθρώσεις
(συνοβιακές αρθρώσεις)
μεταξύ των
ζυγοαποφυσιακών facets
ανάντης-κατάντης

Facet joints
• Σε συνέργεια με τον
μεσοσπονδύλιο δίσκο,
οι facet joints
(ζυγοαποφυσιακές
αρθρώσεις)
προσφέρουν επιπλέον
ικανότητα φόρτισης
και σταθεροποίησης
μεταξύ των segment
levels

Facet joints

Προσανατολισμός των facet joints
- Σχετικά μετωπιαίος προσανατολισμός στην ΑΜΣΣ (A)
- Ενδιάμεσος προσανατολισμός στην ΘΜΣΣ (B)

- Σχετικά οβελιαίος προσανατολισμός στην ΟΜΣΣ (C)

Facet joints
Οι κινήσεις των segments που επιτρέπουν οι facet joints στα διάφορα
επίπεδα:
- Συνδυασμός κάμψης/έκτασης, ροζ γραμμή
- Ετερόπλευρη πλάγια κάμψη, κόκκινη γραμμή
- Ετερόπλευρη εγκάρσια στροφή, γκρι γραμμή

• Τα facets της ΑΜΣΣ έχουν coronal (στεφανιαίο) προσανατολισμό
και έτσι αντιστέκονται στην translation (μεταφορική κίνηση), ενώ
ευνοούν την κάμψη, την έκταση και τη στροφή

• Αντίθετα, τα facets της ΟΜΣΣ έχουν οβελιαίο προσανατολισμό (με
εξαίρεση το Ο5-Ι1) και για το λόγο αυτό εμποδίζουν τη στροφή ενώ
ευνοούν την κάμψη και την έκταση
• Τα facets της ΘΜΣΣ έχουν έναν ενδιάμεσο προσανατολισμό και
έτσι παρέχουν μια «ενδιάμεση» αντίσταση στο translation και τη
στροφή
• Η εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου, η απώλεια του ύψους
αυτού, και οι μεταβολές στον οβελιαίο άξονα οδηγούν όλα σε
μεγαλύτερη φόρτιση των facets

Σπονδυλικό τόξο
•

Το σπονδυλικό τόξο είναι πιο πολύπλοκη δομή:
–
–

3 μη αρθρικές αποφύσεις (2 εγκάρσιες και 1 ακανθώδης)
4 αρθρικές αποφύσεις

•

Μη αρθρικές αποφύσεις: θέσεις πρόσφυσης μυών και
συνδέσμων

•

Το τμήμα του σπονδυλικού τόξου προσθίως των
εγκαρσίων αποφύσεων φιλοξενεί τους αυχένες οι
οποίοι συνδέονται με αυτό αντίστοιχα προς το άνω
τμήμα του οπίσθιου τοιχώματος του σώματος

•

Το τμήμα του σπονδυλικού τόξου οπισθίως των
εγκαρσίων αποφύσεων συνιστά τα πέταλα

•

Το οπίσθιο τμήμα του πετάλου, αυτό που βρίσκεται
ανάμεσα στην ανάντη και την κατάντη, είναι η pars
interarticularis και είναι το σημείο όπου το κατακόρυφα
φερόμενο πέταλο ενώνεται με τον οριζόντια φερόμενο
αυχένα

Σύνδεσμοι
• Υπάρχουν 6 κύριοι
σύνδεσμοι που σχετίζονται
με τις διασωματικές και τις
ζυγοαποφυσιακές
αρθρώσεις:
– Πρόσθιος επιμήκης
σύνδεσμος
– Οπίσθιος επιμήκης
σύνδεσμος
– Ωχρός σύνδεσμος
– Μεσακάνθιος σύνδεσμος
– Μεσεγκάρσιος σύνδεσμος
– Υπερακάνθιος σύνδεσμος

Σύνδεσμοι
• Oι σύνδεσμοι της ΣΣ προσφέρουν παθητική σταθεροποίηση
σε αυτήν, τόσο λόγω του bone-to-bone interface που τους
χαρακτηρίζει, όσο και λόγω των ελαστικών τους ιδιοτήτων
• H συνεισφορά των συνδέσμων στη σταθερότητα της ΣΣ
σχετίζεται τόσο με την διατατική τους ικανότητα, όσο και με
το moment arm (βραχίονας ή μοχλοβραχίονας ροπής) μέσω
του οποίου δρουν

• Το moment arm είναι η κάθετη απόσταση από τον
instantaneous axis of rotation (IAR) μέχρι το άνυσμα της
εφαρμοζόμενης δύναμης. Η συνολική αντίσταση που ασκεί
ένας σύνδεσμος είναι ανάλογος με την απόστασή του από
τον IAR.

A, Σχέση μεταξύ του μοχλοβραχίονα
(moment arm) των συνδέσμων της ΣΣ
B, Οι σύνδεσμοι και οι δραστικοί
μοχλοβραχίονές τους. Το μήκος αυτών
εξαρτάται από την απόσταση που έχει ο κάθε
σύνδεσμος από τον instantaneous axis of
rotation (IAR).

Μαύρη κηλίδα: IAR
ALL, πρόσθιος επιμήκης σύνδεσμος
CL, capsular ligament;
ISL, μεσακάνθιος σύνδεσμος
LF, ωχρός σύνδεσμος
PLL, οπίσθιος επιμήκης σύνδεσμος

Μύες
A, Οι μύες συμβάλλουν στη σταθερότητα της ΣΣ
ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο προσφύονται σε
αυτήν

B, Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως με τον ορθό
κοιλιακό, ο μυς μπορεί να επηρεάζει την κινητικότητα
της ΣΣ έμμεσα, χωρίς δηλαδή να προσφύεται σε
αυτήν (εξισορροπώντας τη δράση των ανταγωνιστών
μυών με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν έτσι την
κίνηση της ΣΣ)
Η πλάγια κάμψη επιτυγχάνεται με τη σύσπαση των
μυών που προσφύονται στην πλάγια επιφάνειά της ΣΣ

Ο θωρακικός κλωβός
Απεικόνιση της σταθερότητας που προσδίδει
στη ΣΣ ο θωρακικός κλωβός
A, Μια ΣΣ χωρίς θωρακικό κλωβό μπορεί να
καμφθεί υπερβολικά
B, Η προσθήκη του θωρακικού κλωβού
αυξάνει σε έναν βαθμό τη σταθερότητα
C, Η προσθήκη των στερνοπλευρικών
αρθρώσεων αυξάνει σημαντικά τη
σταθερότητα της ΣΣ

Αρχές εμβιομηχανικής της ΣΣ
• Σπονδυλικό σώμα: ανθίσταται στις εμπιεστικές
(compressive) δυνάμεις. Μεταφέρει τις δυνάμεις αυτές
προς τα end plates.
• Αυχένας: μεταφέρουν τις δυνάμεις κάμψης (bending) οι
οποίες ασκούνται από τους μύες που προσφύονται στις
ακανθώδεις και τις εγκάρσιες αποφύσεις προς το
σπονδυλικό σώμα
• Πέταλο: μεταφέρει δυνάμεις που ασκούνται από τις
ακανθώδεις και τις ζυγοαποφυσιακές αποφύσεις προς
τους αυχένες. Χρησιμεύουν και οι ίδιοι ως σημεία
πρόσφυσης μυών και συνδέσμων.

Αρχές εμβιομηχανικής της ΣΣ
• Εγκάρσιες αποφύσεις: θέσεις πρόσφυσης μυών και
συνδέσμων
• Ακανθώδεις αποφύσεις: ανθίστανται στις εμπιεστικές
δυνάμεις και μεταφέρουν φορτία προς τα πέταλα.
Είναι επίσης θέσεις πρόσφυσης μυών και συνδέσμων.

• Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις (facets): ανθίστανται
στις διατμητικές δυνάμεις (shearing forces), στις
εμπιεστικές, στις διατατικές και τις στροφικές
δυνάμεις. Μεταφέρουν φορτία στα πέταλα.

Σταθερότητα vs Αστάθεια
• Ο στόχος οποιασδήποτε τεχνικής που εφαρμόζεται στη ΣΣ, είναι η
εξασφάλιση της σταθερότητας αυτής και η διατήρηση μη
παθολογικής σχέσης μεταξύ των νευρικών στοιχείων και του
περιβάλλοντος οστικού και συνδεσμικού/μυϊκού περιβάλλοντος,
ώστε να υπάρχει ένα όπως λέμε “εμβιομηχανικά ευνοϊκό
περιβάλλον”.
• Αστάθεια, είναι η αδυναμία αναχαίτισης της υπερβολικής ή
ανώμαλης παρεκτόπισης σε οποιοδήποτε άξονα. Ο όρος
“υπερβολική” υποδηλώνει τη δυσκολία που υπάρχει στο να
ποσοτικοποιήσουμε την παθολογική παρεκτόπιση.
• Υπάρχουν πολλές ταξινομήσεις που έχουν προταθεί τα τελευταία
χρόνια, χωρίς κάποια να είναι καθολικά αποδεκτή

