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Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikája

L Bevezető

Az élővilágban talán az egyik legcsodálatosabb funkció a mozgás, mely a törzsfejlődés 

különböző szintjein lévő élőlényeknél más-más fejlettségi szintet ért el. A két lábra történt 

felegyenesedéssel számos különbség alakult ki mozgató struktúráinkban az élővilág többi 

képviselőjével szemben. Ilyen különbség fedezhető fel a kiemelkedő szereppel bíró, statikai 

és dinamikai funkciókkal egyaránt rendelkező gerincnél, mely a felegyenesedés során 

jellegzetes változásokon ment keresztül. Éppen ezért érthető, hogy számos olyan kóros 

elváltozása is van, amely más élőlényeknél nem fordul elő.

Az életért, a túlélésért folytatott harcban a fittebb, a rátermettebb, az alkalmasabb 

győzhet. Materiális értelemben a rátermettebb azt az egyedét jelenti egy fajnak, amelyik a 

leggazdaságosabban tudja hasznosítani a környezetében lévő véges energiaforrásait. 

Matematikusok régen lefektették már azt az alapelvet, hogy a legoptimálisabb rendszer csak 

az lehet, amely optimális elemekből épül fel. A gerinc és izomrendszere ilyen optimális 

egység, melynek tanulmányozása e munka része. Graeovetsky szerint az ember gerincoszlopa 

egy komplex feladatok elvégzésére képes optimális „gépezet”. E komplex feladatok közé a 

mindennapos igénybevételt tekintve olyan terhelések is tartoznak élethosszán, amelyek alig 

különböznek töréspontjától (Graeovetsky, 1986).

A gerinc csontos és szalagos felépítése révén a gerincvelő védelmét látja el, kisízületei a 

porcos discus intervertebralisokkal együtt pedig a mozgásban és a test súlyának hordozásában 

jutnak fontos szerephez.

A gerinc a statikai funkcióit René Louis elmélete szerint úgy tudja ellátni, hogy a test 

súlyát szimmetrikusan, három vertikális oszlopban elosztva tartja (Louis, 1982). A z  elülső 

oszlop a csigolyatestek sora, a másik kettő a kisízületek vonalában hátul kétoldalt halad 

(1. ábra).
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1 .ábra: R. Louis három-oszlop elmélete

Az elülső vertikális oszlop a csigolyatestek sora, a két hátsó oszlop a kisízületek vonalában halad.

1.1. A mozgásszegmentum

A gerinc mobilitását a Junghanns-féle mozgásszegmentumok segítségével érthetjük 

meg. Minden egyes mozgásszegmentum két kisízületből és egy avascularis struktúrából, a 

discus intervertebraüsból épül fel. A mozgásszegmentum elülső része a két szomszédos 

csigolya zárólemezeiből, a köztük lévő discusból, valamint a ligamentum longitudinale 

anteriusból és posteriusból áll. Hátsó része a csigolyaívekből, a kisízületekből és a hátsó 

szalagrendszerből épül fel.

A porckorong teszi lehetővé a mozgásszegmentumban az axiális irányú mozgásokat 

rugalmasságánál fogva, így jöhet létre a flexió, az extenzió, a rotáció. Ezen mozgásoknak a 

kisízületek szabnak határt. Az egyes csigolyák közti elmozdulások lehetőségeit és irányait a 

csigolya közötti ízfelszínek síkja és ezeknek a csigolyatesteken áthaladó hossztengelyhez 

viszonyított helyzete szabja meg. Egy mozgásszegmentum akkor stabil, ha minden eleme 

minden fiziológiás testtartásban megtartja kohézióját, összetartozását a többivel. Ha a 

mozgásszegmentum stabilitása csökken, kompenzációként a hátizomzat igénybevétele megnő. 

Ilyenkor jelennek meg a háti, deréktáji fájdalmak, melyek az izomzat merevségéből, 

kifáradásából erednek.
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1.2. Az emberi mozgás biomechanikája

Az emberi két lábon való járáshoz a gerincoszlop adott felépítése, a medence-gerinc- 

vállöv egysége elengedhetetlen. Járás közben ugyanis mozgási és helyzeti energia áramlik az 

alsó végtagok és a gerinc között, miközben mindkettő oszcilláló mozgásciklusokat végez a 

gravitációs térben. Ahhoz, hogy a gerinc helyzetváltoztatásban betöltött szerepét 

megérthessük, meg kell ismerkednünk a kapcsolt mozgás fogalmával.

1903-ban Lovett bemutatta, hogy ha egy flexibilis rudat egyik síkban meghajlít, másik 

síkban már csak úgy hajlítható, ha közben axiális csavarodás is létrejön {Lovett, 1903). A 

flexibilis rúdhoz hasonlóan viselkedik a gerinc a kisízületek orientációja miatt. A sagittalis 

görbületek már eleve adottak (tehát az egyik síkban már megtörtént a hajlítás), oldalhajtás 

során ezért axiális rotáció jön létre. Az axiális rotáció mértéke arányos az oldalhajtás 

mértékével: 1 fok statikus oldalhajtás Ízületenként 0,8 fok axiális rotációt eredményez 

ízületenként 10 Nm nyomatékkai {Gracovetsky, 1986). Tehát a gerinc egyik oldalra történő 

hajtásakor az axiális rotáció következtében a gerinchez, mint rúdhoz szalagos, izületes 

összeköttetéssel rögzített medence és vállöv ellentétes irányba elmozdul, miközben a gerinc 

flektálódik. A lumbalis gerinc esetében oldalhajtás során az axiális rotációnak köszönhetően 

csökken a lordosis.

Járáskor a teljes gerinc 7 fokot hajlik oldalra. Ez a kis oldalhajlás axiális rotációt 

eredményez, mely a következőképpen hat a medencére. A bal láb előre lendülésekor a jobb 

láb extenzióban van, az oldalhajlítók kontrakciója a gerincet balra hajlítja, ahogyan hátulról 

látjuk. A bal oldali facettek megfeszülnek, a lumbalis gerinc flektálódik, s ezáltal a lordosis 

csökken. A kapcsolt mozgás miatt az óramutató járásával egyirányú (jobbra mutató) axiális 

rotáció és lordosis csökkenés jön létre. Ha felülről nézzük, az L5 az óramutató járásával 

egyező irányba fordul el az L 1-hez képest. így a medence is az óramutató járásával egyező 

irányba fordul, ezáltal a bal csípő előre mozog, míg a törzs, a vállöv és a felső végtagok
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ellenkező irányba fordulnak. A perdület-megmaradás törvénye tehát érvényesül. Ebben az 

állapotban a gerinc rugó szerűen feltekeredett helyzetben van, az axiális rotáció során az 

intervertebralis discusok anulus fibrosusának alternálóan lefutó rugalmas rostjai megnyúlnak 

és megfeszülnek, ezáltal energiát tárolnak. További energiatárolást jelent a helyzeti energia 

növekedése a támasztóláb elrugaszkodása után. Amikor a jobb láb elrugaszkodik a talajtól, a 

gerincnek rugószerűen feltekeredett állapotából teljesen derotálódnia kell, hogy a következő, 

ellentétes ciklus elindulhasson. A derotálódás során felszabaduló energia a medence-vállöv 

tömeg felgyorsítására használódik fel. A derotáeió során a lordosis növekszik, így fennmarad 

az axiális kompresszió és redukálódik a nyírás. A derotációt a jobb psoas végzi, és hozzájárul 

a következő ciklus indításaként történő jobbra hajlításban (2. ábra).

2.ábra: Az emberi mozgás biomechanikája

A: A balra történő oldalhajlítás a kapcsolt mozgás miatt axiális forgatónyomatékot eredményez, mely a 
medencét az oldalhajlással ellentétes irányba forgatja. B: A medence és vállöv ellentétes irányú forgása 
felülnézetből.

A járás gyorsulásakor természetesen nő az oldalhajlás mértéke, mely által az axiális 

rotáció és így a medence torziója is nő, ami elengedhetetlen a gyorsabb előrehaladáshoz. A 

lépéshossz növeléséhez növelni kell a lordosist, hogy nagyobb lehessen a kapcsolt mozgás 

tartománya.
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1.3. A gerincbetegségek társadalmi jelentősége

A gerincbetegségek előkelő helyet foglalnak el egy átlagos populáció betegség 

előfordulási statisztikájában. Nem számítva a főleg idős korban megjelenő degeneratív 

gerincbetegségeket, talán nincs is olyan középkorú ember, akinek ne lett volna hosszabb- 

rövidebb ideig tartó hát-, vagy derékfájása addigi élete során. Pontosabb irodalmi adatok 

szerint (Olmarker, 1991) a populáció 80%-ának van élete során derékfájása, 60 %-uk 

munkából való kiesésének ideje átlagosan 1-1,5 hét, 10 %-uk hat héten belül munkaképes 

lesz, a maradék 10 %-ának munkahelyet kell változtatnia tartóssá váló panaszok miatt.

A fiatalkori derékfájások, melyek az aktív, munkaképes lakosságot, a nehéz fizikai 

munkát végzőket vagy a sportolókat érintik leginkább, gyakran járnak tehát 

munkaképtelenséggel vagy munkaképesség-csökkenéssel. Éppen ezért gyors és hatékony 

gyógyításuk fontos egyéni és társadalmi érdek is egyben. A fiatalkori derékfájások között 

vezető szerepe van a fejlődési rendellenességek közé sorolt isthmicus spondylolysisnek és 

spondylolisthesisnek.

1.4. Az isthmicus spondylolisthesis

A spondylolisthesis görög eredetű szó, mely a csigolyatest elcsúszását jelenti az alatta 

levőn. Ha az elcsúszás a pars interarticularison, azaz az isthmuson lévő defektus miatt jön 

létre, isthmicus spondylolisthesisről beszélünk (lsd. később). Az isthmicus spondylolisthesis 

fehérek között háromszor olyan gyakori (6 %), mint a feketék között (1,8 %), genetikailag 

zárt közösségekben pedig még ennél is nagyobb gyakorisággal (eszkimóknál 27 %) fordul elő 

(Wiltse, 1976). A betegség már régóta ismert (Neugebauer, 1882), kezelése többnyire 

megoldott, de kialakulásának valódi okát eddig nem ismertük. Számtalan etiológiai 

magyarázat született {Neugebauer, 1882; Junghanns, 1930; Wiltse, 1957) de szinte 

mindegyiknek a cáfolatát is ismertették már {Stewart, 1953; Roche, 1950; Wiltse, 1962, 1976;

____________________________________________Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia
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Taillard 1976). Mindez arra utal, hogy a hagyományos kutatási területek (antropológia, 

anatómia, patológia, szövettani vizsgálatok, radiológia stb.) önmagukban nem képesek valódi 

magyarázatot adni a betegség kialakulásával kapcsolatban. Ezért egy új tudományág, a 

biomechanika faggatásához kellene fogni, ami talán választ adhat a kialakulás kérdésére is.

1.5. A biomechanika fogalma, története

A biomechanika a biológia és a mechanika határterülete, mely az élő rendszerekben 

előforduló mechanikai törvényszerűségeket írja le. Alapjait az anatómia, élettan, sportélettan, 

antropológia és a mechanika képezi.

Korunkra az orvostudomány, a műszaki tudományok, a testnevelés és rekreáció 

tudománya óriási fejlődésen ment keresztül. Az élet minden területén előtérbe került az 

ember, illetve annak egészsége. Jogos tehát az igény, az ember közérzetét javító, az egészség 

megőrzését elősegítő eszközök, a különféle mozgásszervi betegségek gyógyítására használt 

gyógyászati segédeszközök, valamint a műtéti implantatumok hatásosságának tudományos 

bizonyítására. Mindez biomechanikai módszerek használatával lehetséges.

Fontos ellenőriznünk, tudományosan bizonyítanunk a mozgásszervi betegségek 

gyógyításában általunk használt eljárások késői hatásait, a betegek mozgására, műtét utáni 

életére kifejtett következményeit, hogy ezzel felmérhessük kezelésünk eredményeit.

A gerincbiomechanikai vizsgálatok lehetővé teszik, hogy a népesség nagy részét 

érintő, ezért népbetegségnek számító degeneratív és egyéb gerincbetegségeket jobban 

megismerhessük, kialakulásukban szerepet játszó tényezők feltárásával rámutathassunk a 

veszélyeztetett populációra, és korai stádiumban végzett szűrővizsgálatok segítségével 

kiemelhessük a még könnyen, és nem utolsó sorban olcsón kezelhető betegeket.

A biomechanikai kutatások nélkülözhetetlenek az implantatumgyártásban, ahol 

szigorú minőségi szabványoknak kell megfelelni, és egy-egy implantatum használatba történő
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bevezetését in vitro és in vivo biomechanikai bevizsgálásnak kell megelőznie. Tekintettel erre 

a követelményre, Magyarországon el sem indulhatott az ilyen jellegű ipar megtelepedése, 

hiszen hazánkban még nem létezik olyan akkreditált biomechanikai laboratórium, mely ezt a 

feladatot elláthatná, a külföldi bevizsgálás pedig árait tekintve gazdaságilag teszi lehetetlenné 

a háttéripar elindulását, a verseny felvételét külföldi, implantatumgyártó cégekkel szemben.

A gerincbiomechanika története három nagy korszakra osztható. Az első, ősi 

korszakban kezdetleges ismeretekkel rendelkeztek a gerinc anatómiájáról, szerepéről, 

működéséről. A középső szakasz a pre-modem éra, a reneszánsz ideje, amikor legtöbbször 

tiltott módszerrel, tapasztaláson alapuló vizsgálatokkal próbálták megismerni a gerinc 

anatómiáját és mechanikai viselkedését. A modem korszakra a biomechanikai alapelvek 

gyógyászatban történő használata jellemző.

Jelen tanulmányomban arra kerestem a választ, vajon a gerinc biomechanikai vizsgálata 

ad-e újabb információt a spondylolisthesis kialakulásáról, továbbá arra is kiváncsi voltam, 

miért alakul ki egyeseknél spondylolisthesis, másoknál pedig csak spondylolysis, vagyis mi 

határozza meg az elcsúszás mértékét.

Kutatásaimat a Pécsi Tudományegyetem Orthopéd Klinikáján és a párizsi ENSAM 

(Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers) Biomechanikai Laboratóriumban végeztem. 

Kutatásaim eredményeinek összefoglalását mutatom be ebben az értekezésben.
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2.. A biomechanika vizsgáló módszerei

A biomechanika vizsgáló módszereit in vitro és in vivo metodikákra oszthatjuk. 

Számos in vitro vizsgálat könnyen elvégezhető, de gyakran nehéz az élőben meglévő 

körülményeket rekonstruálni. Ez a valóságtól eltérő eredményeket adhat. Ennek tudatában 

kell értékelnünk az in vitro kutatások eredményeit. Az in vivo biomechanikai vizsgálatok 

ugyanakkor több problémát is felvetnek: a vizsgálatok invazívitása gyakran határt szab a 

kutatásoknak, etikai megfontolások tovább nehezítik alkalmazását. Ebben a fejezetben nagy 

vonalakban összefoglalom a fontosabb biomechanikai vizsgáló módszereket, különös 

tekintettel a gerincbiomechanikára, a teljesség igénye nélkül.

Bármely, emberi szervezetbe beültetendő (protézis), vagy az emberi testre kívülről 

applikált implantatum (orthezis) használatának előfeltétele, hogy tudományosan bizonyított 

módon funkcióját ellássa. Ennek igazolása biomechanikai mérések segítségével lehetséges. A 

biomechanikai vizsgálatok az utolsó lépcsőt jelentik egy-egy implantatum kereskedelmi 

forgalomba való bevezetése előtt, ugyanis a többi vizsgálat (toxikológia, biokompatibilitás) 

megelőzi ezen méréseket.

A különféle implantatumok kifejlesztéséhez is in vitro és in vivo biomechanikai 

vizsgálatok kellenek. A biomechanikai vizsgálatok során többféle módszerrel, több lépésben 

történik meg egy implantatum tesztelése. Az in vitro kísérletek, a mechanikai tanulmányok, a 

papíron készített számítások után végzett in vivo teszteken kívül rendkívül fontos egy 

bizonyos idő eltelte után meggyőződni a már használatban lévő implantatumok további 

használhatóságáról, alkalmazási korlátáiról klinikai utánkövetéses vizsgálatokban. Az 

elmondottak alapján egyértelmű, hogy a biomechanikai vizsgálatok a betegek érdekeit 

szolgálják, és ennek érdekében szoros együttműködés szükséges az orvos és a biomechanikai 

mérnök között. /
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2.1. In vitro vizsgálatok

Az in vitro vizsgálatok általában anatómiai preparátumokon történnek. Az anatómiai 

preparátumok használata lehetővé teszi, hogy szimuláljuk az egyes implantatumok 

behelyezését, gépek segítségével szabályozottan létrehozott terhelés alatti viselkedésük 

megfigyelését kísérleti körülmények között. Ezen első fázis alatt derülhet fény számos 

alkalmazási nehézségre, nevezetesen az implantatumok nem megfelelő méretére, a 

behelyezéshez szükséges eszközök túlzott helyigényére. Ezáltal lehetővé válik a tervezés 

módosítása.

A különböző kísérleti állapotok, a mérésre használt gépek, a mérőműszerek és a 

sokféle vizsgálni kívánt változó miatt az irodalmi adatok összehasonlítása meglehetősen 

bonyolult. Érthető, hogy az egyes laboratóriumokban kapott eredmények bár nemzetközileg 

elfogadottak, de összehasonlításra alig adnak lehetőséget. Megfigyelhető bizonyos fajta 

elmozdulás erről a holtpontról napjainkban, amikor is a minőségbiztosítási rendszerek (ISO 

9002, TM) megpróbálják mederbe terelni a sokféle mérési technikát, a kísérleti tervezést a 

vizsgálatok menetének szabályozásával. A gerincimplantatumok vizsgálatának egységesítését 

segíti Lavaste és Wilke munkája (Lavaste, 1990; Wilke, 1995). Pontos, következetes kísérleti 

leírásuk betartásával összehasonlíthatóvá válnak a mérési adatok. Az in vitro biomechanikai 

tanulmányok ép, laesioval rendelkező és instrumentált gerincen történnek az ENSAM 

Biomechanikai Laboratóriumban.

A gerincimplantatumok in vitro biomechanikai vizsgálata

A gerinc stabilitásának vizsgálata egy adott szegmentumban erő vagy nyomaték hatására 

létrejövő mozgások detektálásával lehetséges. Egy csigolya elmozdulását a térben hat 

paraméterrel lehet meghatározni:
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a, Az Ox, Oy, Oz tengelyek által alkotott koordináta-rendszerben a csigolyatest 

geometriai centrumának három transzlációja, Dx, Dy, Dz jöhet létre.

b, Egy csigolya háromféle axiális rotációt végezhet: Ax az Ox tengely körül (flexió- 

extenzió), Ay az Oy tengely körül (torsió) és Az az Oz tengely körül (inflexió) 

(3. ábra).

3.ábra: Egy mozgásszegmentum 6 szabadsági foka

Egy mozgásszegmentumnak 3 irányú transzlációja és axiális rotációja jöhet létre a térben. O: origo; x,y,z 
koordináta tengelyek; D: transzláció; A: axiális rotáció

2.1.1. Anatómiai preparátumok

A gerincimplantatumok különféle in vitro biomechanikai vizsgálatában háromféle preparátum 

használata terjedt el:

A y Humán cadaver gerincszegmentum (Fergusson, 1984; Fidler, 1986; Goel, 1986; 

Guyer, 1987; Kornblatt, 1986; Leconte, 1987; Lin, 1978; Panjabi, 1977; Posner, 1982 

Fencer, 1982; Lavaste, 1990; Diop, 1992)

By Állati gerincszegmentum (borjú, sertés, juh)

(Ashman, 1988; Farcy, 1987; Gurr, 1988; Munson, 1984; Nasca, 1985; Viguier 1996)
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C, Mesterséges (műanyag) gerincszegmentum

(Farcy, 1987; Fidler, 1986; Ogilvie, 1986; Duffield, 1993; Cunningham, 1993)

A valóságnak leginkább megfelelő vizsgálatot a humán cadaver gerinceken 

elvégzettek jelentik, de ezeknek határt szab néhány etikai és technikai kérdés. A legtöbb 

országban a kísérleti anyaghoz való hozzáférést törvény szabályozza.

Az anatómiai preparátumok használatát tekintve számos rendszabály és korlátozó 

tényező szerepel Lavaste protokolljában (Lavaste 1990):

A, Az elhunyt adatai közül a vizsgálatok szempontjából legfontosabb:

a kor: az összes korlátozó tényező közül a legfontosabb, tekintettel a korral járó 

anatómiai elváltozásokra, melyek az egyes vizsgálatokat befolyásolják. A felső 

korhatár 70-75 év, ennél idősebb elhunyt egyén gerince nem használatos, 

a nem: a legtöbb vizsgálatban vegyesen alkalmaznak női és férfi gerinc 

szegmentumokat, néhány esetben szükség lehet azonos nemű egyénekből 

származó gerinc használatára.

- a halál oka, korábbi betegségek: a gerincet érintő betegségek a mérési 

eredményeket befolyásolhatják. A protokollba nem vonhatók be a daganatos 

betegségben elhunytak (metasztázis lehetősége a csigolyában vagy a környező 

szövetekben), az extrém gerincdeformitással rendelkezők (scoliosis, gyulladásos 

gerincbetegségek, TBC). Sajnos nagyon nagy problémát jelent az időskorban 

elhunyt emberek gerincét érintő osteoporosis, mely gyakran csak a mérések során 

derül ki. A kontamináció veszélye miatt kerülni kell a fertőző betegségekben 

elhunytak bevonását, bár a preparátumok sterilizálása szintén követelmény (25000 

Gray, p-sugárzás).

13



Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia

- a halál beállta és a gerincszegmentum kipreparálása között eltelt idő: A gerinc 

szegmentum kivételéig a szövetek bomlása fokozott, a preparátum a kivétel után 

azonnal fagyasztásra kerül, ezért a további bomlás teljesen leáll.

By Konzerválás és felhasználás:

- Az anatómiai preparátumok konzerválása -30 C°-on történik.

- Felhasználás előtt fokozatos felolvasztás szükséges a biológiai tulajdonságok 

megőrzéséhez: 14 óra hosszan +4 C°-on előolvasztás, ezután felhasználás

Cy Feldolgozás:

- A felolvasztás után a megmaradt izomelemek eltávolítása következik, csak a 

csontos, szalagos gerincszegmentumok felhasználása történik a biomechanikai 

vizsgálatban.

- A kívánt gerincszegmentum kipreparálása nagy precizitással.

D, A vizsgálat utáni teendők:

- A megmaradt preparátumok összegyűjtése közös sírban történő elhelyezéshez, 

vagy demonstrációs célból végleges preparálás valamely konzerváló eljárással.

2.1.2. Anatómiai preparátumok kísérlethez történő előkészítése

A biomechanikai kísérletekhez a vizsgált preparátum gondos rögzítése 

elengedhetetlen. Ehhez az alsó csigolyát, melybe három helyen rögzítést erősítő csavarokat 

vagy kapcsokat helyezünk be, alacsony olvadáspontú (70 C°) fémötvözetet tartalmazó kádba 

helyezzük, melyben a megolvasztott fém szobahőmérsékleten fokozatosan megszilárdul és a 

vizsgálni kívánt szegmentumot jól rögzíti.
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A szegmentum legfelső csigolyájára erő, illetve nyomaték átvitelére szolgáló fémkeret 

rögzíthető, mely a szegmentumot mozgásában nem korlátozza. A szegmentum vizsgálni 

kívánt csigolyájára pedig elmozdulást érzékelő szenzorok kerülnek.

A szerzők többsége különféle nyomatékokat használ (Fergusson, 1984; Goel, 1986; 

Munson, 1984; Ogilvie, 1986; Panjabi, 1988; Panjabi és Abumi, 1989; Lavaste, 1990; Diop, 

1992; Graftiaux, 1995), más kutatók különféle erőket, leggyakrabban kompressziót 

alkalmaznak (Ashman, 1988; Fergusson, 1984; Fidler, 1986; Gurr, 1988; Lin, 1978; Nasca, 

1985; Panjabi, 1977, 1989; Tencer, 1982).

A legtöbb teszt statikai (Ogilvie, 1986; Panjabi, 1988; Panjabi és Abumi, 1989; 

Lavaste, 1990), néhány szerző fáradásos (Fergusson, 1988) vagy izolált vizsgálatokat is végez 

(Ashman, 1988; Goel, 1989; Nasca, 1985).

Az  alkalmazott erők és nyomatékok intervallumait (minimum és maximum értékek) 

mutatja be az 1. táblázat Diop munkája nyomán (Diop, 1992). A felső határ a preparátum 

törési-szakadási küszöbértéke.

Alkalmazott terhelés Intervallumok
Izolált kompresszió 400- 1600 N

Kompresszió és egy másik erő együttesen 100- 1000 N
Húzás (ritkán alkalmazott) 150- 823 N

Nyírás 9 0 - 150 N
Flexió, extenzió, oldalhajlás 2 - 1 8  Nm

Torzió 5 - 2 0  Nm

1 .tábázat: In vitro mérésekben használt erők és nyomatékok intervallumai

2.1.3. Lavaste protokollja

Lavaste protokolljában (Lavaste, 1990) ötféle nyomaték használatos:

A, Flexió D, Bal oldalhajlás

B, Extenzió E, Torzió

C, Jobb oldalhajlás
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A nyomatékok kifejtése lépcsőzetesen történik 7 egyforma nagyságú súlylap sorban 

történő felhelyezésével. Az első négy vizsgálatban 1,6 Nm-enként 0 - 1 1 , 2  Nm-ig, a torziós 

nyomaték kifejtése ugyanezen súlyokkal, de kisebb erőkart alkalmazva történik 1,55 Nm

enként 0 - 10,85 Nm-ig.

A vizsgálóeszköz az ENSAM Biomechanikai Laboratóriumban kifejlesztett 2TM (2 

Tétes Micrométriques) rendszer (4. ábra), mely egy vagy több (max. 4) gerincszegmentum 

háromdimenziós statikai vizsgálatát végzi el speciális érzékelői, jelátalakítója és egy 

számítógépes program segítségével. Az eredményeket háromdimenziós erőhatás/elmozdulás 

görbékben kapjuk meg, ezekből számíthatók az egyes mérni kívánt adatok.

4.ábra: 2TM berendezés (LBM ENSAM)

A vizsgált szegmentum legfelső csigolyájára erő, illetve nyomaték átvitelére szolgáló fémkeret rögzíthető, mely 
a szegmentumot mozgásában nem korlátozza. A szegmentum vizsgálni kívánt csigolyájára pedig elmozdulást 
érzékelő szenzorok kerülnek.

A biomechanikai vizsgálatokat egyéb, bonyolultabb (hydraulikus, pneumatikus) felépítésű 

gépek (pl. Instron®) segítségével is el lehet végezni. Ezek működésének ismertetése nem 

tartozik ezen dolgozat témakörébe.

A terhelés és az ennek hatására létrejövő elmozdulás meg kell feleljen a biológiai 

törvényeknek, ezt a biomechanikai kísérletek tervezésekor figyelembe kell venni. így 

vethetők csak össze az in vivo és in vitro eredmények (5. ábra). A különböző in vitro munkák
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eredményei azt mutatják, hogy azok 10 Nm-es terheléssel és 6 szabadsági fokkal dolgozva 

(Panjabi, 1994; Yamamoto, 1989; Lavaste, 1990) jól megfelelnek az in vivo méréseknek.

Sagíttaiis
rotáció
(fokokban)

Szegmentumok

5. ábra: Flexió-extenzió amplitúdója in vitro és in vivo

Goel 3 Nm-es mérései a mérési tartomány alját jelentik (Goel, 1985), szemben Miller 

felső határt jelentő mérési eredményeivel (70 Nm). Miller viszonylag fiatalabb gerinceken 

végezte kísérleteit a preparátumok szakadásáig {Miller, 1986).

A gerincsebészetben a legfontosabb cél a gerinc instabilitásának megszüntetése. 

Ennek megfelelően a gerincimplantatumok in vitro vizsgálata a rögzítő eszközzel létrehozott 

blokk stabilitásának vizsgálatát jelenti az elmozdulás tanulmányozásával. A biomechanikai 

módszerek többsége nem veszi figyelembe a mozgás közben implantatum jelenlétében 

létrejövő biológiai változásokat (például gerinccsatorna-szűkületet). Ennek elkerülésére 

napjainkban egyre nagyobb teret nyernek az optoelektronikus rendszerek, melyek
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segítségével háromdimenzióban vizsgálható a mozgás a szomszédos csigolyákhoz viszonyítva 

in vitro és in vivo kísérletekben egyaránt (Watier, 1997).

2.1.4. Numerikus vizsgáló módszerek

Ahogy a fent leírt in vitro vizsgálatokból kiderül, ezek elvégzése számos problémát 

jelent: nehezen standardizálható protokollok, a vizsgált személyek közti variabilitás, etikai 

kérdések. Ez az egyes biomechanikai kutatások összehasonlításában nehézséget jelent.

Az elmúlt 10 évben lezajlott informatikai forradalom lehetővé tette modellezés 

szintjén a kutatásokat, melyeknek csak a számítógépek kapacitása szab határt. A 

legjelentősebb fejlemény e téren a végeselem módszerek megjelenése, melyek finomítása még 

napjainkban is folyamatban van.

A végeselem módszer matematikai, számítógépes modellező rendszer, melyet 

eredetileg strukturális tervezéshez fejlesztettek ki, a gerinc modellezésére körülbelül 15 éve 

használják. Minden térbeli forma leírható vonalak, felszínt alkotó síkidomok vagy 

térfogategységek segítségével (elemek). A mechanikai jellemzők modellezése alapján 

megkülönböztetünk vonalas, felszíni (2D) és térfogatos (3D) végeselem módszert. 

Természetesen a felsorolás szerint változik a módszer valódisága és bonyolultsága.

A gerinc nagyszámú geometriai formára (oszlop, hasáb, lemez) osztható, melyeket 

elemeknek nevezünk. Ezen elemek kapcsoló pontjai a csomók. Az egyes elemek különféle 

fizikai tulajdonságokkal (rugalmassági együttható, szilárdsági jellemző) ruházhatók fel, valódi 

természetüknek megfelelően. így a gerinc folytonosságának véges számú diszkrét elemre 

történő felosztása után a stressz, a feszülés, és az egyes erők számítógép segítségével bármely 

lokalizációban számíthatók. (6. ábra). Ehhez hozzáillesztve az implantatumok végeselem 

modelljét, jól vizsgálható az élő és élettelen anyag közti kapcsolat, s az implantatum 

beültetése előtt lehetőség nyílik a stabilitás mérésére. Az MRI diagnosztika és a számítógépes
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programok fejlődése lehetővé tette a direkt adatátvitelt a 3 dimenziós számítógépes 

modellezésre.

A B

6..ábra: Lavaste és Skalli végeselem modellje, LBM-ENSAM, Párizs

A: a lumbosacralis gerinc parametrikus modelljén jól elkülöníthetők a csontos és porcos elemek, melyek más
más mechanikai tulajdonsággal rendelkeznek. B: a teljes gerinc, a medence és a mellkas „durvább felbontású” 
végeselem modellje azt hivatott bemutatni, hogy a számítógépek jelenlegi véges teljesítménye miatt kevesebb 
számú elem használható a rengeteg adat miatt egy ekkora modellben.

Mint a fent elmondottakból kitűnik, a biomechanika óriási fejlődésen ment keresztül 

az évszázadok során, s a mindennapi életben használatos tárgyak, a gyógyászati 

segédeszközök tervezésében és használhatóságának ellenőrzésében ma már nélkülözhetetlen.

Mint minden modellt, a végeselem módszert is validálni kell a megbízható 

használathoz. A validálás magába foglalja az anyag szerkezetének fizikai tesztelését, a 

különféle igénybevételre adott választ, végül a vizsgálni kívánt jellemzőt (elmozdulás, 

deformálódás). Ugyanazokat a fizikai törvényeket és kölcsönhatásokat kell alkalmazni a
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modellben, mint ami a valóságban létezik. Végül a modell és a valós fizikai teszt 

eredményeinek összehasonlításával történik a validálás a használhatóságra vagy a modell 

elvetésére.

Végeselem módszerek a gerincbio mechanikában

Számos kutatócsoport alkotott háromdimenziós végeselem módszert a különféle 

implantatumok vizsgálatára. Itt most csak a gerinc és implantatumainak főbb végeselem 

modelljeit mutatom be.

Shirazi-Adl A. (Ecole Polytechnique de Montréal -  Canada, 1984-1996) írta le először 

a lumbalis gerincet végeselem módszerrel 1984-ben.

Goel VK. (Iowa Spine Research Center, Iowa City -  USA, 1988,1995) CT scanner 

segítségével alkotta meg a L3, L4, L5 csigolyatestekből és a discusokból valamint az 

intermedier szalagokból álló végeselem modellt (7.ábra).

7.ábra: Goel VK. végeselem modellje

E módszer segítségével tudta meghatározni az elülső oszlop és az instrumentált hátsó 

oszlop közötti terhelésmegoszlást (Goel, 1988). Számításai szerint a súlymegoszlás intakt 

gerincnél az elülső oszlopon 96 %, hátsó instrumentációnál 80 %, és egy szegmentum adott
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elmozdulásánál a csigolya alatti discusra nagyobb terhelés jut. Goel kutatási eredményeit csak 

az egészséges gerinc esetében validálta, az instrumentált esetében nem történt validálás, ami 

eredményeinek használhatóságát korlátozza.

Lavaste és Skalli (LBM, ENSAM, Paris -  Franciaország, 1992) modellje a ma ismert 

egyetlen parametrikus modell. A modell geometriája egyénre szabható, és nem csak a 

lumbalis gerinc, hanem már a cervicalis is modellezhető vele {Robin, 1992; Maurel, 1993; 

Koubaa, 1995; Verőn, 1997) (6. ábra).

Az ENSAM biomechanikai laboratóriumában alkalmazott modellel vizsgálták már a 

Cotrell-Dubousset féle CD® instrumentációt {Skalli, 1993), az SB Charité® III intervertebralis 

discus prothesist, valamint a semiflexibilis Twinflex® osteosynthesis rendszert {Templier, 

1998). Fontos kiemelni, hogy valamennyi modellt in vitro kísérletekkel is vaüdálták.

A végeselem modellezés a kutatás azon fázisában tölt be nagy szerepet, amikor egy 

koncepció igazolása, vagy elvetése merül fel, vagy az implantatum különféle mechanikai 

kihatásainak megértése a cél.

2.2.In vivo vizsgálatok

Az implantatumok in vivo vizsgálata sokkal reálisabb képet ad ezek viselkedéséről, 

alkalmazási feltételeiről, mint az in vitro vizsgálatok. Az implantatumok in vivo vizsgálata 

beültetésük után történhet biomechanikai módszerekkel, és klinikai utánkövetéssel.

Az in vivo biomechanikai vizsgálatok invazív és non-invazív mérésekre oszthatók. A non- 

invazív módszerek közé tartoznak többek közt a fizikális vizsgálatok, a goniométeres és 

optoelektronikus technikák, a RTG-vizsgálatok, egyéb képalkotó eljárások, melyekkel 

nyomon követhető az egyes anatómiai paraméterek időbeni alakulása. Invazív vizsgálat 

például az EMG-vizsgálat, mely szintén alkalmas utánkövetésre is.

21



Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia

2.2.1. In vivo vizsgálatok a biomechanikai kutatásban

A, Hagyományos (kétdimenziós) röntgen képalkotás

A hagyományos radiológiai képalkotó vizsgálat kórházi környezetben leginkább 

alkalmazott eljárás, egyszerűsége és relative olcsó volta miatt. Hátránya, hogy mozgások 

tanulmányozására, háromdimenziós anatómiai paraméterek vizsgálatára nem alkalmas. 

Továbbá a sugárforrás kibocsátása pontszerű, a sugár kónuszosán divergál, ami torzításhoz 

vezethet.

A gerinc vizsgálatánál leggyakrabban sagittalis síkú felvételek készülnek. Álló 

helyzetű RTG-felvételek használatosak a sagittalis egyensúly vizsgálatára, az intervertebralis 

rotáció (flexió/extenzió) amplitúdójának meghatározására.

1. Az intervertebralis rotáció és transzláció amplitúdója

A gerinc mobilitásának mérése számos problémát vet fel. A vizsgált személy 

standardizált elhelyezése, a mozgás fázisainak és a sugár expozíciójának összehangolása 

jelentősen befolyásolja a mérési eredményeket. Ezért általános standardizált vizsgálóeljárás 

nem is létezik, minden egyes vizsgálathoz jól beállított előzetes standardizálás kell a vizsgálni 

kívánt paramétertől függően. Ezt támasztja alá az irodalomban található nagyszámú, eltérő 

vizsgálati protokoll is.

A 2. táblázatban feltüntettem néhány szerző által két- vagy háromdimenziós 

technikával mért flexió-extenzió amplitúdót, vagyis a sagittalis intervertebralis rotációt, kortól 

(20-65 év) és nemtől függetlenül az egyes mozgásszegmentumokban. Ezek az adatok a 

módszerek sokasága, a nemek és a kor eltérései miatt csak tájékoztató jellegűek, csupán 

összehasonlításra szolgálhatnak saját mérésekhez.
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Tanulmány L1-L2 L2-L3 L3-L4 L4-L5 L5-S1 résztvevők típus
Begg (1949) 10° 12° 14° 15° - - 2D
Tanz(1953) 5.6° 7.6° 8.6° 12.2° 8.2° - 2D

Allbrook(1957) 6° 8° 13° 19° 18° 20 2D
Clayson(1962) 12.6° h—i L

/i bo 0 15.9° 17.7° 18.7° - 2D
Froning(1968) 9° 11° 13° 16° 17° - 2D

Cosentino (1982) 12° 15° 15° 11° 19° - 2D
Pearcy(1984) 13° 14° 13° 16° 14° 11 3D
Dodd (1986) 13° 14° 13° 15.2° - - 3D

Plamondon(l 988) 8.1° 11.7° 13.7° 14.3° - 16 3D
Hayes(1989) 7° 9° 10° 13° 14° 59 2D
Puttó (1990) - 11.7° 12.6° 12.3° 8.9° 20 2D

Dvorak(1991) 11.9° 14.5° 15.3° 18.2° 17° 41 2D
Panjabi (1992) 8.2° 11.8° 12.5° 16.7° - 41 2D

Luk (1995) - 10.5° 12.5° 14.5° 16° 30 2D
Frobin (1996) 11.8° 13.9° 14.2° 16.4° 13.2° 61 2D

Maximum értékek 13° 15.8° 15.9° 19° 19°
Minimum értékek 5.6° 7.6° 8.6° 11° 8.2°

2.táblázat: A lumbalis gerinc sagittalis intervertebralis rotációjának amplitúdója kortól és 
nemtől függetlenül az egyes szerzők szerint

Egy paraméter kimérése a röntgenfelvételen rengeteg manuális munkát jelent. A 

statisztikai vizsgálathoz több röntgenfelvétel feldolgozása szükséges, s a mérések 

reprodukálhatósága határt szab a metodika megbízhatóságának. Panjabi (1982), Pearcy (1982) 

módszerének reprodukálhatósága ±2°.

Az intervertebralis rotáció során létrejövő intervertebralis transzlációt is sokan 

vizsgálták, de az eltérő módszerek miatt itt nem térek ki rá. Csupán az egyszerűbben 

meghatározható átlagos rotációs centrum (ÁRC) mérését szeretném bemutatni, melyet 

Reulaux javasolt 1875-ben {Reulaux, 1875), és számos szerző használta már a gerinc 

biomechanikai vizsgálatában (Fick, 1904; Pennái, 1972; Dimnet, 1978; Panjabi, 1982; 

Ogston, 1986; Pearcy, 1988; Gonon és, Dimnet, 1990). A 8.ábrán az átlagos intervertebralis 

rotáció mérési metodikájának vázlatát tüntettem fel. Az ARC helyének meghatározása 

lehetővé teszi a rotáció szögének meghatározását is, így az intervertebralis mozgás 

jellemzését a sagittalis síkban.
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8. ábra: Átlagos Rotációs Centrum (ÁRC) értelmezése

Egy mozgásszegmentum felső csigolyatestének elülső két sarka teljes flexióból teljes extenzióba történő 
haladáskor két koncentrikus körív kerületén mozog, miközben A és B pontokból A’, B’ pontokba (teljes 
extenzió) kerül. E két koncentrikus körív középpontja az átlagos rotációs centrum. Ennek helyét AA’ és BB’ 
távolságokra állított merőlegesek metszéspontja is kijelöli.

2.Posturalis paraméterek

Statikai röngenfelvételek alkalmazása a sagittalis egyensúly vizsgálatában rendkívül 

fontos. Nagy formátumú röntgenfilmen az occipitális régiótól a femurfejek magasságáig 

vizsgálható a gerinc a sagittalis síkban (Fernand és Fox, 1985; Bernhardt és Bridwell 1989; 

Legaye, 1993; Lerat, 1996; Boisaubert, 1997; Marty, 1997; Schwab, 1997). A legtöbb 

paraméter szögérték, mely lehetővé teszi az elhajló röntgensugár torzításából eredő eltérések 

kiküszöbölését, míg vannak természetesen távolsági paraméterek is (7. táblázat).

By Háromdimenziós sztereoradiográfia

A sztereoradio gráfia háromdimenziós kép alkotására alkalmas eljárás, mely két, 

meghatározott szögből egyszerre indított sugárnyaláb által alkotott röntgenképekből 

képezhető le (9. ábra).

A művelet elvégzéséhez a rendszer kezdeti kalibrációja, valamint a két röntgenkép 

információinak összevetése szükséges egy matematikai módszerrel, melyet Direkt .Lineáris 

Transzformációnak (DLT) hívunk. Ezt a módszert először Abdel-Aziz és Karara vezette be
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1971-ben {Abdel-Aziz és Karara, 1971), majd Marzan vizsgálatai fejlesztették tovább 1975- 

ben (Marzan, 1975).

9.ábra: Sztereoradiográfia

Két, egymásra merőleges szögből indított sugárnyaláb által leképezett röntgenképek matematikai összesítésével 
keletkezik a háromdimenziós kép.

Legnagyobb előnye a módszernek, hogy a háromdimenziós elváltozások, mint a 

scoliosis vagy egyéb deformitások, továbbá a háromdimenziós mozgás jól vizsgálható vele 

(Plamondon, 1988; Pearcy, 1982; Dimnet, 1984).

A legnehezebb része ennek a vizsgálatnak, a homológ anatómiai pontok összevetése a 

két röntgenfelvételen. Ehhez a vizsgált személy rendkívül pontos pozicionálása és 

együttműködése kell. A vizsgálat hátránya a dupla sugárterhelés.
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C, A kineradio gráfia

Az előbb bemutatott két és háromdimenziós radiográfia csak a mozgás teljes 

amplitúdójának leírására alkalmas, az egyes szegmentumok pillanatnyi mozgásait nem képes 

vizsgálni. Kanayama a lumbalis gerinc vizsgálatára használta a kineradiográfiát {Kanayama, 

1996), melyet a nyaki gerinc vizsgálatára már korábban alkalmaztak a klinikumban {Fielding, 

1957; Jones, 1960, 1962; Van Mameren, 1992). Adott frekvenciával készítve a 

röntgenfelvételeket és azokat kivetítve vizsgálható az adott struktúra időarányos térbeli 

mozgása. Az irradiáció dózisa sokszorosa az egyszerű röntgenfelvételnél kapott dózisnak, 

költsége pedig egy drága operációnak felel meg, ezért nem terjedt el a klinikai gyakorlatban.

D, A barycentremetria

Duval-Beaupere módszerével vizsgálható a test súlypontjának anatómiai 

elhelyezkedése in vivo {Duval-Beaupere 1975). Ez a berendezés gamma sugárforrást használ, 

mely a fejtől a coxofemoralis Ízületig 1 cm-es szeletekben pásztázza végig a testet. 

Meghatározza valamennyi szelet súlypontját, ezáltal számítógép segítségével meghatározható 

a test súlypontja és súlyvonala. Sajnos a készülék ára és a kísérleti stádium nem teszi lehetővé 

klinikai alkalmazását. A kísérleti eredmények már gyűlnek, de további vizsgálatok 

szükségesek a klinikai alkalmazáshoz {Duval-Beaupere, 1990, 1992)

E, Percutan mérések

A percutan mérésekkel kevés kutató foglalkozott, annak etikai problémái, invazívitása 

miatt, ezért kevés irodalmi adat létezik a módszer eredményeiről. Gregersen és Gunzburg 

percutan technikával vizsgálták az axiális intervertebralis rotációt. Kirscbner-drótot, illetve 

Steinmann-szeget szúrva a processus spinosusba, detektálták a relatív elmozdulást egy külső
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referenciaponthoz képest. Mindkét kutató 1-3 fok közöttinek ítélte az intervertebralis axiális 

rotáció mértékét a lumbalis gerincen (Gregersen, 1967; Gunzburg, 1991).

Az invazív mérőmódszerek közé tartozik még a discus manometria, melyet először 

Nachemson végzett a hatvanas években (Nachemson, 1960, 1964, 1966). Quinell, Panjabi, 

Castagnera és Lavignolle a károsodott porckorongokban lévő belső nyomást mérték (Quinell, 

1983; Panjabi, 1988; Castagnera és Lavignolle, 1989). Az így mért belső nyomás 

extrapolációja az egészséges discusra meglehetősen bonyolult a gerinc különféle terhelése 

során, és valódisága megkérdőjelezhető, már csak azért is, mert a discus nem egy egyszerű 

hidrosztatikus folyadék.

F, Külső mérések

A bőrre helyezett markerek elmozdulása alapján a teljes test térbeli mozgása 

vizsgálható két- vagy háromtengelyű goniométerek (lO.ábra), mágneses rendszerek (Fastrak®, 

Polhemus®) segítségével (Taylor, 1980; McGregor, 1995; Paquet 1991; Marras, 1995; 

Pearcy, 1993). A non-invazív mérőmódszerek talán legjobb képviselői az optoelektronikus 

(Vicon®, Elite®; Ployon, 1997) és ultrahangos rendszerek (Zebris®; Castro, 2000). A mérések 

alapja a Direkt lineáris Fransformáció (DLT), melyet már a sztereoradiográfiánál 

megismertünk. A bőrre helyezett markerek a jól kitapintható referencia-pontok által 

meghatározott helyre kerülnek. A fényvisszaverő vagy ultrahang jelkiadó markerek 

segítségével a térbeli pozició változásának valós idejű regisztrálása lehetséges két vagy több 

infravörös kamerával, illetve ultrahang jelfogó készülékkel. E rendszerek belső precizitása 

milliméteres nagyságrendbe esik.
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lO.ábra: Elektromos goniometer
A goniométer szögmérői segítségével a teljes test térbeli mozgása vizsgálható

1 l.ábra: Zebris ultrahangos készülék
Az ultrahang jelkiadó transducereket a gerinc fölé rögzítve, annak 3D-os mozgása detektálható UH jel vevő

készülékkel megfelelő kalibrálás után.

A külső mérések között még egy rendkívül elmés találmányt szeretnék megemlíteni, a 

70-es években készült "rachimétert", mely lehetővé teszi a gerinc összes mozgásának külső 

vizsgálatát (Badelon, 1995), (12/a és b ábra):

- morfológiai (statikai) vizsgálatot a frontális és sagittalis síkban egy vertikális síkú 

átlátszó tábla segítségével,

- a test talajra kifejtett terhelését beépített podoscope segítségével,

a dorsolumbalis ízületek dinamikai tulajdonságait elektronikus goniométerrel.
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12.ábra: Rachiméter (A) és az általa vizsgált változók (B):
A B ábrán látható jelölések: a, alaphelyzet b,törzs hajlítása c, gerinc hajlítása d, FH:csípők hajlítása e,gerinc 
extensiója f, a törzs extensiója g, jobb-bal oldalhajlás h, rotációk

G> Fotográfia

Jules Etienne Marey a 19. században mozgásanalízisre használta a fényképezést.

Winter a törzs globális mozgásának vizsgálatára használta ezt a módszert, mely kevéssé 

pontos, de non-invazív (Winter, 1997).

2.3. A klinikai utánkövetéses vizsgálatok

A klinikai utánkövetéses tesztek fontos kiegészítői az előbbi metodikáknak, és 

valójában csak a kettő együttes alkalmazásával lehet igazi, globális in vivo mérésekről 

beszélni. A klinikai utánkövetés kivitelezése több nehézséget is felvet. A probléma már az 

utánkövetési módszer kiválasztásánál kezdődik. Nehéz olyan klinikai mérőmódszert találni, 

mely az adott betegségcsoportra specifikus, és alkalmas arra is, hogy más kutatók
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eredményeivel összehasonlítható legyen, azaz megfeleljen a nemzetközi normáknak is. Más 

kérdés, hogy a vizsgálatot végző személy mennyire maradhat objektív, ha saját maga értékeli 

a beteg állapotát, a műtéti eredményeket. Ezért inkább elfogadott a betegek által kitöltendő 

feed-back jellegű kérdőíves módszer, melynek hátránya viszont, hogy a paciensek 

véleményében saját szubjektumuk is benne foglaltatik, illetve compliance-ük a vizsgálat 

sikerességét befolyásolhatja. Az elmondottak miatt ajánlott a mérőmódszerek ötvözése, annak 

ellenére, hogy ez időigényes feladat. Az utánkövetéses vizsgálatok kvalitatív eredményeit 

megfelelő kódolással lehet kvantitatívvá alakítani. Érdekes kérdés, hogy egy kvalitatív 

eredmény, például a fájdalom mennyire számszerűsíthető (Quebeck Task Force, fájdalom

színskála), és ez a számszerűsítés mennyire valós. További nehézséget jelent, hogy a klinikai 

utánkövetésekhez sok beteg szükséges, s a vizsgálat kifutási ideje meglehetősen 

hosszadalmas. Ez a probléma áthidalható multicentrikus vizsgálatokkal, ez viszont jól 

kiépített, korrekt kapcsolatot és érdekeltséget igényel valamennyi résztvevőtől.

A fent említett problémákat jól reprezentálja az Amerikai Egyesült Államokban 

készített (1991), a nemzetközi gyakorlatban elfogadott és használt SF-36 általános 

állapotfelmérő teszt, melynek kérdéseit az alábbiakban foglaltam össze, a részletes kérdőív 

pedig a függelékben olvasható. A PTE Orthopéd Klinikáján isthmicus spondylolisthesis miatt 

Buck-Jakab módszerrel operált betegek hosszú távú utánkövetésének vizsgálatára használtam 

e kérdőívet (Rajnics, 2000).

A z  SF-36 kérdőív nyolc változót vizsgál:

1 .Fizikális funkció: a fizikális aktivitást hivatott felmérni

2. Fizikális problémákból adódó alkalmazkodóképesség-változás: a fizikális állapotból 

származó, napi tevékenységben, a munkában jelentkező problémákat méri

3. Testi fájdalom
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4. Általános egészségérzet: arról ad tájékoztatást, hogy a személy a saját egészségét milyennek 

ítéli meg, és bízik-e annak javulásában, vagy úgy gondolja, hogy tovább romlik.

5. Vitalitás: az energikusságot méri

ó.Szociális alkalmazkodóképesség: az emocionális és funkcionális problémákból adódó 

szociális aktivitást méri

7. Emocipnális problémákból adódó alkalmazkodóképesség-változás: vizsgálja az

emocionális zavarokból adódó munkában és napi tevékenységben megjelenő problémákat.

8. Mentális állapot: a nyugtalanságot, a depressziót és a kiegyensúlyozottságot méri 

Valamennyi összetartozó kérdés pontozásával, kódolásával, összeadásával és 

transzformációjával 0-100% közötti értéket kapunk az egyes változókra. A magasabb értékek 

jobb, az alacsonyabbak rosszabb általános állapotot tükröznek.

Tapasztalataim szerint ez jó utánkövetéses módszer, de közérthetősége nehéz jó nyelvi 

fordítás mellett is, nem beszélve az eredeti (USA) és a hazai mértékek közti különbségből 

adódó értelmezési nehézségről.

___________________________________________ Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikája
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3. A spondylolisthesis definíciója, anatómiája, epidemiológiája

3.1.Torténeti áttekintés, definíciók

A XVIII. század végén Herbineaux francia orvos vetette föl először a gondolatot, hogy 

a lumbalis negyedik vagy ötödik csigolya elcsúszása alsó szomszédjához képest a 

fájdalommal járó gerincbetegségek között külön entitás lehet. Ezt az elképzelést Rokitansky, 

bécsi kórboncnok 1839-ben megjelent pathológia könyvében is megtalálhatjuk. 1854-ben 

megjelent könyvében Kilián szintén említést tett róla.

Az első klinikai leírás harminc évvel később született, Franz Ludwig Neugebauer varsói 

sebész 1882-ben közölte tapasztalatait a laesioról. Ő nevezte el a laesiot spondylolisthesisnek 

{Neugebauer, 1882). A görög eredetű szóban a spondylo a csigolyát, illetve a gerincet jelenti, 

az olisthesis pedig a csigolyatest előrecsúszását az alatta levőn (13. ábra).

13.ábra: A spondylolisthesis jelentése

A pars interartieularis megszakadása után a gravitációs erő nyíró komponense (G) miatt a csigolyatest előre 
csúszik az alatta levőn. (R: ellenerő)

Az elváltozáshoz szorosan kapcsolódik a spondylolysis, a pars interarticuláris 

folytonosságának megszakadása, ami csigolyatest csúszással nem jár. Egyoldali spondylolysis 

esetén is létrejöhet a spondylolisthesis.
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Az isthmicus spondylolysis és -listhesis minden esetben fáradásos törésre vezethető 

vissza, bár a paciensek többsége traumás sérülésnek tulajdonítja, ugyanis a fájdalom 

megjelenését erre tudják visszavezetni. Úgy tűnik, hogy a nagyobb trauma csak hozzájárul a 

kis fáradásos mikrotraumák sorozatához.

A fáradásos törés akkor is jelen lehet, ha a röntgenfelvételen nem mutatható ki. Ezért 

abban az esetben, ha a panaszok fennállnak, de a röntgenfelvétel negatív, 3-6 hetes 

intervallumokban követéses röntgen vizsgálatokat kell végezni, amíg a panaszok meg nem 

szűnnek, illetve felállítható a diagnózis.

A pars interarticularis defektusának kifejlődése különbözik más fáradásos törésektől a 

következőkben (Wiltse, 1975):

1. Korábbi életévekben kezdődik, mint a többi fáradásos törés.

2. Öröklött hajlam nyüvánvaló.

3. Más fáradásos töréseknél az ismétlődő reparáció jeleként látható vattaszerű

periosteális callus-képződés itt hiányzik.

4. A fáradásos törés, szemben más törésekkel, lassan, fokozatosan alakul ki.

5. Az isthmus törése perzisztál, míg más fáradásos törések látványosan

gyógyulnak.

3.2.Anatómiai tények felidézése

Valamennyi csigolya testből és ívből áll. A csigolyaívet a pediculusok, a felső és alsó 

processus articularisok közötti pars interarticularisok, vagy más néven isthmusok, a két 

lamina arcus vertebrae és a processus spinosus bázisa alkotja. Az isthmicus spondylolisthesis 

az isthmuson létrejött lízis következményeként alakul ki, ezért annak szerkezeti felépítését 

behatóan tanulmányozták.
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3.2.1. A pars interarticularis felépítése ( Wiltse 1957)

A pars interarticularis vagy isthmus valódi anatómiai struktúra, mely a két processus 

articularis között elhelyezkedő kúp alakú képződmény. Állatokban a pars interarticularis 

rendszerint lapos és ugyanabban a síkban helyezkedik el, amelyikben a processus 

articularisok. Foetusokról készült időarányos computer tomográfiás felvételek alapján 

kezdetben a processus articularisok embernél is horizontálisak és laposak, csak erősítő 

funkciójuk van. Sagittalis síkban vertikálisan sorakoznak és párhuzamosak a csigolyatest 

hátsó cortexével. Később a gerinc fiziológiás görbületeinek kifejlődésével a processus 

articularisok helicalisan csavarodnak fo tengelyük körül, fokozatosan sagittalisakká válnak, 

miközben a processus articularisok hélixe bajonett alakot vesz fel. A csavarodás fix pontja a 

két processus articularis között, a pars interarticularison helyezkedik el.

Az isthmus hátsó-felső része corticalis, alsó része porózus csontállományú. A gerinc 

háromdimenziós modellje szerint e rész szerepe a stresszelosztás az elülső és a hátsó oszlopok 

között. A felső-hátsó coticalis rész állandó kompressziós erő hatása alatt áll, míg a porózus 

alsó rész állandó feszülésnek van kitéve. Ez az anatómiai és biomechanikai magyarázata e 

strukturálisan erős csigolyarész viszonylag gyakori károsodásának.

Az isthmust felépítő csont trabeculái lefelé és oldalirányba haladnak. Ezáltal a sűrű 

trabeculáris hálózat lehetővé teszi, hogy a felső izületi nyúlványok bázisa a kompressziós 

terhelést átvihesse a nagyobb vastagságú anterolateralis zónába. Az isthmus corticalis 

csontból való felépülése teszi lehetővé, hogy ellenálljon a hajlító erőknek.

3.2.2. A lumbalis csigolyák pars interarticularisának vérellátása ( Wiltse 1957)

E terület vérellátását a lumbalis artériákból kapja, melyek rendszerint külön, néha közös 

törzzsel erednek a hasi aorta lumbalis részének hátsó felszínéből. Eredésük helyétől ezek 

hátrafelé és oldalra haladnak a felső négy lumbalis csigolya teste előtt és oldalán. Mindegyik
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lumbalis artéria ad egy dorsalis ágat, mely a megfelelő lumbalis csigolya processus 

transversusa felett halad hátra és szolgáltatja a gerinci ágat.

Ezek három nevezetesebb ágra oszlanak: egy artéria a corda spinalishoz és 

membránjaihoz, egy a csigolyatest hátsó felszínéhez, a harmadik pedig a csontívhez és a 

megfelelő szalagokhoz halad. A laminális ágak fel- és leszálló ágakra oszlanak közvetlenül a 

csontba yaló belépésük előtt vagy után.

Az L5-ös csigolya vérellátását a középső sacralis artériából eredő lumbalis ágakból 

kapja, melyek hasonlóan oszlanak tovább, mint ahogy a felső négy lumbalis ág. 

Érdekességként megemlíteni, hogy a spondylolisthesises betegek csigolyáiból készült 

preparátumok pars interarticularisában az erek lefutásának megfelelő járatok kicsik és 

kisszámúak voltak.

3.3. A spondylolysis és -listhesis etiológiai klasszifi Rációja

A nemzetközileg elfogadott etiológiai beosztás elkészítése Leon L. Wiltse, P.H. Newman és 

lan Macnab nevéhez fűződik (Wiltse, 1976). Öt nagy csoportot különítettek el a szerzők, 

melyek átfogóan magyarázzák a spondylolysis és -listhesis lehetséges kialakulásának 

módozatait.

3.3.1. Dysplasticus típus

Ebben a típusban a sacrum felső szegmentjének vagy a lumbalis ötödik csigolya 

ívének congenitalis abnormalitása (spina bifida) teszi lehetővé az elcsúszást. A dysplasia 

miatt a csigolya nem tud ellenállni a test súlyából származó előreható erőnek, így az utolsó 

szabad csigolya fokozatosan előre csúszik az alatta levőn. Ha a pars interarticularis 

változatlan marad, az előrecsúszás csak 25 % - os lehet, vagy cauda equina paralysis alakul ki. 

Rendszerint azonban a pars interarticularis megnyúlik vagy szétválik. Ha megnyúlik, elég 

nehéz radiológiailag elkülöníteni a 3.3.2.2. szubtípustól. Ha viszont szétválik, akkor lehetetlen
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röntgenkép alapján elkülöníteni a 3.3.2.1. szubtípustól, de feltárás után az abnormális 

viszonyokból s a kisízületek subluxatiojából megállapítható a valódi típus. Ez a típus 

leányokban kétszer olyan gyakori, mint fiúkban.

3.3.2. Isthmicus típus

Az alapvető laesio ebben a típusban a pars interarticularison helyezkedik el. 

Másodlagos elváltozások, mint az L5 csigolya testének alakváltozása vagy a sacrum 

platójának kupola alakja előfordulhatnak, de nem alapvető követelmény ebben az etiológiai 

kategóriában. Ebben a csoportban három szubtípust különítenek el.

3.3.2. LL yticus szubtípus

A kifejezés a pars interarticularis szeparációjára utal, mely rendszerint fáradásos törés 

következtében alakul ki. Öt és ötven éves kor között ez a leggyakoribb előfordulású. E 

típus megjelenésének ideje 5,5-6,5 éves korban a legjellemzőbb, aminek oka a 

beosztás szerzői szerint az iskolakezdés, a törzs fokozott igénybevétele játék közben, a 

hosszan tartó lordotikus ülő pozició. A gyakoriság 11 és 15 éves kor között kb. 8 %- 

kai növekszik, ekkor kezdenek ugyanis a fiúk és a leányok intenzívebben tornászni, 

sportolni, mozogni.

3.3.2.2. Megnyúlt, de intakt p a rs  interarticularis

Tulajdonképpen ez hasonló okok miatt alakul ki, mint az első szubtípus, csak ebben az 

esetben az ismétlődő fáradásos mikrofracturák a csigolyatest előrecsúszása közben 

gyógyulnak, így a pars megnyúlik. Később a megnyúlt és elvékonyodott isthmicus rész 

szétválhat, s ekkor az első szubtípus képét látjuk.

3.3.2.3. A ku tp a rs  interarticularis törés

Ezek rendszerint súlyos traumák másodlagos következményei. Ebben a típusban az 

öröklött faktorok és fáradásos törések kizárhatók.
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3.3.3. Degeneratív típus

Ez a típus hosszan fennálló interszegmentális instabilitásra utal. Az instabil 

lumbosacralis Ízület megnövekedett mozgékonyságot és stresszt eredményez az L4-L5 

csigolyák között, ami a szalagok dekompenzációjához, további hypermobilitáshoz, a 

kisízületek degenerációjához vezet. A csigolya alsó ízületi nyúlványainak kicsi kompressziós 

törései, melyek a nyúlványt vaskossá teszik, eredményezik a csigolya előrecsúszását. Ahogy a 

csúszás progrediál, az ízületi nyúlványok egyre inkább horizontális síkba kerülnek. Az 

előrecsúszás itt 30 %-nál nem több. E típus nőkben négyszer gyakoribb, mint férfiakban, 

feketékben háromszor gyakoribb, mint a kaukázusi rasszban. Az L5 sacralisatioja négyszer 

gyakoribb ilyen esetekben, és az L4 csigolya szintjén kilencszer olyan gyakori e laesio, mint 

bármely más csigolyánál.

3.3.4. Traumás típus

Ez a típus másodlagosan, egy akut sérülés következtében alakul ki, melyben a törés 

nem a pars interarticularist érinti, hanem a csontív más részét. A törések rendszerint 

megtalálhatók valamelyik lumbalis csigolya pediculusaiban, és így lehetővé válik az 

elcsúszás. A spondylolisthesis e típusa súlyos traumára utal, mely azonban immobilizáció 

hatására gyógyulni képes.

3.3.5. Patológiás típus

A lokális vagy generalizált csontbetegség miatt károsodott csonthurok nem képes a test 

súlyából származó rá háruló előreható erőnek ellenállni, és ezért jöhet létre az előrecsúszás.

5.1. Néhány generalizált csontbetegség, ahol spondylolysist vagy spondylolisthesist 

megfigyeltek:

A, Albert - Schoenberg betegség: gyakori a pars fracturája, gyógyulás és újratörés váltja

egymást. Spondylolysis előfordul, de spondylolisthesis ritka.
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By Arthrogryposis: több pediculus is megnyúlhat egyszerre, de a lumbalis 5. csigolya 

valódi előrecsúszását is leírták.

C, Paget-kór: a csigolya pediculusai nyúlnak meg és eredményezik a csigolyatest 

elörehelyezödését.

Dy Syphilis: másodlagosan, az izületi nyúlványok syphilises gummáinak kialakulását 

követően alakul ki a spondylolisthesis.

5.2. Lokális csontbetegségek közül néhány kiemelendő:

A, rendkívül ritkán TBC - s elváltozás

By csontsérülés miatt a pars elégtelen vérellátása következtében

c h.^

3.4. A spondylolisthesis radiológiai stádiumbeosztása {M eyerding, 1932)

A spondylolisthesist radiológiai módszerrel, a csúszás mértékének figyelembe vételével a 

következő stádiumokra oszthatjuk:

I. stádium: a zárólemez hosszának 1/4 - ét meg nem haladó csigolyatest 

előrehelyeződés.

II. stádium: a záró lemez hosszának 1/4 -ét meghaladó, de felét el nem érő csigolyatest 

előrehelyeződés.

III. stádium: a zárólemez hosszának felét meghaladó, de 3/4 - ét el nem érő 

csigolyatest előrehelyeződés.

IV. stádium: a zárólemez hosszának 3/4 - ét meghaladó csigolyatest előrehelyeződés.

V. stádium: spondyloptosis: az előrehelyeződött csigolya az alatta levő elé kerül.

38



Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia

Vizsgálati rész
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4. Célkitűzések

A spondylolisthesis régóta ismert betegség, kezelése többnyire megoldott, de 

kialakulásának valódi okát eddig nem ismertük. Többféle teória létezik a betegség 

kialakulását illetően, melyeket részletesen az előző fejezetben és a megbeszélésben mutatok 

be. Jelen tanulmányom célja az volt, hogy eddig nem vizsgált módon, biomechanikai 

módszerrel keressem a betegség kialakulásának okát.

4.1. Az isthmicus spondylolisthesis állatkísérletes vizsgálata

A spondylolysis, spondylolisthesis emberre jellemző patológiai elváltozás, az 

állatvilágban eddig még nem találtak hasonló gerincbetegséget egyetlen fajnál sem. Tudjuk, 

hogy veleszületett formája az isthmicus spondylolysisnek, spondylolisthesisnek nincs, az csak 

a serdülőkor idején alakul ki. Egyeseknél csak spondylolysis alakul ki csúszás nélkül, míg 

másoknál jelentős mértékű spondylolisthesis is.

Feltételezhetjük tehát, hogy a két lábon való járáshoz szükséges felegyenesedett 

testtartás gerincre gyakorolt biomechanikai változásának, vagy az emberi csigolya szerkezeti 

sajátosságának lehet szerepe e betegség kialakulásában.

Állatkísérletes vizsgálatomban arra kívántam tehát választ kapni, hogy a pars 

interarticularis törése önmagában elegendő-e a csigolyaelcsúszás létrejöttéhez, illetve 

környezeti tényezők (fokozott, intenzív mozgás), vagy a fáradásos törés kapcsán kialakult 

instabilitás az idő múlásával vezet-e csigolya előrecsúszáshoz.

Az emberi és állati sajátosságok összehasonlításához állatkísérletes modellre van 

szükség. Österman növekedésben lévő nyulak kísérletes spondylolisthesis modelljét írta le 

elsőként 1996-ban (Österman, 1996). Tanulmányát referenciaként használva alakítottam ki 

saját állatkísérletes vizsgálatomat a spondylolisthesis modellezésére.
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4.2. A gerinc sagittalis irányú röntgenfelvételeinek számítógépes elemzése

Általánosan elfogadott, hogy a gerinc sagittalis alakja fontos szerepet játszik számos 

gerincbetegség kialakulásában (Boisaiibert, 1997; Jackson, 1994). Jól ismert a gerinc 

sagittalis alakja és a lumbago közötti szoros kapcsolat is (Eiji, 1991; Jackson, 1998). Érdekes 

megfigyelés, hogy a spondylolisthesis fájdalomküszöbtől többnyire függetlenül egyeseknél 

óriási fájdalommal jár, másoknál nagy elcsúszás is viszonylag fájdalmatlan.

Joggal merült fel, hogy a gerinc sagittalis alakja és a medence térbeli elhelyezkedése 

eltérő lehet spondylolisthesisben szenvedő betegeknél és a normál populációban. A gerinc 

sagittalis görbületeinek, sagittalis egyensúlyának vizsgálata fontos lehet e gerincbetegség 

etológiájának, patológiájának és kezelésének megértésében.

A humán beteganyagon végzett vizsgálataim előtt tehát olyan biomechanikai 

mérőmódszert kellett találnom, mellyel klinikai környezetben, hazai viszonyok között is 

könnyen, egyszerűen és olcsón vizsgálható a medence és a gerinc sagittalis egyensúlya. 

Sagittalis röntgenfelvételek készítése tűnt a legkézenfekvőbb megoldásnak A görbületek 

elemzése, a sagittalis síkú röntgenfelvételek feldolgozása, különösen több változó értékelése 

esetén azonban rendkívül hosszú és fáradságos. A  mérések felgyorsítása és leegyszerűsítése a 

röntgenfelvételek digitalizálása és számítógépes feldolgozása által lehetséges. Ezért 

munkatársaimmal olyan software kifejlesztését kezdtük meg, mely alkalmas a gerinc sagittalis 

paramétereinek gyors és megbízható vizsgálatára. Természetesen ahhoz, hogy egy új 

mérőmódszer alkalmazható legyen a gyakorlatban, mérési megbízhatóságát validálási és 

reprodukálható sági vizsgálatokkal kell alátámasztani.
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4.3. Az isthmicus spondylolisthesis in vivo vizsgálata SpineView software segítségével

Vizsgálataim harmadik részében a normál és a patológiás humán gerinc sagittalis 

görbületei és a medence között lévő statikai egyensúlyt kívántam megvizsgálni az általunk 

kifejlesztett és validált új mérőmódszerrel.

Ahhoz, hogy rövid idő alatt statisztikailag megfelelő nagyságú vizsgálandó 

populációhoz jussunk, multicentrikus vizsgálatba való bevonás szükségeltetik. Multicentrikus 

tanulmányom célja tehát elsősorban a gerinc sagittalis alakjának és a medence térbeli 

elhelyezkedésének vizsgálata volt isthmicus spondylolisthesisben szenvedő betegek esetén, 

másodsorban vizsgálni kívántam azokat a kompenzáló mechanizmusokat, melyekkel a 

betegek helyreállítani igyekeznek a megbomlott egyensúlyt.

Két, eddig még soha nem vizsgált változó biomechanikai jelentőségét is 

tanulmányozni kívántam, a teljes gerinc dőlési szöget és a görbületek amplitúdóját.
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5. Anyag és módszertan

5.1.Az isthmicus spondylolisthesis állatkísérletes vizsgálata

Kísérleti állatok

A kísérletek során 30, Pannon Fehér nyulat használtam. Valamennyi nyúl 4 hetes 

korában került a Pécsi Tudományegyetem klinikai állatkísérletes laboratóriumába. Három hét 

beszoktatási idő után kezdődtek a kísérletek, melyek során a nemzetközi etikai normáknak és 

szabályoknak megfelelő kísérleti körülményeket tartottam szem előtt.

Sebészeti beavatkozás

22 nyúl esetében idéztem elő mesterséges spondylolysist. Intraabdominálisan 

befecskendezett Calypsol® (3 mg/tskg) adása után az anaesthesia kialakulását megvárva, 

hátsó médián metszésből a paraspinahs izomzatot oldalra letolva felkerestem a L7-S1 

átmenetet, majd a L7 csigolya processus articularis inferiorjait egy kisméretű rongeur 

segítségével átmetszettem (14. ábra). Vérzéscsillapítás után csomós öltésekkel zártam a sebet. 

Nyolc nyálban a sebészeti beavatkozás csak a paraspinahs izomzat oldalra történő letolására 

és a seb zárására korlátozódott (kontroll csoport).

A kísérleti nyulak lumbalis 6-os, 7-es csigolyáinak és sacrumának műtéti feltárása. Feketével jelölve az 
eltávolítandó processus articularis inferiorok.

14. ábra: Műtéti feltárás
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A mesterséges spondylolysis elvégzése után a 22 nyulat két csoportba osztottam. Az 

első csoportba került 11 nyúl szűk ketrecekben került elhelyezésre, ahol életterük éppen a 

szükséges nagyságú volt. A második csoportba szintén 11 nyúl került, ezeket nagy kifutóval 

és néhány térbeli akadállyal rendelkező ketrecekben helyeztem el, így jelentős mozgástérrel 

rendelkeztek, a táplálékfelvételhez sok mozgásra volt szükségük.

A korai posztoperatív szakban (1-3 nap) 3 nyúl pusztult el (2 nyúl az első, 1 nyúl a 

második csoportból) feltehetően infectió következtében.

A nyulak ugyanazt a táplálékot kapták mindhárom csoportban, ugyanazon gondozónő 

felügyelete alatt.

R adiológiai vizsgálat

A műtétet követő 3. és 6. hónap után a fent leírt anaesthesiaban posteroanterior és bal

jobb oldalirányú röntgenfelvételeket készítettünk. Valamennyi röntgenfelvételt egy 

asszisztens készítette ugyanazon röntgenkészülékkel standardizált beállítást követően a PTE 

Radiológiai Klinikáján. A második időpontban elkészített röntgenfelvételek után az állatokat 

túlaltatva fejeztem be a kísérletet. Az oldalirányú röntgenfelvételeken Österman által javasolt 

mérési módszerrel vizsgáltam az elcsúszás mértékét (15. ábra).

15. ábra: Az elcsúszás mértékének meghatározása

Oldalfelvételen a L7 csigolya előrecsúszásának mértékét a L7 csigolya caudalis anteroposterior átmérőjének (a) 
%-ában fejeztem ki (Österman után). Elcsúszás mértéke (%): b/a x 100
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Statisztikai analízis

A mérési eredmények kiértékelését Statview 4.6 (1996) statisztikai software 

segítségével végeztem el.

5.2. A gerinc sagittalis irányú röntgenfelvételeinek számítógépes elemzése

Vizsgált személyek, röntgenfelvételek

Harminc egészséges önkéntes teljes gerincét és medencéjét ábrázoló sagittalis síkú 

röntgenfelvételeket használtunk vizsgálatainkban. A vizsgálatban résztvevő 15 nő (35.1 ± 

3.02 év) és 15 férfi (33.5 ± 2 .9  év) átlagéletkora 34.3 ± 3.06 év volt. Anamnézisükben nem 

szerepelt gerincműtét, nem volt korábban derék-, illetve hátfájásuk, sem csípőproblémájuk. 

Valamennyien megfelelő felvilágosítást kaptak a tanulmány céljairól, és aláírásukkal 

igazolták, hogy adataikat tudományos célra felhasználhatjuk. A röntgenfelvételek a francia 

Mulhouse CHU kórház radiológiai osztályán készültek. Az önkéntesekről álló helyzetű, 

30x90 centiméteres lateralis és anteroposterior irányú röntgenfelvétel készült, melyen a teljes 

gerinc és a medence ábrázolódott a két femurfejjel. A röntgenfelvételeket egy asszisztens 

készítette ugyanazzal a röntgen készülékkel, a kazetta minden esetben 185 centiméterre volt a 

sugárforrástól. A vizsgált egyének nyújtott térdekkel, kihúzott felsőtesttel álltak a felvétel 

ideje alatt, karjaik egy szék támláján nyugodtak. A röntgenfelvételeket két, egymástól 

független ortopéd sebész megvizsgálta és használhatónak véleményezte, mivel patológiás 

eltérés (spondylolysis, spondylolisthesis, scoliosis, osteochondrosis, Scheuermann kyphosis, 

degenerativ discus elváltozás) nem volt sem a lateralis sem az anteroposterior vetületben. 

Röntgen fe lvé te lek  fe ldo lgozása

Az oldalfelvételek digitalizálása Vidar-12 scanner segítségével történt 72 dpi 

felbontásban, 12 bit szürke skála opcióval, Dicom fájlformátumban tárolva a képi 

információt.
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A SpineView software Microsoft Windows környezetben fiit. A software lehetővé 

teszi a scannelt röntgenkép világosságának és kontrasztosságának változtatását egy csúszó 

skála segítségével. A képernyő megosztásával egyidejűleg nézhetjük a vizsgált régiót és a

teljes gerincet (16. ábra).
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16.ábra: A SpineView software monitorképe

A képernyő bal oldalán látható az aktuálisan vizsgált régió, jobb oldalon a teljes gerinc. A csigolyatestek elülső 
fala pirossal jelölve, a zöld vonal a gerinc sagittalis görbületeire leginkább illeszkedő egyenes, melynek a gerinc 
dőlési szögének és a görbületek amplitúdójának meghatározásában van szerepe.

Első lépésként a vizsgáló kiválasztja a két femurfej kerületeinek két-két pontját, 

melynek segítségével a program meghatározza a két femurfej kerületét, melyek természetesen 

a vizsgáló által még pontosíthatók. A két kör középpontját összekötő egyenest bi-coxo- 

femoralis tengelynek neveztük el, melynek középpontja számos független változó 

referenciapontjaként szerepel. Második lépésben a sacrum plató kijelölése történik, majd 

lépésről lépésre az L5-C1 csigolyatestek elülső falainak megjelölése. Végül meg kell
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határozni a Th9 csigolyatest középpontját, ugyanis a femurfejek által alátámasztott felső 

testszegmentum gravitációs középpontja számos tanulmány szerint a Th9 csigolyatest előtt 

helyezkedik el (Legaye, 1993; Marty, 1997).

A program végül automatikusan kiszámítja az egyes változókat, melyeket 

sematikusan, rövid leírással a 17. a és b ábrán mutatok be. A vizsgált változók két csoportba 

oszthatók: medence paraméterek és gerinc paraméterek.

Morfológiai paraméterek

SFA C : a sacrum plató és a bicoxo-femoralis tengely középpontján áthaladó 
egyenes és a sacrum platóra merőleges egyenes által alkotott szög

Medenceátmérő: a sacrum plató és a bicoxo-femoralis tengely 
középpontja közötti távolság

Helyzeti paraméterek

Sacrum dőlési szög: a sacrum plató és a horizontális által bezárt szög

Sacrofemoralis szög: a sacrum plató, ill. a bicoxo-femoralis tengely 
középpontján áthaladó egyenes és a függőleges által alkotott szög

Sacrofemoralis távolság: a sacrum plató középpontja és a bicoxo- 
femorális tengely közti távolság a horizontális síkban

17.a ábra: Medence paraméterek

A medence morfológiai és helyzeti paramétereit Duval-Beaupere definiálta. 

Morfológiai paraméter a sacrofemoralis anatómiai constans (SFAC) és a medenceátmérő, 

melyek egyénre jellemző anatómiai állandók. Helyzeti paraméter a sacrum dőlési szög, a
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sacrofemoralis szög, és a sacrofemoralis távolság. Az SFAC algebrailag a sacrum dőlési szög 

és a sacrofemoralis szög összege (Duval-Beaupere, 1997).

Thl helyzeti szög: A Thl csigolyatest elülső-felső sarkán és a sacrum plató 
középpontján áthaladó egyenes fiiggőlegessel bezárt szöge

Lumbalis szög: Az L3 csigolyatest elülső szélére illeszkedő 
egyenes és a sacrum platóra állított merőleges által bezárt szög

T M

+ A Thl

17.b: Gerinc paraméterek
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Már korábban leírták és azóta is széles körben alkalmazzák a legtöbb gerinc 

paramétert. (Bernhardt, 1989; Farfan, 1972; Vedantam, 1998; Fernand, 1985; Gelb, 1995; 

Fon, 1980).

A z  általunk kifejlesztett software úgy számolja a L1-L5 lordosist, illetve a Th4-Thl2 

kyphosist, hogy a megfelelő csigolyatestek ventrális falára merőlegeseket állít, és az általuk 

bezárt szöget méri. Két új paramétert is használtunk (Templier, 1998). A z  egyik a gerinc 

dőlési szöge, mely a vertikális és a L5-től a C2-ig megjelölt csigolyatestek elülső falára 

leginkább illeszkedő egyenes által bezárt szög. Ha megnézzük, hogy ezen egyenestől 

lordosisban, illetve kyphosisban mely csigolya elülső fala van legmesszebb, és ezt a két 

távolságot összegezzük, megkapjuk a gerinc görbületeinek amplitúdóját. Ez a másik új 

paraméter (17.b ábra).

A program a szögértékeket fokokban, a távolságokat a sacrum plató %-ában méri, 

hogy elkerüljük a röntgensugár torzító hatásából eredő hibákat.

Végül a mért értékek Microsoft Access adatbázisba kerülnek, ahol a vizsgált személy 

egyéb adatait is tárolhatjuk, és ezáltal statisztikai feldolgozásuk is egyszerűbbé válik. A 

SpineView software használatával a mérés ötször gyorsabb, mint manuálisan.

Validálás

A vaüdálás alapkérdése az volt, vajon a gyorsabb, numerikus röntgenkép-feldolgozás 

helyettesítheti-e a hosszan tartó hagyományos manuális röntgenfilm-kimérést. Software-ünk 

megbízhatóságának igazolásához a mérőmódszer hibáinak meghatározása feltétlenül 

szükséges.

A  mérések teljes hibája ( E gi0báiis) a szisztematikus ( E szisztematikus) és a véletlenszerű 

(Evéietienszerű) hibákból tevődik össze:

E  globális ~  E  szisztematikus E  véletlenszerű
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A szisztematikus hibák a kétféle mérőmódszer (manuális és software) különbségéből erednek, 

a véletlenszerűek pedig az eredmények reprodukálhatóságának véletlenszerű eltéréseiből. 

Ahhoz, hogy a mérési technika hibáinak különféle forrásait megtaláljuk, kétféle vizsgálatot 

kellett elvégeznünk. Az elsőben összehasonlítottuk a manuális és numerikus technikával 

kapott eredményeket, a második vizsgálatban pedig többszöri mérés során kapott 

eredményeket hasonlítottuk össze, hogy az új módszer precizitásáról, reprodukálhatóságáról 

meggyőződjünk.

A , Szisztematikus hibák meghatározása

Átvüágító táblán a harminc egészséges egyén álló helyzetben készített sagittalis 

röntgenfelvételén kimértük a fent bemutatott paramétereket, majd ugyanezeket a 

paramétereket kimértük ugyanazon a harminc digitalizált röntgenfelvételen a 

számítógépes program segítségével is. így vizsgálhattuk a kétféle mérési módszer 

használatából eredő szisztematikus hibákat. A mérést két gyakorlott és két 

gyakorlatlan vizsgáló végezte egymástól függetlenül.

B, Repró dukálható sági vizsgálatok 

Inter-observer reprodukálhatóság

A Spine View software mérésének inter-observer reprodukálhatóságát egy átlagos 

minőségű digitalizált röntgenfelvételen vizsgáltuk. Gyakorlott (orthopéd sebész) és 

gyakorlatlan (informatikus) vizsgáló ugyanazon nap reggelén 30-30 alkalommal 

végezte el a mérést az adott felvételen.

R övid  távú intra-observer reprodukálhatóság

A software mérésének rövidtávú intra-observer reprodukálhatóságát 10 különböző 

digitalizált röntgenfelvétel segítségével vizsgáltuk. Gyakorlott vizsgáló (orthopéd 

sebész) röntgenfelvételenként 10-szer ismételte a mérést az egyik nap reggelén.
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Hosszú távú intra-observer reprodukálhatóság

A hosszú távú intra-observer reprodukálhatóságot 10 röntgenfelvétel 10-szer ismételt 

mérésével egyik nap, majd 3 nap múlva ugyanazon 10 röntgenfelvétel 10-szer ismételt 

mérésével kapott eredmények összehasonlításával vizsgáltuk. A méréseket mindkét 

nap ugyanaz a gyakorlott vizsgáló végezte.

Statisztikai analízis

Kereskedelemben kapható statisztikai software-t (StatView 4.5 1996) használtunk a 

mérések eredményeinek statisztikai vizsgálatára. A klasszikus Pearson korrelációs tesztet és 

párosított t-próbát alkalmaztuk a kétféle mérési technika eredményeinek összehasonlítására, 

normál eloszlás esetén.

A reprodukálható sági vizsgálatban a normál eloszlást mutató eredmények esetén az 

ismételt mérések standard deviációját számítottuk, és ± 2xSD-n (95 %-os konfidencia 

intervallum) belül eső értékeknél tekintettük a mérést reprodukálhatónak. Normál eloszlás 

esetén párosított Student-t próbát használtuk a mérés -  megismételt mérés során kapott 

értékek statisztikai különbségének megítélésére.

A posturalis param éterek  értékhatárainak statisztikai m eghatározása

StatView 4.5 (1996) software-t használtunk a 30 röntgenfelvételen mért érték 

statisztikai vizsgálatára, és a nő-férfi csoport értékei közti statisztikai analízisre. Normál 

eloszlás esetén Student t-próbát alkalmaztunk a nemek közti különbségek vizsgálatában, 

hagyományos Pearson korrelációs tesztet az egyes változók közti korrelációk megítélésére.
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Beteg csoport (3. táblázat)

Negyvennyolc (32 férfi és 16 nő) isthmicus spondylolisthesisben szenvedő beteget 

vontunk be a vizsgálatba. A vizsgálatba történő bevonás feltétele volt, hogy a betegek 

^korábban gerincműtéten nem estek át, gerincükön degeneratív elváltozások még nem voltak. 

Négy nagy francia ortopédiai centrumban kezelték ezeket a betegeket (Hopital Choisy, Paris; 

Hopital Tripode, Bordeaux; Hopital Hotel Dieu, Nantes; Hopital Pitié, Paris). A betegeket két 

független ortopéd sebész vizsgálta meg fizikálisán, és a preoperatív röntgenfelvételeket 

használtuk vizsgálatunkban.

_________________________ ___________ _____ Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia

Patológia Isthmicus
spondylolisthesis

Kontroll

Kor (évek) Átlag+ SD 42.72+ 15.01 34.33 + 3.06
Nem Nő /Férfi 16/32 15/15

A patológia 
szintje 
(esetek 
száma)

L1/L2
L2/L3
L3/L4
L4/L5 15
L5/S1 33

Sport
Vizsgált 

személyek %- 
a

53% 69%

Body mass 
index

Testsúly 
kg/(magasság 
méterben) 2

23.46+3.2 24.61+2.2

3. táblázat: A vizsgálatba bevont személyek néhány általános adata 

Valamennyi beteg beleegyezett megfelelő felvilágosítás után, hogy adataikat 

tudományos kutatás céljára felhasználjuk. A fent említett centrumokban ugyanazt a 

radiológiai protokollt végezték, mint amit az egészséges egyének radiológiai vizsgálatánál 

bemutattam. Az összes röntgenfelvételt a párizsi ENSAM Biomechanikai Laboratóriumba 

küldték, a páciensekről részletesen kitöltött klinikai kérdőívvel együtt. Az oldalfelvételek 

digitalizálása után (Vidar-12 röntgen scanner; 75 dpi felbontás, 12-bit szürke skála, Dicom
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fájl formátum) SpineView softwaret használtunk a korábban felsorolt tizenhárom független 

változó vizsgálatára.

Statisztikai vizsgálat

Kereskedelmi forgalomban kapható statisztikai software-t (StatView 4.5, 1996) 

használtunk a két vizsgált csoport eredményeinek összehasonlításához. Normál eloszlás 

esetén Student t-tesztet használtunk a két csoport közti különbségek vizsgálatára, és 

hagyományos Pearson korrelációs tesztet az egyes változók közti korrelációk felderítésére. A 

korrelációs koefficiensek szignifikanciáját Fischer z-teszt segítségével vizsgáltuk. A 

statisztikai szignifikancia szint 5 % vagy ennél kevesebb volt.
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6. Eredmények

6.1.Az isthmicus spondylolisthesis állatkísérletes vizsgálata

Az eredményeket az egyes csoportok között 2 mintás t-próbával hasonlítottam össze, 

mivel az eredmények normál eloszlást mutattak. A röntgenfelvételek elemzése során nem 

találtunk szignifikáns eltérést a 3. és a 6. hónap után végzett radiológiai vizsgálat eredményei 

között az egyes csoportokban. Összehasonlítva az egyes csoportokat a 6. hónap utáni 

vizsgálatban néhány esetben nagyobb csigolya elcsúszást tudtam kimutatni a 2. csoportban, 

mint az elsőben, vagy a kontroll csoportban, bár a különbség nem volt szignifikáns (4. 

táblázat).

l.csoport 
(9 nyúl)

2. csoport 
(10 nyúl)

Kontroll csoport 
(8 nyúl)

3 hó 15 ±6 ,3% 16 ± 5,2 % 6 + 3,3 %
6 hó 17 ±7,2% 18 ± 3,6% 5 ± 2,8 %

4.táblázat: Az elcsúszás mértéke az egyes csoportokban

6.2. A gerinc sagittalis irányú röntgenfelvételeinek számítógépes elemzése

A szisztematikus hibák meghatározása

A manuális és numerikus módszer használata során kapott eredmények 

összehasonlítása a négy vizsgálóra lebontva az L1-L5 lordosis és az SFAC esetében a 18. 

ábrán látható. A grafikonokról leolvasható, hogy lineáris kapcsolat áll fenn valamennyi 

vizsgált változó esetében a manuális (függőleges tengely) és a numerikus (vízszintes tengely) 

mérőmódszer között. A lordosis esetében jól látható, hogy a gyakorlott vizsgálók (Alex és 

Péter) mérési eredményei jobban illeszkednek a korrelációs egyenesre, azaz a két mérési sor 

egymásnak jobban megfelelt. A korrelációs együtthatók is nagyon közelítik az 1-et (5. 

táblázat), ami a megfelelőséget mutatja a kétféle mérési eredmény között a többi változó 

esetén is. A Student t-próba szerint a kétféle mérési eredmény között szignifikáns különbség
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egyik változó esetén sem volt. Tehát nem volt olyan szisztematikus hiba, mely a numerikus 

módszer használatát korlátozná.

SFAC

L1-L5 lcardoáí

■ Alex
0  tahidé
1  Pető:
A V iním i

18.ábra: A manuális és a numerikus mérőmódszer eredményeinek összehasonlítása az SFAC
és a L1-L5 lordosis esetében

A két gyakorlott (Alex és Péter) és gyakorlatlan (Claude és Vincent) vizsgáló által mért adatok szerint a software 
mérési megbízhatósága gyakorlott vizsgáló esetén jobb.
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Medence paraméterek

Sacrum dőlési szög Sacrofemoralis
szög SFAC Sacrofemoralis

távolság
Medence
átmérő

0.906 0.842 0.881 0.951 0.767

Gerinc paraméterek

L1-L5 Lordosis Görbületek
amplitúdója

Th9
projekció

Th4-Thl2
Kyphosis

Thl
helyzeti

szög
0.793 0.772 0.976 0.866 0.896

Gerinc dőlési szög Th9 dőlési szög Lumbalis
szög

0.971 0.918 0.879

5. táblázat: Az egyes paraméterek korrelációs együtthatói

A mérések reprodukálhatósága 

Inter-observer reprodukálhatóság

Valamennyi vizsgált változó mérési eredménye normál eloszlást mutatott, ezért a 

2xSD értéket használtuk a reprodukálhatóság jelzésére. Az 6. táblázatban foglaltuk össze az 

egyes változók átlag- és 2xSD értékeit.

Intra-observer Inter-observer repetabilitás

d n a p d+ 3 nap
Gyakorlatlan

vizsgáló
Gyakorlott

vizsgáló Összes
Sacrum dőlési szög (°) 2,57 1,71 3,85 1,14 4,14
Sacrofemoralis szög (°) 0,96 0,66 1,63 1,22 1,53

^ SFAC (°) 2,66 1,65 3,89 1,39 3,81
rjg L1-L5 lordosis (°) 3,15 3,69 4,37 4,33 4,32
^  Th9 dőlési szög (°) 0,34 0,31 0,32 0,21 0,27

Gerinc dőlési szög (°) 0,27 0,20 0,18 0,13 1,14
^  Th4-Thl2 Kyphosis (°) 4,69 4,84 7,72 4,80 6,48

Lumbalis szög (°) 3,81 2,61 4,21 2,10 3,73
Thl helyzeti szög (°) 0,48 0,41 1,01 1,02 1,16

Sb -tai Medence átmérő (SPH %) 21,84 16,02 25,55 38,21 38,62
£3 'S Sacrofemoralis táv. (SPH %) 6,61 4,01 12,39 17,43 17,48
|  |  Th9 projekció (SPH %) 10,11 34,12 10,71 15,60 16,47
^  ̂ Görbületek amplitúdója (SPH %) 14,35 9,26 15,26 25,12 26,48

SPH %: sacrum plató hosszának %-a

6. táblázat: A reprodukálhatósági vizsgálat eredményei
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Gyakorlott vizsgáló esetén a sacrum dőlési szög, a sacrofemoralis szög, az SFAC, a 

Th9 dőlési szög, a gerinc dőlési szög, a Thl helyzeti szög rendkívül jól reprodukálható volt, ± 

1.5° alatti. A lumbalis szög reprodukálhatósága ± 2° alatt, a L1-L5 lordosisé ± 4.3° volt. A 

felső thoracalis csigolyák gyenge kontrasztossága miatt a legkevésbé reprodukálható változó a 

Th4-Thl2 kyphosis (± 6.5°) volt. Nem gyakorlott vizsgáló esetén a sacrum dőlési szög és a 

SFAC rosszabb reprodukálhatóságú.

Meglepetés volt számunkra, hogy a távolsági változók mérési eredményeinek standard 

deviációi nagyobbak voltak gyakorlott vizsgáló esetén, mint gyakorlattal nem bíró 

vizsgálónál. A medenceátmérő mérési eredménye mutatta a legnagyobb standard deviációt, 

gyakorlott vizsgálónál 35 %, nem gyakorlott megfigyelőnél 25.5 % körül. Ha a sacrum plató 

hossza körülbelül 45 milliméteres, akkor a mérési hiba legalább 15 millimétert tesz ki. 

Intra-observer reprodukálhatóság

A rövid és hosszú távú intra-observer reprodukálhatóság eredményeit is a 6. 

táblázatban mutatjuk be. Ebben az esetben is Gauss-eloszlást találtunk valamennyi vizsgált 

változó eredményeiben, így a 2xSD értéket használtuk a reprodukálhatóság jellemzésére.

A sacrofemoralis szög, a Th9 dőlési szög, a gerinc dőlési szöge, és a Thl helyzeti szög 

reprodukálhatósága volt a legjobb (± 0.5° alatt) mindkét napon. A sacrum dőlési szög és a 

SFAC ± 2°, a lumbalis szög ± 2.5°, a L1-L5 lordosis ± 3.6°, míg a Th4-Thl2 kyphosis csak ± 

4.8° körüli reprodukálhatóságú volt mindkét napon. A legkevésbé volt reprodukálható a Th9 

projekció (± 34 %), a medenceátmérő (±16 %) és a görbületek amplitúdója (± 9.25 %), mivel 

ezeket a paramétereket a sacrum plató hosszának százalékában fejeztük ki, ez utóbbinak 

korrekt meghatározása néhány röntgenfelvételen eléggé bonyolult.

A mérés és a megismételt mérés eredményei közt a párosított Student t-próbát 

használva három röntgenfelvétel esetén észleltünk szignifikáns eltérést a gerinc dőlési szög 

esetében (p = 0.0004, p = 0.004, p = 0.01). E három röntgenfelvétel közül egy rendkívül
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gyenge minőségű volt, egy másik kontrasztossága rossz volt a thoracalis gerincszakaszon. E 

felvételek esetében a két mérés között szignifikáns különbséget csak a Thl helyzeti szög 

mutatott (p = 0.013 and p = 0.04). A többi változó két mérési eredménye között nem volt 

szignifikáns eltérés.

A param éterek értékhatárai (19. és 20. ábra)

19.ábra: A szögértékek értékhatárai
(az átlagértékek, a 90-es percentilek az oszlopdiagrammban, a minimum és maximum értékek körrel jelölve)

A két nem közötti összehasonlításban szignifikáns különbséget csak a gerinc dőlési szög esetében találtunk. 
Vizsgálatunkban a legtöbb változó átlagértéke kisebb volt a férfiaknál, mint a nőknél, szemben az irodalmi 
adatokkal (L egaye , 1993; Fon, 1980). A minimum és maximum értékek viszont hasonlóak, ezért egyet 
érthetünk Stagnara véleményével (Stagnara, 1982), miszerint a normál értéktartomány sokkal fontosabb adat, 
mint a számított átlag.
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20.ábra: A távolsági paraméterek értékhatárai
(az átlagértékek, a 90-es percentitek az oszlopdiagrammban, a minimum és maximum értékek körrel jelölve)

A két nem közötti összehasonlításban szignifikáns különbséget csak a medence átmérő esetében találtunk
(P = 0,001).

A két nem közötti összehasonlítás

Az  átlagértékek általában különböznek a két nem között, de szignifikáns eltérés csak a 

medence átmérő (p = 0.001) és a gerinc dőlési szög (p = 0.04) esetében adódott. A férfiak és 

nők azonos változóit összehasonlítva 1° -ot meg nem haladó különbséget tapasztaltunk a 

sacrum dőlési szög, a sacrofemoralis szög és a lumbalis szög esetén. A mérési eredmények 

mindkét nemben normál megoszlást mutattak.

A hagyományos Pearson korrelációs teszt elvégzése után mindkét nemben erős 

korrelációt találtunk a sacrum dőlési szög és a SFAC, (r = 0.648, p < 0.0001), a sacrum dőlési
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szög és a L1-L5 lordosis (r = 0.633, p < 0.0001), a sacrofemoralis szög és a SFAC (r = 0.818, 

p < 0.0001), a SFAC és a L1-L5 lordosis (r = 0.581, p < 0.0006) között. Ezek az eredmények 

megfelelnek Legaye és mtsai átal közölt adatoknak, ahol ezek a korrelációk kicsit erősebbek 

voltak.

Vizsgálatunk során további jelentős korrelációkat találtunk mindkét nemben még a 

sacrofemoralis szög és a sacrofemoralis távolság (r = 0.96, p < 0.0001), a SFAC és a 

sacrofemoralis távolság (r = 0.737, p < 0.0001), a Th9 projekció és a Th9 dőlési szög (r = 

0.796, p < 0.0001), a Th9 projekció és a Thl helyzeti szög (r = 0.891, p < 0.0001), a 

görbületek amplitúdója és a Th4-Thl2 kyphosis (r = -0.713, p < 0.0001), a lumbalis szög és a 

Thl helyzeti szög (r = -0.551, p = 0.001) között. Csak férfiaknál volt szignifikáns korreláció a 

Th9 dőlési szög és a Thl helyzeti szög (r = 0.817, p < 0.0001) között.

Eredményeink összevetése az irodalmi adatokkal (7. táblázat)
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7. táblázat: Eredményeink összehasonlítása az irodalomban található adatokkal
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6.3.Az isthmicus spondylolisthesis in vivo vizsgálata SpineView software segítségével

A harminc, kontroll csoportba bevont személyt két, független ortopéd sebész a 

fizikális vizsgálat és a kétirányú röntgenfelvétel alapján egészségesnek nyílvánította. A 

betegekről kitöltött kérdőív alapján (3 .táblázat) egyértelmű, hogy a betegek többsége legalább 

amatőr szinten sportolt, mielőtt a tüneteik megjelentek. A body mass index értéke nem 

különbözött a két csoportban. A Meyerding-klasszifikáció {Meyerding, 1932) szerint a 

betegek 36 %-ának I. fokú, 58%-ának II. fokú, 6%-ának III. fokú spondylolisthesise volt.

A mért eredmények csoportok közötti összehasonlítása (21., 22. és 23. ábra)

A sacrofemoralis anatómiai konstans (SFAC), a sacrum dőlési szög, a sacrofemoralis 

szög és távolság, a Th9 dőlési szög, a Th9 projekció, valamint a lordosis mértéke nagyobb 

volt isthmicus spondylolisthesisben szenvedő betegeknél, mint a kontroll csoportban. A 

medence átmérő, a lumbalis szög, a Th4-Thl2 kyphosis, a Thl helyzeti szög, a gerinc dőlési 

szög és a görbületek amplitúdója esetében nem volt különbség a két vizsgált csoport között.

A vizsgált változók közti korrelációk

A 8. táblázatban soroltam fel a szignifikáns korrelációkat a különböző medence és 

gerinc paraméterek között. A számszerű adatok a korrelációs koefficienseket, a csillagok a 

szignifikancia szinteket jelölik (p < 0.001: ***; 0.001 < p < 0.01: **; 0.01 < p < 0.05: *).
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Fokok

2Lábra: Néhány változó összehasonlítása a két csoportban
(az átlagértékek, a 90-es percentilek az oszlopdiagrammban jelölve)

A két csoport közti szignifikáns különbségeket az ábrán a kapcsok jelölik.
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Fok

22.ábra:Néhány változó összehasonlítása a két csoportban
(az átlagértékek, a 90-es percentilek az oszlopdiagrammban jelölve)

A két csoport közti szignifikáns különbségeket az ábrán a kapcsok jelölik.
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Saanm plab hosszának %-a Fok

23.ábra:Néhány változó összehasonlítása a két csoportban

(az átlagértékek, a 90-es percentilek az oszlopdiagrammban jelölve)

Csak a Th9 projekció esetén volt szignifikáns eltérés a távolsági paraméterek tekintetében a két vizsgált csoport 
között.
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Korrelációk Isthmicus
spondylolisthesis

Kontroll

SFAC vs. Sacrum dőlési szög 0.896
* * *

0.625
* * *

SFAC vs. Sacrofemoralis szög 0.663
*

0.753
* * *

SFAC vs. L1-L5 Lordosis 0.630
**

0.591
* *

Sacrum dőlési szög vs. Lumbalis 
szög

0.75
* *

Sacrum dőlési szög vs. L1-L5 
Lordosis

0.775
***

0.663
* * *

Sacrofemoralis szög vs.Ll-L5 
Lordosis

0.684
*

Sacrofemoralis távolság vs. L1-L5 
Lordosis

0.646
*

Th9 projekció vs. Amplitúdó -0,547
* *

Gerinc dőlési szög vs.Thl helyzeti 
szög

0.852
* *

Amplitúdó vs. Kyphosis -0,944
* * *

-0,704
* * *

Th9 dőlési szög vs. Thl dőlési 
szög

0.794
* *

0.609
* * *

SFAC vs. spondylolisthesis 
mértéke

0.660
* * *

8. táblázat: Az egyes változók közti korrelációk

(p <0.001: ***; 0.001 <p<0.01: **; 0.01 < p <  0.05: *)
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7. Megbeszélés

A spondylolisthesis első leírása óta számos etiológiai magyarázat született, de a 

kialakulás valódi okát eddig senki nem találta meg. Tanulmányomban biomechanikai 

módszerek segítségével kerestem az isthmicus spondylolisthesis létrejöttének lehetséges okait. 

Mielőtt eredményeim megbeszélésére rátérnék, néhány gondolatot szeretnék felvázolni a 

spondylolysis, spondylolisthesis kialakulásának sokféle teóriája közül.

Wiltse foetusokon végzett vizsgálatai (Wiltse, 1962), az időarányosan végzett 

computer tomográfiás vizsgálatok, a gerinc embrionális fejlődésének alaposabb megismerése 

megkérdőjelezték azt az elképzelést, miszerint spondylolysis és spondylolisthesis azon a 

csigolyán alakul ki, amelynek oldalsó tömege kettő vagy több csontosodási centrumból 

képződik (Putti, 1909; Willis, 1931). Wiltse mikroszkópos vizsgálatai nem támasztották alá 

azt az elgondolást sem, hogy makroszkópos patológiai elváltozások (asepticus necrosis, 

bevérzés, csontcysták) miatt alakulna ki a pars interarticularis gyengesége.

A támasztó struktúrák gyengeségének lehetősége is felvetődött a betegség 

kialakulásában (Junghanns, 1930). Junghanns szerint a pars interarticularis laesioja 

másodlagosan, a lumbosacralis régió instabilitása miatt alakul ki a fokozott stressz 

következtében. Ebben a lumbosacralis fascia szerzett elégtelensége, a hátsó gerincszalagok és 

a discus intervertebralis degenerációja játszana szerepet. Ennek ellene mond, hogy fiatal 

felnőttek pars interarticularisának defektusát nem okozhatja hosszan tartó instabilitás és 

stressz. Nőknél kisebb az incidencia, bár az ő szalagjaik lazábbak, mint a férfiaké. Paralysises 

(poliomyelitis után) hátizmú egyéneknél sem gyakoribb a betegség előfordulása. A 

degeneratív spondylolisthesis kialakulásának felelhet meg ez az etiológiai magyarázat.

Neugebauer ötlete volt a pars interarticularis dysplasiajának teóriája, melyet később 

Brocher is átvett a pars interarticularis röntgenképen látható sclerosisa és reabszorpciója miatt 

(Neugebauer, 1882; Brocher, 1970). Meyer-Burgdorff az isthmus fáradásos törését a

67



Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia

hyperlordosisnak tulajdonította {Meyer-Burgdorff, 1931). Stewart eszkimókon és néhány 

amerikai fehér férfin meghatározva a sacrum platója és a horizontális sík által bezárt szöget, 

néhány esetben e szöget kisebbnek találta spondylolisthesis esetén, mint normál esetben. 

Tanulmányában igazi, standardizált beállítást nem alkalmazott, így eredménye 

megkérdőjelezhető (Stewart, 1953). Wiltse fekvő pozícióban vizsgálva a lumbalis lordosist, 

nem talált eltérést a beteg és a kontroll csoport között (Wiltse, 1957). A francia Joel Sorbier 

nagy vizsgálati anyagon összehasonlítva a normál, a spondylolisthesises és a discus hemiás 

gerinc lumbalis lordosisának mértékét, jelentős eltérést talált. Spondylolisthesis esetén 

nagyobb, discus hernia esetén kisebb lordosist talált, mint a normál, patológia nélküli 

csoportban {Sorbier, 1997).

Wiltse multifaktoriális elmélete szerint az etiológiában két fő tényező játszik szerepet 

{Wiltse, 1957). A z  egyik az öröklött dysplasia, ami azt jelenti, hogy az érintett csigolya íve 

nem csontosodik el, hanem porcos marad. Kalcium- és Stronciumizotóp segítségével 

kimutatható, hogy a csigolya csontszövetének körülbelül 50 %-a ötévenként kicserélődik. 

Természetesen gyermekkorban ez a turnover még gyorsabb. A csontfelszívódás és 

újdonképződés dinamikus folyamat, mely normális esetben egyensúlyban van. Ha egy adott 

területen a reszorpció elég hosszú ideig meghaladja a képződés mértékét (a dysplasia nem 

teszi lehetővé az újdonképződés felgyorsulását), mint ahogyan ez a stressz és feszülés 

fiziológiás hatásaként történik, a csont egyszer csak szétesik. Rendszerint a dysplasia olyan 

súlyos, hogy feszülés vagy trauma bármely formája nélkül is reszorpció alakul ki. Ha a 

dysplasia egyoldali, akkor a másik oldalon intakt maradhat a pars interarticularis. Wiltse 

szerint a dysplasiat bizonyíthatja a defektus gyógyulási képtelensége, ennek azonban 

ellentmond Roche tanulmánya, melyben a pars interarticularis törésének 

megkérdőjelezhetetlen gyógyulásáról számolt be {Roche, 1950).
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Wiltse szerint a másik tényező a felegyenesedett helyzet és a csak emberre jellemző 

lumbalis lordosis következtében kialakuló feszülés és stressz a pars interarticularison. Stressz 

vagy feszülés a pars interarticularison önmagában nem tud laesiot előidézni, hacsak nincs 

jelen dysplasia (Wiltse, 1957).

Willy F. Taillard egy átfogóbb etiológiai magyarázattal szolgált. Eredetük alapján öt 

nagy csoportba sorolta a spondylolisthesishez vezető csigolya laesiokat, ezáltal 

megkülönböztetve a congenitális maiformációk, a csigolyaív növekedési hibái, a degeneratív 

elváltozások, a tumoros és fertőzéses állapotok, valamint a traumás behatások miatt kialakuló 

spondylolysiseket és spondylolisthesiseket (Taillard' 1975). E beosztás sok vonatkozásában 

hasonlít a nemzetközileg elfogadott klasszifikációhoz (lsd. előbb).

Mint az itt elmondottakból látható, a spondylolisthesis első leírása óta számos 

etiológiai magyarázat született, s mindegyiknek van logikai alapja is, de valódi, egyértelmű 

magyarázat a betegség kialakulásával kapcsolatban ezidáig nem keletkezett. Az etiológiai 

okfejtések magát a spondylolysist próbálják leginkább magyarázni, a spondylolisthesis 

okának felderítésére, az elcsúszás mértékének megjóslására nemigen vállalkoznak. Ennek 

oka nyilvánvalóan az, hogy a hagyományos tudományágak (anatómia, hisztológia, patológia, 

antropológia) nem tudnak újabb információt nyújtani a betegség kialakulásával kapcsolatban. 

Kutatásaim során a spondylolisthesis kialakulásának, a csúszás prognózisának felderítésére 

vállalkoztam egy relatíve új tudományág, a biomechanika módszereivel. Vizsgálati 

stratégiám, kísérleteim kialakításában nagy hatással voltak rám azok a kutatók, akik a 

gerincbiomechanika úttörőinek tekinthetők (Sorbier, Duval-Beaupere, Jackson, Gracovetsky). 

A mechanisztikus szemléleten, a mechanikai törvényszerűségeken túl a legfontosabb 

gondolatelem tanulmányomban az optimális rendszerek minimális energiaigényének elve 

volt. Az élővilág, s benne az emberi szervezet ugyanis mindig arra törekszik, hogy a lehető 

legkisebb energiaráfordítással működjön. Ekkor van ugyanis lehetősége a túlélésre a véges
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energiájú környezetben. A következőkben az előző fejezeteknek megfelelő pontokba szedve 

mutatom be a vizsgálati eredményeimből levont következtetéseket.

7.1.Az isthmicus spondylolisthesis állatkísérletes vizsgálata

Wiltse, Newman és Macnab nemzetközileg elfogadott etiológiai klasszifikációjában az 

isthmicus spondylolisthesis előfordulási gyakoriságából arra a következtetésre jutottak, hogy 

az iskolakezdéskor fokozódó igénybevétel, az iskolapadban hosszan felvett lordotikus 

pozíció, valamint az intenzívebb sportolás lehet az oka a betegség e korban ugrásszerűen 

megnőtt előfordulásának.

Ennek az elképzelésnek az alátámasztására állatkísérletes vizsgálatot végeztem, 

melyben arra voltam kiváncsi, hogy mesterségesen előidézett spondylolysis esetén a nagyobb 

mozgáskényszer okoz-e spondylolisthesis!

Österman közleményében szignifikáns mértékű csigolya elcsúszásról számol be 

mesterségesen létrehozott processus articularis inferior dissectiot követően. Az esetek 

többségében 20 %-ot meg nem haladó csúszást tudott előidézni, de subtotális 

spondylolisthesis vagy spondyloptosis sosem jött létre.

Saját eredményeim szignifikáns eltérést nem mutattak az egyes csoportok között, bár 

néhány esetben a nagyobb mozgástérben tartott állatoknál nagyobb fokú elcsúszást találtam 

(24. ábra). Kisérleteim szerint szignifikáns elcsúszást a nagyobb mozgáskényszer nem 

okozott, tehát valami más tényezőnek kell szerepet játszania a spondylolisthesis 

kialakulásában. A két különböző időintervallumban végzett vizsgálat változást nem mutatott, 

6 hónap eltelte után akkora elcsúszás volt, amekkora 3 hónap után, tehát a spondylolisthesis 

mértékének kialakulása nem időfüggő, legalábbis rövid időtartamon belül.
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a,

b,

24.ábra: Egy 1. (a) és egy 2. csoportból (b) származó nyúl röntgenfelvétele 6 hónappal a
műtét után

A nagyobb mozgástérben tartott nyúl (b) esetén nagyobb előrecsúszás látható, de a két csoport között 
statisztikailag szignifikáns különbséget igazolni nem tudtam.

7.2. A gerinc sagittalis irányú röntgenfelvételeinek számítógépes elemzése

A gerincbetegségek megértéséhez szükséges a sagittalis egyensúly felmérése, de a 

-sagittalis irányú álló helyzetben készített röntgenfelvételek elemzése, különösen több változó 

mérése esetén meglehetősen időigényes és fárasztó. Továbbá a posturalis paraméterek 

mérésének megbízhatósága is korlátozó tényező. Ezért van szükség referenciapontok 

meghatározására, a medence és a csigolyák tengelyirányú rotációjának kiküszöbölésére. Ez 

utóbbi elkerülhető, ha szigorúan lateralis, kontrollált pozícióban helyezzük el a vizsgált 

egyént és ellenőrizzük, hogy nincs-e kóros axiális rotáció, például scoliosis, mert ilyen 

esetben háromdimenziós mérőmódszer szükséges a korrekt vizsgálathoz.
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A röntgenfelvétel minősége korlátot szab a mérőmódszer pontosságának. A mérés 

reprodukálhatóságát 10 különböző kontrasztosságú röntgenfelvételen vizsgálva jó 

eredményeket kaptunk, leszámítva a kyphosist, hiszen software-ünk segítségével a gyakran 

rossz minőségű röntgenfelvételek vizualizálása egyszerűvé vált. Mivel a kyphosis 

meghatározása klinikai szempontból fontos, viszont módszerünkkel e paraméter 

reprodukálhatósága csak ± 4.8° gyakorlott vizsgáló esetén, ezt mindenképpen figyelembe kell 

vennünk későbbi vizsgálatainknál, ha majd a patológiás gerinceket tanulmányozzuk.

Az intra-observer reprodukálhatósági vizsgálat megmutatta, hogy a röntgenfelvétel 

minősége hatással van a reprodukálhatóságra. A távolsági paraméterek standard deviációja 

nagyobb volt, mint a szögértékben kifejezett paramétereké. Ennek oka talán az lehetett, hogy 

még jó minőségű röntgenfelvételek esetén is gyakran nehéz a sacrum plató pontos 

meghatározása. Ezért keresnünk kell a jövőben egy pontosabban meghatározható objektumot 

a felvételen, amihez a többi távolsági paramétert viszonyítani tudjuk. E nehézségek ellenére a 

rövid és hosszútávú intra-observer reprodukálhatósági eredmények hasonlóak voltak, ami azt 

bizonyítja, hogy szubjektív hibáknak és napi eltéréseknek nincs jelentős hatása a Spine View 

software-rel történő mérések megbízhatóságára.

A legtöbb változó átlagértéke kisebb volt a férfiaknál, mint a nőknél, mely eltér az 

irodalomban közzétett eredményektől (Legaye, 1993; Fon, 1980). Viszont a standard 

deviációk, illetve a minimum és maximum értékek hasonlóak voltak. Ezért egyetértünk 

Stagnara véleményével, miszerint a normál értéktartomány sokkal fontosabb adat, mint a 

számított átlag (Stagnara, 1982).

Eredményeink összehasonlítása a mások által közöltekkel meglehetősen nehéz. A 

medence-paraméterekről még kevés irodalmi adattal rendelkezünk (Boisaubert, 1997; 

Legaye, 1993; Marty, 1997), de a gerinc-paraméterekről gazdag forrásokat találhatunk (Isd. a 

következő szerzőket). Nehézséget jelent az összehasonlításban, hogy az egyes változók esetén
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számos definíció létezik. Néhány szerző (.Bernhardt, 1989; Farfan, 1972; Vedantam, 1998) a 

gyenge minőségű röntgenfelvételek miatt a lordosist a sacrum fölött méri, mások a sacrum 

platót is beleszámítják {Hecquet, szóbeli közlés; Legaye, 1993; Jackson, 1994), egyesek a 

kyphosist a Thl-től (Jackson, 1994), mások Th4-től számítják {Hecquet, szóbeli közlés). 

Továbbá közismert, hogy a lumbalis lordosis nő a gerinc terhelésekor, például álló helyzetben 

{Andersson, 1979; Fernand, 1985). Ezeket a megfontolásokat szem előtt kell tartanunk, 

mielőtt bármiféle összehasonlítást tennénk.

Nem találtunk irodalmi adatot a gerinc dőlési szögre, sem a görbületek amplitúdójára. 

Ezek a változók tehát relatíve új paraméterek, biomechanikai jelentőségük nem ismert.

A medence-paraméterek esetén eredményeink hasonlóak voltak a Legaye által 

publikáltakéhoz {Legaye, 1993). Fontos azonban megjegyezni, hogy az általunk használt 

távolsági paramétereket, így például a sacrofemoralis távolságot a sacrum plató hosszának 

százalékában fejeztük ki, míg Legaye és Hecquet ez utóbbit milliméterben mérték. Jackson a 

sacropelvicus szöget (a vertikális vonal és az SÍ csigolyatest hátsó-felső sarkát a bi-coxo- 

femoralis tengely középpontjával összekötő vonal által bezárt szög), a sacropelvicus 

transzlációt (a bi-coxp-femoralis tengely középpontja és az SÍ csigolyatest hátsó-felső sarka 

közti horizontális távolság mm-ben) és a pelvicus radiust (a bi-coxo-femoralis tengely 

középpontja és az SÍ csigolyatest hátsó-felső sarka közti távolság mm-ben) mérte {Jackson, 

1998), melyek különböznek az általunk mért sacrofemoralis szögtől, sacrofemoralis 

távolságtól és medence átmérőtől abban, hogy mi a sacrum plató középpontját használtuk (és 

nem a hátsó végpontot). Mindezek ellenére eredményeink hasonlóak az általuk közzétett 

adatokhoz.

Legaye a Th9 projekciót 82.9 mm-nek adta meg 38 egészséges önkéntes esetén, de ezt 

az értéket a bi-coxo-femoralis tengely középpontja és a Th9 csigolya közt mérte {Legaye,
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1993), míg mi a sacrum plató elülső végpontja és a Th9 csigolya között definiáltuk, és a 

sacrum plató hosszának %-ában fejeztük ki.

A legtöbb eltérést az irodalmi adatok közt a lordosis esetén találtuk. Vedantam, Gelb a 

lumbalis lordosist a Thl2 csigolya alsó zárólemeze és a sacrum plató között mérték 

(Vedantam, 1998; Gelb, 1995). Bernhardt ugyanezt a Thl2 és L5 csigolyák alsó zárólemezei 

közt mérte (.Bernhardt, 1989), míg Jackson a L1 csigolya felső zárólemeze és a sacrum plató 

között határozta meg a lordosist {Jackson, 1994, 1998). Legaye és Hecquet a lordosist az 

interferencia csigolyák felső, illetve alsó zárólemezei között tanulmányozták {Legaye, 1993; 

Hecquet, szóbeli közlés).

A Spine View software által mért Th4-Thl2 kyphosis értéke hasonló volt Bernhardt, 

Vedantam és Stagnara eredményeihez. Az említett szerzők a thoracalis kyphosist Cobb- 

módszerrel mérték {Cobb, 1948) a Th3 felső zárólemeze és a Thl2 alsó zárólemeze között. 

Jackson a teljes thoracalis kyphosist mérte a Thl és Thl2 csigolyák között. Legaye a 

kyphosist az interferencia csigolyák felső és alsó zárólemezei között határozta meg. Hecquet a 

Th4 csigolya felső és a Thl 2 csigolya alsó zárólemeze közt mérte a kyphosist.

Jackson és Gelb meghatároztak egy a C7 vetülési vonal és adott referencia pont közti 

távolságot a gerinc sagittalis egyensúlyának meghatározásához {Jackson, 1998; Gelb, 1995). 

Jackson a sacrum plató hátsó végpontját, Gelb az elülsőt használta referenciapontként. Mi e 

távolság meghatározása helyett a Thl helyzeti szöget használtuk.

Rengeteg különbség van az egyes változók definiálásában, és ezeket szem előtt kell 

tartani, ha az eredményeket összehasonlítjuk. Mindezek ellenére eredményeink megfelelnek 

az irodalomban ismertetett normálértékeknek.

Két, általunk vizsgált paraméternek, a gerinc dőlési szögnek és a görbületek 

amplitúdójának nincs korábban közölt referenciája. Az előbbi paraméter meghatározza a 

gerinc térbeli elhelyezkedését, és feltehetően a biomechanikai egyensúlyzavar okozta
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gerincbetegségek diagnosztikájában lesz használható. A görbületek amplitúdója talán változik 

a kor előrehaladtával vagy egyes sebészeti beavatkozások következményeként. Ennek 

felderítése további kutatást igényel.

Tanulmányunkban bemutatott eredmények bizonyítják, hogy a SpineView software 

megbízhatósága és reprodukálhatósága jó, és ez a computer-asszisztálta mérőmódszer 

alkalmas a gerinc sagittalis tulajdonságainak kísérletes vizsgálatára.

7.3.Az isthmicus spondylolisthesis in vivo vizsgálata SpineView software segítségével

A két lábon való stabil állás azt jelenti, hogy a test jól kiegyensúlyozott helyzetben 

van, szinte izomerő nélkül áll a test. Ez az optimális egyensúly. Ha a skeleton helyzete 

változik valamelyik irányban, akkor a szervezetnek vissza kell állítania az egyensúlyt (Eiji, 

1991). Ugyanis minden egyensúlyzavar energetikailag gazdaságtalan (Gracovetsky, 1986), 

ezért az egyénnek meg kell találnia azt a kompenzáló mechanizmust, mely által egy új 

egyensúlyi helyzetet el tud érni. A kompenzáló mechanizmusok viszont csak aktív izomerővel 

jöhetnek létre, ami egy idő után izom kontraktúrákhoz, az izmok fáradásához vezet, mely 

utóbbiaknak kiemelkedő szerepe van a fájdalom szindrómák kialakulásában. A scoliosisos 

betegekben lévő frontalis, axialis és sagittalis egyensúlyzavar következménye jól ismert (Illés, 

1999, 2001).

Duval-Beaupere kutatásai alapján a test gravitációs centruma a Th9-es csigolyatest 

szintjében található (.Duval-Beaupere, 1975; 1990; 1992). A test súlyvonala áthalad számos 

csigolyán, majd a promontoriumon keresztül elhagyja a gerincet. A sacrum emelőkarként 

működik, mely a sacroiliacalis Ízületben van alátámasztva, ahol az erők a gerincről átmennek 

a medencére. A sacrum, mint emelő hátsó karját a sacroiliacalis és lumbosacralis 

szalagrendszer rögzíti a gerinchez, illetve a medencéhez (Szentágothai, 1997).

A vizsgált paraméterek statisztikai átlagainak összehasonlítása csak a vizsgált 

csoportok közti különbségek feltárására ad lehetőséget. Az egyes paraméterek közötti
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statisztikai korreláció módszere tájékoztathat a köztük lévő összefüggések tendenciájáról. Két 

paraméter pozitív korrelációja azt jelenti, hogy az egyik paraméter nagyobb értékéhez a másik 

paraméter nagyobb értéke tartozik és vice versa. Negatív korreláció esetén egy paraméter 

nagyobb értéke a másik paraméter kisebb értékével jár a fordított arányosság elve alapján. A 

gyenge statisztikai korreláció azt mutatja, hogy a vizsgált populáció egészét tekintve nem 

mutatható ki lineáris kapcsolat két paraméter között, tehát a megfelelőség szórványos, 

bizonytalan. Az erős statisztikai korreláció viszont azt bizonyítja, hogy a vizsgált populáción 

belül létezik egyfajta tendencia a két paraméter közti kapcsolatban.

A veleszületett faktor, a sacrofemoralis anatómiai konstans meghatározza a sagittalis 

görbületeket a sacrum dőlési szögön keresztül. Normál populációban az SFAC jól korrelál a 

sacrum dőlési szöggel, a sacrofemoralis szöggel és a lumbalis lordosissal. Ez azt jelenti, hogy 

nagyobb SFAC nagyobb sacrum dőlési szöggel, nagyobb sacrofemoralis szöggel, illetve 

nagyobb lumbalis lordosissal jár. Mivel ezt az eredményt a panaszmentes, normál 

populációban találtuk, az erős statisztikai korreláció tehát sagittalis egyensúlyi helyzetet 

sugall a gerinc és a medence között. Ha ezen összefüggésben hiba van, akkor a 

következőkben részletezett fizikai törvények miatt pathológiás elváltozás jön létre.

Az isthmicus spondylolisthesisben a sacrofemoralis anatómiai konstans (SFAC) és a 

sacrum dőlési szög magas értéke azt mutatja, hogy e betegekben a sacrum horizontálisabban 

helyezkedik el, mint az egészséges populációban. A horizontális helyzetű sacrum a 

négylábúak jellegzetessége, s ezek szerint ez az állapot egy rossz adaptációt jelent a kétlábon 

járó ember esetében (Gracovetsky, 1984). A horizontálisan elhelyezkedő sacrum és a 

hyperlordosis a gravitációs erő nyíró komponensének növekedését eredményezi (25.ábra). A 

megnövekedett nyíróerő az amúgy is dysplasticus pars interarticularis töréséhez, illetve 

csigolyaelőrecsúszáshoz vezethet. A nagy értékű SFAC és sacrofemoralis szög alapján 

megállapítható, hogy a csípők és a sacropelvis térbeli viszonya eltér az egészséges
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populációétól. A két acetabulum ilyen esetben jóval előrébb helyezkedik el, mint a 

lumbosacralis átmenet, ahol a gravitációs erő elhagyja a gerincet. Ez az instabilitás 

spondylolisthesishez vezet: az L5-ös csigolyatest előlrecsúszik a sacrumon azért, hogy a 

súlyvonal ismét a csípők fölé kerüljön, helyreállítva ezzel az egyensúlyt. Tanulmányomban az 

SFAC értéke jól korrellált a csúszás mértékével.

25.ábra: A spondylolisthesis kialakulásáért felelős erőviszonyok 
G: gravitációs erő; S: gravitációs erő nyíró komponense; C: gravitációs erő kompressziós komponense;

S’ = R

A Th9 dőlési szög nagyobb értéke azt mutatja, hogy a test súlyvonala közeledett a 

femurfejekhez, és a csúszás révén új egyensúlyi helyzet alakult ki. Ebben a véghelyzetben a 

betegek korrelációs mátrixa hasonló az egészséges egyénekéhez, tehát a medence és gerinc 

között ismét egyensúly van.

A teljes gerinc dőlési szöge és a görbületek amplitúdója esetében nem volt különbség 

a két csoport között. További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy ezek viszonyát a korhoz, 

vagy más patológiákhoz tisztázzuk {Rajnics, 2002).
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A gerinc és a medence sagittalis morfológiájának biomechanikai vizsgálata tehát új 

megvilágításba helyezi a spondylolisthesis kialakulásáról alkotott képünket. Vizsgálataim 

szerint a genetikailag meghatározott medence-morfológia (SFAC) a két lábra történő 

felegyenesedéskor olyan statikai változásokat generál (lumbalis lordosis növekedése, 

súlyvonal eltolódása), mely statikai egyensúlyzavarhoz vezet. Ezt a sagittalis egyensúlyzavart 

az egyén korrigálni kényszerül. A korrekció kezdetben aktív izomerővel, mely aztán 

izomkontraktúrákhoz vezet, később pedig struktúrális változások (fáradásos törés a 

dysplasticus, vagy dysplasia nélküli isthmuson) létrejöttével történik. Vizsgálataim szerint a 

csigolya elcsúszása az új egyensúlyi helyzet kialakulásáig tart, s a csúszás az SFAC 

mértékétől fíigg (erős pozitív korreláció az SFAC és a csigolyaelcsúszás mértéke között). így 

érthető, hogy egyeseknél miért alakul ki nagy csigolyaelőrecsúszás, másoknál pedig hosszú 

idő eltelte után is alig nő a spondylolisthesis mértéke.

A sagittalis egyensúly vizsgálata rendkívül fontos még a műtét előtt, hogy a műtét 

során a már meglévő egyensúlyzavarokat megszüntessük, illetve elkerüljük új 

egyensúlyzavarok kialakulását. A számítógépes adatfeldolgozás megkönnyítheti a 

multicentrikus vizsgálatokat és a specialistákkal való konzultációt, valamint megteremti a 

telediagnózis lehetőségét.
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8. A Ph.D. munka új eredményei

Kutatásaim során a spondylolisthesis kialakulásának, a csigolyaelcsúszás 

prognózisának felderítésére törekedtem biomechanikai módszerekkel. Ez a relative új 

tudományág új lehetőségeket tárt fel kérdéseim megválaszolásában. Kutatásaim 

eredményeképpen a következő új megállaptások születtek, melyeket részletesen az előző 

fejezetekben tárgyaltam.

8.1. Az állatkísérletes vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy kétoldali spondylolysis 

önmagában nem vezet spondylolisthesishez extenzív mozgáskényszer esetén relatíve hosszú 

idő alatt sem. Az az álláspont tehát, hogy az iskoláskorban kezdett fokozott fizikai 

igénybevétel okozná a serdülőkorra előfordulási csúcsot adó spondylolisthesist, önmagában 

nem igaz. A fáradásos törés létrejöttéhez hozzájárulhat az erőltetett fizikai aktivitás, de a törés 

gyógyulási képtelensége és a csigolyaelcsúszás véleményem szerint a statikai változások 

következménye.

8.2. A biomechanikai módszerek kiválasztása során olyan eljárás kifejlesztésében 

vehettem részt, mely klinikai környezetben is gyorsan, precízen és olcsón elvégezhető. Ez a 

klinikusok elfoglaltságát, valamint a magyarországi financiális lehetőségeket ismerve 

egyaránt előnyös. A klinikus rövid idő alatt többféle változó vizsgálatát elvégezheti a 

Spine View software segítségével. Továbbá megteremtődik a multicentrikus vizsgálatok 

összehangolásának lehetősége, akár az interneten keresztül küldött képi információ átadással 

is. A sagittalis irányú statikai röntgenfelvételek digitális feldolgozása mellett elkezdtük a 

dinamikai (flexiós-extenziós) röntgenfelvételek digitális feldolgozására, mérésére alkalmas 

változat kifejlesztését is. Ez is azt mutatja, hogy a digitális technika megjelenése a 

biomechanikai mérésekben egyre fejlődik, a SpineView software tovább bővíthető, javítható.

8.3. Az isthmicus spondylolisthesises betegek sagittalis röntgenfelvételeinek 

biomechanikai vizsgálata során egyértelművé vált, hogy a betegség kialakulása az öröklött
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medence morfológiai tényezők miatt létrejött statikai egyensúlyzavar következménye. A 

sacrofemoralis anatómiai konstans a sacrum dőlési szögön keresztül meghatározza a lordosis 

mértékét, ahogy ezt a korrelációs vizsgálat bemutatta. A nagyobb lordosis a gravitációs erő 

nyíró komponensének növekedéséhez vezet, ami hozzájárul a dysplasias vagy dysplasia 

nélküli pars interarticularis töréséhez, valamint az előrecsúszáshoz. A nagy értékű SFAC és 

sacrofemoralis szög alapján megállapítható, hogy a csípők és a sacropelvis térbeli viszonya 

eltér az egészséges populációétól. A két acetabulum ilyen esetben jóval előrébb helyezkedik 

el, mint a lumbosacralis átmenet, ahol a gravitációs erő elhagyja a gerincet. Az 

egyensúlyzavart a szervezet kompenzálni próbálja: a csigolya előrecsúszásával a súlyvonal 

ismét a csípők fölé kerül, s ekkor további csúszás már nem várható.

Tanulmányomban rámutattam arra is, hogy a sagittalis egyensúly vizsgálata rendkívül 

fontos minden gerincműtéti beavatkozás előtt, hogy a műtét során az esetlegesen fennálló 

egyensúlyzavart megszüntethessük, illetve új egyensúlyzavar kialakulását megelőzhessük.
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Függelék

SF-36 kérdőív
r

Általános információk:
Az Ön neve: ............................................... Az Ön családi állapota:

Az Ön magassága: cm. Az Ön súlya jelenleg:

házas/élettárs 0
elvált 0
nőtlen/hajadon 0

kg-

Az Ön által eltartottak (gyermekek; egyéb, önálló keresettel nem rendelkező családtag) 
száma: ...........

Az Ön képzettsége: általános 8 osztály, vagy kevesebb 0
középfokú végzettség 0
föiskola 0
egyetem 0

Az Ön családjának havi átlagos jövedelme:
0-20.000 Ft 0
20.500- 40.000 Ft 0
40.500- 80.000 Ft 0
80.000 Ft felett 0

Az Ön foglalkozása: ...........................
Ha jelenleg nyugdíjas, akkor korábbi foglalkozása: 
Ha rokkant nyugdíjas, akkor a rokkantosítás oka: és százaléka: %

Az Ön munkája, egyéb tevékenysége során milyen, alább felsorolt legjellemzőbb mozgás
aktivitást végez ?

Főleg ülő helyzetben végzek tevékenységet 0
Főleg álló helyzetben végzek tevékenységet 0
Főleg járkálok, mozgok tevékenységeim közben 0

Jelenleg van -e Önnek bármilyen, hosszabb ideje (legalább 3 hónap) fennálló betegsége ?

nincs 0 igen, van, nevezetesen:

Mikor járt Ön utoljára orvosnál ? A múlt héten: 0 A múlt hónapban: 0 
Ezelőtt 3 hónapja 0  Fél éve: 0  Több mint egy éve: 0 Egyéb: .

Miért fordult akkor orvoshoz? .................................................................................
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1. Általánosságban hogyan jellemezné az Ön jelenlegi egészségi állapotát ?

a, kitűnő 0  b, nagyon jó 0 c, jó 0 d, tűrhető 0 e, rossz 0

2. Összehasonlítva az egy évvel ezelőtti állapotával, hogyan jellemezné jelenlegi egészségi
állapotát ?

a, Sokkal jobb most, mint egy évvel ezelőtt. 0
b, Valamivel jobb most, mint egy évvel ezelőtt. 0
c, Körülbelül ugyanolyan most, mint egy évvel ezelőtt. 0
d, Valamivel rosszabb most, mint egy évvel ezelőtt. 0
e, Sokkal rosszabb most, mint egy évvel ezelőtt. 0

3.A következő állítások szokásos napi tevékenységeket jelölnek. Az Ön egészségi állapota 
korlátozza-e ezeket a tevékenységeket az Ön mindennapjaiban ? Ha igen, milyen 
mértékben ?

a. Megerőltető aktivitás, mint a futás, nehéz tárgyak emelgetése. megerőltető 
sporttevékenység folytatása stb.:
Igen, jelentősen korlátoz ebben 0  Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

b. Mérsékelt aktivitás, mint asztalitenisz, teke stb.:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0  Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

c. Bevásárló táska emelése, cipelése:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

d. Több lépcsősoron való feljutás:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

e. Egy lépcsősoron való feljutás:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0  Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0
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f. Oldalra hallás, térdelés, vagy előrehajlás:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

g. Két kilométer gyaloglás:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

h. A legközelebbi boltba való eljutás:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

i. Az utcasarokra való eljutás:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

i. Fürdés, öltözködés:

Igen, jelentősen korlátoz ebben 0 Igen, kis mértékben korlátoz ebben 0

Nem, egyáltalán nem korlátoz ebben 0

4. Az elmúlt 1 hónapban volt-e Önnek a munkájában, vagy a napi tevékenységében 
olyan alább felsorolt problémája, amelyet megromlott egészségi állapota eredményezett 
?

a, A munkaidő, vagy más tevékenység lerövidítésére volt szükség:

igen 0 nem 0

b, Valamilyen tevékenységének megvalósítása kevésbé sikerült, mint szerette volna:

igen 0 nem 0

c, A munkáját, vagy más aktivitását korlátozta egészségi állapota:

igen 0 nem 0
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d. Sokkal nehezebben végezte el munkáját, vagy más tevékenységét:

igen 0 nem 0

5. Az elmúlt 1 hónapban volt-e Önnek a munkájában, vagy a napi tevékenységében 
olyan alább felsorolt problémája, amelyet pszichés problémák (például: feszültség, 
kedvetlenség, kimerültség) okoztak ?

a, A munkaidő, vagy más tevékenység lerövidítésére volt szükség:

igen 0 nem 0 kérjük fordítson

h. Valamilyen tevékenységének megvalósítása kevésbé sikerült, mint szerette volna:

igen 0 nem 0

cJSfem tudta Ön munkáját, vagy tevékenységét olyan gondosan elvégezni, mint máskor:

igen 0 nem 0

6. Az elmúlt 1 hónapban az Ön egészségi állapota, vagy pszichés problémája milyen 
mértékben zavarta meg az Ön normál szociális alkalmazkodását, kapcsolatát a 
családjával, barátaival, szomszédaival, egyéb közösségekben embertársaival ?

a, egyáltalán nem zavarta 0 b, minimálisan zavarta 0  c, mérsékelten
zavarta 0

d, eléggé zavarta 0 e, rendkívüli mértékben zavarta 0

7. Milyen mértékű testi fájdalmat érzett Ön az elmúlt 1 hónap során ?

a, nem volt testi fájdalmam 0 b, nagyon enyhét 0 c, enyhét 0

d, mérsékeltet 0 e, súlyosat 0 f, nagyon súlyosat 0

8. Az elmúlt 1 hónapban milyen mértékben zavarta Önt a fájdalom a munkahelyén, vagy 
az otthon végzett szokásos munkájában ?

a, egyáltalán nem zavart 0 b, kissé zavart 0 c, mérsékelten zavart 0

d, jelentősen zavart 0 e, rendkívüli mértékben zavart 0

9. A következő kérdésekben arra szeretnénk választ kapni, hogyan érezte Ön magát az 
elmúlt egy hónapban, és hogyan értékeli ezt az időszakot. Kérjük, mindegyik kérdéshez 
a legmegfelelőbb választ adja a felsoroltak közül.
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Az elmúlt 4 hét alatt mennyi ideig
a, volt Ön ereje teliében ?

egész idő alatt 0 az elmúlt 4 hét nagy részében 0  viszonylag sokáig 0

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten aüg 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

b, volt Ön nagyon zaklatott ideges ?

egész idő alatt 0  az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig 0

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

c, volt olyan nyomott hangulata, hogy semmi sem tudta felvidítani ?

egész idő alatt 0 az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig 0

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

d, volt békés, csendes ?

egész idő alatt 0  az elmúlt 4 hét nagy részében 0  viszonylag sokáig 0

nem számottevő részében 0  az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

e, volt ereje teliében ?

egész idő alatt 0  az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig 0

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

___________________________________________ Az isthmicus spondylolisthesis biomechanikáia
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f, volt Ön lehangolt, levert ?

egész idő alatt 0  az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0 

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

g, volt Ön kimerült ?

egész idő alatt 0 az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

h, volt Ön boldog ?

egész idő alatt 0 az elmúlt 4 hét nagy részében 0  viszonylag sokáig

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

i, volt Ön fáradt ?

egész idő alatt 0 az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

10. Az elmúlt 4 hét alatt egészségi állapota illetve pszichés problémái mennyi ideig
zavarták Önt szociális alkalmazkodásában, kapcsolataiban (rokonok, barátok
meglátogatásának elmaradása stb.) ?

egész idő alatt 0  az elmúlt 4 hét nagy részében 0 viszonylag sokáig

nem számottevő részében 0 az elmúlt 4 héten alig 0

az elmúlt 4 héten egyáltalán nem 0

0

0

0

0

0
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11. Önre nézve mennyire igazak, vagy hamisak a következő állítások ?
a. Úgy tűnik Én könnyebben betegszem meg, mint más emberek.

Teljes egészében igaz 0 Nagyjából igaz 0 Nem tudom

Kevés igazság van benne 0 Egyáltalán nem igaz 0

b. Olyan egészségesnek érzem magam, hogy nálam egészségesebb ember nincs is.

Teljes egészében igaz 0 Nagyjából igaz 0 Nem tudom

Kevés igazság van benne 0 Egyáltalán nem igaz 0

c. Úgy gondolom, hogy egészségem tovább romlik.

Teljes egészében igaz 0  Nagyjából igaz 0 Nem tudom

Kevés igazság van benne 0 Egyáltalán nem igaz 0

d. Egészségem kitűnő.

Teljes egészében igaz 0 

Kevés igazság van benne 0

Nagyjából igaz 0 Nem tudom

Egyáltalán nem igaz 0
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