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Τι είναι η λυτική σπονδυλολίσθηση? 

Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από μια σειρά οστών που ονομάζονται 
σπόνδυλοι. Σε ένα ποσοστό περίπου 5% του πληθυσμού,υπάρχει ένα 
κατασκευαστικό κάταγμα (δηλαδή που δεν προκαλείται από τραύμα) στο 
σημείο που ενώνονται δύο σπόνδυλοι, συνήθως μεταξύ 4ου και 5ου 
σπονδύλου ή μεταξύ 5ου σπονδύλου και ιερού οστού. Μπορεί να 
αναπτυχθεί σαν κάταγμα καταπόνησης. Εξαιτίας των συνεχών δυνάμεων 
που υφίσταται η συγκεκριμένη περιοχή, αυτό το κάταγμα δεν 
επουλώνεται όπως τα υπόλοιπα κατάγματα. Αυτός ο τύπος κατάγματος, 
που ονμάζεται σπονδυλόλυση, είναι απλά μια ρωγμή σε ένα τμήμα του 
σπονδύλου. Παρόλα αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 
τον ένα σπόνδυλο να κυλήσει πιο μπροστά από τον άλλο, γεγονός που 
ονομάζεται σπονδυλολίσθηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ποια είναι τα συμπτώματα? 

Σε πολλές περιπτώσεις τα συμπτώματα εμφανίζονται (αν εμφανιστούν), 
πολλά χρόνια μετά την έναρξη της σπονδυλολίσθησης. Τα συμπτώματα 
μπορεί να είναι πόνος στη μέση, στους γλουτούς, μούδιασμα, 
μυρμήκιασμα, μυικό σπασμό, πόνο ή αδυναμία στα πόδια, μεγάλη 
καμπύλη της μέσης (υπερλόρδωση) και διαταραχές βάδισης. Αυτά τα 
συμπτώματα συνήθως χειροτερεύουν με την καθιστική θέση, το 
περπάτημα και άλλες δραστηριότητες, ενώ η ανάπαυση προκαλεί 
προσωρινή ανακούφιση. 

Έρευνες στις ΗΠΑ έχουν δείξει ότι 5-10 % των ασθενών που 
επισκέφτονται ειδικό γιατρό για οσφυαλγία έχουν σπονδυλόλυση ή 
λυτική σπονδυλολίσθηση. Παρόλα αυτά, ακόμη και αν υπάρχει μπορεί οι 
ατίες του πόνου να είναι άλλες. 

Πώς γίνεται η διάγνωση? 

Η διάγνωση γίνεται με το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις 
απεικονιστικές εξετάσεις. Η απλή ακτινογραφία δεν είναι πάντοτε 
διαγνωστική, η αξονική τομογραφία (CT) είναι ιδανική για την απεικόνιση 
των οστών και η μαγνητική τομογραφία (MRI) για την μελέτη των 
νεύρων και των υπόλοιπων ιστών. Η ταξινόμηση είναι 5 βαθμών, 
αναλόγως  του ποσοστού που έχει κυλήσει ο πάνω σπόνδυλος σε σχέση 
με τον κάτω (0-25% 1ου ,25-49 2ου,50-74% 3ου,75-99% 4ου και πλήρης 
πτώση 100% 5ου). 

 

 



Ποιές θεραπείες είναι διαθέσιμες? 

 

Στην περίπτωση που η σπονδυλολίσθηση προκαλεί συμπτώματα η πρώτη 
θεραπεία είναι συντηρητική (μη χειρουργική). Περιλαμβάνει μικρή 
περίοδο ανάπαυσης, αντιφλεγμονώδη αγωγή από το στόμα ή ενέσιμο, 
παυσίπονη αγωγή, σταθεροποίηση με νάρθηκα μέσης και πρόγραμμα 
φυσιοθεραπείας και ασκήσεων για βελτίωση της δύναμης και της 
ευελιξίας. Γενικά, η ανάπαυση περιορίζεται σε λίγες ημέρες και πολύ 
σπάνια περισσότερο. Αξιολογείται επίσης η δυνατότητα επιστροφής στην 
εργασία και τυχόν τροποποιήσεις που μπορεί να γίνουν. 

 

Φαρμακευτική αγωγή και έλεγχος πόνου 

 

Το θεραπευτικό πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει ένα φάρμακο ή 
συνδυασμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο πόνος μπορεί να ελεγχθεί 
με απλά παυσίπονα, όπως ασπιρίνη,ιμπουπροφένη,ναπροξένη και 
παρακεταμόλη. Τα αντιφλεγμονώδη είναι μια άλλη κατηγορία φαρμάκων 
που μειώνουν ταυτόχρονα τον πόνο και τη φλεγμονή. Περιλαμβάνουν, τη 
δικλοφενάκη, τις κοξίμπες, τη μελοξικάμη κ.α. Λόγω των συχνών 
παρενεργειών, ιδιαίτερα σε μακροχρόνια χρήση πρέπει να 
χρησιμποποιούνται με προσοχή και μόνο κατόπιν ιατρικής οδηγίας. 

Σε πολύ έντονο πόνο και για σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να 
χορηγηθούν ισχυρότερα ναρκωτικά αναλγητικά, όπως η κωδεϊνη. 
Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή στην τήρηση των σωστών δόσεων και 
στη διακοπή τους το συντομότερο δυνατόν, λόγω των πολλών 
ανεπιθύμητων ενεργειών και του κινδύνου εξάρτησης. 

Επίσης, σε περιπτώσεις πολύ έντονου πόνου μπορεί να χορηγηθούν 
κορτικοστεροειδή από το στόμα ή ενέσιμα.  

Επιλεγμένες σπονδυλικές ενέσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν για να 
βελτιώσουν τα συμπτώματα. Αυτές είναι εγχύσεις κορτιζόνης και 
αναισθητικού στον επισκληρίδιο χώρο ή στις σπονδυλικές αρθρώσεις. 
Μπορεί να ακολουθήσει και δεύτερος ή και τρίτος κύκλος με ενέσεις.  

 

 

 

 



Φυσιοθεραπεία – Πρόγραμμα Ασκήσεων 

Φυσικά μέσα όπως θερμά και ψυχρά επιθέματα, υπέρηχοι, 
ηλεκτροδιέγερση, βελονισμός και χειρομαλάξεις μπορούν να βοηθήσουν 
στην ελάττωση του πόνου και του μυικού σπασμού. Αρχικά, οι ασκήσεις 
περιλαμβάνουν απλές διατάσεις και σωστές θέσεις σώματος για να 
βελτιωθούν τα συμπτώματα στη μέση και τα πόδια. Όταν μειωθεί ο πόνος, 
πιο απαιτητικές ασκήσεις, όπως αερόβιες (στατικό ποδήλατο και 
κολύμβηση) και ασκήσεις ενδυνάμωσεις/διατατικές, θα βοηθήσουν να 
βελτιωθεί η ευλυγισία, η δύναμη, η αντοχή και η δυνατότητα επιστροφής 
σε φυσιολογικούς ρυθμούς ζωής. Η ενδυνάμωση των κοιλιακών και 
ραχιαίων μυών βοηθάει να στεθεροποιηθεί η σπονδυλική στήλη και να 
στηρίζεται καλύτερα το σώμα. Το πρόγραμμα ασκήσεων πρέπει να 
ξεκινάει άμεσα και να τροποποιείται κατά την πορεία, αναλόγως της 
ανταπόκρισης. Η εκμάθηση και συνεχής εφαρμογή ενός προγράμματος 
ασκήσεων και διατάσεων είναι εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι του 
θεραπευτικού προγράμματος, όπως και η διατήρηση λογικού σωματικού 
βάρους. 

Η παρουσία της σπονδυλόλυσης ή της σπονδυλολίσθησης δεν είναι από 
μόνες τους επικίνδυνες καταστάσεις. Ο κύριος στόχος της θεραπείας είναι 
η μείωση του πόνου και η διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής. Παρόλο 
που καμία από τις μη χειρουργικές μεθόδους δε διορθώνουν το 
πρόβλημα, στις πλείστες περιπτώσεις προσφέρουν μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση. Ένα τέτοιο 
πρόγραμμα αποκατάστασης απαιτεί τουλάχιστον 3 μήνες επιβλεπόμενης 
θεραπείας.  

 



Χειρουργική Θεραπεία 

Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στο μικρό ποσοστό ασθενών που τα 
συμπτώματα δε βελτιώνονται με τους προηγούμενους τρόπους. Τα 
συμπτώματα μπορεί να προκαλούνται από συμπιεσμένο νεύρο, την 
κίνηση από τον ασταθή σπόνδυλο ή από παθολογία διπλανών δίσκων. Αν 
κάποιο νεύρο πιέζεται λόγω της σπονδυλολίσθησης, η επέμβαση είναι το 
άνοιγμα μιας διόδου για να περνάει ελύθερα το νεύρο. 

Πολλές φορές χρειάζεται επίσης να γίνει και σταθεροποίηση της 
σπονδυλικής στήλης, που ονομάζεται σπονδυλοδεσία. Αυτή θα 
σταματήσει την εξέλιξη της σπονδυλολίσθησης και την περαιτέρω πίεση 
του νεύρου. Το ποσοστό επιτυχίας στην ανακούφιση των συμπτωμάτων 
είναι πάνω από 75%.Η σπονδυλοδεσία γίνεται συνηθέστερα από πίσω και 
σπανιότερα από εμπρός και συνοδεύεται από τοποθέτηση οστικών 
μοσχευμάτων. 

Η επιστροφή στην εργασία εξαρτάται από τη φύση της. Σε δουλειές 
γραφείου η επιστροφή μπορεί να γίνει 2-4 εβδομάδες μετά την 
επέμβαση. Σε πιο απαιτητικές όμως χειρωνακτικές δουλειές, πρέπει να 
περιμένουμε να επουλωθούν πρώτα τα οστά, που μπορεί να χρειαστεί και 
αρκετούς μήνες για να γίνει. Σε όλες τις περιπτώσεις όμως, θα χρειαστεί 
ένα εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης για ομαλή επιστροφή στην 
καθημερινότητα. 
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