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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι κακώσεις της Α.Μ.Σ.Σ. αποτελούν τεράστιο κοινωνικοοικονομικό 

πρόβλημα. Η μέση ηλικία των ασθενών είναι ιδιαιτέρως μικρή (40,8) έτη-η 

παραγωγικότερη- σύμφωνα με τους οικονομικούς αναλυτές και η αποχή τους 

από την παραγωγή είναι ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος για όλα τα 

ασφαλιστικά συστήματα, ενώ σπουδαιότερη ακόμη επιβάρυνση είναι οι 

ψυχολογικές συνέπειες των τετραπληγικών και παραπληγικών ασθενών με 

ανυπολόγιστη ζημία στην ψυχική υγεία των ιδίων, αλλά και του περιβάλλοντός 

των.

          Οι κακώσεις της κατώτερης αυχενικής μοίρας (Α3-Α7), αποτελούν μια 

ξεχωριστή ομάδα, καθόσον αναφέρονται σε μια περιοχή με ιδιαίτερο 

ανατομικό χαρακτήρα και εμβιομηχανικές ιδιότητες τελείως διαφορετικές της 

υπολοίπου σπονδυλικής στήλης.

           Στο Γενικό μέρος της παρούσας μελέτης περιλαμβάνονται : 

Ιστορικά στοιχεία για τις κακώσεις της ιδιαίτερης αυτής περιοχής, 

η ιδιαιτερότητα των ανατομικών στοιχείων της περιοχής καθώς και η 

εμβιομηχανική των κακώσεων αυτών. 

          Aναλύονται οι παράμετροι αναγνώρισης  της αστάθειας, οι αρχές 

αντιμετώπισης, καθώς και οι ιδιαιτερότητες των κακώσεων εξ επιταχύνσεως, 

ενώ παρουσιάζονται και τα εργαλεία – κλίμακες, ποιότητας ζωής, κατάθλιψης, 
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άγχους, σεξουαλικότητας, που χρησιμοποιήθηκαν ως «εργαλεία ποσοτικών και 

ποιοτικών μετρήσεων» για την ποιότητα ζωής των ασθενών μετά από κάκωση 

της  Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης.

              Επίσης στο ειδικό μέρος  παρουσιάζονται το υλικό, η μεθοδολογία και 

η εφαρμογή ειδικού λογισμικού για τον υπολογισμό της αστάθειας καθώς και 

για το πλάνο αντιμετώπισης, ενώ τέλος αναλύονται και όλες οι πτυχές του 

χρόνιου αυχενικού συνδρόμου από κακώσεις εξ επιταχύνσεως με όλες τις 

εκφάνσεις του, τα συνοδά του σύνδρομα και τις επιπτώσεις  του. 



    ΚΕΦ – 2, Γ1,  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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Η πρώτη αναφορά σε κάκωση αυχενικής μοίρας και τραυματισμό 

νωτιαίου μυελού καταγράφεται [Breasted JH,et al.1992] σε Αιγυπτιακό  

πάπυρο του Edwin Smith. (2600 Π.Χ.). Θεωρείται ότι το έγγραφο αυτό 

γράφτηκε από τον Imhotep [εικόνα -1 α]. Έξι από 48 διαφορετικές 

περιπτώσεις ασθενών που αναφέρονται  σε αυτόν  τον πάπυρο,

σχετίζονται με κάκωση αυχενικής μοίρας και νωτιαίο τραυματισμό και 

υπάρχει η ρήση πως «κάκωση νωταιαίου μυελού δεν θεραπεύεται». 

Μάλιστα το 4600 ετών αυτό έγγραφο αναφέρεται σε τετραπληγία και 

παραπληγία και διαχωρίζει τις κακώσεις της αυχενικής μοίρας σε 

ανώτερης και κατώτερης μοίρας. [Breasted JH, 1992] [Loeser JD,1970]

Εικόνα -1. α. Φωτογραφία του αγάλματος του Imhotep. 
Απο το Αιγυπτιακό Μουσείο του Καίρου β. Παράσταση απο τους 
Ασσυρίους (Παλάτι Αsshurbanipal, 650 Π.Χ), όπου διαφαίνεται 
τραυματισμός λιονταρίνας στο νωτιαίο μυελό από βέλη και επακόλουθη 
παράλυση.

   ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  -   2
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                           ΑΣΣΥΡΙΟΙ ( 7ος ΑΙΩΝΑΣ Π.Χ)

                          Οι Ασσύριοι γνωρίζουν λεπτομέρειες των συνεπειών των 

                          κακώσεων της αυχενικής μοίρας και του τραυματισμού  

                          νωτιαίου μυελού όπως   διαφαίνεται απο πλειάδα  

                          παραστάσεων [Finger S, et al. 1994].   [Εικόνα – 1 β]. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (460-375  Π.Χ.)

Ο Ιπποκράτης [Εικόνα –2] θεωρούσε ότι ο νωτιαίος μυελός 

ήταν συνδεμένος με τα νεφρά και με τα γεννητικά όργανα. 

Μάλιστα όπως φαίνεται και απο άλλα αρχαία κείμενα [Adams

F, 1939] υπήρχε η θεώρηση ότι το ανδρικό σπέρμα παράγεται 

μέσα στο νωτιαίο μυελό. Όμως έδωσε  πολύ ακριβείς 

πληροφορίες για τις αρχικές συνέπειες τραυματισμού του 

νωτιαίου μυελού. Μεταξύ δικών του παρατηρήσεων είναι και η 

λεπτομερής περιγραφή της ανατομικής της περιοχής με πλήρη 

σαφή καταγραφή οστικών και συνδεσμικών δομών που 

περιβάλλουν το νωτιαίο μυελό.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Ένα απο τα γνωστότερα αγάλματα του Ιπποκράτη της 
Ρωμαϊκής περιόδου.

Δικό του έργο είναι επίσης η κατασκευή κηδεμόνα-

τραπεζιού ανάταξης για την ανάταξη και 

σταθεροποίηση των καταγμάτων Σ.Σ.  

ΕΙΚΟΝΑ , σελ.17



    ΚΕΦ – 2, Γ1,  ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

13

                        ΕΡΩΦΙΛΟΣ (325-260 Π.Χ) 
                        
                      Περιέγραψε για πρώτη φορά τον όρο «νωτιαίος μυελός» και 

                      πίστευε  ότι απο εκεί επήγαζαν τα νεύρα. Όμως παρά το γεγονός 

                        ότι διεξήγαγε  πολλές πτωματικές τομές, δεν παρείχε 

                      περισσότερες ανατομικές λεπτομέρειες  για σκελετικές ή 

                       νευρικές δομές [Singer CJ, 1968].

[Εικόνα 3-α.]

ΑΡΕΤΑΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ (81-138 Π.Χ)

Γεννήθηκε στην Καππαδοκία και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια. 

Ήταν  ο πρώτος που περιέγραψε  χιασμό νευρικών ινών που 

μεταφέρουν το «πνεύμα της κινητικότητας» [Εικόνα 3-β.]

Εικόνα 3-α και 3-β. 
Πάνω: άγαλμα του Ερωφίλου
Κάτω: σκίτσο του Αρεταίου της Καππαδοκίας
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                                Galen (AD 130–200)

Πολύ λίγες  ανατομικές γνώσεις υπήρχαν πριν τα πειράματα του. 

Περιέγαψε με πολλές λεπτομέρειες τις μήνιγγες, τον πρόσθιο και

οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο, τα τόξα, τα πέταλα, καθώς και 

λεπτομέρειες του τοπικού αγγειακού δικτύου [Sanan A, 1996].

Κατά τη διάρκεια της μεσαιωνικής περιόδου (700-1500 μ.χ) 

σχεδόν τίποτα σημαντικό  δεν προστέθηκε στη γνώση μας για 

τη δομή και τη λειτουργικότητα της Σπονδυλικής Στήλης και 

του νωτιαίου μυελού [Singer CJ, 1968]. 

                          Oribasius (AD 325–403)

                         Προσέφερε σχετικά σαφείς περιγραφές για την επίδραση  

                          βλαβών σε διαφορετικά επίπεδα του Νωτιαίου Μυελού. 

                         Προσέθεσε επίσης μία επιπλέον μπάρα στον 

                         «Ιπποκρατικό κηδεμόνα» για την ανάταξη καταγμάτων 

                         της  Σπονδυλικής Στήλης.

                           ΠΑΥΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΙΓΙΝΑΣ  (625-690)

Ο Παύλος συνέλλεξε όλες τις βασικές γνώσεις και τα στοιχεία 

που υπήρχαν έως τότε και τα τελευταία χίλια χρόνια, και 

παρήγαγε ένα επτάτομο σύγραμμα σχετικό με τις κακώσεις και 

τις συνέπειές τους.

Μέσα στο επτάτομο σύγραμμά του περιγράφεται με ακρίβεια η 

εφαρμογή κηδεμόνων για ανάταξη καταγμάτων Σπονδυλικής 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΙ  ΧΡΟΝΟΙ
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Στήλης και μάλιστα γίνεται συχνή αναφορά στον Ιποκρατικό 

κηδεμόνα που εφαρμόζεται για κακώσεις αλλά και σε άλλες 

ανωμαλίες της Σ.Σ. [Singer CJ, 1968].

Μάλιστα  στον Παύλο της Αίγινας αποδίδονται και οι πρώτες 

πεταλεκτομές για απελευθέρωση πίεσης στο Νωτιαίο Μυελό.

Avicenna (AD 980–1037)

Πίστευε ότι οι βασικές λειτουργίες της κινητικότητας έχουν 

άμεση σχέση με την ακεραιότητα του Νωτιαίου καναλιού και 

του εμπεριεχομένου Νωτιαίου Μυελού [Finger S, et al. 1994].

Επίσης πολύ σωστά είχε εντοπίσει ότι η σημασία της 

προστασίας του νωτιαίου μυελού είναι τεράστια για την 

ακεραιότητα της νευρικής λειτουργίας. Αυτός ο Πέρσης 

γιατρός γνωρίζοντας πολύ καλά Ελληνικά μετέφρασε όλα τα 

προηγούμενα σχετικά ελληνικά κείμενα, προσέδωσε και δικές 

του τροποποιήσεις και συνέγραψε ένα τετράτομο έργο που 

χρησιμοποιόυνταν στα πανεπιστήμια της εποχής μέχρι και 4 

αιώνες αργότερα [Sanan A, 1996].

Εικόνα – 4. Πορτραίτο του Αβικένα
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                                Gerard Blasius (1625–1692)

Η πρώτη σημαντική εργασία για το νωτιαίο μυελό ήταν αυτή 

του Blasius το 1666. Ήταν ο πρώτος που κατέδειξε την 

εμβρυολογική προέλευση του νωτιαίου μυελού. 

                          Domenico Mistichelli (1675–1715)
                               Καθηγητής ανατομίας στο πανεπιστήμιο της Πίζας

                                 Francois Pourfour du Petit (1664–1741)
     Νευρολόγος και ανατόμος στο Παρίσι.

Η διευκρίνιση των διάφορων συνδέσεων στο νωτιαίο μυελό 

άρχισε πραγματικά με πειράματα από Mistichelli (1709) και 

Pourfoir du Petit (1710). [Sanan A, 1996].

Το 1809, Ο Rolando περιέγραψε τη «gelatinosa substantia»

κατόπιν μικροτομικών ερευνών και το 1824 ο Stilling, εισήγαγε

θεμελιώδη εργαλεία για τη μελέτη του νωτιαίου μυελού με 

διάφορες  ανατομικές τεχνικές παρασκευής.

Οι σύγχρονες μελέτες της ανατομίας και της λειτουργίας του 

νωτιαίου μυελού άρχισαν από Brown-Sequard. [Εικόνα – 5]

Εικόνα – 5.  Πορτραίτο του Brown-Sequard

Αναγέννηση και νεώτεροι χρόνοι
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Το 1846, αυτός έκανε νευροφυσιολογικά πειράματα [Finger S, 

et al. 1994] και πειραματική πρώτη επίδειξη σε κοινό, της 

κινητικής και αισθητικής λειτουργικότητας καθώς και των 

αντανακλαστικών.

Στη συνέχεια πολλές ανατομικές και νευροφυσιολογικές 

μελέτες αύξησαν εντυπωσιακά τις γνώσεις μας από : Burdach

(1826), Türck (1849), Clarke (1851), Lissauer (1855), Goll

(1860), Flechsig (1876), Gowers (1880) και Bastian (1890).

Η κάκωση του νωτιαίου μυελού είναι από τις 

καταστροφικότερες καταστάσεις ανθρώπινου τραυματισμού 

και ουσιαστικά οι ερευνητές του 20ΟΥ και κυρίως του 21ΟΥ

αιώνα, προσπαθούν να βγάλουν λανθασμένη τη ρήση του

Imhotep 4600 Π.Χ  ότι «η κάκωση του νωτιαίου μυελού είναι 

μία κατάσταση που δεν θεραπεύεται».

Κηδεμόνας - τραπέζι ανάταξης που αποδίδεται στον Ιπποκράτη



ΚΕΦ. – 3, Γ2, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  ΤΩΝ  ΚΑΚΩΣΕΩΝ   ΤΗΣ  
ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ  ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ  ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ  ΣΤΗΛΗΣ

3.1 Γενικά

Η Ανατομική ιδιαιτερότητα της κατώτερης αυχενικής σπονδυλικής στήλης 

οφείλεται στο γεγονός ότι υπόκειται στην επίδραση πολλών έμμεσων 

καταπονήσεων και πολλών συνδυασμένων δυνάμεων. Η οστική κάκωση 

ακολουθεί την κάκωση των μαλακών μορίων μυών και συνδεσμικών 

στοιχείων, που όταν ξεπεράσουν το όριο αντοχής τους, εμφανίζεται η 

οστική βλάβη ή η καταπόνηση οδηγεί σε εξάρθρημα.

Εκτός από τη γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων των επιμέρους ιστών, 

σημασία έχει και η γνώση των μηχανικών ιδιοτήτων της λειτουργικής 

μονάδος της Σ.Σ., την οποία ο Schmorl είχε ήδη προσδιορίσει ως 

αποτελούμενη απο δύο συνεχόμενους σπονδύλους και το μεταξύ αυτών 

μεσοσπονδύλιο δίσκο. Η λειτουργική ομάδα αποτελεί ένα υδροστατικό 

πρότυπο, καθώς ο ζελατινώδης πυρήνας του μεσοσπονδυλίου δίσκου 

αποτελεί ένα τέλειο υδροστατικό μέσο, εξασκώντας ισότιμη πίεση προς 

όλες τις κατευθύνσεις ιδιότητα την οποία χάνει ο εκφυλισθείς στα 

ηλικιωμένα άτομα μεσοσπονδύλιος δίσκος και απορροφώντας τις 

επιδρώσες καταπονήσεις, συμβάλλει μαζί με τους συνδέσμους στην 

ακεραιότητα των σπονδύλων. Οι μηχανικές ιδιότητες της λειτουργικής 

μονάδος γίνονται κατανοητές μετά από μελέτη της παραμορφώσεως μετά 

   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  -   3
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από φόρτιση. Η δυσκαμψία και η αντοχή της είναι συνάρτηση των 

γλοιοελαστικών ιδιοτήτων των ιστών, με την συμπεριφορά τους σε 

ανάλογες περιπτώσεις, το είδος της καταπονήσεως και το γεωμετρικό 

σχήμα της. 

     Για πολλά χρόνια η έρευνα των κακώσεων του νωτιαίου μυελού είχε 

επικεντρωθεί γύρω από την υπόθεση ότι η βασική προσφορά προς τον 

τραυματία είναι η προστασία όσων νευραξόνων επιβίωσαν από περαιτέρω 

βλάβη. Η χειρουργική θεραπεία ακολουθώντας αυτή την υπόθεση, 

επιδιώκει την άμεση αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και τη 

σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης. Ακολουθώντας την ίδια 

υπόθεση, η έρευνα στο εργαστήριο στράφηκε στην αναγνώριση αυτών των 

παθοφυσιολογικών μηχανισμών που οδηγούν σε περαιτέρω βλάβη του 

νωτιαίου μυελού, καθώς και στην ανακάλυψη φαρμακευτικών ουσιών που 

μπορεί να δράσουν προστατευτικά. Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας 

ήταν και η πολυκεντρική έρευνα, που απέδειξε την αξία της χορήγησης 

υψηλών δόσεων μεθυλπρεδνιzολόνης στην οξεία φάση της κάκωσης του 

νωτιαίου μυελού.

3.2 Νευροφυσιολογία κακώσεων Νωτιαίου Μυελού

                        Τα τελευταία χρόνια η κατανόηση τόσο του μηχανικού αποτελέσματος 

της κάκωσης πάνω στο νωτιαίο μυελό, όσο και των διαταραχών της 

αιμάτωσης και του μεταβολισμού στο σημείο της βλάβης, οδήγησε στην 

αναzήτηση μεθόδων που θα επιτρέπουν όχι μόνο τον περιορισμό της 
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επέκτασης της βλάβης, αλλά και την αποκατάσταση της χαμένης 

λειτουργικότητας.

                        Σε αυτή την αλλαγή κατεύθυνσης έχουν συντελέσει τρεις βασικές 

επιστημονικές παρατηρήσεις: Πρώτον, η έρευνα που έγινε απέδειξε ότι 

είναι απαραίτητη η ακεραιότητα μόνο ελάχιστων νευραξόνων (περίπου 

10%) για να επιτευχθεί ικανοποιητική αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας των άκρων σε πειραματόzωα. Η παρατήρηση αυτή 

επιτρέπει την υπόθεση ότι ο νωτιαίος μυελός μπορεί να είναι ικανός να 

προσαρμοστεί σε σημαντική απώλεια δεματίων. Δεύτερον, n 

νευροφυσιολογική έρευνα έδειξε ότι η απομυελίνωση των νωτιαίων 

νευραξόνων παίzει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση και στη διατήρηση της 

βλάβης του νωτιαίου μυελού.Τρίτον υπάρχουν εργασίες που υποθέτουν ότι 

ο νωτιαίος μυελός των θηλαστικών έχει την ικανότητα περιορισμένης 

αναγέννησης και ανακατανομής των νευραξόνων και των συνάψεων.

         Αν και αυτές οι εξελίξεις της βασικής έρευνας δεν έχουν ακόμη βρει   

άμεση πρακτική κλινική εφαρμογή, αποτελούν όμως ένα ισχυρό 

επιχείρημα για την επιθετική θεραπεία των κακώσεων του νωτιαίου 

μυελού, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες να ωφεληθούν αυτοί οι 

ασθενείς από μελλοντικές θεραπείες.

3.3    Μηχανικά στοιχεία εμβιομηχανικής

                  Από καθαρά εμβιομηχανική άποψη, η Αυχενική Μοίρα και ο νωτιαίος    

                  μυελός που περιβάλλει θεωρείται ένα  υλικό με χαμηλό βαθμό ακαμψίας.   
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                    Σε ένα τέτοιο υλικό, τα φορτία που   εφαρμόzονται οδηγούν στον  

                   ελκυσμό μέρους ή όλου του ιστού. Η  πιο απλή μορφή φόρτισης είναι ο 

                   ελκυσμό κατά τον επιμήκη άξονα, κατά τον οποίο όλος ο ιστός υφίσταται 

                  διατατικές δυνάμεις. Κατά την εφαρμογή φορτίσεων κάμψης και 

                   έκτασης, οι δυνάμεις ελκυσμού  :  

                   Α. ποικίλλουν κατά μήκος της διαμέτρου του νωτιαίου μυελού. Ιδιαίτερα 

                   εστιακά φορτία, όπως δυνάμεις διάτμησης από ένα εξάρθρημα ή  

                   υπεξάρθρημα της αυχενικής σπονδυλικής στήλης ή άμεσης συμπίεσης 

                   από ένα παρεκτοπισμένο οστικό τεμάχιο, προκαλούν ελκυσμό ενός 

                   μέρους των δεματίων, (εικόνα 1α). Β. Η βλάβη των νευραξόνων που  

                   υφίστανται ελκυσμό εξαρτάται από το βαθμό παραμόρφωσης και οι  

                   ηλεκτροφυσιολογικές και βιοχημικές μεταβολές που ακολουθούν θα  

                   καθορίσουν το κατά πόσο αυτή η βλάβη θα είναι μόνιμη ή παροδική.  

Εικόνα 1α. Μοντέλα μηχανικής παραμόρφωσης νωτιαίου μυελού.

Χωρίς 
παραμόρφωση   ελκυσμός
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3.4  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ

Υπάρχουν τρεις βασικοί μηχανισμοί κάκωσης του νωτιαίου 

μυελού: 

(α) εξωτερική συμπίεση, (β) ελκυσμός, (γ) συνδυασμός 

ελκυσμού με συμπίεση. Η γνώση του ακριβούς μηχανισμού 

παραμόρφωσης είναι απαραίτητη για τον προεγχειρητικό 

σχεδιασμό, έτσι ώστε να γίνει επαρκής αποσυμπίεση και να αποφευ-

χθεί νέα ιατρογενής βλάβη.

Εξωτερική συμπίεση

Η εξωτερική συμπίεση του νωτιαίου μυελού θεωρείται η πιο 

σημαντική αιτία νευρολογικής βλάβης που οφείλεται σε 

εκφυλιστική νόσο ή σε τραύμα. Στις εκφυλιστικές παθήσεις της 

σπονδυλικής στήλης, η συμπίεση είναι συνήθως το αποτέλεσμα 

δακτυλιοειδούς συμπίεσης του νωτιαίου μυελού. Στις κακώσεις της 

σπονδυλικής στήλης η βλάβη οφείλεται στην παρεκτόπιση ενός 

οστικού τεμαχίου (συνήθως κοιλιακού), το οποίο πιέzει το νωτιαίο 

μυελό.
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Εικόνα 1β. Μοντέλα μηχανικής παραμόρφωσης νωτιαίου μυελού.

Ο νωτιαίος μυελός αποτελείται κυρίως από μακρές νευρικές 

οδούς (λευκή ουσία) και από λιγότερους νευρώνες (φαιά ουσία). 

Καθώς οι νευράξονες (λευκή ουσία) είναι γενικά πιο ανθεκτικοί 

στην πίεση, μπορούν να αντέξουν πολύ μεγαλύτερη παραμόρφωση 

από ό,τι οι νευρώνες του κεντρικοϋ νευρικού συστήματος.

Ελκυσμός

Η διάταση του νωτιαίου μυελού και των νευρικών οδών του 

οδηγεί σε ηλεκτροφυσιολογικές και μεταβολικές διαταραχές και 

τελικά σε κυτταρικό θάνατο (Cusick JF, et al. 1982). O Torg και οι 

υπεξάρθρημα
Μοντέλο πίεσης

υπερέκταση
η

υπέρκαμψη
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συνεργάτες του, το 1985, σε μια εργασία που τιμήθηκε με το 

βραβείο Nicolas Andry, υποστήριξαν ότι ο ελκυσμός του νευράξονα 

είναι υπεύθυνος για τη νευρολογική βλάβη που ακολουθεί μια 

κάκωση του νωτιαίου μυελού. Μικρού βαθμού ελκυσμός οδηγεί σε 

αντιστρεπτές μεταβολές της λειτουργίας, όπως n παροδική 

τετραπληγία που έχει παρατηρηθεί σε αθλητές του αμερικανικού 

ποδοσφαίρου [Torg JS et al. 1986]. Μεγαλύτερος βαθμός διάτασης 

του νευράξονα οδηγεί σε ενεργοποίηση αυτολυτικών ενζύμων, που 

καταλήγει σε καταστροφή μέρους των νευραξόνων. Υψηλού 

βαθμού ελκυσμός οδηγεί σε ανατομική διακοπή της συνέχειας του 

μυελού. [ Torg JS et al. 1995 ]  

                  Συνδυασμός ελκυσμού με συμπίεση

                  Ένα συχνό αίτιο κάκωσης, το οποίο δεν έχει αναγνωρισθεί 

                 ευρέως, είναι η πίεση του νωτιαίου μυελού ως χορδή σε 

                 προβάλλοντα τμήματα του σπονδυλικού σωλήνα. Ένα τέτοιο 

                 παράδειγμα είναι η νευρολογική βλάβη που παρατηρείται σε 

                 ασθενή με εστιακή κυφωτική παραμόρφωση στην αυχενική μοίρα  

                 [Benzel EC, Larson SJ 1999] (εικόνα 3).
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Εικόνα - 3. Απεικόνιση του μηχανισμού με τον οποίο εφαρμογή μιας διατατικής 

δύναμης οπισθίως για την διόρθωση   μιάς τραυματικής κυφωτικής παραμόρφωσης, 

μπορεί   να οδηγήσει σε νευρολογική συνδρομή.

Η βλάβη του νωτιαίου μυελού μπορεί να οφείλεται στην άμεση 

συμπίεση και ισχαιμία των νευραξόνων που βρίσκονται κοιλιακά, 

ενώ ταυτόχρονα τα ραχιαία δεμάτια υφίστανται βλάβη απο 

ελκυσμό. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει βλάβη του νωτιαίου μυελού 

απο συνδυασμό ελκυσμού και συμπίεσης, θα πρέπει να γίνεται 

πρώτα ανάταξη της κοιλιακής μάζας που προκαλεί την βλάβη. Η 

απλή διάταση για την διόρθωση της κυφωτικής παραμόρφωσης έχει 

Διατατικές δυνάμεις
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αποδειχθεί ότι όχι μόνο δεν αποσυμπιέζει το νωτιαίο μυελό αλλά

μπορεί και να επιδεινώσει τη νευρολογική εικόνα [Benzel EC et al. 

1992], [Benzel EC et al. 1993], [Benzel EC et al. 1999].. 

. 
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Οι τραυματικές βλάβες του αυχενικού νωτιαίου μυελού συμβαίνουν με 

ετήσια συχνότητα 20 - 40 ανά εκατομμύριο πληθυσμού στις 

περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες. Οι μισές απο τις βλάβες 

αυτές είναι πλήρεις. 

Τα τροχαία ατυχήματα ευθύνονται για περισότερο από 45% ενώ 

ακολουθούν με φθίνουσα συχνότητα οι πτώσεις, οι εγκληματικές 

ενέργειες και οι αθλητικές κακώσεις. Απο Ελληνικές μελέτες φαίνεται 

ότι τα τροχαία ατυχήματα ευθύνονται για πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, 

ενώ οι εγκληματικές ενέργειες μάλλον ευθύνονται σε πολύ μικρό 

ποσοστό στην Ελλάδα.

Παρά την πρόοδο και την ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης στις 

Ε.Π.Α και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν φαίνεται να υπάρχει αισθητή 

μείωση της συχνότητας των κακώσεων του Νωτιαίου Μυελού. Επίσης 

παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εντατική θεραπεία και στα 

πρωτόκολλα καινούριων θεραπειών, λίγα έχουν γίνει στον τομέα της 

πρώϊμης θεραπείας παρά την επισταμένη έρευνα και τις πολλές 

πειραματικές μελέτες.

Η πρώϊμη θεραπεία παραμένει αμφιλεγόμενη και χρειάζεται ακόμη 

περισσότερη έρευνα και αποδείξεις.

         ΑΡΧΕΣ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ - 4
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Κύρια οι σκοποί της αντιμετώπισης των ασθενών μετά από κάκωση 

στην Αυχενική Μοίρα περιβάλλοντος, α. την πρόληψη περαιτέρω 

βλάβης και τη διατήρηση κατάλληλου προβλήματος για την ανάρρωση 

του Νωτιαίου Μυελού, β. Τον περιορισμό της πρώϊμης 

μετατραυματικής νοσηρότητας και θνητότητας, που είναι άμεση 

συνέπεια της τραυματικής βλάβης του ΝΜ ή αποτέλεσμα των 

επιπλοκών της παράλυσης και των συνοδών βλαβών από άλλα όργανα.

Η πρώϊμη αντιμετώπιση αυτών των ασθενών αρχίζει από το χώρο του 

τραυματισμού. Σε έναν αναίσθητο τραυματία ή σε έναν άρρωστο ο 

οποίος έχει περιορισμένη  αισθητική ή κινητική λειτουργία γίνεται 

πάντα η υπόθεση ότι υπάρχει  κάκωση του ΝΜ, ιδίως άν υπάρχουν 

σημεία κάκωσης της κεφαλής.

Οι επείγουσες προσπάθειες αναζωογόνησης στοχεύουν στη διατήρηση 

της αναπνευστικής οδού, στη σταθεροποίηση του καρδιαγγειακού 

συστήματος και στον έλεγχο της αιμορραγίας, και πρέπει να γίνονται με 

τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κινήσεις στην αυχενική 

σπονδυλική στήλη.

Οι παραπάνω ενέργειες δεν σώζουν μόνο τη ζωή του τραυματία, αλλά 

διατηρούν ένα μεταβολικό περιβάλλον στο ΝΜ, το οποίο πιθανώς να 

Αρχές πρώϊμης θεραπείας 
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περιοριορίζει την επέκταση της βλάβης. Ο άρρωστος στη συνέχεια, 

μεταφέρεται στο νοσοκομείο ακινητοποιημένος. Ο αυχένας 

ακινητοποιείται και ο ασθενής τοποθετείται σε θέση Trendeleburg που 

προάγει την κεντρική φλεβική επαναφορά.

Η αρχική κλινική και ακτινολογική εκτίμηση στα επείγοντα ιατρεία 

αφορά όλες τις ειδικότητες εξαιτίας πιθανότητας συνοδών κακώσεων 

σε κεφαλή, άκρα, σπλάχνα, αγγεία. Όταν ο ασθενής έχει 

σταθεροποιηθεί γίνεται επιμελημένη νευρολογική εξέταση  η οποία και 

καταγράφεται και φυσικά παρακολουθείται και καταγράφεται κατ’ 

επανάληψη.

Η Κλινική εξέταση μετά από κάκωση Α.Μ..Σ.Σ. πρέπει να ακολουθεί 

ένα σταθερό πρωτόκολλο διότι πρέπει να επιτευχθεί.

Εάν υπάρχει κλινική απόδειξη βλάβης του ΝΜ, χορηγείται 

μεθυλπρεδνιζολόνη σύμφωνα με το σχήμα: 30mg/kg bolus και στη 

συνέχεια  5,4mg/kg/ώρα x 23 ώρες, αν η βλάβη έχει συμβεί σε 

λιγότερες από 8 ώρες. Όλη η Σ.Σ. πρέπει να ακινητοποιηθεί και να

ακτινογραφηθεί γιατί αναφέρεται μία συχνότητα 7-15% κακώσεων 

διπλού επιπέδου. Στη συνέχεια, γίνεται αξονική τομογραφία υψηλής 

διακριτικής ανάλυσης, οποιασδήποτε βλάβης έχει πρωτοανιχνευθεί.

Η αξονική τομογραφία (ΑΤ) παραμένει η κλασική εξέταση που 

αναδεικνύει τα κατάγματα και τον περιορισμό του νωτιαίου σωλήνα 

από οστικά τεμάχια. Φαινομενικά καλοήθη συμπιεστικά κατάγματα 

στις απλές ακτινογραφίες πρέπει να ελέγχονται με ΑΤ , ιδιαίτερα σε 
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περιπτώσεις τραυμάτων υψηλής κινητικής ενέργειας. Με την 

τεχνολογία του «σπειροειδούς ΑΤ» δυνάμεθα την ανακατασκευή σε 

οβελιαίο επίπεδο, καθώς και τη διάγνωση μικρών καταγμάτων σε 

οριζόντιο επίπεδο.

Η  Μαγνητική Τομογραφία  (MRI) δεν αντικαθιστά βέβαια την αξονική 

τομογραφία  που θεωρείται κλασσική εξέταση στη μελέτη των 

καταγμάτων της Σ.Σ., αλλά έχει κάποια πλεονεκτήματα :

H  εμφάνιση εκτός απο τις βλάβες του ΝΜ , και οποιασδήποτε 

ενδοθηκικής βλάβης, όπως κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου που πιέζει 

ή κάποιο αιμάτωμα. Επίσης βέβαια δίνει λεπτομερείς πληροφορίες και 

για τις ρήξεις των συνδέσμων. Από τελευταίες μελέτες μάλιστα 

αποδεικνύεται ότι μελέτη με μαγνητική τομογραφία στην οξεία φάση 

του τραυματισμού έχει προγνωστική σημασία για το τελικό αποτέλεσμα 

της νευρολογικής βελτίωσης. Έτσι λοιπόν όταν παρατηρείται 

ενδομυελική αιμορραγία, η μέση κινητική βελτίωση βρέθηκε ότι είναι 

9%, ενώ όταν υπάρχει ενδομυελικό οίδημα σε περισσότερα από ένα 

σπονδυλικά τμήματα βρέθηκε ότι είναι 41%, ενώ όταν υπάρχει 

ενδομυελικό οίδημα μόνο σε ένα σπονδυλικό επίπεδο ή λιγότερο, 

βρέθηκε ότι είναι 72%.Μετά την πρώτη σταθεροποίηση και θεραπεία 

των οξειών κακώσεων, οι αθενείς πρέπει συμπεριλαμβάνονται σε ένα 

ενδελεχές πρωτόκολλο, το οποίο στοχεύει στον περιορισμό των 

επιπλοκών των βλαβών του ΝΜ και στη βελτιστοποίηση του 

λειτουργικού αποτελέσματος.
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Το ασταθές σπονδυλικό τμήμα πρέπει να ακινητοποιηθεί 

αποτελεσματικά, έτσι ώστε να προληφθούν επιπλέον βλάβες του ΝΜ.

Δυστυχώς είναι πολλές οι περιπτώσεις απο ατελείς βλάβες οι οποίες 

έγιναν πλήρεις μετά απο μία ακτινογραφία θώρακος απο διαφόρους 

χειρισμούς τεχνολόγων για την τοποθέτηση ακτινολογικής κασέτας ή 

άλλων χειρισμών.

Όλα τα παραπάνω τονίζουν τη σημασία της εμπειρίας του συνόλου του 

προσωπικού που εμπλέκεται απο τον τόπο του ατυχήματος μέχρι και 

τον χώρο της τελικής αντιμετώπισης.

Σε αρκετούς ασθενείς είναι απαραίτητη η παρεντερική διατροφή 

εξαιτίας υπερμεταβολικής κατάστασης και του παρατεταμένου ειλεού, 

που συχνά συνοδεύει τις βλάβες του ΝΜ. Η έναρξη διατροφής μπορεί 

να καθυστερήσει επιπλέον, εάν απαιτείται να γίνει κάποια μεγάλη 

εγχείρηση.

Η χρήση δίαιτας με μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες και 

μαλακτικών φαρμάκων των κοπράνων, όπως επίσης και η περιοδική 

χρήση υπακτικών κατά τη διάρκεια της νύκτας συνδυασμένα με 

εκπαίδευση για μετά το γεύμα αφόδευση και δακτυλικό ερεθισμό 

συνήθως οδηγεί σε ικανοποιητική λειτουργία την πλειονότητα των 

ασθενών.

Διατροφή – Λειτουργία εντέρου
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Πρέπει να αρχίσει κατάλληλα ο διαλείπων καθετηριασμός της κύστης, 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο όγκος/χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να 

επιταχυνθεί η επιστροφή του τόνου της κύστης, να ελαχιστοποιηθεί ο 

κίνδυνος για ουρολοίμωξη και υδρονέφρωση και για να αποφευχθούν 

αυτόματα αντανακλαστικά φαινόμενα, συνδεδεμένα με την 

υπερπλήρωση της κύστης και με φλεγμονή. Αρχίζει επίσης η χορήγηση 

αντιβιοτικών σε περίπτωση μόνιμου καθετηριασμού, για αποφυγή 

ουρολοίμωξης

Εφαρμόζονται ειδικές κάλτσες, οι οποίες εκπτύσσονται περιοδικά, με 

έναν ιδιαίτερο μηχανισμό, έτσι ώστε να προληθεί  ο κίνδυνος 

ανάπτυξης θρομβώσεων. Εάν δεν υπάρχει κάποια ειδική αντένδειξη, 

αρχίζει επίσης η υποδόρια χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού 

βάρους. Σε όλους τους αρρώστους που έχουν παράλυση των κάτω 

άκρων γίνεται εβδομαδιαία μη επεμβατική μελέτη με Doppler. Σε 

περιπτώσεις όπου υπάρχουν έστω και απλές ενδείξεις θρόμβωσης, 

αρχίζει θεραπεία με πλήρη δόση ηπαρίνης και ακολουθεί αγωγή με 

αντιπηκτικά από το στόμα.

Ουροποιητικό σύστημα

Αντιπηκτική αγωγή
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Ένα συχνό πρόβλημα που συναντάται, είναι όταν ο ασθενής έχει 

επιπροσθέτως κάταγμα σε κάποιο παράλυτο άκρο. Αυτό το παράλυτο 

κατεαγός άκρο αυξάνει τον κίνδυνο και τις επιπλοκές που συνοδεύονται 

με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κατά 70%. Είναι δύσκολη η 

παρακολούθηση σε αυτούς τους ασθενείς, γιατί είναι ακινητοποιημένοι 

με γύψινο νάρθηκα ή εξωτερική οστεοσύνθεση και η εφαρμογή αυτών 

των ειδικών καλτσών καθίσταται αδύνατη. Η τοποθέτηση σε αυτούς 

τους ασθενείς ενός φίλτρου Greenfield πρέπει να γίνει απο την πρώτη 

ώρα, μέχρι να επιτευχθεί ενεργητική κινητοποίηση. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι τραυματίας με κάκωση του ΝΜ μπορεί να 

αναπτύξει κατακλίσεις τις πρώτες  4 ώρες απο το αρχικό τραύμα. Γι 

αυτό και το γύρισμα του ασθενούς ανα δύωρο καθώς και τα ειδικά 

κρεββάτια και αεροστρώματα είναι απαραίτητα  στην αντιμετώπιση 

αυτών των ασθενών.

Νέα θεραπευτικά πρωτόκολλα δοκιμάστηκαν τη τελευταία δεκαετία, 

αλλά και καινούριες ανακαλύψεις που αφορούσαν βιοχημικές αλλαγές 

μετά απο πειραματικό τραυματισμό του ΝΜ, και οδήγησαν σε μία 

σειρά απο νέες θεραπευτικές προτάσεις.

    Κατακλίσεις

Νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις
των βλαβών του Νωτιαίου Μυελού
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Η τεράστια πρόοδος στη νευροχημεία οδήγησε στην ανακάλυψη 40 

ενεργών νευροπεπτιδίων επιπλέον των 7 κλασικών νευροδιαβιβαστών.

Τα περισσότερα απο τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την άμεση 

θεραπεία  βλαβών του ΝΜ, έχουν αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα 

πειραματικών μοντέλων βλάβης του ΝΜ. Τα περισσότερα απο αυτά τα 

φάρμακα παρασκευάστηκαν ως αντίδοτα στη δευτερογενή βλάβη. Το 

γεγονός που πυροδοτεί τη δευτερογενή βλάβη στο ΝΜ θεωρείται ότι 

είναι η ισχαιμία, αν και η άμεση βλάβη στις μεμβράνες των νευρώνων 

μπορεί επίσης να συμμετέχει στα καταστροφικά γεγονότα.

Mετά απο μία βραχεία περίοδο υπεραιμίας η αιματική ροή στο νωτιαίο 

μυελό ελαττώνεται πολύ, σε επίπεδα δυνητικά ισχαιμίας, μέσα σε λίγα 

λεπτά από τη βλάβη. Οι πιθανές αιτίες συμπεριλαμβάνουν μηχανική 

διακοπή της μικροκυκλοφορίας του ΝΜ, αγγειόσπασμο, αυξημένη 

γλοιότητα αίματος και θρόμβωση, η οποία δημιουργείται από τη 

συνάθροιση των αιμοπεταλίων που προκαλείται από τις 

προσταγλανδίνες. Η αυτορύθμιση της αιματικής ροής μπορεί να 

επηρεαστεί σε ποικίλες περιόδους με αποτέλεσμα διακύμανση της ροής 

σε σχέση με τη συστηματική πίεση.   

Η μετατραυματική υπόταση που ακολουθεί συνήθως αιμορραγία ή 

νευρογενές shock αυξάνει και την τοπική ισχαιμία του ΝΜ. Στη 

διεύρυνση του ΝΜ, η οποία επακολουθεί ως αποτέλεσμα της 

ενδομυελικής αιμορραγίας και του οιδήματος της λευκής ουσίας 

αντιστέκεται  κυρίως η χοριοειδής μήνιγγα. Τα γεγονότα αυτά μπορούν 
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επιπλέον εύκολα να ελατώσουν την πίεση εξίδρωσης “perfusion”, ενώ η 

ενδομυελική πίεση των ιστών αυξάνεται και αυτό είναι ίσως όμοιο 

φαινόμενο με το σύνδρομο διαμερίσματος. Υποστηρίζεται από τους 

περισσότερους ερευνητές ότι η διάρκεια και η βαρύτητα της ισχαιμίας 

μπορούν να εγκαταστήσουν και να συμμετέχουν σε μία καταστροφική 

διαδικασία βιοχημικών, μεταβολικών και άλλων φαινομένων στη 

μεμβράνη, τα οποία έχουν καταστροφικά αποτελέσματα  στη 

λειτουργία και βιωσιμότητα του νευρώνα. Έχει προταθεί ότι η αρχική 

μεταβολική έκπτωση εμποδίζει την ακεραιότητα των αντλιών των 

ιόντων της μεμβράνης, γεγονός που οδηγεί σε έξοδο καλίου και μαζική 

είσοδο ασβεστίου μέσα στα νευρικά κύτταρα, διεργασίες που τελικά 

οδηγούν στο θανατό τους.

Παρά την στήριξη από ερευνητικής πλευράς της κλινικής σημασίας της 

δευτερογενούς βλάβης, έχει αμφισβητηθεί απο πολλούς  η πρακτική 

σημασία της , επειδή σπάνια μπορεί να ενοχοποιηθεί η καθυστερημένη 

μόνιμη νευρολογική επιδείνωση που ακολουθεί μία ατελή βλάβη από 

μία δομική αιτία δυνάμενη να αναγνωρισθεί. Η αποτυχία κάθε 

φαρμάκου να διαφοροποιήσει την κλινική πορεία μιας βλάβης του ΝΜ 

έχει οδηγήσει επίσης σε αμφιβολίες. Αυτά τα δευτερογενή φαινόμενα 

βέβαια είναι πιθανόν να μπορούν να μπορούν να μετατρέψουν μία 

πλήρη βλάβη δυνητικά αναστρέψιμη.    

Τα περισσότερα φάρμακα για τη θεραπεία των βλαβών του ΝΜ 

μελετήθηκαν στο εργαστήριο και έχουν δείξει ότι κάτω από ποικίλες 
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συνθήκες εξασκούν ορισμένα ευεργετικά αποτελέσματα στον 

τραυματισμένο ΝΜ.

Τα πρόδρομα αποτελέσματα του Καθηγητή  Wise Young που εργάζεται 

πάνω σε γάτες έδειξαν  ότι τα ποσοστά διάσωσης των μακρών δεματίων 

θα μπορούσαν να βελτιωθούν χρησιμοποιώντας μεθύλ-πρεδνιζολόνη, 

ναλοξόνη, γαγγλιοσίδια ή παλλόμενη μαγνητική ενέργεια 4 ώρες μετά 

από τραυματισμό του ΝΜ.  Οι Hitchon et al,  βρήκαν ότι η μεθυλ-

πρεδνιζολόνη δεν επιδρά στην αιματική ροή ή στα αισθητικά προκλητά 

δυναμικά σε πρόβατα που τους συμπιέστηκε ο ΝΜ. Παρά το γεγονός 

ότι άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένη αιματική ροή στο ΝΜ μετά 

από πειραματική βλάβη σε γάτες και ελαττωμένη εκφύλιση στα νευρικά 

νημάτια τους , με διατήρηση της λειτουργίας της μεμβράνης μετά τη 

χορήγηση αυτού του φαρμάκου. Οι Bracken et al, 1990 ανακοίνωσαν 

μία πολυκεντρική μελέτη (Νorth American Spinal Cord Injury Study) 

[NASCIS], που έδειξε ότι η μεθύλ-πρεδνιζολόνη που δίνεται τις πρώτες 

8 ώρες από τον τραυματισμό βελτιώνει τη νευρολογική αποκατάσταση. 

Δεν παρατηρήθηκε όμως καμμία ωφέλεια σε ασθενείς που άρχισαν τη 

θεραπεία με στεροειδή μετά απο τις πρώτες 8 ώρες της βλάβης. Η 

μελέτη αυτή υπέστη κριτική εξαιτίας του τρόπου νευρολογικής 

εκτίμησης και του σχετικά βραχέος χρονικού διαστήματος 

παρακολούθησης. Η μελέτη αυτή επίσης δεν περιέγραφε άν ήταν 

λειτουργικής σημασίας η νευρολογική βελτίωση. Σε μία δεύτερη 

πολυκεντρική μελέτη οι Bracken et al, 1993 έδειξαν ότι αν χορηγηθεί 
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30 mg/kg  βάρους μεθυλ-πρεδνιζολόνης μέσα στις πρώτες 8 ώρες από 

τον τραυματισμό και στη συνέχεια 5,4 mg/kg/ώρα για τις υπόλοιπες 23 

ώρες., υπάρχει νευρολογική βελτίωση που τεκμηριώνεται 

ικανοποιητικά από λειτουργική άποψη, όπως παρατηρήθηκε 6 

εβδομάδες, 6 μήνες, και ένα χρόνο μετά τη χορήγηση. Όμως στη 

λειτουργική βελτίωση δεν είχαμε αλλαγή στο βαθμό της κλίμακας 

Frankel, γι αυτό και η λειτουργική βελτίωση δεν θεωρήθηκε σημαντική. 

Παρά το παραπάνω συμπέρασμα η μελέτη αυτή είναι άκρως σημαντική, 

γιατί αντιπροσωπεύει την πρώτη κλινική απόδειξη της αξιοπιστίας των 

ερευνητικών δεδομένων που αφορούν τη δευτερογενή βλάβη.

Η μαζική δόση των στεροειδών που απαιτείται για να παραχθεί κλινικό 

αποτέλεσμα, αποτελεί ένδειξη ότι η δράση τους δεν εξασκείται μέσω 

υποδοχέων, αλλά πιθανώς με τη σταθεροποίηση της μεμβράνης των 

κυττάρων εξαιτίας αναστολής της οξείδωσης των λιπιδίων και της 

υδρόλυσης.

Τη μελέτη αυτή χαρακτηρίζει ο Hall μεγάλο σταθμό στην έρευνα για τη 

θεραπευτική παρέμβαση στη δευτερογενή βλάβη του τραυματισμού, 

που βελτιώνει τις καταστροφικές νευρολογικές συνέπειές της.
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Ανταγωνιστές των υποδοχέων των οπιούχων όπως η ναλοξόνη, 

αναστολέας των υποδοχέων των οπιοειδών, η οποία πιθανώς δρα με 

βελτίωση της συστηματικής πίεσης και της αναπνευστικής λειτουργίας 

και η ορμόνη έκκρισης  θυρεοτροπίνης [TRH]  (ανταγωνιστής των 

οπιοειδών).

6-ύδροξυ-ντοπαμίνη (που οδηγεί στη χημική απονεύρωση των 

νευρώνων της νορ-επινεφρίνης και των εξαρτημένων από τη 

σεροτονίνη).

Φάρμακα τα οποία επιτυγχάνουν σταθεροποίηση της μεμβράνης και 

αναστολή της οξείδωσης των λιπιδίων, όπως είναι τα κορτικοστεροειδή, 

και οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου (νιφεδιπίνη, διλτιαζέμη, 

βεραπαμίλη) 

Άλλα προτεινόμενα θεραπευτικά σχήματα
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KAΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 

[WHIPLASH INJURIES]

Γ4.1 Ορολογία. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει ένα μεγάλο εύρος 

διαφορετικής ονοματολογίας προκειμένου να αποδοθεί ακριβέστερα ο 

μηχανισμός βίας και το παθολογοανατομικό υπόστρωμα των κακώσεων 

αυτών.

Οι συνηθέστεροι όροι είναι τραυματισμοί απο επιτάχυνση [acceleration

injuries of the cervical spine], διάστρεμμα αυχενικής μοίρας [cervical sprain

syndrome] , κακώσεις δίκην μαστιγίου [whiplash injuries] ή κακώσεις εξ’ 

υπερεκτάσεως.

O Mc Nab [ αναφέρει ότι ο όρος “whiplash” θα έπρεπε να αναφέρεται 

μόνο για περιπτώσεις εξ’ υπερεκτάσεως, οι οποίες οφείλονται σε οπίσθια 

σύγκρουση. 

Η λογική της προτάσεώς του οφείλεται στην διαφορετικότητα του μηχανισμού 

της υπερεκτάσεως του αυχένα πέρα των φυσιολογικών ορίων, σε αντίθεση με 

την προσθία και πλαγία κίνηση του αυχένος, οι οποίες εμποδίζονται  από το 

στήθος και τους ώμους. Μία νεώτερη προσπάθεια ορισμού απο τον Barnsley

[Barnsley L  et al., 1994] καθορίζει ότι πρόκειται για τραυματισμό ενός ή 

περισσοτέρων στοιχείων της αυχενικής μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης, που 

αποδίδεται σε δυνάμεις αδρανείας, που εφαρμόζονται στην κεφαλή, κατά την 

     ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ  -  5



ΚΕΦ.. – 5, Γ 4,  KAΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ “WHIPLASH INJURIES”

40

διάρκεια ενός αυτοκινητιστικού ατυχήματος και έχει ως αποτέλεσμα αυχενικό 

πόνο. 

Ο ορισμός αυτός μάλιστα επεκτάθηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία και 

συμπεριλαμβάνει δυνάμεις, που εφαρμόζονται στο υπόλοιπο σώμα και έχουν 

σημαντική επίδραση στην Α.Μ.Σ.Σ. με φορά διαφορετική απο την κλασική 

προσθιοπίσθια μετατόπιση και δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν και αληθείς 

ανατομικές βλάβες.

Mε βάση τις διεθνείς στατιστικές το 20% των ασθενών, οι οποίοι θα 

εμπλακούν σε ατύχημα θα υποστούν κάκωση εξ’ υπερεκτάσεως. Η ετήσια 

επίπτωση κυμαίνεται απο 0,1% έως 0,7% και εξαρτάται από το υπο μελέτη 

δείγμα του πληθυσμού. Δηλαδή σε χώρες με αυξημένες ασφαλιστικές και 

συνταξιοδοτικές διεκδικήσεις, που δε θεωρούνται ιδιαίτερα αξιόπιστα., η 

ετήσια επίπτωση πλησιάζει το 0,7%. Θεωρείται όμως πως στο Δυτικό κόσμο η 

ετήσια πραγματική επίπτωση μετά απο οποιοδήποτε ατύχημα είναι 0,1%. Η 

μέση ηλικία των ασθενών τοποθετείται στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία, χωρίς 

να υπάρχει σαφής επικράτηση του ενός απο τα δύο φύλα. Οι ασθενείς που 

αιτιώνται αυχενικό άλγος με συμπτώματα πέραν των δύο μηνών και έως τους 

έξι μήνες, είναι περίπου 25%, ενώ μετά τους έξι μήνες παραμένει με 

συμπτώματα ένα ποσοστό 34% (late whiplash syndrome) σύμφωνα με την 

μελέτη της ομάδος μελέτης “Quebec Task Force”

Σαν αποτέλεσμα του παραπάνω είδους τραυματισμού μπορούμε να 

έχουμε διαφόρους τραυματισμούς ανατομικών στοιχείων της περιοχής:
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Οι τραυματισμοί των μεσοσπονδυλίων διαρθρώσεων «facets» συνήθως 

αφορούν κατάγματα, τόσο των ιδίων όσο και των εγγύς ανατομικών στοιχείων 

«supporting pillars», που είναι δύσκολο να ανιχνευθούν ακτινολογικά.. Στο 

μεσοσπονδύλιο δίσκο μπορεί να επισυμβούν αποσπαστικές κακώσεις, καθώς 

και επιμήκεις μικρές ρωγμές. [Barnsley L. et al., 1997]

Αναφέρονται επίσης ρήξεις των μυών της πρόσθιας περιοχής του αυχένος που 

συνήθως είναι ατελείς, ενώ οι συνδεσμικές κακώσεις μπορεί να αφορούν τον 

πρόσθιο επιμήκη σύνδεσμο ή τους πτερυγοειδείς συνδέσμους στο σύμπλεγμα  

Ινίο-Α1-Α2.

Τραυματισμοί του οπισθίου επιμήκους συνδέσμου και του ωχρού συνδέσμου, 

συνήθως δεν συνδυάζονται με κακώσεις τύπου “whiplash” ενώ η παρουσία 

τους δηλώνει αυξημένης βαρύτητος κάκωση. Και ο τραυματισμός των 

οπισθίων στοιχείων δεν διαγνώνεται εύκολα με απλές ακτινογραφίες , ενώ 

πολλές φορές οι παραπάνω τραυματισμοί δεν διαγιγνώσκονται ούτε και με τις 

ειδικότερες εξετάσεις, όπως αξονική και μαγνητική τομογραφία. [Davis SJ, et 

al. 1999].

Σοβαρότεροι τραυματισμοί ή πολυεπίπεδες βλάβες , μπορεί να προκαλέσουν 

των τραυματισμό των πλαγίων ογκωμάτων ή και των μαλακών μορίων στην 

πλάγια περιοχή του αυχένος.

Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει απο την μελέτη των Νibu και 

συνεργατών του, [Nibu K, et al. 1997] οι οποίοι αποδεικνύουν με 

προσομοίωση των κακώσεων τύπου whiplash σε πτωματικά υποστρώματα ότι 

επισυμβαίνει ένα είδος τραυματισμού της σπονδυλικής αρτηρίας με την έννοια 
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της δυναμικής επιμηκύνσεώς της. Συνεπώς αυτό το εύρημα θα μπορούσε να 

εξηγήσει κάποια απο τα παρατηρούμενα συμπτώματα. Επίσης κάποιες άλλες 

περιοχές πιθανού τραυματισμού όπως ο εγκέφαλος, οι κροταφογναθικές 

διαρθρώσεις, το συμπαθητικό στέλεχος (σύνδρομο Horner), προσπονδυλικά 

αιματώματα, κάκωση του οισοφάγου, τραυματισμοί του έσω και μέσου ωτός 

θα μπορούσαν να εξηγήσουν κάποια άλλα συμπτώματα όπως ίλιγγος,εμβοές, 

δυσφαγία, παροδική αμνησία κ.τ.λ. 

Τα αναφερόμενα συμπτώματα κατά σειρά συχνότητος, μετά από 

κάκωση απο υπερέκταση της Α.Μ.Σ.Σ., είναι αυχεναλγία, κεφαλαλγία ινιακού 

τύπου, άλγος στην ωμική ζώνη και μεσοπλάτιας χώρας, άλγος και αιμωδίες 

στην περιοχή του αντιβραχίου και της άκρας χειρός, ίλιγγος, εμβοές καθώς και 

ακουστικές και οπτικές διαταραχές.Τα κυρίαρχα συμπτώματα αποτελούν η 

αυχεναλγία και η κεφαλαλγία ινιακού τύπου σε ποσοστό άνω του 70%. Τα

υπόλοιπα συμπτώματα ανευρίσκονται σε λιγότερο απο 40% των περιπτώσεων 

[Suissa S. et al., 1995]

Η αυχεναλγία συνήθως είναι ήπια με αντανακλάσεις υπινιακά ή στα 

άνω άκρα και μπορεί να συνοδεύεται απο δυσκαμψία. Ο παθογενετικός 

μηχανισμός δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος, αλλά πιθανολογείται ότι το 

αυχενικό άλγος προέρχεται απο την κάκωση της περιοχής των “facets”. 

Άλλα συμπτώματα όπως γενικευμένη αδυναμία, καθώς και διαταραχές

συγκεντρώσεως μνήμης είναι σπανιότερα 10 –38% [Suissa S. et al., 1995]

Σε ασθενείς που δεν υποχωρούν τα συμπτώματα θα πρέπει να γίνονται 

δυναμικές ακτινογραφίες κάμψεως – εκτάσεως
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Στη συνέχεια αν επιμείνουν και άλλο τα συμπτώματα θα πρέπει να γίνει 

αξιολόγηση των ασθενών με σπινθηρογράφημα και μαγνητική τομογραφία. 

Ιδιαίτερα, για την μαγνητική τομογραφία να τονιστεί ότι μπορεί να είναι 

φυσιολογική στις περιπτώσεις της χρονίας φάσης των συμπτωμάτων.[Petterson

K.et al. 1997]

Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε διάστημα δύο ημερών 

απο την χρονική στιγμή του τραυματισμού. Πλήρης ύφεση παρατηρείται στο 

57% των ασθενών και μόνο το 8% αναφέρουν ανικανότητα  εργασίας. Το 85% 

των ασθενών αναρρώνουν τελείως σε διάστημα τριών μηνών. Χρόνιο άλγος 

διαρκές άνω των 6 μηνών παραμένει στο 10% περίπου των ασθενών.

Γ4.2 Προγνωστικοί δείκτες κακής εξελίξεως αποτελούν :

- οξύτητα και διάρκεια των συμπτωμάτων

- ηλικία άνω των 50 ετών

- ασφαλιστικού τύπου διαμάχη

- άλγος που αντανακλά στα άνω άκρα

- αντανάκλαση του πόνου στην θωρακική ή οσφυική περιοχή

Οι θεραπευτικές επεμβάσεις που χρησιμοποιούνται έως σήμερα δεν 

παρουσιάζουν επιστημονική εγκυρότητα. Αυτές μάλιστα που έχουν ελεγχθεί 

επιστημονικά είναι ανεπαρκείς. Τα διάφορα προτεινόμενα θεραπευτικά 

σχήματα περιλαμβάνουν αναλγητικά αντικαταθλιπτικά, ασκήσεις, έλξεις 
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μαλάξεις, χρήση θερμού- ψυχρού, αυχενικά περιλαίμια, εκπαιδευτικά 

προγράμματα σωστής στάσεως, βελονισμοί, διαδερμικοί ηλεκτρικοί ερεθισμοί, 

υπέρηχοι, λέηζερ, διαθερμίες, επισκληρίδιες εγχύσεις, και διάφοροι τύποι 

ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων.

Το σύγχρονο μοντέλο  αντιμετώπισης περιλαμβάνει πρώιμη 

κινητοποίηση του ασθενούς και όχι ανάπαυση με περιλάιμιο όπως παλαιότερα. 

Για τα οξέα συμπτώματα , στην άμεση μετατραυματική περιοδο προτείνεται η 

εφαρμογή πάγου για το πρώτο 24ωρο και στη συνέχεια ενεργητική 

κινητοποίηση του ασθενούς. Με την παρέλευση 2-3 ημερών προστίθενται 

ενεργητικές ασκήσεις αυξημένου εύρους σε καθιστική θέση . Μετά την 

περίοδο αυτή αρχίζουν ισομετρικές ασκήσεις ενδυναμώσεως στα όρια του 

πόνου.

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Quebec Task Force[ΠΙΝΑΚΑΣ WAD]

ανάλογα με τα παρουσιαζόμενα  συμτώματα κατατάσσεται σε μία απο τις 

πέντε κατηγορίες οι οποίες έχουν και αξία για την πρόγνωση αλλά και την 

αντιμετώπιση του συνδρόμου.

Για τους ασθενείς τύπου Ι δεν προτείνεται κανένας περιορισμός και συνιστάται 

άμεση επάνοδος στην εργασία.

Για τους ασθενείς τύπου ΙΙ και ΙΙΙ συνίσταται πλήρης επάνοδος στην 

καθημερινή πραγματικότητα του ασθενούς το συντομότερο δυνατό( τύπος ΙΙ 

μία εβδομάδα).

Περιορισμοί προσωρινοί μετά την επάνοδο στην εργασία μπορεί να συμβούν, 

αλλά με την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού μπορεί να επιστρέψει εκτός 
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και εάν επιμένουν τα συμπτώματα οπότε επανεκτιμάται ο ασθενής σε 

διάστημα τριών εβδομάδων.

Αν και δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν την 

επιτυχημένη χρήση του μαλακού αυχενικού περιλαιμίου, είναι αποδεδειγμένο 

ότι με την εμπειρική χρήση του απο τους ιατρούς για μακρό χρονικό διάστημα  

επιμηκύνεται χρονικά η περίοδος αποκαταστάσεως. Έχει ένδειξη μόνο για 

μικρό χρονικό διάστημα για κακώσεις τύπου ΙΙΙ.

Για τη χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων τα  NSAIDS προτείνονται στην 

ελάττωση του άλγους για κακώσεις τύπου ΙΙ. Για τις κακώσεις τύπου ΙΙΙ 

προτείνονται τα ναρκωτικά αναλγητικά ιδιαίτερα στην οξεία φάση.

Όλα τα παραπάνω περιγράφονται κατά κατηγορίες συμπτωμάτων σύμφωνα με 

την :

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

( QTF  QUEBEC TASK FORCE CLASSIFICATION)

ΠΙΝΑΚΑΣ – Γ4.1 - [Σελίδα - 46 ]
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              Ταξινόμηση του 
                          Χρόνιου

              Whiplash συνδρόμου
                   

        0 Όχι συμπτωματολογία στην περιοχή 
του αυχένα, 
όχι φυσικά σημεία

        Ι Αυχεναλγία, δυσκαμψία ή 
μόνο ευαισθησία

       ΙΙ Συμπτωματολογία απο την περιοχή 
του αυχένος και 
μυοσκελετικά σημεία 

      ΙΙΙ Συπτωματολογία αυχένος και 
νευρολογικά σημεία, 
X-RAYS,CT = Αρνητικά 
MRI = θετικό  Adult SCIWORA

      ΙV Συμπτωματολογία αυχένος και κάταγμα ή 
εξάρθρημα ή Adult SCIWORA

Συμτωματολογία = διαταραχές σε διάφορο βαθμό όπως ίλιγγος ,εμβοές, 
κεφαλαγία, αμνησία, δυσφαγία, άλγος κροταφογναθικής αρθρώσεως

Μυοσκελετικά σημεία = ελαττωμένο εύρος κινήσεως και τοπική ευαισθησία

Νευρολογικά σημεία = περιλαμβάνουν απουσία ή ελάττωση των εν τω βάθει 
τενόντιων αντανακλαστικών, αδυναμία και αισθητικές διαταραχές.

Στη χρόνια φάση τα ήπια ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά μπορεί να είναι 

χρήσιμα, στα πλάισια μίας πολυπαραγοντικής προσεγγίσεως. 

Όμως γενικώς τα ψυχοτρόπα φάρμακα δεν πρέπει να συνταγογαρφούνται ως 

φάρμακα ρουτίνας. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε πού 

μικρή ομάδα ασθενών. Μπορεί να περιλαμβάνει αυχενική δισκεκτομή με ή 

χωρίς σπονδυλοδεσία ή οπίσθια σπονδυλοδεσία. Οι αληθείς χειρουργικές 

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ4.1

Ταξινόμησης WAD
Κατά Quebec Task Force                                           

Suissa S., Harders S., Veilleux M. 
The Quebec Whiplash. Associated disorders. Cohort Study. 

Spine. 1995 ; 20:12-39
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ  WAD «Κατά Quebec Task Force»    Γ4.1                                    
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ενδείξεις είναι πολύ σπάνιες και περιλαμβάνουν την αληθή αστάθεια, την οξεία 

προβολή δίσκου η οποία δεν απαντά στη μη χειρουργική αγωγή, και το χρόνιο 

άλγος το οποίο είναι σαφώς εστιασμένο σε κάποια μεσοσπονδύλια διάρθρωση 

ή δίσκο και το οποίο επίσης δεν ανταποκρίνεται σε μη χειρουργική αγωγή.

Όσον αφορά τον αλγόριθμο αντιμετώπισης οι ασθενείς θα πρέπει να 

κινητοποιούνται σε όσο το δυνατό συντομότερο χρονικό διάστημα, μετά τον 

αρχικό τραυματισμό. Στην οξεία φάση μετά τον τραυματισμό θα πρέπει οι 

ασθενείς να παρακολουθούνται στενά, έτσι ώστε να είματε βέβαιοι ότι έχουν 

αντιληφθεί πλήρως τη σημαντικότητα της πρώιμης κινητοποιήσεως.

[Mc Kinney LA et al., 2003]  

Για τους συμπτωματικούς ασθενείς με πτωχούς προγνωστικούς παράγοντες 

απαιτείται και δεύτερη λεπτομερής διαγνωστική αξιολόγηση, διότι μπορεί 

μεταξύ αυτών κάποιοι να ωφεληθούν με χειρουργική αντιμετώπιση. Για τους 

συμπτωματικούς ασθενείς, στους οποίους δεν παρατηρούνται πτωχοί 

προγνωστικοί παράγοντες, χρειάζεται η πολυδιάστατη αξιολόγηση στους δύο 

με τρείς μήνες μετά τον τραυματισμό 

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  1.   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΠΟ 2 – 6 ΜΗΝΕΣ

                                                 38%   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΥΠΟΟΜΑΔΑ  2.   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΜΗΝΩΝ
     
                                                   46%  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ   ΚΑΤΑ  QUEBEC  TASK  FORCE
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      Ιστορικό – Φυσική εξέταση

Μεμονωμένη τύπου Ι κάκωση
Ασθενής σε εγρήγορση και 
όχι εξασθενημένος

ΝΑΙ 
ΟΧΙ

ΒΑΘΜΟΣ  WAD  Ι   ΒΑΘΜΟΣ  WAD  IΙ ΒΑΘΜΟΣ  WAD IIΙ       ΒΑΘΜΟΣ  WAD  ΙV

AKTINOΓΡΑΦΙΕΣ 
   ΚΑΤΑΤΑΞΗ

       Επιβεβαίωση, καθορισμός ενεργητικότητος, έλεγχος πόνου ΑΜΕΣΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ         
                                                                                                                   
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Επιστροφή σε
φυσιολογική 
δραστηριότητα

Άν όχι ύφεση   7η Ημέρα
Επανεκτίμηση

Άν όχι ύφεση,     3η  Εβδ
Εκτίμηση 
Εξειδικευμένη

Άν όχι ύφεση          6η  Εβδ
Πολυπαραγοντική
Εκτίμηση    

    Επιστροφή  σε  φυσιολογική  δραστηριότητα
        το συντομότερο δυνατό

          Άν όχι ύφεση, Επανεκτίμηση

Άν όχι ύφεση,                   6η  Εβδομάδα
Εκτίμηση     
Εξειδικευμένη                    

Αν όχι ύφεση πολυπαραγοντική 
εκτίμηση  

12Η  Εβδομάδα
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    Οι ασθενείς με WAD θα πρέπει να κινητοποιούνται σε όσο το δυνατό 

συντομότερο χρονικό διάστημα, μετά τον αρχικό τραυματισμό, όπως 

αποδεικνύεται και από την δική μας σειρά ασθενών. Αν ο ασθενής παραμένει 

συμπτωματικός για χρονικό διάστημα πέρα των δύο μηνών απο τον 

τραυματισμό, το πσοσοστό ιάσεως ελαττώνεται σημαντικά. Στην οξεία φάση 

μετά τον τραυματισμό, οι ασθενείς θα πρέπει να αντιλαμβάνονται πλήρως την 

αξία της πρώιμης κινητοποίησης. Η ομάδα των ασθενών που θα παραμείνει 

συμπτωματική απαιτεί περισσότερη διερεύνηση με την υπάρχουσα πιθανότητα 

να αναγνωρισθούν κάποιοι που μπορεί να ωφεληθούν χειρουργικά.  

Τα παραπάνω συμπεράσματα αναλύονται στο αντίστοιχο ειδικό δεύτερο μέρος 

που περιλαμβάνει την λεπτομερή περιγραφή των χαρακτηριστικών των δικών 

μας ασθενών.   
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KEΦ.6.Ε. 1.1. ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Πολλές νευρολογικές κλίμακες αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς, 

για την βαθμονόμηση των κακώσεων του νωτιαίου μυελού (Acute Spinal Cord

Injuries)[ASCI].

Μερικές  χρησιμοποιούνται ευρέως, ενώ άλλες δεν έχουν επιτύχει τη γενική 

αποδοχή και την αναγνώριση. Ιδανικά, η κλινική νευρολογική αξιολόγηση των 

ασθενών με οξεία κάκωση του νωτιαίου μυελού (ASCI) πρέπει να είναι 

ομοιόμορφη, αναπαραγώγιμη, και λεπτομερής, αλλά και εύχρηστη.

Το εργαλείο αξιολόγησης πρέπει να εκτεθεί λεπτομερώς και  να τεκμηριώσει 

συγκεκριμένα τον τραυματισμό ενός δεδομένου ασθενή αλλά πρέπει 

παράλληλα να παρέχει και τις περιγραφικές κλίμακες μέτρησης που να 

επιτρέπουν τον προσδιορισμό της απώλειας ή το κέρδος της λειτουργικότητας 

σε σχέση με το χρόνο και το θεραπευτικό πλάνο. Τέλος, πρέπει να υπάρχει 

μέτρηση των λειτουργικών δυνατοτήτων του ασθενή σχετικά με τη 

νευρολογική εξέταση, που να τεκμηριώσει είτε τις απώλειες είτε τη νερολογική 

βελτίωση που έχει όμως λειτουργική σημασία για τον ασθενή.

Οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης επίσης χρησιμοποιείται, πρέπει να έχει 

αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μεταξύ των παρατηρητών “interobserver

reliability”. 

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ– Ε1
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Οι δυσκολίες σήμερα υπάρχουν όταν νοσοκομειακοί γιατροί χρησιμοποιούν  

κακώς καθορισμένα εργαλεία μέτρησης ή  διαφορετικές μεθόδους 

νευρολογικής αξιολόγησης για να περιγράψουν τον ίδιο ασθενή, γεγονός που 

εμποδίζει τον καθορισμό (και ενδεχομένως και τη διαχείριση) εκείνου του 

ασθενή από διαφορετικούς νοσοκομειακούς γιατρούς διαφόρων κέντρων,  

αλλά και της σύγκρισης εκείνου του ασθενή με άλλους ασθενείς με  παρόμοιο 

τραυματισμό.

Η ακριβής αξιολόγηση και της νευρολογικής θέσης, αλλά και των 

λειτουργικών δεξιοτήτων των ασθενών με ASCI , είναι ουσιαστική για την 

διαχείριση και το θεραπευτικό πλάνο, τη διεξαγωγή των ερευνητικών μελετών, 

και των συγκρίσεων των κλινικών θεραπευτικών δοκιμών. 

   Οι κλίμακες μπορούν να διαιρεθούν σε δύο γενικούς τύπους. Ο πρώτος 

τύπος εστιάζει στα νευρολογικά ελλείμματα που είναι αποτέλεσμα «ΑSCI». 

Αυτές οι κλίμακες χρησιμοποιούν την κινητικότητα και την εξέταση της 

αισθητικότητας πρώτιστα (ή αποκλειστικά) για να ορίσουν έναν αριθμητικό 

βαθμό. [A S I A. Standards.1989] , [A S I A. Standards. 1997]

   Ο δεύτερος τύπος κλίμακας εστιάζει στις λειτουργικές ικανότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ενός ασθενή να φροντίσει για τον 

εαυτό του, να συμμετέχει στην προσωπική υγιεινή, να μεταφέρει αντικείμενα, 

ή να βαδίζει. [American Spinal Injury Association/International Medical 

Society of Paraplegia: International Standards for Neurological and 
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Functional Classification of Spinal Cord Injury, Revised 1996. Chicago, 

American Spinal Injury Association, 1996].

  Γενικά, ο πρώτος τύπος κλίμακας χρησιμοποιείται για την οξεία αξιολόγηση 

των ασθενών με SCI, ενώ και οι δύο κλίμακες αξιολόγησης χρησιμοποιούνται 

για να καθορίσουν το χρόνια τραυματισμένο ασθενή. Γι αυτό και στη μελέτη 

μας αξιολογήσαμε τους ασθενείς και με τους δύο τύπους κλιμάκων.

Ο Frankel [Frankel et al. 1969] παρουσίασε την πρώτη έκθεση μιας 

διαβαθμισμένης νευρολογικής κλίμακας που χρησιμοποιήθηκε για να 

χαρακτηρίσει τους ασθενείς με οξεία κάκωση νωτιαίου μυελού(ASCI) το 1969 

(Πίνακας - 1). Οι συντάκτες χρησιμοποίησαν μια κλίμακα πέντε-βαθμών, για 

να καθορίσουν την οξεία κάκωση του νωτιαίου μυελού (ASCI) σε 682 

ασθενείς στο Νοσοκομείο Stoke Mandeville μεταξύ των ετών 1951 και 1968. 

Ασθενείς βαθμού Α είχαν την πλήρη κινητική και αισθητική απώλεια. Οι 

ασθενείς βαθμού Β είχαν αισθητική μόνο λειτουργία κάτω από το επίπεδο της 

κάκωσης. Οι ασθενείς βαθμού C  είχαν κινητκή και αισθητική λειτουργία κάτω 

από το επίπεδο της κάκωσης, αλλά με άχρηστη κινητικότητα. Οι ασθενείς D  

βαθμού είχαν κινητική λειτουργία χρήσιμη μεν, αλλά  μη κανονική καθώς  και 

πλήρη αισθητική λειτουργικότητα κάτω από το επίπεδο της κάκωσης. 

Ασθενείς  βαθμού Ε είχαν πλήρη αισθητικοκινητική αποκατάσταση με ή χωρίς 

διαταραχή των σφιγκτήρων.
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Η κλίμακα Frankel, καθώς έγινε γνωστή, υιοθετήθηκε ευρέως για  

χρήση στην περιγραφή των ασθενών με ΑSCI και στην αξιολόγηση της 

θεραπείας τους (έκβαση) στη δεκαετία του '70 και τη δεκαετία του '80 . Ήταν 

εύχρηστο εργαλείο αξιολόγησης, βασίστηκε απλώς στη κινητική και αισθητική 

λειτουργία, και απαιτεί πολύ «λίγη υπομονή(2) για την αξιολόγηση» σε μία απο

τις πέντε βαθμίδες. Εντούτοις, η διαφοροποίηση μεταξύ των ασθενών που 

ταξινομούνται στις βαθμίδες C και D όπως παρατηρήθηκε και στη δική μας 

σειρά ασθενών είναι ανακριβής. Στις βαθμίδες αυτές εμπεριέχονται ευρείες 

ομάδες ασθενών με μεγάλες ιδιαιτερότητες. Επίσης η ευαισθησία της κλίμακας 

Frankel  στις τμηματικές μετρήσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των ασθενών των 

βαθμίδων C και D  είναι πολύ πτωχή. Για παράδειγμα σημαντική βελτίωση 

στην λειτουργικότητα θα  μπορούσε να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια του 

χρόνου σε κάποιον ασθενή μας χωρίς όμως ο ασθενής αυτός να  προωθείται 

έναν βαθμό κατά Frankel.
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Οι τροποποιήσεις της κλίμακας Frankel (πίνακας 2) προσφέρθηκαν σε 

μία προσπάθεια να λυθεί αυτή η ανεπάρκεια, αλλά η χρήση της κλίμακας 

Frankel ως είτε «οξύ» εργαλείο αξιολόγησης είτε ως μέτρο έκβασης έχει 

εγκαταλειφθεί  κατά ένα μεγάλο μέρος ως μοναδικό μέσο «νευρολογικής 

μέτρησης»  λόγω της έλλειψης ευαισθησίας της(3 ..4 ..6 ..7 )

                                                 

                                   ΠΙΝΑΚΑΣ – 2

                                             



ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

56

                                     ΠΙΝΑΚΑΣ - 3
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                                                  ΠΙΝΑΚΑΣ – 4
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                         ΠΙΝΑΚΑΣ - 5
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 6.  Βασικά γενικά χαρακτηριστικά των 
ασθενών κατά “ASIA Baseline”

Τύπος 
τραυματισμού
νωτιαίου μυελού

  Αριθμός ασθενών

Πλήρης τετραπληγία 21   
Ατελής τετραπληγία 37
Χωρίς βλάβη νωτιαίου 
μυελού

34

Ηλικία 39,8 έτη

Μηχανισμός 
κάκωσης
Τροχαίο ατύχημα 67
Αθλητικό ατύχημα 6
Πτώσεις- εργατικό 15
Άλλο 4
Ανατομικός τύπος  
της κάκωσης
Κάταγμα 52
Κάταγμα εξάρθρημα 11
Κάταγμα υπεξάρθρημα 27
Μη κάταγμα 2

Κινητική ενέργεια 
της κάκωσης
Υψηλή 83
Χαμηλή   9

Επίπεδο 
νευρολογικής βλάβης
Α3 - Α4 2
Α4 - Α5 9
Α5 - Α6 28
Α6 - Α7 24
Α7 – Θ1 5
Διπλού επιπέδου 2

Χρήση στεροειδών
Ναι 56
Όχι 36
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Ε.1.2.  ΥΛΙΚΟ και ΜΕΘΟΔΟΙ

Σε μια περίοδο 12 ετών (1989-2001), 92 ασθενείς υποβλήθηκαν σε

σταθεροποίηση της κατώτερης ΑΜΣΣ (Α3-Θ1) είτε με πρόσθια

σπονδυλοδεσία, ή με οπίσθια, είτε και με τις δύο. Ανασκοπήθηκαν τα

δημογραφικά στοιχεία των ασθενών, ο μηχανισμός κάκωσης, ο

προεγχειρητικός και μετεγχειρητικός έλεγχος, οι νευρολογικές κλίμακες 

παρακολούθησης κινητικές και λειτουργικές καθώς και τα πρακτικά

χειρουργείου. Για την εκτίμηση της νευρολογικής κατάστασης των ασθενών

χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Frankel 1987, και η ASIA της American Spinal

Injury Association (Maynard, Jr. et al., 1997)καθώς και το ASIA motor score . 

Πίνακας – 7. Για την λειτουργικότητα των ασθενών χρησιμοποιήθηκε η FIM

(Functional Impairment measurement) (VERSION 1.0 – 1984) Πίνακας - 8

Πίνακας - 7
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Η βαθμολόγηση της κλίμακας FIM έχει διαβαθμίσεις που 
αφορούν αντίστοιχη διαβάθμιση στο επίπεδο ανεξαρτησίας 
του ασθενούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ   

Version 1.0      
     1984 Functional Impairment Measure      

                                                                                                  

FIM
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Πίνακας – 8 :      Κλίμακα FIM

Για τον περαιτέρω προσδιορισμό του ποσοστού του κινητικού ελλείμματος 

Ε 7.  ΠΛΗΡΩΣ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΟΧΙ  ΒΟΗΘΕΙΑ 

Π 6. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ  
     ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΟΧΙ  ΒΟΗΘΕΙΑ 

Ι           Μ ΕΡΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

5.  ΥΠΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

Π 4.  ΜΙΚΡΗ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

3.  ΜΕΤΡΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ε          ΠΛΗΡΗΣ  ΕΞΑΡΤΗΣΗ

Δ 2.  ΜΕΓΑΛΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

Α 1.  ΟΛΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

    SCORING

Α) ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Α. ΦΑΓΗΤΟ                                                                    

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ  ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

C. ΜΠΑΝΙΟ

D. ΝΤΥΣΙΜΟ – ΑΝΩ ΗΜΙΜΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ε. ΝΤΥΣΙΜΟ ΚΑΤΩ ΗΜΙΜΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

F. ΤΟΥΑΛΕΤΑ

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ  ΣΦΙΓΚΤΗΡΩΝ

G.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΥΣΤΗΣ

Η.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Γ) ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ : 

I.     ΚΡΕΒΑΤΙ , ΚΑΡΕΚΛΑ, ΑΜΑΞΙΔΙΟ

J. ΤΟΥΑΛΕΤΑ

K. ΜΠΑΝΙΈΡΑ -  ΝΤΟΥΖ

Δ) KINHTIKOTHTA ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΛΛΟ

L. BAΔIZEI/ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ
                                                                                                                          Β   ΑΔΙΖΕΙ
                                                                                                                        Κ  ΑΡΕΚΛΑ

M. ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ - ΑΝΤΙΛΗΨΗ

ΕΚΦΡΑΣΗ  ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ  ΣΚΕΨΕΩΝ  ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Ε) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

N. KOIΝΩΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

O. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΛΥΣΕΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

P. ΜΝΗΜΗ

FIM

  

[FUNCTIONAL    IMPAIRMENT  MEASURE]     ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΝΤΩΝ
Σημείωση ΣΕ   ΜΗ  ΕΞΕΤΑΣΗ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ  ΕΞΑΙΤΙΑΣ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ   ΒΑΘΜΟΛΟΓΕΙΣΤΕ   ΜΕ    1  
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(MDP) και του ποσοστού κινητικής αποκατάστασης  (MRP) προσδιορίστηκαν 

τα αποτελέσματα ως εξής για 65 ασθενείς μας που είχαμε πλήρη καταγραφή 

στοιχείων και σε follow – up τουλάχιστον 6 μηνών :  

MDP = (1 - άθροισμα του αρχικού αποτελέσματος/ πλήρες φυσιολογικό 

κινητικό αποτέλεσμα  αυτών των τμημάτων) Χ 100 (%) 

MRP = (follow up κινητικό αποτέλεσμα  - αρχικό αποτέλεσμα μηχανών) χ 

(100 - αρχικό αποτέλεσμα ) Χ 100 (%)

ΠΙΝΑΚΑΣ - 9

ALLEN TAΞΙΝΟΜΗΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ [MDP]

ΣΥΜΠΙΕΣΗ -  ΚΑΜΨΗ
ΔΙΑΤΑΣΗ – ΚΑΜΨΗ
ΔΙΑΤΑΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

22
15
16
  8

  2
  2

65,3
85,1
78,2
90,5

95,5
85,5
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ΠΙΝΑΚΑΣ - 10

ALLEN TAΞΙΝΟΜΗΣΗ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
[MRP]%

ΣΥΜΠΙΕΣΗ -  ΚΑΜΨΗ
ΔΙΑΤΑΣΗ – ΚΑΜΨΗ
ΔΙΑΤΑΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ
ΣΥΜΠΙΕΣΗ – ΕΚΤΑΣΗ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 
ΣΥΜΠΙΕΣΗ
ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ 

22
15
16
  8

  2
  2

70,3
45,3
85,5
70,5

90,1
35,2
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Ε1.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σε δύο ασθενείς υπήρξε επιδείνωση του κινητικού βαθμού [ASIA motor score

- ένας επιδεινώθηκε και μία κλίμακα Frankel]. (Frankel A – B). Σε έναν 

ασθενή με   Frankel B και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα χάθηκε η περινεική 

αισθητικότητα μετά την ανάταξη.   Οι ασθενείς της κλίμακας Frankel C και  D

παρουσίασαν μόνο βελτίωση στο ASIA motor score.

Ο ασθενής του οποίου η κινητικότητα επιδεινώθηκε από Frankel Β σε Frankel 

Α και δεν την ανέκτησε είχε την ίδια μέρα αποσυμπίεση και πρόσθια 

σπονδυλοδεσία. Σε επτά άλλους ασθενείς το ASIA motor score βελτιώθηκε 

αλλά όχι και η κλίμακα Frankel. 
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• H παρουσία διαφυγής της αισθητικότητας καθώς και η παρουσία

περινεικής αισθητικότητας είναι πολύ καλός προγνωστικός δείκτης για τις

ατελείς βλάβες. Δύο ασθενείς κλίμακας Β κατά FRANKEL μεταπήδησαν σε

τρείς εβδομάδες ένα επίπεδο και σε 2 μήνες ακόμη ένα επίπεδο FRANKEL.

Ενώ ένας ασθενής κλίμακος FRANKEL Β με διαφυγή αισθητικότητας κάτω 

από το επίπεδο της βλάβης, μεταπήδησε προοδευτικά σε 6 εβδομάδες σε 

λειτουργικό επίπεδο FRANKEL D2

• H σημαντικότητα της διαφυγής οποιασδήποτε μορφής αισθητικότητας

επιβεβαιώθηκε στατιστικά με MRP σε αυτούς τους ασθενείς να ξεπερνά το 

75% σε όλες τις κατηγορίες βλάβης. Οι ασθενείς με Frankel B που

παρουσίασαν οποιαδήποτε διαφυγή αισθητικότητας είχαν σαφέστατα πολύ 

καλύτερο MRPs (78.8%) συγκριτικά με άλλους ασθενείς στην ίδια ομάδα

Frankel B που ήταν το MRP 25,4%, πίνακας - 10 (P = 0,83, two-tailed

unpaired t test). 

• Όλοι οι ασθενείς της  C κλίμακας ανένηψαν σε Frankel D ή E και αυτό

σχετιζόταν στατιστικά με το αρχικό έλλειμμα. MDP < 35% , Πίνακας -9 , 

ανένηπταν σε Ε. 

• Ο χρόνος της χειρουργικής αποκατάστασης δεν αντανακλά στο ποσοστό 

ανάνηψης MRP (που αφορά το ASIA motor score) ούτε την κλίμακα Frankel.
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• Οι ασθενείς με  Frankel B που παρουσίασαν τη διαφυγή αισθητικότητας 

είχαν σαφέστατα πολύ καλύτερη FIM, που τους καθιστά όλους ανεξάρτητους  

συγκριτικά με τους  άλλους ασθενείς στην ίδια ομάδα Frankel B, που η FIM

και ο βαθμός ανεξαρτησίας τους δεν είναι ανάλογος, πίνακας - 11 (regression

analysis). 

• Είναι εντυπωσιακό πως τους ασθενείς με κλίμακα Frankel C – D δεν υπάρχει 

αντιστοίχηση με το βαθμό ανεξαρτησίας τους και τη κλίμακα FIM,  

πίνακας – 11.

• Άλλες ανάλογες κλίμακες της FIM  όπως η MBI, δεν παρουσιάζει διαφορές 

στις συγκρίσεις με τις άλλες νευρολογικές κλίμακες (πίνακας – 11), οπότε μία 

εκ των κλιμάκων του τύπου της λειτουργικότητας (FIM, MBI ή άλλη) είναι 

αρκετή για την «μέτρηση» της λειτουργικής πορείας των ασθενών.

• Άλλα κινητικά score όπως το NASCIS δεν παρουσιάζουν διαφορές στις 

συγκρίσεις, οπότε και δεν είναι απαραίτητο να γίνονται επιπλέον μετρήσεις με 

πολλά διαφορετικά score.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Χρειαζόμαστε μία κλίμακα για λεπτομερή κινητική βαθμολόγηση, μία κλίμακα 

για συνδυασμό κινητικότητας – λειτουργικότητας και μία κλίμακα 

λειτουργικότητας – βαθμού ανεξαρτησίας του ασθενούς, για να γίνεται πλήρης 

και αντικειμενική παρατήρηση της πορείας των ασθενών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ - 11   

FIM  βαθμολόγηση και συγκριτική ανάλυση με άλλες μεταβλητές :

Frankel κλίμακα

ΜΒΙ [Μotor Barthex Index] μία επίσης κλίμακα λειτουργικότητας 
ανάλογη της FIM

ASIA motor score , NASCIS motor score

FIM, Functional Independence Measure.              

              

NASCIS motor 
score

Frankel A - B
      N=32

ASIA motor   
     score 
    N= 41

  MBI
  N=22

Frankel D - E
      N=18

   0,653

0,00053

   0,004

   0,755

   0,0023

  0,0002

   0,0001

   0,755

0,253

- 0,005
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δείχνουν μεγαλύτερα ποσοστά ποιότητας ζωής σε όλες τις υποκλίμακες 

συγκριτικά με ασθενείς με διασωθείσα επιπολής αισθητικότητα 

Εικόνα – 1. Κύτταρα του μυελού των οστών μπορούν να

διαφοροποιηθούν σε διάφορες σειρές (stem cells) και πειραματικά

δοκιμάζεται η εφαρμογή τους για κακώσεις νωτιαίου μυελού.  

Transplanted embryonic stem cells survive, differentiate and promote recοvery in the 
injured rat spinal cord. McDonald, J.W.,  Xiao-Zhong, L., Qu, Y. Su, L., Mickey, S.K., 
Turestsky, D. Gottlieb. D.I. & Choi, D. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 6

Κανονιστικές τιμές SF-36   διαφόρων λαών

Oι ελληνικές τιμές δεν είναι κανονιστικές, αλλά απλά 
ενδεικτικές από μία έρευνα που αφορά προσωπικό ελληνικού 
νοσοκομείου (είναι πολύ χαμηλότερες συγκρινόμενες με 
άλλους λαούς)

Yannis Tountas, Panayotes TH Demakakos, Yannis Yfantopoulos,
Jenny Aga, Lambrini Houliara and Elpida Pavi2

The health related quality of life of the employees in 
the Greekhospitals: assessing how healthy are the 
health workers

Health and Quality of Life Outcomes 2003, 1:61
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ΠΙΝΑΚΑΣ- 7

Η συσχέτιση της δικής μας ομάδας ελέγχου του υγιούς πληθυσμού δεν 
επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των Τούντα και συνεργατών[2003] όπου 
διαφαίνεται πολύ χαμηλότερη η ποιότητα ζωής των ελλήνων

Υποκατηγορίες
SF-36

Ασθενείς 
με
SCI

Ομάδα 
ελέγχου
υγιούς 
πληθυσμού

P τιμή

Φυσική, σωματική
«λειτουργία»

30,2±26,4 85,6±12,6 < 0,005

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται 
σε σωματικούς λόγους

20,4±22,3 78,7±9,8

< 0,005

Σωματικός πόνος 30,4±16,5 72,4±18,6 < 0,005
Κοινωνική 
«λειτουργία»  

35,6±21,7 74,4±21,2
< 0,005

Γενική Υγεία 38,2±16,2 70,6±24,5
< 0,005

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται σε 
συναισθηματικούς 
λόγους

41,2±19,2 78,6±13,4

< 0,005

Ζωτική ενέργεια ή 
κόπωση

30,8±21,4 70,8±21,1 < 0,005

Πνευματική Υγεία -
«Aυτοαντίληψη» της 
γενικής υγείας

52,9±13,2 71,2±8,9 < 0,005

Σωματική Υγεία 
Συνολικά

27,2±20,4 75,3±14,5 < 0,005

Πνευματική Υγεία
Συνολικά

38,5±16,5 66,5±18,9 < 0,005
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 8 

FIM Scores κατά το εξιτήριο και δύο χρόνια αργότερα

Discharge Δύο χρόνια Συνολική βελτίωση

FIM Scores FIM Scores FIM Scores

58.1 64.2 6.3

57.5 61.4 3.4

60.0 66.0 5.3

60.7 68.6 8.4

52.7 62.5 10.4

Η βελτίωση των FIM Scores δεν είναι προγνωστικός 
παράγοντας για καλύτερη ποιότητα ζωής
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Ε2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η κλίμακα SF-36 είναι μια έρευνα ποιότητας ζωής για πολλές “χρήσεις-

ασθένειες” με σύντομη μορφή που αφορά μόνο 36 ερωτήσεις. Παράγει ένα 

σχεδιάγραμμα 8-υποκλιμάκων λειτουργικών αποτελεσμάτων υγείας και 

ευημερίας [πίνακας – 1] καθώς επίσης και ψυχομετρικά-βασισμένων 

συνοπτικών «μέτρων» φυσικής και διανοητικής υγείας. Είναι ένα γενικό μέτρο

έκβασης υγείας, σε αντιδιαστολή με άλλα που στοχεύουν σε συγκεκριμένες

ηλικίες, σε μια ασθένεια, ή σε μια ομάδα θεραπείας. Συνεπώς, η κλίμακα SF-

36 έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε έρευνες για γενικούς αλλά και συγκεκριμένους 

πληθυσμούς, που συγκρίνουν το σχετικό «φορτίο» των ασθενειών, αλλά και τη 

διαφοροποίηση των ωφελειών υγείας που παράγονται από ένα ευρύ φάσμα

διαφορετικών θεραπειών. Έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από 50 χώρες ως 

τμήμα του διεθνούς προγράμματος ποιοτικής αξιολόγησης της ζωής (IQOLA) 

και υπάρχουν εκατοντάδες μελέτες επικύρωσης της αξιοπιστίας και της ισχύος

της. Ένας από τους πληρέστερους και ανεξάρτητους απολογισμούς της 

ανάπτυξης της SF- 36, μαζί με κρίσιμα σχόλια έγινε από τους: McDowell and

Newell (1996). Σχετικά προσφάτως η SF-36 κρίθηκε ότι είναι το πιο ευρύτατα 

αξιολογημένο γενικό αξιολογημένο μέτρο έκβασης υγείας σε μια 

βιβλιογραφική μελέτη " των μέτρων ποιότητας της ζωής " που δημοσιεύθηκαν 

στο British Medical Journal (Garratt, Schmidt, Mackintosh, & Fitzpatrick, 

       ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΖΩΗΣ ,   SF-36
                            E-2
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2004). Επιπλέον πληροφορίες για τη νεώτερη βιβλιογραφία που συνεχώς 

αυξάνεται καθώς και ένα κοινοτικό φόρουμ για τη συζήτηση των παλαιών και 

νέων δημοσιεύσεων, αλλά και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του SF-36 (http://www.sf-36.com).

ΠΙΝΑΚΑΣ-1

Μεταξύ των πολύ συχνά μελετημένων ασθενειών, με 50 ή περισσότερες 

δημοσιεύσεις κάθε μια, είναι: αρθρίτιδα, καρκίνος, καρδιαγγειακές παθήσεις, 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κατάθλιψη, διαβήτης, γαστρεντερικές 

ασθένειες, πονοκέφαλος, ημικρανία, AIDS, υπέρταση, σύνδρομο ευερέθιστου 

http://www.sf-36.com/
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εντέρου, παθήσεις νεφρών, πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας, νευρομυϊκοί 

όροι, οστεοαρθρίτιδα, ψυχιατρικές διαγνώσεις, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 

διαταραχές ύπνου, τραυματισμοί νωτιαίου μυελού, κατάχρηση ουσιών, 

χειρουργικές διαδικασίες, μεταμόσχευση, και τραύμα (Turner-Bowker et al., 

2002).

SF-36 -2.0 1998-  Έρευνα υγείας  

  
Χρησιμοποιήσαμε την έκδοση 2.0 -1998 

Όλες οι απαντήσεις στις ερωτήσεις στην έκδοση 2.0 είναι σε μικτά σχήματα 

επιλογών απάντησης ώστε να μην προσανατολίζεται ο ερωτώμενος για την 

ιδιότητα της ερώτησης αλλά και να λείψουν ασυμβίβαστες απαντήσεις, 

ιδιαίτερα μεταξύ των ηλικιωμένων.  Π.χ σωματική λειτουργία

(πίνακας -2)

Ακολουθεί το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για τους ασθενείς 
μας στην τελική του μορφή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ  SF – 36 (μετάφραση ελλ. ) [version 2.0, 1998]

ΟΔΗΓΙΕΣ :To ερωτηματολόγιο αυτό ζητά τις δικές σας απόψεις για την υγεία σας.
Οι πληροφορίες σας θα μας βοηθήσουν να εξακριβώσουμε πως αισθάνεσθε από 
πλευράς υγείας και πόσο καλά μπορείτε να ακολουθείτε τις συνηθισμένες σας 
δραστηριότητες.

Απαντήστε στις ερωτήσεις βαθμολογώντας κάθε απάντηση με τον τρόπο που σας 
δείχνουμε. Άν δεν είστε απόλυτα βέβαιος/βέβαιη για τη απάντησή σας, παρακαλούμε 
να δώσετε την απάντηση που νομίζετε ότι ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωσή σας. 

1. Σε γενικές γραμμές θα λέγατε ότι η υγεία σας είναι 
1) εξαιρετική
2) πολύ καλή
3) καλή
4) μέτρια
5) κακή

2. Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, πως θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας  
σήμερα

      1) πολύ καλύτερη
      2) κάπως καλύτερη
      3) περίπου στην ίδια κατάσταση
      4) κάπως χειρότερη
      5) πολύ χειρότερη

3. Οι παρακάτω ερωτήσεις αφορούν δραστηριότητες μιάς συνηθισμένης 
ημέρας. Η τωρινή κατάσταση της υγείας σας, μήπως σας περιορίζει στην 
εκτέλεση  των δραστηριοτήτων αυτών Αν ναί κατά πόσο
[ Για κάθε μία από τις παρακάτω δραστηριότητες παρακαλώ επιλέξτε ένα απο 
τα παρακάτω νούμερα (1,2,3) που να αντιστοιχεί στην καταστασή σας]

α)Έντονες δραστηριότητες, όπως τρέξιμο, σήκωμα βάρους, ομαδικά  
   αθλήματα, αγροτικές εργασίες.

1- με περιορίζει πολύ
2- ναι, με περιορίζει λίγο
3- όχι, δεν με περιορίζει καθόλου

             β)Ήπιες δραστηριότητες, όπως μετακίνηση ενός τραπεζιού, σκούπισμα με  
               ηλεκτρική σκούπα

1- ναι, με περιορίζει πολύ

   SF – 36   EΡΕΥΝΑ ΕΚΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ



ΚΕΦ -  7,   ΕΙΔ.-2  – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

72

2- ναι, με περιορίζει λίγο
3- όχι, δεν με περιορίζει καθόλου

             γ) Μεταφορά των ψώνιων στο σπίτι
1- ναι, με περιορίζει πολύ
2- ναι, με περιορίζει λίγο
3-όχι, δεν με περιορίζει καθόλου

             δ) Ανέβασμα πολλών ορόφων απο τις σκάλες
                    1- ναι, με περιορίζει πολύ

2- ναι, με περιορίζει λίγο
3-όχι, δεν με περιορίζει καθόλου

              ε) Ανέβασμα ενός ορόφου απο τις σκάλες
                     1- ναι, με περιορίζει πολύ

2- ναι, με περιορίζει λίγο
                     3-όχι, δεν με περιορίζει καθόλου

4. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων, είχατε κάποιο από τα 
παρακάτω προβλήματα σε ότι αφορά την εργασία σας, ή τις συνηθισμένες 
δραστηριότητές σας, εξαιτίας της κατάστασης της σωματικής υγείας ;

                                                                                                                      ΝΑΙ     ΟΧΙ
(Παρακαλώ απαντήστε με ένα ναι ή όχι)
α) Περιορισμός του χρόνου τον οποίο αφιερώνετε για την δουλειά             [1]       [2]
β) Επιτελέσατε λιγότερα από αυτά που θέλατε                                             [1]       [2]     
γ) Περιορίστηκαν τα είδη δουλειάς ή άλλων δραστηριοτήτων που  
    μπορείτε να κάνετε                                                                                     [1]       [2]       
δ) Χρειαζόταν περισσότερη προσπάθεια για να κάνετε συνηθισμένες 
    δραστηριότητες                                                                                           [1]       [2]       

5. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων, είχατε κάποιο απο τα 
παρακάτω προβλήματα σε ότι αφορά την εργασία σας, ή τις συνηθισμένες 
δραστηριότητές σας, εξαιτίας συναισθηματικών προβλημάτων ; (π.χ μελαγχολία, 
υπερβολικό άγχος)

                                                                                                                     ΝΑΙ     ΟΧΙ
(Παρακαλώ απαντήστε με ένα ναι ή όχι)
α) Περιορισμός του χρόνου τον οποίο αφιερώνετε για την δουλειά             [1]       [2]
β) Επιτελέσατε λιγότερα από αυτά που θέλατε                                             [1]       [2]     
γ) Κάνατε τις δουλειές σας με λιγότερη προσοχή από ότι συνήθως             [1]       [2]     

6. Κατά την διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων, σε ποιο βαθμό τα  
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συναισθηματικά σας προβλήματα ή τα προβλήματα στην σωματική σας υγεία ,     
επηρέασαν τις συνήθεις κοινωνικές σας δραστηριότητες, με οικογένεια, φίλους, 
γείτονες ;  

1. καθόλου
2. ελαφρά
3. μέτρια
4. αρκετά
5. πολύ

7.Πόσο πολύ αισθανόσαστε σωματικό πόνο κατά την διάρκεια των τελευταίων  4   
   εβδομάδων ;

1. καθόλου
2. ελαφρά
3. μέτρια
4. αρκετά
5. πολύ

8. Κατά την διάρκεια των τελευταίων  4 εβδομάδων κατά πόσο ο σωματικός σας 
πόνος επηρέασε την ικανότητά σας για δουλειά ; ( τόσο μέσα όσο και έξω απο το 
σπίτι) 

      1.   καθόλου
2. ελαφρά
3. μέτρια
4. αρκετά
5. πολύ

9. Οι παρακάτω ερωτήσεις αναφέρονται στο πώς αισθανόσασταν και πως ήταν 
γενικά η διάθεσή σας κατά την διάρκεια των τελευταίων 4 εβδομάδων
(Παρακαλώ επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις, εκείνη που νομίζετε ότι 
πλησιάζει περισσότερο σε ότι αισθανθήκατε)

α) Κατά πόσο αισθανόσασταν ενεργής και γεμάτος ζωντάνια ;
1. συνεχώς                                           4. λίγο χρόνο
2. τον περισσότερο χρόνο                   5. πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                                   6. καθόλου

β) Κατά πόσο ήσασταν νευρικός ;
1. συνεχώς                                           4. λίγο χρόνο
2. τον περισσότερο χρόνο                   5. πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                                   6. καθόλου

γ) Κατά πόσο νιώθατε «πεσμένος»  και χωρίς όρεξη, που τίποτα δεν μπορούσε να σας   
   κάνει να νιώσετε ευδιάθετος ;
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1. συνεχώς                                           4. λίγο χρόνο
2. τον περισσότερο χρόνο                    5.  πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                                    6.  καθόλου

δ) Κατά πόσο αισθανόσασταν ήρεμος και γαλήνιος ;
      1.    συνεχώς                                          4.  λίγο χρόνο

2. τον περισσότερο χρόνο                    5.  πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                                  6.  καθόλου

ε) Κατά πόσο αισθανόσασταν δραστήριος ;
      1.   συνεχώς                                           4.  λίγο χρόνο

2. τον περισσότερο χρόνο                    5.  πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                                   6.  καθόλου

στ) Κατά πόσο αισθανόσασταν αποκαρδιωμένος και απογοητευμένος ;
      1.    συνεχώς                                         4.  λίγο χρόνο

2. τον περισσότερο χρόνο                   5.  πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                                   6.  καθόλου

   
       ζ)  Κατά πόσο αισθανόσασταν εξαντλημένος ;                
             1.  συνεχώς                                      4.  λίγο χρόνο

2. τον περισσότερο χρόνο               5.  πολύ λίγο χρόνο
3. αρκετό χρόνο                              6.  καθόλου

      
       η) Κατά πόσο αισθανόσασταν  χαρούμενος ;
             1.   συνεχώς                                       4.  λίγο χρόνο

2.  τον περισσότερο χρόνο                 5.  πολύ λίγο χρόνο
       3.  αρκετό χρόνο                                6.  καθόλου

θ)  Κατά πόσο αισθανόσασταν κουρασμένος ;
              1.   συνεχώς                                      4.  λίγο χρόνο

2.  τον περισσότερο χρόνο                5.  πολύ λίγο χρόνο
              3.  αρκετό χρόνο                                6.  καθόλου

10. Κατά την διάρκεια των τελευταίων  4 εβδομάδων, πόσο χρόνο τα 
προβλήματα της σωματικής σας υγείας ή συναισθηματικά προβλήματα 
επηρέαζαν τις κοινωνικές σας δραστηριότητες ;

1. όλο τον καιρό                                         4. πολύ λίγο καιρό
2.  τον περισσότερο καιρό                          5. καθόλου  
3.  λίγο καιρό                                      

11. Κατά πόσο οι παρακάτω προτάσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα 
για τον εαυτό σας ; (Παρακαλώ επιλέξτε μια απο τις παρακάτω απαντήσεις)
           
      α) Νομίζω ότι αρρωσταίνω πιο εύκολα απο τον περισσότερο κόσμο
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1. συμφωνώ απόλυτα                           4. διαφωνώ
2. συμφωνώ                                         5. διαφωνώ απόλυτα
3. ουδέτερα

      
       β) Είμαι το ίδιο υγιής όσο και οι υπόλοιποι άνθρωποι

1. συμφωνώ απόλυτα                           4. διαφωνώ
2. συμφωνώ                                         5. διαφωνώ απόλυτα
3. ουδέτερα
      

      γ) Έχω την εντύπωση ότι η υγεία μου θα χειροτερέψει
1. συμφωνώ απόλυτα                           4. διαφωνώ
2. συμφωνώ                                         5. διαφωνώ απόλυτα
3. ουδέτερα

       δ) Η υγεία μου είναι άριστη
1. συμφωνώ απόλυτα                           4. διαφωνώ
2. συμφωνώ                                         5. διαφωνώ απόλυτα
3. ουδέτερα
      

Ποιότητα Ζωής (SF-36)

1. Φυσική, σωματική «λειτουργία»
2. Περιορισμοί «ρόλων» που οφείλονται 
    σε σωματικούς λόγους
3. Σωματικός πόνος 
4. Κοινωνική «λειτουργία»  
5. Γενική πνευματική «λειτουργία»
6. Περιορισμοί «ρόλων» που οφείλονται 
    σε συναισθηματικούς λόγους
7. Ζωτική ενέργεια ή κόπωση
8. «Aυτοαντίληψη» της γενικής υγείας

Α. Σωματική Υγεία
Β. Πνευματική Υγεία

Σύνολο : SF-36 
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Ε2.2. Εισαγωγικά έρευνας

Οι ασθενείς με κάκωση του νωτιαίου μυελού (SCI) αντιμετωπίζουν μία χρόνια 

κατάσταση με δυσλειτουργία του νωτιαίου μυελού που περιλαμβάνει : χρόνιο 

πόνο στον αυχένα, δυσαισθησίες χεριών, δακτύλων, σπαστικότητα, διαταραχές 

σφιγκτήρων, διαταραχές ούρησης – ουρολοιμώξεις , συχνές κατακλίσεις.

Καταγράφουμε στους ασθενείς αυτούς τις νευρολογικές κλίμακες και 

κλίμακες λειτουργικότητας που περιγράψαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο για 

να αντικειμενικοποιήσουμε τα αποτελέσματά μας στη συσχέτιση με την 

ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.

Επίσης για να συγκρίνουμε την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών με τη 

ποιότητα του γενικού πληθυσμού χρησιμοποιούμε ομογενοποιημένη ομάδα 

ελέγχου, εξαιτίας της μη υπάρξεως κανονιστικών τιμών “normative values” 

του ελληνικού πληθυσμού στο ερωτηματολόγιο του SF-36

Ε2.3. Mέθοδοι – Στατιστικά – Συλλογή δεδομένων

Μια ομάδα 42 ασθενών με ατελείς ή πλήρεις βλάβες νωτιαίου μυελού

υποβλήθηκε στις δομημένες συνεντεύξεις για τη συλλογή των στοιχείων όσον 

αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τις νευρολογικές 

κλίμακες [Frankel, Asia motor score], τις κλίμακες λειτουργικότητας [FIM], το 

ερωτηματολόγιο SF-36 και τις συνοδές ασθένειες- προβλήματα. Για τα 

συμπεράσματα της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στατιστικές δοκιμές και τα 
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αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τις ρυθμιζόμενες με βάση την ηλικία και τις 

κανονιστικές τιμές υγιούς πληθυσμού.

  

Συλλογή δεδομένων 

Κατά τη διάρκεια περίπου δεκατριών μηνών,  από τον Οκτώβριο του 2004 

μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005, εκλήθη η ομάδα των ασθενών με κακώσεις 

νωτιαίου μυελού και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια - κλίμακες που έδιναν

την τωρινή τους εικόνα, η οποία και αφορούσε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δύο ετών από την κάκωση, ενώ επίσης υπέγραψαν την ενημερωμένη 

συγκατάθεση. Έτσι συλλέξαμε πληροφορίες για τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά, προσωπικές συνήθειες, συμπτώματα, νευρολογική και 

λειτουργική κατάσταση και συνοδά προβλήματα - ασθένειες. Επίσης οι 

ασθενείς ολοκλήρωσαν το ερωτηματολόγιο SF-36 αλλά και την κλίμακα 

άγχους και κατάθλιψης HADS [42ασθενείς] (KEΦΑΛΑΙΟ – 8)



ΚΕΦ -  7,   ΕΙΔ.-2  – ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

78

  Το Fisher’s exact test χρησιμοποιήθηκε για να αξιολογήσει τις διαφορές 

στις συσχετίσεις των ασθενών με την ομάδα του υγιούς γενικού πληθυσμού 

καθώς και με τις υποκατηγορίες – εκφάνσεις υγείας του ερωτηματολογίου 

SF-36.

Το  Cuzick’s nonparametric test   χρησιμοποιήθηκε για να ερευνήσει τη 

σχέση μεταξύ SF- 36 αποτελεσμάτων και κλιμάκων νευρολογικών και 

λειτουργικών.

Προκειμένου να ανιχνευθεί η προγνωστική αξία των κλινικών στοιχείων

όσον αφορά τις παραμέτρους του SF- 36, διάφορες επίσης στατιστικές 

αναλύσεις εκτελέσθηκαν [regression analysis] Εντούτοις,  η δύναμη   της 

διενεργηθείσας δοκιμής έπρεπε να έχει επιθυμητή «δύναμη» τουλάχιστον

0,800 για αυτό το δείγμα έτσι τα ευρήματά μας απαιτούν μια 

προσεκτικότερη ερμηνεία. [Πίνακας - 5]
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 3

Τελικά αριθμητικά αποτελέσματα SF-36 
σε όλες τις υποκατηγορίες- εκφάνσεις υγείας

Υποκατηγορίες
SF-36

Ασθενείς με
SCI

Ομάδα 
ελέγχου
υγιούς 
πληθυσμού

P τιμή

Φυσική, σωματική
«λειτουργία»

30,2±26,4 85,6±12,6 < 0,005

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται 
σε σωματικούς λόγους

20,4±22,3 78,7±9,8

< 0,005

Σωματικός πόνος 30,4±16,5 72,4±18,6 < 0,005
Κοινωνική 
«λειτουργία»  

35,6±21,7 74,4±21,2
< 0,005

Γενική Υγεία 38,2±16,2 70,6±24,5
< 0,005

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται σε 
συναισθηματικούς 
λόγους

41,2±19,2 78,6±13,4

< 0,005

Ζωτική ενέργεια ή 
κόπωση

30,8±21,4 70,8±21,1 < 0,005

Πνευματική Υγεία -
«Aυτοαντίληψη» της 
γενικής υγείας

52,9±13,2 71,2±8,9 < 0,005

Σωματική Υγεία 
Συνολικά

27,2±20,4 75,3±14,5 < 0,005

Πνευματική Υγεία
Συνολικά

38,5±16,5 66,5±18,9 < 0,005
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 4 : Χαρακτηριστικά κατά “ASIA baseline” των 42 
ασθενών που συμμετείχαν σε έλεγχο ποιότητας ζωής με το 
ερωτηματολόγιο SF-36

Τύπος 
τραυματισμού
νωτιαίου μυελού

  Αριθμός ασθενών
      Ν=42

Πλήρης τετραπληγία 15   
Ατελής τετραπληγία 27

Ηλικία 45,6 έτη

Μηχανισμός 
κάκωσης
Τροχαίο ατύχημα 38
Πτώσεις- εργατικό   4
Ανατομικός τύπος  
της κάκωσης
Κάταγμα 22
Κάταγμα εξάρθρημα   9
Κάταγμα υπεξάρθρημα 11

Κινητική ενέργεια 
της κάκωσης
Υψηλή 42
Χαμηλή   0

Επίπεδο 
νευρολογικής βλάβης
Α3 - Α4 2
Α4 - Α5 5
Α5 - Α6 22
Α6 - Α7 12
Α7 – Θ1 1

Χρήση στεροειδών
Ναι 36
Όχι 6
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 5

Συγκριτική στατιστική ανάλυση [συσχετισμοί]
νευρολογικών και λειτουργικών κλιμάκων με τις 
υποκατηγορίες του SF-36 [Regression analysis]

Age FIM Frankel ASIA 

Κλίμακα Kλίμακα motor Pfi Rolph Pain Ghp Vital Social Rolem Mhi

Age 1.0 0.388 0.452 0.434 0.245 0.481 0.453 0.441 0.326 0.407 0.023 0.205

FIM 1.0 0.716 0.842 0.996 0.911 0.058 0.183 0.070 0.901 0.022 0.112

Frankel 1.0 0.924 0.835 0.974 0.005 0.089 0.746 0.810 0.024 0.908

ASIA motor score 1.0 0.780 0.453 0.001 0.044 0.922 0.042 0.006 0.878

Φυσική
λειτουργία

1.0 0.729 0.448 0.844 0.280 0.454 0.234 0.556

Περιορισμός
Ρόλων με αίτιο 
φυσική 
δυσλειτουργία

1.0 0.451 0.160 0.440 0.855 0.224 0.804

Σωματικός πόνος 1.0 0.904 0.299 0.124 0.057 0.004

Αντίληψη της 
Γενικής Υγείας

1.0 0.358 0.925 0.312 0.122

Ζωτικότητα 1.0 0.775 0.723 0.258

Κοινωνική
Λειτουργία

1.0 0.685 0.354

Συναισθηματικότητα
Περιορισμοί 
λειτουργικότητας

1.0 0.270

Πνευματική Υγεία 1.0
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Ε2.4.    ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ – ΠΙΝΑΚΩΝ 
          ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Προκειμένου να ανιχνευθεί η προγνωστική αξία των κλινικών 

στοιχείων όσον αφορά τις παραμέτρους του SF- 36, διάφορες επίσης 

στατιστικές αναλύσεις εκτελέσθηκαν [multiregression analysis]  

Εντούτοις,  η δύναμη   της διενεργηθείσας δοκιμής έπρεπε να έχει

επιθυμητή «δύναμη» τουλάχιστον 0,800. Με βάση αυτό τον δείκτη 

καμμία από τις παραμέτρους του πίνακα – 4 (επίπεδο βλάβης, 

μηχανισμός κάκωσης, ηλικία) δεν ήταν στατιστικά ικανή να προβλέψει 

την ποιότητα της ζωής των ασθενών που μελετήθηκαν εδώ.  

2. To Asia motor score συσχετίζεται ισχυρά με την FIM και την       

FRANKEL κλίμακα

3. To Asia motor score δεν συσχετίζεται καθόλου (δεν προβλέπει) με 

τον πόνο (SF-36)

4. To Asia motor score  συσχετίζεται ισχυρά  (προβλέπει) την 

ζωτικότητα και την πνευματική υγεία (vitality – mental health SF-36)

5. To Asia motor score  ΔΕΝ συσχετίζεται   (δεν προβλέπει) 

κοινωνικότητα, συναισθηματική λειτουργία.
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6. H FIM συσχετίζεται ισχυρά  (προβλέπει) την Φυσική λειτουργία, 

τον φυσικό ρόλο καθώς και την κοινωνική λειτουργία του ασθενούς

7. H FIM δεν συσχετίζεται  (δεν προβλέπει) την Πνευματική Υγεία, 

την συναισθηματική λειτουργία και την ζωτικότητα

8. H Frankel scale συσχετίζεται ισχυρά  (προβλέπει) την Φυσική 

λειτουργία, τον φυσικό ρόλο, την Πνευματική Υγεία του ασθενούς, 

τον κοινωνικό ρόλο και οριακά την ζωτικότητα. Επομένως παρότι 

είναι η παλαιότερη κλίμακα (1967) έχει τη μεγαλύτερη ευρύτητα

πρόγνωσης.
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Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με κακώσεις νωτιαίου μυελού

1. Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζουν μια κακή ποιότητα της ζωής, όπως είναι 

τουλάχιστον «μετρημένη» με το SF-36 ερωτηματολόγιο (Πίνακας – 3). 

Συγκρινόμενη μάλιστα η ομάδα αυτή έναντι ομάδας ελέγχου «ρυθμισμένης» 

αναλογικά σε φύλο, ηλικία , κοινωνικοοικονομικό επίπεδο , οι ασθενείς με SCI

παρουσίασαν σε όλες τις περιοχές του SF-36 κατώτερη ποιότητα ζωής, όπως 

φαίνεται και  στις οκτώ υποκλίμακες – εκφάνσεις υγείας του SF-36.

2. Η σχέση μεταξύ ASIA motor score και FIM δεν είναι καθόλου αναλογική 

και δεν μπορεί να προβλέψει ούτε τη γενική ποιότητα ζωής. 

3. Οι πιο σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες για την ποιότητα ζωής στους 

δικούς μας ασθενείς ήταν : η φυσική λειτουργία και η κοινωνική λειτουργία

(physical - social functioning).

4. Ασθενείς με ατελείς βλάβες σύμφωνα με την Frankel scale δείχνουν πολύ

καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα ζωής απο τους ασθενείς με πλήρεις

βλάβες

5. Ασθενείς με ατελείς βλάβες και διασωθείσα εν τω βάθει αισθητικότητα



                                             Ε3.  ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΕΙΣ  Κ.Α.Μ.Σ.Σ

8. E.3. 1. EIΣΑΓΩΓΙΚΑ - HADS

Ο τραυματισμός του νωτιαίου μυελού,  και μιας επακόλουθης απώλειας  της 

κινητικότητας και αισθητικότητας απαιτεί  σημαντική ψυχολογική 

προσαρμογή. Αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα δεν είναι αναπόφευκτες 

συνέπειες ενός τραυματισμού, είναι εύκολα όμως ανιχνεύσιμα μεταξύ των 

ανθρώπων με κάκωση νωτιαίου μυελού (SCI), πολύ περισσότερο δε απ' ό,τι 

στο γενικό πληθυσμό. Και μάλιστα  στους πρώτους 6 μήνες μετα-τραυματικά 

αλλά και πιό μακροπρόθεσμα, έχει αποδειχθεί ότι περίπου 25% των ασθενών 

δοκιμάζουν κάποια καταθλιπτική διαταραχή ( Howell et al. 1981). 

Η κατάθλιψη στους ασθενείς με SCI έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με  την 

αυξανόμενη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο καθώς και με λιγότερη 

λειτουργική βελτίωση στην πορεία της αποκατάστασης (Malec & Neimeyer, 

1983). Είναι σημαντικό, οι νοσοκομειακοί γιατροί, να είναι σε θέση να 

ανιχνεύουν τα κλινικά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης  στα άτομα με κάκωση 

νωτιαίου μυελού (SCI), προκειμένου να ενισχυθούν αυτά τα άτομα και  να 

μεγιστοποιήσουν την προσπάθεια για αποκατάσταση και ψυχολογική 

ευημερία. 

Η κλίμακα άγχους και κατάθλιψης νοσοκομείων (HADS) [Zigmond & Snaith, 

1983] είναι ένα συνοπτικό  ερωτηματολόγιο (14 στοιχείων - ερωτήσεων), το 

οποίο αξιολογεί το άγχος (HADS - Α) και την κατάθλιψη  (HADS - D) ως δύο 

8.   Ε3.  ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΕΙΣ  Κ.Α.Μ.Σ.Σ
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ευδιάκριτες διαστάσεις στους μη-ψυχιατρικούς πληθυσμούς (Herrmann, 1997).  

Επτά στοιχεία αφορούν κάθε διάσταση, που απαιτεί τις απαντήσεις σε μια 

κλίμακα 4-διαβαθμίσεων . Έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε κλινικές μελέτες,

όπου το άγχος  και η κατάθλιψη μπορούν να συσχετιστούν - εμφανιστούν σε 

παθολογικές καταστάσεις (Barczak et Al, 1988). 

Αυτό το εργαλείο μέτρησης  θεωρείται πολύ χρήσιμo για τους πληθυσμούς με 

κάκωση νωτιαίου μυελού (SCI) σε σύγκριση με  άλλα ερωτηματολόγια 

(Jacobs J. et al. 1995). 

Οι Zigmond και Snaith (1994) συστήνουν ότι τα αποτελέσματα μεταξύ 8 και 

10 προσδιορίζουν ήπιες περιπτώσεις, 11–15 μέτριες περιπτώσεις, και 

μεγαλύτερη βαθμολογία απο 15, βαριές περιπτώσεις, για κάθε διάσταση. 

Είναι ασαφές εάν τα λίγα «σωματικά στοιχεία» στη HADS,

συγχέουν  το άγχος και  την κατάθλιψη σε έναν δείγμα πληθυσμού με κάκωση

νωτιαίου μυελού (SCI). Υπάρχει συγκρουόμενη άποψη ως προς το εάν το 

συνολικό αποτέλεσμα της HADS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κλινικός  

δείκτης της γενικής συναισθηματικής διαταραχής (Zigmond & Snaith, 1994 

Razavi, Delvaux, Farvacques, & Robaye, 1990). Αυτό συσχετίζεται με τη 

συζήτηση για το εάν το άγχος και  η κατάθλιψη είναι ευδιάκριτα, ως 

ξεχωριστές οντότητες  

Μια ψυχομετρική αξιολόγηση με HADS σε έναν πληθυσμό με (SCI) μπορεί

να πραγματοποιηθεί,  ακόμα και αν είναι ασαφές εάν τα λίγα «σωματικά 
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στοιχεία» στη HADS έχουν επιπτώσεις στην αξιοπιστία και την ισχύ αυτού 

του εργαλείου ανίχνευσης  της ψυχοπαθολογίας σε αυτήν την ομάδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία ότι η συναισθηματική κατάσταση  μετά από 

SCI έχει επιπτώσεις στην έκβαση αποκατάστασης (Malec & Neimeyer, 1983), 

είναι σημαντικό  να υπάρχει  ένα γρήγορο και εύκολο εργαλείο, διαθέσιμο για 

τους νοσοκομειακούς γιατρούς για να ανιχνεύσουν τα άτομα με SCI που 

έχουν έντονα προβλήματα άγχους και κατάθλιψης μετά από τον τραυματισμό 

τους.   

8.Ε.2. Υλικό - Μέθοδοι – Διαδικασία που ακολουθήθηκε

Σαράντα - δύο συμμετέχοντες (42) με SCI συμμετείχαν σε αυτήν την μελέτη, 

ολοκληρώνοντας τη HADS. [Ίδιο δείγμα ασθενών που συμπλήρωσαν την FIM] 

Η μέση ηλικία τους ήταν 44,2 και τα 33/42 υποκείμενα του δείγματος ήταν 

άνδρες. Η μέση ηλικία κατά την διάρκεια του τραυματισμού τους ήταν 38,6 

έτη  και ο μέσος χρόνος μετά την αρχική κάκωση ήταν  4,5 έτη.

Τα πλήρη δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος φαίνονται

στον πίνακα -1



KEΦ. 8 –Ε3                                ΑΓΧΟΣ / ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

87

               

              

ΠΙΝΑΚΑΣ – 1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Δημογραφικά χαρακτηριστικά 
των ασθενών  

Αριθμός 
ασθενών
   ν=42

Ηλικία 

                                               Μέση 44,2  έτη

                             Σταθερή απόκλιση ±  12,5 έτη

                                            Κύμανση 28 - 74

Φύλο

                                           Άρρεν 33

                                            Θήλυ 9

Εκπαίδευση

                                           < + λύκειο 29

           >λύκειο – ΙΕΚ – μεταλυκειακή 
                          κατάρτιση

7

                      ΤΕΙ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 6

Συζυγική κατάσταση

Παντρεμένος/η 29

Διαζευγμένος/η 2

Άγαμος 11
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Ε3.3.Στατιστική ανάλυση δεδομένων (Data Analysis)
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Δύο ευρείες στατιστικές αναλύσεις εκτελέσθηκαν με τα υπάρχοντα 

στοιχεία. Πρώτιστα, για να μετρήσουμε τη συχνότητα του άγχους και της 

κατάθλιψης μετά από SCI, υπολογίσθηκαν μέσες τιμές, σταθερές 

αποκλίσεις (SDs), και η γραμμική αναπαράσταση των στοιχείων , και 

όπου κρίθηκε απαραίτητο, t tests ενσωματώθηκαν.

Δεύτερον, όλες οι μεταβλητές συσχετίστηκαν για να παραχθεί  ένας  

πίνακας πιθανών συσχετίσεων των παραμέτρων που εξετάσαμε. 

[Multiregression analysis , με «ισχυρό» νούμερο συσχέτισης >0,4 για το 

δείγμα μας]   Πίνακας - 4

Ε3.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
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1. Οι πολλαπλοί συσχετισμοί στον πίνακα – 4, επεξηγούν και απαντούν 

σε διάφορα εμφανή ζητήματα. Πρώτιστα, βρέθηκε ιδιαίτερα σημαντικός 

συσχετισμός μεταξύ των μέσων πόντων βαθμολόγησης κατάθλιψης 

και άγχους.  

2. Η  FIM (Functional Ιndependence Μeasurement) βρέθηκε ότι 

συσχετίζεται αρνητικά τόσο με την κατάθλιψη όσο και με το άγχος.

3. Η χρονική διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο βρέθηκε  να 

συσχετίζεται ιδιαίτερα με την κατάθλιψη αλλά και το άγχος

Και έτσι φαίνεται ότι όσο πιο μακροχρόνια ήταν η παραμονή του 

ασθενούς στο νοσοκομείο τόσο πιο καταθλιπτικός και αγχώδης είναι.

4. Επιπλέον, η διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο συσχετίστηκε 

αρνητικά με τη λειτουργική ανεξαρτησία (Κλίμακα FIM) αλλά και με 

την κατάθλιψη και το άγχος (3.)

5. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικές διαφορές μεταξύ τετραπληγικών -

παραπληγικών

ΠΙΝΑΚΑΣ- 2 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ HADS ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΜΕ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ (SCI)

A-NOVA, analysis of variance
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Ομάδα HADS

ΣΥΝΟΛΟ

HADS – A

ANXIETY

HADS – D

DEPRESSION

ΑΣΘΕΝΩΝ

Ν=42

20,4 10,1 10,3

ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 1

N= 161

Assimakopoulos
et al. 2007

14,5 6,2 8,3

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ 2

N=275

Michopulos et
al. 2008

9,1 5,1 3,9

1. Assimakopoulos K., Heristanidu E., Kallivokas A. , Saridis A. ,  Iconomou 
G. and Matzaroglou C. Anxiety and Depression between service staff in a 
Greek University Hospital; 2nd European Federation of Neuropsychiatry
Conference, 22-24 November 2007, Firenze, Italy.

2. Michopoulos I, Douzenis A, Kalkavoura C, Christodoulou C, 
Michalopoulou P, Kalemi G, Fineti K, Patapis P, Protopapas K, Lykouras L.
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): validation in
a Greek general hospital sample ; Ann Gen Psychiatry. 2008 Mar 6;7:4.

ΠΙΝΑΚΑΣ – 3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18325093?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18325093?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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Items of HADS - correlations and Cronbach’s - α  value

HADS

Eρωτήσεις
Υποσύνολα

HADS 

Σύνολο

HADS – A

Άγχος 

HADS – D

Κατάθλιψη

Cronbach’s -α
for the total
HADS

1 άγχος 0.561 0.796 0.349 0,819

2 κατάθλιψη 0,654 0,366 0,766 0,876

3 άγχος 0.547 0,644 0,334 0,878

4 κατάθλιψη 0,654 0,488 0,808 0,898

5 άγχος 0.567 0,755 0,351 0,813

6 κατάθλιψη 0,604 0,564 0,848 0,845

7 άγχος 0,677 0,798 0,545 0,804

8 κατάθλιψη 0,587 0,443 0,776 0,897

9 άγχος 0,545 0,809 0,231 0,876

10 κατάθλιψη 0,675 0,404 0,678 0,789

11 άγχος 0,555 0,765 0,492 0,873

12 κατάθλιψη 0,589 0,454 0,895 0,865

13 άγχος 0,544 0,766 0,561 0,788

14 κατάθλιψη 0,655 0,443 0,783 0,894
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 4

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

HADS - A HADS - D FIM Frankel
scale

Asia 
motor
score

SF-36

HADS – A
- 0,785 0,652 0,634 -

0,543

HADS – D
- 0,886 0,711 0,533 -

0,445

FIM
0,445 0,045 0,086

FRANKEL
0,032 0,845

ASIA 
motor score

0,054

SF – 36
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Ε3.5  Συζήτηση

1. Οι ψυχομετρικές ιδιότητες της ελληνικής έκδοσης έκδοσης της HADS

είναι παρόμοιες με εκείνες άλλων γλωσσών που το HADS εμφανίζεται 

γενικά να έχει μια υψηλή εσωτερική συνέπεια.  Τιμές του Cronbach - α 

κυμάνθηκαν από 0.813 έως 0.898 για όλα τα στοιχεία – ερωτήσεις της 

κλίμακας. Οι συσχετισμοί στα στοιχεία -υποκλίμακες ήταν από μέτριοι 

έως υψηλοί  από 0.608 έως 0.798 για τα στοιχεία άγχους, και από 0.540 

έως 0.894 για τα στοιχεία της κατάθλιψης. Οπότε αποδεικνύεται το 

«high internal consistency» (πίνακας- 3)

2. To δείγμα των δικών μας ασθενών σαφέστατα παρουσιάζει υψηλά 

score στη HADS- A (άγχος) και στη HADS – D (κατάθλιψη) 

       πίνακας – 2, και σε πολλούς ασθενείς ανιχνεύεται παθολογικό άγχος 

και κατάθλιψη που θα μπορούσε με κατάλληλη βοήθεια , οι ασθενείς αυτοί 

να προχωρήσουν καλύτερα στο πρόγραμμα αποκαταστασής τους.
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3. Η ελληνική εκδοχή της HADS παρουσίασε καλές ψυχομετρικές 

ιδιότητες, και θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ένα χρήσιμο

εργαλείο για τους νοσοκομειακούς γιατρούς για να αξιολογήσουν τους 

ασθενείς με κακώσεις του νωτιαίου μυελού, για άγχος και κατάθλιψη.

Οι τιμές των συγκρίσεων υγιούς πληθυσμού δεν ήταν τυπικές ομάδες 

ελέγχου ομογενοποιημένες, αλλά υλικό υγιούς πληθυσμού απο προσωπικό 

δύο νοσοκομείων της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν.

ΠΊΝΑΚΑΣ- 2

1. Assimakopoulos K., Heristanidu E., Kallivokas A. , Saridis A. ,  Iconomou
G. and Matzaroglou C. Anxiety and Depression between service staff in a
Greek University Hospital; 2nd European Federation of Neuropsychiatry
Conference, 22-24 November 2007, Firenze, Italy.

2. Michopoulos I, Douzenis A, Kalkavoura C, Christodoulou C, 
Michalopoulou P, Kalemi G, Fineti K, Patapis P, Protopapas K, Lykouras L.
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): validation in
a Greek general hospital sample ; Ann Gen Psychiatry. 2008 Mar 6;7:4.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18325093?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18325093?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum
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KEΦ.9.Ε4.1. Περίληψη – Εισαγωγή

Ο στόχος αυτής της μελέτης ήταν να προσδιοριστεί η σεξουαλικότητα σε όλες 

τις εκφάνσεις της σε γυναίκες με κάκωση νωτιαίου μυελού. Υπάρχουν 

εκατοντάδες εργασίες με αντίστοιχες μελέτες για άνδρες που αποδείκνυαν 

βαριά πτώση της ανδρικής σεξουαλικότητας, και ελάχιστη βιβλιογραφία για 

την σεξουαλικότητα των γυναικών με σοβαρή κάκωση νωτιαίου μυελού.

Το ερωτηματολόγιο (FSFI, Female Sexual Function Index ) περιέχει 19 

διαφορετικά στοιχεία – ερωτήσεις του φάσματος της σεξουαλικότητας και έχει 

προηγουμένως αποδειχθεί ότι ανιχνεύει με αρκετή ευκρίνεια την 

σεξουαλικότητα των ελληνίδων γυναικών την σεξουαλική τους λειτουργία και 

την σεξουαλική τους ικανοποίηση. Γι αυτή η μελέτη, χρησιμοποιήσαμε ένα 

δείγμα 39 γυναικών με κάκωση του νωτιαίου μυελού (SCI). Συγκρίναμε δε 

αυτές τις γυναίκες - ασθενείς με μια ομάδα ελέγχου γυναικών του γενικού 

πληθυσμού με αντίστοιχη ηλικία – οικονομικό –εκπαιδευτικό επίπεδο - και 

οικογενειακή κατάσταση [ Πίνακας – 1]. Η σεξουαλική δραστηριότητα 

ήταν ελαφρά χαμηλότερη μεταξύ των γυναικών με SCI, αλλά η επιθυμία,

η συναισθηματική ποιότητα της σεξουαλικής ζωής, η γενική σεξουαλική

ικανοποίηση δεν διέφερε από την ομάδα ελέγχου. Αυτά τα αποτελέσματα 

κατέδειξαν ότι η σεξουαλική ζωή των γυναικών με SCI παραμένει σχεδόν 

ανεπηρέαστη.

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΝΩΤΙΑΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
                                                              Ε-4
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Πίνακας – 1 

Δημογραφικά στοιχεία και βασικά χαρακτηριστικά των γυναικών με κάκωση του 
νωτιαίου μυελού και της ομάδας ελέγχου

Οι τιμές P  μετρήθηκαν με το χ2/Fishers’ exact test, που έχει τη δυνατότητα 
αναλύσεως μεταξύ ομάδων (between-group analysis of variance)

Ομάδα με 
κάκωση 
νωτιαίου μυελού

Ομάδα ελέγχου p

Ηλικία τη 
στιγμή της 
εξέτασης

0,678

Μέση τιμή 46,7 44,5
Κύμανση 28 - 58 29–49

Επίπεδο 
εκπαίδευσης%

0,925

Δημοτικό 20  (51,2) 20 (50)
Λύκειο 19  (48,7) 20 (50)
ΙΕΚ - ΤΕΙ 17  (43,6) 17 (42,5)
Πανεπιστήμιο   1  (2,6) 1  (2,5)

Εισόδημα 
μηνιαίο  %

0,342

< 1000 ευρώ 5  (12,8) 7 (17,5)
1000 – 3000 31 (79,1) 30 (70,0)
> 3000 ευρώ 3  (7,7) 3 (7,5)

Συζυγική 
κατάσταση %

0,673

Παντρεμένη 29 (74,4) 32 (80,0)
Διαζευγμένη 2  (5,1) 2  (5,0)
Άγαμος 8  (20,5) 6  (15,0)

Ύπαρξη 
παιδιών %

0,557

Ναι 33 (84,6%) 35 (87,5)
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9.Ε4.2. Υλικό- Μέθοδος

Οι κακώσεις αυχενικής μοίρας  είναι κοινές στην εποχή μας και συχνά 

συνδέονται με νευρολογικά ελλείμματα. 

Ως αποτέλεσμα των προόδων στις χειρουργικές τεχνικές, πολλοί ασθενείς 

έχουν σημαντική αποκατάσταση της νευρολογικής τους κατάστασης Για τους 

ασθενείς με ατελή τετραπληγία, η εσωτερική σταθεροποίηση της ασταθούς 

του αυχενικής σπονδυλικής στήλης μπορεί να αποτρέψει τον περαιτέρω 

νευρικό τραυματισμό. Επίσης μπορεί να αποτρέψει την παραμόρφωση και τον 

χρόνιο πόνο. Πολλοί μάλισταν από τους ασθενείς αυτούς παρουσιάζουν 

σεξουαλική δυσλειτουργία. Υπάρχουν προηγούμενες πολλές μελέτες για την 

ανδρική σεξουαλικότητα μετά από τους τραυματισμούς νωτιαίου μυελού (SCI) 

Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξεταστεί η θηλυκή σεξουαλικότητα σε 

γυναίκες με αυχενική SCI , με το «θηλυκό  δείκτη σεξουαλικής λειτουργίας» 

(FSFI), ένα θέμα που παραμελείται κατά ένα μεγάλο μέρος στη βιβλιογραφία. 

Το  FSFI είχε ως σκοπό να είναι μια αξιολόγηση της σεξουαλικότητας και να

εξετάζει την πολυδιάστατη φύση της γυναικείας σεξουαλική λειτουργίας. Το 

FSFI αναπτύχθηκε σε σειρά σταδίων, συμπεριλαμβανομένης της

γλωσσικής και εννοιολογικής επικύρωσης με μια ομάδα ειδικών 

συμβούλων.   Οι περιοχές της σεξουαλικής λειτουργίας προσδιορίστηκαν σε 

έξη διαφορετικές υποκατηγορίες: (1) Επιθυμία, (2) Διέγερση, (3) Λίπανση, (4) 

Οργασμός, (5) Ικανοποίηση, και (6) Δυσπαρεύνεια / άνεση. 
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Τα μεμονωμένα διαφορετικά στοιχεία του φάσματος της σεξουαλικής ζωής  

υποστηρίζουν την παραγοντική ισχύ αυτού του «οργάνου- εργαλείου 

γυναικείας σεξουαλικής μέτρησης»

Η ομάδα μελέτης μας κλήθηκε να συμπληρώσει την FSFI κλίμακα

(Rosen  et al, 2000) τουλάχιστον 2 έτη μετά από τον τραυματισμό, 

μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου του 2003 με Μ.Ο  67 μήνες μετα-τραυματικά 

(25–117 μήνες). Για τη σύγκριση αξιολογήσαμε 40 υγιείς εθελοντές, χωρίς 

ιατρικό ιστορικό  ασθένειας. Οι ασθενείς αντιστοιχήθηκαν σε παρόμοια ομάδα 

ελέγχου όσον αφορά την ηλικία, εκπαίδευση, οικονομικό επίπεδο και 

οικογενειακή κατάσταση.
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9.Ε4.3. Αποτελέσματα 

Οι μέσες τιμές των  FSFI βαθμολογήσεων της ομάδος ελέγχου του υγιούς 

πληθυσμού, αλλά και των γυναικών με τις κακώσεις του νωτιαίου μυελού στις 

έξη διαφορετικές παραμέτρους σεξουαλικότητας του  εργαλείου –

ερωτηματολογίου του FSFI φαίνονται στον Πίνακα – 2.

Για  τις γυναίκες με κάκωση νωτιαίου μυελού (SCI), υπήρξε ένα σημαντικό 

«χαμηλό» αποτέλεσμα στις παραμέτρους «οργασμός» και «λίπανση», αλλά οι 

παράμετροι «ερωτική επιθυμία», «σεξουαλική ικανοποίηση» , «δυσπαρεύνεια/ 

άνεση» στη σεξουαλική πράξη δείχνουν ανεπηρέαστες έναντι τής υγιούς 

ομάδας ελέγχου. Ο βαθμός και ο νευρολογικός τύπος της SCI δεν αφορούσε

σημαντικά τη δυνατότητα της ασθενούς να επιτευχθεί ο οργασμός. Όταν οι 

ασθενείς γυναίκες με SCI ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με την κλίμακα Frankel, 

δεν κατέδειξαν κανέναν συσχετισμό στο αποτέλεσμα του FSFI αποτελέσματος, 

σε οποιοιδήποτε παράμετρο του εργαλέιου – ερωτηματολογίου FSFI . Καμία 

επίσης στατιστικώς σημαντική διαφορά δεν βρέθηκε συγκριτικά με το επίπεδο 

της βλάβης.

9.Ε4.4. Στατιστικά

Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 10.0

Οι φυσιολογικές (6 FSFI components) και αντικειμενικές (Νευρολογικές

Κλίμακες :Frankel, ASIA, FIM, επίπεδο βλάβης) παράμετροι μελετήθηκαν. 

Μετρήθηκαν δε όλες οι παράμετροι , ανάμεσα στις δύο ομάδες με : «matched

pair t-tests». Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων αναλύθηκαν με : t-tests and

analysis of variance (ANOVA).

Επίπεδο τιμής p = 0.05 τέθηκε ως αποδεκτό επίπεδο μεγάλης σημασίας για 

όλες τις συγκρίσεις.
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Πίνακας – 2

Βαθμολόγηση με την κλίμακα FSFI, των επιμέρους στοιχείων σεξουαλικότητας 
των γυναικών με κάκωση του νωτιαίου μυελού καθώς και της ομάδας ελέγχου
όπως δημοσιεύτηκαν: International Journal of  Rehabilitation and Research, 2006.
Matzaroglou C., Assimakopoulos K, Panagiotopoulos E, Kasimatis G, Dimakopoulos 
P, Lambiris E. Sexual function in females with severe cervical spinal cord injuries: 
a controlled study with the Female Sexual Function Index. Int J Rehabil Res. 2005 
Dec;28(4):375-8

Οι τιμές P  επίσης μετρήθηκαν με το χ2/Fishers’ exact test, που έχει τη 
δυνατότητα αναλύσεως μεταξύ ομάδων (between-group analysis of variance)  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16319567&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=16319567&query_hl=1&itool=pubmed_docsum
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9.Ε4.5. Συζήτηση

Η σεξουαλικότητα στις γυναίκες με κάκωση νωτιαίου μυελού είναι κατά ένα 

μεγάλο μέρος «παραμελημένη» από τη βιβλιογραφία. Ένας λόγος μπορεί να 

είναι η στατιστική «κυριαρχία» των ανδρών στις κακώσεις του Νωτιαίου 

Μυελού (SCI). Η παρούσα μελέτη εστίασε στις πιθανές αλλαγές στη 

σεξουαλικότητα που μπορεί να συμβεί σε γυναίκες μετά από SCI. Το εργαλείο 

FSFI, ένα ερωτηματολόγιο 19 - επιμέρους στοιχείων έχει αναπτυχθεί ως ένα 

συνοπτικό και πολυδιάστατο αυτοαπαντούμενο «όργανο» για την αξιολόγηση 

των βασικών διαστάσεων της σεξουαλικής λειτουργίας στις γυναίκες. Αυτό το 

ερωτηματολόγιο ήταν σχεδιασμένο και επικυρωμένο για την αξιολόγηση της 

θηλυκής σεξουαλικής λειτουργίας και ποιότητας της σεξουαλικής ζωής σε 

κλινικές δοκιμές και επιδημιολογικές μελέτες (Rosen et al., 2000), (Sipski et al. 

1999) οι οποίοι υποστηρίζουν με τα αποτελέσματά τους ότι οι γυναίκες 

με πλήρεις κακώσεις νωτιαίου μυελού και οι γυναίκες με ατελείς κακώσεις 

νωτιαίου μυελού (SCI), έχουν την ικανότητα για αντακλαστική λίπανση,

αλλά  σημαντικά λιγότερες πιθανότητες συγκριτικά με υγιείς 

γυναίκες για να επιτύχουν τον οργασμό (Sipski et al, 2001).

Τα αποτελέσματά μας στο τμήμα του FSFI που αφορά τον οργασμό είναι 

παρόμοια με εκείνα  που αναφέρονται από τον Sipski (2001), αλλά υπάρχει 

μεγάλη διαφορά στη συνολική σεξουαλική λειτουργία κατά τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων μας με αυτά που παρουσιάζονται από τον Reitz et al. 

(2004), Fisher et al. (2002) και τον Westgren et al. (1997). 
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Η συναισθηματική μάλιστα ποιότητα της σεξουαλικής ζωής και η γενική 

σεξουαλική  ικανοποίηση, δεν διέφερε από την ομάδα ελέγχου στα 

αποτελέσματά μας, καταδεικνύοντας ότι η σεξουαλική ζωή στις γυναίκες με 

αυχενική SCI παραμένει σχεδόν απρόσβλητη.

Οι διαφορές με άλλες μελέτες, μπορεί ίσως να εξηγηθούν από τη φύση των 

δημογραφικών  χαρακτηριστικών στις ασθενείς μας. Οι περισσότερες ήταν 

παντρεμένες  και είχαν παιδιά, δηλαδή υπήρχε ένα υγιές υποστηρικτικό 

οικογενειακό περιβάλλον (Πίνακας – 1).  
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                                      Female Sexual Function Index (FSFI)
Δείκτης Γυναικείας Σεξουαλικής Λειτουργίας

Κωδικός Αριθμός:-----------------                                       Ημερομηνία-------------------

ΟΔΗΓΙΕΣ: Αυτές οι ερωτήσεις έχουν να κάνουν με τα σεξουαλικά συναισθήματα και αντιδράσεις σας κατά τη διάρκεια 
των τελευταίων 4 εβδομάδων. Παρακαλούμε απαντήστε τις ακόλουθες ερωτήσεις όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά και 
ξεκάθαρα. Οι απαντήσεις σας θα κρατηθούν αποκλειστικά εμπιστευτικές.  

ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΑΝΑ ΕΡΩΤΗΣΗ.

Η σεξουαλική επιθυμία ή ενδιαφέρον είναι ένα συναίσθημα που περιλαμβάνει την επιθυμία να έχετε σεξουαλική 
εμπειρία, το αίσθημα της δεκτικότητας απέναντι στη σεξουαλική επιθυμία του συντρόφου σας και τη σκέψη ή 
φαντασίωση του να κάνετε σεξ.

1. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά νιώσατε σεξουαλική επιθυμία ή ενδιαφέρον;

Σχεδόν συνέχεια ή συνέχεια
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από το μισό χρόνο)
Αρκετές φορές (Περίπου το μισό χρόνο)
Λίγες φορές (Λιγότερο από το μισό χρόνο)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

2. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πώς θα βαθμολογούσατε το επίπεδο (βαθμό) της σεξουαλικής σας επιθυμίας ή 
ενδιαφέροντος;

Πολύ υψηλό
Υψηλό
Μέτριο
Χαμηλό
Πολύ χαμηλό ή ανύπαρκτο

Η σεξουαλική διέγερση είναι ένα συναίσθημα το οποίο περιλαμβάνει και σωματικές και νοητικές πτυχές του 
σεξουαλικού ερεθισμού. Μπορεί να περιλαμβάνει αισθήματα ζεστασιάς και γαργαλητού στα γεννητικά όργανα, 
εφύγρανση (υγρασία) ή μυϊκές συσπάσεις.

3. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά νιώσατε σεξουαλικά διεγερμένη («ξαναμμένη») κατά τη διάρκεια 
σεξουαλικής δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

4. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πώς θα βαθμολογούσατε το επίπεδο της σεξουαλικής διέγερσής σας («ανάμματος») 
κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Πολύ υψηλό
Υψηλό
Μέτριο
Χαμηλό
Πολύ χαμηλό ή ανύπαρκτο

5. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο σίγουρη ήσασταν ότι θα διεγερθείτε σεξουαλικά κατά τη διάρκεια της 
σεξουαλικής δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Πολύ μεγάλη σιγουριά
Μεγάλη σιγουριά
Μέτρια σιγουριά
Μικρή σιγουριά
Πολύ μικρή ή καθόλου σιγουριά

6. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά νιώσατε ικανοποιημένη από τη διέγερση (έξαψη) σας κατά τη διάρκεια 
σεξουαλικής δραστηριότητας ή συνουσίας;
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Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

7. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά εφυγρανθήκατε (γίνατε «υγρή») κατά τη διάρκεια σεξουαλικής 
δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

8. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο δύσκολο ήταν να εφυγρανθείτε (να γίνετε «υγρή») κατά τη διάρκεια σεξουαλικής 
δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο
Πολύ δύσκολο
Δύσκολο
Ελαφρά δύσκολο
Όχι δύσκολο

9. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά διατηρήσατε την εφύγρανσή σας («wetness”) μέχρι το τέλος της 
σεξουαλικής δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

10. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο δύσκολο ήταν να διατηρήσετε την εφύγρανσή σας («wetness») μέχρι το τέλος 
της σεξουαλικής δραστηριότητας ή συνουσίας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο
Πολύ δύσκολο
Δύσκολο
Ελαφρά δύσκολο
Όχι δύσκολο

11. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, όταν είχατε σεξουαλικό ερεθισμό ή συνουσία πόσο συχνά φθάνατε σε οργασμό 
(“climax”);

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

12. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, όταν είχατε σεξουαλικό ερεθισμό ή συνουσία πόσο δύσκολο ήταν για εσάς να 
φθάσετε σε οργασμό (“climax”);

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατο
Πολύ δύσκολο
Δύσκολο
Ελαφρά δύσκολο
Όχι δύσκολο

13. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο ικανοποιημένη ήσαστε με την ικανότητά σας να φθάσετε σε οργασμό 
(“climax”);

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Πολύ ικανοποιημένη
Μετρίως ικανοποιημένη
Σχεδόν το ίδιο ικανοποιημένη και δυσαρεστημένη
Μετρίως δυσαρεστημένη
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Πολύ δυσαρεστημένη

14. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο ικανοποιημένη είσαστε με τη συναισθηματική εγγύτητα κατά τη σεξουαλική 
δραστηριότητα μεταξύ εσάς και του συντρόφου σας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Πολύ ικανοποιημένη
Μετρίως ικανοποιημένη
Σχεδόν το ίδιο ικανοποιημένη και δυσαρεστημένη
Μετρίως δυσαρεστημένη
Πολύ δυσαρεστημένη

15. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο ικανοποιημένη είσαστε με τη σεξουαλική σας σχέση με το σύντροφό σας;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Πολύ ικανοποιημένη
Μετρίως ικανοποιημένη
Σχεδόν το ίδιο ικανοποιημένη και δυσαρεστημένη
Μετρίως δυσαρεστημένη
Πολύ δυσαρεστημένη

16. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο ικανοποιημένη είσαστε με τη συνολική σεξουαλική σας ζωή;

Καμία σεξουαλική δραστηριότητα
Πολύ ικανοποιημένη
Μετρίως ικανοποιημένη
Σχεδόν το ίδιο ικανοποιημένη και δυσαρεστημένη
Μετρίως δυσαρεστημένη
Πολύ δυσαρεστημένη

17. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά νιώσατε discomfort ή πόνο κατά τη διάρκεια κολπικής διείσδυσης;

Δεν επιχείρησα συνουσία
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

18. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πόσο συχνά νιώσατε discomfort ή πόνο μετά την κολπική διείσδυση;

Δεν επιχείρησα συνουσία
Σχεδόν πάντα ή πάντα
Τις περισσότερες φορές (Περισσότερο από τις μισές φορές)
Αρκετές φορές (Περίπου τις μισές φορές)
Λίγες φορές (Λιγότερο από τις μισές φορές)
Σχεδόν ποτέ ή ποτέ

19. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες, πώς θα βαθμολογούσατε το επίπεδο (βαθμό) του discomfort ή πόνο κατά τη 
διάρκεια ή μετά την κολπική διείσδυση;

Δεν επιχείρησα συνουσία
Πολύ υψηλό
Υψηλό
Μέτριο
Χαμηλό
Πολύ χαμηλό ή ανύπαρκτη
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10. Ε5.1. ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ

Η όλη κατασκευή της Αυχενικής Σπονδυλικής Στήλης συνδυάζει τις πλέον 

αντίθετες ιδιότητες, προσφέροντας κάλυψη σε όργανο που είναι ευαίσθητο σε 

ελάχιστες κακώσεις και ταυτόχρονα πραγματοποιεί μία μεγάλη ποικιλία 

κινήσεων. Η διαταραχή της συμπεριφοράς είναι αποτέλεσμα μηχανικών 

μεταβολών, ανωμαλιών ή και μηχανικής ανεπάρκειας των ιστών. Οι ιστοί , που 

απαρτίζουν αυτή την αρθρωτή στήλη των σπονδύλων και των μεσοσπονδυλίων 

δίσκων, έχουν να επιδείξουν μία όχι γραμμική γλοιοελαστική ανισότροπο 

συμπεριφορά, γεγονός που περιπλέκει την όλη μελέτη.

Ως σταθερή εννοείται η σπονδυλική στήλη εκείνη η οποία κάτω από την 

επίδραση φυσιολογικών δυνάμεων δεν υφίσταται παραμόρφωση και δεν 

εμφανίζει περαιτέρω νευρολογική βλάβη. Αντιθέτως ασταθής θεωρείται εκείνη 

η σπονδυλική στήλη η οποία κάτω απο την επίδραση φυσιολογικών δυνάμεων 

εμφανίζει αύξηση της παρεκτοπίσεως, νευρολογική συνδρομή ή επιδείνωση 

προϋπαρχούσης νευρολογικής βλάβης. Επειδή  όμως  η σπονδυλική στήλη δεν 

είναι μια ομοιογενής κατασκευή, ο ακριβής συνδυασμός των παραγόντων που 

προσδιορίζουν την σταθερότητα ποικίλλει.. Ομοίως τα κριτήρια που 

            ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ   
                        -  ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ
                              - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
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χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αστάθειας πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη της ακριβή περιοχή της Σ.Σ. που ευρίσκεται υπό εκτίμηση.

Αστάθεια παρατηρείται σε περιπτώσεις διαταραχής της συνεχείας των οστών 

και των συνδέσμων. Στην Κατώτερη Αυχενική Σπονδυλική Στήλη η 

σταθερότητα εξαρτάται απο την ακεραιότητα του Κινητού ή και του Μέσου 

Σπονδυλικού Τμήματος  

Κλινική αστάθεια - Κριτήρια White και Panjabi

•Πρόσθια στοιχεία κατεστραμμένα ή λειτουργικά ανεπαρκή     2
• Οπίσθια στοιχεία κατεστραμμένα ή λειτουργικά ανεπαρκή     2
• Θετικό stretch test                                                           2
• Ακτινολογικά κριτήρια                                                         4  
(2+2)
• Ανώμαλο μεσοσπονδύλιο διάστημα                                        1
• Βλάβη νωτιαίου μυελού                                                        2
• Βλάβη μεμονωμένης νευρικής ρίζας                                      1
• Αναμενόμενη επικίνδυνη φόρτιση                                          1

         >/= 5    Kλινική αστάθεια ΑΜΣΣ

Κριτήρια αστάθειας Κ.ΑΜΣΣ κατά White και Panjabi

πίνακας  - 1. 
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                            W.P. score 5          W.P. score>/=5

                               
                                

                                                                                                              

    Α Λ Γ Ο Ρ Ι Θ Μ Ο Σ  ΚΑΚΩΣΗΣ  Κ Α Τ Ω Τ Ε Ρ Η Σ  ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ  ΜΟΙΡΑΣ  / ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΑΤΡΩΝ
                                                                                                             

Α. 1. Εξασφάλιση  
           Αεραγωγού
      2.  Εκτίμηση για  
          άλλες κακώσεις
      3.  Πλήρης   
          νευρολογική   
          εκτίμηση

Β.   1. Πλάγια ακτινογραφία Α.Μ.Σ.Σ
         2.   Προσθιοπίσθια ακτινογραφία Α.Μ.Σ.Σ

3.   Διαστοματική του οδόντος
4. CT

             Aναγνώριση και ταυτοποίηση του τύπου της κάκωσης

C. Μικρής       
         βίας 
     σταθερά  
    κατάγματα

D. Κάκωση  
    κάμψεως 

E. Κακώσεις συνδυασμένες 
     Κάμψεως  και στροφής

F.   Κακώσεις κάμψεως και 
       αξονικής συμπιέσεως 

    Κατάγματα δίκην σταγόνος

       
     Κακώσεις  εξ  εκτάσεως 

Συμπτωματική   
     θεραπεία

Πρόσθια ανάταξη  
   Σταθεροποίηση

Σκληρός 
αυχενικός 
κηδεμόνας
  
Επανεξέταση 

για δυναμικές 
ακτινογραφίες
σε 10 ημέρες 

Μονόπλευρο      
εξάρθρημα 
σπονδυλικών 
αρθρώσεων

Αμφοτερόπλευρο   εξάρθρημα  
σπονδυλικών αρθρώσεων

     Κλειστή    
     ανάταξη  
      E.1.1

       Κλειστή    
       Ανάταξη  
         E.2.1

Δεν ανατάσσεται  
        E.2.1.1

Ανατάσσεται
     E.2.1.2

Ανατάσσεται
E.1.1.1

   Οπίσθια  ή  Πρόσθια

         ΣταθεροποίησηW.B. score   

     >/=5

   W.B. score  

          5   

  Halo Vest

M 
R  
I

     
   Πίεση    
Νωτιαίου  
   μυελού

    ΟΧΙ
   Πίεση    
Νωτιαίου  
  μυελού

Δισκεκτομή -
Αποσυμπίεση 
  Πρόσθια 
σταθεροποίηση

Οπίσθια Σταθεροποίηση

  W.P. score  

       >/=5
W.P. score 5

Πρόσθια 
ανάταξη  
   
Σταθερο-
ποίηση

Halo ή
C. Tr.
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Χρησιμοποιώντας ως κριτήριο αστάθειας το White και Panjabi συνολικό 

αριθμό  βαθμολόγησης (score) , επιλέγουμε την χειρουργική ή όχι 

σταθεροποίηση. Επίσης το δενδροδιάγραμμα αναλύεται με βάση κριτήρια 

κατασροφής αναλόγων στοιχείων των κολωνών της Α.Μ.Σ.Σ. , για την επιλογή 

πρόσθιας ή οπίσθιας σταθεροποίησης.

11.2                    ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διάφορες ταξινομήσεις είχαν προταθεί κατά καιρούς για τις κακώσεις της 

κατώτερης μοίρας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Όμως 

παρουσιαζόταν ελλείμματα που άλλοτε αφορούσαν την πρόγνωση, άλλοτε την 

διασύνδεση με την κατάλληλη αντιμετώπιση,  άλλοτε την σχηματική 

περιγραφή, και άλλοτε την πολυπλοκότητα εφαρμογής και χρησιμότητας.

Έγιναν μάλιστα προσπάθειες ενοποίησης της ταξινόμησης με τις ισχύουσες 

ταξινομήσεις των θωρακοοσφυικών κακώσεων. Γρήγορα όμως έγινε αντιληπτό 

ότι οι ιδιαιτερότητες της κατώτερης αυχενικής μοίρας απαιτούν και ιδιαίτερη 

ταξινόμηση.

Η ποιο σύγχρονη και γενικά αποδεκτή ταξινόμηση ανασύρθηκε από την 

Γαλλική βιβλιογραφία [Argenson et al. 1977] και εμπλουτίστηκε και 

ολοκληρώθηκε από την ίδια ομάδα ερευνητών με την προσθήκη και στοιχείων 

της ομάδος της Α.Ο. [2001]. Πίνακας -2.
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Πίνακας – 2.   Ταξινόμηση- τροποποιημένη κατά Argenson (2001)

A I. Πρόσθια συμπίεση II. Συντριπτικό   
    Κάταγμα
Τύπος Α3 – Α.Ο   
Αντίστοιχη  
ΘΟΜΣΣ

III. κάταγμα δίκην   
      σταγόνας
  Teardrop fracture

B I. Μέτρια διάταση QTF
I   II

WHIPLASH INJURIES

II. Βαριά διάταση
QTF  III

+ Adult SCIWORA

III. Αμφοτερόπλευρο  
      Υπεξάρθρημα
        QTF IV

C I. Ετερόλευρο κάταγμα  
   υπεξάρθρημα των  
        facets  (UFF)

II. Κάταγμα 
διαμέσου 
       του δίσκου
        (FSAP)

III. ετερόπλευρο   
      εξάρθρημα
           (UD)

Η  σχηματική αυτή ταξινόμηση ακολουθεί και στοιχεία παλαιότερων προτεινόμενων

[Allen et al.1984], [Harris et al. 1986] και [Senegas et al. 1987].

ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΚΑΜΨΕΩΣ – ΕΚΤΑΣΕΩΣ 
Ή ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ

ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΒΙΑ
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11.Ε6.3

Πρακτική προσέγγιση και οι πρακτικές καθοδηγητικές γραμμές στη 

διαγνωστική προσπέλαση των ασθενών μας με κάκωση Κ. ΑΜΣΣ

Υπάρχει συχνά μία ασυμφωνία μεταξύ ακτινολογικών ευρημάτων και κλινικής

εξέτασης σε ενήλικες ασθενείς με κακώσεις Κ. ΑΜΣΣ, όπως προκύπτει από το

υλικό και την εμπειρία της Κλινικής. Με βάση δε τις τεχνολογικές εξελίξεις 

στις απεικονιστικές μεθόδους και ιδιαίτερα με την έλευση της μαγνητικής 

τομογραφίας, έγινε πολύ ακριβέστερος ο καθορισμός της αστάθειας αλλά και 

της αντιμετώπισης και της πρόγνωσης των ασθενών αυτών.

ΥΛΙΚΟ και ΜΕΘΟΔΟI

Μελετήθηκαν οι ασθενείς με κακώσεις στην ΑΜΣΣ που εισήχθησαν στο

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών (ΠΝΠ) σε διάστημα 12 ετών (1989-

2001). Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών είναι κέντρο εκπαίδευσης για

το ATLS και κέντρο αναφοράς για τις κακώσεις της Σ.Σ. για την ευρύτερη

περιοχή της Ν.Δ. Ελλάδας. Με την άφιξή τους στα Επείγοντα Ιατρεία του

ΠΝΠ, όλοι οι ενσυνείδητοι και σε εγρήγορση ασθενείς εξετάζονταν από

έμπειρους στο τραύμα ιατρούς σύμφωνα με τις αρχές του ATLS. Ο αρχικός

ακτινολογικός έλεγχος της ΑΜΣΣ περιελάμβανε τις τυπικές 3 ακτινολογικές

λήψεις (διαστοματική, προσθιοπίσθια, πλάγια) και συνδυαζόταν με λεπτές

τομές αξονικής τομογραφίας για τις ύποπτες περιοχές, ιδιαίτερα για την

ανώτερη ΑΜΣΣ και την αυχενοθωρακική συμβολή.

Σπειροειδής αξονική τομογραφία (helical ή spiral CT) άρχισε να εφαρμόζεται

τα τελευταία 5 έτη της μελέτης. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα ταχύτερης και

πληρέστερης απεικόνισης της ΑΜΣΣ, καθώς και την ανασύνθεση σε άλλα

επίπεδα (οβελιαίο, στεφανιαίο).

Έλεγχος με δυναμικές ακτινογραφίες δε διενεργούνταν ως ρουτίνα σε κάθε

ασθενή, καθώς είναι γνωστό ότι στην οξεία φάση ένα 30% των εξετάσεων
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κρίνονται ανεπαρκείς λόγω περιορισμένης κίνησης (Insko et al., 2002). Όσον

αφορά τους διασωληνωμένους ασθενείς, εφόσον είχαν αρνητικό ακτινολογικό

έλεγχο με ακτινογραφίες και αξονική τομογραφία, έκαναν εισαγωγή στη ΜΕΘ

με την ΑΜΣΣ ακινητοποιημένη με σκληρό αυχενικό περιλαίμιο. Εάν 

επρόκειτονα παραμείνουν στη ΜΕΘ για μεγάλο χρονικό διάστημα και υπήρχε 

ισχυρήυποψία για κάκωση Ν.Μ., γινόταν μαγνητική τομογραφία σε 

εξατομικευμένη βάση. 

                 Η παρούσα μελέτη δεν περιλάμβανε αυτούς τους ασθενείς.

Ενδείξεις για εισαγωγή αποτελούσαν τα παρακάτω: α) κάταγμα και/ ή

εξάρθρημα, β) νευρολογική βλάβη, γ) υποψία συνδεσμικής βλάβης από το

μηχανισμό κάκωσης. Εάν υπήρχε κάποιο από τα ανωτέρω, ο ασθενής

εισαγόταν στην Ορθοπαιδική Κλινική. Η αρχική εκτίμηση του ακτινολογικού

ελέγχου γινόταν σε συνεργασία με ειδικευμένους ακτινοδιαγνώστες ιατρούς,

αλλά η τελική διάγνωση δινόταν στην πρωινή ενημέρωση της Κλινικής που

αποτελούνταν από έμπειρους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς και χειρουργούς

Σπονδυλικής Στήλης. Στην περίπτωση όπου υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ του

ακτινολογικού ελέγχου και των κλινικών ευρημάτων, ο ασθενής υποβαλλόταν

περαιτέρω σε μαγνητική τομογραφία. Ο πόνος, η μειωμένη κινητικότητα και η 

ευαισθησία στην ΑΜΣΣ δεν αποτελούσαν από μόνα τους λόγους για εισαγωγή, 

εφόσον οι απλές ακτινογραφίες και η CT ήταν φυσιολογικές. Σε περιπτώσεις 

όπου ο ασθενής ήταν νευρολογικά ακέραιος και δεν υπήρχε εύρημα από τον 

ακτινολογικό και με CT έλεγχο, συστηνόταν ένα σκληρό αυχενικό περιλαίμιο 

και ο ασθενής παρακολουθούνταν ως εξωτερικός ασθενής.

              Η συλλογή των στοιχείων αφορούσε τα ακόλουθα στοιχεία ασθενών:

δημογραφικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένου του παρελθόντος

ιστορικού αυτών, κλινική εξέταση αυτών, απλός ακτινολογικός έλεγχος,

αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, αναζητώντας περιπτώσεις ασυμφωνίας

ακτινολογικού και κλινικού ελέγχου. Αρχικά γινόταν χρήση της κλίμακας του

Frankel (Frankel et al., 1969) για να περιγραφεί η νευρολογική κατάσταση των

ασθενών, αλλά πλέον χρησιμοποιούμε την κλίμακα της American Spinal Cord

Injury Association- ASIA (Maynard, Jr. et al., 1997). Στην περίπτωση που ο
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ασθενής παρουσίαζε νωτιαίο shock, η πιο αξιόπιστη νευρολογική εξέταση

ήταν η πρώτη μετά την επάνοδο του βολβοσηραγγώδους αντανακλαστικού.

Κριτήριο σημαντικής βελτίωσης αποτελούσε η άνοδος ενός επιπέδου στην

κλίμακα ASIA. Να σημειωθεί ότι εξ’ ορισμού, το SCIWORA συνίσταται σε 

αρνητικό ακτινολογικό έλεγχο (απλές ακτινογραφίες και CT), αλλά όχι 

μαγνητικήτομογραφία (MRI).

                         Στην περίπτωση που υπήρχε αυχενική σπονδύλωση, οι

ακτινογραφίες θεωρούνταν αρνητικές ως προς την ύπαρξη κάκωσης.

Τα κριτήρια εισαγωγής ασθενών στην μελέτη ήταν τα ακόλουθα: απουσία

ευρημάτων κάκωσης στις απλές ακτινογραφίες και τo CT, δηλαδή δεν υπήρχε

κάταγμα, εξάρθρημα, ή αυξημένη προσπονδυλική σκιά. Τυχόν ανωμαλία στο

μεσοσπονδύλιο δίσκο, αν και ενίοτε συνηγορεί υπέρ πιθανής κάκωσης αυτού,

δε συμπεριλήφθηκε στα κριτήρια καθώς είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί σε

ηλικιωμένους ασθενείς με συνυπάρχουσα αυχενική σπονδύλωση. Τα κριτήρια

αποκλεισμού ήταν το κάταγμα και/ ή εξάρθρημα και η φυσιολογική

νευρολογική εικόνα. Το MRI δεν υπήρχε για τους ασθενείς που εισήχθησαν 

στα πρώτα 4 χρόνια της μελέτης. 
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10. Ε5.3. Περίληψη

To κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει την υλοποίηση ενός πρωτοκόλλου για 

αναγνώριση και  αντιμετώπιση κακώσεων της κατώτερης αυχενικής μοίρας, σε 

λογισμικό. Ο Ιατρός-χρήστης του λογισμικού, μέσω ενός ιδιαίτερα απλού και 

φιλικού προς το χρήστη περιβάλλοντος καθοδηγείται ως προς την κατανόηση 

και αντιμετώπιση του περιστατικού.  

1.  Σκοπός

Οι κακώσεις της κατώτερης αυχενικής μοίρας αποτελούν συχνό περιστατικό 

λόγω των αυξημένων τροχαίων και άλλων ατυχημάτων.  Ο ασθενής 

προσέρχεται για έλεγχο και αντιμετώπιση σε όλους τους χώρους που παρέχουν 

ιατρική φροντίδα. Έτσι, ένας αγροτικός ιατρός ή μία Νοσοκομειακή Μονάδα 

μπορούν να αναλάβουν ή να αναγκαστούν να αναλάβουν την αρχική εκτίμηση 

και περίθαλψη του περιστατικού. 

Βασιζόμενοι σε προηγούμενή μας εμπειρία [Lambiris et al. 2003],

προχωρήσαμε στην υλοποίηση λογισμικού το οποίο εμπεριέχει το πρωτόκολλο 

αναγνώρισης και αντιμετώπισης κακώσεων της κατώτερης αυχενικής μοίρας 

Λογισμικό για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κακώσεων 
της κατώτερης αυχενικής μοίρας
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όπως αυτό εφαρμόζεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού 

Γενικού Νοσοκομείου Πατρών (ΠΓΝΠ).

Σκοπός του λογισμικού για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κακώσεων της 

κατώτερης αυχενικής μοίρας, είναι η παροχή  εξειδικευμένων και μη 

εξειδικευμένων συμβουλευτικών οδηγιών, σε Ιατρούς οι οποίοι καλούνται να 

αντιμετωπίσουν παρόμοια περιστατικά χωρίς να έχουν εξειδικευθεί στην 

αντίστοιχη ειδικότητα. Επιπρόσθετα, το λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

συγκριτικά με αντίστοιχα πρωτόκολλα όπως αυτά εφαρμόζονται σε άλλες 

εξειδικευμένες κλινικές. Τέλος, το λογισμικό αποτελεί ένα εκπαιδευτικό 

εργαλείο που απευθύνεται σε φοιτητές έως Ειδικευμένους Ιατρούς. 

2. Υλικό - Μέθοδος

Ο αλγόριθμος που υλοποιήθηκε σε λογισμικό προήλθε από τις καθοδηγητικές 

γραμμές της κλινικής μας [Lambiris et al. 2003], καθώς και της ομάδος της 

Α.Ο [Buholtz 2001], στην οποία περιγράφεται το πρωτόκολλο αναγνώρισης 

και αντιμετώπισης κακώσεων της κατώτερης αυχενικής μοίρας.

Το περιβάλλον προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε είναι το Microsoft

Visual Studio 6.0 και η γλώσσα προγραμματισμού C. Ο προγραμματισμός 

βασίζεται στη χρήση εμφωλευμένων if-else. 

Τα χαρακτηριστικά που επηρέασαν τον προγραμματιστικό σχεδιασμό είναι η 

φιλικότητα ως προς το χρήστη, δηλαδή η εύκολη κατανόηση και χρήση του 

λογισμικού από απλούς χρήστες. Η πρόβλεψη λανθασμένων επιλογών από 

τους χρήστες και η ενημέρωσή τους γι’ αυτό. Η αποφυγή εξαγωγής 
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αποτελέσματος από το λογισμικό, εάν δεν ακολουθήθηκε η ορθή διαδικασία. 

Χαρακτηριστικά, ο χρήστης οφείλει να ξεκινήσει τη διαδικασία ερωτήσεων-

απαντήσεων από την αρχή. Επίσης, το λογισμικό παρέχει οπτική επαφή με το 

σύνολο των ερωτήσεων-απαντήσεων του Ιατρού-χρήστη, έτσι ώστε να μπορεί 

να ελέγχει συνεχώς το μονοπάτι αποφάσεων που ακολουθεί, και σε περίπτωση 

λάθους να επανεκκινεί τη διαδικασία εξ αρχής.

3.  Αποτελέσματα

Ένα λογισμικό για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κακώσεων της 

κατώτερης αυχενικής μοίρας υλοποιήθηκε. Το λογισμικό εγκαθίσταται 

εύκολα, είναι συμβατό με τα  κοινής χρήσης λειτουργικά συστήματα 

(Microsoft Windows XP, 2000, Millennium, ’98, κτλ.) και ανανεώνεται με 

ευκολία. 

Παρακάτω ακολουθούν δύο περιπτώσεις χρήσης του λογισμικού έως 

σημείου εξαγωγής συμβουλευτικής απόφασης. 
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Σχήμα 1. Αλγόριθμος αποφάσεων
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  Σχήμα 2. Αλγόριθμος  συντριπτικού κατάγματος Α3
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     Ένα άλλο παράδειγμα εφαρμογής του προγράμματος:

Κάκωση από συνδυασμό κάμψεως και αξονικής συμπίεσης

Συμπιεστικό κάταγμα
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                        Γωνίωση μεγαλύτερη των 25 μοιρών

Εκτίμησε τα οπίσθια στοιχεία μέσω MRI
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4 Συμπεράσματα

Το λογισμικό για την αναγνώριση και αντιμετώπιση κακώσεων της 

κατώτερης αυχενικής μοίρας, είναι ένα συμβουλευτικό εργαλείο στη λήψη 

ιατρικών αποφάσεων. Κατά οιονδήποτε τρόπο δεν αντικαθιστά την 

κλινική εμπειρία ενός ειδικευμένου ιατρού. 

Διαρρηγμένα τα οπίσθια στοιχεία

Οπίσθια σταθεροποίηση
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Εμπεριέχει όμως μία μέθοδο λήψης αποφάσεων όπως αυτή εφαρμόζεται 

στην Ορθοπεδική Κλινική του ΠΓΝΠ. 

Ως εκ τούτου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιβεβαίωση απόφασης που 

ετοιμάζεται να πάρει Ειδικευμένος Ιατρός, όπως και να δράσει 

προστατευτικά σε περίπτωση ιατρικού λάθους. 

Προσφέρει καθοδήγηση σε ανειδίκευτους ιατρούς, ιατρούς άλλων 

ειδικοτήτων. Τέλος, αποτελεί ένα ευχάριστο και γρήγορο εκπαιδευτικό 

εργαλείο. [Syribeis et al. 2005], [Matzaroglou et al. 2006]
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Ε.7.1  Εισαγωγή

Οι τραυματισμοί μετά από τροχαία ατυχήματα η κατάθλιψη και η ποιότητα 

ζωής είναι ένας συχνός και πολύ σημαντικός συσχετισμός που πρέπει να 

αναλυθεί, εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων, των 

πολλών προσωπικών, οικογενειακών και οικονομικών διαστάσεων, καθώς και 

των υψηλών ασφαλιστικών διεκδικήσεων που προκύπτουν συνήθως.

Λίγα είναι γνωστά για τυχόν καταθλιπτική συμπτωματολογία που 

μπορεί να ακολουθήσει μία κάκωση εξ υπερεκτάσεως της ΑΜΣΣ «δίκην 

μαστιγίου» (whiplash injury). Τα αναφερόμενα «χρόνια» συμπτώματα κατά 

σειρά συχνότητος, μετά από κάκωση απο υπερέκταση της Α.Μ.Σ.Σ., είναι 

αυχεναλγία, κεφαλαλγία ινιακού τύπου, άλγος στην ωμική ζώνη και 

μεσοπλάτιας χώρας, άλγος και αιμωδίες στην περιοχή του αντιβραχίου και 

της άκρας χειρός, ίλιγγος, εμβοές καθώς και ακουστικές και οπτικές 

διαταραχές.Τα κυρίαρχα συμπτώματα αποτελούν η αυχεναλγία και η 

κεφαλαλγία ινιακού τύπου σε ποσοστό άνω του 70%. Τα υπόλοιπα 

συμπτώματα ανευρίσκονται σε λιγότερο απο 40% των περιπτώσεων [Suissa S. 

et al., 1995]

Χρόνιο Αυχενικό Σύνδρομο / Άγχος – Κατάθλιψη/ Ποιότητα ζωής

                                                   - Ε6 -
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Η αυχεναλγία συνήθως είναι ήπια με αντανακλάσεις υπινιακά ή στα 

άνω άκρα και μπορεί να συνοδεύεται απο δυσκαμψία. Ο παθογενετικός 

μηχανισμός δεν είναι πλήρως διευκρινισμένος, αλλά πιθανολογείται ότι το 

αυχενικό άλγος προέρχεται απο την κάκωση της περιοχής των “facets”. 

Άλλα συμπτώματα όπως γενικευμένη αδυναμία, καθώς και διαταραχές

συγκεντρώσεως μνήμης είναι σπανιότερα 10 –38% [Suissa S. et al., 1995]

Αν επιμείνουν και άλλο τα συμπτώματα πέρα των 3 μηνών θα πρέπει να γίνει 

αξιολόγηση των ασθενών με σπινθηρογράφημα και μαγνητική τομογραφία.

Θετική μαγνητική τομογραφία σημαίνει κατάταξη στην υποκατηγορία 

“ADULT SCIWORA” κατά QTF ΙΙΙ (πίνακας σελ. 47) [Suissa S. et al., 1995], 

[Kasimatis et al. 2008]. Ιδιαίτερα, για την μαγνητική τομογραφία να τονιστεί 

ότι μπορεί να είναι φυσιολογική στις περιπτώσεις της χρονίας φάσης των 

συμπτωμάτων [Petterson K.et al. 1997].

Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε διάστημα δύο ημερών 

απο την χρονική στιγμή του τραυματισμού. Πλήρης ύφεση παρατηρείται στο 

57% των ασθενών και μόνο το 8% αναφέρουν ανικανότητα  εργασίας. Το 85% 

των ασθενών αναρρώνουν τελείως σε διάστημα τριών μηνών. Χρόνιο άλγος 

διαρκές άνω των 6 μηνών παραμένει στο 10% περίπου των ασθενών.

   Προγνωστικοί δείκτες κακής εξελίξεως αποτελούν :

- οξύτητα και διάρκεια των συμπτωμάτων

- ηλικία άνω των 50 ετών

- ασφαλιστικού τύπου διαμάχη

- άλγος που αντανακλά στα άνω άκρα
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- αντανάκλαση του πόνου στην θωρακική ή οσφυική περιοχή

Συμπτώματα κατάθλιψης είναι συνηθισμένα σε ασθενείς με χρόνιο πόνο.

Εντούτοις,  υπάρχουν   αλληλοσυγκρουόμενα στοιχεία για το πόσο

σύντομα ή πόση διάρκεια έχουν τα συμπτώματα του πόνου μετά από κάκωση 

δίκην μαστιγίου, και εάν τέτοια συμπτώματα εμμένουν ή αυξάνονται.

Ε6.2  Συλλογή δεδομένων 

Κατά τη διάρκεια  από τον Οκτώβριο του 2003 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2005,  

η ομάδα των ασθενών με κακώσεις τύπου “Whiplash” που μετέπεσαν σε 

χρονιότητα (συμπτώματα > 3 μηνών)  [15 ασθενείς Πίνακας -1] συμπλήρωσαν 

τα ερωτηματολόγια - κλίμακες [HADS, SF-36] που έδιναν την εικόνα τους, ως 

στιγμιότυπο αποτυπωμένο : 3 μήνες, ένα έτος, και 2 έτη μετά τον αρχικό 

τραυματισμό.

Δημογραφικά στοιχεία, αίτια ατυχήματος και πορεία των συμπτωμάτων 

δίνονται αναλυτικά στον πίνακα -1   (σελ.126)
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ΠΙΝΑΚΑΣ -  1 ΧΡΟΝΙΟ

Whiplash

“Late Whiplash”

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Νο/Φύλο/Ηλικία

    Αίτια   Διάρκεια 

συμπτωμάτων

  Διάρκεια         

συνολικής 

παρακολούθησης

1/Α/32 MVC/Whiplash/V 18 ΜΗΝΕΣ 50 ΜΗΝΕΣ

2/Α/47 MVC/Whiplash/V 12 ΜΗΝΕΣ 36 ΜΗΝΕΣ

3/A/46 Adult SCIWORA 12 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ

4/Θ/32 MVC/Whiplash/V 15 ΜΗΝΕΣ 28 ΜΗΝΕΣ

5/Θ/28 Πτώση/Whiplash/V 18 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ

6/Θ/63 MVC/Whiplash/V 18 ΜΗΝΕΣ 37 ΜΗΝΕΣ

7/Α/44 MVC/Whiplash/V 20 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ

8/Α/17 Πτώση/WhiplashS/V 12 ΜΗΝΕΣ 18 ΜΗΝΕΣ

9/Θ/56 MVC/Whiplash/V 18 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ

10/A/30 Adult SCIWORA 18 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ

11/Α/64 MVC/Whiplash/V 24 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ

12/Θ/41 MVC/Whiplash/V 24 ΜΗΝΕΣ 12 ΜΗΝΕΣ

13/Θ/27 MVC/Whiplash/V 12 ΜΗΝΕΣ 24 ΜΗΝΕΣ

14/A/67 Adult SCIWORA 18 ΜΗΝΕΣ 36 ΜΗΝΕΣ

15/Α/31 Πτώση/WhiplashS/V 12 ΜΗΝΕΣ 30 ΜΗΝΕΣ

Συντομογραφίες: MVC, (ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ) Motor Vehicle Crash

  
WhiplashS: Whiplash in Sports: Μηχανισμός κάκωσης δίκην μαστιγίου σε αθλητική κάκωση

Whiplash V: Ασθενείς με χρόνιο αυχενικό σύνδρομο που υπερέχει ο ίλιγγος Vertigo του 

πόνου.

Οι ασθενείς  1.2.4.5.6.7.8.9.11.12.13.15.  αντιστοιχούν στους ασθενείς
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. του Πίνακα - Κεφ.12.Ε7 - Ασθενείς με χρόνιο αυχενικό 
ίλιγγο κωδικός “V”(Vertigo)
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Πίνακας – 2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ - ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Multi regression analysis

HADS - A HADS - D SF-36

HADS – A
0,746 - 0,543

HADS – D
0,876 -0,445

SF – 36
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Πίνακας- 3

SF-36 σε όλες τις υποκατηγορίες- εκφάνσεις υγείας
3 μήνες μετά την αρχική κάκωση

Υποκατηγορίες
SF-36

Ασθενείς με
Χρόνιο
Whiplash

Ομάδα 
ελέγχου
υγιούς 
πληθυσμού

Φυσική, σωματική
«λειτουργία»

80,5±8,4 85,6±12,6

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται 
σε σωματικούς λόγους

80,4±10,1 78,7±9,8

Σωματικός πόνος 70,4±11,5 72,4±18,6
Κοινωνική 
«λειτουργία»  

73,6±11,5 74,4±21,2

Γενική Υγεία 68,2±14,2 70,6±24,5

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται σε 
συναισθηματικούς 
λόγους

81,2±14,3 78,6±13,4

Ζωτική ενέργεια ή 
κόπωση

70,9±11,2 70,8±21,1

Πνευματική Υγεία -
«Aυτοαντίληψη» της 
γενικής υγείας

72,9±12,1 71,2±8,9

Σωματική Υγεία 
Συνολικά

77,2±10,3 75,3±14,5

Πνευματική Υγεία
Συνολικά

68,5±14,2 66,5±18,9
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Πίνακας- 4

SF-36 σε όλες τις υποκατηγορίες- εκφάνσεις υγείας
12  μήνες μετά την αρχική κάκωση

Υποκατηγορίες
SF-36

Ασθενείς με
Χρόνιο
Whiplash

Ομάδα 
ελέγχου
υγιούς 
πληθυσμού

Φυσική, σωματική
«λειτουργία»

84,5±9,2 85,6±12,6

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται 
σε σωματικούς λόγους

80,8±9,1 78,7±9,8

Σωματικός πόνος 71,4±10,5 72,4±18,6
Κοινωνική 
«λειτουργία»  

72,8±9,5 74,4±21,2

Γενική Υγεία 67,9±12,2 70,6±24,5

Περιορισμοί «ρόλων» 
που οφείλονται σε 
συναισθηματικούς 
λόγους

80,8±12,1 78,6±13,4

Ζωτική ενέργεια ή 
κόπωση

71,2±10,1 70,8±21,1

Πνευματική Υγεία -
«Aυτοαντίληψη» της 
γενικής υγείας

73,1±11,1 71,2±8,9

Σωματική Υγεία 
Συνολικά

76,9±9,1 75,3±14,5

Πνευματική Υγεία
Συνολικά

69,1±12,2 66,5±18,9
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ΠΙΝΑΚΑΣ- 5 : Ανάλυση αποτελεσμάτων HADS σε ασθενείς με 
Chronic Whiplash Syndrome (CWS)

3 μήνες μετά την αρχική κάκωση

A-NOVA, analysis of variance

Ομάδα HADS

ΣΥΝΟΛΟ

HADS – A

ANXIETY

HADS – D

DEPRESSION

ΑΣΘΕΝΩΝ

Ν=15

10,4 6,1 4,3

ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 1

N= 161

Assimakopoulos
et al. 2007

14,5 6,2 8,3

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ 2

N=275

Michopulos et
al. 2008

9,1 5,1 3,9
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ΠΙΝΑΚΑΣ- 6 : Ανάλυση αποτελεσμάτων HADS σε ασθενείς με 
Chronic Whiplash Syndrome (CWS)

12 μήνες μετά την αρχική κάκωση

A-NOVA, analysis of variance

Ομάδα HADS

ΣΥΝΟΛΟ

HADS – A

ANXIETY

HADS – D

DEPRESSION

ΑΣΘΕΝΩΝ

Ν=15

9,8 5,8 4,0

ΟΜΑΔΑ 

ΕΛΕΓΧΟΥ 1

N= 161

Assimakopoulos
et al. 2007

14,5 6,2 8,3

ΟΜΑΔΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ 2

N=275

Michopulos et
al. 2008

9,1 5,1 3,9
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Ε.6.3.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Τα αποτελέσματα από αυτήν την μελέτη μπορούν να έχουν μερική 

κλινική σημασία, ειδικά επειδή η υψηλή ένταση πόνου (SF-36 body

pain factor)είναι o μόνος σημαντικός προγνωστικός παράγοντας 

χρονιότητας που ευρέθη να έχει στατιστική σημαντικότητα. 

2. Αν και πολλοί από τους σχετικούς παράγοντες που βρίσκονται στη 

μελέτη μας εμφανίζονται να είναι ανεπηρέαστοι, θα μπορούσαν να είναι 

ευαίσθητοι αν ήταν μεγαλύτερο το δείγμα.

3. Θα ήταν δυνατό να φανεί π.χ ότι η χαμηλή εκπαίδευση ή το γυναικείο 

φύλο συνδέεται με έναν υψηλότερο βαθμό μετάπτωσης σε χρονιότητα,

όπως συμβαίνει σε άλλες σειρές. Σε αυτό βεβαίως (τη μή ευαισθησία 

πολλών παραμέτρων) συνετέλεσε και ο σημαντικός αριθμός κριτηρίων 

που ετέθησαν για να συμπεριληφθούν οι ασθενείς στην έρευνα: 

     Συνδυασμός κριτηρίων:

Α. Αποκλείστηκαν άλλες αιτίες ιλίγγου όπως αιθουσαία νευρίτις με (ENG)

και ο Καλοήθης Παροξυσμικός Ίλιγγος Θέσεως (BPPV),  αποκλεισμός με 

δοκιμασία θέσεως (Dix- Hallpike test).

Β. Άλλες νοσολογικές οντότητες εξαιρέθηκαν όπως νόσοι του έσω ωτός:

Σύνδρομο Meniere, Κεντρικός ίλιγγος, όγκοι της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής 

γωνίας (αποκλειόμενοι με αξονική τομογραφία) 

Γ. Aσθενείς με έντονες αρθριτικές αλλοιώσεις που είχαν και πριν την 

κάκωση ανάλογα συμπτώματα επίσης εξαιρέθηκαν.
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Δ. Aσθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση που πολλές φορές συνυπάρχει 

με κάκωση της αυχενικής μοίρας, οπότε και αποκλείεται ως κεντρικός 

ίλιγγος.

Ε. Τέλος αποκλείσαμε ασθενείς που διεκδικούσαν χρήματα από 

ασφαλιστικές εταιρείες και είχαν μοναδικό εύρημα υποκειμενικό ίλιγγο.

4. Άγχος – κατάθλιψη και ποιότητα ζωής φαίνονται απολύτως 
ανεπηρεάστες παράμετροι για τους «ασθενείς» αυτούς (Πίνακες 3,4,5,6)
και απόλυτα «υγιής» η βαθμολόγησή τους.

Φαίνεται πως η ύπαρξη ασθενών με «late whiplash» είναι αμφισβητήσιμη   
στην Ελλάδα, και αποδεικνύεται και απο παλαιότερη έρευνα του 
Πανεπιστημίου Πατρών : 

A prospective cohort study of the outcome of acute whiplash injury in Greece.
Partheni M, Constantoyannis C, Ferrari R, Nikiforidis G, Voulgaris S, Papadakis N.
Clin Exp Rheumatol. 2000 Jan-Feb;18(1):67-70.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Partheni%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Constantoyannis%20C%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ferrari%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Nikiforidis%20G%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Voulgaris%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Papadakis%20N%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
javascript:AL_get(this, 'jour', 'Clin Exp Rheumatol.');


13.8.1. Εισαγωγή – Παθοφυσιολογία

Ίλιγγος, εμβοές και κεφαλαλγία μπορεί να ακολουθήσουν μία κάκωση εξ 

υπερεκτάσεως της ΑΜΣΣ. Η πραγματική και αληθινή συχνότητα είναι 

διφορούμενη βιβλιογραφικά και κειμένεται από 0,5% έως και 58% [Nore M.E. 

et al. 1987], [Carroll C,et al. 1996], εξαιτίας πολλών ασφαλιστικών 

διεκδικήσεων μετά από τροχαία ατυχήματα, και εξαρτώνται και από την 

«ιδιοσυγκρασία» των λαών.

Όταν διαγνωσθεί αυχενικός ίλιγγος που οφείλεται σε κάκωση εξ υπερεκτάσεως 

δίκην μαστιγίου [Whiplash Vertigo] τότε είναι χαρακτηριστικό ότι ίλιγγος και 

κεφαλαλγία έχουν σχέση με αυχενικό πόνο ή κίνηση στον αυχένα.

Βιβλιογραφικά υποστηρίζονται διάφοροι πιθανοί παθοφυσιολογικοί δρόμοι

που αλληλεπιδρούν με διάφορες αιτίες ιλίγγου [Vibert et al, ORL, 1993]:

1. Πίεση στις σπονδυλικές αρτηρίες από τις εγκάρσιες αποφύσεις. 

Αρθριτικές αλλοιώσεις που αρχίζουν να πιέζουν μετά από μερική 

μεταβολή της θέσης τους [Εικόνα – 1].

    ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
                                ΚΑΙ ΑΥΧΕΝΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ                                                    

                                              - Ε8-

Εικόνα-1. Σύστημα Σπονδυλικών αρτηριών
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2. Μεταβολή των ιδιοδεκτικών δρόμων και πιθανή καταστροφή 

ιδιοδεκτικών υποδοχέων στις σπονδυλικές αρθρώσεις, οπότε και οι 

«αισθητικές»  πληροφορίες μπορεί να είναι βεβλαμένες ή και απούσες. 

Αυτός ο δεύτερος μηχανισμός διερευνήθηκε αρχικά από τον De Jong το 

1977 όπου στη δική του ερευνητική υγιή ομάδα ενέθηκαν τοπικά 

αναισθητικά στις σπονδυλικές αρθρώσεις, τα οποία και προκάλεσαν 

ζάλη, μερική απώλεια ισορροπίας, ενώ σε μερικά άτομα της ομάδος 

παρουσιάστηκε και ίλιγγος, που όπως ερμηνεύτηκε από την ερευνητική 

ομάδα αλληλεπιδρούν κάποια άτομα με άλλους παθοφυσιολογικούς 

δρόμους ιλίγγου, εξαιτίας διαφορετικών νευρολογικών συνάψεων. Αυτό 

το τελευταίο αποδεικνύεται σχετικά εύκολα σύμφωνα με τον De Jong, 

με το γεγονός ότι και φυσιολογικά άτομα με σχετική ελαφρά 

κατακόρυφη φόρτιση της ΑΜΣΣ παρουσιάζουν οριζόντιο νυσταγμό για 

αρκετά λεπτά μετά. Είναι ο παθοφυσιολογικός δρόμος που κερδίζει 

έδαφος βιβλιογραφικά.

3. Υπάρχει και μία τρίτη ερμηνεία που αφορά πίεση στο Νωτιαίο Μυελό: 

(Diaz-Guzman et al. 1996; Brandt 1996). Οπότε στην περίπτωση αυτή 

έχουμε πίεση σε κεντρομόλες και φυγόκεντρες ιδιοδεκτικές ίνες που 

αλληλεπιδρούν με την παρεγκεφαλίδα και αισθητικούς πυρήνες που 

ελέγχουν την ισορροπία [Εικόνα – 2].

4. Μικρή ρήξη και μικρή διαφυγή εγκεφαλονωτιαίου υγρού από το 

μηνιγγικό περίβλημα στην βάση της ρίζας μπορεί να προκαλέσει νόσο 

Meniere.

5. Σπανιότερα μπορεί να επέλθει απευθείας καταστροφή στο έσω ους στην 

ωτοκονία ή απλή μετακίνησή της από τον λιθοφόρο υμένα [Εικόνα – 3].

Πολλές από τις παραπάνω παθοφυσιολογικές ερμηνείες μπορεί να 

συνυπάρχουν σε κάποιους μηχανισμούς βίας.
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Εικόνα – 2. MRI –  ανδρός 44 ετών με 
αυχενικό ίλιγγο, μία εβδομάδα μετά από 
την κάκωση τύπου αυχενικής 
υπερεκτάσεως με συνοδό αυχενική 
στένωση [περιστατικό – Νο 6, Πίνακας-1]

Η μετανάστευση της ωτοκονίας μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα και ΚΕΚ αλλά και «Whiplash Κάκωσης»
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ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΕΙΣ      

ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ

13.8.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δεν υπάρχει ομοφωνία για τις διαδικασίες όπου διαγνώνεται αντικειμενικά ο 

αυχενικός ίλιγγος ( Brandt, 1996). Γι αυτό και στο σύνολο των περιστατικών -

ασθενών μας χρησιμοποιήσαμε έναν συνδυασμό κριτηρίων:

1. Αποκλείστηκαν άλλες αιτίες ιλίγγου όπως αιθουσαία νευρίτις με (ENG)

και ο Καλοήθης Παροξυσμικός Ίλιγγος Θέσεως (BPPV),  αποκλεισμός 

με δοκιμασία θέσεως (Dix- Hallpike test).

2. Άλλες νοσολογικές οντότητες εξαιρέθηκαν όπως νόσοι του έσω ωτός:

Σύνδρομο Meniere, Κεντρικός ίλιγγος, όγκοι της 

γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας (αποκλειόμενοι με αξονική 

τομογραφία) 

3. Aσθενείς με έντονες αρθριτικές αλλοιώσεις που είχαν και πριν την 

κάκωση ανάλογα συμπτώματα επίσης εξαιρέθηκαν

4. Aσθενείς με κρανιοεγκεφαλική κάκωση που πολλές φορές συνυπάρχει 

με κάκωση της αυχενικής μοίρας, οπότε και αποκλείεται ως κεντρικός 

ίλιγγος.

5. Τέλος αποκλείσαμε ασθενείς που διεκδικούσαν χρήματα από 

ασφαλιστικές εταιρείες και είχαν μοναδικό εύρημα υποκειμενικό ίλιγγο.

Μαγνητική Τομογραφία και δυναμικές ακτινογραφίες ΑΜΣΣ καθώς και 

Ηλεκτρονυσταγμογράφημα πραγματοποιήθηκε σε όλους τους ασθενείς.    
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υγιής άνδρας 32 ετών ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, όπου περιμένοντας σε 

ερυθρό σηματοδότη μετά από κτύπημα οχήματος από πίσω υπέστη βία εξ 

υπερεκτάσεως. Στην αρχική κλινική εξέταση στο Νοσοκομείο παραπονέθηκε 

για ναυτία, πολύ μικρή ευαισθησία στην ΑΜΣΣ  και μόνο στην επίκρουση, με 

πλήρη ανώδυνη κινητικότητα και αρνητικό ακτινολογικό έλεγχο. Η αξονική

τομογραφία εγκεφαλικού και σπλαχνικού κρανίου καθώς και η αξονική της 

ΑΜΣΣ ήταν χωρίς ευρήματα. Μία εβδομάδα μετά σε τακτικό έλεγχο ενώ 

έφερε μαλακό αυχενικό κολάρο, παρουσίαζε έντονο πόνο στον αυχένα χωρίς 

νευρολογικά σημεία και Καλοήθη Παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως [BPPV] ο 

οποίος ήταν τόσο έντονος που ο ασθενής μετά από απότομη μεταβολή της 

κεφαλής έχανε και την ισορροπία του. Νοσηλεύτηκε στην ΩΡΛ κλινική για 10 

ημέρες με κύρια αγωγή την φυσιοθεραπεία με ήπιες ενεργητικές κινήσεις της 

ΑΜΣΣ, κορτικοστεροειδή και σχετική κατάκλιση, με πολύ καλά 

αποτελέσματα. Έλαβε εξιτήριο χωρίς κανένα ενόχλημα, αλλά προσήλθε μία 

εβδομάδα μετά θορυβημένος γιατί μετά από γρήγορη μετακίνηση της κεφαλής 

είχε απώλεια της όρασης για μερικά λεπτά. Μετά από το επεισόδιο αυτό

ταυτοποιήθηκε αγγειακή αιτιολογία (παθολογίας του σπονδυλοβασικού 

συστήματος). Ακολούθησε πρόγραμμα ήπιας κινησιοθεραπείας για 20 ημέρες 

και αργότερα προοδευτική εξάλλειψη του προβλήματος σε παρακολούθηση 

περίπου 1,5 έτους.

  Ένας άνδρας 47 ετών συμμετείχε σε ένα τροχαίο 

ατύχημα με πλαγιοπλάγια σύγκρουση πολύ μικρής ταχύτητας. Φορούσε ζώνη 

ασφαλείας, και είχε συμβεί στροφή της κεφαλής μαζί με έκταση της ΑΜΣΣ. 

ΑΣΘΕΝΗΣ - 1 

ΑΣΘΕΝΗΣ - 2
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Υπήρξε αρνητική αξονική τομογραφία εγκεφάλου και αυχενικής μοίρας και 

δεν είχε νευρολογικά σημεία.  Ένας έντονος ίλιγγος ακολούθησε 10 ημέρες 

αργότερα, και προσήλθε για νευροχειρουργική εκτίμηση. Παρεπέμφθη στην 

ΩΡΛ κλινική για εκτίμηση. Η φυσική εξέταση αποκάλυψε έναν αδύνατο 

οριζόντιο νυσταγμό με τη στροφή του κεφαλιού σε μια πλευρά (θετική 

"σπονδυλική δοκιμή αρτηριών").  MRI  ΑΜΣΣ αποκάλυψε μικρή δισκοκήλη 

C5-C6 με εντύπωμα στο θηκικό σάκκο. Αυτό το περιστατικό αποτελεί ένα από 

τα ποιο τυπικά χαρακτηριστικά διασύδεσης αυχενικού ιλίγγου και αυχενικού 

τραυματισμού. (Αdult SCIWORA) [Kasimatis et al. 2008]. Επιθετική 

φυσικοθεραπεία 20 ημέρες μετά την κάκωση παρουσίασε προοδευτική 

βελτίωση των συμπτωμάτων σε διάρκεια πέντε μηνών, και πλήρη εξάλλειψη 

μετά από ένα έτος περίπου.

Γυναίκα ηλικίας 56 ετών ανέπτυξε αυχενικό πόνο, και ίλιγγο θέσεως περίπου 

μία εβδομάδα μετά από το τροχαίο ατύχημα. Το ακουόγραμμα ήταν 

φυσιολογικό καθώς και το Dix- Hallpike test για καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο 

θέσεως ήταν επίσης αρνητικό. Η  MRI ΑΜΣΣ παρουσίασε κάποια ήπια 

δισκοπάθεια τριών δίσκων, χωρίς όμως ριζιτική κλινική συνδρομή (Εικόνα -2).

Στην κλινική εξέταση υπήρξε σημαντική τοπική ευαισθησία για ένα 6 μηνο 

διάστημα, που η ασθενής επέμενε να φορά αυχενικό κηδεμόνα ακόμη και στον 

ύπνο της παρά τις αντίθετες συστάσεις μας. Η σχετική δυσκαμψία και η έντονη 

τοπική ευαισθησία  προοδευτικά βελτιώθηκαν όταν πείσθηκε για αφαίρεση του 

αυχενικού κηδεμόνα και «επιθετική» φυσιοθεραπεία .

ΑΣΘΕΝΗΣ - 8
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•Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζουν οι ασθενείς Νο – 7 και Νο- 12 

με μηχανισμό βίας τύπου “whiplash” από αθλητική κάκωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός βίας τύπου “Whiplash” ενός 

17 χρονου νεαρού (Νο -7,  Πίνακας 1) ο οποίος πέφτοντας μετά από άλμα για 

να καρφώσει σε μαθητικό αγώνα πετοσφαίρισης, βρήκε η κάτω γνάθος του το 

φιλέ και έγινε μία αναπαραγωγή βίας ΑΜΣΣ τύπου εξ υπερεκτάσεως.

Όπως επίσης σε αθλητική κάκωση ο 31 χρονος ενώ έκανε βάρη με μπάρα σε 

γυμναστήριο, ξέφυγε η μπάρα , χτύπησε στη μετωπιαία χώρα και 

δημιουργήθηκε επίσης μία βία ΑΜΣΣ τύπου εξ υπερεκτάσεως.

Kαι στις δύο περιπτώσεις ο αυχενικός ίλιγγος δεν ήταν ιδιαίτερα έντονος, 

μετέπεσε βέβαια σε χρονιότητα, αλλά στο έτος περίπου εξαλείφθη τελείως. 

13.8.3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ – Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ

Για το σύνηθες σενάριο του αυχενικού ιλίγγου μετά από κάκωση εξ

υπερεκτάσεως της ΑΜΣΣ, με τον πόνο να  είναι ο προέχων, η φυσικοθεραπεία

συστήνεται, ενδεχομένως συνδυασμένη με φάρμακα για τη ανακούφιση του 

πόνου και του μυικού σπασμού.  

 Η φυσικοθεραπεία περιλαμβάνει την «ευγενή» ενεργητική 

κινητοποίηση, την άσκηση, και την οδηγία για κατάλληλες στάσεις και 

κινητοποίηση του αυχένα (Karlberg et al. 1996).  Η πρόγνωση είναι 

καλή στο μεγαλύτερο ποσοστό (9/12) των ασθενών που ακολούθησε

αυτόν τον τρόπο, έχουμε βελτίωση των συμπτωμάτων. Η επιθετική 

ΑΣΘΕΝΗΣ - 7

ΑΣΘΕΝΗΣ - 12
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αυτή φυσικοθεραπεία βέβαια πραγματοποιείται εφόσον δεν υπάρχει 

παθολογοανατομική βλάβη από την κάκωση.

 Η «διαχείριση» αυτών των περιστατικών μπορεί να συμπεριλάβει 

μυοχαλαρωτικές ουσίες όπως η «tizanidine» αλλά και η διαζεπάμη 10 

mgr ημερησίως. Επίσης πολύ χρήσιμα διαφαίνονται τα μη στεροειδή 

αντιφλεγμονώδη (NSAIDS) ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες που 

υπάρχουν και αρθριτικές αλλοιώσεις.  

 Η αντικαταθλιπτική αγωγή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χρόνιο 

πόνο και την κατάθλιψη που μπορεί να συνοδεύει συχνά τη χρονιότητα 

του ιλίγγου με πολύ καλά αποτελέσματα [Ασθενείς Νο-6 και Νο-10, 

Πίνακας -1] (Borg et al. 2001).  

 Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σύγχρονη βιβλιογραφία για τη χρήση  

των εγχύσεων botulinum για την αντιμετώπιση του επίπονου μυικού  

σπασμού των μυών. Δεν χρησιμοποιήσαμε ποτέ την μέθοδο αυτή, γιατί 

δεν είναι ακόμη σαφής η χρησιμότητά της αλλά και γιατί μοιάζει πολύ 

ακριβή προσέγγιση για την αντιμετώπιση μόνο του μυικού σπασμού.  

ΤΙ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ 

Α. Γενικά οι χειροπρακτικοί χειρισμοί δεν αποτελούν καλή ιδέα,

λαμβάνοντας υπόψιν οποιουδήποτε παθοφυσιολογικού τύπου αυχενικό ίλιγγο. 

Υπάρχουν δύο λόγοι: 1) Οι χειροπρακτικοί χειρισμοί συνδέονται εγκεφαλικά –

αναμνηστικά με την κάκωση ιδιαίτερα στους νέους (Rothwell et. al.) οπότε 

μετά από μία σύντομη ανακούφιση μετά από χειροπρακτικό χειρισμό μπορεί 

να ακολουθήσει ακόμη και επιδείνωση όπως προκύπτει και από την εμπειρία 

μας. 2) Πολύ πιθανώς οι χειροπρακτικοί χειρισμοί να εμπλέκονται επιπλέον 

και με τη συμπίεση των σπονδυλικών αρτηριών. Δεν υπάρχει κανένας 

παθοφυσιολογικός μηχανισμός που απαριθμείται ανωτέρω, όπου η

χειροπρακτική  θεραπεία έχει πιθανότητες να βοηθήσει περισσότερο από τη 

φυσικοθεραπεία. 
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Β. Η μακρόχρονη χρησιμοποίηση αυχενικών κηδεμόνων που 

εμποδίζουν την ενεργητική κινητοποίηση των μυών του αυχένα και την 

«επανασύνδεση» της ιδιοδεκτικής αισθητικότητας. Προυπόθεση βέβαια όπως 

ρητά αναφέρθηκε, είναι η έλλειψη παθολογοανατομικής βλάβης.
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Πίνακας - 1. 

Κλινικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

τραυματικού αυχενικού ιλίγγου στους ασθενείς μας

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Νο/Φύλο/Ηλικία

    Αίτια   Διάρκεια 

συμπτωμάτων

   Χειρισμοί 

επανατοποθέτησης 

ωτοκονίας

PRMs/Υποτροπές

  Διάρκεια         

συνολικής 

παρακολούθησης

1/Α/32 MVC/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 4/2 50 ΜΗΝΕΣ

2/Α/47 MVC/Whiplash 12 ΜΗΝΕΣ 5/4 36 ΜΗΝΕΣ

3/Θ/32 MVC/Whiplash 15 ΜΗΝΕΣ 2/1 28 ΜΗΝΕΣ

4/Θ/28 Πτώση/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 2/2 12 ΜΗΝΕΣ

5/Θ/63 MVC/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 4/2 37 ΜΗΝΕΣ

6/Α/44 MVC/Whiplash 20 ΜΗΝΕΣ 5/4 24 ΜΗΝΕΣ

7/Α/17 Πτώση/WhiplashS 12 ΜΗΝΕΣ 2/1 18 ΜΗΝΕΣ

8/Θ/56 MVC/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 5/3 24 ΜΗΝΕΣ

9/Α/64 MVC/Whiplash 24 ΜΗΝΕΣ 4/3 24 ΜΗΝΕΣ

10/Θ/41 MVC/Whiplash 24 ΜΗΝΕΣ 3/2 12 ΜΗΝΕΣ

11/Θ/27 MVC/Whiplash 12 ΜΗΝΕΣ 4/1 24 ΜΗΝΕΣ

12/Α/31 Πτώση/WhiplashS 12 ΜΗΝΕΣ 2/0 30 ΜΗΝΕΣ

Συντομογραφίες: MVC, (ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ) Motor Vehicle Crash

  
PRMs,(ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΤΟΚΟΝΙΑΣ) Particle Repositioning Maneuvers

WhiplashS: Whiplash in Sports: Μηχανισμός κάκωσης δίκην μαστιγίου σε αθλητική κάκωση
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ABSTRACT IN ENGLISH

QUALITY OF LIFE, ANXIETY, DEPRESSION IN ADULTS WITH 

SPINAL CORD INJURIES. This study aimed to evaluate Life Satisfaction, 

the  Anxiety and Depression and neurologic status, in a community sample 

of adults living with a spinal cord injury (SCI). A cross-sectional design 

was used with 92 people living in the community with an SCI. They 

completed the HADS (42 pts) and SF-36 (42 pts), Life Satisfaction 

Questionnaire. Analyses were conducted for the whole sample, by gender , 

Frankel Scale, ASIA motor score, FIM, and level of injury. No correlation 

findings between motor neurologic scales and quality of life assessment. 

Additionally this study presents preliminary findings, which support the 

psychometric integrity of HADS and high HADS scores within an 

outpatient population with SCI. Items that included potential somatic 

components revealed a more complex factor loading profile. 

SEXUAL FUNCTION  IN FEMALES  WITH SEVERE SPINAL CORD 

INJURIES. The objective of this study was to identify the sexual adjustment 

of females with severe cervical spinal cord injuries (SCI) using the Female 

Sexual Function Index (FSFI). The 19-item questionnaire of the FSFI concerns 

sexual function and satisfaction in sex life. This study, conducted by the 
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Orthopaedic and Psychiatry Departments of Patras University, used a sample of 

a series of 39 consecutive female patients with severe traumatic SCI. We 

compared these female patients with an age–economic–educational level- and 

marital status-matched control group of the general population. Sexual activity 

was lower among females with SCI, but the desire, the emotional quality of sex 

life and overall sexual satisfaction did not differ from the controls. These 

results demonstrate that sexual life in females with SCI remains almost 

unaffected.

INFLUENCE OF WHIPLASH INJURIES TWO YEARS AFTER 

INJURY The aim of this study was to define the influence of whiplash 

injuries on the condition of health 2 years after injury. We evaluated 

remaining symptoms and depression. Participants in the one week, six 

months, 1-year and 2-years follow-up study answered a self-report 

questionnaires [symptoms analysis and HADS]. Two years after the 

whiplash-causing accident, 4/15 of participants reported that injury

symptoms had caused their health to deteriorate significantly as compared 

with before the accident. Neck pain was the most common single symptom, 

reported by 5/15 of respondents. The severity of the initial symptoms 

according to the WAD classification is reflected in the subject s self-

perception of health after 2 years.  These findings illuminate the importance 

of early recognition of risk factors for long-term disability and the primary 

treatment and rehabilitation procedures.
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WHIPLASH VERTIGO

Vertigo or dizziness occasionally accompanies a rear –end, neck injury or is 

provoked by a neck posture no matter what the orientation of the head is to 

gravity. The precise incidence is controversial but it is estimated that 0.5%-

58% of patients who sustain closed-head injuries with whiplash experience late 

onset symptoms of dizziness, vertigo and dysequilibrium. Whiplash vertigo is 

matter of considerable concern because of the high litigation related costs of 

whiplash injuries. When Whiplash cervical vertigo is diagnosed, the usual 

symptoms are vertigo, dizziness associated with neck movement. Twelve 

patients, which were referred to our Outpatient Clinic because of long-lasting 

subjective vertigo complaints after cervical whiplash spine injury, underwent 

clinical, laboratorial and psychometric examinations. None of the patients had 

typical neurological symptoms, and no important lesions of the cervical spine 

were identified with MRI. A suggestion that the clinical course of Whiplash 

Vertigo may differ from the idiopathicVertigo. Our data indicate that Whiplash 

Vertigo significantly is more difficult to treat than idiopathicVertigo. All of our 

cases needed repeated aggressive physical treatment until complete resolution, 

in comparison with 14% of patients with idiopathic Vertigo as seen in the 

literature. Moreover, during a mean follow-up of 22 months, recurrence was 

significantly more common than in idiopathic cases (19%). It is conceivable 

that resistance to treatment and the frequent recurrence is due to trauma. 

Otoconia are detached by trauma, and microscopic hemorrhages, or “tissue 



144

shearing,” results in biochemical changes that enhance the formation of 

otoconial clots. The verification of Whiplash Vertigo Syndrome requires more 

objective clinical means. This investigation proposes that an organic base of the 

syndrome might be considered, but does not promote the comprehension of 

pathophysiologic mechanisms that induces it and of course this syndrome 

considered as part of the general term Chronic Whiplash Syndrome.
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Β. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΣΗ
(full papers, peer-reviewed)

1• Matzaroglou C., Panagiotopoulos E., Kasimatis G., Gliatis J., 
Lambiris E.: Our experience in Whiplash Vertigo after Cervical Spine
Injuries. Clinical points and Pathophysiology ; European Journal of Trauma.; 
suppl.2; March 2004;pp 149-153; www.medimond.com

2• Matzaroglou C, Assimakopoulos K, Panagiotopoulos E, Kasimatis G,
Dimakopoulos P, Lambiris E. Sexual function in females with severe 
cervical spinal cord injuries: a controlled study with the Female Sexual 
Function Index. Int J Rehabil Res. 2005 Dec;28(4):375-7.

3• Lambiris E, Kasimatis G, Zouboulis P, Panagiotopoulos E, 
Tyllianakis M, Matzaroglou Ch. Complications of anterior surgery in 
cervical spine trauma. Spine J 2005; Sept ;(5).

4• Kasimatis GB, Syggelos SA, Matzaroglou, C, Panagiotopoulos E,
Kalogeropoulou C, Lambiris E. False-negative computed tomographic 
scan after a hyperextension dislocation injury of the cervical spine: a nearly 
missed diagnosis. Am J Emerg Med. 2006 Mar;24(2):244-7.

5• Kasimatis GB, Panagiotopoulos E, Megas P, Matzaroglou C,
Tyllianakis M, Lambiris E. The adult SCIWORA syndrome: MR imaging 
and clinical findings in adults with spinal cord injuries having normal 
radiographs and CT studies. J Trauma. 2008 (Accepted for publication).

6• C. Matzaroglou, E. Panagiotopoulos, A. Kettler, P. Megas, J. Gliatis,
P. Zouboulis, N. Haftouras , C. Kourtopoulos, P. Dimakopoulos.
Whiplash  Vertigo after cervical whiplash injuries in athletic activities.
Hell. Sports Medicine; 2008 ; March suppl.2 ; pp 122-126

http://www.medimond.com/
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΤΡΙΒΗ “CITATIONS”

SCOPUS WEB RESULTS

Author(s) Date         Source title Cited 
by

Sexual function 
in females with 
severe cervical 
spinal cord 
injuries: A 
controlled study 
with the Female 
Sexual Function 
Index

Matzaroglou, C., 
Assimakopoulos, 
K., 
Panagiotopoulos, 
E., Kasimatis,G., 
Dimakopoulos, 
P., Lambiris, E.

2005 International Journal of 
Rehabilitation Research 28 (4), pp. 
375-377 

8

Whiplash 
vertigo 
syndrome: is 
this syndrome 
really exists ?

Matzaroglou, C. 2005 www.efort.org/E/05/Spine/2459.pdf 1

Our Experience 
with Whiplash 
Vertigo 
Syndrome in 
Cervical Spine 
Injuries: Clinical 
Points and 
Pathophysiology

Ch. Matzaroglou, 
E. 
Panagiotopoulos, 
G. Kasimatis, J. 
Gliatis, P. 
Dimakopoulos, 
and E. Lambiris

2004 European Journal of Trauma;2004
March;supp.2;pp 149 -153

http://www.medimond.com/
proceedings/moreinfo/htm
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Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

•11-15 Μay 2005: 7th Congress of the European Federation of National
Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT), Lisbon, Portugal.
Whiplash Vertigo syndrome: is this syndrome really exist ?
Ch. Matzaroglou, E. Panagiotopoulos, A. Kouzelis, E. Lambiris

• 14 -16 Iουνίου 2005, Θεσσαλονίκη, Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων 
«Νευρολογική εκτίμηση ασθενών με κακώσεις Κατώτερης Αυχενικής 
Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης».
Ματζάρογλου Χ., Ζουμπούλης Π., Παναγιωτόπουλος Η., Δημακόπουλος 
Π., Λαμπίρης Η.

• Creta 21-25 September 2005, World Congress of Family Medicine,.
A Software based  algorithm for cervical spine injuries useful for GPs ;  
proceedings in WONCA Congress, 2005 September, pp 45-46.
Syribeis V., Matzaroglou C., Panagiotopoulos E.

• 15-17 September 2005: Osteosynthese International (Gerhard Kuntscher 
Society-GKK). “Anterior surgery in dislocations of the lower cervical 
spine” Zouboulis P, Kasimatis G, Syggelos S, Athanaselis E,
Matzaroglou C, Dimakopoulos P., Lambiris E.

• 28 th September – 1th Octomber 2005: 20th Annual Meeting of the North 
American Spine Society (NASS), Philadelphia, USA. “Complications of 
anterior surgery in cervical spine trauma”. Kasimatis G, Lambiris E, 
Zouboulis P, Panagiotopoulos E, Tyllianakis M, Matzaroglou C.

• 27-30 Οκτωβρίου 2005: 31ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Σπονδυλικής 
Στήλης «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». «Χειρουργική θεραπεία των 
εξαρθρημάτων της ΑΜΣΣ με πρόσθια σπονδυλοδεσία» Κασιμάτης Γ., 
Σύγγελος Σ., Ματζάρογλου Χ., Ζουμπούλης Π., Λαμπίρης Η.

• 27-30 Οκτωβρίου 2005: 31ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Σπονδυλικής 
Στήλης  «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής».
“Whiplash vertigo syndrome: Does this syndrome really exist?” 
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Matzaroglou Ch., Kouzelis A., Kasimatis G., Panagiotopoulos E., 
Lambiris E.

• 27-30 Οκτωβρίου 2005: 31ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Σπονδυλικής
Στήλης  «Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής».
«Ασταθείς κακώσεις ΑΜΣΣ: Η επίδραση της σπονδυλοδεσίας στα 

παρακείμενα επίπεδα»  Παναγιωτόπουλος Η., Κασιμάτης Γ., 
Τυλλιανάκης Μ., Ματζάρογλου Χ., Λαμπίρης Η.
Η  ανακοίνωση αυτή  έλαβε το 1ο βραβείο καλύτερης κλινικής εργασίας
«ΒΙΚΥ  ΖΑΧΑΡΙΟΥ», συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο.

• 2nd Physiobalcan Congress, Drama 2006 proceedings in pp 45.  
A SOFTWARE - BASED DECISION SUPPORT SYSTEM OF 
ATHLETE ’S CERVICAL SPINE INJURIES 
Matzaroglou C., Syribeis V., Panagiotopoulos E.
Η  ανακοίνωση αυτή  έλαβε τιμητική διάκριση για την πρωτοτυπία της

• May 14 -17, 2006, 7th European Trauma Congress, Ljubljana, Slovenia, 
WHIPLASH INJURIES IN SPORTS. CLINICAL EXPERIENCE AND 
BIOMECHANICS, C. Matzaroglou1,2, E. Panagiotopoulos1, A. Kettler2, 
H.J. Wilke2, E. Lambiris1 
1 Orthopaedics Department, Medical School, University of Patras, Greece, 
2 Institute for Orthopaedic Research and Biomechanics, University of Ulm , 
Germany

• 12-14 Μαϊου 2006: 8ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής Εταιρείας 
Ελλάδος και 5ο Ελλαδο-Κυπριακό Αθλητιατρικό Συνέδριο. 
“Whiplash syndrome in sports activities” Matzaroglou Ch., Kettler A.,
Kasimatis G., Bobrowitsch E., Mack C., Kallivokas A., Fetlis A., Wilke
H J., Lambiris E.

• 1-3 Ιουνίου 2006, 32ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης  
«Ν. Γιαννέστρας – Π. Σμυρνής». Chronic Whiplash Syndrome after
whiplash injuries in sports activities.  Μatzaroglou Ch., Assimakopoulos
K., Saridis A., Athanaselis E., Zouboulis P.1, Kouzelis A. , Lambiris E

• 15-17 September 2006: Osteosynthese International (Gerhard Kuntscher 
Society-GKK). Whiplash injuries in sports activities: Clinical outcome
Ch. Μatzaroglou, E. Panagiotopoulos, P. Zouboulis,  E. Lambiris
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•21-24 September 2006, Bulgaria, Albena resort, XIV Balcan  Sports 
Medicine Congress. The risk of whiplash vertigo and whiplash Associated 
Disorders WAD in athletic activities. C. Matzaroglou, A. Fetlis, M. 
Tyllianakis, V.N. Syrimpeis E. Heristanidu, E. Sourgiadaki, A. Kravas
A. Kallivokas, , E. Panagiotopoulos

• 3- 7 Octomber 2006,  62O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,  
Ε.Ε.Χ.ΟΤ. Predicting persistent pain two years after whiplash injuries
Ch. Matzaroglou, V. Tzeltzes, E. Athanaselis, A. Saridis, S. Milonas, E. 
Lambiris

• 20-23 Σεπτεμβρίου 2007: 1o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας
Σπονδυλικής Στήλης, Αθήνα. “The SCIWORA syndrome: MR imaging and
clinical findings in adults with spinal cord injuries having normal
radiographs and CT studies” Kasimatis G, Matzaroglou C, Karageorgos 
A, Panagiotopoulos E, Lambiris E.

• 2-6 Octomber 2007, Brussels, EUROSPINE, European Spine Society of 
Europe: The risk of whiplash injuries and Whiplash Associated Disorders 
WAD in athletic activities, C. Matzaroglou, K. Assimakopoulos, E. 
Panagiotopoulos,  E. Heristanidu, P. Zouboulis, P. Megas, E.
Sourgiadaki, E. Lambiris

• 22-24  November 2007, 2nd European Federation of Neuropsychiatry
Conference. ANXIETY AND DEPRESSION IN CHRONIC CERVICAL 
WHIPLASH SYNDROME.  A. Assimakopoulos2, C. Matzaroglou1 , K. 
Assimakopoulos3, G. Ikonomou3,  E. Heristanidu2 , E. Panagiotopoulos1, 
A. Kallivokas1 and P. Dimakopoulos1
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              Ταξινόμηση του 
                          Χρόνιου

              Whiplash συνδρόμου
                   

        0 Όχι συμπτωματολογία στην περιοχή 
του αυχένα, 
όχι φυσικά σημεία

        Ι Αυχεναλγία, δυσκαμψία ή 
μόνο ευαισθησία

      ΙΙ Συμπτωματολογία απο την περιοχή 
του αυχένος και 
μυοσκελετικά σημεία 

      ΙΙΙ Συπτωματολογία αυχένος και 
νευρολογικά σημεία
(Adult SCIWORA)

      ΙV Συμπτωματολογία αυχένος και 
κάταγμα ή εξάρθρημα ή Adult
SCIWORA

Συμτωματολογία = διαταραχές σε διάφορο βαθμό όπως ίλιγγος ,εμβοές, 
κεφαλαγία, αμνησία, δυσφαγία, άλγος κροταφογναθικής αρθρώσεως

Μυοσκελετικά σημεία = ελαττωμένο εύρος κινήσεως και τοπική ευαισθησία

Νευρολογικά σημεία = περιλαμβάνουν απουσία ή ελάττωση των εν τω βάθει 
τενόντιων αντανακλαστικών, αδυναμία και αισθητικές διαταραχές.

  

Ταξινόμηση του Χρόνιου Whiplash συνδρόμου 
       Chronic Or Late Whiplash Syndrome

Whiplash Associated Disorders : WAD

ΠΙΝΑΚΑΣ
Ταξινόμησης WAD
Κατά Quebec Task Force                                           
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      Ιστορικό – Φυσική εξέταση

Μεμονωμένη τύπου  κάκωση
Ασθενής σε εγρήγορση και 
όχι εξασθενημένοςNAI

ΟΧΙ

ΒΑΘΜΟΣ  WAD  Ι   

ΒΑΘΜΟΣ  WAD  IΙ 
ΒΑΘΜΟΣ  WAD IIΙ       ΒΑΘΜΟΣ  WAD  ΙV

AKTINOΓΡΑΦΙΕΣ 
   ΚΑΤΑΤΑΞΗ

       Επιβεβαίωση, καθορισμός ενεργητικότητος, έλεγχος πόνου ΑΜΕΣΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ         
                                                                                                                   
ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Επιστροφή σε
φυσιολογική 
δραστηριότητα

Άν όχι ύφεση   7η Ημέρα
Επανεκτίμηση

Άν όχι ύφεση,     3η  Εβδ
Εκτίμηση 
Εξειδικευμένη

Άν όχι ύφεση          6η  Εβδ
Πολυπαραγοντική
Εκτίμηση    

    Επιστροφή  σε  φυσιολογική  δραστηριότητα
        το συντομότερο δυνατό

          Άν όχι ύφεση, Επανεκτίμηση

Άν όχι ύφεση,                   6η  Εβδομάδα
Εκτίμηση     
Εξειδικευμένη                    

Αν όχι ύφεση πολυπαραγοντική 
εκτίμηση  

12Η  Εβδομάδα
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Κλινική αστάθεια - Κριτήρια White και Panjabi

•Πρόσθια στοιχεία κατεστραμμένα ή λειτουργικά ανεπαρκή     2

• Οπίσθια στοιχεία κατεστραμμένα ή λειτουργικά ανεπαρκή     2

• Θετικό stretch test                                                           2

• Ακτινολογικά κριτήρια                                                         4  
(2+2)
• Ανώμαλο μεσοσπονδύλιο διάστημα                                        1

• Βλάβη νωτιαίου μυελού                                                        2

• Βλάβη μεμονωμένης νευρικής ρίζας                                      1

• Αναμενόμενη επικίνδυνη φόρτιση                                          1

         >/= 5     Kλινική αστάθεια ΑΜΣΣ
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Πίνακας - ασθενών με σύνδρομο SCIWORA

Συντομογραφίες :

SCI: Spinal Cord Injury
ADCF (anterior decompression, cervical fusion): πρόσθια αποσυμπίεση 
και σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ

Τύπος I: οξεία αιμορραγία
Τύπος ΙΙ: οίδημα Ν.Μ.
Τύπος ΙΙΙ: μεικτή εικόνα αιμορραγίας-οιδήματος



                                        Κεφ. 17 -  Παράρτημα - Πίνακες

        Διδακτορική διατριβή του Ματζάρογλου Γ.Χ.,    Επ-Β   Ορθοπαιδικής Κλινικής,  Πανεπιστημίου Πατρών 161

Πίνακας - ασθενών με κλινικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

τραυματικού αυχενικού ιλίγγου [Whiplash Vertigo]

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Νο/Φύλο/Ηλικία

    Αίτια   Διάρκεια 

συμπτωμάτων

   Χειρισμοί 

επανατοποθέτησης 

ωτοκονίας

PRMs/Υποτροπές

  Διάρκεια         

συνολικής 

παρακολούθησης

1/Α/32 MVC/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 4/2 50 ΜΗΝΕΣ

2/Α/47 MVC/Whiplash 12 ΜΗΝΕΣ 5/4 36 ΜΗΝΕΣ

3/Θ/32 MVC/Whiplash 15 ΜΗΝΕΣ 2/1 28 ΜΗΝΕΣ

4/Θ/28 Πτώση/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 2/2 12 ΜΗΝΕΣ

5/Θ/63 MVC/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 4/2 37 ΜΗΝΕΣ

6/Α/44 MVC/Whiplash 20 ΜΗΝΕΣ 5/4 24 ΜΗΝΕΣ

7/Α/17 Πτώση/WhiplashS 12 ΜΗΝΕΣ 2/1 18 ΜΗΝΕΣ

8/Θ/56 MVC/Whiplash 18 ΜΗΝΕΣ 5/3 24 ΜΗΝΕΣ

9/Α/64 MVC/Whiplash 24 ΜΗΝΕΣ 4/3 24 ΜΗΝΕΣ

10/Θ/41 MVC/Whiplash 24 ΜΗΝΕΣ 3/2 12 ΜΗΝΕΣ

11/Θ/27 MVC/Whiplash 12 ΜΗΝΕΣ 4/1 24 ΜΗΝΕΣ

12/Α/31 Πτώση/WhiplashS 12 ΜΗΝΕΣ 2/0 30 ΜΗΝΕΣ

Συντομογραφίες: MVC, (ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ) Motor Vehicle Crash

  
PRMs,(ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΩΤΟΚΟΝΙΑΣ) Particle Repositioning Maneuvers

WhiplashS: Whiplash in Sports: Μηχανισμός κάκωσης δίκην μαστιγίου σε αθλητική κάκωση
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Ερωτηματολόγιο Μετατραυματικής Διαταραχής Άγχους

Ακολουθεί μια λίστα από δυσκολίες που έχουν οι άνθρωποι μετά από στρεσογόνα 
(αγχογόνα) γεγονότα. Παρακαλώ διαβάστε κάθε ερώτηση και σημειώστε πόσο 
οδυνηρή υπήρξε για εσάς ή κάθε δυσκολία κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 
ημερών όσον αφορά την ασθένειά σας, πόση δυσφορία ή ενόχληση νοιώσατε από 
αυτές; 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ

Οποιαδήποτε ανάμνηση 
μου ξαναγεννούσε 
αισθήματα για αυτό

0 1 2 3 4

Δυσκολευόμουν να 
μείνω κοιμισμένος/η

0 1 2 3 4

Άλλα πράγματα με 
έκαναν να το σκέφτομαι

0 1 2 3 4

Ένοιωθα 
εκνευρισμένος/η και 
θυμωμένος/η

0 1 2 3 4

Όποτε το σκεφτόμουν ή 
μου το θύμιζαν, 
απέφευγα να αφήνω τον 
εαυτό μου να ταράζεται

0 1 2 3 4

Το σκεφτόμουν ακόμα 
και όταν δεν το ήθελα

0 1 2 3 4

Ένοιωθα σαν να μη 
συνέβη ή δεν ήταν 
πραγματικότητα

0 1 2 3 4

Απέφευγα ό,τι μου το 
θύμιζε

0 1 2 3 4

Εικόνες σχετικά με αυτό 
εμφανίζονταν στο μυαλό 
μου

0 1 2 3 4

Ήμουν ανήσυχος/η και 
πεταγόμουν εύκολα

0 1 2 3 4
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πάρα πολύ

Προσπαθούσα να μην το 
σκέφτομαι

0 1 2 3 4

Γνώριζα ότι είχα πολλά 
συναισθήματα γι’ αυτό, 
αλλά δεν τα 
αντιμετώπιζα

0 1 2 3 4

Ένοιωθα μουδιασμένος/η
στη σκέψη του

0 1 2 3 4

Συνειδητοποίησα ότι 
δρούσα ή ένοιωθα σαν 
να ήμουν πίσω σε 
εκείνες τις στιγμές

0 1 2 3 4

Δυσκολευόμουν να 
κοιμηθώ

0 1 2 3 4

Είχα διακυμάνσεις 
έντονων συναισθημάτων 
σχετικά με αυτό

0 1 2 3 4

Προσπάθησα να το 
βγάλω από τη μνήμη μου

0 1 2 3 4

Δυσκολευόμουν να
συγκεντρωθώ

0 1 2 3 4

Πράγματα που μου το 
θύμιζαν μου προκάλεσαν 
σωματικές αντιδράσεις, 
όπως εφίδρωση, 
δύσπνοια, ναυτία ή 
ταχυκαρδία

0 1 2 3 4

Είχα όνειρα σχετικά με 
αυτό

0 1 2 3 4

Ένοιωθα ότι ήμουν σε 
επιφυλακή

0 1 2 3 4

Προσπαθούσα να μη 
συζητάω για  αυτό

0 1 2 3 4
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Περιληπτική περιγραφή των υποκλιμάκων 
του ερωτηματολογίου “ποιότητας ζωής”
                               SF-36
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    ASIA SCALE - 2001

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ FRANKEL


