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Κάποια ερωτήµατα όσον αφορά

την σύγχρονη αντιµετώπιση

-Έχει αλλάξει το είδος τραυµατισµού?

-Έχουν αλλάξει τα µέσα επικοινωνίας

και µεταφοράς?

-Έχουν αλλάξει οι τρόποι διάγνωσης?-Έχουν αλλάξει οι τρόποι διάγνωσης?

-Έχουν αλλάξει οι τρόποι θεραπείας? 

-Έχουν αλλάξει οι τρόποι

αποκατάστασης?



Ναι

• Έχουν αλλάξει τα είδη τραυµατισµού ! 

• Σήµερα υπερέχει το τροχαίο ατύχηµα 

έναντι όλων των άλλων: 44,5%

• Πτώσεις 18,1%• Πτώσεις 18,1%

• Βία 16,6%

• Αθλητικά 12,7%

• Άλλα 8,1% 

-

-



Ναι

-Έχουν αλλάξει οι διαγνωστικές µέθοδοι:

Ψηφιακές  Ακτινογραφίες

Ελικοειδής πολλαπλών τοµών ΑΤ 

Μαγνητική τοµογραφία σε 1,5τ.

Αγγειογραφία της ΣΣ και του ΝΜΑγγειογραφία της ΣΣ και του ΝΜ



Ναι 

-Σύγχρονα, γρήγορα και εξοπλισµένα

ασθενοφόρα, 

-Έµπειροι τραυµατιοφορείς και νοσηλευτές, 

αστυνοµικοί και πυροσβέστες, 

-Εύκολοι και προσβάσιµοι τρόποι ακινητοποίησης

και βοήθειας στον τόπο τραυµατισµού.και βοήθειας στον τόπο τραυµατισµού.



Ναι

-Έχουν αλλάξει οι αίθουσες χειρουργείου!

- ηλεκτρικά αυτόµατα χειρ. τραπέζια

- ακτινοσκοπικό εντός του χειρουργείου

- ενδοχειρουργικός αξονικός τοµογράφος

- ενδοχειρουργικός µαγν. τοµογράφος,

- νευροπλοηγός - νευροπλοηγός 

- διεγχειρητικός έλεγχος µε ΗΜΓ



Ναι

-Έχουν αλλάξει οι τρόποι αντιµετώπισης !

-Στη συντηρητική αγωγή: 

-Σύγχρονα κρεβάτια 

-Καλύτεροι και άνετοι νάρθηκες για οποιονδήποτε σηµείο 

τραυµατισµού της ΣΣ

-Στη χειρουργική αγωγή:-Στη χειρουργική αγωγή:

-Με γενική αλλά και µε τοπική αναισθησία

-Κυφοπλαστική - Σπονδυλοπλαστική

-Σπονδυλοδεσία :  ανοικτή - διαδερµική

-Πρόσθια προσπέλαση – οπίσθια προσπέλαση

-∆ιαστοµατική, διαθωρακική, διακοιλιακή προσπέλαση

-



Παρόλα ταύτα ο τραυµατισµός του ΝΜ 

είναι ο ίδιος, και µέχρι σήµερα 

παραµένει ένα µεγάλο ερώτηµα στο 

θέµα της επαναλειτουργίας του.

Σ αυτό που πολεµούµε είναι στην Σ αυτό που πολεµούµε είναι στην 

αποφυγή δευτερογενούς τραυµατισµού 

του ΝΜ, αλλά και στην συντήρηση 

άλλων οργάνων που έχουν σχέση µε 

αυτόν. Επίσης στην γρήγορη 

αποκατάσταση και ένταξη στο 

κοινωνικό σύνολο του τραυµατία.



Η αρχή που πρέπει να διέπει τον κάθε ειδικό

που θέλει να ασχολείται µε την ΣΣ

Οποιοσδήποτε τρόπος θεραπείας και να

χρησιµοποιηθεί σε κάκωση της ΣΣ, θα πρέπει

να έχει στόχο:

1.την γρήγορη νευρολογική αποκατάσταση

2.την σταθερότητα της ΣΣ2.την σταθερότητα της ΣΣ

3.την γρήγορη κινητοποίηση του τραυµατία

Η παραµονή στο κρεβάτι για  

βδοµάδες και µήνες προκαλεί

επιπρόσθετα προβλήµατα 



Επιδηµιολογία 

• 3,2 – 5,3 σε κάθε 100,000 

κατοίκους ετησίως.

Στις ΗΠΑ περίπου 10.000 νέα περιστατικά 
µε τραυµατισµό του νωτιαίου µυελού 
ετησίως.

Στοιχίζει στις ΗΠΑ ετησίως περίπου 4 δισ. Στοιχίζει στις ΗΠΑ ετησίως περίπου 4 δισ. 
∆ολάρια  

• Στην Κύπρο ετησίως, 

30-50 νέα περιστατικά µε σοβαρούς 
τραυµατισµούς της σπονδυλικής στήλης και 
του νωτιαίου µυελού



Επιδηµιολογία

• Υπεροχή στους τραυµατισµούς έχοµε στις 

ηλικίες 16-30, και άνω των 65

• Η αναλογία των ανδρών και γυναικών σε 

τραυµατισµούς  της  ΣΣ είναι  4 προς 1

• Στην Κύπρο, τα περισσότερα κατάγµατα 

ΣΣ συναντώνται σε νεαρά άτοµα µετά 

• Στην Κύπρο, τα περισσότερα κατάγµατα 

ΣΣ συναντώνται σε νεαρά άτοµα µετά 

από τροχαία ατυχήµατα µε µηχανές τις 

πρωινές ώρες  



Ανατοµία

Σπονδυλική στήλη - κοινώς ραχοκοκαλιά 

(vertebral column, ή spinal column,

ή backbone)

Είναι µια σειρά από σπονδύλους που Είναι µια σειρά από σπονδύλους που 

ενώνονται µεταξύ τους µε ειδικές αρθρώσεις

συνδέσµους και µυς.

Από την ύπαρξη αυτής της ΣΣ 

χαρακτηρίζονται τα σπονδυλωτά



Σπονδυλωτά Αµφίβια        

Ερπετά 

Θηλαστικά 

Πτηνά

Ψάρια  

Χαρακτηριστικό γνώρισµα αυτών, 

εκτός της ΣΣ, είναι και η ύπαρξη 

γνάθου 



7 αυχενικούς 

12 θωρακικούς

Η ΣΣ στον άνθρωπο αποτελείται από 32-33 σπονδύλους

5 οσφυϊκούς 

5 ιερό οστού

3-4 κόκκυγας   



Ο κάθε σπόνδυλος αποτελείται βασικά από 3 µέρη : 

- το σώµα, 

- το τόξο 

- τις διάφορες αποφύσεις 

τόξο

απόφυση

σώµα

τόξο



Η ένωση των σπονδύλων γίνεται

- µε τους µεσοσπονδυλίους δίσκους

- τις 4 αρθρώσεις

- τους 2 επιµήκεις συνδέσµους

- τους µεσακάνθιους συνδέσµους

- τον ωχρό σύνδεσµο 



Τελική πλάκα

Ο µεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται από τον 

δακτύλιο και τον πυρήνα. ∆εν έχει αγγεία. 

Τρέφεται µε τις τελικές πλάκες που είναι σαν φίλτρο.  



Έτσι µε την ένωση των σπονδύλων δηµιουργείται ο

σπονδυλικός σωλήνας από όπου περνούν ο νωτιαίος

µυελός, τα αγγεία και τα νεύρα



Σχηµατική παράσταση των ριζών

και του νωτιαίου µυελού



Οι αναλογίες του δέρµατος και 

των περιφερικών νεύρων



Κάπως έτσι µοιάζει η σπονδυλική στήλη



Τελικά ποια η χρήση της ΣΣ ?  

• 1.Η στήριξη του κρανίου

• 2.Η στήριξη του θώρακα

• 3.Η στήριξη της λεκάνης

• 4.Η ασφάλεια του νωτιαίου   µυελού• 4.Η ασφάλεια του νωτιαίου   µυελού

• 5.Η διαφύλαξη των ριζών των ΠΝ

• 6.Η διαφύλαξη βασικών αρτηριών του

εγκεφάλου



Τι εννοούµε µε τον όρο κάκωση

της σπονδυλικής στήλης ? 

Οποιοσδήποτε τραυµατισµός της σπονδυλικής στήλης

από τη κρανιο-σπονδυλική συµβολή µέχρι και τον

κόκκυγα.

Αυτό µπορεί να έχει σαν επακόλουθο τον τραυµατισµό

µόνο της ΣΣ, είτε ταυτόχρονα και του ΝΜ,

των αγγείων και των νεύρων ! των αγγείων και των νεύρων ! 



Τι είδους κακώσεις µπορεί να εµφανιστούν 

στη σπονδυλική στήλη ;

1. οστικές κακώσεις δηλ. κατάγµατα στους σπονδύλους 

2. εξαρθρώµατα δηλ. µετατόπιση ενός σπονδύλου λόγω βλάβης σε 
συνδέσµους ή αρθρώσεις 

3. ρήξη µεσοσπονδυλίου δίσκου,

4. θλάση µέσα στο νωτιαίο µυελό,

5. κακώσεις σε µεµονωµένα νεύρα 5. κακώσεις σε µεµονωµένα νεύρα 

6. κακώσεις στα νευρικά πλέγµατα δηλ. στις οµάδες των νεύρων, που 
σχηµατίζονται αµέσως µετά την έξοδο από το σπονδυλικό σωλήνα 

7. κακώσεις στα αγγεία που συνορεύουν µε τη σπονδυλική στήλη (κάκωση 
της σπονδυλικής αρτηρίας). 



Ταξινόµηση

• Πάρα πολλές ταξινοµήσεις των κακώσεων  

της ΣΣ.

• Συγχύζουν τον  µελετητή.



Εντούτοις η ταξινόµηση χρειάζεται

• Θα πρέπει να έχει σαν στόχο 3 σηµεία:

• 1) να είναι εύκολη στην κατανόηση και την 
χρήση της 

• 2) να επιτρέπει στους γιατρούς, 
ανεξαρτήτως ειδικότητας, να επικοινωνούν 
µεταξύ τους σχετικά µε το κάταγµα µεταξύ τους σχετικά µε το κάταγµα 

• 3) να παρέχει στους χειρουργούς της ΣΣ ένα 
τυποποιηµένο εργαλείο ώστε να 
παρακολουθούν την θεραπεία και την 
έκβαση του τραύµατος



Η ταξινόµηση των καταγµάτων της 
ΣΣ που βρήκε πλατιά εφαρµογή είναι 
αυτή του Denis όπου χωρίζει την 
σπονδυλική στήλη σε τρεις κορµούς.

Εάν σε δύο κορµούς έχοµε 
τραυµατισµό τότε υπάρχει 
αστάθεια στη ΣΣ και το κάταγµα 
ονοµάζεται ασταθές



Τραυµατισµοί µόνο στη ΣΣ

• Τραυµατισµός των οστών
• Τραυµατισµός των δίσκων

• Τραυµατισµός άλλων συνδέσµων

• Αυτό το τραύµα ονοµάζεται µη 
επιπλεγµένο.

• Μπορεί να είναι σταθερό ή ασταθές  



• Τι είναι η αστάθεια (instability) της σπονδυλικής στήλης ;

Η σπονδυλική στήλη είναι δυναµικά σταθερή. Αυτό σηµαίνει ότι 
µπορεί να εκτελεί χιλιάδες κινήσεις καθηµερινά (κάµψη, έκταση, 
στροφή, άρση βάρους, βάδιση, τρέξιµο, χορός κλπ) αλλά στο τέλος 
της κάθε µιας κίνησης η σπονδυλική στήλη επανέρχεται στην 
ουδέτερη θέση, χωρίς να επιβαρύνεται ο νωτιαίος µυελός και τα 
νεύρα και χωρίς να προκαλείται πόνος. 
Κάθε απόκλιση από αυτό ονοµάζεται αστάθεια της σπονδυλικής 
στήλης.

• Η αστάθεια προκύπτει : 

1. από µια κάκωση της σπονδυλικής στήλης 1. από µια κάκωση της σπονδυλικής στήλης 

2. ένεκα εκφυλιστικής νόσου της σπονδυλικής στήλης

• ένα παράδειγµα από την καθηµερινότητα που θυµίζει την αστάθεια 
της σπονδυλικής στήλης, είναι µια καρέκλα όπου έχει φύγει ένα 
καρφί, και "παίζει" δηλ. κάποιος που κάθεται πάνω της έχει κίνδυνο 
να πέσει στο έδαφος.





Επιπλεγµένο τραύµα της ΣΣ

• Τραυµατισµός:

-του νωτιαίου µυελού 

-των αγγείων 

-των νεύρων

• Μπορεί να έχει ως αποτέλεσµα : 

- την µονοπάρεση

- την µονοπληγία

- την παραπάρεση- την παραπάρεση

- την παραπληγία

- την τετραπάρεση

- την τετραπληγία

- διαταραχές στις λειτουργίες των οργάνων της λεκάνης

- το θάνατο



• Τι ονοµάζουµε πλήρη βλάβη του νωτιαίου µυελού και τι ατελή ;

Πλήρης βλάβη (complete spinal cord lesion) είναι µια βαρύτατη 

µορφή κάκωσης του ΝΜ, µε κατάργηση κάθε νευρολογικής λειτουργίας 

κάτω από το σηµείο της κάκωσης. 

Ατελής βλάβη (incomplete spinal cord lesion) του ΝΜ ονοµάζουµε εκείνη

κατά την οποία παραµένει ένα µέρος της νευρολογικής λειτουργίας κάτω από 
το σηµείο της κάκωσης. 

Όλη η σηµασία βρίσκεται στο να διαπιστωθεί άµεσα αν υπάρχει 

ατελής βλάβη στη σπονδυλική στήλη και να γίνουν όλοι οι χειρισµοί 

(ενδεχοµένως και η χειρουργική επέµβαση) ώστε να µην µετατραπεί

η βλάβη σε πλήρη. η βλάβη σε πλήρη. 



Επίπεδο τραυµατισµού

• Αυχένας (27.0%)

• Θώρακας (54.8%)

• Οσφυϊκή (29.4%)

Όσο πιο ψηλά 

είναι ο 

τραυµατισµός 

τόσο πιο • Ιερόν οστού

• Κόκκυγας 

• Πολλαπλά (42.9%) 

τόσο πιο 

σοβαρά είναι τα 

επακόλουθα



Τα τραύµατα στον αυχένα έχουν

τα πιο σοβαρά επακόλουθα

Περίπου το 3% των ασθενών που προσέρχονται στο τµήµα πρώτων

βοηθειών σαν αποτέλεσµα τραυµατισµού από µηχανές είτε πτώση, είναι

σοβαροί τραυµατισµοί  στον αυχένα.

Το 10-20% των ασθενών µε ΚΕΚ έχουν  επιπρόσθετα και τραυµατισµό

στον αυχένα.

Πέραν του 17% των ασθενών µε τραύµατα στον αυχένα είναι µη

διαγνωσθέντα  είτε έχουν διαγνωσθεί πολύ αργά. Αυτά έχουν µεγάλο

ρίσκο για µόνιµη νευρολογική ανεπάρκεια. ρίσκο για µόνιµη νευρολογική ανεπάρκεια. 

Το 29% των τραυµάτων του αυχένα που δεν διαγνώσθηκαν έχουν

πιθανότητα να αναπτύξουν νευρολογικά προβλήµατα.

Τα περισσότερα τραύµατα του αυχένα καταλαµβάνουν πέραν του ενός

σπονδύλου.

Το 1/3 των αυχενικών τραυµάτων έχουν επακόλουθο κάταγµα στον Α2

ενώ το ½ στους Α6,Α7.



Ακτινογραφίες αυχένα

•MRI αυχένα

MRA



Πλήρη διατοµή του ΝΜ στο επίπεδο

Α4. Τετραπληγία



Ανάποδο χάµπουργκερ µε 

µονόπλευρο ενδοαρθρική 

µετατόπιση



Ειδικά αυτά που είναι αποτέλεσµα µεγάλης ενέργειας µπορεί 

να είναι καταστροφικά µε µόνιµη νευρολογική βλάβη.

Συναντάται νευρολογική ανεπάρκεια σε 10-25% ανεξάρτητα 

από το επίπεδο τραυµατισµού.

15-20% των θωρακο-οσφυϊκών κακώσεων καταλήγουν µε 

νευρολογική ανεπάρκεια.

Σε περίπτωση πλήρους νευρολογικού τραυµατισµού πολύ 

λίγοι ασθενείς επανακτούν τις κινητικές λειτουργίες.

Τα τραύµατα στην θωρακική µοίρα 

είναι επίσης µε σοβαρά επακόλουθα

λίγοι ασθενείς επανακτούν τις κινητικές λειτουργίες.

Νευρολογικός τραυµατισµός µε κάταγµα στην ΣΣ έχει 

δυσµενή πρόγνωση



Κάταγµα µε µετατόπιση στην 

θωρακική µοίρα της ΣΣ



Τα κατάγµατα στην οσφυϊκή µοίρα µπορούν 

να δώσουν νευρολογική ανεπάρκεια αλλά στις 

περισσότερες φορές υπάρχει αποκατάσταση.

Οι περιπτώσεις µόνιµης βλάβης είναι ο 

σοβαρός τραυµατισµός στον Ο1 µε χαµηλό 

επίπεδο του ΝΜ και τραυµατισµό αυτού.



Θεραπεία-Πρόληψη 

• Η καλύτερη θεραπεία σίγουρα είναι η 

πρόληψη. 

• 1.Πρόληψη στα τροχαία ατυχήµατα: 

• Νυκτερινές και πρωινές ώρες οδήγησης 

• Απουσία ζώνης ασφαλείας και στολής σε 

µηχανές.

• Απουσία ζώνης ασφαλείας και στολής σε 

µηχανές.

• 2.Προστατευτικά µέτρα στα εργατικά 

ατυχήµατα

• 3.Προστατευτικά µέτρα στα αθλητικά 

τραύµατα



Θεραπεία

• Η αντιµετώπιση του κατάγµατος θα πρέπει να ξεκινά 

από τον τόπο του ατυχήµατος και σ’ αυτό θα πρέπει 

να συνεισφέρουν όσοι είναι δυνατό να 

παρευρίσκονται :

• πυροσβέστες

αστυνοµικοίαστυνοµικοί

τραυµατιοφορείς

νοσοκόµοι

γιατροί



Αντιµετώπιση

• Όπως σε όλα τα τραύµατα έτσι και 

στη σπονδυλική στήλη ισχύει ο 

κανόνας του: Dr ABC

• Dr - danger remove

• A  - airway

• B  - breathing 

• C  - circulation 



Στην αντιµετώπιση ενός κατάγµατος 
της ΣΣ θα πρέπει να έχοµε πάντοτε 
υπόψη ότι

• Η κάκωση στη σπονδυλική στήλη δεν είναι 
πάντα σε ένα σηµείο µόνο.

Σε ένα ποσοστό 20% των ασθενών µε 
σοβαρή κάκωση στη σπονδυλική στήλη (πχ σοβαρή κάκωση στη σπονδυλική στήλη (πχ 
κάταγµα), υπάρχει και δεύτερη κάκωση σε 
άλλο σηµείο. 

• Επίσης, δεν είναι καθόλου σπάνιο να 
συνυπάρχει κάκωση σε κεφάλι και 
σπονδυλική στήλη. 



• Αντιµετώπιση!

• Στον τόπο του ατυχήµατος

• Ακινητοποίηση : 

-Για να σταθεροποιηθεί η σπονδυλική στήλη και να µην 

επιδεινωθεί η κάκωση (κολάρο στις κακώσεις αυχένα) ειδικό 

άκαµπτο φορείο (σε πολυτραυµατίες)

-Εάν υπάρχει εµφανή ένδειξη για σοβαρή κάκωση της ΣΣ και 

του ΝΜ τοποθετείται ορός και χορηγούνται στεροειδή.

-Εάν υπάρχει ανοικτό κάταγµα ΣΣ τοποθετούνται άσηπτοι 

επίδεσµοι χωρίς πλύσιµο µέχρι την µεταφορά σε νοσοκοµείο.επίδεσµοι χωρίς πλύσιµο µέχρι την µεταφορά σε νοσοκοµείο.

-Η νευρολογική εκτίµηση στο τόπο του

ατυχήµατος µπορεί να γίνει από γιατρό αλλά και πάλι µε φειδώ.

- Ο εντοπισµός : που πονάει ο ασθενής ; σε ένα ή περισσότερα 

σηµεία ; ψηλάφηση της σπονδυλικής στήλης θα πρέπει να 

γίνεται µε πολύ προσοχή. 



Μεταφορά στο νοσοκοµείο

-Η µεταφορά στο νοσοκοµείο γίνεται µόνο µε

ασθενοφόρο και ποτέ σε όρθια θέση.

-Κατά την µεταφορά είναι δυνατό να γίνει µια

καλύτερη νευρολογική εκτίµηση εάν υπάρχει

γιατρός στο ασθενοφόρο.

-Εάν δεν ήταν δυνατός ο καθετηριασµός αγγείων

πριν την τοποθέτηση του τραυµατία στο

ασθενοφόρο θα πρέπει καθοδόν µέχρι τοασθενοφόρο θα πρέπει καθοδόν µέχρι το

νοσοκοµείο να πραγµατοποιηθεί τούτο  είτε από

το γιατρό είτε το νοσηλευτή που συνοδεύει.

-Η µεταφορά θα ήταν σωστό να γίνει στο  

πλησιέστερο νοσοκοµείο αλλά να υπάρχει 

εξειδικευµένο προσωπικό και εξοπλισµός για

διερεύνηση. 

-η συνεχής µεταφορά από το ένα φορείο σε άλλο

είναι κίνδυνος για δευτερογενή τραυµατισµό.



∆ιάγνωση

1.κλινική εξέταση

2.ιστορικό

-τροχαίο 

-εργατικό

-αθλητικό ατύχηµα-αθλητικό ατύχηµα

-εγκληµατική ενέργεια 

3.απεικονιστικές εξετάσεις  

-ακτινογραφίες

-αξονική τοµογραφία

-µαγνητική τοµογραφία

-αγγειογραφία



Κλινική εξέταση 

• εντοπισµός : που πονάει ο ασθενής ; σε ένα 

ή περισσότερα σηµεία ; ψηλάφηση της 

σπονδυλικής στήλης

• νευρολογική εξέταση :



• Νευρολογική εξέταση

Ο πλήρης νευρολογικός έλεγχος σε µια κάκωση  ΣΣ

περιλαµβάνει την εξέταση : 

• της κινητικότητας στα χέρια ή και τα πόδια 

• της αισθητικότητας στα χέρια ή και στα πόδια. Ειδικά εξετάζεται η 
αίσθηση του πόνου και η αίσθηση των µελών στο χώρο (εν τω βάθει 
αισθητικότητα). Επίσης µεγάλη εντοπιστική σηµασία έχει η εύρεση 
του επιπέδου αισθητικότητας δηλ. του σηµείου στο σώµα (σαν ζώνη) του επιπέδου αισθητικότητας δηλ. του σηµείου στο σώµα (σαν ζώνη) 
κάτω από το οποίο καταργείται η αισθητικότητα 

• σε ειδικές περιπτώσεις, ελέγχεται ο τόνος και η αισθητικότητα στην 
περιοχή του σφιγκτήρα του πρωκτού. 



Απεικονιστικές εξετάσεις

• Ακτινογραφίες

• Αξονική τοµογραφία

• Μαγνητική τοµογραφία

• Αγγειογραφία • Αγγειογραφία 



Ακτινογραφίες 

• Η πλάγια ακτινογραφία είναι το 

κλειδί. Σε 85% µε ενδείξεις για 

τραύµα µπορεί να φανεί στην 

πλάγια ακτινογραφία.πλάγια ακτινογραφία.

• Θα πρέπει να φαίνεται ο Α7-Θ1

• Συνήθη εξετάσεις ΠΟ, πλάγια, µε 

ανοικτό στόµα, λοξή.



Οι σκιές των µαλακών ιστών

• Μέγιστο:

• 6 χιλ. στον Α2 

• 2 εκ. στον Α6• 2 εκ. στον Α6

• •να θυµάστε :

6 στο 2 & 2 στο 6



Η αξονική τοµογραφία µπορεί να µας βοηθήσει να 

δούµε κατάγµατα που είναι δύσκολο να διαγνωσθούν 

στις απλές ακτινογραφίες.



Μαγνητική τοµογραφία 

Τραυµατισµός των συνδέσµων





Θεραπεία  

• Συντηρητική 

-ακινητοποίηση:                    κρεβάτι

νάρθηκες

• Φαρµακευτική αγωγή:         στεροειδή

• αναλγητικά• αναλγητικά

• αντιθροµβωτικά

• αντιόξινα

• Χειρουργική

•



Ο µύθος για τα στεροειδή

Στεροειδή: πιο λίγο από 3 ώρες µετά το τραύµα: 30 mg/kg 

methylprednisolone

Συντήρηση : 5,4 mg/kg/hr for 23 hrs

3-8  ώρες από το τραύµα:  η ίδια τακτική

Συντήρηση για 48 ώρες

Πέραν των 8 ωρών από το τραύµα  δεν χρειάζονται τα στεροειδή

Η δική µας θεώρηση όσον αφορά τα στεροειδή.

Σε τραυµατισµούς του ΝΜ στον αυχένα σε νεαρά υγιή άτοµα

∆εν χρησιµοποιούνται στεροειδή σε τραύµατα του αυχένα  µεγάλης ∆εν χρησιµοποιούνται στεροειδή σε τραύµατα του αυχένα  µεγάλης 

ηλικίας και µη υγιή ασθενείς. 

Σε τραύµατα του θώρακα

Σε τραύµατα του conus medularis 

Σε τραύµατα της ιππουρίδας 

>



Συντηρητική αγωγή





Χειρουργική θεραπεία

• Ανάλογα:

• - µε το επίπεδο τραυµατισµού

• - µε το είδος τραυµατισµού

• - µε την γενική κατάσταση του • - µε την γενική κατάσταση του 

τραυµατία

• - µε το ιστορικό του τραυµατία

• - µε την ηλικία  



Χειρουργική θεραπεία
• Ανοικτή εγχείρηση αποσυµπίεσης

• Ανοικτή εγχείρηση αποσυµπίεσης και σταθεροποίησης

• ∆ιαδερµική σταθεροποίηση

• ∆ιαστοµατική προσπέλαση στον αυχένα

• Πρόσθια προσπέλαση στον αυχένα: αποσυµπίεση και 
σταθεροποίηση 

• Οπίσθια προσπέλαση στον αυχένα: αποσυµπίεση και 
σταθεροποίηση

• Πλάγια προσπέλαση στον αυχένα: σταθεροποίηση• Πλάγια προσπέλαση στον αυχένα: σταθεροποίηση

• Οπίσθια προσπέλαση στο θώρακα: αποσυµπίεση και 
σταθεροποίηση

• Πρόσθια προσπέλαση στον θώρακα: αποσυµπίεση και 
σταθεροποίηση

• Πρόσθια προσπέλαση στην οσφυϊκή µοίρα: αποσυµπίεση 
και σταθεροποίηση

• Οπίσθια προσπέλαση στην οσφυϊκή µοίρα: αποσυµπίεση 
και σταθεροποίηση

• Σπονδυλοπλαστική-Κυφοπλαστική 





Πρόγνωση 

• Εάν υπάρχει µόνο τραυµατισµός στη ΣΣ (µη 

επιπλεγµένο τραύµα) η πρόγνωση είναι 

καλή. Αποκατάσταση της ΣΣ στήλης και 

επάνοδο στη φυσιολογική ζωή.

• Εάν υπάρχει βλάβη στο νωτιαίο µυελό 

(επιπλεγµένο τραύµα) τότε παίζει ρόλο το (επιπλεγµένο τραύµα) τότε παίζει ρόλο το 

επίπεδο της βλάβης, το µέγεθος της βλάβης, 

ο δευτερογενής τραυµατισµός από την 

περισυλλογή και µεταφορά αλλά και από 

τυχόν αιµάτωµα και οίδηµα. 



Ποια η πρόγνωση σε 

τραυµατισµό του ΝΜ

• Ένας ασθενής που έρχεται στο Νοσοκοµείο µε 
πλήρη βλάβη από ένα  σηµείο και κάτω, έχει µόνο 
3% πιθανότητες να επανέλθει ένα µέρος της 
νευρολογικής λειτουργίας µετά από 24 ώρες. 

• Αν έχουν περάσει 24 ώρες από την κάκωση και δεν 
υπάρχει επάνοδος της νευρολογικής

λειτουργίας, δεν υπάρχει πιθανότητα διάσωσης. λειτουργίας, δεν υπάρχει πιθανότητα διάσωσης. 



∆ια-οδοντικό παλαιό κάταγµα µε εξάρθρωση του Α2

ΜΤ & ΑΤ ΜΤ & ΑΤ 

π/εγχπ/εγχπ/εγχπ/εγχ

ΑΤ µ/εγχΑΤ µ/εγχ







∆ιαδερµική σπονδυλοδεσία



Κάταγµα –κυφοπλαστική -σπονδυλοπλαστική



Πριν                 µπαλόνι       τσιµέντοΠριν                 µπαλόνι       τσιµέντο



Ευχαριστώ πολύ

για την 

προσοχή σας













Around the world, proprietary 

centers offering stem cell

transplants and treatment with 

neuroregenerative substances are 

fueled by glowing testimonial 

reports of neurological 

improvement. It is also evident 

that when stem cells are injected 

in the area of damage in the spinal 

cord, they secrete neurotrophic 

factors, and these neurotrophic factors, and these neurotrophic 

factors help neurons and vessels 

grow, thus helping repair the 

damage.[51][52][53] Bone Marrow 

Stem cells especially the CD34+ 

cells have been found to be 

relatively more in men compared 

to women in the reproductive age 

group among spinal cord injury 

patients.[19]



Recent research shows that 

combining Brain–computer 

interface and Functional electrical 

stimulation can restore voluntary 

control of paralysed muscles. A 

study[59] using a monkey as a study[59] using a monkey as a 

subject shows that it is possible to 

directly use commands from the 

brain, bypass the spinal cord and 

enable hand function.



In 2009 the FDA approved the 

country's first human trial on 

embryonic stem cell 

transplantation into patients 

suffering from varying levels of 

traumatic spinal cord injury.[54]

The trial however came to a halt in 

November 2011 when the 

company, which was financing the company, which was financing the 

trial, announced the 

discontinuation of the trial due to 

financial issues.[55] It is important 

to note that only financial issues 

led to the trial being discontinued 

and not any scientific or ethical 

reasons.[56]



Other than stem cells, 

transplantation of tissues such as 

olfactory ensheathing mucosa 

have been shown to produce 

beneficial effects in spinal cord 

injured rats.[57]

Independent validation of the 

results of the various stem cell 

treatments is lacking.[58] However, 

the right approach on Cell and 

Tissue based therapies' Clinical Tissue based therapies' Clinical 

application for Spinal cord Injury 

would be to take a stand on the 

patients and Clinicians part that 

any cell or tissue source whose 

safety has been established could 

be considered for Clinical 

applications and continuous 

efforts must be undertaken to 

establish the efficacy and 

mechanisms.[56]







Οι τραυµατισµοί του νωτιαίου µυελού συχνά έχουν σαν αποτέλεσµα  την 

µη βελτίωση και χειροτέρευση ακόµη και µε την καλύτερη θεραπεία.

Γενικά τραυµατίες µε πλήρη διατοµή  του ΝΜ επανέρχονται πολύ λίγο 

από τις χαµένες λειτουργίες. Ενώ τραυµατίες µε µερικό τραυµατισµό του 

ΝΜ έχουν περισσότερες ελπίδες για επάνοδο. Και πάλιν ορισµένοι 

ασθενείς αρχικά καταγράφονται µε πλήρη διατοµή ενώ στη συνέχεια 

ταξινοµούνται µε µερικό τραυµατισµό.

Η αποκατάσταση είναι τυπικά πιο γρήγορη στο διάστηµα των πρώτων 6 

µηνών µε µερικούς ασθενείς να καταγράφουν βελτίωση πέραν των 9 

µηνών





ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ

Οποιοσδήποτε τραυµατισµός  Οποιοσδήποτε τραυµατισµός  
στη σπονδυλική στήληστη σπονδυλική στήλη





Κάταγµα-παρεκτόπιση  





Σώµα του σπονδύλου

Πλάγια απόφυση

πέταλο
Ξιφοειδής 
απόφυση





Σταθερό και ασταθές κάταγµα

Τύποι ειδικού κατάγµατος



• Συµπιεστικό κάταγµα

• Εκρηκτικό κάταγµα:

• Flexion-distraction Fractures

• Fracture-dislocation







∆ιαφέρουν ?

• Εµφανίζονται ως συνήθως στο 

σώµα του σπονδύλου

• Είναι πιο ευαίσθητες η κάτω • Είναι πιο ευαίσθητες η κάτω 

θωρακική και η άνω οσφυϊκή 

• Σπάνια δίνουν νευρολογικές 

διαταραχές

• Ορισµένες φορές περνούν 

εντελώς απαρατήρητα 



Σφηνοειδή                      Εκρηκτικό Σφηνοειδή                      Εκρηκτικό 



Τα βασικά είδη κατάγµατος στη Τα βασικά είδη κατάγµατος στη 

ΣΣΣΣ

σφηνοειδή κοίλο Αµφίκοιλο 



αιτίες  αιτίες  
1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση1.οστεοπόρωση
2.2.2.2.2.2.2.2.µεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοιµεταστατικοί όγκοι
3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι3.πρωτοπαθείς όγκοι
4.µολύνσεις4.µολύνσεις4.µολύνσεις4.µολύνσεις4.µολύνσεις4.µολύνσεις4.µολύνσεις4.µολύνσεις



Η σιωπηλή επιδηµίαΗ σιωπηλή επιδηµίαΗ σιωπηλή επιδηµίαΗ σιωπηλή επιδηµία





οστεοπόρωσηοστεοπόρωση

Φυσιολογικό 
οστού

Οστεοπορωτικό 
οστού



Οστεοπορωτικά 

κατάγµατα(καλοήθη)



Γιατί θα πρέπει ο νευροχειρουργός να Γιατί θα πρέπει ο νευροχειρουργός να 

είναι ενήµερος για το οστεοπορωτικό είναι ενήµερος για το οστεοπορωτικό 

ΚΣΣΚΣΣ;;

•• Αυτά είναι πολύ συχνάΑυτά είναι πολύ συχνά::

-- 50% των γυναικών και 30% των ανδρών θα έχουν 50% των γυναικών και 30% των ανδρών θα έχουν 
κάποια εµπειρία µε κάταγµα στη διάρκεια της ζωής τους.κάποια εµπειρία µε κάταγµα στη διάρκεια της ζωής τους.

-- Τα πιο συχνά κατάγµατα είναι στη ΣΣ, καρπό, ισχίο Τα πιο συχνά κατάγµατα είναι στη ΣΣ, καρπό, ισχίο 
και µηρό.και µηρό.

•• Τα ΟΚ σχετίζονται µε την αύξηση της θνησιµότητας και Τα ΟΚ σχετίζονται µε την αύξηση της θνησιµότητας και 
της αναπηρίας.της αναπηρίας.

•• Τα ΟΚ σχετίζονται µε την αύξηση της θνησιµότητας και Τα ΟΚ σχετίζονται µε την αύξηση της θνησιµότητας και 
της αναπηρίας.της αναπηρίας.

-- 50% των καταγµάτων στη ΣΣ και στο ισχίο έχουν 50% των καταγµάτων στη ΣΣ και στο ισχίο έχουν 
µακρά αναπηρία. Τα 25% εξ αυτών απαιτούν και µακρά µακρά αναπηρία. Τα 25% εξ αυτών απαιτούν και µακρά 
φροντίδα στο σπίτι.φροντίδα στο σπίτι.

•• Το ΚΣΣ µπορεί να είναι ο βασικός παράγοντας πόνου Το ΚΣΣ µπορεί να είναι ο βασικός παράγοντας πόνου 
στη µέση ή την πλάτη, απώλειας ύψους, παραµόρφωσης στη µέση ή την πλάτη, απώλειας ύψους, παραµόρφωσης 
του σώµατος, ακινησίας. Αύξηση της παραµονής στο του σώµατος, ακινησίας. Αύξηση της παραµονής στο 
κρεβάτι και µύωσης της λειτουργίας των πνευµόνων.κρεβάτι και µύωσης της λειτουργίας των πνευµόνων.



ΟστεοπόρωσηΟστεοπόρωση

•• Στις ΗΠΑ 750.000 περιπτώσεις το χρόνο µε Στις ΗΠΑ 750.000 περιπτώσεις το χρόνο µε 
κάταγµα στη ΣΣ  κάταγµα στη ΣΣ  

•• 200 εκ. σε όλο τον κόσµο υπολογίζεται ότι 200 εκ. σε όλο τον κόσµο υπολογίζεται ότι 
πάσχουν από οστεοπόρωσηπάσχουν από οστεοπόρωση

•• 1/3 των γυναικών µετά την ηλικία των 50 1/3 των γυναικών µετά την ηλικία των 50 •• 1/3 των γυναικών µετά την ηλικία των 50 1/3 των γυναικών µετά την ηλικία των 50 
έχουν κάποια εµπειρία οστεοπόρωσης.έχουν κάποια εµπειρία οστεοπόρωσης.

•• 1/5 των ανδρών µετά τα 50 έχουν την ίδια 1/5 των ανδρών µετά τα 50 έχουν την ίδια 
εµπειρία.εµπειρία.

•• Οι γυναίκες άνω των 45 ένεκα Οι γυναίκες άνω των 45 ένεκα 
οστεοπόρωσης παραµένουν σε νοσοκοµείο οστεοπόρωσης παραµένουν σε νοσοκοµείο 
περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες 
ασθένειες. ασθένειες. 



ΟστεοπόρωσηΟστεοπόρωση

Παράγοντες κινδύνουΠαράγοντες κινδύνου

•• ΚλιµακτήριοςΚλιµακτήριος

•• Χαµηλό Χαµηλό BMDBMD

•• ΚάπνισµαΚάπνισµα•• ΚάπνισµαΚάπνισµα

•• Συνεχή λήψη στεροειδώνΣυνεχή λήψη στεροειδών

•• Η δίαιτα στις νεαρές γυναίκεςΗ δίαιτα στις νεαρές γυναίκες

•• Ακινησία (έλλειψη δραστηριότητας)Ακινησία (έλλειψη δραστηριότητας)

•• Ρευµατοειδής αρθρίτιδα Ρευµατοειδής αρθρίτιδα 

•• ΘυρεοειδοΘυρεοειδο--τοξίκοση    τοξίκοση    



∆ιάγνωση 

οστεοπόρωσης

• Ασβέστιο ορού

• Φώσφορο ορού

• Αλκαλική φωσφατάζη ορού• Αλκαλική φωσφατάζη ορού

• Μέτρηση πυκνότητας του οστού

• Ακτινολογικός έλεγχος 



Η οστεοπόρωση από µόνη της δεν Η οστεοπόρωση από µόνη της δεν 
προκαλεί πόνους προκαλεί πόνους 

(για να υπάρχει πόνος πρέπει να (για να υπάρχει πόνος πρέπει να 
συνυπάρχει κάτι περισσότερο από συνυπάρχει κάτι περισσότερο από 

οστεοπόρωση)οστεοπόρωση)οστεοπόρωση)οστεοπόρωση)



ΣυµπτώµαταΣυµπτώµατα

ΠόνοιΠόνοι: : από το σπασµένο οστού από το σπασµένο οστού 

από πίεση της ρίζας από πίεση της ρίζας 

ΝευρολογικάΝευρολογικά: : πίεση και τραυµατισµός του ΝΜ πίεση και τραυµατισµός του ΝΜ 

πίεση και τραυµατισµός της ρίζαςπίεση και τραυµατισµός της ρίζας



Με ιστορικό είτε υπόνοια Με ιστορικό είτε υπόνοια 
οστεοπόρωσηςοστεοπόρωσης

Επίµονος πόνος στη πλάτη πέραν των Επίµονος πόνος στη πλάτη πέραν των 
22--3 ηµερών µε αναλγητικά και 3 ηµερών µε αναλγητικά και 

αντιφλεγµονώδη χρήζει διερεύνησηςαντιφλεγµονώδη χρήζει διερεύνησης



∆ιάγνωση

• Ακτινογραφίες 

• Bone scan

• Αξονική τοµογραφία• Αξονική τοµογραφία

• Μαγνητική τοµογραφία





Οξύ – Παλιό  κάταγµα

Μαγνητική Τοµογραφία σε Τ2Μαγνητική Τοµογραφία σε Τ2 stir stir 

sequencesequence

XX--Rays, ATRays, AT και οι άλλες και οι άλλες 

ακολουθίες στη ΜΤ µπορεί να ακολουθίες στη ΜΤ µπορεί να 

µην δείξουν το οξύ κάταγµα µην δείξουν το οξύ κάταγµα 









Ξαφνικά Κατάγµατα στη ΣΣΞαφνικά Κατάγµατα στη ΣΣ

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΣΤΟ
ΚΡΕΒΑΤΙΚΡΕΒΑΤΙ ((((((((ΝΑΡΘΗΚΑΣΝΑΡΘΗΚΑΣ))))))))

VSVSVSVSVSVSVSVS

ΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΠΟΝ∆ΥΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗΚΥΦΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
VSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVSVS

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

((((((((ΣΠΟΝ∆ΥΛΟ∆ΕΣΙΑΣΠΟΝ∆ΥΛΟ∆ΕΣΙΑ))))))))





ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑΘΕΡΑΠΕΙΑ

1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι1.να φύγουν οι πόνοι;;;;;;;;

2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 2.να υποχωρήσουν τα νευρολογικά 
ελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµατα;;;;;;;;ελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµαταελλείµµατα;;;;;;;;

33333333........επάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωήεπάνοδο σε υποφερτή ζωή;;;;;;;;

4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 4.επάνοδο στη προηγούµενη 
εργασίαεργασίαεργασίαεργασίαεργασίαεργασίαεργασίαεργασία;;;;;;;;



Σοβαρής µορφής κάταγµαΣοβαρής µορφής κάταγµα





Ερωτήµατα που πρέπει να Ερωτήµατα που πρέπει να 
απαντηθούναπαντηθούν
πριν από την αντιµετώπισηπριν από την αντιµετώπιση

1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων1.οι λειτουργίες των ζωτικών οργάνων;;;;;;;;

2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία2. η ηλικία του τραυµατία;;;;;;;;

3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού;;;;;;;;3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού3. το επίπεδο τραυµατισµού;;;;;;;;

4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού4.το είδος τραυµατισµού;;;;;;;;

5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης5.ο βαθµός οστεοπόρωσης;;;;;;;;

6.η προ6.η προ6.η προ6.η προ6.η προ6.η προ6.η προ6.η προ--τραυµατική κατάστασητραυµατική κατάστασητραυµατική κατάστασητραυµατική κατάστασητραυµατική κατάστασητραυµατική κατάστασητραυµατική κατάστασητραυµατική κατάσταση;;;;;;;;

7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού7.η δυνατότητα του χειρουργού;;



Θεραπεία -

Συντηρητική

Όπου δεν υπάρχει παραµόρφωση σπονδύλου είτε 
υπάρχουν άλλοι λόγοι που αντενδείκνυται το 

χειρουργείο

-ακινητοποίηση στο κρεβάτι µε συχνό έλεγχο του 
κατάγµατος (ακτινογραφίες) τουλάχιστο για 2 βδοµάδες. 

-αναλγητικά,

-έλεγχος των ζωτικών οργάνων, -έλεγχος των ζωτικών οργάνων, 

-αντι-θροµβωτική αγωγή (έλεγχος πηκτικότητας), 

-Λήψη φαρµάκων για πιο γρήγορη επούλωση του    
κατάγµατος (ασβέστιο, βιταµίνη D, Calcitonin)

Νάρθηκας µε την κινητοποίηση



Επιπλοκές από τη 

συντηρητική αγωγή 

• Κατακλίσεις

• Θρόµβωση (εµβολές) 

• Κύφωση • Κύφωση 

• Καθίζηση των σπονδύλων

• Ψυχολογικά προβλήµατα 



Μερικές θεραπείες που βοηθούν Μερικές θεραπείες που βοηθούν 

στη µείωση των καταγµάτων στις στη µείωση των καταγµάτων στις 

γυναίκες µε οστεοπόρωσηγυναίκες µε οστεοπόρωση

Antiresoptive Agent Fracture Type

Vertebral Hip Nonvertebral

Bisphosphonates

Alendronate + + +

Risendronate + + +

Etidronate + - -

Estrogen Replacement Therapy/HRT + + +

SERMs(Raloxifene) + - -

Calcitonin, intranasal + - -

Calcium with vitamin D - + +



Νάρθηκες



Χειρουργική θεραπεία

-Αποσυµπίεση και σπονδυλοδεσία

-Σπονδυλοπλαστική 

(κυφοπλαστική)



Σπονδυλοδεσία:Σπονδυλοδεσία:

--Μείωση του ύψους του σώµατος Μείωση του ύψους του σώµατος 

πέραν των 2/3πέραν των 2/3

--Κάταγµα σε όλο το σπόνδυλο Κάταγµα σε όλο το σπόνδυλο 

(σώµα και τόξο, ασταθές)(σώµα και τόξο, ασταθές)

--Επιπλεκόµενο κάταγµα Επιπλεκόµενο κάταγµα --Επιπλεκόµενο κάταγµα Επιπλεκόµενο κάταγµα 

(νευρολογική εικόνα)(νευρολογική εικόνα)

--Η ρωγµή του κατάγµατος Η ρωγµή του κατάγµατος 

επικοινωνεί µε το σπονδυλικό επικοινωνεί µε το σπονδυλικό 

σωλήνα  σωλήνα  



Σπονδυλοδεσία 

• Ανοικτή

• ∆ιαδερµική 

































∆ιαδερµική σπονδυλοδεσία



Επιπλοκές από τη 

σπονδυλοδεσία

• Απώλεια αίµατος

• Μολύνσεις 

• Τραυµατισµός νεύρων και • Τραυµατισµός νεύρων και 

νωτιαίου µυελού

• Εκροή ΕΝΥ 



Σπονδυλοπλαστική 

(κυφοπλαστική)

• Σπονδυλοπλαστική (τοποθέτηση 

µόνο τσιµέντο)

• Κυφοπλαστική (ανάταξη του • Κυφοπλαστική (ανάταξη του 

κατάγµατος µε µπαλονάκι και 

στη συνέχεια τοποθέτηση 

τσιµέντου) 



Ενδείξεις για κυφοπλαστική Ενδείξεις για κυφοπλαστική 

(µε µπαλόνι)(µε µπαλόνι)

Πόνοι ένεκα συµπιεστικού κατάγµατος στο Πόνοι ένεκα συµπιεστικού κατάγµατος στο 
σώµα του σπονδύλου (οσφυϊκή και σώµα του σπονδύλου (οσφυϊκή και 
θωρακική µοίρα) ένεκα:θωρακική µοίρα) ένεκα:

•• Οστεοπόρωσης (γεροντική, κλιµακτήριος) Οστεοπόρωσης (γεροντική, κλιµακτήριος) 

•• ∆ευτερογενούς οστεοπόρωσης (υπέρ∆ευτερογενούς οστεοπόρωσης (υπέρ--•• ∆ευτερογενούς οστεοπόρωσης (υπέρ∆ευτερογενούς οστεοπόρωσης (υπέρ--
θυρεοειδισµός, κακοήθειες, θεραπεία µε θυρεοειδισµός, κακοήθειες, θεραπεία µε 
στεροειδή, κάπνισµα, αλκοόλ, έλλειψη στεροειδή, κάπνισµα, αλκοόλ, έλλειψη 
ασβεστίου στην τροφή).ασβεστίου στην τροφή).

•• Οστεολυτικές καταστάσεις από Οστεολυτικές καταστάσεις από 
πολλαπλού µυέλωµα  είτε οστικές πολλαπλού µυέλωµα  είτε οστικές 
µεταστάσειςµεταστάσεις

•• ΤραύµαΤραύµα



Ο στόχος στην κυφοπλαστική Ο στόχος στην κυφοπλαστική 

µεµε µπαλονάκιµπαλονάκι

Η τεχνική είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε:Η τεχνική είναι σχεδιασµένη έτσι ώστε:

•• ΝαΝα µειώσειµειώσει καικαι νανα σταθεροποιήσεισταθεροποιήσει τοτο
κάταγµακάταγµακάταγµακάταγµα

•• ΝαΝα διορθώσειδιορθώσει τητη παραµόρφωσηπαραµόρφωση τηςτης ΣΣΣΣ

•• ΝαΝα αποτρέψειαποτρέψει νέανέα κατάγµατακατάγµατα

•• ΝαΝα προωθήσειπροωθήσει τηντην άµεσοάµεσο απελευθέρωσηαπελευθέρωση
τουτου επίµονουεπίµονου πόνουπόνου καικαι τητη βελτίωσηβελτίωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας τηςτης ζωήςζωής



Αρχική τοποθέτηση Αρχική τοποθέτηση 

της βελόναςτης βελόνας



Ταυτόχρονος Ταυτόχρονος 

σχεδιασµός του σχεδιασµός του 

σπονδυλικού σπονδυλικού 

αυχένα και της αυχένα και της 

περιοχής που θα περιοχής που θα περιοχής που θα περιοχής που θα 

γίνει τοµή 1εκ γίνει τοµή 1εκ 

στο δέρµαστο δέρµα



Τοµή 1 εκ ώστε Τοµή 1 εκ ώστε 

να µπορούν να να µπορούν να 

εισέρχονται τα εισέρχονται τα 

διάφορα διάφορα 

εργαλεία που θα εργαλεία που θα εργαλεία που θα εργαλεία που θα 

χρησιµοποιήσουχρησιµοποιήσου

µεµε



Σχεδιασµός της Σχεδιασµός της 

κατεύθυνσης στο κατεύθυνσης στο 

σπονδυλικό σπονδυλικό 

σώµα. Πλάγια σώµα. Πλάγια 

ακτινοσκόπησηακτινοσκόπηση



Η βελόνα Η βελόνα 

εισέρχεται εντός εισέρχεται εντός 

του σπονδυλικού του σπονδυλικού 

σώµατοςσώµατος



Πλάγια Πλάγια 

απεικόνιση µε τη απεικόνιση µε τη 

βελόνα να βελόνα να 

εισέρχεται εντός εισέρχεται εντός 

του σπονδυλικού του σπονδυλικού του σπονδυλικού του σπονδυλικού 

σώµατοςσώµατος



Τοποθέτηση Τοποθέτηση 

οδηγών οδηγών 

(συρµάτων) (συρµάτων) 



Τοποθέτηση ειδικού 

διαστολέα εντός 

του σ.σ.



Μέσω της κάνουλας µία 
αρίδα κατασκευάζει το 
χώρο για το µπαλόνι



Εισαγωγή του µπαλονιού Εισαγωγή του µπαλονιού 



Με τη βοήθεια σύριγγας 

µανοµέτρου γίνεται 

έγχυση  σκιαγραφικού 

εντός του µπαλονιού



Τοποθέτηση µπαλονιού (και από 
της δύο πλευρές)



Έγχυση τσιµέντουΈγχυση τσιµέντου



Πριν                 µπαλόνι       τσιµέντοΠριν                 µπαλόνι       τσιµέντο



Χρόνοι Χρόνοι 

•• Θεραπεία 1 επιπέδου γύρω στα 45Θεραπεία 1 επιπέδου γύρω στα 45--

60 λεπτά. Κάθε επιπλέον επίπεδο 60 λεπτά. Κάθε επιπλέον επίπεδο 

30 λεπτά30 λεπτά30 λεπτά30 λεπτά

•• Σύντοµή παραµονή στο Σύντοµή παραµονή στο 

νοσοκοµείο (µπορεί και σαν νοσοκοµείο (µπορεί και σαν 

εξωτερικός ασθενής) εξωτερικός ασθενής) 

•• Άµεση υποχώρηση του πόνουΆµεση υποχώρηση του πόνου



Τα αποτελέσµατα της Τα αποτελέσµατα της 

κυφοπλαστικήςκυφοπλαστικής

•• Γρήγορη κλινική βελτίωση µε την Γρήγορη κλινική βελτίωση µε την 

υποχώρηση του πόνου (95%) και υποχώρηση του πόνου (95%) και 

βελτίωση της λειτουργικότητας και βελτίωση της λειτουργικότητας και 

κινητικότητας κινητικότητας κινητικότητας κινητικότητας 

•• Σταθεροποίηση του κατάγµατος και Σταθεροποίηση του κατάγµατος και 

συνεπώς άµεση υποχώρηση του συνεπώς άµεση υποχώρηση του 

πόνουπόνου

•• Αποκατάσταση του χαµένου ύψουςΑποκατάσταση του χαµένου ύψους

•• Μειώνει τη γωνία κύφωσης πέραν Μειώνει τη γωνία κύφωσης πέραν 

του 50% διορθώνοντας την αλλοίωση του 50% διορθώνοντας την αλλοίωση 

της ΣΣτης ΣΣ



Τα αποτελέσµατα της Τα αποτελέσµατα της 

κυφοπλαστικήςκυφοπλαστικής

•• Επιτρέπει την γρήγορη επάνοδο Επιτρέπει την γρήγορη επάνοδο 

στις καθηµερινές δραστηριότητεςστις καθηµερινές δραστηριότητες

•• Μειώνει την απώλεια ύψους και Μειώνει την απώλεια ύψους και •• Μειώνει την απώλεια ύψους και Μειώνει την απώλεια ύψους και 

τα επακόλουθα αυτούτα επακόλουθα αυτού

•• Χαµηλό δείκτη επιπλοκώνΧαµηλό δείκτη επιπλοκών



Επιπλοκές από τη 

σπονδυλοπλαστική

• Εκροή τσιµέντου εντός του 

σπονδυλικού σωλήνα

• Εκροή τσιµέντου εντός του • Εκροή τσιµέντου εντός του 

φλεβικού δικτύου 

• Αλλεργία από το τσιµέντο   









‘Κυανούς Σταυρός’‘Κυανούς Σταυρός’ ‘Υγεία’



ΑσθενείςΑσθενείς

•• 02.200702.2007--09.2010 09.2010 

•• 60 ασθενείς µε οστεοπορωτικό 60 ασθενείς µε οστεοπορωτικό 

κάταγµακάταγµακάταγµακάταγµα

•• 15 ασθενείς είχαν πέραν του 15 ασθενείς είχαν πέραν του 

ενός  κατάγµατος ενός  κατάγµατος 

•• 45 γυναίκες45 γυναίκες--15 άνδρες  15 άνδρες  

•• Ηλικία 55Ηλικία 55--84 ετών84 ετών



θεραπείαθεραπεία

•• Συντηρητικά             10     Συντηρητικά             10     

•• Κυφοπλαστική          30Κυφοπλαστική          30

•• Σπονδυλοπλαστική     5Σπονδυλοπλαστική     5•• Σπονδυλοπλαστική     5Σπονδυλοπλαστική     5

•• Σπονδυλοδεσία         15Σπονδυλοδεσία         15



Αποτελέσµατα Αποτελέσµατα 
•• 3 ασθενείς µε συντηρητική αγωγή απεβίωσαν ένεκα 3 ασθενείς µε συντηρητική αγωγή απεβίωσαν ένεκα 

επιπλοκών από τη µακρά παραµονή στο κρεβάτι(µεγάλη επιπλοκών από τη µακρά παραµονή στο κρεβάτι(µεγάλη 
ηλικία 82ηλικία 82--83)83)

•• Από τους χειρουργηθέντες σε καµία περίπτωση δεν Από τους χειρουργηθέντες σε καµία περίπτωση δεν 
είχαµε επιδείνωση της νευρολογικής εικόναςείχαµε επιδείνωση της νευρολογικής εικόνας

•• Όλοι οι ασθενείς δήλωσαν άµεση βελτίωση του πόνουΌλοι οι ασθενείς δήλωσαν άµεση βελτίωση του πόνου•• Όλοι οι ασθενείς δήλωσαν άµεση βελτίωση του πόνουΌλοι οι ασθενείς δήλωσαν άµεση βελτίωση του πόνου

•• Σε 3 περιπτώσεις είχαµε εκροή του τσιµέντου στο Σε 3 περιπτώσεις είχαµε εκροή του τσιµέντου στο 
γειτονικό φλεβικό σύστηµα χωρίς επακόλουθα γειτονικό φλεβικό σύστηµα χωρίς επακόλουθα 

•• Σε 10 περιπτώσεις µετά την κινητοποίηση είχαν πόνους Σε 10 περιπτώσεις µετά την κινητοποίηση είχαν πόνους 
στη µέση προφανώς ένεκα παρατεταµένης παραµονής στη µέση προφανώς ένεκα παρατεταµένης παραµονής 
στο κρεβάτι προστο κρεβάτι προ--εγχειρητικάεγχειρητικά



Συµπεράσµατα

• Η οστεοπόρωση είναι βασική αιτία 

για κατάγµατα στη ΣΣ

• Συνήθως το οστεοπορωτικό 

κατάγµατα εµφανίζεται στην κάτω κατάγµατα εµφανίζεται στην κάτω 

θωρακική και άνω οσφυϊκή µοίρα

• Το οστεοπορωτικό κάταγµα που 

εντοπίζεται (ένεκα πόνου ή 

νευρολογικής εικόνας) χρήζει άµεσης 

χειρουργικής θεραπείας 



Συµπεράσµατα 

• Μείωση του ύψους του σώµατος του 
σπονδύλου πέραν των 2/3  χρήζει 
σπονδυλοδεσίας

• Σε συµπιεστικό κάταγµα µε µείωση του 
ύψους του σώµατος πέραν των 2/3 και 
καθαρή νευρολογική εικόνα είναι 
δυνατό να γίνει διαδερµική δυνατό να γίνει διαδερµική 
σπονδυλοδεσία

• Εάν η ρωγµή του κατάγµατος ανοίγεται 
εντός του σπονδυλικού σωλήνα δεν 
µπορεί να γίνει σπονδυλοπλαστική



Συµπεράσµατα

• Η σπονδυλοπλαστική (κυφοπλαστική) 
είναι µία σύγχρονη µέθοδος που 
βοηθά στη γρήγορη θεραπεία σε 
οστεοπορωτικό κάταγµα της οστεοπορωτικό κάταγµα της 
σπονδυλικής στήλης

• Σε περιπτώσεις που οι ασθενείς δεν 
µπορούν να πάρουν νάρκωση η 
σπονδυλοπλαστική µπορεί να 
διεκπεραιωθεί και µε τοπική 
αναισθησία

• Παραµονή στο κρεβάτι για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα εγκυµονεί πολλούς 
κινδύνους γι αυτό και πρέπει να 






















