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1.2.4 Επιληπτικές κρίσεις
Για τη διάγνωση των επιληπτικών κρίσεων συχνά το μοναδικό διαγνωστικό μέσο είναι 
η λήψη του ιστορικού· εκτός από τον ασθενή θα πρέπει να ληφθεί και από άλλα 
πρόσωπα. Επειδή οι επιληπτικές κρίσεις συχνά προκαλούν απώλεια της συνείδησης, 
ο ασθενής δεν έχει τη δυνατότητα να περιγράψει τι του συνέβη κατά τη διάρκεια της 
προσβολής. Η αιτία που καταφεύγει στο γιατρό είναι συχνά η απώλεια της συνείδη-
σης με πτώση στο έδαφος. Όμως δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
πάσχων ή το περιβάλλον του συνειδητοποιούν ξαφνική αδικαιολόγητη διαταραχή 
της συμπεριφοράς, γεγονός που ο πάσχων δε θυμάται ικανοποιητικά και δεν είναι 
σε θέση να περιγράψει.
Ακόμη και όταν ο ασθενής δεν μπορεί να προσφέρει αξιόλογα στοιχεία σχετικά με την 
κρίση που παρουσίασε, ακόμη και τότε, θα πρέπει να του υποβάλλονται ερωτήσεις, 
οι οποίες περιλαμβάνονται στον πίν. Α-1.3. Εάν κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρχε 
παρών και κάποιος άλλος, τότε θα πρέπει να του γίνονται οι ερωτήσεις οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον πίν. Α-1.4.
Κατά την αξιολόγηση του ιστορικού από άλλα πρόσωπα θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνεται υπόψη, ότι αυτά πιθανώς για πρώτη φορά είδαν επιληπτική κρίση και 
ότι ενδεχομένως όχι μόνο ξαφνιάστηκαν, αλλά και τρόμαξαν. Επίσης η έναρξη μιας 
επιληπτικής κρίσης συχνά είναι χωρίς έκδηλα σημεία και έτσι δεν μπορεί να γίνει 
εύκολα αντιληπτή (εικ. Α-1.7). Επιπλέον αυτός που έτυχε να παρακολουθεί την επι-
ληπτική κρίση συνήθως δεν μπορεί να αξιολογήσει την κατάσταση και φεύγει για να 
φέρει βοήθεια ή γιατρό. Ειδικότερα κατά τις κρίσεις Grand mal, οι οποίες προκαλούν 
καταστάσεις που απειλούν τη ζωή του ασθενούς, ο παρευρισκόμενος αντιλαμβάνεται 
ότι πρέπει να βοηθήσει, αλλά αισθάνεται ο ίδιος τελείως αβοήθητος. Η διάρκεια του 
συμβάντος θα πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις να υπολογίζεται ότι ήταν μεγαλύτερη 
απ’ ότι προκύπτει από το ιστορικό.

1.2.4 Οι επιληπτικές κρίσεις

Για τη διάγνωση των επιληπτικών κρίσεων συχνά τα 
μοναδικά στοιχεία προσφέρονται από το ιστορικό, 
συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού που θα 
ληφθεί από άλλα πρόσωπα, τα οποία ήταν παρόντα.

Ακόμα και όταν η κρίση εκδηλώνεται με ταυτόχρονη 
απώλεια της συνείδησης και ως εκ τούτου ελάχιστα 
στοιχεία είναι δυνατό να δοθούν από τον ασθενή, 
ακόμη και τότε, θα πρέπει να γίνονται οι κατάλληλες 
ερωτήσεις στον ασθενή (πίν. Α-1.3). Εάν υπήρχαν 
και άλλοι παρόντες κατά το συμβάν θα πρέπει να υπο-
βληθούν και επιπλέον ερωτήσεις στα πρόσωπα 
αυτά (πίν. Α-1.4). Η έναρξη μιας επιληπτικής κρίσης 
συχνά συμβαίνει με απαρατήρητα φαινόμενα και 
έτσι δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή (εικ. Α-1.7). Κατά 
τη λήψη του ιστορικού από παρατυχόντα άτομα, θα 
πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη, ότι αυτά ξαφ-
νιάστηκαν, φοβήθηκαν και αγχώθηκαν και έτσι τα 
στοιχεία που προσφέρουν δεν είναι πλήρη και ενδε-
χομένως αυτά αντλούνται, κατά τη λήψη του ιστορι-
κού, παραποιημένα. 

 Α-1.2 Σύγκριση του ιστορικού της συγκοπικής κρίσης εξαιτίας αυξημένου 
τόνου του πνευμονογαστρικού με αυτό της εστιακής τονικοκλονικής 
κρίσης που γενικεύεται, όπως αυτό παίρνεται από τον ίδιο τον ασθενή 
και από τρίτο πρόσωπο

Ιστορικό Συγκοπική κρίση Επιληπτική κρίση με δευτερο-
παθή γενίκευση

Ιστορικό από τον ίδιο τον ασθενή

Συνθήκες 
έκλυσης

Μετά από φόβο, ζέστη, παρατεταμένη 
ορθοστασία.

Μετά από παρατεταμένη αϋ-
πνία ή κατά την αφύπνιση .

Αύρα Ίλιγγος, μαύρισμα των οπτικών 
πεδίων, θόρυβοι «σαν να έρχονται από 
μακριά», ναυτία, υπερέκκριση ιδρώτα, 
αδυναμία.

Ακαθόριστο αίσθημα, το οποίο 
ανεβαίνει από το στομάχι προς 
τα πάνω και συνοδεύεται με 
αίσθημα επικειμένου κινδύνου.

Εξέλιξη Γρήγορη ανάνηψη, άμεσος προσανα-
τολισμός, βραχύ κενό στη μνήμη.

Βραδυψυχισμός, κενό μνήμης 
από λεπτά μέχρι μισή ώρα, 
κεφαλόπονος, μυϊκή κόπωση.

Ιστορικό από τρίτο πρόσωπο

Εξέλιξη Ωχρότητα στο πρόσωπο, χαλάρωση 
και κατάρρευση με μάτια ανοιχτά ή 
κλειστά. Ο ασθενής συνήθως παρα-
μένει ξαπλωμένος, ακίνητος· σπάνια 
παρουσιάζονται μερικές άρρυθμες 
μυοκλονίες. Αργός ή μόλις ψηλαφού-
μενος σφυγμός.

Κραυγή, απότομη πτώση, 
άπνοια και κυάνωση (στο 
πρόσωπο). Τονική έκταση, 
ακολουθούν ρυθμικές κλονικές 
κινήσεις στο πρόσωπο και στα 
άκρα. Ακίνητο βλέμμα, διευρυ-
μένες κόρες. Αφρώδης έκκριση 
σιέλου, κατεσταλμένη αναπνοή, 
ταχύς σφυγμός.

Διάρκεια Δευτερόλεπτα, λιγότερο από ένα 
λεπτό. Γρήγορος προσανατολισμός, 
ικανοποιητική κινητικότητα.

Ένα λεπτό· αποπροσανατολι-
σμός, ανησυχία.

 Α-1.2
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Επιγαστρική αύρα Δυσάρεστο αίσθημα το οποίο από το επιγάστριο ανεβαί-
νει προς τα πάνω και συχνά συνοδεύεται από αίσθημα 
φόβου, καρδιακών παλμών, ψύχους ή ζέστης. 

Οσφρητική ή γευστική αύρα Οσφρητικά ή γευστικά αισθήματα. 

Οπτική αύρα Απλές (φωτεινά πολύχρωμα αισθήματα) ή σύνθετες (με 
μορφές, σχήματα ή σκηνικές) οπτικές ψευδαισθήσεις, 
με διαταραχή της αντίληψης του μεγέθους (μικροψί-
ες ή μακροψίες) ή παραμόρφωση των αντικειμένων 
(μεταμορφοψία). 

Ακουστική αύρα Ακουστικές ψευδαισθήσεις (θόρυβοι, μελωδίες), 
αλλοίωση της ακουστικής εντύπωσης (μικροακουσία ή 
μακροακουσία). 

«Ιλιγγική» αύρα Ίλιγγος, ακόμη και ως περιστροφικός ίλιγγος. Ο ασθενής 
αισθάνεται να κινείται το σώμα του. 

Σωματογνωσική αύρα Διαταραχή της αντίληψης του σώματος, ψευδαισθητική 
μεταβολή του σώματος (ανωμαλίες, παραμορφώσεις ή 
αλλαγή θέσης τμημάτων του σώματος). 

Ψυχική αύρα  Άγχος, δυσάρεστη ή ευχάριστη διέγερση. Τυπική 
διαταραχή της σκέψης με επικέντρωση σε ένα σημείο το 
οποίο, κατά κανόνα, δεν είναι δυνατό να κατονομαστεί. 

Μνημονική αύρα Αναμνησικές εικόνες. Εμπειρία μιας πραγματικής ή 
φαινομενικά υπαρκτής ανάμνησης (με συμμετοχή 
διαφόρων αισθητικών φαινομένων), της οποίας το περιε-
χόμενο συνήθως δεν είναι δυνατό να περιγραφεί.

Μη περιγραφόμενη αύρα Στερεότυπα επαναλαμβανόμενο αίσθημα, το οποίο 
προειδοποιεί τον πάσχοντα για την επερχόμενη κρίση, 
αλλά αυτός δεν είναι δυνατό να το περιγράψει.

Ονειρώδης κατάσταση 
(dreamy state)

Κατάσταση παράξενης διαταραχής της συνείδησης 
και της πραγματικότητας, η οποία σε σύγκριση με τις 
αναφερθείσες ψυχικές λειτουργίας έχει ένα σύνθετο και 
ιδιαίτερα εξελιγμένο χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας αυτός 
βασίζεται σε ένα συναίσθημα, το οποίο κυμαίνεται 
ανάμεσα σε δύο πόλους: τον πόλο του γνωστού και 
ευχάριστου και τον πόλο του άγνωστου και παράξενου. 
Εδώ βρίσκονται κουρνιασμένα βιώματα αποπροσωποί-
ησης και αποπραγματοποίησης, καθώς και αισθήματα 
εμπιστοσύνης ή δυσπιστίας, όχι μόνο σχετικά με την 
εκάστοτε κατάσταση, αλλά επίσης και με την ίδια την 
ύπαρξη του ατόμου στον κόσμο, του εγώ και του παρελ-
θόντος (αισθήματα ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είδε 
ή έζησε γεγονότα, τα οποία ποτέ δεν είδε και δεν έζησε 
[déjà vu, déjà vécu, αντίστοιχα]  ή, αντιθέτως, αισθήματα 
ότι ποτέ δεν είδε και δεν έζησε συμβάντα, τα οποία είδε 
και έζησε [jamais vu, jamais vécu, αντίστοιχα]). Ο πά-
σχων ζει μια ονειρική κατάσταση την οποία δεν μπορεί 
να περιγράψει με λόγια.

Οι σύνθετες εστιακές (μερικές) κρίσεις ξεκινούν συχνά με μια αύρα. Λόγω της 
επέκτασης της επιληπτικής διέγερσης στις δομές του μεταιχμιακού συστήματος ο 
πάσχων δε συνειδητοποιεί και δε θυμάται μεγάλο μέρος από το γεγονός που συνέβη. 
Οι κρίσεις που ξεκινούν από τον κροταφικό λοβό είναι συνήθως σύνθετες εστιακές 
κρίσεις, που αρχίζουν συχνά με ένα σταθερό απλανές βλέμμα. Τα κινητικά φαινό-
μενα που ακολουθούν είναι διάφορα. Είναι δυνατό να επικρατεί κινητική αδράνεια, 
ακόμα και των μιμικών μυών (υποκινητική κροταφική κρίση) ή να ακολουθούν βίαιες 
κινήσεις, όπως στην κρίση Grand mal με ανεξέλεγκτες σφοδρές τονικοκλονικές συ-
σπάσεις, που συνοδεύονται από φθόγγους (υπερκινητική κροταφική κρίση). Άλλες 
φορές η κινητική δραστηριότητα μόλις ξεχωρίζει από τις συνηθισμένες κινήσεις της 
καθημερινής συμπεριφοράς. Συχνά παρουσιάζονται σύνολα ακούσιων κινήσεων, οι 
οποίες εξελίσσονται όπως οι εκούσιες, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα σωστής 

Ο ασθενής συχνά δεν αντιλαμβάνεται ούτε μπορεί να 
θυμηθεί τις σύνθετες εστιακές (μερικές) κρίσεις ή 
τουλάχιστον μεγάλα χρονικά διαστήματά τους. Συχνά 
προηγείται αύρα. Η κρίση αρχίζει συνήθως με διακο-
πή κάθε κινητικότητας και ακινητοποίηση του βλέμ-
ματος. Τα συνοδά κινητικά φαινόμενα διαφέρουν 
πάρα πολύ ως προς την έντασή τους. Χαρακτηριστικό 
των ψυχοκινητικών κρίσεων είναι οι αυτοματισμοί, 
οι οποίοι προσομοιάζουν με την εκούσια δραστηρι-
ότητα και είναι δυνατό να συνοδεύονται από συναι-
σθηματική χρώση.

 Α-1.5 Επιληπτική αύρα Α-1.5
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οφείλεται σε πάρεση του προσωπικού (κινητικό σκέλος του αντανακλαστικού). Στην 
εικ. Α-2.14 (β και γ) αποδίδεται η αισθητική νεύρωση του προσώπου. 
Το μονοφυές, μονοσυναπτικό αντανακλαστικό του μασητήρα προσφέρει αξιόλογα 
στοιχεία για το γενικό προσδιορισμό της έντασης του κινητικού αποτελέσματος των 
αντανακλαστικών (σελ. 71). Χτυπώντας ο εξεταστής ελαφρά με το νευρολογικό σφυ-
ράκι το δάκτυλό του, το οποίο έχει τοποθετηθεί στο σαγόνι του ασθενούς (ο οποίος 
έχει ελαφρά ανοιχτό το στόμα του) προκαλεί σύσπαση των μασητήρων και κλείσιμο 
του στόματος.
Η δύναμη των μασητήρων εξετάζεται με την ψηλάφηση των κροταφίτων μυών και 
των μασητήρων αμφοτερόπλευρα, ενώ ο ασθενής σφίγγει τα δόντια του. Σε μονό-
πλευρη παράλυση των πτερυγοειδών μυών, η κάτω γνάθος (το σαγόνι) αποκλίνει 
προς την παρετική πλευρά.

Αιτιοπαθογένεια: Οι κλάδοι του τριδύμου (Α-2.14α) είναι δυνατό να βλάπτονται με-
μονωμένα ή όλοι μαζί. Το οφθαλμικό νεύρο (V1) και το άνω γναθικό (V2) βλάπτονται 
από κατάγματα κρανιοπροσωπικών κακώσεων, ενώ το κάτω γναθικό (V3) ιατρογενώς 
(κατά την αφαίρεση δοντιών). Περιφερικές βλάβες του τριδύμου νεύρου προκα-
λούν επίσης συχνά όγκοι (νευρινώματα, μηνιγγιώματα) και αγγειακές δυσπλασίες 
(ανευρύσματα) της βάσης του κρανίου. 
Το εξασθενημένο ή καταργημένο αντανακλαστικό του κερατοειδούς είναι συνήθως 
πρώιμο σύμπτωμα μιας νεοπλασματικής ή φλεγμονώδους βλάβης του πρώτου 
κλάδου του τριδύμου ή ακόμη και του προσωπικού νεύρου. Στο κώμα το αντανακλα-
στικό είναι καταργημένο αμφοτερόπλευρα. Στη σελ. 36 περιγράφονται το σύνδρομο 
του σηραγγώδους κόλπου και άλλα νευροοφθαλμολογικά σύνδρομα με συμμετοχή 
του τριδύμου νεύρου. Πόνοι και εξανθήματα στον πρώτο κλάδο του τριδύμου με 

Το αντανακλαστικό του μασητήρα προσφέρει αξιόλο-
γα στοιχεία για το γενικό προσδιορισμό της έντασης 
του κινητικού αποτελέσματος των αντανακλαστικών.

Με την ψηλάφηση των κροταφίτων μυών και των 
μασητήρων αμφοτερόπλευρα εξετάζεται η δύναμη 
των μασητήρων.

Αιτιοπαθογένεια: Συχνότερες αιτίες βλάβης του τρι-
δύμου νεύρου είναι τραύματα, όγκοι και αγγειακές 
δυσπλασίες κατά την (περιφερική) διαδρομή του 
νεύρου και των κλάδων του (Α-2.14α).

Το καταργημένο αντανακλαστικό του κερατοειδούς 
είναι συνήθως σύμπτωμα νεοπλασματικής ή φλεγ-
μονώδους βλάβης του πρώτου κλάδου του τριδύ-
μου. Στο κώμα το αντανακλαστικό είναι καταργημένο 
αμφοτερόπλευρα. Πόνοι και εξανθήματα στον πρώτο 
κλάδο του τριδύμου χαρακτηρίζουν τον οφθαλμικό 
ζωστήρα (εικ. Β-2.20· σελ. 484). Η νευραλγία του τρι-
δύμου περιγράφεται στη σελ. 532.

  A-2.14 Το τρίδυμο νεύρο (V. εγκεφαλική συζυγία)

C2
V1

C3

V2 V3
32

α.

β. περιφερική γ. πυρηνική

1

α. Στη συνοπτική αποτύπωση της νεύρωσης του προσώπου απεικονίζονται το μηνοειδές ή 
γασσέριο γάγγλιο, η περιοχή των πυρήνων και η οπίσθια κεντρική έλικα. Περνώντας από τα 
αντίστοιχα τρήματα δηλ. το υπερκόγχιο, το υποκόγχιο και το γενειακό, οι μεγάλοι αισθητικοί 
κλάδοι του τριδύμου, δηλ. το οφθαλμικό νεύρο (V1), το άνω γναθικό νεύρο (V2) και το κάτω 
γναθικό (V3) συγκλίνουν και φθάνουν στο γασέριο γάγγλιο. Εν συνεχεία οι ίνες μπαίνουν 
στο στέλεχος του εγκεφάλου από τα πλάγια, όπου βρίσκεται και ο κινητικός πυρήνας του 
τριδύμου, από τον οποίο εκφύονται οι κινητικές-φυγόκεντρες ίνες (εικ. Α-2.1 έως Α-2.3, 
σελ. 21). Κεντρομόλες αισθητικές ίνες για την αίσθηση της αφής (πρώτος νευρώνας) 
φθάνουν στον αισθητικό πυρήνα του τριδύμου στη γέφυρα, από όπου ξεκινά ο δεύτερος 
νευρώνας, του οποίου οι ίνες χιάζονται και μετά προχωρούν με τους έσω λημνίσκους [μέχρι 
τον οπίσθιο έσω κοιλιακό πυρήνα του θαλάμου, από όπου αρχίζει ο τρίτος νευρώνας που 
καταλήγει στο κατώτερο τμήμα, στην οπίσθια κεντρική έλικα]. Οι αισθητικές ίνες για τον 
πόνο και τη θερμοκρασία φθάνουν στο νωτιαίο πυρήνα του τριδύμου (ο οποίος εκτείνεται 
μέχρι τα ανώτερα αυχενικά μυελοτόμια) εν συνεχεία χιάζονται και πορεύονται με το 
ετερόπλευρο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο μέχρι το θάλαμο και στη συνέχεια μέχρι την οπίσθια 
κεντρική έλικα (εικ. Α-2.39, σελ. 79). 

β. Περιφερική αισθητική νεύρωση του προσώπου. Περιοχές νεύρωσης των τριών κλάδων του 
τριδύμου και των γειτονικών πεδίων (από τις νωτιαίες ρίζες Α2 και Α3).

γ.  Μεταμερής αισθητική εκπροσώπηση των περιοχών του πυρήνα στη νεύρωση του 
προσώπου. Σε βλάβη του πυρήνα του τριδύμου νεύρου (1 κεφαλικό, 2 μέσο και 3 ουραίο 
τμήμα του πυρήνα) προκαλείται διαταραχή της αισθητικότητας με τρόπο που θυμίζει τη 
διάταξη των στοιβάδων του κρεμμυδιού (γραμμές του Sölder). 
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της γλώσσας, πορεύονται κατ’ αρχήν στο γλωσσικό νεύρο (κλάδο του κάτω γναθικού 
νεύρου, του τριδύμου), εν συνεχεία όμως, δια της χορδής του τυμπάνου, φτάνουν στο 
προσωπικό νεύρο (σελ. 42). Η αμφοτερόπλευρη διαταραχή της γεύσης προκαλείται 
κατά κανόνα από τοξικές ή φλεγμονώδεις (ιογενείς λοιμώξεις) βλάβες. 
Επί κεντρικής βλάβης (π.χ. εγκεφαλικό έμφρακτο) διασώζεται η λειτουργικότητα 
του μετωπιαίου μυός και του σφιγκτήρα των βλεφάρων (οι οποίοι νευρώνονται από 
τους κροταφικούς κλάδους του προσωπικού νεύρου) λόγω της αμφοτερόπλευρης 
ενεργοποίησης του ανώτερου πυρήνα του προσωπικού νεύρου από την πυραμιδική 
οδό. Όμως στις περιπτώσεις αυτές της κεντρικής βλάβης επηρεάζονται, όχι μόνο η 
λειτουργία των κατώτερων μυών του προσώπου, αλλά και οι λειτουργίες του άνω 
άκρου, πάντοτε ετερόπλευρα. Αιτία γι’ αυτό είναι η γειτονία στην περιοχή της έσω 
κάψας των ινών που εξυπηρετούν τις λειτουργίες του προσώπου και του άνω άκρου. 
Η σωματοτοπική διάταξη των λειτουργιών αποδίδεται στην εικ. Α-2.19, σελ. 57 και 
στην εικ. Α-2.20, σελ. 58. 
Οι κεντρικής αιτιολογίας διαταραχές της κινητικότητας του προσώπου εμφανίζονται 
συνήθως κατά τις ημιπληγίες. Οι συχνότερες αιτίες της υπερπυρηνικής αυτής βλάβης 
είναι εγκεφαλικά έμφρακτα και αιμορραγίες, καθώς και όγκοι και μεταστάσεις 
του εγκεφάλου.

Επί κεντρικής βλάβης (π.χ. εγκεφαλικό έμφρακτο) 
διασώζεται,λόγω της αμφοτερόπλευρης νεύρωσης, 
η λειτουργικότητα του μετωπιαίου μυός και του σφι-
γκτήρα των βλεφάρων. Η ετερόπλευρη πάρεση των 
κατώτερων μυών του προσώπου συνοδεύεται συνή-
θως από ημιπάρεση επίσης ετερόπλευρα. 

Τέτοιες υπερπυρηνικές βλάβες προκαλούνται συνή-
θως από εγκεφαλικά έμφρακτα, αιμορραγίες, 
όγκους και μεταστάσεις

Πρόσθια κεντρική έλικα

∆ιάμεσο ν.

Έσω ακουστικός
πόρος

Κοχλιακό ν.

Αιθουσαίο ν.

Γονάτιο γάγγλιο

Νεύρο του μυ
του αναβολέα

Χορδή
του τυμπάνου

Στυλομαστοειδές τρήμα

Προσωπικό ν.

Κινητικές ίνες

Φλοιοστελεχιαίο δεμάτιο

α β

Γωνατώδες
γάγγλιο

Πυρήνας
του προσωπικού ν.

Εκκριτικές ίνες

Γευστικές ίνες

Αισθητικές ίνες

Οπίσθιο ωτιαίο ν.

  A-2.16 Εντοπιστική διαγνωστική με βάση τη νεύρωση από το προσωπικό νεύρο.

α. Τοπογραφία της κινητικής νεύρωσης του προσώπου. Σε κεντρική (υπερπυρηνική) βλάβη διασώζεται η αμφοτερόπλευρα ενεργοποιούμενη κινητικότητα των 
μυών του μετώπου. Το είδος της πάρεσης αυτής παρουσιάζεται συνήθως ετερόπλευρα της εγκεφαλικής βλάβης, η οποία εκδηλώνεται με ημιπάρεση εντονότερη στο 
πρόσωπο και στο άνω άκρο (π.χ. μετά από εγκεφαλικό έμφρακτο). 

β. Περιφερική πορεία του προσωπικού νεύρου. Στην περιφερική παράλυση του προσωπικού νεύρου προσβάλλονται όλοι οι μύες του σύστοιχου ημιμορίου του 
προσώπου, συμπεριλαμβανομένου και του μετώπου. Επιπλέον προκαλείται υπαισθησία σε μικρή περιοχή πίσω από το αυτί (οπίσθιο ωτιαίο ν.). Τα συνυπάρχοντα 
συμπτώματα προσφέρουν στοιχεία για την εντόπιση της βλάβης στην πορεία του προσωπικού ν.

α. Δοκιμαστικά διαλύματα που επαλείφονται διαδοχικά στη γλώσσα αμφοτερόπλευρα

20% διάλυμα 
ζάχαρης

10% διάλυμα αλατιού 5% διάλυμα κιτρι-
κού οξέος

1% διάλυμα 
κινίνης

β. Πίνακες όπου δείχνει ο ασθενής το είδος της γεύσης 

γλυκό αλμυρό ξινό πικρό

  Α-2.8 Εξέταση της γεύσης Α-2.8
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VII

XII

Πρόσωπο

Γέφυρα

innere Kapsel

Εγκεφαλικό σκέλος

Αυχενικός μυελός

Προμήκης
(μυελός)

Άνω άκρο Κάτω άκρο Όραση, ακοή
Κροταφογεφυρικό δεμάτιο

Κροταφο-
γεφυρικό
δεμάτιο

Μετωπογεφυρικό
δεμάτιο

Αισθητικότητα

Πυραμιδική
οδός

Εξωπυραμιδικές
οδοί

Κάτω άκρο

Κάτω άκρο

Κορμός

Άνω άκρο

Κάτω άκρο

Κορμός

Άνω άκρο

Πρόσωπο

Κορμός
Άνω άκρο

Πρόσθιο κέρας
Πλάγιο
πυραμιδικό δεμάτιο

Πρόσθιο
πυραμιδικό δεμάτιο

Πρόσωπο

Μετωπογεφυρικό 

Μετωποθαλαμικό δεμάτιο

  A-2.20 Η πορεία των κινητικών οδών Α-2.20

Η σωματοτοπική διάταξη της εκπροσώπησης στο φλοιό (εικ. Α-2.19) διατηρείται και στις κατερχόμενες ίνες. 
Στα δεμάτια που περνούν από την έσω κάψα οι ίνες της πυραμιδικής οδού για τα άνω άκρα γειτονεύουν με 
τη φλοιοστελεχιαία οδό. Το μέγιστο τμήμα του φλοιονωτιαίου δεματίου (πυραμιδική οδός) χιάζεται κάτω 
από τη γέφυρα, στον προμήκη και συνεχίζει την πορεία του στο νωτιαίο μυελό, ως πλάγιο φλοιονωτιαίο 
δεμάτιο. Το αχίαστο τμήμα κατέρχεται ομόπλευρα, ως πρόσθιο φλοιονωτιαίο δεμάτιο. Αμφοτερόπλευρα των 
πυραμιδικών ινών συμπορεύονται προβλητικές ίνες για τα για τα βασικά γάγγλια και την παρεγκεφαλίδα, 
οι οποίες δεν περνούν από τις πυραμίδες του προμήκους και γι’ αυτό χαρακτηρίζονται ως εξωπυραμιδικές· 
μετά από πολλαπλές αλλαγές πορείας ξαναπλησιάζουν την πυραμιδική οδό, στα κινητικά κύτταρα των 
προσθίων κεράτων και επηρεάζουν την κινητικότητα (εικ. Α-2.64, σελ. 125)

 � Το μεσεγκεφαλικό σύνδρομο (σύνδρομο Weber, και εικ. B-1.138, σελ. 411): 
Βλάβη στην περιοχή του πυρήνα του κοινού κινητικού νεύρου προκαλεί ομό-
πλευρη πάρεση του κοινού κινητικού νεύρου, με συμμετοχή της πυραμιδικής 
οδού, όπως επίσης και των φλοιοπρομηκικών ινών, με συνέπεια ημιπάρεση στο 
αντίθετο πλάγιο (συμπεριλαμβανομένου και του προσώπου).

 � Το κατώτερο γεφυρικό σύνδρομο (σύνδρομο Millard-Gubler, και εικ. Β-1.139, 
σελ. 412): Βλάβη στην περιοχή του πυρήνα του προσωπικού νεύρου επιφέρει 
ομόπλευρη παράλυση του πυρήνα του προσωπικού νεύρου και επιπλέον συχνά 
βλάβη των ινών του απαγωγού νεύρου, που περνούν από την περιοχή αυτή, 
καθώς και της πυραμιδικής οδού, με επακόλουθο ημιπάρεση της αντίθετης πλευ-
ράς, χωρίς τη συμμετοχή των μιμικών μυών του προσώπου.

 � Το παράμεσο κοιλιακό (πρόσθιο) προμηκικό σύνδρομο (σύνδρομο Jackson, 
και εικ. Β-1.140, σελ. 412): Βλάβη της περιοχής του πυρήνα του υπογλωσσίου νεύ-
ρου προξενεί πάρεση του υπογλωσσίου νεύρου σύστοιχα και της πυραμιδικής 
οδού αντίστοιχα, με συνέπεια ημιπάρεση της αντίθετης πλευράς.

Εκτός από αυτά υπάρχουν χιαστά στελεχιαία σύνδρομα, τα οποία συνοδεύονται 
από ημιυπαισθησία, ημιυπαλγησία, ημιανιδρωσία ή ημιαταξία, όταν προσβάλλονται 
οι κεντρομόλες ίνες, η κεντρική συμπαθητική οδός ή η νωτιοπαρεγκεφαλιδική οδός. 
Το οπισθοπλάγιο προμηκικό σύνδρομο (σύνδρομο Wallenberg) αποδίδεται στην 
εικ. Β-1.137, σελ. 410.

� Σύνδρομο Weber (ΙΙΙ εγκεφαλική συζυγία)

� Σύνδρομο Millard-Gubler (VΙ και VII εγκεφαλικές 
συζυγίες)

� Σύνδρομο Jackson (XIΙ εγκεφαλική συζυγία)

Το οπισθοπλάγιο προμηκικό σύνδρομο (σύν-
δρομο Wallenberg) αποδίδεται στην εικ. Β-1.137, 
σελ. 410.
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Οπίσθια
κεντρική
έλικα

Θάλαμος

Προμήκης

Νωτιαίος
μυελός

α. β. γ.

Ισχνός πυρήν

3ος Νευρώνας 3ος Νευρώνας

Έσω λημνίσκος

2ος Νευρώνας 2ος Νευρώνας

3ος Νευρώνας

2ος Νευρώνας

Πρόσθιο
Νωτιοθαλαμικό δεμάτιο

Πλάγιο
Νωτιοθαλαμικό δεμάτιο

Ισχνό δεμάτιο

Σφηνοειδές δεμάτιο

1ος Νευρώνας 1ος Νευρώνας 1ος Νευρώνας

Σφηνοειδής πυρήν

Οπίσθιες δέσμες

  A-2.39 Πορεία των αισθητικών ινών στο νωτιαίο μυελό και τον προμήκη

Οι δια των οπισθίων ριζών εισερχόμενες αισθητικές ίνες ανέρχονται στο νωτιαίο μυελό με ξεχωριστές οδούς.
α. οπίσθιες δέσμες, β. πρόσθιο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο (άνωθεν του νωτιαίου μυελού ως έσω λημνίσκος) και γ. πλάγιο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο έχουν μετά τη σύναψή 
τους στο θάλαμο, ως τρίτος νευρών, κοινή πορεία μέσω του οπισθίου σκέλους της έσω κάψας και καταλήγουν με σωματοτοπική κατανομή (ανάλογη σωματοτοπική 
κατανομή των κινητικών λειτουργιών του ανθρωπάριου του Penfield, εικ. Α-2.19, σελ. 57) στον αισθητικό φλοιό (οι αποκλειστικά ιδιοδεκτικές ίνες που διατρέχουν 
ομόπλευρα ως οπίσθιο και πρόσθιο νωτιοπαρεγκεφαλιδικό δεμάτιο δεν απεικονίζονται).

α. Μέρος των ιδιοδεκτικών αισθητικών ινών από τις 
μυϊκές ατράκτους και τα τενόντια όργανα συνάπτεται 
με νευρώνες των (κινητικών) προσθίων κεράτων του 
αντανακλαστικού τόξου στα μυελοτόμια. Ένα άλλο 
μέρος, που άγει κυρίως την πίεση, την παλλαισθησία 
και την διακριτική ικανότητα, ανέρχεται με αισθητικές 
ίνες από το δέρμα, ομόπλευρα στις οπίσθιες 
δέσμες (οι αισθητικές ίνες από το κατώτερο ήμισυ 
του σώματος προς τα έσω, από το ανώτερο ήμισυ 
του σώματος προς τα έξω). Μετά από σύναψη στον 
ισχνό και το σφηνοειδή πυρήνα αντίστοιχα, οι ίνες 
συνεχίζουν την πορεία τους, ως 2ος αισθητικός 
νευρώνας και χιάζονται στο κατώτερο τμήμα του 
προμήκους (χιασμός των έσω λημνίσκων).

β. Κεντρομόλες ίνες από τους υποδοχείς του 
δέρματος για την αφή εισέρχονται αρχικά στις 
οπίσθιες δέσμες και δίνουν μικρούς κατερχόμενους 
κλάδους. Η σύναψη με τον 2ο αισθητικό νευρώνα 
πραγματοποιείται 2-15 μυελοτόμια πάνω από το 
σημείο εισόδου στο νωτιαίο μυελό. Μετά από χιασμό 
στον πρόσθιο σύνδεσμο το δεμάτιο ανέρχεται 
ως πρόσθιο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο, για να 
προστεθεί, στο ύψος του προμήκη, στον έσω 
λημνίσκο.

γ. Η αίσθηση του πόνου και της θερμοκρασίας 
εξυπηρετείται από ελεύθερες νευρικές απολήξεις 
στο δέρμα. Οι ίνες καταλήγουν στο οπίσθιο κέρας, 
συνάπτονται με τον 2ο νευρώνα, χιάζονται στον 
πρόσθιο σύνδεσμο 1-2 μυελοτομίων και ανέρχονται 
ως πλάγιο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο (αισθητικές 
ίνες από το κατώτερο τμήμα του σώματος προς τα 
έξω, από το ανώτερο τμήμα προς τα έσω).
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Αντίληψη

Αίσθηση της
θερμοκρασίας

Αίσθηση της
αφής

Αίσθηση της
πίεσης

Παλλαισθησία Αίσθηση της 
κίνησης

Αίσθηση του
πόνου

Αίσθηση του
βάρους

Αίσθηση της
θέσης [στο χόρο]

Κίνηση

Συνδυασμένη αισθητικότητα

Η συνδυασμένη αισθητικότητα εξετάζεται με επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα στην 
ίδια περιοχή, δηλαδή σε συνάρτηση με το χρόνο, και – όπως και κατά την εξέταση 
της αφής – σε σχέση με την κίνηση των μελών στο χώρο (εικ. Α-2.42). Με αυτόν τον 
τρόπο είναι δυνατό να διαπιστωθεί η μεταβολή του ουδού διεγερσιμότητας για τα 
απτικά και τα επώδυνα ερεθίσματα και να επισημανθεί η διαταραχή της αντίληψης 
του χώρου, ακόμη και όταν δε διαπιστώνεται κάτι το παθολογικό, με την εξέταση των 
προηγούμενων ειδών της αισθητικότητας.

 � Η στερεογνωσία: Ο ασθενής προσπαθεί με κλειστούς οφθαλμούς να ψηλαφή-
σει και να αναγνωρίσει διαφορετικά αντικείμενα, όπως νόμισμα, κλειδί, κομμάτι 
χαρτιού ή υφάσματος (μετάξι, λινό). Εάν δεν το επιτύχει, τότε πρόκειται για στε-
ρεοαγνωσία (για την απτική ή δακτυλική αγνωσία στη σελ. 104).

 � Η μεταβολή αισθητικών λειτουργιών: Η εξέταση της μεταβολής των αισθητι-
κών λειτουργιών γίνεται με επαναλαμβανόμενο ερεθισμό στην ίδια θέση. Αν π.χ. 
γράψουμε με την ράγα του δακτύλου μας μια σειρά από αριθμούς στη ραχιαία 
επιφάνεια του άνω και του κάτω άκρου, τότε αυτοί οι αριθμοί κατά κανόνα ανα-
γνωρίζονται και κατονομάζονται (δερμολεξία ή δερμογραφία). Το ίδιο ισχύει 
και για τα σχήματα, όπως το τρίγωνο ή το τετράγωνο. Παθολογική μεταβολή των 
αισθητικών λειτουργιών υπάρχει, όταν οι αριθμοί ή τα σχήματα, καθώς αυξάνεται 
η διάρκεια ερεθισμού, δεν είναι πλέον αναγνωρίσιμα, π.χ. όταν ένα τρίγωνο, το 
οποίο προηγουμένως είχε σαφώς αναγνωρισθεί, γίνεται αντιληπτό ως κύκλος.

Συνδυασμένη αισθητικότητα

Ακόμα και όταν δεν διαπιστώνεται κάτι το παθολο-
γικό, με την εξέταση των προηγούμενων ειδών της 
αισθητικότητας είναι δυνατόν η συνδυασμένη αι-
σθητικότητα να είναι διαταραγμένη (μεταβολή του 
ουδού, διαταραχή της αντίληψης του χώρου.

Στερεογνωσία: Στερεοαγνωσία υφίσταται, όταν ο 
ασθενής αδυνατεί να αναγνωρίσει διαφορετικά αντι-
κείμενα με την ψηλάφηση, χωρίς να τα βλέπει.

Μεταβολή αισθητικών λειτουργιών: Παθολογική 
μεταβολή των αισθητικών λειτουργιών αποκαλύπτε-
ται με επαναλαμβανόμενο ερεθισμό στην ίδια θέση. 
Έτσι π.χ. αριθμοί ή σχήματα που γράφονται στο 
δέρμα αναγνωρίζονται συνεχώς δυσκολότερα.

Η αισθητική αντίληψη δεν περιορίζεται στα στατικά ερεθίσματα (όπως στο τσίμπημα της βελόνας, ή 
στην αφή), αλλά ολοκληρώνεται συμπεριλαμβάνοντας και την κίνηση. Αφενός μεν γίνεται αντιληπτό 
ένα κινούμενο ερέθισμα (όπως οι δονήσεις του διαπασών) και ανεξάρτητα από την αφή (την πίεση του 
διαπασών στο δέρμα), αφετέρου δε είναι δυνατή η αισθητική αντίληψη με τις κινήσεις του χεριού (π.χ. 
στη στερεογνωσία). Επίσης, κατά την αίσθηση της θέσης, της μεταβολής της θέσης και της εκτίμησης 
του βάρους, η αντίληψη και η κίνηση ενοποιούνται. Αν και το στοιχείο της κίνησης φαίνεται να παίζει 
μεγαλύτερο ρόλο στην «εν τω βάθει» αισθητικότητα (κατώτερο ημικύκλιο), είναι επίσης συνδεδεμένο και 
με είδη της «επιπολής αισθητικότητας» (ανώτερο ημικύκλιο). Η ενοποίηση της αντίληψης και της κίνησης 
και στην εικ. Α-2.52, σελ. 98.

  A-2.42 Αισθητικοκινητικός λειτουργικός κύκλος  Α-2.42
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  A-2.43
Νευριτική (αριστερό ημιμόριο του σώματος) και δερμοτομική (δεξιό ημιμόριο του σώματος) εκπροσώπηση της 
αισθητικότητας.
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V1

C2

C3

C4

C5

C6

S1

Th1

S5
S4

S3

S2

S1

L4
L5

4

7

10

13
37

34

24

L1
Th12

L5

C7
C8

Th2

Τρίδυμο νεύρο (οφθαλμικό: V1, 
άνω γναθικό V2, κάτω γναθικό V3).
Μείζον ωτιαίο νεύρο.
Υποδερμάτιο τραχηλικό νεύρο.
Υπερκλείδια νεύρα.
Πρόσθιοι διατιτραίνοντες κλάδοι 
των μεσοπλεύριων νεύρων.
Έξω δερματικό νεύρο του 
βραχίονα (από το μασχαλιαίο 
νεύρο).
Έσω δερματικό νεύρο του 
βραχίονα.
Οπίσθιο δερματικό νεύρο του 
βραχίονα (από το κερκιδικό 
νεύρο).
Πλάγιοι διατιτραίνοντες κλάδοι 
των μεσοπλευρίων νεύρων (έξω 
μαστικοί κλάδοι).
Ραχιαίο δερματικό νεύρο του 
πήχεως (από το κερκιδικό
νεύρο).
Έσω δερματικό νεύρο
του πήχεως.
Έξω δερματικό νεύρο του πήχεως 
(από το μυοδερματικό νεύρο). 
Επιπολής κλάδος του κερκιδικού 
νεύρου.
Παλαμιαίος κλάδος του μέσου 
νεύρου.
Μέσο νεύρο.
Κοινά παλαμιαία νεύρα των 
δαχτύλων (από το ωλένιο νεύρο).
Παλαμιαίος δερματικός κλάδος 
του ωλένιου νεύρου.
Πλάγιος δερματικός κλάδος του 
λαγoνοϋπογάστριου νεύρου.
Πρόσθιος δερματικός κλάδος του 
λαγoνοϋπογάστριου νεύρου.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Πρόσθια οσχεϊκά ή 
αιδοιοχειλικά νεύρα (από το 
λαγoνοβουβωνικό νεύρο). 
Αιδοιομηρικό νεύρο.
Έξω μηροδερματικό νεύρο.
Πρόσθιοι δερματικοί κλάδοι 
του μηριαίου νεύρου.
Θυροειδές νεύρο.
Έξω δερματικό νεύρο της 
γαστροκνημίας (από το κοινό 
περονιαίο νεύρο).
Επιπολής περονιαίο νεύρο.
Εν τω βάθει περονιαίο νεύρο.
Σαφηνές νεύρο.
Γαστροκνημιαίο νεύρο.
Μείζον ινιακό νεύρο.
Έλασσον ινιακό νεύρο.
Ραχιαίοι κλάδοι των αυχενικών 
νωτιαίων νεύρων.
Ραχιαίοι κλάδοι των θωρακικών 
και οσφυϊκών νωτιαίων νεύρων.
Πλάγιοι δερματικοί κλάδοι των 
μεσοπλεύριων νεύρων.
Ραχιαίος δερματικός κλάδος 
του ωλένιου νεύρου.
Άνω δερματικά νεύρα του 
γλουτού.
Έσω δερματικά νεύρα του 
γλουτού.
Κάτω δερματικά νεύρα του 
γλουτού.
Οπίσθιο μηροδερματικό νεύρο.
Έξω πελματιαίο νεύρο (από το 
κνημιαίο νεύρο).
Έσω πελματιαίο νεύρο (από το 
κνημιαίο νεύρο).
Πτερνικοί κλάδοι του κνημιαίου 
νεύρου.

20.

21.
22.
23.

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.

41.

42.

α. Επισκόπηση από εμπρός β. Επισκόπηση από οπίσω

Όταν ερεθίσουμε με τις ακίδες ενός διαβήτη, τότε αυτό κατά κανόνα γίνεται αντι-
ληπτό ποιοτικά και εντοπιστικά. Εάν υπάρχει διαταραχή της αισθητικότητας η διά-
κριση του δυαδικού ερεθίσματος καταργείται [ο εξεταζόμενος αντιλαμβάνεται το 
ερέθισμα ως ένα και μοναδικό]. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται σε διαδοχικά 
ταχέως επαναλαμβανόμενα ερεθίσματα στην ίδια θέση, τα οποία με την πάροδο 
του χρόνου μεταβάλλονται σε ένα διαρκές ερέθισμα.
Η διαδικασία της ψηλάφησης και σύλληψης δείχνει ότι οι αισθητικές και κινητικές 
λειτουργίες συνεργάζονται (αισθητικοκινητικότητα). Γι’αυτό δεν αναγνωρίζεται ένα 
αντικείμενο, το οποίο τοποθετείται σε ανοικτή παλάμη, εάν προηγουμένως δεν ψη-
λαφηθεί (πρβλ. στερεογνωσία). Ανάλογα με την θεωρία του V. v. Weizsäcker περί 
ενοποίησης των αισθήσεων και της κίνησης, δημιουργείται αισθητικοκινητικός 
λειτουργικός κύκλος (εικ. Α-2.42).

Είδη δερματικής κατανομής

Τα διάφορα είδη της αισθητικότητας πρέπει να εξετάζονται συμμετρικά στις δύο 
πλευρές του σώματος. Καθορίζονται τα όρια των εκπτώσεων και ταυτοποιούνται 
σύμφωνα με το σχήμα της περιφερικής και της μυελοτομικής αισθητικής νεύρωσης 
(εικ. Α-2.43).
Σε περιφερική διατομή νεύρου εκπίπτουν όλα τα είδη αισθητικότητας στην περιοχή 
κατανομής του. Η περιοχή αναλγησίας είναι μικρότερη από την περιοχή της αναισθη-
σίας. Λόγω της ταυτόχρονης διακοπής των συμπαθητικών ινών, από το συμπαθητικό 
στέλεχος, παρουσιάζονται επίσης διαταραχές από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Η 
κατανομή σαν γάντια και κάλτσες στα περιφερικά τμήματα των άκρων επισημαίνεται 
επί βλάβης περισσότερων νεύρων (πολυνευροπάθεια, εικ. Β-2.22., σελ. 490).

Τόσο ο ταυτόχρονος ερεθισμός δύο κοντινών σημεί-
ων (διάκριση του δυαδικού ερεθίσματος) όσο και 
αυτός με διαδοχικά ταχέως επαναλαμβανόμενα 
ερεθίσματα στην ίδια θέση, συγχωνεύονται στην 
αντίληψη του αρρώστου ως ένα-μοναδικό ερέθισμα.

Οι αισθητικές και κινητικές λειτουργίες (π.χ. κατά τη δι-
αδικασία της ψηλάφησης και σύλληψης) συνεργάζο-
νται ως αισθητικοκινητική λειτουργική ενότητα 
με μορφή κύκλου (εικ. Α-2.42). 

Είδη δερματικής κατανομής

Τα διάφορα είδη της αισθητικότητας πρέπει να εξε-
τάζονται συμμετρικά στις δύο πλευρές του σώματος.

Σε περιφερική διατομή νεύρου εκπίπτουν όλα τα 
είδη αισθητικότητας στην περιοχή κατανομής του 
(εικ. Α-2.43). Η κατανομή σαν γάντια και κάλτσες στα 
περιφερικά τμήματα επισημαίνεται στις πολυνευρο-
πάθειες, εικ. Β-2.22).
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Η ούρηση επιτελείται αυτόματα με το νωτιαίο αντανακλαστικό τόξο («ιερό κέντρο της κύστης») με τη 
συμμετοχή παρασυμπαθητικών, συμπαθητικών και σωματοκινητικών ινών. Η πλήρωση της κύστης 
γίνεται αντιληπτή από τους διατατικούς υποδοχείς του τοιχώματος της κύστης. Τα κεντρομόλα αυτά 
ερεθίσματα μεταβιβάζονται στο «γεφυρικό κέντρο της κύστης [του Barrington]». Φυγόκεντρες ώσεις 
κατέρχονται με το δικτυονωτιαίο δεμάτιο στο τμήμα Θ12 έως Ο2 του συμπαθητικού στελέχους, καθώς 
και στο νωτιαίο παρασυμπαθητικό κέντρο [πυρήνας του Onufrowicz]  (Ι2-Ι4). Το αντανακλαστικό 
επηρεάζεται από ανασταλτικές επιδράσεις του φλοιού (του παράκεντρου λόβιου και του μετωπιαίου 
λοβού), των βασικών γαγγλίων και του υποθαλάμου. Η σύσπαση του εξωστήρα επιτυγχάνεται με το 
παρασυμπαθητικό σύστημα. Με την ελάττωση του τόνου των μυών του εδάφους της πυέλου και 
σύσπαση του τριγώνου της κύστης (που νευρώνεται από το συμπαθητικό) ανοίγει η έξοδος της κύστης. 
Η ενεργητική χαλάρωση του έξω σφιγκτήρα (σωματοκινητική νεύρωση) επιτρέπει την έναρξη της 
ούρησης, η οποία πάντως είναι δυνατό να διακοπεί εκούσια από εγκεφαλικές επιδράσεις.

ουροδυναμική-ηλεκτρομυογραφική εξέταση τη διαταραχή της συνεργασίας του 
εξωστήρα με τον έξω σφιγκτήρα μυ της κύστης.

Αιτιοπαθογένεια: Η ούρηση και η αφόδευση υπόκεινται σε έλεγχο από το παρασυ-
μπαθητικό, το συμπαθητικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα (η νεύρωση της ουρο-
δόχου κύστης στην εικ. Α-2.48). Στον πίν. Α-2.18 σύνοψη της συμπτωματολογίας των 
συχνότερων κυστικών διαταραχών σε συνάρτηση με τη βλάβη.

Αιτιοπαθογένεια: Η νεύρωση της ουροδόχου κύ-
στης στη σελ. Α-2.48, οι συχνότερες διαταραχές της 
λειτουργίας της στον πίν. Α-2.18).

  A-2.48
Νεύρωση της ουροδόχου κύστης. Πορεία των κεντρομόλων και των 
φυγόκεντρων οδών

 Α-2.48

Παράκεντρο λόβιο

Φλοιονωτιαίο δεμάτιο

Συμπαθητικό στέλεχος

Θ12

Ο1

Ο2

Ο1

Νωτιοθαλαμικό δεμάτιο
Οπίσθιες δέσμες

Πυελικό νεύρο

Κυστικό πλέγμα

Εξωστήρας μυς

Έσω σφιγκτήρας μυς

Έξω σφιγκτήρας μυς

Ι3

Ι4
Κάτω
μεσεντέριο
γάγγλιο

Αιδοιικό νεύρο

Σωματοκινητικές φυγόκεντρες ίνες
Συμπαθητικές φυγόκεντρες ίνες Αυτόνομες και σωματοαισθητικές

κεντρομόλες  ίνεςΠαρασυμπαθητικές φυγόκεντρες ίνες
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α. β.

∆ρέπανο του εγκεφάλου

Κατώτερα-έσω τμήματα
του κροταφικού λοβού

(αγκιστρωτή έλικα)

Σκηνίδιο
της παρεγκεφαλίδας

Γέφυρα

Αμυγδαλές
της παρεγκεφαλίδας

Χιασμός των πυραμίδων

Επιπρόσθετα υπάρχει ο κίνδυνος εγκολεασμού τμημάτων του κροταφικού λοβού στο 
τρήμα του σκηνιδίου και πίεσης του μεσεγκεφάλου. 
Το προμηκικό σύνδρομο προκαλείται πολύ ταχύτερα σε υποσκηνίδιες από ότι σε 
υπερσκηνίδιες εξεργασίες. Προξενείται πίεση του κατωτέρου τμήματος της γέφυρας 
και του προμήκους.
Σε μονόπλευρη υπερσκηνίδια χωροκατακτητική εξεργασία πιέζεται ο μεσεγκέφαλος 
στο ελεύθερο χείλος του σκηνιδίου της άλλης πλευράς, με συνέπεια αιμορραγική 
νέκρωση στο ετερόπλευρο εγκεφαλικό σκέλος, οπότε εμφανίζεται ομόπλευρα (με 
την εξεργασία) ημιπάρεση (πλάγιος εγκολεασμός, εικ. Α-2.62β). Το κοινό κινητικό 
νεύρο πιέζεται από τα εγκολεασμένα τμήματα του κροταφικού λοβού και τη γειτο-
νική οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία και τεντώνεται επάνω από το ελεύθερο χείλος του 
σκηνιδίου και το άνω χείλος του λιθοειδούς οστού. Η βλάβη των εξωτερικών παρα-
συμπαθητικών ινών προκαλεί αρχικά μύση και κατόπιν κατάργηση της κινητικότη-
τας της κόρης με ευρεία κόρη, η οποία δεν αντιδρά στο φως (μυδρίαση, εικ. Α-2.6, 
σελ. 30). Σε μονόπλευρη πίεση, η βλάβη του κοινού κινητικού νεύρου ευρίσκεται 
σύστοιχα, όμως καθώς αυξάνεται ο εγκολεασμός διαπιστώνεται αμφοτερόπλευρα. 
Επιπλέον προκαλείται και ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη βλάβη, από πίεση, του 
απαγωγού νεύρου (σελ. 34). Εξαιτίας του στραγγαλισμού των φλεβών και αρτηριών 
είναι δυνατό, να προκληθούν δευτερογενείς αιμορραγίες και ισχαιμία ιδιαίτερα στο 
μεσεγκέφαλο, καθώς και στον κροταφικό και ινιακό λοβό (με επακόλουθο φλοιική 
τύφλωση).
Eπί υπερσκηνίδιας αύξησης της πίεσης διαδραματίζονται διαδοχικά το διεγκεφαλικό, 
το μεσεγκεφαλικό, το γεφυρικό και το προμηκικό σύνδρομο. Τα συμπτώματα είναι 
δυνατό να παραμείνουν σταθερά σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα και με την ανά-
λογη αντιμετώπιση σε μονάδα εντατικής θεραπείας να υποχωρήσουν με αντίθετη 
σειρά από αυτήν της εγκατάστασης. Το μεσεγκεφαλικό σύνδρομο, μετά από τραυμα-
τικό οίδημα του εγκεφάλου είναι δυνατό, ακόμη και μετά από κωματώδη κατάσταση 
εβδομάδων, να αναστραφεί. Το προμηκικό σύνδρομο έχει τη χειρότερη πρόγνωση. 
Τα εστιακά συμπτώματα, που προκαλούνται από τον εγκολεασμό (πάρεση του κοινού 
κινητικού νεύρου, ομόπλευρη ημιπάρεση), πρέπει να διακρίνονται από τα συμπτώμα-
τα της υπάρχουσας βασικής νόσου (π.χ. ετερόπλευρη ημιπάρεση σε χωροκατακτητι-
κή εξεργασία, μυοκλονίες σε υποξικό ή μεταβολικό κώμα, σελ. 68).

Οι υποσκηνίδιες εξεργασίες προκαλούν ταχύτερα, 
από ότι οι υπερσκηνίδιες, το προμηκικό σύνδρομο.

Σε μονόπλευρη υπερσκηνίδια χωροκατακτική εξερ-
γασία προξενείται εξαιτίας αιμορραγικών νεκρώσεων 
από την πίεση του ετερόπλευρου εγκεφαλικού σκέ-
λους, ομόπλευρη ημιπάρεση, εικ. Α-2.62β). Πίεση 
και έλξη του κοινού κινητικού νεύρου προκαλούν 
αρχικά μύση και εν συνεχεία μυδρίαση και κατάρ-
γηση του φωτοκινητικού αντανακλαστικού. Τα 
συμπτώματα αυτά του πλάγιου εγκολεασμού επιση-
μαίνονται αρχικά ομόπλευρα και εφόσον ο εγκολεα-
σμός επιδεινώνεται αμφοτερόπλευρα.

Το σύνδρομο του εγκολεασμού είναι δυνατό σε 
οποιοδήποτε στάδιο να σταματήσει, ακόμη και να 
υποχωρήσει. Το προμηκικό σύνδρομο έχει τη χειρό-
τερη πρόγνωση.

  A-2.62 Μηχανισμοί του εγκολεασμού

α. Αξονικός εγκολεασμός σε γενικευμένο εγκεφαλικό οίδημα. Τα κατώτερα-έσω τμήματα αμφοτέρων των κροταφικών λοβών «στριμώχνονται» στη σχισμή, [ανάμεσα 
στο μεσεγκέφαλο και] στο σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας, και πιέζουν το μεσεγκέφαλο (ανώτερος εγκολεασμός). Ταυτόχρονα πιέζονται και τα αιμοφόρα αγγεία και 
προξενούνται αιμορραγικά έμφρακτα στο στέλεχος. Εφόσον η πίεση συνεχίζεται, οι αμυγδαλές της παρεγκεφαλίδας προβάλλουν στο ινιακό τρήμα και πιέζουν τον 
προμήκη (κατώτερος εγκολεασμός).
β. Πλάγιος εγκολεασμός σε ετερόπλευρες χωροκατακτητικές εξεργασίες. Εξαιτίας της πίεσης από τα πλάγια και της παρεκτόπισης των κατώτερων-έσω τμημάτων του 
ομόπλευρου κροταφικού λοβού στη σχισμή, [ανάμεσα στο μεσεγκέφαλο και] στο σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας, πιέζεται το ετερόπλευρο εγκεφαλικό σκέλος επάνω 
στο ελεύθερο χείλος του σκηνιδίου της παρεγκεφαλίδας. Επειδή η βλάβη από την πίεση προκαλείται πιο πάνω από το χιασμό της πυραμιδικής οδού, η ημιπάρεση που 
προκύπτει είναι ομόπλευρη με τη χωροκατακτητική εξεργασία.
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και δυσφαγία. Εμφανίζονται κρίσεις ιλίγγου, ναυτίας και εμέτων και σπάνια διπλωπία 
ή συγκοπικές κρίσεις. Ο σχετικά βραχύς λαιμός είναι σε ελαφρά λοξή θέση, μερικές 
φορές σα ραιβόκρανο, που μπορεί να είναι συγγενές. Ωστόσο η δυσπλασία σε περισ-
σότερους από τους μισούς ασθενείς παραμένει ασυμπτωματική.

Αιτιοπαθογένεια: Διακρίνονται η συγγενής μορφή του εγκολεασμού της κρανιακής 
βάσης σε πρωτοπαθή ινιακή δυσπλασία, που παρατηρείται και στην αχονδροπλασία 
και στην τρισωμία 21, καθώς και η επίκτητη μορφή, που προκύπτει δευτεροπαθώς, 
λόγω παθήσεων των οστών (π.χ. σε νόσο του Paget, ατελή οστεογένεση, οστεομα-
λακία και ραχίτιδα). Το έδαφος του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και το ινιακό τρήμα 
ανυψώνονται, μειώνεται η διάμετρός του τρήματος και μετατοπίζεται ο οδόντας προς 
το ινιακό τρήμα· ο προμήκης πιέζεται από μηχανικά αίτια και συχνά υπάρχει επιπέ-
δωση ολόκληρης της βάσης του κρανίου (πλατυβασία). 

Διάγνωση: Η κινητικότητα της κεφαλής είναι περιορισμένη και μερικές φορές υπάρ-
χει υπαλγησία ή υπεραλγησία στην ινιακή χώρα. Τα συμπτώματα από το στέλεχος 
του εγκεφάλου εναλλάσσονται, π.χ. νυσταγμός και διπλωπία. Οι παραλύσεις των προ-
μηκικών συζυγιών, ιδιαίτερα η πάρεση της σταφυλής και της γλώσσας ή του παρα-
πληρωματικού νεύρου συνυπάρχουν με νωτιαία αταξία ή σπαστική διαταραχή της 
βάδισης, που μερικές φορές εξελίσσεται σε αισθητικοκινητική σπαστική τετραπάρε-
ση. Σπάνια η πίεση του στελέχους στο ινιακό τρήμα φθάνει στο σημείο να προκαλέσει 
συμπτώματα αυξημένης ενδοκρανιακής πίεσης (σελ.111).
Στην πλάγια ακτινογραφία του κρανίου απεικονίζεται η ανύψωση των λιθοειδών 
προς τα έσω. Επιπρόσθετες τομογραφίες διευκολύνουν την αξιολόγηση της θέσης 
του οδόντα σε σχέση με το ινιακό τρήμα και προσδιορίζουν την επιπέδωση της 
βάσης του κρανίου (εικ. Β-1.13 α-γ). Με τη μαγνητική τομογραφία επιτυγχάνεται 

Αιτιοπαθογένεια: Διακρίνεται η συγγενής ινιακή 
δυσπλασία από τις επίκτητες αλλοιώσεις της κρανιο-
αυχενικής συμβολής. Υπάρχει μετατόπιση του οδόντα 
μέσα στο ινιακό τρήμα και πίεση του προμήκη.

Διάγνωση: Εκτός από την περιορισμένη κινητικότη-
τα της κεφαλής διαπιστώνεται νυσταγμός, παρέσεις 
των προμηκικών συζυγιών και νωτιαία αταξία ή η 
σπαστική διαταραχή της βάδισης. 

Με μετρήσεις στις ακτινογραφίες αξιολογείται η 
θέση του οδόντα σε σχέση με το ινιακό τρήμα (εικ. 
Β-1.13 α-γ). Στη μαγνητική τομογραφία απεικονίζεται 
άμεσα η μετατόπιση και η πίεση του στελέχους. 

  B-1.13 Νευροακτινολογική αξιολόγηση για διαπίστωση δυσπλασιών στην κρανιοαυχενική συμβολή

3 Chamberlain-Linie
(Palatookzipital-Linie)

4 McGregor-Linie
(Basal-Linie)

α Basiswinkel
1 Biventerlinie
2 Bimastoidlinie

ω

α

3

4

γ

β

1

2

ω: Γωνία βάσεως κρανίου
1: Αμφιδιγαστορική γραμμή
2: Αμφιμαστοειδής γραμμή
   [του Fischgold]

3: Γραμμή του Chamberlain  
   (υπερωοϊνιακή γραμμή)
4: Γραμμή του McGregor 
   (βασική γραμμή)

α. Η γωνία ω, η οποία σχηματίζεται από τη γραμμή ριζορίνιο-φύμα 
εφιππίου (κορυφή της γωνίας)-πρόσθιο χείλος του ινιακού τρήματος 
έχει εύρος από 120ο έως 145ο .Επί πλατυβασίας η γωνία ω σχεδόν 
επιπεδώνεται [πλησιάζει τις 180°].

β. Ο οδόντας [του Α2-σπονδύλου] φυσιολογικά δεν υπερβαίνει 
καθόλου τη γραμμή που συνδέει τις μαστοειδείς εντομές 
(αμφιδιγαστορική γραμμή) ούτε τη γραμμή μεταξύ των κορυφών 
των μαστοειδών αποφύσεων (αμφιμαστοειδής γραμμή) περισσότερο 
από 10mm. Επί εγκολεασμού της βάσεως του κρανίου επισημαίνεται 
υπέρβαση της γραμμής από τον οδόντα κατά 20 έως 30mm. 

γ. Ο οδόντας [του Α2-σπονδύλου] φυσιολογικά δεν υπερβαίνει τη 
γραμμή που συνδέει [το οπίσθιο άκρο] της σκληράς υπερώας με 
το οπίσθιο χείλος του ινιακού τρήματος (γραμμή του Chamberlain) 
περισσότερο από 5mm ούτε τη γραμμή που συνδέει [το οπίσθιο άκρο] 
της σκληράς υπερώας με το κατώτατο σημείο του ινιακού οστού 
(γραμμή του McGregor) περισσότερο από 7mm. Επί εγκολεασμού 
της βάσεως του κρανίου επισημαίνεται μεγαλύτερη υπέρβαση των 
γραμμών.
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L-Dopa. Εκτός αυτής (ανάλογα με το σύμπλεγμα των συμπτωμάτων) χορηγούνται 
αγωνιστές των υποδοχέων της ντοπαμίνης, αναστολείς της COMT και της MAO-Β, 
αμανταδίνη και (σε εξαιρετικές περιπτώσεις) αντιχολινεργικά φάρμακα. 

Θεραπεία Ενδείξεις Ανεπιθύμητες ενέργειες Αντενδείξεις

Φυσικοθεραπεία Δυσκαμψία, ακινησία Αυξημένη κατανάλωση ντοπαμίνης. -

Φάρμακα

Λεβοντόπα (με αναστολείς 
της αποκαρβοξυλάσης, per 
os ή με αντλία)

Ακινησία, δυσκαμψία, 
τρόμος ηρεμίας

Ναυτία, εμετός, πολλακισουρία, ταχυαρ-
ρυθμία, υπόταση, ψυχωτικά συμπτώματα

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας, ηπατική 
και νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχή 
του καρδιακού ρυθμού

Αγωνιστές της ντοπαμίνης 
παράγωγα της εργοταμίνης
(αλκαλοειδή της ερυσιβώ-
δους ολύρας)

 � Διυδροεργοκρυπτίνη 
 � Λισουρίδη
 � Περγολίδη 
 � Βρωμοκρυπτίνη

Ακινησία «end-of-dose», 
φάσεις on/off, 
δυστονία φάσης «off» 

Όπως στην L-Dopa· 
γαστρορραγία, παραισθησίες λόγω αγγει-
όσπασμου, ερυθρομελαλγία, βαλβιδική 
ίνωση της καρδιάς από την περγολίδη, 
πνευμονική και οπισθοπεριτοναϊκή ίνωση 
από τη βρωμοκρυπτίνη

Όπως στην L-Dopa· έλκος στομάχου, 
αρτηριακή αποφρακτική νόσος, 
υπερευαισθησία έναντι των αλκαλο-
ειδών της ερυσιβώδους ολύρας

 � Καβεργολίνη Διακυμάνσεις της κινητι-
κότητας, δυνατότητα μιας 
ημερήσιας δόσης

Εμετός, υπόταση, βραδυκινησία, 
ψευδαισθήσεις

Υπερευαισθησία έναντι των αλκαλο-
ειδών της ερυσιβώδους ολύρας

Μη εργoταμινικά 
παράγωγα

 � Πραμιπεξόλη Επίσης και σε διαταραχές 
αιμάτωσης

Επεισόδια αιφνίδιας επέλευσης ύπνου, 
ναυτία, ψευδαισθήσεις

Ψύχωση

 � Ροπινιρόλη Επίσης και σε διαταραχές 
αιμάτωσης

Επεισόδια αιφνίδιας επέλευσης ύπνου, 
εμετός, υπόταση

Νεφρική ανεπάρκεια

 � Ροτιγοτίνη (επίθεμα ή 
ρινικό spray)

Όπως στην L-Dopa Ψύχωση

 � Απομορφίνη (υποδορί-
ως ή με αντλία)

Όπως στην L-Dopa Ψύχωση

 � Αναστολείς ΜΑΟ-Β

 � Σελεγιλίνη Ακινησία Ίλιγγος, τρόμος, μυαλγίες, αϋπνία, ψύχωση Γλαύκωμα, στηθάγχη, έλκος στομά-
χου, αντικαταθλιπτική αγωγή

 � Αναστολείς COMT

 � Εντακαπόνη Διακυμάνσεις της 
κινητικότητας

Βραδυκινησία, πτώσεις, ψευδαισθήσεις Ηπατοπάθεια, φαιοχρωμοκύττωμα

 � Αμανταδίνη Ακινητική κρίση Φλεβοκομβική ταχυκαρδία, υπόταση, κυά-
νωση του δέρματος, αϋπνία, ψύχωση

Νεφρική ανεπάρκεια, ηπατοπάθεια, 
καρδιομυοπάθεια, επιληψία

Ανταγωνιστές των NMDA 
υποδοχέων

 � Βουδιπίνη Τρόμος ηρεμίας Όπως τα αντιχολινεργικά Επιμήκυνση του διαστήματος Q-T

Αντιχολινεργικά Τρόμος ηρεμίας, 
δυσκαμψία

Διαταραχή της προσαρμογής, ξηρότητα 
του στόματος, κατακράτηση ούρων, δυ-
σκοιλιότητα, ταχυκαρδία, ψύχωση

Γλαύκωμα κλειστής γωνίας, υπερ-
τροφία προστάτη, στένωση του 
γαστρεντερικού σωλήνα, μεγάκολο

Αναστολείς των 
β-υποδοχέων

Τρόμος θέσης Παραισθησίες, βραδυκαρδία Βρογχικό άσθμα, κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός

Στερεοτακτική επέμβαση Δυσκαμψία, τρόμος Επιδείνωση της ακινησίας, παρέσεις Ακινητική κρίση

  Β-1.5 Θεραπευτικές δυνατότητες στη νόσο του Parkinson
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Με την ΗΑΤ επισημαίνονται απομυελινωτικές εστίες αρχικά μόνο στο 10% των περι-
πτώσεων, αλλά ένα χρόνο μετά την έναρξη της νόσου διαπιστώνεται διάχυτη ατρο-
φία του εγκεφάλου στο 40% των περιπτώσεων. Μικρές βλάβες διαφεύγουν συνήθως 
από την απεικόνιση με ΗΑΤ.
Όταν υπάρχει υποψία διαταραχής της λειτουργίας της ουροδόχου κύστης (κυστίτις 
από κατακράτηση ούρων) πρέπει να καθορίζεται με υπερηχογράφημα ο υπολειπό-
μενος όγκος ούρων.

Διαφορική διάγνωση: Η οξεία διάσπαρτος εγκεφαλομυελίτις (ADEM: Acute 
Disseminating EncephaloMyelitis) αρχίζει όπως η συνήθως βαριά πρώτη ώση της 
MS, δεν επαναλαμβάνεται όμως στη συνέχεια και παραμένει μονοφασική. Παρόλο 
που η κλινική εικόνα της MS σπάνια αποδίδεται σε μια μοναδική εστία, συχνά συγ-
χέεται με τα συμπτώματα όγκου του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού, ο οποίος 
πρέπει να αποκλειστεί με νευροακτινολογικές εξετάσεις. Η διαφορική διάγνωση από 
τη νόσο του Lyme γίνεται με τον καθορισμό του τίτλου των ειδικών αντισωμάτων 
στον ορό και στο ΕΝΥ για τη Borrelia Burgdorferi (σελ. 293). Διαφοροδιαγνωστικά 
προβλήματα προκύπτουν και σε ηλικιωμένους ασθενείς με δεσμιδική μυέλωση. 
Αυτή αρχίζει με παραισθησίες και νωτιαία αταξία, σπάνια με διαταραχές της όρασης 
και διαπιστώνεται με τη μέτρηση της βιταμίνης Β12 και το Schilling test (σελ. 262).
Η υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις (SSPE: Subacute Sclerosing PanEncephalitis), 
που εμφανίζεται σε παιδιά και εφήβους χαρακτηρίζεται από γρήγορα επιδεινούμενη 
άνοια, δυσκαμψία και έντονες μυοκλονίες με σύγχρονες ΗΕΓ-μεταβολές. Πρόκειται 
για λοίμωξη από βραδέως δρώντες ιούς (σελ. 308).
Μια σειρά από απομυελινωτικές παθήσεις της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας είναι 
δυνατό να θεωρηθούν ειδικές μορφές της πολλαπλής σκλήρυνσης (πίν. Β-1.39).

Θεραπεία: Δεν υπάρχει ακόμη αιτιολογική θεραπεία της MS. Η υψηλή δόση κορτι-
κοστεροειδών, που επηρεάζει το φλεγμονώδες οίδημα, βραχύνει τη διάρκεια της 
ώσης. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί με ελεγχόμενες μελέτες ενδοφλέβιας χορήγησης [με-
γάλων δόσεων (1 gr ημερησίως)] μεθυλπρεδνιζολόνης [επί πέντε ημέρες]. Η χορή-
γηση για μακρό χρονικό διάστημα μικρής δόσης κορτικοστεροειδών δεν υπόσχεται 
επιτυχία στην αντιμετώπιση.

Η ΗΑΤ είναι πολύ λιγότερο αποδοτική (πίν. Β-1.38). 
Κατά την πορεία της νόσου επισημαίνεται διάχυτη 
εγκεφαλική ατροφία.

Σε υποψία διαταραχής της λειτουργίας της κύστης 
ενδείκνυται καθορισμός του υπολειπόμενου όγκου 
των ούρων. 

Διαφορική διάγνωση: Η οξεία διάσπαρτη εγκεφα-
λομυελίτις (ADEM) αρχίζει όπως μία βαριά πρώτη 
ώση της MS, δεν επαναλαμβάνεται στην πορεία, πα-
ραμένοντας μονοφασική. Με τις νευροακτινολογικές 
εξετάσεις αποκλείεται ένας όγκος του εγκεφάλου 
ή του νωτιαίου μυελού, ενώ με τον προσδιορισμό 
των αντισωμάτων διευκρινίζεται εάν πρόκειται για 
νευρομπορελίωση. Στους ηλικιωμένους ασθενείς 
θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η πιθανότητα της 
δεσμιδικής μυέλωσης. 

Η υποξεία σκληρυντική πανεγκεφαλίτις (SSPE) 
εκδηλώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε παιδιά και 
εφήβους. 

Για τις απομυελινωτικές παθήσεις της παιδικής και της 
εφηβικής ηλικίας στον πίν. Β-1.39.

Θεραπεία: Αιτιολογική θεραπεία της MS δεν υπάρχει. 
Η υψηλή δόση των κορτικοστεροειδών για σύντομο 
χρονικό διάστημα συντομεύει τη διάρκεια της ώσης. 

Διάγνωση 
στην MS

Μαγνητική 
τομογραφία

Ηλεκτρονική 
τομογραφία

Ευρήματα 
ΕΝΥ

Οπτικά προκλητά
δυναμικά

στην αρχή 85% 10% 60% 10%

στην πορεία 95% 40% 80% 80%

Απομυελι-
νωτικά 
νοσήματα

Οπτική 
νευρομυελίτις

Διάχυτη 
περιαξονική 
εγκεφαλίτις 
(φλεγμονώ-
δης διάχυτη 
περιαξονική 
σκλήρυνση)

Συγκεντρική 
περιαξονική 
εγκεφαλίτις 
(συγκεντρική 
περιαξονική 
σκλήρυνση)

Γεφυρική 
και παρε-
γκεφαλιδική 
εγκεφαλίτις

Τύπος/
Ονομασία

Νόσος του Devic Νόσος του 
Schilder

Νόσος του Balo -

Συμπτώματα Αμφοτερόπλευρη 
οπτική νευρίτις, 
ανιούσα μυελίτις 
με εγκάρσια δια-
τομή του νωτιαίου 
μυελού και ανάλο-
γη παράλυση.

Σπαστική 
τετραπάρεση, 
έκπτωση όρα-
σης, διαταρα-
χές ομιλίας, 
επιληπτικές 
κρίσεις, υπερ-
κινησίες, 
άνοια.

Σπαστική 
τετραπάρε-
ση, βαθμιαία 
επιδείνωση

Παράλυση 
βλέμματος, 
συμπτώματα 
από τα προ-
μηκικά νεύρα, 
παρεγκεφαλι-
δική αταξία.

  Β-1.38 Η ακρίβεια των παρακλινικών εξετάσεων επί πολλαπλής σκλήρυνσης Β-1.38

  Β-1.39
Απομυελινωτικές παθήσεις, οι οποίες θεωρούνται ειδικές μορφές της 
πολλαπλής σκλήρυνσης, που εκδηλώνονται συνήθως στην παιδική ή 
εφηβική ηλικία

 Β-1.39
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Στην ισχαιμία της περιοχής αιμάτωσης της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας εμφανίζε-
ται συχνά στο αντίθετο πλάγιο χαλαρή ημιπάρεση κυρίως στο άνω άκρο και στο 
πρόσωπο. Αρχικά είναι δυνατό να υπάρχει συζυγής απόκλιση του βλέμματος προς 
την πλευρά της βλάβης («ο ασθενής βλέπει την εστία της βλάβης» [ή «ο ασθενής 
αποστρέφεται την ημίπληκτη πλευρά»]). Στην πορεία εμφανίζεται ο τύπος της ημιπά-
ρεσης κεντρικού τύπου κατά Wernicke-Mann, με σπαστικότητα των καμπτήρων στο 
άνω άκρο και των εκτεινόντων στο κάτω άκρο (σελ. 61 και εικ. Β-1.136). Είναι δυνατό 
να υπάρχει ημιυπαισθησία, ημιανοψία ή ημιαδιαφορία, απραξία, αλεξία, δυσαρθρία 
και, όταν πάσχει το επικρατούν ημισφαίριο, αφασία (σελ. 98).
Το έμφρακτο της περιοχής αιμάτωσης της πρόσθιας χοριοειδούς αρτηρίας (κλάδου 
της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας [ή της έσω καρωτίδας]) προκαλεί ημιπάρεση, [ημι-
αναισθησία] και [ομώνυμη] ημιανοψία [ετερόπλευρα της εγκεφαλικής βλάβης] (για 
τις εκπτώσεις των οπτικών πεδίων εξαιτίας εμφράκτων σε περιοχές αιμάτωσης του 
οπισθίου συστήματος: παρακάτω και στην εικ. Β-1.136).
Αμφοτερόπλευρες ισχαιμικές βλάβες των πυραμιδικών (φλοιοπρομηκικών) οδών 
στην έσω κάψα είναι υπεύθυνες για την ψευδοπρομηκική παράλυση με δυσκα-
ταποσία, δυσφωνία, δυσαρθροφωνία, παθολογικό κλάμα ή γέλιο, το οποίο πρέπει 
να διαφοροδιαγνωσθεί από τη συναισθηματική ακράτεια της εγκεφαλικής αρτηριο-
σκλήρυνσης (σελ. 108 και 238).
Ισχαιμία της περιοχής της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας έχει ως αποτέλεσμα, 
σε > 90% των περιπτώσεων ετερόπλευρη ημιανοψία ή τεταρτοκυκλική ημιανο-
ψία, στο 30% ημιυπαισθησία και, σπανιότερα, ημιπάρεση στην άλλη πλευρά. Στο 

Σε ισχαιμία της περιοχής της μέσης εγκεφαλικής 
αρτηρίας προκαλείται ημιπάρεση στο αντίθετο 
πλάγιο, κυρίως στο άνω άκρο και στο πρόσωπο 
και, όταν προσβάλλεται το επικρατούν ημισφαίριο, 
αφασία.

Όταν προσβάλλεται η πρόσθια χοριοειδής αρτηρία, 
υπάρχει στην άλλη πλευρά του σώματος ημιπληγία, 
[ημιαναισθησία] και [ομώνυμη] ημιανοψία.

Αμφοτερόπλευρη ισχαιμία στην έσω κάψα προκαλεί 
ψευδοπρομηκική παράλυση.

Ισχαιμία στην περιοχή αιμάτωσης από την οπίσθια 
εγκεφαλική αρτηρία προκαλεί συχνά ετερόπλευρη 
ημιανοψία και ημιυπαισθησία.

  B-1.137 Οπισθοπλάγιο προμηκικό σύνδρομο (σύνδρομο Wallenberg)

N. VI
N. VI I

Έσω λημνίσκος

Κατιών αιθουσαίος πυρήν
Κάτω παρεγκεφαλιδικό σκέλος

Ραχιαίος πυρήν του πνευμονογαστρικού
Πυρήν της μονήρους δεσμίδος

Πυρήν του κοχλιακού νεύρου

Έσω λημνίσκος

Πυρήν της νωτιαίας δεσμίδας
του τριδύμου νεύρου

Κεντρική συμπαθητική οδός
Μεικτός πυρήν (ΙΧ, Χ)

Πρόσθιο νωτιοπαρεγκεφαλιδικό δεμάτιο
Πλάγιο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο

Ελαία

Ομόπλευρα

Σύνδρομο Horner
με ημιανιδρωσία

∆ιχασμός αισθητικότητας
στο πρόσωπο

[υπαισθησία στον πόνο
και τη θερμοκρασία]

Πάρεση μαλθακής υπερώας

Ημιαταξία

Ετερόπλευρα

∆ιχασμός αισθητικότητας
στον κορμό και στα άκρα

[υπαισθησία στον πόνο
και τη θερμοκρασία]Πλάγιο νωτιοθαλαμικό δεμάτιο

Πυρήν της νωτιαίας δεσμίδας
του τριδύμου νεύρου

α γ

β

H εντόπιση της βλάβης είναι χρωματισμένη με κόκκινο χρώμα [α, β].
α. Οβελιαία τομή του εγκεφαλικού στελέχους (επισκόπηση εκ των έσω).
β. Εγκάρσια τομή του προμήκους ισοϋψώς της ελαίας.
γ. Χιαστή ημιπληγία: Ομόπλευρα: Σύνδρομο Horner με ημιανιδρωσία, διχασμός αισθητικότητας στο πρόσωπο [υπαισθησία στον πόνο και στη θερμοκρασία], πάρεση 
μαλθακής υπερώας, ημιαταξία. Ετερόπλευρα: Διχασμός αισθητικότητας στον κορμό και στα άκρα [υπαισθησία στον πόνο και στη θερμοκρασία]
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Αιτιοπαθογένεια: Η εκφύλιση των μεσοσπονδύλιων δίσκων αρχίζει, όπως τεκμη-
ριώνουν οι ιστολογικές μελέτες, κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής και σπάνια υπάρχει 
στην εφηβεία. Η μείωση της περιεκτικότητας σε νερό των μεσοσπονδύλιων δίσκων, 
οι οποίοι αποτελούνται από τον πηκτοειδή πυρήνα (από υδρόφιλες γλυκοπρωτεΐνες) 
και από τον ινώδη δακτύλιο (από πεταλιώδεις ίνες κολλαγόνου), προκαλεί απώλεια 
της ελαστικότητας. Ο ινώδης δακτύλιος γίνεται εύθρυπτος. O πηκτοειδής πυρήνας 
αρχικά προβάλλει στο νωτιαίο σωλήνα (προβολή), αλλά στη συνέχεια προκαλεί 
ρήξη του ινώδους δακτυλίου του μεσοσπονδύλιου δίσκου και προπίπτει, προξε-
νώντας κήλη, η οποία διασπά τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο της ΣΣ (εικ. B-2.13). 
Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να αποσπασθούν νεκρωτικά τμήματα του μεσοσπονδύλι-
ου δίσκου. Ενώ οι κήλες της πρόσθιας επιφάνειας της ΣΣ δεν προκαλούν νευρολογικά 
συμπτώματα, οι οπισθοπλάγιες προβολές αγγίζουν τις ρίζες και οι κήλες προξενούν 
πίεση μιας ή περισσότερων ριζών. Οι κεντρικές κήλες προκαλούν μυελικό ή ιππουρι-
δικό σύνδρομο (εικ. B-2.13).

 f  Επισήμανση: Οι συχνότερες κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων προκαλούνται 
στην αυχενική μοίρα μεταξύ των σπονδυλικών σωμάτων Α5 – Α6 και Α6 – Α7, ενώ 
στην οσφυϊκή μοίρα μεταξύ των Ο4 – Ο5 και Ο5 – Ι1.

Άλλα αίτια πίεσης των ριζών είναι η σπονδύλωση και η σπονδυλαρθροπάθεια, από 
τις οποίες πάσχει το 5% του πληθυσμού. Στις μισές από τις περιπτώσεις αυτές υπάρχει 
σπονδυλολίσθηση, δηλαδή ολίσθηση του σπονδυλικού σώματος προς τα εμπρός 
με διάσπαση [των ανάντων ή των κατάντων αποφύσεων] των μεσοσπονδύλιων διαρ-
θρώσεων (σπονδυλόλυση). Οταν διατηρείται η συνέχεια των αρθρικών αποφύσεων 
των μεσοσπονδύλιων διαρθρώσεων, τότε πρόκειται για ψευδοσπονδυλολίσθηση. Ο 
συγγενής στενός νωτιαίος σωλήνας είναι δυνατό να προκαλέσει πίεση της ιππου-
ρίδας, μόλις προστεθούν εκφυλιστικές αλλοιώσεις, κυρίως κήλη μεσοσπονδύλιου 
δίσκου ή σπονδυλολίσθηση (για την αυχενική μυελοπάθεια στη σελ. 402).
Τα νωτιαία αποστήματα, οι όγκοι (νευρίνωμα, μηνιγγίωμα, μεταστάσεις στο νωτιαίο 
μυελό και στα σπονδυλικά σώματα, εικ. B-1.116, σελ. 371) και οι δυσπλασίες προκα-
λούν πιεστικά ριζιτικά σύνδρομα πολύ σπανιότερα.

Αιτιοπαθογένεια: Παθογενετικά στην εκφύλιση 
των μεσοσπονδύλιων δίσκων πρόκειται για μει-
ωμένη ελαστικότητα του πηκτοειδούς πυρήνα, ο 
οποίος αρχικά προβάλλει σε κάποιο τμήμα (προβο-
λή), αλλά στη συνέχεια προκαλεί ρήξη του ινώδους 
δακτυλίου και προπίπτει, προξενώντας κήλη, η οποία 
διασπά τον οπίσθιο επιμήκη σύνδεσμο της ΣΣ (εικ. 
B-2.13).

 f  Επισήμανση

Άλλα αίτια πίεσης των ριζών είναι η σπονδύλωση 
και σπονδυλαρθρίτιδα. Προδιαθεσικοί παράγοντες 
είναι η σπονδυλολίσθηση και ο στενός νωτιαίος 
σωλήνας.

Σπανιότερα αίτια πίεσης των ριζών αποτελούν τα 
νωτιαία αποστήματα, οι όγκοι και οι δυσπλασίες.

Τοπογραφικές παραλλαγές ριζιτικών συνδρόμων (κατά Langlotz, τροποποιημένο).
α. Πλάγια κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, σε επαφή με τις ρίζες Ο4, Ο5 και Ι1. Η 
κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι δυνατόν ταυτόχρονα να πιέζει δύο ρίζες 
[τη ρίζα που βγαίνει από το μεσοσπονδύλιο τμήμα στο ίδιο ύψος, αλλά και τη 
ρίζα που κατεβαίνει για να βγει από το αμέσως κατώτερο μεσοσπονδύλιο τμήμα 

της ίδιας πλευράς], π.χ. την Ο4 και την Ο5. [αριστερά].
β. Κεντροπλάγια κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου Ο4 - Ο5. 
γ. Πλάγια κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου της ΑΜΣΣ, στο ύψος Α5 - Α6, δεξιά.
δ. Κεντρική κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου [της ΟΜΣΣ] με πίεση της ιππουρίδας.

  B-2.13 Οσφυϊκές κήλες μεσοσπονδύλιων δίσκων

L3

L4

L5

S1

S2

α

β

γ

δ

B 2 Βλάβες του περιφερικού νευρικού συστήματος
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Σε φαρμακοανθεκτική επιληπτική κατάσταση πρέπει να επανεξετασθούν η διάγνωση 
(εσφαλμένη διάγνωση ψυχογενούς status), η δοσολογία (ιδιαίτερα η πολύ χαμηλή αρ-
χική δόση φαινυτοΐνης) και η επιλογή του αντιεπιληπτικού φαρμάκου. Η εξέλιξη της 
υποκείμενης νόσου, αλλά και άλλη μη γνωστή πάθηση, είναι δυνατό να συντελούν 
στη συνέχιση της επιληπτικής κατάστασης.

Αιτίες φαρμακοανθεκτικού status epilepticus αποτε-
λούν η εσφαλμένη διάγνωση, οι χαμηλές δόσεις ή η 
μη ορθή επιλογή αντιεπιληπτικού φαρμάκου και η 
εξέλιξη της βασικής νόσου.

  Β-4.13 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αντιεπιληπτικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του status 
epilepticus

Αντιεπιληπτικό Μορφή χορήγησης για τη θερα-
πεία του status

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

Διαζεπάμη (DZP) i.v.  ή
με υπόθετο (σχεδόν το ίδιο γρή-
γορη έναρξη δράσης όπως στην 
i.v. χορήγηση).

Αποδεδειγμένη δράση 
Ταχεία έναρξη δράσης

Μικρή διάρκεια δράσης, γι’ αυτό απαιτείται 
επανάληψη της δόσης μετά από 10 – 15 
λεπτά. Συσσώρευση μετά από πολλαπλή 
χορήγηση, καταστολή και διαταραχή του 
επιπέδου της συνείδησης επί 10 – 30 λεπτά

Κλοναζεπάμη (CZP) i.v. Ταχεία έναρξη δράσης Συσσώρευση, καταστολή (μεγαλύτερη από 
την DZP)

Λοραζεπάμη (LZP) i.v.  ή
per os  ή υπογλώσσια ευδιάλυτα 
δισκία

Διάρκεια δράσης μεγαλύτερη 
των DZP και CZP

Έναρξη δράσης μετά από 6-10 λεπτά (λίγο 
αργότερα από ότι η DZP), πιθανή καταστολή 
και διαταραχή του επιπέδου της συνείδησης 
επί ώρες

Μιδαζολάμη (MDL) i.v.  ή
ρινικό spray ή
per os  ή υπογλώσσια

Ταχεία έναρξη δράσης, 
χωρίς συσσώρευση, εύκολη 
ρύθμιση·
κατάλληλη μόνο για συνεχή 
έγχυση

Πολύ σύντομη διάρκεια δράσης, γι’ αυτό δεν 
είναι κατάλληλη για εφ’ άπαξ χορήγηση,
Για τη συνεχή έγχυση απαιτείται μονάδα 
εντατικής θεραπείας

Φαινυτοΐνη (PHT) i.v.  ή
(ενέσιμο διάλυμα των 250 mg)
(διάλυμα έγχυσης των 750 mg)

Αποδεδειγμένη δράση που 
διαρκεί,
χωρίς [αξιόλογη] καταστολή·
δυνατή η συνέχιση της χορή-
γησης per os, μετά το τέλος της 
ενδοφλέβιας θεραπείας

Καθυστερημένη έναρξη δράσης, γι’ αυτό 
απαιτείται αρχικά η χορήγηση μιας βενζο-
διαζεπίνης. Νεκρώσεις του δέρματος και των 
μαλακών μορίων, όταν ο αυλός της βελόνας 
της ένεσης ή της έγχυσης δεν είναι σωστά 
μέσα στη φλέβα
Απαγορεύεται ο συνδυασμός με άλλες ουσί-
ες· απαιτείται ξεχωριστή ενδοφλέβια οδός!
Ανεπιθύμητες ενέργειες: αρτηριακή υπό-
ταση, βραδυκαρδία και κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός

Φαινοβαρβιτάλη (PB) i.v. Αποδεδειγμένη δράση που 
διαρκεί·
δυνατή η συνέχιση της χορήγη-
σης per os

Καθυστερημένη έναρξη δράσης, γι’ 
αυτό απαιτείται αρχικά η χορήγηση μιας 
βενζοδιαζεπίνης. 
Καταστολή και διαταραχή του επιπέδου της 
συνείδησης για ημέρες. Σε υψηλές δόσεις κα-
ταστολή της αναπνοής, αρτηριακή υπόταση

Βαλπροϊκό οξύ (VPA) i.v. Χωρίς καταστολή, 
χωρίς παρενέργειες από την 
καρδιά·
δυνατή η συνέχιση της χορήγη-
σης per os

Δεν υπάρχουν ακόμα διπλά τυφλές μελέτες 
για τη δραστικότητα ούτε καθιερωμένη 
δοσολογία για το status epilepticus.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: αρτηριακή υπότα-
ση, εμετός, ηπατική βλάβη

Αναφέρονται αποκλειστικά και μόνον οι μορφές χορήγησης που χρησιμοποιούνται στο status epilepticus. Τόσο η χορήγηση από το στόμα όσο 
και η ενδομυϊκή χορήγηση δεν είναι κατάλληλες, λόγω της βραδείας απορρόφησης.

B 4 Παθήσεις που εκδηλώνονται με κρίσεις


