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Η νευροχειρουργική 
ειδικότητα στην Ελλάδα
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Η νευροχειρουργική βασικά ασχολείται με το χειρισμό των πα-
θήσεων του νευρικού συστήματος που απαιτούν εγχειρητική 
παρέμβαση. Η συνολική εκπαίδευση που απαιτείται για να 
λάβει κάποιος τον τίτλο της νευροχειρουργικής στην Ελλάδα 
είναι 6 χρόνια. Το επίπεδο εκπαίδευσης ενός ειδικευομένου 
ιατρού στην Ελλάδα δεν είναι ομοιόμορφο και γενικά υπάρ-
χουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κέντρα που χορηγούν ει-
δικότητα. Δυστυχώς ο αριθμός των νευροχειρουργών στην Ελ-
λάδα είναι περίπου τριπλάσιος από αυτόν που χρειάζεται για να 
καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Είναι πολύ σημαντικό για 
ένα νευροχειρουργό, ιδιαίτερα μετά τη λήψη της ειδικότητας, 
να συνεχίσει να είναι σύγχρονος και να παρακολουθεί τις εξε-
λίξεις οι οποίες πραγματικά συνεχώς αλλάζουν. Η εξειδίκευση 
επάνω σε ένα ξεχωριστό τμήμα της νευροχειρουργικής γίνεται 
ολοένα και πιο απαραίτητη. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι 
νευροχειρουργικές κλινικές οφείλουν να συνεχίσουν να αγω-
νίζονται με κάθε τρόπο, έτσι ώστε να παρέχουν ουσιαστική εκ-
παίδευση και υπηρεσίες, για να μπορούν να αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όπως οι σημερινές.

Δεν έχουν περάσει πολλές δεκαετίες από τότε που η νευ-
ροχειρουργική άρχισε να υφίσταται ως ξεχωριστή ιατρική ειδι-
κότητα σε ένα οργανωμένο περιβάλλον κλινικής τριτοβάθμιων 
κυρίως νοσοκομείων στον Ελλαδικό χώρο. Έκτοτε, έχει αναμ-
φισβήτητα επιτελεστεί σημαντική πρόοδος ως προς την ποιό-
τητα και τη δυνατότητα παροχής νευροχειρουργικών υπηρε-
σιών, άλλα όπως θα ειπωθεί παρακάτω, έχουν δυστυχώς γίνει 
και πολλά λάθη για τα οποία ευθύνεται κατά βάσει η πολιτεία.

Η νευροχειρουργική βασικά ασχολείται με το χειρισμό 
των παθήσεων του νευρικού συστήματος που απαιτούν εγχει-
ρητική παρέμβαση. Έχει θέση όταν άλλες θεραπευτικές μέ-

θοδοι όπως φαρμακευτική αγωγή, ακτινοθεραπεία, παρεμβα-
τική ακτινολογία, φυσιοκινησιοθεραπεία αδυνατούν να δώ-
σουν από μόνες τους λύση στο πρόβλημα. Από την άλλη μεριά 
όμως, διαφορές καταστάσεις που σε πρώτη φάση δε σχετίζο-
νται με τη νευροχειρουργική (πχ. μεταστατικές νόσοι, λοιμώδη 
νοσήματα, ανθεκτικές επιληψίες, πολυτραυματισμοί και άλλα), 
μπορεί σε κάποια φάση της νόσου να χρειαστούν νευροχει-
ρουργική συμβολή και παρέμβαση. Πρόκειται για μια τόσο 
πληθωρική ειδικότητα με ιδιαίτερο αντικείμενο και πολλές 
απαιτήσεις, που μόνο ένας ιατρός με πάθος και αφοσίωση για 
αυτή και κάποιος που διαθέτει τις ανάλογες ικανότητες (νοη-
τικές, σωματικές, ευπραξία χειρών και κυρίως ψυχικό σθένος) 
μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς.

Η συνολική εκπαίδευση που απαιτείται για να λάβει κά-
ποιος τον τίτλο της νευροχειρουργικής στην Ελλάδα είναι 6 
χρόνια. Σύμφωνα με τη τρέχουσα πρόταση του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απαιτείται ένας (1) 
χρόνος εκπαίδευσης στη γενική χειρουργική, έξι (6) μήνες 
στην νευρολογία, και τεσσεράμισι (4 1/2) χρόνια αμιγώς στη 
νευροχειρουργική. Τα δύο τελευταία εξάμηνα της ειδικότητας 
μπορούν να γίνουν προαιρετικά κατ’ επιλογή σε μια άλλη χει-
ρουργική ειδικότητα όπως πλαστική χειρουργική και θωρακο-
χειρουργική. Αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτούνται δύο διορι-
σμοί; ένας για τη γενική χειρουργική και ένας για τη νευροχει-
ρουργική. Βέβαια, όπως συμβαίνει και σε όλες τις υπόλοιπες 
ειδικότητες που εμπεριέχουν περισσότερο από ένα τμήμα, η 
αρχική αίτηση μπορεί να περιλαμβάνει και τα δύο τμήματα έτσι 
ώστε ο χρόνος αναμονής για τη νευροχειρουργική να μετράει 
από την πρώτη στιγμή. Το τμήμα της νευρολογίας όπως και τα 
προαιρετικά εξάμηνα γίνονται με εσωτερική τοποθέτηση.
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Η εκπαίδευση και εξάσκηση της νευροχειρουργικής προϋ-
ποθέτει τις ανάλογες βάσεις πάνω στη νευροανατομία, νευρο-
φυσιολογία, νευρολογία, νευροπαθολογοανατομία και νευρο-
ακτινολογία. Ειδικά οι κατάλληλές υποδομές των βασικών επι-
στημών που συνδέονται με τη νευροχειρουργική είναι ένα ση-
μείο κλειδί για μια μετέπειτα επιτυχημένη νευροχειρουργική 
καριέρα. Μόνο με την κατάλληλη γνώση και συντήρηση των 
παραπάνω, μέσω της συνεχιζόμενης δια βίου εκπαίδευσης 
μπορεί ο νευροχειρουργός να ερμηνεύει και να συναξιολογεί 
σωστά τις πληροφορίες από την κλινική εξέταση και τα εργα-
στηριακά ευρήματα των ασθενών προκειμένου να καταλήξει 
στη σωστή διάγνωση και ενδεδειγμένη αντιμετώπιση.    

Είναι εξαιρετικά ωφέλιμο ο νεοσσός νευροχειρουργός για 
τη σωστή νευροχειρουργική του συγκρότηση να εκπαιδευτεί 
έτσι ώστε να αποκτήσει  μικροχειρουργικές – μικροανατομικές 
γνώσεις και δεξιότητες και να εξοικειωθεί σε έναν βαθμό και με 
τη νευροεντατικολογία (Εικόνα 1).

Ο αριθμός των ειδικευμένων Ελλήνων νευροχειρουργών 
σήμερα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερος από 300. Και αν κά-
ποιος υπολογίσει και αυτούς που σπούδασαν στην Ελλάδα και 
στην παρούσα φάση βρίσκονται στο εξωτερικό λόγω αδυνα-
μίας εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα ή για κάποιο άλλο λόγο, 
ο αριθμός είναι αρκετά μεγαλύτερος. Ουσιαστικά οι νευροχει-
ρουργοί στην Ελλάδα είναι περίπου τρεις φορές περισσότεροι 
από τον αριθμό που πραγματικά χρειάζεται για να καλύψει 
τις ανάγκες του πληθυσμού. Με βάση τα διεθνή δεδομένα, η 
χώρα θα έπρεπε να έχει γύρω στους 100 νευροχειρουργούς. 
Δυστυχώς το νούμερο είναι πολύ μεγαλύτερο και αναπόφευκτα 
ένα μεγάλο ποσοστό αυτών δυστυχώς υποαπασχολείται. Ο 
αριθμός των νευροχειρουργικών τμημάτων στην Ελληνική επι-
κράτεια είναι επίσης υπερβολικός για τις ανάγκες της χώρας.

Το επίπεδο εκπαίδευσης που παρέχεται σε έναν ειδικευ-
όμενο ιατρό στην Ελλάδα δεν είναι ομοιόμορφο και γενικά 
υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κέντρα που χορη-
γούν ειδικότητα. Υπάρχουν δυστυχώς κλινικές που πραγμα-
τοποιούν πολύ μικρό αριθμό επεμβάσεων, δεν εφημερεύουν 
για επείγοντα περιστατικά (που καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος 
της νευροχειρουργικής καθημερινής πρακτικής), και που όμως 
βάσει νόμου συνεχίζουν να χορηγούν πλήρη ειδικότητα νευ-
ροχειρουργικής. Όπως στις υπόλοιπες ειδικότητες, έτσι και 
στη νευροχειρουργική, στην παρούσα φάση δεν έχει καταστεί 
δυνατή η καθιέρωση μιας ενιαίας εκπαίδευσης στην Ελλάδα 
η οποία να βασίζεται στα διεθνή δεδομένα. Δυστυχώς σύμ-
φωνα με την Ελληνική νομοθεσία, για τέσσερις κλίνες αντι-
στοιχεί και μια θέση ειδικευμένου, ασχέτως της ποιότητας των 
περιστατικών που νοσηλεύονται στην κλινική (πχ. νοσηλεία 
απλών εγκεφαλικών διασείσεων σε ένα αμιγώς νευροχειρουρ-
γικό τμήμα).

Το πρόβλημα είναι κατά βάσει πολιτικό και περιλαμβάνει 
πολλές παραμέτρους. Το όλο θέμα είναι ιδιαίτερα σύνθετο, 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που απαιτούν ξεχωριστή 
και σε βάθος διερεύνηση και δεν πρόκειται να αναλυθεί περισ-
σότερο στο παρόν κεφάλαιο διότι ξεφεύγει από το πνεύμα του 
όλου συγγράμματος. Οι συγγραφείς πιστεύουν ότι όποιος επι-

θυμεί να λάβει την ειδικότητα του νευροχειρουργού, αν θέλει 
να γίνει σωστός νευροχειρουργός, θα πρέπει να επιλέξει την 
κλινική που θα κάνει ειδικότητα και όχι να «φυτευτεί» εκεί όπου 
υπάρχει κενό θέσης, όπως συμβαίνει συχνά στην Ελλάδα. Από 
την άλλη μεριά, θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός επι-
λογής που να μπορεί να αναδείξει την κατάλληλη δομή, χαρα-
κτήρα και ποιότητες που απαιτούνται για τη στόφα του νευρο-
χειρουργού, κάτι που επίσης δεν γίνεται στην Ελλάδα. Αξίζει 
να σημειωθεί ωστόσο ότι, παρόλο που τα προβλήματα και οι 
αδυναμίες του συστήματος στην εκπαίδευση των ειδικευο-
μένων είναι τεράστια, υπάρχουν κλινικές και κυρίως μεμονω-
μένοι ιατροί που όντως προσφέρουν μια πολύ αξιόλογη δου-
λειά σε αυτό το κομμάτι μεταλαμπαδεύοντας σωστή γνώση 
στους εκκολαπτόμενους νευροχειρουργούς.  

Η εκπαίδευση σε μια κλινική θα πρέπει να επικεντρώνεται 
όχι μόνο στην χειρουργική τεχνική, αλλά κυρίως στις ενδείξεις 
και στις επιπλοκές που μπορεί να προκληθούν από το χειρουρ-
γείο (Εικόνα 2, 3). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συγκε-
ντρώσεις και συζητήσεις των μελών της κλινικής στα πλαίσια 
ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος, όπου με τη 
βοήθεια σύγχρονης τεχνολογίας και την ανασκόπηση της σχε-
τικής βιβλιογραφίας αναλύεται η κλινική εικόνα, η διαφοροδι-
αγνωστική προσέγγιση, οι χειρουργικές ενδείξεις, η χειρουρ-
γική τεχνική, πιθανές επιπλοκές από την εγχείρηση, γίνεται 
συζήτηση των σφαλμάτων που μπορεί να έγιναν στην αντιμε-
τώπιση, καθώς επίσης και ενημερότητα σχετικά με τις πιθανές 
διεκδικήσεις ασθενών και συγγενών σε περίπτωση αρνητικών 
συμβαμάτων (Εικόνα 4, 5).

Ένας σχετικά εύκολος τρόπος που θα μπορούσε να βελ-
τιώσει την εκπαίδευση των ιατρών στην Ελλάδα είναι η αξιο-

Εικόνα 1 Ειδικευόμενος νευροχειρουργικής τοποθετεί 
κεντρικό φλεβικό καθετήρα στη μονάδα 
εντατικής αντιμετώπισης νευροχειρουργικών 
ασθενών (ΜΕΑΝΑ), δηλαδή σε ειδικά διαμορ-
φωμένο και εξοπλισμένο χώρο που βρίσκεται 
σε πανεπιστημιακή νευροχειρουργική κλινική.
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ποίηση ιδιωτικών κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας. Θα μπορούσαν δηλαδή οι ειδικευόμενοι ή ειδικευ-
μένοι ιατροί ένα τμήμα της ειδίκευσης τους το οποίο δεν μπορεί 
να καλυφτεί στη βασική νοσηλευτική μονάδα που εκπαιδεύο-
νται (πχ αγγειακά νοσήματα, ενδοαγγειακή χειρουργική, παι-
διατρική νευροχειρουργική, ακτινοχειρουργική), να γίνεται σε 
ένα ιδιωτικό κέντρο όπου πραγματοποιούνται πολλές τέτοιου 
είδους επεμβάσεις. Μια άλλη πρόταση είναι κλινικές οι οποίες 
χορηγούν ειδικότητα και είναι κέντρα αναφοράς σε κάποιο συ-
γκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο της νευροχειρουργικής, να 
αξιοποιούνται με κυκλική εναλλαγή των ειδικευομένων, αλλά 
και των ειδικών ιατρών, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη απόκτησης 
ειδικότητας με μετάβαση στο εξωτερικό.

Ο τρόπος και το είδος των εξετάσεων για την απόκτηση του 
τίτλου είναι επίσης ανομοιογενής ως προς την τακτική που ακο-
λουθείται και εξαρτάται κατεξοχήν από τα μέλη που απαρτίζεται 
η εξεταστική επιτροπή. Έτσι, οι αλλαγές στον τρόπο εξέτασης 
και αξιολόγησης είναι συχνές και υφίστανται τις ανάλογες επο-
χικές προσαρμογές. Στη παρούσα φάση, υπάρχουν δύο εξε-
ταστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, τα οποία 
απαρτίζονται από δύο διαφορετικές τριμελείς επιτροπές που 
περιλαμβάνουν πανεπιστημιακούς ιατρούς ενταγμένους στο 
Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), άλλα και ιατρούς αυτού κα-
θεαυτού του ΕΣΥ. Και στα δύο κέντρα υπάρχει γραπτό (ερωτή-
σεις πολλαπλών επιλογών) αλλά και προφορικό τμήμα (εξέ-
ταση ασθενούς και διαφοροδιαγνωστική προσέγγιση περιστα-
τικών), αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη να αξιολογούνται οι χει-
ρουργικές ικανότητες του υποψηφίου. 

Οι νευροχειρουργοί σ την Ελλάδα μπορούν να απα-
σχοληθούν στο δημόσιο είτε ως διδακτικό εκπαιδευτικό 
και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ), δηλαδή ως πανεπιστη-
μιακοί ιατροί, είτε ως ιατροί του ΕΣΥ σε διάφορα νοσο-

Εικόνα 2 

Χειρουργική 
αίθουσα. Ειδικευ-
όμενος κλινικής 
κατά τη διάρκεια 
επέμβασης ως 
βασικός χειρουρ-
γός. Εποπτεύει και 
βοηθάει ειδικός 
νευροχειρουργός. 

Εικόνα 3 Ειδικευόμενος νευροχειρουργικής χρησι-
μοποιεί τον ηλεκτρικό μικροτροχό υψηλής 
ταχύτητος (drilling) για την παρασκευή – μορ-
φοποίηση οστικού κρημνού κατά τη διενέργεια 
κρανιοπλαστικής.
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κομεία της χώρας. Επιπλέον, οι νευροχειρουργοί μπο-
ρούν να εργαστούν ως ελεγκτές ή κλινικοί ιατροί ασφαλι-
στικών ταμείων (πχ. ΙΚΑ) ή ακόμη και ως μέλη επιτροπών 
(πχ. χορήγησης αναπηριών) και ως επιθεωρητές υγείας. 
Όμως οι διαθέσιμες θέσεις είναι λίγες και συνεχώς περι-
ορίζονται. Έτσι, οι περισσότεροι νευροχειρουργοί ιδιω-
τεύουν, ή τον τελευταίο καιρό παρατηρείται και μια μεγάλη 
φυγή προς το εξωτερικό. Μια τακτική σταδιακής μείωσης 
του αριθμού των εισαγομένων στις ιατρικές σχολές, ελάτ-
τωσης του αριθμού των νευροχειρουργικών κλινικών και 
του αριθμού των ειδικευομένων ιατρών, καθώς και η επι-
λογή ειδικευομένων ιατρών με πιο αξιοκρατικά κριτήρια 
(πχ. μετά από συνέντευξη και κατόπιν εξετάσεων) είναι κά-
ποιες προτάσεις που θα μπορούσαν να αποδώσουν καρ-
πούς σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. 

Η εξειδίκευση επάνω σε ένα ξεχωριστό τμήμα της νευρο-
χειρουργικής γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. Ο διευθυ-
ντής εκπαίδευσης, πρέπει έγκαιρα να αναγνωρίσει τα χαρα-
κτηριστικά και τα φυσικά χαρίσματα που έχει ο κάθε ειδικευό-
μενος και να τον εντάξει ανάλογα διαδραστικά στον τρόπο εκ-
παίδευσης του, για να μπορέσει ο ειδικευόμενος να διαλέξει 
το δρόμο του ανάλογα με τον ενδιαφέρον του και τις δυνατό-
τητες του. Τομείς που μπορεί να εξειδικευθεί ένας νευροχει-
ρουργός μετά τη λήψη της ειδικότητας είναι η χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης, η παιδιατρική νευροχειρουργική, η χει-
ρουργική της βάσεως του κρανίου, η ακτινοχειρουργική, η χει-
ρουργική της επιληψίας, η χειρουργική των αγγείων των εγκε-
φάλου συμπεριλαμβανομένης και της ενδοαγγειακής χειρουρ-
γικής, η λειτουργική νευροχειρουργική και η χειρουργική των 
περιφερικών νεύρων. Στην παρούσα φάση, με το παρόν καθε-
στώς στην Ελλάδα, προκείμενου να εξειδικευθεί ένας νευρο-
χειρουργός σε κάποιο υποαντικείμενο η μετάβαση στην αλ-
λοδαπή είναι απαραίτητη. Βέβαια, δεν είναι δόκιμο να μιλάει 
κάποιος εκκολαπτόμενος νευροχειρουργός από την αρχή της 
εκπαίδευσης του για θέματα όπως σύνθετη χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης ή ενδοσκοπική χειρουργική της βάσεως 

του κρανίου χωρίς να γνωρίζει τη συμβατική νευροχειρουρ-
γική.  

Ο νευροχειρουργός, όχι μόνο μόλις τελειώσει την ει-
δικότητα, αλλά ακόμη και στο απόγειο της καριέρας του, 
είναι μαθητευόμενος, όχι μόνο διότι είναι ευρύ το πεδίο 
του αντικειμένου, αλλά και λόγο της ενσωματούμενης και 
διαρκώς εξελισσόμενης τεχνολογίας. Έτσι, είναι πολύ ση-
μαντικό για ένα νευροχειρουργό, ιδιαίτερα μετά τη λήψη 
της ειδικότητας, να συνεχίσει να είναι σύγχρονος και να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις οι οποίες πραγματικά συνεχώς 
αλλάζουν. Σε αυτό μπορούν να συμβάλλουν συνέδρια, δι-
άφορες επιστημονικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμι-
νάρια στα πλαίσια της Ελληνικής νευροχειρουργικής εται-
ρείας αλλά και κάποιων πανεπιστημιακών κλινικών της 
χώρας (Εικόνα 6, 7). Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της οικονομικής ύφεσης που ταλανίζει τη χώρα, παρατη-

Εικόνα 4 

Καθημερινή πρωϊνή 
συγκέντρωση όλου του 
ιατρικού προσωπικού 
της κλινικής (ειδικοί και 
ειδικευόμενοι) με την 
συμμετοχή της προϊ-
σταμένης και παρουσία 
εκπαιδευόμενων 
φοιτητών ιατρικής.

Εικόνα 5 Εκπαιδευτικά μαθήματα ειδικευομένων. 
Ενημέρωση πάνω σε άρθρα επιστημονικών 
περιοδικών (journal club). Η παρουσίαση 
γίνεται από ειδικευόμενο και στην συνέχεια 
ακολουθεί συζήτηση.
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ρείται μια μειωμένη δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Βέ-
βαια, ο αριθμός και η ποιότητα των εκδηλώσεων που πραγ-
ματοποιούνται στο Ελλαδικό χώρο είναι γενικά υποδεέ-
στερος αυτών που λαμβάνουν χώρα στο εξωτερικό. Έτσι, 
είναι απαραίτητη η ανάγκη συχνής μετάβασης στην αλλο-
δαπή για το σκοπό αυτό. 

Οι νευροχειρουργοί, όπως όλοι οι ιατροί στην Ελλάδα, 
αμείβονται ανεπαρκώς συγκριτικά με τους αντίστοιχους 
συναδέλφους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
μισθοί ήταν πάντα χαμηλότεροι και μειώνονται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσεως. Στον 
ιδιωτικό τομέα, τα πράγματα είναι διαφορετικά διότι πρό-
κειται για ένα ανταγωνιστικότερο περιβάλλον, αλλά και 
εκεί τα τελευταία χρόνια οι αποδοχές έχουν πάρει την κατι-
ούσα πάλι λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει η χώρα.  

Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νευροχει-
ρουργική όπως και κάθε ιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα, ιδι-

αίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η πολιτεία φέρει ένα 
μεγάλο μερίδιο της ευθύνης γι’ αυτό αλλά πολλά από τα σφάλ-
ματα που έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται θα πρέπει να 
αναζητηθούν και σε εμάς τους ίδιους που ασκούμε την νευρο-
χειρουργική εδώ και πολλά χρόνια και έχουμε διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στα δρώμενα της ειδικότητας αυτής και στο κα-
θεστώς που έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. 

Είναι αρκετοί οι λόγοι για τους οποίους κάποιος επιλέγει 
την ειδικότητα της νευροχειρουργικής. Και μόνο το γεγονός 
ότι τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησης είναι ο εγκέφαλος 
και ο νωτιαίος μυελός, καθιστά τη νευροχειρουργική μια μα-
γευτική ειδικότητα που προσελκύει τον νέο δυναμικό ιατρό. 
Επιπλέον, αποτελεί μια ιδιαίτερα πληθωρική ειδικότητα με 
ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης από τη στιγμή που έχει άμεση 
συσχέτιση με πολλές άλλες συναφείς και μη ειδικότητες. 
Είναι επίσης οι δυνατότητες μετεκπαίδευσης σε ερευνητικό 
αλλά και σε κλινικό επίπεδο που είναι κυριολεκτικά ανεξά-
ντλητες. 

Εικόνα 6 

Φοιτητές ιατρικής 
εκπαιδεύονται από 
ειδικευόμενους 
νευροχειρουργικής 
στη διενέργεια 
κρανιοανατρήσεων.

Εικόνα 6 

Αναμνηστική 
φωτογραφία από 
μετεκπαιδευτικό 
πρακτικό σεμινάριο 
νευροχειρουργικής 
κλινικής στα πλαίσια 
συνεδρίου ιατρικής 
σχολής.
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Βέβαια είναι τέτοια η φύση της νευροχειρουργικής, που 
κατά την εξάσκηση της, οι απογοητεύσεις είναι πολλές και είναι 
συχνά περισσότερες από τις επιτυχίες και τους θριάμβους. Δυ-
στυχώς, παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες του ιατρονοσηλευ-
τικού προσωπικού και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, το 
αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε το αναμενόμενο. Διότι είναι τέ-
τοια η φύση του αντικειμένου που η ειδικότητα αυτή συνδέεται 
και θα συνεχίσει να συνδέεται με πολλές επιπλοκές και υψηλά 
ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Θα πρέπει επίσης να το-
νιστεί ότι παρόλο που η ανταπόδοση έρχεται πολύ αργά για 
ένα νέο ιατρό, ο μέλλων νευροχειρουργός, ιδιαίτερα στον Ελ-
λαδικό χώρο, θα πρέπει να γνωρίζει από την αρχή της ειδικό-
τητας ότι θα υποβληθεί σε πολύ μεγάλες στερήσεις και αυτός 
και η οικογένεια του, αν έχει αποκτήσει.

Ωστόσο, οι δυσκολίες και τα προβλήματα που συναντά 
ένας νευροχειρουργός κατά την εξάσκηση του λειτουργήματος 
αυτού δε θα πρέπει να τον καταβάλλουν, αλλά να τον θωρακί-
ζουν με περισσότερη θέληση και επιμονή, πάντα με γνώμονα 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αρρώστου. Και αυτό γιατί 
νευροχειρουργός δε θα πρέπει να γίνεται κάποιος για το χρήμα 

και τη δόξα, αλλά για να βοηθήσει το συνάνθρωπο του και να 
εξελίξει την επιστήμη.

Η ιδιαίτερη και σκληρή δοκιμασία την οποία περνάει η 
χώρα μας στην παρούσα περίοδο, δε θα πρέπει να αναχαι-
τίζει το πάθος, τις φιλοδοξίες ενός νευροχειρουργού, καθώς 
και αυτά που πραγματικά μπορεί να προσφέρει η ειδικότητα 
αυτή στον ασθενή και στην κοινωνία. Στα πλαίσια του περιορι-
σμού των οικονομικών κονδυλίων και γενικά εφαρμογής μέ-
τρων αντιμετώπισης της οικονομικής ύφεσης, η συνεχιζόμενη 
επιβολή κυρώσεων και περικοπών στην εκπαίδευση και στην 
υγεία κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο το ήδη 
λαβωμένο και προβληματικό Ελληνικό σύστημα υγείας. Αυτό 
οδηγεί στην περαιτέρω μείωση του επιπέδου εκπαίδευσης 
και ποιότητας υπηρεσιών των νευροχειρουργικών κλινικών. 
Ωστόσο, παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι νευροχειρουργικές 
κλινικές οφείλουν να συνεχίσουν να αγωνίζονται με κάθε 
τρόπο, έτσι ώστε να παρέχουν ουσιαστική εκπαίδευση στον 
Έλληνα μέλλοντα νευροχειρουργό, ο οποίος θα πρέπει να 
αποδείξει ότι έχει και εφευρετικότητα, αλλά και επιμονή στο να 
αντιμετωπίζει προκλήσεις όπως οι σημερινές.
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Kλινική Εκτίμηση του 
Νευρικού Συστήματος

2

Στο τέλος της εξέτασης αυτού του τμήματος, ο ιατρός θα πρέπει 
να έχει συγκεντρώσει τις εξής πληροφορίες:
• Τη βαθμολογία της κλίμακας Γλασκώβης [1], ή της ΝIH 

Stroke Scale  (www.ninds.nih.gov)   εάν υπάρχει υποψία 
εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η φυσική εξέταση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε ια-
τρικής πράξης. Με την πρόοδο των απεικονιστικών μεθόδων 
όμως, ο ιατρός που ασκεί την Νευροχειρουργική, είναι πολλές 
φορές πιθανό να στηρίζεται περισσοτερο στην σύγχρονη τε-
χνολογία και να θέτει όλο και λιγότερη βαρύτητα στην κλινική 
εξέταση. Κατά την γνώμη μας είναι σημαντικό για τον κλινικό 
Νευροχειρουργό να είναι σε θέση να πραγματοποιεί μία αδρή 
και σύντομη νευρολογική εξέταση, η οποία θα του δώσει την 
δυνατότητα να κατευθύνει τον εργαστηριακό έλεγχο και τις 
απεικονιστικές εξετάσεις (αξονική και μαγνητική τομογραφία) 
προς συγκεκριμένο τμήμα του νευρικού συστήματος και αντι-
στοιχα να εκτιμά και να επιβεβαιώνει ή να απορίπτει τα τυχόν 
ακτινολογικά ευρήματα ως την αιτία για τα συμπτώματα του 
ασθενούς. Πιστεύουμε οτι η ικανότητα να πραγματοποιεί με 
ακρίβεια, συντομία και χωρίς βασικές παραλήψεις μία αδρή 
νευρολογική εκτίμηση, είναι αναντικατάστατο εργαλείο στα 
χέρια του ειδικευομένου της Νευροχειρουργικής, ο οποίος 
συχνά καλείται να δώσει λύση σε σοβαρά και επείγοντα προ-
βλήματα, χωρίς την πολυτέλεια του άφθονου χρόνου. Ένα λε-
πτομερές ιστορικό αποτελεί βασικό στοιχείο που θα βοηθήσει 
στο να καθοριστούν τα επιμέρους μέρη της φυσικής εξέτασης 

• Το βαθμό προσανατολισμού του ασθενούς (τόπο, χρόνο, 
πρόσωπο).

• Την υπαρξη και σοβαρότητα αφασίας/δυσφασίας, (εκπο-
μπής, λήψης ή μικτή).

• Την ικανότητα για επανάληψη και μνήμη

στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Στο κεφά-
λαιο αυτό θα αναπτύξουμε το τρόπο για μιά τέτοια αδρή νευ-
ρολογική εκτίμηση, και θα εστιαστούμε στα κυριότερα στοι-
χεία της νευρολογικής εξέτασης που ενδιαφέρουν τον νευ-
ροχειρουργό. Η λεπτομερής περιγραφή των επιμέρους εξετα-
στικών μεθόδων, η ανάλυση της σημειολογίας του νευρικού 
συστήματος, καθώς και η νευρολογική εκτίμηση του παιδια-
τρικού ασθενούς και του ασθενούς σε κώμα, ξεπερνούν τους 
σκοπούς αυτού του κεφαλαίου.
H νευρολογική εξέταση κλασικά διαφοροποιείται σε:

1. Διανοητική κατάσταση και λόγος
2. Εγκεφαλικές συζυγίες
3. Κινητικό σύστημα
4. Αισθητικό σύστημα
5. Αντανακλαστικά
6. Εξέταση Παρεγγεφαλίδας

 Στην πράξη, η εξέταση της λειτουργίας της παρεγγε-
φαλίδας γίνεται παράλληλα με την εξέταση του κινη-
τικού συστήματος και θα περιγραφούν μαζί σε αυτό το 
κεφάλαιο.

Διανοητική Κατάσταση και Λόγος1
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Αυτές οι πληροφορίες θα αποδειχθούν πολύτιμες τόσο για 
την εποικοινωνία μεταξύ των μελών της ιατρικής ομάδας, όσο 

και για την παρακολούθηση της νευρολογικής κατάστασης του 
ασθενούς στην πορεία του χρόνου. 

Για την εξέταση των κρανιακών νεύρων τηρείται η αριθμητική 
τους σειρά ξεκινώντας από την πρώτη εγκεφαλική συζυγία 
και καταλήγοντας στην δωδέκατη. Σαφής γνώση της ανα-
τομίας των κρανιακών νεύρων έχει μεγάλη σημασία για τον 
εξεταστή, προκειμένου να ερμηνεύσει τα κλινικά ευρήματα 
και να καθορίσει τις πιθανές ανατομικές θέσεις των βλαβών. 
Παρακάτω, παραθέτουμε μερικά βασικά στοιχεία από την 
εξέταση των εγκεφαλικών συζυγιών, ενώ η  λεπτομερής ανά-
λυση των βλαβών των εγκεφαλικών συζυγιών μπορεί να ανα-
ζητηθεί σε συγγράματα νευρολογίας.

1. Πρώτη Εγκεφαλική Συζυγία 
(Οσφρητικό Νεύρο) 

Αν και πολύ συχνά παραλείπεται σ την καθημερινή 
πράξη, είναι σημαντικό να εξετάζεται όταν υπάρχει υποψία 
κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως (τραυματισμός του οσφρη-
τικού νεύρου κατά τη διέλευση από το τετρημένο πέταλο του 
ηθμοειδούς) ή υποψία εξεργασίας του προσθίου κρανιακού 
βόθρου (Μηνιγγίωμα, μεταστάσεις, ρινοφαρυγγικό καρκί-
νωμα). Η εξέταση γίνεται χρησιμοποιώντας ουσίες (καπνό, 
καφέ, σαπούνι) που δεν προκαλούν ερεθισμό στον οσφρη-
τικό βλενογόννο. 

2. Δεύτερη Εγκεφαλική 
Συζυγία (Οπτικό Νεύρο)

Η εξέταση αυτή περιλαμβάνει τρία μέρη:
• Εξέταση της οπτικής θηλής με οφθαλμοσκόπιο 
• Εξέταση της οπτικής οξύτητας (κεντρική όραση, ωχρά 

κηλίδα)
• Εξέταση των οπτικών πεδίων (περιφερική όραση)

Η ορθή χρήση του οφθαλμοσκοπίου χρειάζεται αρκετή 
εμπειρία και η αναλυτική περιγραφή της τεχνικής και των ευ-
ρημάτων βρίσκεται πέρα από τους σκοπούς αυτού του κεφα-
λαίου.

Η οπτική οξύτητα ελέγχεται με την χρήση πινάκων (οπτό-
τυπα, πχ Snellen test cards) τοποθετημένους σε συγκεκρι-
μένη απόσταση από τον ασθενή.

Η εξέταση των οπτικών πεδίων γίνεται με την εξέταση 
αντιπαράθεσης και ελέγχει τη λειτουργία του αμφιβληστροει-
δούς, καθώς και των οπτικών οδών που συνδέονται με αυτόν. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έλλειμα, έλεγχος από ειδικό 
νευροοφθαλμίατρο με χρήση οπτικού περιμέτρου, θα δώσει 
περισσότερες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του ελλεί-
ματος και τις πιθανές ανατομικές βλάβες.  Είναι εξίσου σημα-
ντικό, ο ειδικευόμενος της νευροχειρουργικής να είναι εξι-

κειωμένος με την πορεία των οπτικών οδών και την κλινική 
εικόνα που προκαλούν οι βλάβες σε διάφορα σημεία. Λε-
πτομερής ανάλυση των βλαβών των οπτικών οδών μπορεί να 
αναζητηθεί σε εξειδικευμένα βιβλία.

3. Τρίτη εγκεφαλική συζυγία. 
(Κοινό κινητικό νεύρο)

4. Τεταρτη εγκεφαλική συζυγία 
(Τροχιλιακό νεύρο)

5. Έκτη εγκεφαλική συζυγία (Απαγωγό νεύρο)

Η λειτουργία των τριών αυτών συζυγιών, συνήθως ελέγ-
χεται ταυτοχρονα, ζητώντας από τον ασθενή να παρακολου-
θήσει με το βλέμα του το δακτυλο του εξεταστή το οποίο κι-
νείται προς τις κατευθύνσεις που αντιπροσωπεύουν την μέ-
γιστη ενέργεια για κάθε μυ. (έξω ορθός – βλέμα προς τα έξω, 
έσω ορθός- βλέμα προς τα έσω, άνω ορθός-βλέμα προς τα 
άνω και έξω, κάτω ορθός- βλέμα προς τα κάτω και έξω, άνω 
λοξός-βλέμα προς τα κάτω και έσω, κάτω λοξός- βλέμα προς 
τα άνω και έσω).[2] Το κοινό κινητικό νεύρο ελέγχει την λει-
τουργία της μεγαλύτερης μοίρας του ανελκτήρος του άνω 
βλεφάρου καθώς και των μυών που κινούν τον οφθαλμικό 
βολβό, εκτός του έξω ορθού και άνω λοξού. Ο περιορισμός 
των οφθαλμικών κινήσεων και η εμφάνιση διπλοπίας σε συ-
γκεκριμένες θέσεις του οφθαλμού, βοηθούν το καθορισμό 
των βλαβών των εγκεφαλικών συζυγιών. 

Ακόμα, η εξέταση του αντανακλαστικού της κόρης, καθώς 
και η κινητικότητα του άνω βλεφάρου, είναι απαραίτητα στοι-
χεία της εξέτασης του κοινού κινητικού νεύρου.

Η παρασυμπαθητική μοίρα του νευρώνει τον σφικτήρα 
της κόρης και τον ακτινωτό μυ.[3]  Ολική πάρεση της τρίτης 
εγκεφαλικής συζυγίας οδηγεί σε ομόπλευρη βλεφαρό-
πτωση, διπλοπία προς όλες τις κατευθύνσεις και απώλεια του 
αντανακλαστικού της κόρης.

Ανάλογα με την ανατομική θέση της βλάβης του κοινού 
κινητικού νεύρου, συνοδά ευρήματα μπορούν να υπάρχουν 
(Πίνακας 1).

Αντιστοιχα αίτια μπορούν να προκαλέσουν βλάβη του 
τροχιλιακού νεύρου, κατά την πορεία του από το εγκεφαλικό 
στέλεχος στον άνω λοξό, προκαλώντας διπλοπία η οποία 
είναι πιο έκδηλη όταν ο ασθενής κοιτάζει προς τα κάτω και 
μακριά από τη πλευρά του προσβεβλημένου άνω λοξού. Ο 
ασθενής, ιδιαίτερα εάν πρόκειται για παιδί, προσπαθεί να δι-
ορθώσει την διπλοπία με κλίση της κεφαλής αντίθετα με το 
αδύναμο άνω λοξό. [3]

Εγκεφαλικές Συζυγίες2
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Το απαγωγό νεύρο ελέγχει την λειτουργία του έξω λοξού. 
Βλάβη του απαγωγού κατά τη διάρκεια της πορείας του, προ-
καλεί διπλοπία κατά την πλάγια απόκλιση του βλέματος. 
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των κινήσεων των οφθαλμών, 
εξετάζεται η συνέργεια του βλέματος και η ακεραιότητα τμη-
μάτων του ΚΝΣ, όπως η μέση επιμήκης δεσμίδα, που εμπλέ-
κονται σε αυτές τις κινήσεις.

6.Πέμπτη εγκεφαλική συζυγία 
(Τρίδυμο νεύρο)

Η κινητική μοίρα του τριδύμου ελέγχεται ψηλαφώντας τον 
κροταφίτη και τους μασητήρες καθώς ο ασθενής κρατά 
κλειστό το στόμα του. Η αισθητική μοίρα ελέγχεται  με τον 
έλεγχο της απλής αφής και του πόνου (με χρήση βελόνας) 
στις τρεις μοίρες του τριδύμου (V1, V2, V3). Είναι σημαντικο 
να εξεταστεί η αισθητικότητα του προσώπου για ελείματα 
τύπου «τοιχωμάτων κρεμυδιού», η οποία οφείλεται σε βλάβες 
του στελέχους.

Το αντανακλαστικό του κερατοειδούς ελέγχεται με τη 
απαλή αφή του κερατοειδούς με βαμβάκι και παρατηρώντας 
το αναμενόμενο κλεισιμο του ματιού. Το προσαγωγό σκέλος 
του αντανακλαστικού αποτελείται από το τρίδυμο (V1), ενώ 
το απαγωγό σκέλος αποτελείται από το προσωπικό νεύρο. 
Το αντανακλαστικό των μασητήρων παράγεται με πλήξη στη 
κάτω γνάθο, καθώς ο ασθενής έχει το στόμα του σε μισό-
κλειστη θέση. Το προσαγωγό και το απαγωγό σκέλος του 
αντανακλαστικού αποτελείται από το τρίδυμο νεύρο και σε 
περίπτωση βλάβης της πυραμιδικής οδού κεντρικότερα του 
πυρήνα του τριδύμου, παρατηρείται αύξηση του αντανακλα-
στικού. 

7. Έβδομη εγκεγαλική συξυγία 
(Προσωπικό νεύρο)  

Η εξέταση του προσωπικού νεύρου περιλαμβάνει την επι-
σκόπηση του προσώπου για ασυμετρία, κατά την ηρεμία και 
αφού ζητηθεί από τον ασθενή να κλείσει τα μάτια του, να χα-
μογελάσει,  ή να κοιτάξει ψηλά.  Οι μυς του μετώπου λαμ-
βάνουν αμφοτερόπλευρη νεύρωση από τον κινητικό φλοιό, 
ενώ οι υπόλοιποι λαμβάνουν μόνο ετερόπλευρη νεύρωση 

από τον κινητικό φλοιό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διά-
κριση των βλαβών του προσωπικού σε δύο τύπους: το κε-
ντρικό, όπου η λειτουργία των μυών του μετώπου διατηρείται, 
λαμβάνοντας νεύρωση από τον άλλο φλοιό, και τον περιφε-
ρικό τύπο, όπου η παραλυση αφορά και το μέτωπο.

Η εξέταση της γεύσης του προσθίου τρίτου της γλώσσας, 
αν και είναι δυνατή με χρήση μικρής ποσότητας ζάχαρης και 
αλατιού, στη πραξη χρησιμοποιείται σπάνια.

8. Ογδοη εγκεφαλική συζυγία 
(Ακουστικό-αιθουσιαίο νεύρο)

Η αδρή εξέταση της ακοής με τη μέθοδο της ελαφριάς 
τριβής των δακτύλων σε μικρή απόσταση από το κάθε αυτί 
του ασθενούς, είναι συνήθως αρκετή στην καθημερινή 
πράξη. Σε περίπτωση μειωμένης ακοής, ή παρουσίας νυ-
σταγμού, πιο ειδικές εξετάσεις (όπως Rinne, Weber ή 
Romberg)  μπορεί να συμπληρώσουν την κλινική εξέταση. 

9. Ενατη εγκεφαλική συζυγία 
(Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο) και 

10. Δέκατη εγκεφαλική συζυγία 
(Πνευμονογαστρικό νεύρο)

Συνήθως ελέγχονται μαζί, παρατηρώντας για ασυμμετρία 
κατα την ανύψωση της μαλθακής υπερώας, ή ασυμμετρία αι-
σθητικότητας κατά τον ερεθισμό του φάρυγγα με στυλεό[3]. 
Φυσιολογικό αντανακλαστικό του φάρυγγα ελέγχει αδρά 
την ακεραιότητα του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου (προσα-
γωγό σκέλος) και του πνευμονογαστρικού νεύρου (απαγωγό 
σκέλος).  Βράγχος φωνής  σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε επέμβαση με πρόσθια αυχενική προσπέλαση, πρέπει να 
εγείρει την υποψία κακώσεως του παλλίνδρομου λαρυγ-
γικού νεύρου.

11. Ενδέκατη εγκεφαλική συζυγία 
(Παραπληρωματικό νεύρο)

Η νωτιαία μοίρα του παραπληρωματικού νεύρου ελέγχεται 
ζητώντας από τον ασθενή να ανασηκώσει τους ώμους του 

Πίνακας 1. Συνοδά ευρήματα σε βλάβη του κοινού κινητικού σε διάφορες ανατομικές θέσεις.[3]

Θέση βλάβης Πιθανές αιτίες Συνοδά ευρήματα

Μεσεγκεφαλος Βλαβη πυρήνα του κοινου κινητικού Ετερόπλευρη ημιπληγία
Μεσοσκελιαίος βόθρος, αρχή 
οπισθιας αναστομωτικής

Ανεύρυσμα βασικής, οπίσθιας αναστομωτικής 
ή άνω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας

Επώδυνη πάρεση κοινού κινητικού (με συνοδό 
μυδρίαση)

Σκηνίδιο, Άγγιστρο κροταφικού 
λοβού

Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση Ομόπλευρη ή ετερόπλευρη πάρεση κοινού 
κινητικού και ημιπληγία

Σηραγγώδης κόλπος Καρωτιδο-σηραγγώδης αναστόμωση Οφθαλμοπληγία, δυσλειτουργία  τριδύμου V1, 
V2, πρόπτωση οφθαλμού

Ανω οφθαλμική σχισμή Ογκοι Οφθαλμοπληγία, δυσλειτουργία τριδύμου V1, 
πρόπτωση οφθαλμού
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(τραπεζοειδής μυς) ή να στρέψει το κεφάλι του (στερνοκλει-
δομαστοειδής) ενάντια στην αντίσταση που προβάλει ο εξε-
ταστής με το χέρι του

12. Δωδέκατη εγκεφαλική 
συζυγία (Υπογλώσιο νεύρο)

Επισκόπηση της γλώσσας όταν βρίσκεται στο έδαφος του 
στόματος μπορεί να αποκαλύψει ατροφία ή ινιδισμό ομό-

πλευρα με την περιφερική βλάβη του υπογλωσίου νεύρου. 
Αντίστροφα, όταν ο ασθενής προσπαθήσει να βγάλει τη 
γλώσσα έξω από το στόμα, η γλώσσα αποκλίνει προς την 
πλευρά της περιφερικής βλάβης [3, 4] λόγω υπερίσχυσης του 
υγειούς γενειογλωσσικού μυός. Σημειωτέον οτι για την κατα-
νόηση των υπερπυρηνικών βλαβών, πρέπει κανείς να λάβει 
υπόψην του ότι παρόλο που η υπερπυρηνική νεύρωση είναι 
αμφοτερόπλευρη, η νεύρωση του γενειογλωσσικού μυός 
προέρχεται κυρίως από το αντίθετο κινητικό φλοιό.

Πίνακας 2. Απλοποιημένη σύνοψη των πιο συχνά ελεγχόμενων μυικών κινήσεων. Ως νωτιαία ρίζα αναφέρεται η ρίζα, ή 
οι ρίζες με την κυριότερη συμβολή στην νεύρωση του υπό εξέταση μυός.[12,13,2]

Κίνηση μυς Νωτιαία Ρίζα Περιφερικό Νεύρο

Ανω άκρο

Απαγωγή του βραχίονα Δελτοειδής Α5 Μασχαλιαίο ν.

Κάμψη του αντιβραχίου Δικέφαλος βραχιόνιος Α5,6 Μυοδερματικό ν.

Έκταση του αντιβραχίου Τρικέφαλος Α6,7 Κερκιδικό ν.

Έκταση του καρπού 
(κερκιδική)

Κερκιδικός εκτείνων το καρπό Α6 Κερκιδικό ν.

Η εξέταση του κινητικού συστήματος περιλαμβάνει επιμέ-
ρους στοιχεία όπως επισκόπηση, ψηλάφηση, εξέταση επι-
μέρους μυικών ομάδων σε παθητική έκταση, και αξιολό-
γηση της μυικής ισχύ, καθώς και πιο πολύπλοκων λειτουρ-
γιών όπως ο συντονισμός[5] Επίσης πρέπει κανείς να συνει-
δητοποιήσει ότι βλάβες σε άλλα συστήματα, όπως το μυο-
σκελετικό, η λειτουργία της παρεγκεφαλίδας καθώς και το 
επίπεδο συνεργασίας του ασθενούς θα επηρεάσουν σε ένα 
βαθμό το αποτέλεσμα της εξέτασης του κινητικού συστή-
ματος. Όμοια, κατά την εξέταση του κινητικού συστήματος, 
γίνεται παράλληλα και η εξέταση της λειτουργίας της παρε-
γκεφαλίδας.

Ζητώντας από τον ασθενή να κάνει μερικά βήματα, να 
κάνει στροφή, να βαδίσει σε ευθεία γραμμη, να σταθεί στις 
μύτες και μετά στις πτέρνες των ποδιών του, να εκτελέσει 
την δοκιμασία Romberg, καθώς και  γρήγορες ρυθμικές 
εναλασσόμενες  κινήσεις ή τη δοκιμασία ‘σημείο προς ση-
μείο’ ο εξεταστής μπορεί με την απλή επισκόπηση να απο-
κλείσει αδρά νευρολογικά ελείματα από την κινητική οδό, 
την παρεγκεφαλίδα ή την εν τω βάθει αισθητικότητα. Ακόμα 
περισσότερο, με την επισκόπηση, την ψηλάφηση και τον 
έλεγχο του μυικού τόνου θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν ση-
μεία που υποδηλώνουν πιθανές βλάβες του κατώτερου κι-
νητικού νευρώνα (πχ η ύπαρξη ατροφίας επιμέρους μυικών 
ομάδων, ελατωμένου μυικού τόνου ή δεσμιδώσεων) ή ση-
μεία που  υποδηλώνουν βλάβες ανώτερου κινητικού νευ-
ρώνα (όπως αυξημένος μυικός τόνος και σπαστικότητα), 

καθώς και σημεία που σχετίζονται με συγκεκριμένες παθή-
σεις (πχ τρόμος σε ηρεμία, πρόσωπο σαν μάσκα, ακαμψία 
τύπου οδοντωτού τροχού ή μολύβδινου σωλήνα οι οποίες 
παραπέμπουν σε παθήσεις της εξωπυραμιδικής οδού).

Η μυική ισχύς των επιμέρους μυών χαρακτηρίζεται  με 
βάση την αντίσταση στη βαρύτητα και στην πίεση που ασκεί 
ο εξεταστής. Σύμφωνα με τη κλίμακα μυικής ισχύος του 
Royal Medical Research Council of Great Britain, η μυική  
ισχύς  βαθμολογείται ως 0 εαν δεν υπάρχει καθόλου μυική 
σύσπαση, 1 εαν υπάρχει ίχνος σύσπασης αλλά χωρίς κί-
νηση, 2 εάν υπάρχει κίνηση αλλά όχι ικανή να υπερνικήσει 
την βαρύτητα, 3 εάν υπάρχει κίνηση ενάντια στην βαρύτητα, 
4 εάν υπάρχει κίνηση ενάντια στην αντίσταση του εξεταστή 
(4- εαν η αντίσταση είναι μικρή, 4+ εάν η αντίσταση είναι 
ισχυρή) και 5 εάν υπάρχει φυσιολογική ισχύς. [5]

Κατά την εξέταση των επιμέρους μυών είναι σημαντικό ο 
κλινικός να έχει υπόψιν του την  νεύρωση τους σχετικά με 
τις νωτιαίες ρίζες και τα περιφερικά νεύρα (Πίνακας 2). Πιο 
λεπτομερής  εξέταση και άλλων μυικών ομάδων πρέπει να 
γίνεται ανάλογα με τα υπόλοιπα ευρήματα της νευρολογικής 
εξέτασης ή το ιστορικό (πχ εξέταση του ρομβοειδούς και του 
ραχιαίου νεύρου της ωμοπλάτης σε περίπτωση υποψίας κά-
κωσης του βραχιονίου πλέγματος).  

Η εξέταση της λειτουργίας της παρεγγεφαλίδας συμπλη-
ρώνεται σε αυτό το σημείο με την δοκιμασία δείκτη-μύτη, 
πτέρνα- γόνατο (δυσμετρία, τρόμος) και διαδοχικών κινή-
σεων (διαδοχοκινησία). 

Κινητικό Σύστημα3

(συνεχίζεται)
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Εικόνα 1 Δερματοτομική 
κατανομή, αυχενικών 
(Α), θωρακικών (Θ), 
οσφυικών (Ο) και 
ιερών (Ι) νεύρων.

Είναι σημαντικό, κατά την εξέταση του αισθητικού συστή-
ματος, ο κλινικός να μπορεί να πραγματοποιεί μία σύντομη, 
εστιασμένη εξέταση των διαφόρων τύπων αισθητικότητας 
ώστε να έχει ένα αδρό έλεγχο των αισθητικών οδών, χωρίς 
να κουράζει τον ασθενή. Η επιπολής αισθητικότητα ελεγ-
χεται με την εξέταση της αίσθησης του πόνου και της  αδρής 
αφής,  ενώ η εν τω βάθει αισθητικότητα  ελέγχεται με την 
εξέταση της αίσθησης της θέσης και της κίνησης των μελών 
στις αρθρώσεις. Η εξέταση της αίσθησης του πόνου και της 
αδρής αφής θα πρέπει να γίνεται έχοντας υπόψιν την αι-
σθητική κατανομή των περιφερικών νεύρων [6] [7] (ht tp://
www.bartleby.com/107/illus814.html, http://www.bartleby.
com/107/illus831.html), και των νωτιαίων ριζών (δερματο-
τομική κατανομή, εικόνα 1), ενώ η εξέταση της θέσης θα 
πρέπει να ξεκινάει από τις περιφερικές αρθρώσεις.  Αν και 
η ακριβής δερματομική κατανομή διαφέρει σ την βιβλιο-
γραφία [8], η αδρή κατανομή βασικών δερματομίων πρέπει 
να είναι γνωστή στον ειδικευόμενο της νευροχειρουργικής 
(Πίνακας 3).

Η εξέταση της αίσθησης της θερμοκρασίας και δόνησης 
(παλαισθησία), μπορεί να αναβληθούν κατά τη διάρκεια της 
αδρής νευροχειρουργικής εκτίμησης αφού η ακεραιότητα 
των πλαγίων και οπισθίων δεσμών ελέγχονται με την εξέ-
ταση της αίσθησης του πόνου και της θέσης[9] αντίστοιχα. 
Σε περιπτωση υποψίας βλάβης στον αισθητικό φλοιό, πιο ει-
δικές εξετάσεις όπως στερεογνωσίας, γραφαισθησίας, δοκι-
μασίας δύο σημείων και απόσβεσης θα πρέπει να πραγμα-
τοποιούνται.

Αισθητικό Σύστημα4

Πίνακας 2. (Συνέχεια)

Έκταση των δακτύλων Κοινός εκτείνων τους δακτύλους Α7 Οπίσθιος μεσόστεος κλάδος του 
Κερκιδικού ν.

Κάμψη των δακτύλων Μακρός καμπτήρας του 
αντίχειρος, Εν τω βάθει καμπτήρας 
των δακτύλων (δείκτης)

Α8 Πρόσθιος μεσόστεος κλάδος του Μεσου ν.

Απαγωγή του μικρού δακτύλου Απαγωγός του μικρού δακτύλου Θ1 Ωλένιο ν.

Κάτω άκρο

Κάμψη του μηρού στο ισχίο Λαγονοψοίτης Ο1-2 Ινες οσφυικού πλέγματος-Μηριαίο ν.

Προσαγωγή του μηρού Προσαγωγείς (μέγας, μακρός, 
βραχύς)

Ο2-3 Θυρεοειδές ν.

Εκταση της κνήμης στο 
γόνατο

Τετρακέφαλος Ο3-4 Μηριαίο ν.

Ραχιαία κάμψη του ποδιού Πρόσθιος κνημιαίος Ο4 Εν τω βάθει περονιαίο ν.

Ραχιαία κάμψη του μεγάλου 
δακτύλου

Μακρός εκτείνων το μεγάλο 
δάκτυλο

Ο5 Εν τω βάθει περονιαίο ν.

Πελματιαία κάμψη του ποδιού Γαστροκνήμιος Ι1 Κνημιαίο ν.

Κάμψη της κνήμης στο γόνατο Δικέφαλος μηριαίος, 
ημιτενοντώδης, ημιμεμβρανώδης

Ι1 Ισχιακό ν.

Ανάσπαση έξω χείλους του 
ποδιού

Μακρός και βραχύς περονιαίος Ο5 Επιπολής περονιαίο ν.
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Η εξέταση των κυριοτέρων αντανακλαστικών του στελέ-
χους γίνεται κατά την εξέταση των κρανιακών νεύρων. 
Κατά την νευροχειρουργική εκτίμηση, η εξέταση των νω-
τιαίων αντανακλαστικών, δίνει την ευκαιρία στον κλινικό, 
με πολύ απλά μέσα, να έχει μια πιό αντικειμενική εικόνα 
σχετικά με την ακεραιότητα των επι μέρους στοιχείων  των 
εν τω βάθει (τενόντια) και επιπολής αντανακλαστικών (κοι-
λιακά, αντανακλαστικό του κρεμαστήρα, πελματιαίο αντα-
νακλαστικό). Στην δική μας πρακτική, η ένταση των αντα-
νακλαστικών βαθμολογείται από 0 (καμιά αντίδραση) έως 

+4 (παθολογική, έντονη αντίδραση). Η φυσιολογική ανα-
μενόμενη αντίδραση βαθμολογείται ως +2, ενώ ως +1 
και +3 περιγράφεται αντίστοιχα η ελλατωμένη και η εντο-
νότερη του φυσιολογικού αντίδραση. Στον πίνακα 4 συ-
νοψίζονται τα αντανακλαστικά που εξετάζονται πιο συχνά 
στην κλινική πράξη[10]. Τέλος πρέπει να υπενθυμίσουμε 
ότι η παρουσία θετικού σημείου  Hoffmann,  θετικού ση-
μείου Babinski, ειδικά εάν είναι μονόπλευρο, είναι ισχυρή 
ένδειξη ανώτερης βλάβης της πυραμιδικής οδου.[11] 

Τενοντια Αντανακλαστικά5

Πίνακας 3. Αδρή κατανομή βασικών δερματομίων.

Νωτιαία ρίζα δερματόμιο

Ανω άκρο

Α4 Ωμος

Α5 Εγγυς βραχίονας

Α6 Αντίχειρας

Α7 Μεσος δάκτυλος

Α8 Μικρός δάκτυλος

Θ1 Εσω επιφάνεια αντιβραχείου

Κορμός

Θ4 Θηλή μαστού

Θ6 Ξιφοειδής απόφυση

Θ10 Ομφαλός

Κάτω άκρο

Ο3 Γόνατο

Ο4 Έσω σφυρό

Ο5 Μεγάλο δάκτυλο του ποδιού

Ι1 Έξω σφυρό

Πίνακας 4. Συνοπτικός κατάλογος των αντανακλαστικών που εξετάζονται 
πιο συχνά στην κλινική πράξη.[11, 14]

Αντανακλαστικό Μυελοτόμια Περιφερικό νεύρο

Δελτοειδή Α5 Μασχαλιαίο ν.

Δικεφάλου Α6 Μυοδερματικό ν.

Τρικεφάλου Α7 Κερκιδικό ν.

Υπτιαστή (Βραχιονοκερκιδικό) Α6 Κερκιδικό ν.
   

Κοιλιακά αντανακλαστικά Άνω    Θ8-10
Κάτω  Θ10-12

Μεσοπλεύρια ν.

   

Επιγονατίδας Ο3-4 Μηριαίο ν.

Αχίλλειο Ι1 Κνημιαίο ν.
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Διαταραχές του 
Επιπέδου Συνείδησης

3

Οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης είναι από τις πιο 
συχνές αιτίες εισαγωγής στο νοσοκομείο και δηλώνουν 
βαριά νόσο. Η εκδήλωσή τους εκτείνεται σε όλο το φάσμα 
της οξείας και επείγουσας ιατρικής: από τον πολυτραυ-
ματία και ασθενή με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, στον 
σηπτικό, στον ασθενή με πνευμονική εμβολή ή έμφρακτο 
των καρωτίδων ακόμη και σε αυτόν με ανεπίπλεκτη νευ-
ρολογική νόσο. Εκδηλώνονται σε 80% των μηχανικά αε-
ριζόμενων ασθενών και σχετίζονται με τριπλασιασμό της 
θνησιμότητας. Με την εξέλιξη της ιατρικής γνώσης, της 

Η συνείδηση ενός ατόμου χαρακτηρίζεται από δύο στοιχεία, 
το «επίπεδο» και το «περιεχόμενο» και εξαρτάται από την 
αλληλεπίδραση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και τον δι-
κτυωτό σχηματισμό του ανώτερου εγκεφαλικού στελέχους.[1]  

Το επίπεδο της συνείδησης, που ταυτίζεται ουσιαστικά με 
τον βαθμό της εγρήγορσης, εξαρτάται κυρίως από τον ανι-
όντα δικτυωτό σχηματισμό και τις διασυνδέσεις του, με το 
κοιλιακό σύστημα της μέσης γραμμής, τους θαλαμικούς πυ-
ρήνες και τελικά την προβολή τους, στα διάχυτα δενδριτικά 
πεδία του εγκεφαλικού φλοιού. Οι διασυνδέσεις αυτές είναι 
σημαντικές για την επεξεργασία των εγκεφαλικών (φλοι-
ίκών ή μη) διεργασιών και την ενσωμάτωση των αισθητικών 
εισερχόμενων δεδομένων.  Ο δικτυωτός σχηματισμός έχει 

ακτινοδιαγνωστικής, επεμβατικής νευρολογίας και νευ-
ροχειρουργικής και της θεραπείας των βαρέως πασχό-
ντων, ειδικά στα ΤΕΠ και στις ΜΕΘ, βλέπουμε και περι-
γράφουμε πλέον σύνδρομα και εκδηλώσεις, τα οποία πα-
λιότερα δεν υπήρχαν. Ιδιαίτερη σημασία έχει η νέα γνώση 
της νευροανατομίας και νευροφυσιολογίας αλλά και της 
«ταπεινής» κλινικής εξέτασης και σκέψης. Η αντιμετώ-
πισή των ασθενών με το απλό και καθολικό ABCDE προ-
σέφερε βελτίωση της επιβίωσης και της έκβασης αυτών 
των ασθενών.  

μη-ειδική απόκριση στα αισθητικά δεδομένα και ο ρόλος 
του είναι περισσότερο ρυθμιστικός.[2] Παρόλο που   δεν έχει 
σαφή στερεοτακτικά όρια, για το επίπεδο της συνείδησης 
μεγαλύτερη σημασία έχουν τα τμήματα που βρίσκονται στο 
μεσαίο και ανώτερο κομμάτι της γέφυρας, κοντά στη μέση 
γραμμή,  στο μεσεγγέφαλο, και στον οπίσθιο διεγκέφαλο.  Ο 
πειραματικός ερεθισμός των περιοχών αυτών μπορεί να οδη-
γήσει σε αφύπνιση και εγρήγορση ενώ η καταστροφή τους, 
σε κώμα. Βλάβες κάτω από αυτό το επίπεδο δεν έχουν σαν 
αποτέλεσμα το κώμα.[3] Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια, που ορί-
ζουν κυρίως τις γνωσιακές λειτουργίες, δηλαδή το περιεχό-
μενο της συνείδησης, δεν συμμετέχουν  με συγκεκριμένες 
ανατομικές δομές, αλλά θεωρείται ότι η συνείδηση εξαρ-

Περίληψη1

Νευροανατομία και Φυσιολογία2
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τάται από την συνολική μάζα του λειτουργούντος φλοιού.  
Διάχυτη βλάβη των ημισφαιρίων, που επιτρέπει όμως την 

λειτουργία του στελέχους, μπορεί να οδηγήσει σε άγρυπνο 
κώμα ή άλλες φυτικές καταστάσεις.[4] 

Οι διαταραχές συνείδησης δεν αποτελούν ξεχωριστή νόσο 
από μόνες τους, αλλά την έκφραση υποκείμενου νοσήματος- 

Πολλοί από τους όρους που χρησιμοποιούνται για να πε-
ριγράψουν τις διαταραχές συνείδησης είναι κομμάτι μιας 
«ημι-ποιοτικής» κλίμακας βαρύτητας από την πιο ήπια διέ-
γερση στο πιο βαρύ κώμα. Το κώμα είναι η πλήρης, συνεχής 
και παρατεταμένη βαθιά υπνική κατάσταση, από την οποία 
ο ασθενής δεν μπορεί να αφυπνιστεί, ενώ από την κλίμακα 
Γλασκώβης προκύπτει ότι κώμα είναι η βαριά βλάβη της συ-
νείδησης σε τέτοιο βαθμό, που ο ασθενής δεν απαντά σε 
εντολές,δεν μιλά και δεν ανοίγει τα μάτια σε έντονο πόνο. 
Άλλες διαβαθμίσεις των διαταραχών επιπέδου συνείδησης 
σε αυτήν την «ημι- ποιοτική»  κλίμακα είναι η σύγχυση, το 
παραλήρημα, η θόλωση ή ληθαργικότητα και το προκώμα-
νάρκη (stupor). Η σύγχυση χαρακτηρίζεται από διαταραχή 
στον προσανατολισμό, την επίγνωση και την εγρήγορση. Το 
παραλήρημα προσθέτει στην σύγχυση τις παραισθήσεις και 
την ταραχή.  Η  ληθαργικότητα χαρακτηρίζεται από υπνηλία 
με μείωση των ψυχοδιανοητικών λειτουργιών, με διαταραγ-
μένο προσανατολισμό και παροδική απάντηση σε  επίμονα 
εξωτερικά ερεθίσματα. Το προκώμα-νάρκη αναφέρεται στην 
ιδιαίτερα ελαττωμένη αντίδραση, στην οποία ο ασθενής 
μπορεί να αφυπνιστεί μόνο από πολύ έντονα ερεθίσματα και 
μπορεί να συνοδεύεται από αρχέγονες προστατευτικές κι-
νήσεις.[5] Η σύγχυση και το παραλήρημα συνήθως αναφέ-
ρονται περισσότερο σε μία κατάσταση μεταβλημένου γνω-
σιακού περιεχόμενου και συναίσθησης, παραμέλησης, και 
υπερδιέγερσης, παρά σε διαταραχές του επιπέδου της συνεί-
δησης. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προμηνύουν ή να εναλ-
λάσσονται με την θόλωση, την νάρκη ή το κώμα.[6] 

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, ότι επειδή αυτή η ορο-
λογία είναι στη βάση της περιγραφική, η χρήση της δεν απο-
δίδει τις ίδιες καταστάσεις για όλους τους εξεταστές, με επανα-
ληψιμότητα και ακρίβεια. Πιο εύχρηστη είναι η συσχέτιση και 
βαθμολόγηση της σε συγκεκριμένα ερεθίσματα που μπορούν 
να γίνουν από οποιοδήποτε εξεταστή, σε όλες τις συνθήκες.[7] 

Γι’ αυτό το λόγο η χρήση της Κλίμακας Κώματος της Γλα-
σκώβης (Glasgow Coma Scale-GCS) η οποία αρχικά εισή-
χθηκε για ασθενείς με ΚΕΚ, σταδιακά καθιερώθηκε  ως ο 
πλέον αντικειμενικός τρόπος αξιολόγησης του επιπέδου συ-
νείδησης για όλους τους ασθενείς.[8] Η κλίμακα αυτή, κα-
ταγράφει το βαθμό και το είδος της απόκρισης τριών παρα-

βλάβης είτε του Κεντρικού νευρικού συστήματος, είτε κά-
ποιου άλλου οργάνου. Κλασσικά, οι αιτιολογίες του  κώματος  

μέτρων συμπεριφοράς (άνοιγμα οφθαλμών, κινητική και 
λεκτική απόκριση) σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, ώστε να 
υπάρχει συνεχής συγκριτική αξιολόγηση των μεταβολών του 
επιπέδου συνείδησης.

Τέλος υπάρχουν σύνδρομα και νευρολογικές καταστά-
σεις που μοιάζουν  στο κώμα ή στις άλλες διαταραχές συ-
νείδησης και στις οποίες προοδευτικά καταλήγει ο ασθενής 
μετά από παρατεταμένο(2-4 εβδομάδες) ή μη αναστρέψιμο 
κώμα. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τέτοια σύνδρομα είναι όλο 
και πιο συχνά στην σύγχρονη κλινική πράξη γιατί η πρόοδος 
στη θεραπεία των βαρέως πασχόντων στις ΜΕΘ εξασφα-
λίζει την επιβίωση σε ασθενείς που παλιότερα κατάληγαν. Τέ-
τοια κλινικά σύνδρομα είναι η απαλλική κατάσταση, ο ακινη-
τικός αυτισμός, η κατατονία και αβουλία, το άγρυπνο κώμα, 
η αποφλοίωση, η διαρκής ασυνειδησία, ο νεοφλοιίκός θά-
νατος. Αυτά τα σύνδρομα είναι παραλλαγές της φυτικής κα-
τάστασης και γι’ αυτό, η Αμερικανική Εταιρία Νευρολόγων 
πρότεινε να περιγράφονται  με τον όρο φυτική κατάσταση ή 
χρόνια φυτική κατάσταση (Persistent Vegetative State-PVS) 
όταν αυτή διαρκεί περισσότερο από 4 εβδομάδες. Ο ασθενής 
μοιάζει ξυπνητός με αυτόματη κινητικότητα των οφθαλμών 
και άκρων, με κατάποση, γέλιο και κλάμα, κύκλους εγρή-
γορσης και ύπνου, όμως δεν έχει καμία απολύτως  αισθη-
τικότητα, συναίσθηση του εαυτού του ή του περιβάλλοντος, 
χωρίς ομιλία, η άλλη επικοινωνία (ακουστική ή γραπτή). 
Προέρχεται από την εκτεταμένη καταστροφή και των δύο 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων με σχετική διατήρηση της λει-
τουργίας του στελέχους.[9] 

Στο Σύνδρομο Εγκλεισμού (Locked-In Syndrome),  ο 
ασθενής διατηρεί πλήρη συνείδηση, εγρήγορση και οφθαλ-
μική κινητικότητα όμως υποφέρει εφιαλτικά από την  απώ-
λεια  κάθε άλλης κινητικότητας, και  εκφραστικότητας προ-
σώπου, και ομιλίας. Η κατάσταση αυτή μοιάζει στις βαριές 
πολυνευροπάθειες, την Μυασθένεια Gravis, και την κατά-
σταση της συνειδησιακής κατάστασης κατά την διάρκεια 
της αναισθησίας σε μυοπαραλημένο ασθενή. Οφείλεται σε 
πλήρη διατομή των κινητικών νευρώνων της ανώτερης γέ-
φυρας με άθικτη την λειτουργικότητα του μεσεγκεφάλου, 
και του δικτυωτού σχηματισμού ώστε να διατηρείται η συνεί-
δηση.[10]

Αιτιολογία των Διαταραχών Συνείδησης4

Διαβάθμιση των Διαταραχών Συνείδησης3
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Κεφάλαιο 8  δΙΑτΑΡΑΧΕΣ τΟΥ ΕΠΙΠΕδΟΥ ΣΥΝΕΙδΗΣΗΣ

έχουν  διαχωριστεί ως Δομικές,  Διάχυτες, και Ψυχιατρικές 
(Πίνακας 1)[11] Οι δομικές βλάβες μπορούν να διαχωριστούν 
και σε υπερσκηνίδιες ή υποσκηνίδιες ανάλογα με την εντό-
πιση τους. 

Ενώ  οι μικρές μονόπλευρες βλάβες των ημισφαιρίων δεν 
προκαλούν σημαντικές διαταραχές της συνείδησης, οι διά-
χυτες ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες βλάβες του φλοιού 
και της λευκής ουσίας παρεκτοπίζουν τις δομές της μέσης 
γραμμής και συμπιέζουν τους σχηματισμούς της εγρήγορσης.   
Σε μία μελέτη, οι συχνότερες (μη σχετιζόμενες με τραύμα) 
αιτίες του κώματος και εισαγωγής σε ΜΕΘ ήταν, μετά από 
Καρδιακή Ανακοπή (31%) και Ισχαιμικό Εγκεφαλικό Επει-
σόδιο ή Ενδοεγκεφαλική Αιμορραγία (36%). Κατά την διάρ-
κεια της νοσηλείας των ασθενών σε ΜΕΘ η Σηπτική Εγκεφα-
λοπάθεια είναι η συχνότερη αιτιολογία μεταβολής της συνεί-

δησης.[12] Επιπλέον  λιγότεροι από 10% επιζούν χωρίς σημα-
ντική αναπηρία.[13] Αδροί μνημονικοί κανόνες που περιγρά-
φουν τις διαφορετικές παθολογίες είναι το COMA (Cerebral-
εγκεφαλικά, Overdose-υπερδοσολογία, Metabolic- μετα-
βολική, Asphyxia-ασφυξία-ανοξία) και το TIPPS (Trauma-
Τραύμα, Infect ion-Λοίμωξη, Psychogenic-Ψυχογενή, 
Porphyrias-Πορφυρία, Seizure/Syncope/Space occupying-
Επιληψία/ Συγκοπτικό /  Χωροκατακτητική εξεργασία). 

Οι κυριότερες παθοφυσιολογικές αιτιάσεις της διατα-
ραχής της συνείδησης είναι η αδυναμία  παροχής επαρκών 
ποσοτήτων γλυκόζης και O2 στα εγκεφαλικά κύτταρα, η σο-
βαρή οξεοβασική διαταραχή που προκύπτει από την αύξηση 
του CO2, η διαταραχή του εγκεφαλικού περιεχόμενου σε 
νερό, Νάτριο και Φωσφόρο, και η συσσώρευση ενδογενών 
τοξικών προϊόντων του μεταβολισμού ή εξωγενών τοξινών.   

Πίνακας 1. Συχνότερες αιτίες διαταραχής της συνείδησης

δομικά αίτια διάχυτα αίτια
1. Τραυματικά : ενδοκρανιακή ή/και ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, 

επισκληρίδιο,υποσκληρίδιο αιμάτωμα, θλάση, οίδημα
1. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (θλάσεις, διάχυτες νευρωνικές 

βλάβες)
2.Αγγειογενή:

i. Αμφοτερόπλευρα φλοιώδη ή υποφλοιώδη έμφρακτα
ii. Απόφραξη αγγείων που αρδεύουν και τα δύο ημισφαίρια (π.χ. 

στένωση καρωτίδων ή θρόμβωση των φλεβών)
iii. Αμφοτερόπλευρο διεγκεφαλικό έμφρακτο λόγω απόφραξης  

των θαλαμοδιατιτραινόντων αρτηριών που αιματώνουν το 
μέσο θάλαμο

2. Υποξική, ανοξαιμική, ισχαιμική, εγκεφαλοπάθεια μετά από 
καρδιακή ανακοπή ή ΚΑΡΠΑ

3. Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια
4. Λοίμωξη (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, Οξεία διάχυτη 

μήνιγγοεγκεφαλίτιδα.)
5.  Προβλήματα που σχετίζονται με την κύηση και την περιγεννητική 

περίοδο(εκλαμψία, Υπερτασική εγκεφαλοπάθεια, ανεπάρκεια της 
καρβαμινοτρανσφεράσης)

3. Αυτόματη υπαραχνοειδής αιμορραγία 6. Αυτοάνοσες παθήσεις (Αγγειίτιδες)
4. Αρτήριο-Φλεβικές Επικοινωνίες με, ή χωρίς αυτόματες 

αιμορραγίες
7. Παρανεοπλαστικά σύνδρομα

5. Γεφυρική ή παρεγκεφαλιδική αιμορραγία 8. Επιληψία και μεταεπιληπτική κατάσταση
6. Ανευρύσματα στον οπίσθιο βόθρο με χωροκατακτητική 

συμπεριφορά
9. Διαταραχές θερμορύθμισης (κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο, 

υποθερμία)
7. Φλεγμονώδη: αποστήματα με χωροκατακτητική δράση, 

υποσκληρίδιο εμπύημα, εστιακή εγκεφαλίτιδα (π.χ. ερπητική)
10. Παθήσεις που σχετίζονται με το υψόμετρο και την βαρομετρική 

πίεση (νόσος των δυτών, δηλητηρίαση από άζωτο, νόσος 
αποσυμπίεσης, αέριος εμβολή, εγκεφαλικό οίδημα μεγάλου 
υψομέτρου)

8. Απομυελινωτική εξεργασία 
   (π.χ. Οξεία απομυελινωτική μυελοεγκεφαλίτιδα,  Σκλήρυνση κατά 

πλάκας)

11. Μεταβολικά, Τοξικά και κληρονομικά αίτια:
i. Ενδοκρινικά :Σακχαρώδης Διαβήτης(υπεργλυκαιμία, 

διαβητική κετοξέωση, υπεροσμωτικό κώμα,υπογλυκαιμία), 
Θυρεοειδοπάθεια (μυξοίδημα), Υποφυσιακή και επινεφριδιακή 
ανεπάρκεια(κρίση Addisson)

ii. Νεφρική ανεπάρκεια (ουραιμία),ηπατική ανεπάρκεια 
(υπεραμμωναιμία,)  

iii. Διαταραχές ύδατος (αφυδάτωση), ηλεκτρολυτών (υπέρ/ 
υπονατριαιμία, υπερασβεστιαιμία) διατροφής (εγκεφαλοπάθεια 
Wernicke, έλλειψη Β12)

iv. Τοξικά (υπερδοσολογία με ή χωρίς ηπατική/νεφρική 
ανεπάρκεια, φαρμάκων, ναρκωτικών, αλκοόλ, σύνδρομο Reye)

v. Κληρονομικές παθήσεις(πορφυρία, έλλειψη 
καρβαμινοτρανσφεράσης)

9. Νεοπλασίες: πρωτοπαθείς  ή μεταστατικοί καρκίνοι
10.Αυξημένη ενδοκράνια πίεση
11. Διαδρεπανικός  εγκολεασμός με 8-13mm μετατόπισης των 

δομών της μέσης γραμμής
12.Διασκηνιδιακός  εγκολεασμός
13.Αγγειακές παθήσεις που σχετίζονται με την κύηση και την 

περιγεννητική περίοδο(έμφρακτο, φλεβική θρόμβωση, 
αυτόματη αιμορραγία)

Ψυχιατρικά αίτια
1. Κατάθλιψη
2. Μανία
3. Κατατονία
4. Διαταραχές ύπνου 
5. Ψευδοκώμα
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Ιστορικό

Ο ασθενής που εμφανίζει έκπτωση επιπέδου συνείδησης πι-
θανότατα δεν θα μπορεί να συμμετέχει στη λήψη του ιστο-
ρικού. Παρόλα αυτά, σημαντικές πληροφορίες μπορεί να 
αντληθούν από τους συνοδούς, το πλήρωμα του ασθενο-
φόρου και τυχόν άλλους αυτόπτες μάρτυρες. Ταυτότητες 
αναγνώρισης χρόνιων νοσημάτων, βιβλιάρια υγείας, ιατρικά 
ενημερωτικά μπορεί να προσφέρουν σημαντικές πληροφο-
ρίες στην αρχική εκτίμηση των ασθενών αυτών. Χρήσιμες  
ερωτήσεις προς τους συνοδούς περιλαμβάνουν:
• Την χρονική εξέλιξη της διαταραχής του επιπέδου συνεί-

δησης. (π.χ. εάν ήταν αιφνίδια ή σταδιακή)
• Προηγηθείσα εστιακή νευρολογική σημειολογία (π.χ. 

ημιπάρεση)
• Επιληπτικές κρίσεις
• Πυρετός (π.χ. λοίμωξη ΚΝΣ, σηπτική εγκεφαλοπάθεια)
• Φαρμακευτική αγωγή και τυχόν κατάχρηση ουσιών
• Σε περιπτώσεις τραυματισμού, οι συνθήκες και ο πιθανός 

μηχανισμός της κάκωσης μπορούν να προσφέρουν πλη-
ροφορίες για το είδος και την έκταση της βλάβης.

1. Κλινική εξέταση

Παρ ότι μια λεπτομερής νευρολογική εξέταση είναι συνήθως 
αδύνατη στον ασθενή με διαταραχές του επιπέδου συνεί-
δησης, πολλές σημαντικές πληροφορίες μπορούν να εξα-
χθούν από μια λεπτομερή κλινική και  νευρολογική εξέταση 
με εστίαση στο επίπεδο συνείδησης, στη λειτουργία του στε-
λέχους και στις κινητικές αντιδράσεις.

2. Γενική εκτίμηση

Θα πρέπει να εξεταστούν τα ζωτικά σημεία του ασθενή. Η αρ-
τηριακή πίεση, ο σφυγμός, η θερμοκρασία και τα χαρακτηρι-
στικά της αναπνοής, ενδέχεται να δώσουν πληροφορίες για 
την αιτιολογία της διαταραχής.

Η επισκόπηση  του δέρματος και των βλεννογόνων 
μπορεί επίσης να καθοδηγήσει την διάγνωση. Εφίδρωση  
παρατηρείται σε εμπύρετα νοσήματα ή σε υπογλυκαιμία. 
Ίκτερος καταδεικνύει συνήθως ηπατική νόσο, ενώ ωχρό-
τητα παρατηρείται σε βαριά αναιμία, μυξοίδημα η ουραιμία. 
Οι υπερκαπνικοί ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν ερυθρό-
τητα λόγω αγγειοδιαστολής, ενώ η υποξαιμία προκαλεί κυά-
νωση. Έντονη ερυθρότητα των βλεννογόνων παρατηρείται  
σε δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα. 

Εκχυμώσεις και ειδικότερα σημεία, όπως τα μάτια ρα-
κούν η το σημείο Battle (δερματική εκχύμωση στην περιοχή 
της μαστοειδούς απόφυσης) καταδεικνύουν τραύμα και κά-
ταγμα βάσης κρανίου αντίστοιχα. Πετεχιώδες εξάνθημα πα-
ρατηρείται ενίοτε στη μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Σημεία 

από φλεβοκεντήσεις παραπέμπουν σε χρήση οπιοειδών, 
αλλά η απουσία τους δεν την αποκλείει.

Η αυχενική δυσκαμψία που παρατηρείται στην μηνιγγί-
τιδα και στην υπαραχνοειδή αιμορραγία μπορεί να απουσι-
άζει στο βαθύ κώμα. Το τριχωτό της κεφαλής θα πρέπει να 
ελεγχθεί για τραύμα, τα αυτιά και η μύτη θα πρέπει να εξετα-
στούν για εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού ή αίματος.

Η ακρόαση της καρδίας, των πνευμόνων και η εξέταση 
της κοιλίας ολοκληρώνουν την γενική εκτίμηση.

3. Νευρολογική εκτίμηση

Η νευρολογική εξέταση στον κωματώδη ασθενή είναι συ-
νήθως σύντομη και έχει σκοπό να διευκρινίσει εάν υπάρχει 
υπέρ ή υποσκηνιδιακή δομική ή διάχυτη βλάβη (πχ μετα-
βολική).[11] Ο εξεταστής θα πρέπει να αξιολογήσει τα ακό-
λουθα:

1. Επίπεδο συνείδησης
Είναι γενικά πιο χρήσιμο να καταγράφεται  η αυτόματη συ-
μπεριφορά και η απόκριση σε διάφορα ερεθίσματα, παρά 
να χρησιμοποιούνται όροι, όπως λήθαργος ή προκώμα ή 
κώμα, πού όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν σαφή ορισμό. 
Η κλίμακα Γλασκώβης (GCS), βαθμολογεί τις κινητικές και 
τις λεκτικές αντιδράσεις, καθώς και το άνοιγμα των ματιών 
σε σχέση με λεκτικά και αισθητικά ερεθίσματα.[8] Είναι ο 
πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης βαρύτητας  του κώ-
ματος, είναι εύκολη στη χρήση και έχει βρεθεί ότι έχει προ-
γνωστική αξία σε διαφορές καταστάσεις  όπως στις κρανιο-
εγκεφαλικές κακώσεις, στην υπαραχνοειδή αιμορραγία και 
τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα. Η διασωλήνωση και η χορήγηση 
κατασταλτικών μειώνουν την χρησιμότητα της και συνιστάται  
να καταγράφεται άμεσα στην αρχική εκτίμηση του ασθενούς 
πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Άλλες κλίμακες, είτε πιο  
απλές, όπως η ACDU ή η AVPU, είτε πιο πολύπλοκες όπως 
η FOUR έχουν προταθεί με τα ανάλογα επιχειρήματα για την 
βαθμολόγηση του επιπέδου συνείδησης, αλλά η χρήση τους 
δεν έχει επικρατήσει προς το παρόν.[14] (Πίνακας 2)

2. Εξέταση κινητικότητας
Θα πρέπει να εξεταστεί ο μυϊκός τόνος, οι αυτόματες, οι προ-
κλητές και οι αντανακλαστικές κινήσεις. Η ασυμμετρία συ-
νήθως υποδηλώνει δομική εστιακή βλάβη. Αν ο ασθενής 
είναι ληθαργικός, ενδέχεται να μπορεί να εκτελέσει απλές 
εντολές, αφού αφυπνισθεί. (πχ σφίξιμο της γροθιάς). Σκό-
πιμες κινήσεις σε ασθενείς που απαντούν μόνο στα επώ-
δυνα, περιλαμβάνουν τον εντοπισμό, ή την απομάκρυνση 
από το ερέθισμα. Επιπλέον της μείωσης των σκόπιμων κινή-
σεων μια οξεία δομική βλάβη προκαλεί συνήθως απώλεια 
του μυϊκού τόνου.

Οι αντανακλαστικές κινήσεις κάμψης και έκτασης προ-

Διαγνωστική Προσπέλαση των Ασθενών με Διαταραχή Συνείδησης5



21

Κεφάλαιο 8  δΙΑτΑΡΑΧΕΣ τΟΥ ΕΠΙΠΕδΟΥ ΣΥΝΕΙδΗΣΗΣ

έρχονται από τις υποφλοιώδεις δομές του εγκεφάλου. Στην 
στάση αποφλοίωσης τα άνω άκρα έρχονται σε προσαγωγή, 
κάμψη και έσω στροφή και τα κάτω άκρα σε έκταση ενώ στην 
στάση αποκεφαλισμού και τα άνω και τα κάτω άκρα είναι σε 
έκταση. Πάντως οι κλασσικές  ανατομικές συσχετίσεις της 
εντόπισης της βλάβης με τις παραπάνω στάσεις δεν φαίνεται 

να έχουν εφαρμογή στη καθημερινή πράξη. Χωρίς αυτό να 
είναι απόλυτο οι καμπτικές κινήσεις  υποδηλώνουν συνήθως 
βλάβη ανώτερων δομών του εγκεφάλου και σχετίζονται με 
καλύτερη πρόγνωση.

Πολυεστιακές μυοκλονίες, τρόμος  ή αστηριξία υποδη-
λώνουν μεταβολική αιτιολογία. Πιο λεπτές μυοκλονίες (κυ-

Πίνακας 2. Κλίμακες Κώματος

ΚλΙμΑΚΑ FOUR (Full Outline of Unresponsiveness)
Αντιδράσεις ματιών
4 = Ανοικτά, ακολουθούν ή βλεφαρίζουν σε εντολή
3 = Ανοικτά αλλά δεν ακολουθούν
2 = Κλειστά, ανοίγουν σε δυνατή φωνή
1 = Κλειστά ανοίγουν σε επώδυνο ερέθισμα
0 = Κλειστά δεν ανοίγουν σε επώδυνο ερέθισμα 
Κινητικές Αντιδράσεις
4 = Νεύματα με τα χέρια
3 = Εντοπίζει επώδυνο ερέθισμα
2 = Κάμψη σε επώδυνο ερέθισμα
1 = Έκταση σε επώδυνο ερέθισμα 
0 = Καμία αντίδραση ή γενικευμένο μυοκλονικό status
Αντανακλαστικά του Στελέχους
4 = Αντανακλαστικά κόρης και κερατοειδή παρόντα
3 = Η μια κόρη διεσταλμένη και καθηλωμένη
2 = Αντανακλαστικό κόρης ή κερατοειδή απόν 
1 = Αντανακλαστικά κόρης και κερατοειδή απόντα
0 = Αντανακλαστικά κόρης, κερατοειδή και βήχα απόντα
Αναπνοή
4 = Φυσιολογικός τύπος αναπνοής
3 = Αναπνοή Cheyne-Stokes 
2 = Ακανόνιστη αναπνοή
1 = Διασωληνωμένος με δικές του αναπνοές
0 = Διασωληνωμένος αναπνέει στο ρυθμό του αναπνευστήρα 
ή άπνοια
Κλίμακα Γλασκώβης σε ενήλικες:
Άνοιγμα ματιών
4 = Αυθόρμητα 
3 = Σε προφορικά παραγγέλματα
2 = Στον πόνο 
1 = Καμία αντίδραση
Ομιλία
5 = Προσανατολισμένη
4 = Συγκεχυμένη
3 = Απρόσφορη ομιλία – λέξεις
2 = Ακατανόητοι ήχοι, ακατάληπτη ομιλία
1 = Καμία αντίδραση
Κινητική Αντίδραση
6 = Υπακούει σε εντολές
5 = Εντοπίζει επώδυνα ερεθίσματα
4 = Αποσύρει – αδύναμη κάμψη σε επώδυνα ερεθίσματα
3 = Ανώμαλη κάμψη σε επώδυνα ερεθίσματα
2 = Ανώμαλη έκταση σε επώδυνα 
1 = Καμία αντίδραση
AVPU ACDU
Ο ασθενής είναι:

Σε εγρήγορση (Alert and oriented)
Ανταποκρίνεται στην ομιλία (Responding to Voice)
Ανταποκρίνεται στον πόνο (Responding to Pain)
Δεν ανταποκρίνεται (Unresponsive)

Ο ασθενής είναι:
Σε εγρήγορση (Alert and oriented)
Σε σύγχυση (Confused)
Βύθιος (Drowsy)
Δεν ανταποκρίνεται (Unresponsive)
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ρίως των μυών του προσώπου και των δακτύλων), ρυθμικές 
κινήσεις, ή αυτόματος νυσταγμός θα πρέπει να εγείρουν 
υποψία επιληπτικού status.

3. Κρανιακά νεύρα
Τα πιο σημαντικά αντανακλαστικά των κρανιακών νευρών 
σε σχέση με το επίπεδο συνείδησης είναι το φωτοκινητικό 
των κορών, του κερατοειδή και τα αιθουσαίο-οφθαλμικά. Το 
φωτοκινητικό αντανακλαστικό εξετάζεται σε κάθε οφθαλμό 
ξεχωριστά, ώστε να καταγραφούν και οι άμεσες και οι έμ-
μεσες αντιδράσεις κάθε κόρης. Διαταραχή του αντανακλα-
στικού αυτού συνήθως οφείλεται στον διασκινιδιακό εγκο-
λεασμό του αγκίστρου, ή σε πρωτοπαθείς βλάβες του στε-
λέχους,ή στην πλάγια μετατόπιση των υπερσκηνιδιακών 
δομών με αποτέλεσμα τη διάταση του κοινού κινητικού 
στην κλίτυ.

Φυσιολογικά οι κόρες έχουν διάμετρο 3 με 7 mm. Εάν 
και ένα 20% του πληθυσμού παρουσιάζει διαφορά έως 
1mm στο μέγεθος, η ανισοκορία θα πρέπει να θεωρείται 
σε κάθε περίπτωση παθολογική στον κωματώδη ασθενή. 
Η συμπίεση του κοινού κινητικού προκαλεί διαστολή της 
κόρης ενώ σε βλάβες του μεσεγκέφαλου,  οι κόρες πα-
ρουσιάζονται σε μέση θέση και καθηλωμένες. Βλάβες στη 
γέφυρα μπορούν ενίοτε να προκαλέσουν μύση. Τα μετα-
βολικά ή τοξικά αίτια, σπανίως προκαλούν ανισοκορία ή 
κατάργηση του φωτοκινιτικού αντανακλαστικού. Τυπική 
εξαίρεση είναι τα αντιχολινεργικά και τα αντιπαρκινσονικά 
φάρμακα που μπορεί να καταργήσουν την αντίδραση στο 
φώς. Καθηλωμένες σε μέση θέση κόρες παρατηρούνται σε 
υποθερμία και σε υπερδοσολογία βαρβιτουρικών. Τα οπι-
οειδή μπορεί να προκαλέσουν τόσο ισχυρή μύση,  που να 
καθίσταται δύσκολη η παρακολούθηση της αντίδρασης στο 
φώς. Τέλος η ανισοκορία  μπορεί να οφείλεται σε τοπικά 
αίτια, όπως τραύμα ή φλεγμονή.

4.Κινηση οφθαλμών
Οφθαλμοί που παρεκκλίνουν συζευγμένα αντίθετα από τα 
παρετικά άκρα υποδηλώνουν μεγάλη εγκεφαλική βλάβη σύ-
στοιχα με την κατεύθυνση του βλέμματος (ο ασθενής «κοι-
τάζει» τη βλάβη).  Στροφή των οφθαλμών προς την πάρεση 
μπορεί να παρατηρηθεί σε γεφυρικές βλάβες ή σε επιλη-
πτικές κρίσεις. Στροφή προς τα κάτω  και έξω υποδηλώνει 
βλάβη του κοινού κινητικού στο επίπεδο του νεύρου ή των 
μεσεγκεφαλικών πυρήνων του, ενώ στροφή προς τα έσω 
προκαλείται από την πάρεση του απαγωγού. Οριζόντια από-
κλιση των οφθαλμών παρατηρείται σε βλάβες της παρεγκε-
φαλίδας η του στελέχους.

Στον κωματώδη ασθενή οι οφθαλμοί μπορεί να εμφα-
νίζουν μια ομαλή συζευγμένη «περιπλανώμενη» κίνηση 
που προϋποθέτει ότι το στέλεχος δεν έχει υποστεί βλάβη. 
Στην απουσία του σημείου αυτού θα πρέπει να εξετα-
στούν τα αιθουσαίο-οφθαλμικά αντανακλαστικά (VORs –
Vestibuloocular ref lexes). Το τόξο των αντανακλαστικών 
αυτών περιλαμβάνει το αιθουσαίο νεύρο, το στέλεχος και την 

νεύρωση των οφθαλμικών μυών και μπορεί να ελεγχθεί με 
δύο τρόπους.  

Εφόσον έχει αποκλειστεί η κάκωση του αυχένα μπορεί 
να εφαρμοσθεί ο οφθαλμό-κεφαλικός χειρισμός (doll’s 
eyes), κατά τον όποιο η κεφαλή στρέφεται από τον εξεταστή 
απότομα δεξιά και αριστερά στο οριζόντιο επίπεδο. Στην πα-
ρουσία του αντανακλαστικού αυτού οι οφθαλμοί δεν ακο-
λουθούν την κίνηση της κεφαλής αλλά στρέφονται αντίθετα. 
Το αντανακλαστικό είναι κατασταλμένο όταν ο ασθενής είναι 
σε εγρήγορση.    

Ένα πιο ισχυρό ερέθισμα επιτυγχάνεται με τον καταιο-
νισμό του ακουστικού πόρου με τουλάχιστον 50 ml παγω-
μένου νερού και την κεφαλή σε κλίση 30 μοιρών. Ένας υγιής 
εξεταζόμενος θα παρουσιάσει στροφή του βλέμματος προς 
το ερέθισμα και νυσταγμό προς την αντίθετη πλευρά, συνο-
δευόμενα από ίλιγγο. Ο ασθενής σε κώμα που δεν παρου-
σιάζει βλάβη σε κάποιο σημείο του αντανακλαστικού τόξου 
απαντά με παρατεταμένη στροφή και των δυο οφθαλμών 
προς το ερέθισμα. Η διαφορά αυτή στην απάντηση, μπορεί 
να βοηθήσει στη διαφοροδιάγνωση περιπτώσεων ψευδοκώ-
ματος. Ταυτόχρονος αμφοτερόπλευρος καταιονισμός προ-
καλεί στροφή στον κατακόρυφο άξονα. Προς τα κάτω  με 
κρύο και προς τα άνω με ζεστό νερό.

Όταν υπάρχει εκτεταμένη βλάβη του στελέχους και τα 
δυο αυτά αντανακλαστικά απουσιάζουν. Άλλες παθολογικές 
απαντήσεις μπορούν να εμφανιστούν σε παρέσεις νευρών, 
(κοινού κινητικού, απαγωγού, τροχλιακού), στην πυρηνική 
οφθαλμοπληγία, σε δηλητηρίαση από βαρβιτουρικά ή σε 
προχωρημένη μεταβολική διαταραχή.

5. Αντανακλαστικό του κερατοειδή
Περιλαμβάνει το τρίδυμο νεύρο στο απαγωγο σκέλος και το 
προσωπικό στο προσαγωγό. Καταστέλλεται ετερόπλευρα  σε 
μεγάλες εγκεφαλικές βλάβες και σε βλάβες του στελέχους. 
Η απώλεια του, εκτός  από  δείκτης της βαρύτητας του μετα-
βολικού ή τοξικού κώματος,  δείχνει και το βάθος της φαρμα-
κευτικής καταστολής.

6. Αναπνοή
Η αναπνοή Cheyne – Stokes (CS) χαρακτηρίζεται από περιό-
δους υπέρπνοιας που εναλλάσσονται ομαλά με μια περίοδο 
άπνοιας. Μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ άλλων, σε μεταβολική 
νόσο, αμφοτερόπλευρη εγκεφαλική βλάβη, βλάβη του ανώ-
τερου τμήματος του στελέχους και καρδιακή ανεπάρκεια. Η 
μικρού κύκλου CS (short cycle CS ή cluster breathing), είναι 
συχνά ένα δυσοίωνο σημείο που μπορεί να εξελιχθεί σε ατα-
ξική αναπνοή και άπνοια κατά την εξέλιξη βλαβών στον οπί-
σθιο βόθρο ή κατά τον εγκολεασμό.

4. Συχνά κλινικά σύνδρομα

Παρόλο που τα αίτια της έκπτωσης του επιπέδου συνείδησης 
είναι πολυάριθμα, συγκεκριμένα συχνά εμφανιζόμενα σύν-
δρομα είναι αναγνωρίσιμα.
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Κεφάλαιο 8  δΙΑτΑΡΑΧΕΣ τΟΥ ΕΠΙΠΕδΟΥ ΣΥΝΕΙδΗΣΗΣ

1. Υπερσκηνιδιακές Βλάβες
Ο διασκηνιδιακός εγκολεασμός μπορεί να επιπλέξει υπερ-
σκηνιδιακές χωροκατακτικές βλάβες όπως μια ενδοεγκεφα-
λική αιμορραγία, επι- ή υποσκληρίδιο αιμάτωμα, νεοπλασία. 
Η αρχική έκπτωση του επιπέδου συνείδησης στις περιπτώ-
σεις αυτές οφείλεται συνήθως στην πλάγια μετατόπιση. Με-
τατόπιση των δομών της μέσης γραμμής κατά 8mm επιφέρει 
ήπια έκπτωση, ενώ ασθενείς με μετατόπιση άνω των 11mm 
είναι  συνήθως κωματώδεις.[15]

Περεταίρω μετατόπιση των εγκεφαλικών δομών μπορεί 
να οδηγήσει σε εγκολεασμό διαμέσου του σκηνιδίου. 
Μπορεί να είναι πλάγιος, όταν προκαλείται ασύμμετρη προ-
βολή του βρεγματικού άγκιστρου ή κεντρικός. Στην πρώτη 
περίπτωση παρατηρείται πρώιμη διαστολή της σύστοιχης 
κόρης λόγω της διάτασης του κοινού κινητικού επάνω στην 
κλίτυ. Στη συνέχεια παρατηρείται  καθήλωση των κορών 
αμφοτερόπλευρα, αναπνοή CS που εξελίσσεται σε αταξική, 
καμπτικές και στη συνέχεια εκτατικές στάσεις, περεταίρω 
βύθιση, και τελικά άπνοια.  Στον κεντρικό εγκολεασμό ή 
έκπτωση του επιπέδου συνείδησης παρατηρείται νωρίτερα. 
Οι κόρες παραμένουν αντιδρώσες αρχικά και στη συνέχεια 
καθηλώνονται σε μέση θέση. Η περεταίρω εξέλιξη δεν δια-
φέρει ουσιαστικά από τον εγκολεασμό του αγκίστρου. Είναι 
σημαντικό να μπορούν να αναγνωριστούν έγκαιρα τα ση-
μεία εγκολεασμού καθότι μπορεί ταχύτατα να αποβεί μοι-
ραίος.

2. Υποσκηνιδιακές βλάβες
Υποσκηνιδιακές βλάβες μπορεί να ασκήσουν πιεστικά φαι-
νόμενα ή να καταστρέψουν άμεσα το στέλεχος του εγκε-
φάλου. Επιπλέον μπορεί να προκαλέσουν διασκηνιδιακό 
εγκολεασμό προς τα άνω  ή εγκολεασμό διάμεσου του ινι-
ακού τρήματος. Σημεία που υποδηλώνουν  την υποσκηνι-
διακή εντόπιση της βλάβης σε ασθενείς σε κώμα είναι η αμ-
φοτερόπλευρη πάρεση, τα εναλλασσόμενα σύνδρομα, πά-
ρεση των οριζόντιων κινήσεων των οφθαλμών, διαταραχές 
της αναπνοής κ.α. (Εικόνα 1)

3. Μεταβολικό κώμα
Ένα κύριο χαρακτηριστικό του μεταβολικού κώματος είναι η 
συμμετρικότητα των νευρολογικών ελλειμμάτων. Σημαντική 
εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι το υπο- και υπεργλυκαι-
μικό κώμα που παρουσιάζουν συχνά εστιακά νευρολογικά 
σημεία. Τρόμος, αστηριξία και διάχυτες μυοκλονίες υποδη-
λώνουν μεταβολικό αίτιο. Άλλο χαρακτηριστικό είναι οι δια-
κυμάνσεις κατά την πάροδο του χρόνου. Οι κόρες είναι συ-
νήθως συμμετρικές και αντιδρώσες.

5. Εργαστηριακή διερεύνηση

Επειδή η ανάρρωση από πολλά νευρολογικά νοσήματα  
επαφίεται στην έγκαιρη αντιμετώπιση, η εργαστηριακή διε-
ρεύνηση του ασθενή με έκπτωση επιπέδου συνείδησης θα 
πρέπει να εκτελείται ταυτόχρονα με την κλινική εκτίμηση και 

την αρχική αντιμετώπιση. Σχεδόν πάντα θα χρειαστεί εξέ-
ταση φλεβικού και αρτηριακού αίματος και απεικόνιση, ενώ 
ορισμένοι ασθενείς ενδεχομένως να υποβληθούν σε οσφυο-
νωτιαία παρακέντηση και  ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Ένας 
αρχικός έλεγχος στο αίμα μπορεί να περιλαμβάνει:
• Γενική αίματος
• Ηλεκτρολύτες, γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, ηπατικά εν-

ζυμα, 
• Χρόνο προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης 
• Αέρια αίματος, γαλακτικό οξύ, οσμωτικότητα (και επί-

πεδα καρβοξυαιμοσφαιρίνης σε συμβατό ιστορικό)
• Ανίχνευση τοξικών ουσιών όπου αυτό είναι σκόπιμο και 

εφικτό
• Σε επιλεγμένους ασθενείς  ο έλεγχος μπορεί να επε-

κταθεί με λειτουργικό έλεγχο των επινεφριδίων, του θυ-
ρεοειδούς και αιμοκαλλιέργειες

6. Απεικονιστικός έλεγχος

Η αξονική τομογραφία είναι η απεικονισ τική εξέταση 
εκλογής στην αρχική διερεύνηση του κώματος, επιτρέπο-
ντας την γρήγορη εκτίμηση ενδοκράνιων δομικών αλλοι-
ώσεων. Η ευαισθησία της όμως, είναι κατώτερη της μαγνη-
τικής τομογραφίας στα πρώιμα στάδια ισχαιμικών βλαβών 
(ειδικά του στελέχους), σε εγκεφαλίτιδες ή στην ανίχνευση 
αξονοτμήσεων στη λευκή ουσία και άλλες διάχυτες βλάβες. 
Παρά ταύτα, η μαγνητική είναι χρονοβόρα και το μαγνητικό 
πεδίο δυσχεραίνει την χρήση συσκευών παρακολούθησης, 
καθιστώντας την συμπληρωματική εξέταση, όταν ο αρχικός 
έλεγχος αδυνατεί να εξηγήσει την κλινική εικόνα.[16]

Εικόνα 1 Τύποι εγκολεασμού: 1. Υποδρεπανικός, 2. 
Κεντρικός, 3. Πλάγιος, 4. Παρεγκεφαλιδικός 
(των αμυγδαλών).
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Όπως και με όλους τους βαριά πάσχοντες, η άμεση αντι-
μετώπιση των ασθενών με σοβαρή διαταραχή συνείδησης 
ξεκινά με το γνωστό σε όλους A.B.C.D.E.(A=Airway/
Α ε ρ α γωγ ό ς ,  B=B r e a t h i n g /Ανα π νο ή - Α ε ρ ι σ μό ς ,  
C=Circulation/ Κυκλοφορία- Αιμάτωση, D=Dissability/ 
Νευρολογική αναπηρία, E=Exposure/Έκθεση-Αποκά-
λυψη),  το οποίο προηγείται κάθε άλλης εξέτασης ή δια-
δικασίας, γιατί στην οξεία φάση οι ασθενείς δεν πεθαί-
νουν από κακή διάγνωση, αλλά από κακή αντιμετώπιση. 
Η προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης του 
ασθενούς τα επόμενα λεπτά και τα βασικά στοιχεία είναι 
ο αεραγωγός, η αναπνοή και η κυκλοφορία.[17] Η άμεση 
εξασφάλιση του αεραγωγού είναι εξαιρετικής σημασίας, 
με την απόφαση για διασωλήνωση όμως να είναι δύσκολη 
ορισμένες φορές. Μολονότι ή κλασσική ένδειξη διασωλή-
νωσης είναι η GCS<8, ορισμένες αιτίες διαταραχών της 
συνείδησης μπορεί να είναι εύκολα θεραπεύσιμες, όπως 
η υπογλυκαιμία, η επιληψία (όχι το Status Epilepticus), ή 
η τοξιναιμία από ορισμένα ναρκωτικά όπως οι βενζοδιαζε-
πίνες ή τα οπιοειδή. Από την άλλη σε παθολογίες όπως  το 
μεγάλο έμφρακτο της παρεγκεφαλίδας, ένα μεγάλο ενδο-
κράνιο αιμάτωμα, η μια βαριά βλάβη του στελέχους, η δι-
ασωλήνωση πρέπει να γίνεται πριν την περαιτέρω επιδεί-
νωση, και την τελική απώλεια του αεραγωγού. Η σταθερο-
ποίηση της Αυχενικής Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης 
(ΑΜΣΣ) πρέπει να γίνεται σε αυτό το στάδιο (ακόμη και 
όταν δεν υπάρχει Τραυματική Κάκωση Εγκεφάλου)  μέχρι 
να αποκλειστεί η ύπαρξη παθολογίας της ΣΣ.[18] 

Η υποξία, ο υποαερισμός και ο υπεραερισμός πρέπει 
να αποφεύγονται. Ο μηχανικός αερισμός πρέπει να δια-
τηρεί PO2>100mm Hg και PCO2 μεταξύ 35-40 mm Hg, 
κάτι για το οποίο μπορεί να χρειαστεί την χορήγηση κατα-
σταλτικών και μυοχαλαρωτικών παραγόντων. Έτσι βέβαια 
θα χάσουμε το πλεονέκτημα της νευρολογικής εκτίμησης 
του ξυπνητού ασθενούς, όμως η επαρκής ανταλλαγή αε-
ρίων και η νευροπροστασία  του πάσχοντος εγκεφάλου,  
μπορεί να είναι δύσκολη αλλιώς.[19] Η κυκλοφορία πρέπει 
να διατηρείται, ώστε ο εγκέφαλος να έχει επαρκή πα-
ροχή οξυγόνου και  τροφικών στοιχείων (γλυκόζη, φω-
σφόρος) και απομάκρυνση των βλαπτικών και τοξικών ου-
σιών. Η υπόταση πρέπει να θεραπεύεται άμεσα και επιθε-
τικά, με την χορήγηση ισότονων υγρών, αντικατάσταση του 
απολεσθέντος αίματος και την χρήση αγγειοσυσταλτικών 
φαρμάκων, ώστε η Μέση Αρτηριακή Πίεση να διατηρείται 
άνω του 70 mm Hg και πιθανόν ορισμένες φορές μεταξύ 
80-90 mm Hg (εάν υπάρχει σοβαρή ενδοκράνια υπέρ-
ταση ICP>20 mm Hg).[20] 

Η  χορήγηση γλυκόζης 25 mg συστήνεται, εκτός εάν 

η εξέταση αίματος μπορεί άμεσα να επιβεβαιώσει νόρμο- 
υπεργλυκαιμία. Η διατροφική έλλειψη μπορεί να οδη-
γήσει σε νόσο Wernicke (3% των ασθενών προσκομίζο-
νται σε κώμα), οπότε Θειαμίνη  50-100mg IV, η οποία είναι 
φθηνή και ασφαλής, θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε πε-
ρίπτωση κώματος αγνώστου αιτιολογίας. Εξίσου σημα-
ντική είναι η αποκατάσταση της οξεοβασικής ισορροπίας, 
των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και η διατήρηση της θερ-
μοκρασίας. Η χορήγηση ειδικών αντιδότων για υπερδο-
σολογία οπιοειδών ή βενζοδιαζεπινών πρέπει να γίνεται 
με προσοχή, γιατί μπορεί να προκαλέσει οξεία στέρηση 
στον εθισμένο ή επιληψία στους ασθενείς με προδιάθεση. 

Η επιληψία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα με βεν-
ζοδιαζεπίνες και αντιεπιληπτικά. Ο ασθενής που έχει 
συνεχόμενη επιληπτική δραστηριότητα για περισσό-
τερο από 30 λεπτά, ή δεν έχει ανάκτηση του επιπέδου 
συνείδησης μεταξύ των κρίσεων, βρίσκεται σε Status 
Epilepticus. Πρέπει επίσης να είμαστε υποψιασμένοι για 
Status Epilepticus που δεν συνοδεύεται από τονικοκλο-
νικούς σπασμούς, μιας και είναι συχνότερο από ότι υπο-
λογίζεται.[21] Η χρήση επαρκούς καταστολής, αποιδημα-
τικών, υπεραερισμού και πιθανής αποσυμπιεστικής κρα-
νιεκτομίας πρέπει να είναι κομμάτι του σχεδιασμού μας, 
όταν υπάρχει κλινική υποψία, εργαστηριακή (με ενδοκρα-
νιακά monitoring) ή ακτινολογική επιβεβαίωση για ενδο-
κράνια υπέρταση. Ενδοκράνιο καθετήρα μέτρησης ICP 
δικαιούνται ακόμη και ασθενείς  με φυσιολογική CT εγκε-
φάλου, αρκεί να έχει δύο από τα παρακάτω: ηλικία άνω 
των 40 ετών, υπόταση, ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη 
παθολογική στάση.[22] 

Όταν με την διαταραχή του επιπέδου συνείδησης 
συνυπάρχει πυρετός, αυχενική δυσκαμψία, φωτοφοβία 
και άλλα συμπτώματα  μηνιγγισμού, τότε πρέπει να υπο-
ψιαστούμε λοίμωξη του ΚΝΣ. Κάθε ασθενής θα πρέπει 
να ξεκινά αντιβιοτική θεραπεία το συντομότερο δυνατό. 
Λήψη καλλιεργειών αίματος, πτυέλων, βρογχικών εκκρί-
σεων, και ούρων πρέπει να γίνεται άμεσα. Για την διενέρ-
γεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης πρέπει πρώτα να απο-
κλείεται, χωροκατακτητική βλάβη, αυξημένη ενδοκράνια 
πίεση, και επικείμενος εγκολεασμός.[23]

Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την σημαντικότητα της επαρ-
κούς θερμιδικής κάλυψης και της διατροφής, της  καθη-
μερινής νοσηλευτικής φροντίδας των οφθαλμών, στό-
ματος και δέρματος, της τακτικής αλλαγής της θέσης του 
σώματος και των άκρων,της αναπνευστικής φυσιοθερα-
πείας και της κινησιοθεραπείας, της πρόληψης των κατα-
κλίσεων, των ελκών από στρες και της εν-τω βάθει φλεβο-
θρόμβωσης.

Αντιμετώπιση του  Ασθενούς με Διαταραχές του Επιπέδου Συνείδησης6


