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Ανασκόπηση

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση 
και θεραπευτικοί χειρισμοί

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αυ χε ναλ γί α εμ φα νί ζε ται, πο λύ συ χνά με πε ριο χι κό χα ρα κτή ρα, 
ως πό νος στον αυ χέ να που αρ κε τές φο ρές α ντανα κλά ται στους 
ώ μους, στα ά νω ά κρα, στο ι νί ο, α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο 
ανα το μι κό τμή μα του αυ χέ να, ε νώ υ πάρ χουν αρ κε τές πε ρι πτώ σεις 
ό που ο πό νος εμ φα νί ζε ται στον αυ χέ να α ντα να κλα στι κά α πό άλ λη 
α να το μι κή πε ριο χή ό πως εί ναι η καρ διά, το διά φραγ μα κ.λπ. 

Τα συ χνό τε ρα αί τια αυ χε ναλ γί ας εί ναι βλά βες κυ ρί ως στις εν
δο α πο φυ σιακές αρ θρώ σεις, στους με σο σπον δύ λιους δί σκους ή 
πα θή σεις των μυών, των συνδέ σμων, των νευ ρι κών ρι ζών, του 
μυε λι κού σω λή να ο ποιασ δή πο τε αι τιο λο γί ας ό πως εκ φυ λι στι κής, 
φλεγ μο νώ δους, λοι μώ δους ή νε ο πλα σμα τι κής.

Η δια φο ρι κή διά γνω ση, η δια γνω στι κή προ σέγ γι ση και η θε ρα
πευ τι κή α ντι μετώ πι ση ε ξαρ τώ νται α πό την αι τί α της αυ χε ναλ γί ας. 
Η διά γνω ση στη ρί ζε ται στο ι στο ρι κό, στην κλι νι κή ε ξέ τα ση, στους 
χα ρα κτή ρες του πό νου, στα συ νο δά συ μπτώ μα τα, στα α πει κο νι
στι κά, σπιν θη ρο γρα φικά ή στα ό ποια άλ λα ερ γα στη ρια κά ευ ρή
μα τα υ πάρ ξουν. Οι θε ρα πευτι κοί χει ρι σμοί εί ναι αι τιο λο γι κοί και 
α πο σκο πούν εί τε στην το πι κή α ντιμε τώ πι ση με φυ σι κά φαρ μα κευ
τι κά ή χει ρουρ γι κά μέ σα είτε στη συ στη μα τι κή, ε φό σον υ πάρ χει 
υ πο κεί με νη συ στη ματι κή νό σος. 

Ελ λη νι κή Ρευ ματoλoγί α 2006,17(1):6576

Ό ροι ευ ρε τη ρί ου: αυ χε ναλ γί α, σύν δρο μο εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ
σε ων, αυ χε νοβρα χιό νιο σύν δρο μο, αυ χε νι κή μυε λο πά θεια, δι σκί τι δα, 
ι νο μυαλ γί α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο αυ χέ νας εί ναι το α νώ τε ρο τμή μα της σπον δυ λι κής στή λης και 
η κα τα σκευ ή του εί ναι α νά λο γη της λει τουρ γί ας του, ε νώ δια φέ ρει 
σημα ντι κά α πό τις υ πό λοι πες μοί ρες της σπον δυ λι κής στή λης13. 
Στη ρί ζει και στρέ φει την κε φα λή αλ λά και τη «δια τρέ φει» δια μέ σου 
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των σπον δυ λο βα σι κών αρ τη ριών που δια περ νούν 
μέ σα α πό τα ε γκάρ σια σπον δυ λι κά τρή μα τα και 
ει σέρ χο νται στο κρα νί ο. Ο αυ χέ νας σχη μα τί ζε ται 
α πό τους ε πτά πρώ τους σπον δύ λους της σπον δυ
λι κής στή λης που έ χουν ει δι κή κα τα σκευ ή για να 
υ ποστη ρί ξουν τις λει τουρ γί ες αυ τές. Ο πρώ τος 
και o δεύ τε ρος αυ χε νι κός σπόν δυ λος εί ναι ει δι κά 
δια μορ φω μέ νοι για τη στή ρι ξη και τη στρο φή της 
κε φα λής. Οι υ πό λοι ποι πέ ντε αυ χε νι κοί σπόν δυ λοι 
έ χουν πα ρό μοια κα τα σκευ ή (ει κό να 1), α πο τε λού
νται δη λα δή α πό α) το σπον δυ λι κό σώ μα β) τις 
ε γκάρ σιες α πο φύ σεις με τα ε γκάρ σια τρή μα τά 
τους, δια μέσου των ο ποί ων διέρ χο νται κά θε τα 
οι σπον δυ λο βα σι κές αρ τη ρί ες, και με τις αρ θρι
κές ε πι φά νειες των α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων με 
τις ο ποί ες διαρ θρώ νο νται οι σπόν δυ λοι με τα ξύ 
τους, γ) τα σπον δυ λι κά τό ξα, δ) τις α καν θώ δεις 
α πο φύ σεις που μα ζί με τα πλά για ο γκώ μα τα και 
τα σπον δυ λι κά σώ μα τα σχη μα τί ζουν το σπον
δυ λι κό σω λή να, μέ σω του ο ποί ου διέρ χε ται ο 
νω τιαί ος μυε λός. 

Οι α πο φυ σια κές ή ο πί σθιες αρ θρώ σεις εί ναι 
διαρ θρώ σεις που ε πεν δύ ο νται α πό αρ θρι κό υ μέ
να, πε ρι βάλ λο νται α πό αρ θρι κό θύ λα κο και αρ
θρι κούς συν δέ σμους και ε νι σχύ ο νται ε ξω τε ρι κά 
α πό τους μυς που πε ριβάλ λουν τη σπον δυ λι κή 
στή λη. Εν δια φέ ρον πα ρου σιά ζει η πλού σια νεύ
ρω σή τους α πό ι διο ϋ πο δο χείς και υ πο δο χείς του 
πό νου, ε νώ βρί σκο νται σε ά με ση γειτ νί α ση με 
τις ο πίσθιες (αι σθη τι κές) νευ ρι κές ρί ζες. Οι ο πί
σθιες αρ θρώ σεις ε πι τρέ πουν κι νήσεις πρό σθιας 
κάμ ψης και στρο φής πλά γιας κάμ ψης ο λί γων 
μοι ρών, ε νώ πα ράλ λη λα ε μπο δί ζουν την πρό σθια 
ο λί σθη ση των σπον δύ λων. Ο προ σα να το λι σμός 
τους στο χώ ρο δια φο ρο ποιεί ται α νά λο γα με το 
ε ξε τα ζό με νο τμή μα της ΑΜ ΣΣ47. 

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΤΗΣΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑΣ

Η αυ χε ναλ γί α α νά λο γα με τον τρό πο έ ναρ ξης 
του πό νου δια κρί νε ται σε: 

1. Ο ξεί α αυ χε ναλ γί α (ό ταν εμ φα νί ζε ται ά με σα 
με τά α πό έκ θε ση στον αι τιο λογι κό πα ρά γο ντα π.χ. 
κά κω ση) ο πό τε και η συ μπτω μα το λο γί α της έ χει 
χα ρα κτή ρες ο ξείς, ε νώ η α ντα νά κλα ση του πό νου, 

Εικόνα 1.Αυχενικήμοίρασπονδυλικήςστήλης(ΑΜΣΣ),
(α)άτλας(Α1)καιάξονας(Α2)σεαριστερήπλάγια
όψη,(β)Α2Θ1σεδεξιάπλάγιαόψη,(γ)Α3Α5σε
πρόσθιαόψη
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η διάρ κειά του και η τυ χόν εμ φά νι ση συ νο δών 
συ μπτω μά των ε ξαρ τώ νται α πό την αι τιο λο γί α 
της (π.χ. η εμ φά νι ση πυ ρε τού αν πρό κει ται για 
λοι μώ δες αί τιο).

2. Χρό νια αυ χε ναλ γί α (ό ταν η συ μπτω μα το λο γί α 
ε γκα θί στα ται στα δια κά και πα ρα μέ νει ή ε πι δει νώ
νε ται α νά λο γα με την αι τιο λο γί α της).

 
Τα αί τια που μπο ρεί να προ κα λέ σουν αυ χε ναλ

γί α δια κρί νο νται σε σκε λε τικά και μη σκε λε τι κά. 
1.Σκελετικάαίτιααυχεναλγίαςείναι:

α) Λοι μώ δη αί τια με πιο συ χνά το στα φυ λό
κοκ κο, τη βρου κέλ λα και το βα κίλ λο του Koch 
και κλι νι κή εκ δή λω ση δι σκί τι δα, ο στε ο μυε λί τι δα, 
α πο στή μα τα ή ση πτι κή αρ θρί τι δα.

β) Νε ο πλα σμα τι κά αί τια που δια κρί νο νται σε 
πρω το πα θή και δευ τε ρο πα θή.

γ) Φλεγ μο νώ δη αί τια ό πως η ά ση πτη δι σκί τι δα 
ή α πό προ σβο λή του αυ χέ να α πό συ στη μα τι κά 
νο σή μα τα ό πως η μυο σί τι δαπο λυ μυο σί τι δα, η 
ρευ ματι κή πο λυ μυαλ γί α, η ρευ μα το ει δής αρ θρί
τι δα, η α γκυ λωποι ητι κή σπον δυ λί τι δα ή η ψω ρια
σι κή σπον δυ λί τιδα.

δ) Κα κώ σεις μα λα κών ή ο στι κών μο ρί ων.
ε) Εκ φυ λι στι κές βλά βες του δί σκου ή και των 

εν δο α πο φυσια κών αρ θρώ σε ων.
2.Μησκελετικάαίτιααυχεναλγίαςείναι:

α) Πα θή σεις του φά ρυγ γα ό πως φα ρυγ γί τι
δα.

β) Πα θή σεις του λά ρυγ γα ό πως λα ρυγ γί τι δα, 
καρ κί νος.

γ) Πα θή σεις της τρα χεί ας ό πως τρα χει ί τι δα.
δ) Πα θή σεις του θυ ρε ο ει δή ό πως θυ ρε ο ει δί

τι δα.
ε) Λεμ φα δε νί τι δα.
στ) Φλεγ μο νή ή ρή ξη των κα ρω τί δων.
ζ) Φλεγ μο νή, α νεύ ρυ σμα ή ρή ξη α νευ ρύ σμα

τος της α ορ τής.
η) Πα θή σεις της καρ διάς ό πως στη θάγ χη, έμ

φραγ μα.
θ) Πα θή σεις του δια φράγ μα τος α πό λοί μω ξη 

ή φλεγ μο νή.
Σύμ φω να με μί α άλ λη τα ξι νό μη ση τα αί τια της 

αυ χε ναλ γί ας δια κρί νο νται σε:

1.Μηχανικάαίτια

• Κά κω ση αυ χέ να 
• Κή λη με σο σπον δυ λί ου δί σκου 
• Αυ χε νι κή σπον δύ λω ση 
• Αυ χε νι κή μυε λο πά θεια 

2.Λοιμώδηαίτια

• Ο στε ο μυε λί τι δα 
• Δι σκί τι δα 
• Μη νιγ γί τι δα 
• Έρ πη τας ζω στή ρας 
• Νό σος του Lyme 

3.Ρευματολογικάαίτια

• Ρευ μα το ει δής αρ θρί τι δα
• Σπον δυλοαρ θρο πά θειες
• Ρευ μα τι κή πο λυ μυαλ γί α
• Ι νο μυαλ γί α
• Διά χυ τη ιδιο πα θής σκε λετι κή υπε ρό στω ση
• Μι κρο κρυ σταλ λι κή νό σος 

4.Νευρολογικάαίτια

• Ε ρε θι σμός του βρα χιο νί ου πλέγ μα τος 
• Πε ρι φε ρι κή πα γί δευ ση αυ χε νι κού νεύ ρου
• Νευ ρο πά θειες
• Σύν δρο μο αυ χε νο βρα χιό νιου συ μπλέγ μα τος
• Συ ριγ γο μυε λί α 

5.Νεοπλάσματα

• Ο στε ο βλά στω μα
• Ο στε ο χόν δρω μα
• Νευρί νω μα
• Αι μαγ γεί ω μα
• Γλοί ω μα 
• Χόρ δω μα
• Ό γκος Pancoast 
• Χον δρο σάρ κω μα
• Γι γα ντο κυτ τα ρι κοί ό γκοι
• Με τα στά σεις 

6.Αναφερόμενοςπόνοςαπό:

• Σύν δρο μο θω ρα κι κής ε ξό δου 
• Οι σο φα γί τι δα 
• Στη θάγ χη 
• Ρή ξη α νευ ρύ σμα τος 

7.Διάφορααίτια

• Νό σος Paget
• Σαρ κο εί δω ση
• Κα ρω τι δο δυ νί α
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Η αυ χε ναλ γί α α νά λο γα τους χαρα κτή ρες του 
πό νου δια κρί νε ται σε: 
1.Αυχεναλγίαμηχανικούτύπου.

Ο πό νος εμ φα νί ζε ται με τις κι νή σεις του αυ χέ
να και υ πο χω ρεί με την α νά παυ ση. Προ κα λεί ται 
α πό εκ φυλι στι κού τύ που βλά βες των α να το μι κών 
μο ρί ων του αυ χέ να και κυ ρί ως α πό την εκ φύ λι
ση των εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων και την 
εκ φύλι ση των με σο σπον δυ λί ων δί σκων, ι διαί τε ρα 
δε των κα τώ τε ρων. Αυ χε ναλ γί α μη χα νι κού τύ που 
προ κα λούν ε πί σης οι κα κώ σεις και τα με τα τραυ
μα τι κά σύν δρο μα τό σο των ο στι κών δο μών της 
ΑΜ ΣΣ ό σο και των μα λα κών μο ρί ων που την 
περι βάλ λουν. 
2.Αυχεναλγίαφλεγμονώδουςτύπου.

Ο πό νος εμ φα νί ζε ται με τά α πό πα ρα τε τα μέ νη 
α κι νη σί α του αυ χέ να, συ νή θως κα τά τις νυ κτε ρι
νές ώ ρες και κα τά την πρω ι νή έ γερ ση, διαρ κεί 
μια ώ ρα και πλέ ον και υ πο χω ρεί με τις κι νή σεις. 
Τα αί τιά της ο φεί λο νται σε φλεγ μο νώ δεις διερ γα
σί ες των αρ θρώ σε ων, των μυών και των μυ ϊ κών 
πε ρι τονιών.

Η αυ χε ναλ γί α φλεγ μο νώ δους τύ που α νά λο γα 
με την αι τί α που την προ κα λεί χωρί ζε ται σε λοι
μώ δη (α πό ε ντό πι ση μι κρο βια κού πα ρά γο ντα) 
και μη λοι μώ δη (κυ ρί ως αυ το ά νο σης φλεγ μο νώ

δους αι τιο λο γί ας).
3.Αυχεναλγίανεοπλασματικούτύπου.

Ο πό νος εί ναι συ νε χώς ε πι δει νού με νος στην 
πά ρο δο του χρό νου και έ χει τους ί διους στα θε
ρούς χα ρα κτή ρες α νά λο γους με την έ κτα ση και 
την ε ντό πι σή του τό σο στην κί νη ση ό σο και με τά 
α πό πα ρα τε τα μέ νη α κι νη σί α.

ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗΤΗΣΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑΣ

Α νε ξάρ τη τα α πό την αι τιο λο γί α του, ο πό νος 
στον αυ χέ να έ χει ο ρι σμέ νη α ντα νά κλα ση και κά
ποια άλ λα συ νο δά συ μπτώ μα τα, α νά λο γα με το 
α να το μι κό μό ριο που προ σβάλ λε ται. Κα τά συ νέ
πεια, πλη ρο φο ρί ες α να φο ρι κά με το χα ρακτή ρα 
του πό νου και την α ντα νά κλα ση μα ζί με το ι στο
ρι κό, την κλι νι κή ε ξέ ταση και τα ευ ρή μα τα των 
ερ γα στη ρια κών και α πει κο νι στι κών ε ξε τά σε ων θα 
συν δρά μουν στη δια γνω στι κή προ σέγ γι ση .

Αυ χε ναλ γί α που ο φεί λε ται σε πά θη ση ή βλά βη 
των μα λα κών μο ρί ων εί ναι το πικά ε ντο πι ζό με νη 
και σπά νια έ χει α ντα νά κλα ση. Η κλι νι κή ε ξέ τα
ση μα ζί εν δεχο μέ νως με κά ποια ερ γα στη ρια κά 
ευ ρή μα τα θα βο η θή σουν στη διά γνω ση, ό πως 
π.χ. αυ χε ναλ γί α που ο φεί λε ται σε φλεγ μο νώ δη 
πά θη ση των μυών θα δώ σει ε κτός των το πι κών 
ε νο χλη μά των και ευ ρη μά των και άλ λα κλι νι κά 

Εικόνα 2. ΣχηματικήαναπαράστασησπονδύλουστομεσαίοτμήματηςΑΜΣΣ.(α)άνωεπιφάνεια(β)πλάγια
επιφάνεια.
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ση μεί α ή ερ γα στη ρια κά ευ ρή μα τα συ στη μα τι κής 
δερ μα το ή πο λυ μυο σί τιδας. Αρ κε τά έ ντο νη αυ
χε ναλ γί α ο ξεί ας ει σβο λής, που α παι τεί και ά με ση 
α ντιμε τώ πι ση, εί ναι ο πό νος με ρι ζι τι κή κα τα νο μή 
α πό πί ε ση και χα ρα κτή ρες ανά λο γους με το αί τιο 
που προ κα λεί την πί ε ση, ό πως μη χα νι κού τύ που 
α πό μη χανι κή βλά βη ή φλεγ μο νώ δους τύ που α
πό πλά γιες και κε ντρι κές κή λες με σο σπονδυ λί ου 
δί σκου με χα ρα κτή ρες αυ χε νο βρα χιο νί ου νευ
ραλ γί ας και συ γκε κριμέ νη κα τα νο μή. Αυ χε ναλ γί α 
α πό ε ρε θι σμό των μη νίγ γων (μη νιγ γί τι δα ή άλ λες 
πα θή σεις που προ κα λούν μη νιγ γι σμό, ό πως η δι
ή θη ση των μη νίγ γων α πό νε ο πλα σί α) θα πρέ πει 
πά ντα να τί θε ται στη δια φο ρι κή διά γνωση σε 
μί α έ ντο νη αυ χε ναλ γί α χω ρίς α ντα να κλά σεις και 
η διά γνω σή της ί σως α παι τή σει ο σφυο νω τιαί α 
πα ρα κέ ντηση. Η ι νο μυαλ γί α τί θε ται στη δια φο
ρι κή διά γνω ση της χρό νιας αυ χε ναλ γί ας, αν και 
ε φό σον πλη ρού νται τα κρι τή ρια και πά ντα ως 
διά γνω ση εξ α ποκλει σμού8,9. 

Ο χρό νος και ο τρό πος έ ναρ ξης, το ση μεί ο 
έ ναρ ξης, η α ντανά κλα ση του πό νου, ο χα ρα κτή
ρας, η ποιό τη τα , η συ χνό τη τα και η διάρ κεια των 
ε πει σο δί ων, οι πα ρά γο ντες που ε πι βαρύ νουν ή 
που α να κου φί ζουν τη συ μπτω μα το λο γί α βο η θούν 
ση μα ντι κά στη δια φο ρι κή διά γνω ση.

ΚΛΙΝΙΚΑΣΥΝΔΡΟΜΑΠΟΥΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ

Ο πό νος στην πε ριο χή του αυ χέ να, μα ζί με 
τον πό νο στην ο σφύ εί ναι α πό τις συ χνό τε ρες 
αι τί ες προ σέ λευ σης στο για τρό. Τα πιο συ χνά 
αί τια αυ χε ναλ γί ας εί ναι τα εκ φυ λι στι κά και ι διαί
τε ρα η εκ φύ λι ση του με σο σπον δύ λιου δί σκου. 
Με δε δο μέ νη ό μως την ύ παρ ξη α κτι νολο γι κών 
ευ ρη μά των εκ φύ λι σης των Α5Α6 και Α6Α7 δί
σκων στην πλειο νό τη τα των ε ξε τα ζο μέ νων με τά 
την η λι κί α των τριά ντα ε τών και την πα ράλ λη λη 
α που σί α α ντί στοι χων κλι νι κών εκ δη λώ σε ων και 
ε πι πρό σθε τα με τη δια πί στω ση ό τι οι με σο σπον
δύ λιοι δί σκοι έ χουν α ραιούς υ πο δο χείς πό νου, 
η πιο συ χνή αι τί α αυ χε ναλ γί ας, α νε ξαρ τή τως 
του τύ που, φαί νε ται να εί ναι η εκ φύ λι ση των 
εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων, σύμ φω να με 
τη διε θνή βι βλιο γρα φί α10,11. 

Η συ μπτω μα το λο γί α που οφεί λε ται στην εκ φύ
λι ση του δί σκου και την προ βο λή του δι σκι κού 
υ λι κού (πη κτο ει δής πυ ρή νας) εί ναι ε λά χι στη, 
ω στό σο μπο ρεί να προ κλη θεί αρ κε τά έ ντο νη 
αυ χε ναλ γί α ο ξεί ας ει σβο λής εί τε με ρι ζι τι κή κα
τα νο μή και χα ρα κτή ρες μη χα νι κού τύ που εί τε 
φλεγ μο νώ δους τύ που α πό πλά γιες και κε ντρι κές 
κή λες με σο σπον δυ λί ου δί σκου με κα τα νο μή 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά Ριζιτικού Πόνου από Ερεθισμό Νευρικής Ρίζας

Νευρική  Αντανάκλαση Απώλεια Απώλεια Μείωση 
ρίζα πόνου αισθητικότητας κινητικότητας τενόντιου
    ατανακλαστικού
Α5 Αυχένας και έξω  Ώμος Δελτοειδής Δικεφάλου
 επιφάνεια ώμου 
 και άνω άκρου  

Α6 Έξω επιφάνεια  Δείκτης, αντίχειρας Δικέφαλος Δικεφάλου
 άνω άκρου, αντίχειρας, 
 δείκτης  

Α7 Έξω επιφάνεια  Δείκτης,  Τρικέφαλος Τρικεφάλου
 άνω άκρου,  μέσος δάκτυλος
 μέσος δάκτυλος 

Α8 Έσω επιφάνεια του  Μικρός δάκτυλος Καμπτήρες  Δεν επηρεάζεται
 άκρου και μικρό δάκτυλο  των δακτύλων
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αυ χε νο βρα χιο νί ου νευ ραλ γί ας. Ό ταν συ νυ πάρ
χουν και άλ λοι πα ρά γο ντες, ό πως η στέ νω ση 
του σπον δυ λι κού σω λή να, προ κα λεί ται σο βα ρό 
σύν δρο μο που παίρ νει την ο νο μα σί α της αυ χε
νι κής μυε λο πά θειας.

Α.Σύνδρομοενδοαποφυσιακώναρθρώσεων
(facetjointsyndrome)

Ό πως προ κύ πτει α πό την α να κοί νω ση του 
Grieve12 α να φορι κά με το ό τι ο με σο σπον δύ λιος 
δί σκος έ χει ε λά χι στους υ πο δο χείς πό νου, από 
την ερ γα σί α των Gore και συν.10 α να φο ρι κά με 
το ό τι τα α κτι νο λο γι κά ευ ρή μα τα στέ νω σης στα 
με σο σπον δύ λια δια στή μα τα Α5Α6 ή Α6Α7 εί ναι 
σχε δόν στα θε ρά με τά την η λι κί α των τριά ντα 
ε τών σε α συ μπτω μα τικά ά το μα, ε νώ δεν εί ναι 
στα θε ρά τα ε πώ δυ να κλι νι κά σύν δρο μα που 
μπο ρεί να προ κλη θούν, κα θώς και α πό άλ λες 
α να κοι νώ σεις49,1321 α να φο ρι κά με τα διά φο ρα 
αί τια αυ χε ναλ γί ας, φαί νε ται ί σως ό τι η πιο συ χνή 
αι τί α αυ χε ναλ γί ας εί ναι η εκ φύ λι ση των εν δο α πο
φυ σια κών αρ θρώ σε ων. 

Η εκ φυ λι στι κή αρ θρο πά θεια μιας ή και πε ρισ
σο τέ ρων εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε ων, και το 
κλι νι κό σύν δρο μο που προ κα λεί ται, εκ δη λώ νε ται 
με αυ χε ναλ γί α, το πι κή ευαι σθη σί α και α ντα νά κλα
ση του πό νου α νά λο γα με την προ σβε βλημέ νη 
άρ θρω ση. Έ τσι χα ρα κτη ρι στι κή α ντα νά κλα ση 

εμ φα νί ζε ται ως: α) ω τογναθι κή κε φα λαλ γί α α πό 
ε ρε θι σμό του πρό σθιου κλά δου της Α2 ρί ζας που 
νευ ρώνει την πε ριο χή της πα ρω τί δας, την ο πι σθο ω
τιαί α πε ριο χή και τη γω νία της γνά θου17, β) ι νια κή 
κε φα λαλ γί α, συ χνά με α ντανά κλα ση πά νω α πό 
το φρύ δι (νευ ραλ γί α Arnold) α πό ε ρε θι σμό του 
ο πί σθιου κλά δου της ί διας ρί ζας και του νεύ ρου 
του Arnold το ο ποί ο νευ ρώ νει το τρι χωτό της κε
φα λής α πό το ι νί ο ως τη με σο ω τιαί α γραμ μή3,8 
γ) αυ χε ναλ γί α με α ντα νά κλα ση στο στερ νο κλει δο
μα στο ει δή μυ α πό ε ρε θι σμό του προ σθί ου κλά
δου της Α3 ρί ζας7 και δ) ι νια κή αυ χε ναλ γί α α πό 
ε ρε θι σμό του ο πί σθιου κλά δου της Α3 ρί ζας1,7. 
Η προ σβο λή των εν δο α πο φυ σια κών αρ θρώ σε
ων Α4Θ1 προ κα λεί την κλι νι κή ει κό να που στην 
κα θη με ρι νή πρα κτι κή α πο κα λού με ραιβό κρα νο 
και συ γκε κρι μέ να: α) η προ σβο λή της Α4Α5 άρ
θρω σης προ κα λεί πό νο και μυ ϊ κό σπα σμό στη 
με σαί α αυ χε νι κή μοί ρα, β) η προ σβο λή της Α5Α6 
προ κα λεί πό νο και μυ ϊ κό σπα σμό στην κα τώ τε ρη 
μοί ρα του αυ χέ να και στα α νώ τε ρα ση μεί α του 
τρα πε ζο ει δούς μυός, γ) η προ σβολή της Α6Α7 
εκ δη λώ νε ται με πό νο στην υ περ πλά τιο πε ριο χή 
και δ) η προ σβο λή της Α7Θ1 άρ θρω σης με πό νο 
στη με σο πλά τιο πε ριο χή. 

Α πό τη συμ με το χή του πρό σθιου κλά δου του 
εν δο ρα χιαί ου νεύ ρου προ κα λεί ται βρα χιό νια 
νευ ραλ γί α, που α νά λο γα την προ σβε βλη μέ νη 
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Εικόνα 3. Σχηματικήκατανομήτουπόνουανάλογαμετονερεθισμόαυχενικήςρίζας.
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άρ θρω ση εμ φα νί ζει κα τα νο μή Α4, Α5, Α6, Α7 ή 
Α8 ρί ζας με πό νο και ευαι σθη σί α στην α ντί στοι
χη πε ριο χή (σχή μα 1,2,3,4,5), χω ρίς ωστό σο να 
ε πη ρε ά ζε ται η μυ ϊ κή ι σχύς ή θρέ ψη και χω ρίς 
η λε κτρο νευ ρο γρα φικά ή η λε κτρο μυο γρα φι κά 
ευ ρή μα τα. 

Οι εν δο α πο φυ σια κές αρ θρώ σεις των α νώ τε ρων 
αυ χε νι κών σπον δύ λων, δια μέσου των ο πι σθί ων 
κλά δων των Α2 και Α3 ρι ζών, στέλ νουν ε ρεθί σμα τα 
στο σύ στη μα ι σορ ρο πί ας (αι θου σαί ο σύ στη μα) 
και ε πο μέ νως πλη ρο φορί ες στο κε ντρι κό νευ ρι κό 
σύ στη μα για τη θέ ση της κε φα λής, των μα τιών και 
του τρα χή λου68,16. Έ τσι έ να πα θο λο γι κό γε γο νός 
στις πρώ τες εν δο α πο φυ σια κές αρ θρώ σεις μπο ρεί 
να προ κα λέ σει την εμ φά νι ση ενός συν δρό μου με 
ί λιγ γο ή αί σθη μα α στά θειας, κα κου χί α, κα τα βο λή 
και λι γότε ρο συ χνά, ναυ τί α και ε με τό.

Β.Αυχενικήμυελοπάθεια

Η αυ χε νι κή μυε λο πά θεια εί ναι έ να σύν δρο μο 
που εμ φα νί ζε ται με τά α πό χρόνια πί ε ση του νω
τιαί ου μυε λού στο ε πί πε δο του αυ χε νι κού σω λή να. 
Εμ φα νί ζεται σε ά το μα ά νω των 55 ε τών και αι τί α 
του εί ναι ο συν δυα σμός ο στε ο φύ των, εκ φύ λι σης 
και προ βο λής του με σο σπον δύ λιου δί σκου, με α
ποτέ λε σμα τη στέ νω ση του σπον δυ λι κού σω λή να. 
Η κα τα νο μή και η σο βα ρό τη τα των ε νο χλη μά των 
ε ξαρ τώ νται α πό το ε πί πε δο, τη διάρ κεια και το 
βαθ μό στέ νωσης. 

Η πιο συ χνή εκ δή λω ση αυ χε νι κής μυε λο πά
θειας εί ναι η δυ σλει τουρ γί α των ά νω και κά τω 
ά κρων. Οι α σθε νείς έ χουν ε νο χλή μα τα και α πό 
τα τέσ σε ρα ά κρα, δυ σκαμ ψί α και δυ σχέ ρεια, 
στα ά νω ά κρα δυ σκο λί α στη βά δι ση και ορ θο κυ
στικές δια τα ρα χές, ε νώ μό νο το 1/3 των α σθε νών 
πα ρα πο νεί ται για πό νο στον αυ χέ να. Η φυ σι κή 
ε ξέ τα ση α να δει κνύ ει α δυ να μί α στα ά κρα σε συν
δυα σμό με σπα στι κό τητα, αύ ξη ση των α ντα να
κλα στι κών, κλώ νο και θε τι κή δο κι μα σί α Babinski 
στα κά τω ά κρα. 

Γ.Ινομυαλγία

Οι α σθε νείς με σύν δρο μο ι νο μυαλ γί ας πα ρα
πονού νται για διά χυ τους πό νους στα μα λα κά 

μό ρια ε κτε τα μέ νων πε ριο χών του σώ μα τος. Ο 
πό νος ε πι κε ντρώ νε ται στον αυ χέ να ή χα μηλά 
στην ο σφύ και στο μη ρό8. Συ χνά συ νυ πάρ χει κε
φα λαλ γί α, συ νή θως ι νια κή, με α ντα νά κλα ση στο 
μά τι, στο αυ τί και ζά λη. Πολ λές φο ρές οι πό νοι 
συ νο δεύ ο νται α πό δυ σκαμ ψί α, ι διαί τε ρα πρω ι νή, 
που δύ σκο λα δια κρί νε ται α πό τη δυ σκαμψί α της 
ρευ μα το ει δούς αρ θρί τι δας και η διά γνω ση εί ναι 
πο λύ πιο δύ σκο λη ό ταν συ νυ πάρ χουν τα δύ ο 
νο σή μα τα. Διά φο ροι πα ρά γο ντες που μπο ρούν 
να προκα λέ σουν έ ξαρ ση των ε νο χλη μά των εί ναι 
η φυ σι κή ά σκη ση ή η α δρά νεια, ο κακός ύ πνος, 
το συ ναι σθη μα τι κό stress και ο υ γρός και ρός. 
Ε πί σης η έ ξαρ ση μιας άλ λης συ νυ πάρ χου σας 
νό σου μπο ρεί να ε πι δει νώ σει το σύν δρο μο της 
ι νο μυαλ γίας. 

Ο πό νος εί ναι έ ντο νος και βα σα νι στι κός, ε ντο
νό τε ρος α κό μη α πό ε κεί νον της ρευ μα το ει δούς 
αρ θρί τι δας, ό πως προ κύ πτει α πό ε ρω τη μα το
λό για με κλί μακα πό νου που συ μπλη ρώ νο νται 
α πό τους α σθε νείς. Οι πε ρισ σό τε ροι α σθε νείς 
πα ρα πονού νται για κό πω ση που ή δη υ πάρ χει 
α πό το πρω ι νό ξύ πνη μα, αλ λά συ νή θως ε πι δει
νώ νε ται τις α πο γευ μα τι νές ώ ρες. Η πα ρα μι κρή 

Εικόνα 4: Τα επώδυνασημείασεασθενείςμε
ινομυαλγία
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δρα στη ριό τη τα ε πι δει νώ νει τη συ μπτω μα το λο γί α, 
κυ ρί ως τους πό νους και την κό πω ση, αλ λά και η 
πα ρα τε τα μέ νη α πρα ξί α έ χει πα ρό μοια α πο τε λέ
σμα τα στο σύν δρο μο. 

O ύ πνος δεν ξε κου ρά ζει τους α σθε νείς, αν και 
πολ λοί δεν α να φέ ρουν δια τα ρα χές ύ πνου ή α ϋ
πνί α. Η κε φα λαλ γί α α να φέ ρε ται ως κε φα λαλ γί α 
τά σε ως ή βα σα νι στι κή η μι κρα νί α μη α ντα πο
κρι νό με νη εύ κο λα στα φάρ μα κα16. Σύν δρο μο 
ευε ρέ θι στου ε ντέρου συ νυ πάρ χει στο 50% των 
α σθε νών με δια γνω σμέ νο σύν δρο μο ι νο μυαλ γίας8. 
Φαι νό με νο Raynaud, αγ γειο κι νη τικό φαι νό με νο 
προ σο μοιά ζον με Raynaud και ευαι σθη σί α στο 
κρύ ο ε πί σης α να φέ ρεται σε πολ λούς α πό α σθε
νείς με ι νο μυαλ γί α. 

Πολ λοί α σθε νείς πα ρα πονού νται για ι λίγ γους, 
δυ σκο λί α στη συ γκέ ντρω ση, ξη ροφθαλ μί α, ξη ρο
στο μί α, αί σθη μα παλ μών, πα ραι σθη σί ες, αί σθη
μα οιδή μα τος, ευαι σθη σί α στις τρο φές και στα 

φάρ μα κα και ση μα ντι κή λει τουρ γική α νι κα νό τη τα. 
Πε ρί που το 25% των α σθε νών έ χουν κα τά θλι ψη, 
ε νώ η πλειο νό τη τα των υ πο λοί πων έ χουν άγ χος. 
Οι α σθε νείς με ινο μυαλ γί α δεν εί ναι μό νο άρ
ρω στοι, αλ λά τα συ μπτώ μα τά τους σε με γά λο 
βαθ μό ε πι δρούν στις δρα στη ριό τη τές τους και 
μπο ρούν να ο δη γή σουν σε α πο διοργά νω ση της 
κα θη με ρι νό τη τάς τους. 

Ταδιαγνωστικάκριτήριατηςινομυαλγίας
είναι:

1. Ι στο ρι κό ε κτε τα μέ νου, διά χυ του και α κα θό
ρι στου πό νου (στην πλειο νό τητα τους οι α σθε
νείς πα ρα πο νιού νται για αυ χε ναλ γί α ή ι νια κή 
κε φα λαλ γί α).

2. Πό νος που ε κλύ ε ται με την πί ε ση συ γκε κρι
μέ νων ση μεί ων (11 α πό τα 18 ση μεί α) 

3. Χα ρα κτη ρι στι κά συ νο δά συ μπτώ μα τα ό πως: 
κό πω ση, δια τα ρα χές ύ πνου, πα ραισθη σί ες, ευε ρέ

Πίνακας 2. Διαγνωστικά Κριτήρια Ινομυαλγίας

1. Ιστορικό εκτεταμένου, διάχυτου, ακαθόριστου πόνου.

2. Πόνος σε 11 από τα ακόλουθα 18 επώδυνα σημεία κατά τη ψηλάφηση με σχετική πίεση, μετά από 
εξάσκηση:
Ινιακό: Περιοχή ινίου στην πρόσφυση των υποινιακών μυών αμφοτερόπλευρα.
Χαμηλό αυχενικό: Στην πρόσθια επιφάνεια των εγκαρσίων αποφύσεων των Α5– Α6 αμφοτερόπλευρα.
Τραπεζοειδούς: Στη μέση γραμμή του ανώτερου ορίου του τραπεζοειδούς μυός αμφοτερόπλευρα.
Υπερακάνθιο : Στην άνω και μέση επιφάνεια της ωμοπλάτης αμφοτερόπλευρα. 
Δεύτερης πλευράς: Στην άνω και πλάγια επιφάνεια της 2ης στερνοπλευρικής άρθρωσης αμφοτερόπλευρα.
Πλάγιο επικονδυλικό: Δύο εκατοστά πλαγίως των κονδύλων στην άρθρωση του αγκώνα αμφοτερόπλευρα.
Γλουτιαίο: Στο άνω τεταρτημόριο των γλουτών αμφοτερόπλευρα.
Μείζονος τροχαντήρα: Πίσω από το μείζονα τροχαντήρα αμφοτερόπλευρο
Γόνατος: Στην έσω επιφάνεια του γόνατος αμφοτερόπλευρα.

3. Χαρακτηριστικά συμπτώματα:
• Κόπωση 
• Διαταραχές ύπνου 
• Δυσκαμψία 
• Παραισθήσεις
• Κεφαλαλγίες 
• Ευερέθιστο έντερο
• Αγγειοκινητικές διαταραχές άκρων χειρών 
• Κατάθλιψη ή και άγχος
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θι στο έ ντε ρο, αγ γειο κι νη τι κές δια τα ρα χές ά κρων 
χει ρών, κατά θλι ψη ή και άγ χος.

Δ.Αυχενοβραχιόνιοςνευραλγία

Η εμ φά νι ση των ε νο χλη μά των αρχίζει α πό την 
πε ριο χή του αυ χέ να και επε κτεί νε ται στον ώ μο, στο 
βρα χί ο να, στον α γκώ να, στο α ντι βρά χιο και στα 
δά κτυ λα α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο ση μεί ο. 
Στην αυ χε νο βρα χιό νιο νευ ραλ γί α η διά γνω ση 
τί θε ται α πό τη συ μπτω μα το λο γία, την κα τα νο μή 
και τους χα ρα κτή ρες του πό νου, τον τρό πο εμ
φά νι σής της, την ύ παρ ξη ή ό χι υ πο λει πό με νης 
μυ ϊ κής θρέ ψης ή μυ ϊ κής ισχύ ος σε συ γκε κρι μέ
νη ο μά δα μυών α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο 
νευ ρο τό μιο, τη δια τα ρα χή ή ό χι των τε νό ντιων 
α ντα να κλα στι κών, την ύ παρ ξη υ παι σθη σί ας στη 
συ γκε κρι μέ νη πε ριο χή, ε νώ η τα χύ τη τα α γω γής 
των νεύ ρων θα δεί ξει το α κρι βές ση μεί ο βλά βης 
και οι συ μπλη ρω μα τι κές ε ξε τά σεις α πει κο νι στι κές 
και αι μα το λο γι κές θα μας δώ σουν την αι τιο λο
γι κή διά γνω ση. 

ΔΙΑΓΝΩΣΗΤΩΝΚΛΙΝΙΚΩΝΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
ΠΟΥΠΡΟΚΑΛΟΥΝΑΥΧΕΝΑΛΓΙΑ

Η διά γνω ση τί θε ται α πό το ι στο ρι κό, την η λι κί α, 
την κλι νι κή ει κό να, την κατα νο μή και τους χα ρα
κτή ρες του πό νου, α πό την α ντι κει με νι κή ε ξέ τα ση 
με τη ψη λά φη ση για α νεύ ρε ση μυ ϊ κού σπα σμού 
και το πι κής ευαι σθη σί ας στο ση μείο της βλά βης 
ή και σε άλ λα ση μεί α. Συ μπλη ρώ νε ται α πό τον 
α πλό α κτι νο λο γι κό έ λεγ χο, ο ο ποί ος α να λό γως με 
τα πα ρα πά νω ευ ρή μα τα πε ριλαμ βά νει και σπιν θη
ρο γρά φη μα, α ξο νι κή ή μα γνη τι κή το μο γρα φί α, 
κα θώς και α πό τον ερ γα στη ρια κό έ λεγ χο σε υ πο
ψί α λοι μώ δους, νε ο πλα σμα τι κής ή άλ λης αι τί ας, 
έ τσι ώ στε να ο δη γη θού με στην α κρι βή διά γνω ση 
και κα τά συ νέ πεια στη σω στή α ντι με τώ πι ση του 
αρ ρώ στου. 

Συ χνά, ο τρό πος έ ναρ ξης και οι χα ρα κτή ρες του 
πό νου μας ο δη γούν να προ σα να το λι στού με στην 
πι θα νό τη τα τραυ μα τι κής, εκ φυ λιστι κής, λοι μώ δους, 
φλεγ μο νώ δους νε ο πλα σμα τι κής αι τιολο γί ας της 
αυ χε ναλ γί ας. 

Α να λυ τι κά η διά γνω ση στα διά φο ρα κλι νι κά 

σύν δρο μα αυ χε ναλ γί ας τί θε ται σύμ φω να με τα 
πα ρα κά τω:
α)Στοσύνδρομοενδοαποφυσιακώναρθρώ

σεων: 
Η πλειο νό τη τα των α σθε νών εί ναι μέ σης η λι κί ας 

και ά νω, συ νή θως α γύ μνα στα ά το μα, γυ ναί κες, 
που ση κώ νο νται το πρω ί με ι νια κή κε φα λαλ γί α, 
πό νο στον αυχέ να, σύ σπα ση των πα ρα σπον δυ λι
κών μυών με α ντα νά κλα ση στον έ να ή και στους 
δύ ο ώ μους ή α γκώ νες ή με αι μω δί ες στο έ να ή 
και στα δύ ο χέ ρια με κα τα νομή ρί ζας α νά λο γη 
της προ σβε βλη μέ νης άρ θρω σης. Η συ μπτω μα
το λο γί α τους εμ φα νί ζε ται στην κί νη ση, ε πη ρε ά
ζε ται α πό το μα ξι λά ρι, τις καιρι κές συνθή κες, την 
υ γρα σί α κ.ά.

Η κλι νι κή ε ξέ τα ση κα τα δει κνύ ει μυ ϊ κή σύ σπα ση 
και το πι κή ευαι σθη σί α, ε νώ η ε πώ δυ νη συ μπτω
μα το λο γί α, η καυ σαλ γί α ή οι αι μω δίες α να πα
ρά γο νται με την κάμ ψη ή την υ πε ρέ κτα ση του 
αυ χέ να. 

Η α κτι νο γρα φί α θα δεί ξει ο πωσ δή πο τε ευ θεια
σμό της ΑΜ ΣΣ και εν δε χο μέ νως εκ φυ λι στι κές 
αλ λοιώ σεις κυ ρί ως σε κά ποια ή σε κά ποιες εν δο
α πο φυ σια κές αρ θρώ σεις. 

Το η λε κτρο μυο γρά φη μα και η τα χύ τη τα α γω
γής των νεύ ρων εί ναι φυ σιο λο γικά. 

Το σπιν θη ρο γρά φη μα ο στών με τε χνή τιο ή γάλ
λιο εί ναι αρ νη τι κό για άλ λη αιτί α αυ χε ναλ γί ας. 

Η α ξο νι κή ή η μα γνη τι κή το μο γρα φί α που 
εν δε χο μέ νως θε ω ρη θεί α πα ραί τη το να γί νουν 
α να δει κνύ ουν εκ φυ λι στι κές βλά βες στις εν δο α
πο φυ σια κές αρ θρώ σεις με στέ νω ση, πύ κνω ση 
και δη μιουρ γί α ο στε ο φύ των.
β)Στηνινομυαλγία:
Η διά γνω ση εί ναι δυ σκο λό τε ρη, για τί, ε νώ 

πλη ρού νται τα κρι τή ρια της ι νο μυαλ γί ας, μπο ρεί 
να συ νυ πάρ χει και υ πο κεί με νο νό ση μα, όπως 
νε ό πλα σμα ή αυ το ά νο σο ρευ μα τι κό νό ση μα 
κ.ά. Πρέ πει λοι πόν να γί νουν ερ γα στη ρια κές ε ξε
τά σεις, κυ ρί ως για να α πο κλει σθεί η πε ρί πτω ση 
δευ τε ρο πα θούς ι νο μυαλ γί ας σε έ δα φος σο βα ρό
τερου νο σή μα τος. 
γ)Στηναυχενοβραχιόνιανευραλγία: 
Η συ μπτω μα το λο γί α, η κα τα νο μή και οι χα ρα
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κτή ρες του πό νου, ο τρό πος εμ φάνι σης, η υ πο λει
πό με νη μυ ϊ κή θρέ ψη ή ι σχύς, σε συ γκε κρι μέ νους 
μυς α νά λο γα με το προ σβε βλη μέ νο νευ ρο τό μιο, 
η ε λάτ τω ση των τε νο ντί ων α ντα να κλα στι κών, η 
υ παι σθη σί α στην πε ριο χή και η τα χύ τη τα α γω
γής των νεύ ρων θα δεί ξουν το α κρι βές ση μεί ο 
βλά βης, ε νώ οι συ μπλη ρω μα τι κές ε ξε τά σεις α πει
κονι στι κές και αι μα το λο γι κές θα μας δώ σουν την 
αι τιο λο γι κή διά γνω ση. 
δ)Στηναυχενικήμυελοπάθεια: 
Η κλι νι κή ει κό να, τα ευ ρή μα τα της κλι νι κής 

ε ξέ τα σης, αλλά κυ ρί ως ο α πει κο νι στι κός έ λεγ χος 
με α ξο νι κή και μα γνη τι κή το μο γρα φί α θα ε ντο πί
σουν το πρό βλη μα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θε ρα πεί α της αυ χε ναλ γί ας που ο φεί λε ται σε 
εκ φυ λι στι κές αλ λοιώ σεις στο σύν δρο μο εν δο α πο
φυ σια κών αρ θρώ σε ων στη ρί ζε ται αρ χι κά στην 
α νά παυ ση σε συν δυα σμό με χρή ση μυο χα λα
ρω τι κών, α ναλ γη τι κών (πα ρα κε τα μό λη) και μη 
στε ρο ει δών α ντι φλεγ μο νω δών φαρ μά κων και 
φυ σιο θε ρα πεί ας με δια θερ μί ες και μα λά ξεις, ε νώ 
στη συ νέ χεια με ά σκη ση για εν δυ νά μωση των 
αυ χε νι κών, ρα χιαί ων και κοι λια κών μυών που στη
ρί ζουν τις εν δο α πο φυσια κές αρ θρώ σεις17,21,22. 

Ε άν κρι θεί α πα ραί τη τος ο κλι νο στα τι σμός κα τά 
την ο ξεί α φά ση, πρέ πει να δί δε ται έμ φα ση στη 
χρή ση ε νός κυ λιν δρι κού μα λα κού α να το μι κού 
μα ξι λα ριού, κα τα σκευα σμέ νου και προ σαρ μο
σμέ νου κά τω α πό τον αυ χέ να με τέ τοιο τρόπο 
ώ στε να βο η θά στην πραγ μα τι κή α νά παυ σή του. 
Ό ταν ο α σθε νής ε γεί ρε ται, κα λό εί ναι να προ στα
τεύ ει τον αυ χέ να του με έ να μα λα κό κο λά ρο, το 
ο ποί ο α πο σκο πεί στη μη πρό κλη ση πό νου α πό 
από το μες κι νή σεις και συ ντε λεί στην α κι νη το ποί
η ση και α νά παυ ση του αυ χένα. 

Ό ταν συ νι στού με ά σκη ση, εν νο ού με οι α
σθε νείς να αρ χί σουν α πό την πρώ τη μέ ρα της 
α νά παυ σης και με γνώ μο να πά ντα τη μη πρό κλη
ση πό νου. Ο πό νος θα εί ναι το ο δη γό ση μεί ο 
α πα γό ρευ σης ο ποιασ δή πο τε κί νη σης. Έναρ ξη 
με ή πιες ε πα να λαμ βα νό με νες ι σο με τρι κές και 
ι σο το νι κές α σκή σεις σε ύ πτια θέ ση του α σθε νούς 

και ε λα φρά υ πε ρέ κτα ση της κε φα λής, με ταυ τό
χρο νη και πα ρα τε τα μέ νη σύ σπα ση των ρα χιαί ων 
μυών για αρ κε τά δευ τε ρό λε πτα, και προ σπά θεια 
έ γερ σης της κε φαλής α πό την ο ρι ζό ντια θέ ση με 
αρ γή και πα ρα τε τα μέ νη κί νη ση προς τα πά νω 
υπερ νι κώ ντας μό νο το βά ρος αυ τής. Στη συ νέ
χεια, και α νά λογα με την πρό ο δο που θα έ χει 
ε πι τευ χθεί και πά ντα με τη χρή ση του κο λά ρου 
κα τά τις με τα κι νή σεις του α σθε νούς, ε πι βάλ λε ται 
η φυ σι κο θε ρα πεί α με διαθερ μί ες, υ πε ρή χους, 
μα λά ξεις και α σκή σεις. Ο ρι σμέ νες φο ρές, ό ταν 
φλεγ μαίνει κά ποια α πό τις α νώ τε ρες εν δο α πο φυ
σια κές αρ θρώ σεις που προ κα λεί κε φαλαλ γί α με 
α ντα νά κλα ση στο ι νί ο, στο τρι χω τό της κε φα λής 
και με συ μπτώ ματα α πό τα αυ τιά, τα μά τια κ.ά 
που α πο τε λούν τη νευ ραλ γί α Arnold, α ντι με τώ
πι ση α πο τε λεί η το πι κή δι ή θη ση δια λύ μα τος ξυ
λο κα ΐ νης με κορ τικο ει δές που ε νί ε ται στο τρή μα 
του ι νια κού ο γκώ μα τος για ά με ση α να κού φιση. 
Το πι κή δι ή θη ση μπο ρεί να γί νει σε ο ποια δή πο τε 
εν δο α πο φυ σια κή άρ θρω ση. 

Στις πε ρι πτώ σεις που α πό την κλι νι κή ε ξέ τα ση 
υ πάρ χει έν δει ξη πί ε σης ρίζας ή νω τιαί ου μυε λού, 
προ χω ρού με γρή γο ρα στη δια γνω στική προ σέγ γι
ση και, α φού α πο κλει στούν άλ λες αι τί ες που μπο
ρεί να προ κα λέ σουν πα ρό μοια συ μπτω μα το λο γί α, 
γί νε ται μα γνη τι κή τομο γρα φί α και χει ρουρ γι κή 
α ντι με τώ πι ση εί τε με πε τα λεκτο μή εί τε με σπον
δυ λο δε σί α με τά α πό ευ ρεί α πε τα λε κτομή.

Στις πε ρι πτώ σεις που η αυ χε ναλ γί α ο φεί λε ται 
σε φλεγ μο νώ δη αί τια α κο λουθεί ται αι τιο λο γι κή 
θε ρα πεί α, συ στη μα τι κή ή το πι κή. 

Στη φλεγ μο νώ δη αυ χε ναλ γί α α πό λοι μώ δη 
αί τια πα ρα τη ρεί ται πυ ρε τός ή πυρέ τιο, κα κου
χί α, λευ κο κυτ τά ρω ση, αύ ξη ση της τα χύ τη τας 
κα θί ζη σης ε ρυ θρών. Α ντί δρα ση Wright θε τι κή 
σε υ ψη λό τί τλο εν δε χο μέ νως θέ τει τη διά γνω ση 
της σπονδυ λι κής λοί μω ξης με βρου κέλ λα του 
με λι ταί ου, που δεν εί ναι σπά νια σε αγρο τοκτη νο
τρο φι κές πε ριο χές. Δερ μα το α ντί δρα ση Μantoux 
θε τι κή με τυ πι κή α κτινο λο γι κή ει κό να θώ ρα κος 
για φυ μα τί ω ση, εν δε χο μέ νως θέ τει τη διά γνω ση 
αυχε ναλ γί ας φυ μα τιώ δους αι τιο λο γί ας. 

Το σπιν θη ρο γρά φη μα με γάλ λιο που δεί χνει 
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αυ ξη μέ νη το πι κή συ γκέ ντρω ση ό πως ε πί σης η 
α πλή ε ντο πι σμέ νη α κτινο γρα φί α και η α ξο νι κή 
το μο γρα φί α της ΑΜ ΣΣ θα κα τα δεί ξουν δι σκί τι δα 
ή σπονδυ λο δι σκί τι δα και στις δύ ο αυ τές πε ρι πτώ
σεις. Πα ρό μοια α κτι νο λο γι κά ευ ρή μα τα α να δει
κνύ ο νται και στην πε ρί πτω ση στα φυ λο κοκ κι κής 
ή άλ λης λοίμω ξης της ΑΜ ΣΣ, με τη δια φο ρά ό τι 
θα α παι τη θεί ε πί πλέ ον πα ρα κέ ντη ση και καλ λιέρ
γεια ώ στε να α πο μο νω θεί το λοι μώ δες στέ λε χος 
και η α ντι μι κρο βια κή α γω γή. 

Η θε ρα πεί α της ι νο μυαλ γί ας εί ναι πο λύ πιο 
δύ σκο λη και α παι τεί συ νερ γα σία με τα ξύ ρευ
μα το λό γου, φυ σί α τρου, ψυ χί α τρου και ά με σου 
οι κο γε νεια κού περι βάλ λο ντος 9,21.

ABSTRACT

Neckpain:Diagnosticapproachand
therapeuticmanagement

J. Myriokefalitakis, S. Karogianni, M. Bastakis
DepartmentofRheumatology,AsklipieionGeneral
Hospital,Voula,Αthens

Neck pain is presented usually as regional pain, 
but often pain tends to irradiate to shoulders, 
upper extremities, or to the occipital region de
pending on the anatomical site of the problem. 
Sometimes pain in the neck attached or irradi
ated from other troublesome sites like from the 
heart, or from elsewhere at the thorax, etc. The 
differential diagnosis, the diagnostic approach 
and the therapeutic management depended on 
the reason of the neck pain. Common reasons 
of neck pain are damages, mostly in the facet 
joints or the intervertebral discs, lesions in the 
ligaments, cervical radices or the medullar canal 
of degenerative, inflammatory, microbiologi
cal or neoplasmatic causes. Diagnosis is based 
on patient’s history and clinical examination, 
on the characters of pain and other signs and 
symptoms and on the Xray, CT scan and other 
laboratories findings that may exist. Therapy is 
etiological and based on topical pharmaceutical 
or surgical regiments or systemic treatment if a 
systemic illness exists. 
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