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Είναι γνωςτό πλζον ότι θ αντιμετώπιςθ των 
προβλθμάτων τθσ Σ.Σ., είτε ςυντθρθτικι είτε 
χειρουργικι, όταν τελικά αποφαςίηεται, δεν λφνει τα 
προβλιματα του αςκενι αλλά αρκετζσ φορζσ μάλλον τα 
αυξάνει. 
Από τθν άλλθ μεριά κεωρείται, ότι δεν είναι «πανάκεια» 
θ μακροχρόνια ςυντθρθτικι αγωγι (φαρμακευτικι, 
φυςιοκεραπεία, κ.λπ) χωρίσ ζνδειξθ. 
Όπωσ επίςθσ χειρουργικζσ τεχνικζσ οποιουδιποτε τφπου 
και βαρφτθτασ που πολλζσ φορζσ προκαλοφν αςτάκεια, 
δυςκινθςία τθσ Σ.Σ., και προβλιματα με χρόνιο πόνο, 
περιοριςμό δραςτθριοτιτων, προβλιματα ςτουσ 
μεςοςπονδυλίουσ δίςκουσ ςτα όρια τθσ  κ.λπ 

 
 



Η λφςθ του προβλιματοσ πρζπει να είναι: 
 
1. Απόλυτθ τιρθςθ των ενδείξεων  
      Συντθρθτικι ι Χειρουργικι Αντιμετώπιςθ. 
 
2. Αποκατάςταςθ όλων των παραμζτρων. 
      Νευρολογικι αποςυμπίεςθ,  
      Διατιρθςθ κινθτικότθτασ ι ζςτω του 
      Sagital Balance 



Κριτήρια Επιλογής  



z  

 Εκθςλιζηικά 

 

 Σπαςμαηικά 

 

 Φλεγμονώδη  



z 

 
Δκθςλιζηικά 

 

 

 Πποβολή (Eνόρ ή πολλαπλών επιπέδων), 

Κήλη, ή Ρήξη ηος Μεζοζπονδςλίος Δίζκος 

 Ενδοηπημαηικέρ κήλερ Μεζοζπονδςλίος 

Δίζκος 

 πονδςλολίζθηζη (Ιζθμική ή Εκθςλιζηική) 

                                         



Δκθςλιζηικά 

 Πποβολή  

    Μ. Δίζκος 



Εκθςλιζηικά 

 Κήλη  

    Μ. Δίζκος 



Εκθςλιζηικά  Ρήξη Μ. Δίζκος 

    (Free Fragment) 



z 

Εκθςλιζηικά 

Δνδοηπημαηική  

       Κ.Μ.Γ 



Εκθςλιζηικά 

 πονδςλολίζθηζη 



 Σπαςμαηικά 

 

 

 

       Τπεξάπθπημα 



Φλεγμονώδη 

 πονδςλοδιζκίηιδα 



Φλεγμονώδη 

Ρεςμαηοειδήρ Απθπίηιδα 



z 

ΑΙΤΙΑ ΚΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 1.Καθςζηεπημένη ανηιμεηώπιζη 

 2.Δλλιπήρ ή Λάθορ σειποςπγικόρ ζσεδιαζμόρ 

 3.Λοιμώξειρ 

 4.Κακή ζςνεπγαζία αζθενούρ 



z Κλινικά ημεία και ςμπηώμαηα 

 Αςσεναλγία - Οζθςαλγία 

 

 Βπασιαλγία - Ιζσιαλγία 

 

 Νεςπολογικέρ Γιαηαπασέρ 



z 

Αςσεναλγία - Οζθςαλγία 

Όηαν εμμένει άνω ηων ηπιών μηνών 

ςπό θαπμακεςηική αγωγή, και 

θςζιοθεπαπεία  



z 

Βπασιαλγία - Ιζσιαλγία 

Δμμένοςζα  

ςπό θαπμακεςηική αγωγή,  

άνω ηων είκοζι ημεπών. 

 

 



z 

Νεςπολογικέρ Διαηαπασέρ 

              Κινηηικέρ ή/και Αιζθηηικέρ 



z 

 



z 

 







Πποβολή Μεζοζπονδςλίος Δίζκος 

 

 



Κήλη Μεζοζπονδςλίος Δίζκος 



Ρήξη Μεζοζπονδςλίος Δίζκος 

 



Μεηαηπαςμαηική Αζηάθεια 

 



Αζηάθεια μεηά από 
πονδςλοδιζκίηιδα 

 



z 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΤ 
ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ 



z 

ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΤ 
ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ 



z 

ΕΝΔΟΣΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΗΛΗ 



z 



 ηενός Νωηιαίος ωλήνας (άνω ηων 2 επιπέδων 
πεηαλεκηομή) 

 Ύψος Μεζοζπονδσλίοσ Γίζκοσ > 50%   

 πονδσλολίζθηζη (ιζθμική, ή > 2οσ βαθμού) 

 Αθαίρεζη καηά ηην Πεηαλεκηομή ημήμαηος ηοσ facet > 
35% 

 Όγκοι 

 πονδσλικά Καηάγμαηα 

 Βαρειά Οζηεοπόρωζη 

 Δνεργός Φλεγμονή ( πονδσλίηις, πονδσλοδιζκίηις, κ.λπ.) 

 



ΔΤΥΑΡΙΣΟΤΜΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ 


