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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Στην εργασία αυτή θα διαπραγµατευτούµε το θέµα των 

κακώσεων της κεφαλής κατά την άθληση και την 

αντιµετώπιση τους, είτε κατά την παροχή πρώτων βοηθειών 

στον αγωνιστικό χώρο από τον φυσιοθεραπευτή είτε την 

µετέπειτα αντιµετώπιση από τον θεράποντα ιατρό. Είναι ένα 

θέµα το οποίο µε έχει απασχολήσει αρκετά καθώς υπήρξα 

αθλητής των µαχητικών σπορ. Εκεί συνάντησα αρκετούς 

τραυµατισµούς σαν αθλητής, ευτυχώς µη σοβαρούς 

δεδοµένο της επικινδυνότητας, αλλά και σαν βοηθός στην 

προπόνηση ή στον αγώνα κάποιου άλλου αθλητή από τον 

ίδιο σύλλογο. Αρχικά θα σταθούµε χωρίς εκτενή αναφορά 

σε ανατοµικά και φυσιολογικά στοιχεία της κεφαλής. 

Έπειτα στις  κακώσεις εγκεφαλικού αλλά και σπλαχνικού 

κρανίου τον µηχανισµό κάκωσης και την αντιµετώπιση 

αυτής όπως προανέφερα.  Η εργασία αυτή έγινε µε σκοπό 

να αναδείξουµε τα τραύµατα που εµφανίζονται κατά την 

αθλητική προσπάθεια στην κεφαλή έτσι ώστε να αποτελέσει 

ένα χρήσιµο εργαλείο καθοδήγησης προς την πρόληψη, την 

αντιµετώπιση αλλά και την αποκατάσταση του αθλητή.  

Η αθλητιατρική επιστήµη και η επιστήµη της 

τραυµατολογίας τα τελευταία χρόνια µε την ανάπτυξη του 

αθλητισµού ανά τον κόσµο δίνει την απάντηση στην 

αντιµετώπιση των προβληµάτων στοχεύοντας στην 

καλύτερη υγεία και ευεξία. Τέλος ένα ευχαριστώ στην 

καθηγήτρια µου κυρία Πορφυριάδου Ανθή για την 

καθοδήγηση της, αλλά και σε όλους όσους χρειάστηκε να 

δανειστώ κάτι από την δουλειά τους για την 

πραγµατοποίηση αυτής της εργασίας.               
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

  Οι κακώσεις της κεφαλής είναι συχνές στον αθλητισµό και 

µάλιστα παρουσιάζονται σε µεγαλύτερη συχνότητα απ’ οτι  

σε άλλα µέρη του σώµατος. Προκαλούνται από ποικίλα 

αίτια, όπως επαναλαµβανόµενες πλήξεις της κεφαλής , κατά 

την πρόσκρουση της κεφαλής σε ανένδοτη επιφάνεια ή στο 

σώµα του αντιπάλου και την πτώση από ύψος επίσης 

κακώσεις της κεφαλής είναι δυνατόν να προκληθούν και 

από αθλητικά εξαρτήµατα. 

Αθλήµατα 

µε κίνδυνο  πιθανή κάκωση της κεφαλής συναντάµε σε όλο 

τον κόσµο αλλά και στη χώρα µας. Από στατιστικές αυτά 

είναι κυρίως: τα µαχητικά αθλήµατα (πυγµαχία, πάλη, judo, 

κ.α.), ιππασία, το ragby, to baseball, to cricket, η 

γυµναστική εδάφους, η σκοποβολή, η υδατοσφαίριση, η 

καλαθοσφαίριση, η αναρρίχηση, το skate, οι αγώνες 

µηχανοκίνητων (µοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, ταχύπλοα), 

θαλάσσιο ski, ελεύθερη πτώση και καταδύσεις. Οι κακώσεις 
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κεφαλής είναι γνωστικό αντικείµενο του εκάστοτε 

φυσιοθεραπευτή. Αυτό τον βοηθά στο να είναι από τους 

πλέον αρµόδιους  στην προσφορά των πρώτων βοηθειών 

µέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και στην συµµετοχή του 

στην πρόληψη και αποκατάσταση του αθλητή ως προς την 

κάκωση της κεφαλής.           
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ΚΕΦΑΛΗ 

 

ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

 
Το κρανίο αποτελεί το πολυπλοκότερο τµήµα του 

ανθρώπινου σκελετού και αποτελείται από δύο µέρη, το 

εγκεφαλικό και το προσωπικό ή σπλαχνικό κρανίο. 

Το εγκεφαλικό κρανίο  βρίσκεται προς τα άνω και πίσω και 

προστατεύει τον εγκέφαλο, τις µήνιγγες και τα αγγεία. Το 

εγκεφαλικό κρανίο αποτελείται από τα εξής οστά: Το 

ινιακό, το σφηνοειδές, τις λεπιδοειδής µοίρες των δύο 

κροταφικών (λεπιδοειδή), τις µαστοειδής µοίρες των 

λιθοειδών των δύο κροταφικών, τα δύο βρεγµατικά και το 

µετωπιαίο.  

Το προσωπικό ή σπαχνικό κρανίο βρίσκεται προς τα κάτω 

και πρόσω και περιέχει την αρχή του αναπνευστικού και 

του πεπτικού συστήµατος. Το προσωπικό κρανίο 

αποτελείται από τα εξής οστά: Το ηθµοειδές, τα δύο 

δακρυϊκά, το δύο ρινικά, τις δύο κάτω ρινικές κόγχες, την 

ύνιδα, τις δύο άνω γνάθους, τα δύο υπερώια, τα δύο 

ζυγωµατικά, τις τυµπανικές µοίρες και τις βελονοειδής 

αποφύσεις των δύο κροταφικών, την κάτω γνάθο και το 

υοειδές. 

  Ως όριο µεταξύ των δύο µερών θεωρείται γραµµή, που 

αρχίζει προς τη ρίζα της ρινός και φέρεται προς τα πλάγια, 
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κατά µήκος του υποκόγχιου χείλους και του ζυγωµατικού 

τόξου, µέχρι τον έξω ακουστικό πόρο. 

   Από εµβρυολογικής πλευράς, τα οστά του κρανίου 

διακρίνονται σε χονδρογενή και υµενογενή. 

  Στα χονδρογενή οστά ανήκουν το ινιακό, εκτός από το 

άνω τµήµα της κόγχης του, το σφηνοειδές, εκτός από το 

έσω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης, οι λιθοειδής 

µοίρες των δύο κροταφικών, τα ακουστικά οστάρια, το 

ηθµοειδές, οι δύο κάτω ρινικές κόγχες και το υοειδές. 

  Στα υµενογενή οστά ανήκουν το άνω τµήµα της κόγχης 

του ινιακού, το έσω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης 

του σφηνοειδούς, οι σφηνοειδής µοίρες των δύο 

κροταφικών, τα βρεγµατικά, το µετωπιαίο, τα δύο υπερώια, 

τα δύο ζυγωµατικά και η κάτω γνάθος. 

  Τα οστά του κρανίου συνδέονται µεταξύ τους µε ραφές, 

που αποτελούν ειδική µορφή συνδέσµωσης. 
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Α. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

 
  Ο εγκέφαλος αποτελεί το µεγαλύτερο και σπουδαιότερο 

τµήµα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, βρίσκεται στο 

εσωτερικό του κρανίου και προστατεύεται από τρία 

υµενώδη προστατευτικά περιβλήµατα, τις µήνιγγες. Ο 

εγκέφαλος αποτελείται από τα δύο ηµισφαίρια, το στέλεχος 

και την παρεγκεφαλίδα.  

  Οι κακώσεις του εγκεφάλου είναι ιδιαίτερης βαρύτητας 

λόγω της µικρής αναγεννητικής ικανότητας του νευρικού 

ιστού και συνοδεύονται συχνά από κακώσεις του κρανίου, 

της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης και των 

µαλακών µορίων του αυχένα.  

 
  Οι εγκεφαλικές κακώσεις διακρίνονται σε διάχυτες και 

εστιακές και κυµαίνονται από την απλή διάσειση µέχρι την 

διάχυτη νευραξονική κάκωση, που χαρακτηρίζεται από 

απόσπαση ή διάτµηση των νευραξόνων της λευκής ουσίας, 

ενώ παράλληλα παρατηρούνται και εστιακές βλάβες, όπως 

η εγκεφαλική θλάση, το ενδοεγκεφαλικό, το επισκληρίδιο 

και το υποσκληρίδιο αιµάτωµα. 

   Ακόµη και σε αθλήµατα όπως το baseball, η 

καλαθοσφαίριση, η χειροσφαίριση και το ποδόσφαιρο, στα 

οποία οι εγκεφαλικές κακώσεις δεν είναι συχνές, είναι 

πιθανόν ο αθλητής να υποστεί εγκεφαλική διάσειση, κατά 

την πτώση στο έδαφος ή την πρόσκρουση σε αντίπαλο, 

λόγω αιφνίδιας επιβράδυνσης ή διαδοχικής επιτάχυνσης και 
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επιβράδυνσης της κεφαλής, χωρίς η βία να είναι απαραίτητα 

µεγάλη. 

  
  Παρά το ότι ορισµένες εγκεφαλικές κακώσεις είναι 

σχετικά ήπιες, καµία δεν θεωρείται ασήµαντη και πολλές 

από αυτές µπορούν, υπό ορισµένες συνθήκες, να είναι 

θανατηφόρες. Από σύγχρονες µελέτες φαίνεται ότι οι 

κακώσεις του εγκεφάλου εξαρτώνται και από την ηλικία 

του ατόµου και συγκεκριµένα σε παιδιά κάτω των δύο ετών 

και ενήλικες µεγάλης ηλικίας. 

 

  Στα παιδιά οι κακώσεις αυτές εµφανίζονται υπό ένα ευρύ 

φάσµα, που εκτείνεται από την ελαφρά διάσειση, που 

ακολουθείται από πλήρη αποκατάσταση, µέχρι τη βαρεία 

εγκεφαλική βλάβη, που συνοδεύεται από υπολειµµατικές 

εκδηλώσεις, κινητικές, αισθητικές, συναισθηµατικές, 

επικοινωνίας και συµπεριφοράς, που απαιτούν ειδικές 

ιατρικές και εκπαιδευτικές παρεµβάσεις.  

 

   Ο αθλητής που έχει υποστεί κάκωση είναι δυνατό: 

Να διατηρεί το επίπεδο συνείδησης και να είναι 

περιπατητικός. 

Να διατηρεί το επίπεδο συνείδησης, χωρίς να είναι 

περιπατητικός. 

Να εµφανίζει απώλεια συνείδησης. 

Η αρχική κλινική εικόνα δεν αποτελεί αξιόπιστο 

προγνωστικό στοιχείο της τελικής διάγνωσης, της 

βαρύτητας της κάκωσης ή των απώτερων επιπτώσεων, είναι 

εποµένως απαραίτητη η αξιολόγηση ειδικών παραµέτρων, 

ώστε να καθοριστεί επακριβώς η φύση και η βαρύτητα της 

κάκωσης. 

  Ο αθλητής που εµφανίζει επεισόδιο απώλειας συνείδησης, 

που διαρκεί περισσότερο από ένα λεπτό ή παρουσιάζει 

επίµονη κεφαλαλγία, σύγχυση ή διαταραχή του 

προσανατολισµού για διάστηµα µεγαλύτερο της µιας ώρας 

µετά την κάκωση ή αναφέρει περισσότερα από ένα, έστω 

και βραχυχρόνια επεισόδια απώλειας συνείδησης στη 

διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, πρέπει να υφίσταται 

λεπτοµερή νευρολογική εξέταση και να υποβάλλεται σε 

αξονική ή µαγνητική τοµογραφία. 

   Τα µέτρα αυτά κρίνονται απολύτως απαραίτητα, για την 

ασφαλή επάνοδο του αθλητή στην προηγούµενη 

δραστηριότητα και στην αποφυγή δυσάρεστων 

συµπτωµάτων, µετά από νέα κάκωση. 
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   Η εµφάνιση συµπτωµάτων και κλινικών σηµείων, όπως η 

έντονη και η επιτεινόµενη κεφαλαλγία, η διαταραχή του 

προσανατολισµού ως προς τόπο και χρόνο, η ναυτία και ο 

εµετός, η ανισοκορία, η σταδιακή αύξηση της αρτηριακής 

πίεσης και η βραδυκαρδία, σε έναν αθλητή µε 

ενδοκρανιακή αιµορραγία και απαιτεί άµεση διερεύνηση. 

  Η αρχική εξέταση του αθλητή γίνεται στον αγωνιστικό 

χώρο και περιλαµβάνει την εξέταση των εκφράσεων του 

προσώπου, των κινητικών και αισθητικών διαταραχών, τον 

έλεγχο του προσανατολισµού ως προς τόπο και χρόνο, τη 

δυνατότητα αναγνώρισης προσώπων και τη διαπίστωση της 

µετατραυµατικής ή παλίνδροµης αµνησίας. 

   Οι επαναλαµβανόµενες, έστω και ελαφριάς µορφής 

εγκεφαλικές κακώσεις , είναι πιθανό να έχουν άµεσες και 

απώτερες επιπτώσεις , όπως επίµονη κεφαλαλγία, κινητικές 

και αισθητικές εκπτώσεις, διαταραχές της µνήµης, ψυχική 

αστάθεια, µεταπτώσεις του θυµικού, κατάθλιψη, 

ευερεθιστότητα, επιθετικότητα, τρόµο, δυσαρθρία και 

παθολογικές πυραµιδικές, εξωπυραµιδικές ή 

παρεγκεφαλιδικές εκδηλώσεις. 

 

   Σηµαντική παράµετρος καθορισµού των κριτηρίων 

επανόδου του αθλητή στην προηγούµενη δραστηριότητα 

είναι το γεγονός, ότι µετά από µία εγκεφαλική κάκωση 

παραµένει έστω πρόσκαιρη και µικρού βαθµού έκπτωση 

ορισµένων νευρικών λειτουργιών, που εκδηλώνεται 

εντονότερα έπειτα από επανειληµµένες διασείσεις, οι οποίες 

έχουν αθροιστικό χαρακτήρα και µπορούν να προκαλέσουν 

καταστροφικές βλάβες της εγκεφαλικής ουσίας και µόνιµη 

έκπτωση των νευρικών λειτουργιών. 

   Στην προσπάθεια επανένταξης των αθλητών, 

παρεµβάλλονται οι άµεσες και οι απώτερες επιπτώσεις της 

εγκεφαλικής κάκωσης, στις οποίες περιλαµβάνονται, η 

επίµονη κεφαλαλγία, οι επιληπτικές κρίσεις και οι ψυχικές 

διαταραχές. 

   Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα αποφυγής 

των κακώσεων του εγκεφάλου και περιλαµβάνει τη χρήση 

ειδικού κράνους σε αθλήµατα επαφής, όπως το αµερικάνικο 

ποδόσφαιρο, η πυγµαχία, το καράτε, το hockey και σε 

αθλήµατα µεγάλων ταχυτήτων, όπως η ποδηλασία, η 

ιππασία, ο αεροπτερισµός και τα µηχανικά αθλήµατα.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 

 
   Η αξιολόγηση του επιπέδου συνείδησης του αθλητή 

περιλαµβάνει την εξέταση των εκφράσεων του προσώπου, 

των κινητικών και αισθητικών διαταραχών, τον έλεγχο του 

προσανατολισµού ως προς τόπο και χρόνο, την αναγνώριση 

προσώπων και τη διαπίστωση της µετατραυµατικής ή 

παλίνδροµης αµνησίας. 

   Το επίπεδο συνείδησης προσδιορίζεται µε την αριθµητική 

κλίµακα της Γλασκώβης. Οι τιµές της κλίµακας 

κυµαίνονται µεταξύ 15 (φυσιολογική εικόνα) και 3 (βαθύ 

κώµα). 

   Η εγκεφαλική διάσειση διακρίνεται σε ελαφρά, µέτρια και 

βαριά. Από τους Vegso & Lehman (1987) προτείνεται η 

διάκριση  έξι βαθµών εγκεφαλικής διάσεισης: Οι I και II 

αποτελούν την ελαφρά, οι III και IV την κλασσική και οι V 

και VI τη βαριά εγκεφαλική διάσειση (διάχυτη νευραξονική 

κάκωση). 
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Βαθµός 1ο στάδιο 2ο στάδιο 3ο στάδιο 

I Σύγχυση Αποκατάσταση  

II Σύγχυση, 

χωρίς απώλεια 

συνείδησης 

Σύγχυση, 

µετατραυµατική 

αµνησία 

Αποκατάσταση, 

µετατραυµατική 

αµνησία 

III Απώλεια 

συνείδησης 

Σύγχυση, 

µετατραυµατική & 

παλίνδροµη αµνησία 

Αποκατάσταση, 

µετατραυµατική & 

παλίνδροµη αµνησία 

IV Απώλεια 

συνείδησης 

Σύγχυση, 

µετατραυµατική & 

παλίνδροµη αµνησία 

Αποκατάσταση, 

µετατραυµατική & 

παλίνδροµη αµνησία 

V Παραλυτικό 

κώµα 

Σύγχυση, 

µετατραυµατική & 

παλίνδροµη αµνησία 

Αποκατάσταση, 

µετατραυµατική & 

παλίνδροµη αµνησία 

VI Κώµα  Θάνατος   
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   ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ∆ΙΑΣΕΙΣΗ 
 

 

 

Εγκεφαλική διάσειση I βαθµού 
 

  Ο αθλητής που έχει εγκεφαλική διάσειση I βαθµού 

εµφανίζει ελαφρά συγχυτική κατάσταση, αποσβολωµένο 

ύφος και πιθανώς αστάθεια στη βάδιση, δεν υφίσταται όµως 

στοιχεία µετατραυµατικής ή παλίνδροµης αµνησίας. 

 

   Η συγχυτική κατάσταση υποχωρεί συνήθως, µετά από 5-

10 min και επιτρέπεται η επιστροφή του αθλητή στον 

αγώνα, υπό την άµεση επίβλεψη του ιατρού της οµάδας. 

Εάν εµφανιστούν συµπτώµατα, όπως ο ίλιγγος, 

ηκεφαλαλγία, η ναυτία, ο εµετός, η φωτοφοβία και τα 

ασταθή συναισθήµατα, επιβάλλεται η άµεση αποχώρηση 

του αθλητή από τον αγώνα. 

 
 

Εγκεφαλική διάσειση II βαθµού 
 

   Η εγκεφαλική διάσειση II βαθµού χαρακτηρίζεται από 

συγχυτική κατάσταση, που συνοδεύεται από 

µετατραυµατική αµνησία. Ο αθλητής είναι δυνατό να 

εµφανίσει το ‘µεταδιασεισικό σύνδροµο’ , που 

χαρακτηρίζεται από επίµονη κεφαλαλγία, ιδίως κατά την 

άσκηση, διαταραχές της όρασης και της µνήµης, αδυναµία 

συγκέντρωσης, εύκολη κόπωση και ευερεθιστότητα. Τα 

συµπτώµατα διαρκούν συνήθως 2 ως 3 βδοµάδες και 

αποτελούν αντένδειξη επανόδου ου αθλητή σε αθλητικές 

δραστηριότητες το διάστηµα αυτό. 

 
 

Εγκεφαλική διάσειση III βαθµού 
 

   Στην εγκεφαλική διάσειση III βαθµού παρατηρείται 

απώλεια συνείδησης, που διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα ή 

λεπτά, ενώ µετά την αποκατάσταση υφίσταται παλίνδροµη 

αµνησία, η οποία υφίσταται σε αδυναµία του αθλητή να 

ανακαλεί στη µνήµη του γεγονότα προγενέστερα της 

κάκωσης. 

   Η διάσειση III βαθµού αποτελεί απόλυτη αντένδειξη 

επανόδου στην προηγούµενη αθλητική δραστηριότητα και 
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απαιτείται λεπτοµερής κλινικός έλεγχος του ασθενή, επειδή 

είναι πιθανό να υπάρχει επισκληρίδιο ή οξύ υποσκληρίδιο 

αιµάτωµα  και ο αρχικά περιπατητικός και σε καλή επαφή 

µε το περιβάλλον αθλητής, να εµφανίσει ραγδαία 

επιδείνωση της κατάστασής του. 

   Σε βαρύτερης µορφής εγκεφαλική διάσειση II και III 

βαθµού ο αθλητής, µετά την αποκατάσταση του επιπέδου 

συνείδησης, εµφανίζει διαταραχή του προσανατολισµού, 

αταξικό βάδισµα ή και αδυναµία βάδισης, λόγω του ιλίγγου. 

Στις περιπτώσεις αυτές η µετακίνηση του αθλητή απαιτεί 

ιδιαίτερη προσοχή, επειδή είναι δυνατό να συνυπάρχει 

κάκωση της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

 
 

Εγκεφαλική διάσειση IV βαθµού 
 

   Στην εγκεφαλική διάσειση IV βαθµού ο αθλητής 

παρουσιάζει επεισόδιο απώλειας συνείδησης αµέσως µετά 

την κάκωση, που διαρκεί µερικά δευτερόλεπτα, λεπτά ή και 

ώρες και στη συνέχεια ανακτά το επίπεδο συνείδησης, 

περνώντας από στάδιο βυθιότητας, σύγχυσης ή και 

παραληρήµατος, ενώ συνήθως παρατηρείται 

µετατραυµατική ή παλίνδροµη αµνησία. Εάν το επεισόδιο 

απώλειας συνείδησης διαρκεί περισσότερο από µερικά 

λεπτά ή παρατηρούνται σηµεία επιδείνωσης της 

νευρολογικής κατάστασης επιβάλλεται η άµεση µεταφορά 

του αθλητή σε οργανωµένο ιατρικό κέντρο. 

   
 

 

 

 

Εγκεφαλική διάσειση V βαθµού 

 
  Στην εγκεφαλική διάσειση V βαθµού, ο ασθενής 

περιέρχεται από την αρχή σε παραλυτικό κώµα, που είναι 

δυνατό να συνοδεύεται από διαταραχή της 

καρδιοπνευµονικής λειτουργίας. Στην περίπτωση αυτή 

θεωρείται αυτονόητη η εφαρµογή της καρδιοπνευµονικής 

αναζωογόνησης. 
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Εγκεφαλική διάσειση VI βαθµού 
 

   Στην εγκεφαλική διάσειση VI βαθµού, ο ασθενής 

βρίσκεται από την αρχή σε βαθύ κώµα και συνήθως 

επέρχεται ο θάνατος, επειδή οι νευρικές βλάβες είναι 

βαρύτατες και ασύµβατες µε τη ζωή. 

   Πρωταρχική σηµασία για την κάλυψη του αθλητή που 

έχει υποστεί επεισόδιο απώλειας συνείδησης, είναι η 

εξασφάλιση της διαβατότητας των αεροφόρων οδών, της 

αναπνοής και της κυκλοφορίας του αίµατος . 

   Εάν ο αθλητής έχει αυτόµατη αναπνοή και φυσιολογικές 

σφύξεις, δεν απαιτείται συνήθως εξωτερική υποστήριξη, 

ελέγχεται όπως το επίπεδο συνείδησης και ο ασθενής 

παρακολουθείται µέχρι την µεταφορά του σε οργανωµένο 

ιατρικό κέντρο. 

   Εάν ο αθλητής δεν αναπνέει ή σταµατάει να αναπνέει και 

παρουσιάζει διαταραχή της καρδιακής λειτουργίας, 

επιβάλλεται η εφαρµογή καρδιοπνευµονικής 

αναζωογόνησης. Εάν το πρόσωπο του αθλητή είναι 

στραµµένο προς το έδαφος, προηγείται αναστροφή του 

σώµατος σε ύπτια θέση, µε σύγχρονη ακινητοποίηση της 

κεφαλής και του αυχένα µεταξύ των αγκώνων και των 

χεριών ενός συνοδού, για την αποφυγή κακώσεων της 

αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. Πριν από την 

εφαρµογή της καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης 

αφαιρούνται, εάν υπάρχουν, τα προστατευτικά εξαρτήµατα 

του στόµατος και το κράνος. 
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ΚΑΡ∆ΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 

 

  Α. ∆ιαβατότητα αεροφόρων οδών  
 

  Σε ένα άτοµο που έχει υποστεί επεισόδιο απώλειας 

συνείδησης η απουσία µυϊκού τόνου και η βαρύτητα 

προκαλούν ευθειασµό της αυχενικής µοίρας της 

σπονδυλικής στήλης και κάµψη της κεφαλής, µε 

αποτέλεσµα οξεία κάµψη του φάρυγγα και µερική 

απόφραξη των αεροφόρων οδών στο ύψος της 

επιγλωττίδας. 

   Συγχρόνως και λόγω της απουσίας µυϊκού τόνου, 

παρατηρείται πτώση της κάτω γνάθους και του υοειδούς 

οστού προς τα πίσω και πλήρη απόφραξη του λάρυγγα και 

του φάρυγγα. Απόφραξη των αεροφόρων οδών είναι 

δυνατόν να συµβεί και από αίµα, εµέσµατα ή ενσφήνωση 

τεχνητών οδοντοστοιχιών. 

   Οι χειρισµοί για την απελευθέρωση των αεροφόρων οδών 

µπορούν να εφαρµοστούν άµεσα, ακόµη και από ένα άτοµο, 

χωρίς τη βοήθεια ειδικών συσκευών και είναι οι εξής: 

Με τον ασθενή στραµµένο στο ένα πλάγιο επιχειρείται 

άµεση έλξη της γλώσσας µε το δείκτη και τον µέσο 

δάκτυλο, µε χρησιµοποίηση τεµαχίου υφάσµατος, ώστε να 

µη γλιστρά η γλώσσα. Ο ίδιος χειρισµός εφαρµόζεται για 

την αφαίρεση ξένων σωµάτων που αποφράσσουν τη 

στοµατική κοιλότητα και το φάρυγγα. 

Με τον ασθενή σε ύπτια θέση, το ένα χέρι του ατόµου που 

επιχειρεί την ανάνηψη 

τ

οποθετείται στο πηγούνι  και το άλλο στο µέτωπο του 

ασθενούς και ακολουθεί ταυτόχρονη ανύψωση του αυχένα 

και πίεση του µετώπου προς τα κάτω, που προκαλεί κλίση 

της κεφαλής προς τα πίσω. Με τον χειρισµό αυτό 

αποκαθίσταται η φυσιολογική λόρδωση της αυχενικής 

µοίρας και διορθώνεται η κάµψη του φάρυγγα. 
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     Συγχρόνως η κάτω γνάθος κινείται παθητικά προς τα 

πάνω, συµπαρασύροντας τη γλώσσα, ενώ η επιγλωττίδα 

έλκεται προς τα πάνω, λόγω της κίνησης του υοειδούς 

οστού. Η διατήρηση της θέσης της γλώσσας εξασφαλίζεται 

µε την τοποθέτηση ενός αεραγωγού. 

 

Επειδή σε ορισµένες περιπτώσεις η έκταση του αυχένα και 

η κλίση της κεφαλής δεν επιτρέπουν την ικανοποιητική 

κίνηση της κάτω γνάθου προς τα εµπρός και την έλξη της 

γλώσσας και της επιγλωττίδας, επιχειρείται ενεργητική έλξη 

της κάτω γνάθου. 

   Ο χειρισµός γίνεται µε την τοποθέτηση των δακτύλων στη 

γωνία της κάτω γνάθου και των αντιχείρων στις γωνίες του 

στόµατος. Ακολουθεί κλίση της κεφαλής προς τα πίσω, 

έλξη της κάτω γνάθου προς τα πρόσω και πίεση του κάτω 

χείλους, µε τους αντίχειρες. Η έλξη της κάτω γνάθου 

αποτελεί τον ασφαλέστερο χειρισµό, ιδιαίτερα όταν υπάρχει 

υποψία κάκωσης της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής 

στήλης. 

  

Β. Αναπνοή  
  

   Η εξασφάλιση της αναπνοής αποτελεί την επόµενη 

προτεραιότητα. Ελέγχεται η ρυθµικότητα των αναπνοών, ο 

αριθµός των αναπνοών/min και γίνεται, εάν είναι δυνατόν, 

ακρόαση των πνευµόνων. Εάν ο αθλητής δεν έχει αυτόµατη 

αναπνοή, επιβάλλεται η έναρξη τεχνητής αναπνοής ‘στόµα 

µε στόµα’. 

   Οι εγκεφαλικές κακώσεις είναι δυνατό να προκαλέσουν 

σοβαρές διαταραχές της αναπνοής, όπως αναπνοή Cheyne-

Stokes, που χαρακτηρίζεται από διαδοχικές περιόδους 

υπέρπνοιας και άπνοιας και οφείλεται σε αµφοτερόπλευρη 

βλάβη των ηµισφαιρίων και των βασικών γαγγλίων και 

κεντρικό νευρογενή υπεραερισµό, που χαρακτηρίζεται από 

ταχείες και επιπόλαιες αναπνοές και οφείλεται σε βλάβη της 

ανώτερης µοίρας του εγκεφαλικού στελέχους. 

   Συχνά είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενδοτραχειακού 

καθετήρα, ώστε να ελέγχεται η αναπνευστική λειτουργία 

και να είναι δυνατή η διοχέτευση επαρκών ποσοτήτων 

αέρα, απευθείας προς τους πνεύµονες. 

   Η χρήση του ρινοτραχειακού καθετήρα προτιµάται αντί 

του ενδοτραχειακού, εφ’ όσον συνυπάρχει κάκωση της 

αυχενικής µοίρας, επειδή η συνήθης διασωλήνωση είναι 

δυσχερής και επικίνδυνη. 
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Γ. Κυκλοφορία του αίµατος  

 

 

   Η εξασφάλιση της κυκλοφορίας του αίµατος αποτελεί την 

τρίτη κατά σειρά προτεραιότητα. Ελέγχονται οι σφύξεις και 

η αρτηριακή πίεση και εξετάζονται πιθανές αιτίες 

αιµορραγίας, όπως η ρήξη του σπληνός, του ήπατος και των 

νεφρών ή τα κατάγµατα των µακρών οστών. 

 
   Για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας προτιµάται η 

ψηλάφηση του καρωτιδικού σφυγµού, λόγω της 

πλησιέστερης θέσεις των καρωτίδων προς την καρδιά, 

γεγονός που επιτρέπει την ψηλάφηση  ακόµη και των 

ασθενών σφύξεων. 

   Εάν δεν ψηλαφώνται σφύξεις, εφαρµόζεται εξωτερική 

καρδιακή µάλαξη, µε τον αθλητή ύπτιο σε επίπεδη και 

σκληρή επιφάνεια, ώστε να µην υποχωρεί στην πίεση. Τα 

χέρια του ατόµου που επιχειρεί την µάλαξη 

τοποθετούνται 

α cm περίπου από την κορυφή της ξιφοειδής απόφυσης του 

στέρνου του αθλητή και ασκούνται κάθετες πιέσεις σε µια 

διαδροµή 3.5cm ως 5cm. 

   Κατά την πίεση του στέρνου, ασκείται πίεση στα 

διαµερίσµατα 
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της καρδιάς και 

το αίµα φέρεται προς την αορτή και την πνευµονική 

αρτηρία. Μετά την άρση της πίεσης, το θωρακικό τοίχωµα 

επανέρχεται παθητικά στην προηγούµενη θέση και 

επιτρέπεται η πλήρωση των κόλπων και των κοιλιών µε 

αίµα. 

   Εφ’ όσον η καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση εκτελείται 

από ένα άτοµο, η εξωτερική καρδιακή 

µάλαξη διακόπτεται 

αναγκαστικά για τη χορήγηση τεχνητής αναπνοής ‘στόµα 

µε στόµα’. Μετά την εκτέλεση 15 µαλάξεων, χορηγούνται 

δύο ταχείες εισπνοές και επαναλαµβάνεται η καρδιακή 

µάλαξη, µε στόχο τη συµπλήρωση 60 µαλάξεων/min. 

 
 

 
∆ιαφορική διάγνωση 

Η διαφορική διάγνωση γίνεται µεταξύ του υποβολαιµικού 

και του νευρογενούς shock.  

Υποβολαιµικό shock  
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Το υποβολαιµικό shock οφείλεται σε απώλεια ολικού 

αίµατος και χαρακτηρίζεται από ταχυκαρδία, χαµηλή 

κεντρική φλεβική πίεση και χαµηλό αιµατοκρίτη. Η 

αρτηριακή πίεση δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατική 

απώλεια αίµατος, λόγω της ταχυκαρδίας και της 

µετακίνησης µεγάλων ποσοτήτων αίµατος από την 

περιφέρεια προς τα µεγάλα αγγεία. Αντίθετα η µέτρηση της 

κεντρικής φλεβικής πίεσης θεωρείται περισσότερο 

αξιόπιστη και προτιµάται κατά κανόνα. Το υποβολαιµικό 

shock ανατάσσεται µε ενδοφλέβια χορήγηση µεγάλων 

ποσοτήτων υγρών, πλάσµατος και αίµατος. 

   Νευρογενές shock 

   Το νευρογενές shock οφείλεται σε δυσλειτουργία του 

αυχενικού µυελού, η οποία διαταράσσει την επικοινωνία 

µεταξύ συµπαθητικού συστήµατος και ιστών και 

χαρακτηρίζεται από βραδυκαρδία, συστολική υπόταση, 

µικρή πτώση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και 

φυσιολογικό αιµατοκρίτη. Το νευρογενές shock 

ανατάσσεται συνήθως µε ενδοφλέβια χορήγηση µικρών 

ποσοτήτων υγρών.  
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
 

 

   Κύριοι µηχανισµοί των αθλητικών εγκεφαλικών 

κακώσεων είναι: 

Αιφνίδια επιβράδυνση της κεφαλής, λόγω πρόσκρουσής της 

σε ανένδοτη επιφάνεια, κατά την πτώση από ύψος, στη 

ορειβασία, στην αναρρίχηση, στην ιππασία και στην 

ενόργανη γυµναστική ή σε αθλήµατα µεγάλων ταχυτήτων, 

όπως η ποδηλασία, οι χιονοδροµίες και τα µηχανικα 

αθλήµατα ή στο σώµα του αντιπάλου, όπως συµβαίνει στο 

αµερικανικό ποδόσφαιρο και στο ραγκµπι . 

Η αιφνίδια επιβράδυνση της κεφαλής, λόγω πρόσκρουσης 

σε σταθερή επιφάνεια άλλου µέρους του σώµατος, όπως ο 

θώρακας. 

Η διαδοχική γραµµική ή γωνιακή επιτάχυνση και 

επιβράδυνση της κεφαλής, όπως συµβαίνει στη πυγµαχία. 

Η πλήξη της κεφαλής από βαριά αθλητικά εξαρτήµατα 

όπως το µπαστούνι στο Hockey και στο baseball. 

Αποτέλεσµα της εφαρµογής των δυνάµεων αυτών είναι 

διάχυτες ή εστιακές εγκεφαλικές κακώσεις, που µπορούν να 

συνδέονται ή όχι µε κατάγµατα του κρανίου. 

   Οι διάχυτες κακώσεις, όπως η εγκεφαλική διάσειση, 

προκαλούνται κατά τη γραµµική και κυρίως κατά τη 

γωνιακή επιτάχυνση ή επιβράδυνση της κεφαλής και 

συνδέονται συνήθως από µη ορατές µε γυµνό οφθαλµό 

παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις. Η χρησιµοποίηση 

κράνους δεν παρέχει ιδιαίτερη προστασία στις περιπτώσεις 

αυτές. 
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   Οι εστιακές κακώσεις, όπως 

η εγκεφαλική θλάση, το 

επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο 

και ενδοεγκεφαλικό αιµάτωµα, 

προκαλούνται κατά την 

πρόσκρουση της κεφαλής σε 

σταθερή επιφάνεια, είναι 

συνήθως ορατές µε γυµνό 

οφθαλµό και συνδέονται µε 

γενικότερες βλάβες, όπως η 

απώθηση της εγκεφαλικής 

ουσίας από το αιµάτωµα και 

κυρίως η πίεση του 

εγκεφαλικού στελέχους. Οι 

κακώσεις αυτές περιορίζονται 

µε τη χρήση προστατευτικού 

κράνους σε διάφορα αθλήµατα, 

ιδίως µεγάλων ταχυτήτων. Ή 

όχι σπάνια εµφάνιση οξέος 

υποσκληρίδιου αιµατώµατος 

σε αθλητές του αµερικάνικου 

ποδοσφαίρου και της 

πυγµαχίας, οφείλεται κυρίως 

στη γωνιακή επιτάχυνση και 

επιβράδυνση της κεφαλής και 

λιγότερο στην πρόσκρουση ή 

τις πλήξεις της κεφαλής. 

    Τα κατάγµατα του κρανίου 

είναι δυνατό να συνδέονται ή 

όχι µε κακώσεις του 

εγκεφάλου. Το απλό κάταγµα 

δεν αποτελεί ιδιαίτερης 

βαρύτητας κλινική οντότητα, 

εκτός εάν είναι συντριπτικό, 

ανοικτό, αφορά τη βάση του 

κρανίου ή βρίσκεται κοντά σε 
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µηνιγγικά αγγεία. 

    Τα συντριπτικά κατάγµατα συνοδεύονται από βλάβες του 

υπερκείµενου τριχωτού της κεφαλής, ενώ στα ανοικτά 

συνυπάρχει ρήξη της σκληρής µήνιγγας και υφίσταται 

κίνδυνος φλεγµονής του εγκεφάλου. Κατάγµατα που 

γειτνιάζουν µε µηνιγγικά αγγεία , είναι δυνατό να 

προκαλέσουν ενδοκρανιακή αιµορραγία. 

    Τα κατάγµατα της βάσης του κρανίου ευθύνονται για τις 

ρήξεις της σκληρής και της αραχνοειδούς µήνιγγας ή τις 

κακώσεις εγκεφαλικών νεύρων, όπως του οσφρητικού και 

του οπτικού. 

    Έπειτα από κάταγµα των µετωπιαίων κόλπων και του 

τετριµµένου πετάλου του ηθµοειδούς οστού είναι δυνατό να 

προκαλέσει ριννόρια, δηλαδή εκροή εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού από τις ρινικές κοιλότητες, µε πρόσµειξη ή όχι 

αίµατος. Στα κατάγµατα αυτά υφίσταται ιδιαίτερος κίνδυνος 

πρόκλησης µηνιγγίτιδας, λόγω εισόδου µικροβίων από τις 

ρινικές κοιλότητες. 

    Σε κατάγµατα του πρόσθιου κρανιακού βόθρου, λόγω 

διάχυσης αίµατος προς τους ιστούς του οφθαλµικού κόγχου, 

παρατηρούνται χαρακτηριστικά περικογχικά αιµατώµατα. 

    Τα κατάγµατα του µέσου και οπίσθιου κρανιακού βόθρου 

περιλαµβάνουν συνήθως και το λιθοειδές οστούν, µε 

αποτέλεσµα την εκροή του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από 

τον έξω ακουστικό πόρο, µε πρόσµειξη ή όχι αίµατος και 

την εµφάνιση χαρακτηριστικών οπισθοωτιαίων 

εκχυµώσεων. 

    Συχνά συνυπάρχει πάρεση του προσωπικού ή βλάβες του 

ακουστικού και του αιθουσαίου νεύρου, που εκδηλώνονται 

µε διαταραχές της ακοής και της ισορροπίας. 

 

 

 

ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
 

 

   Οι φυσιοπαθολογικοί µηχανισµοί των εγκεφαλικών 

κακώσεων διακρίνονται σε πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς. 

   Οι πρωτοπαθείς εξαρτώνται απόλυτα από το είδος της 

µηχανικής βλάβης της εγκεφαλικής ουσίας, λόγω της 

πρόσκρουσης ή της διαδοχικής επιτάχυνσης και 

επιβράδυνσης της κεφαλής. Η πρωτοπαθής µηχανική βλάβη 

συνίσταται σε θλάση της εγκεφαλικής ουσίας και απόσπαση 

ή διάτµηση των νευραξόνων της λευκής ουσίας. 
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   Οι δευτεροπαθείς µηχανισµοί, όπως το εγκεφαλικό 

οίδηµα, υποξία, η ισχαιµία του εγκεφάλου, οι 

ενδοκρανιακές αιµορραγίες και οι διαταραχές του 

µεταβολισµού, προκαλούν στον εγκέφαλο βαρύτατες 

βλάβες από τους πρωτοπαθείς. Η παράλληλη µε την 

εγκεφαλική βλάβη ρήξη του τοιχώµατος µηνιγγικών και 

εγκεφαλικών αγγείων, έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση 

αρτηριακής αιµορραγίας, που είναι συχνά υπεύθυνες για το 

µέγεθος των εγκεφαλικών βλαβών. 

   Οι κύριες αιτίες θανάτου , µετά από µία εγκεφαλική 

κάκωση, είναι: 

Η αυξηµένη ενδοκρανιακή πίεση ,  

Η εγκεφαλική ισχαιµική υποξία και 

Οι επιπλοκές από άλλα συστήµατα. 

 

Η αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης(>15 mmHg) οφείλεται 

στο εγκεφαλικό οίδηµα και παρατηρείται σε ποσοστό 

µεγαλύτερο του 50% , σε άτοµα µε βαριά εγκεφαλική 

κάκωση. Η υψηλή ενδοκρανιακή πίεση προκαλεί ανάλογη 

αύξηση των πιέσεων στο µεσεγκέφαλο, µε αποτέλεσµα 

ελάττωση της καρδιακής συχνότητας και αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης. Το σηµείο τοµής των καµπύλων των 

σφύξεων και της συστολικής πίεσης, ονοµάζεται ‘σηµείο 

Cushing’ και αποτελεί ένδειξη σοβαρής επιδείνωσης της 

κατάστασης του ασθενούς. 

        Σε ασθενείς µε τιµή κλίµακας Γλασκώβης <7, 

επιβάλλεται ο έλεγχος της ενδοκρανιακής πίεσης. Η 

τοποθέτηση του συστήµατος µέτρησης της ενδοκρανιακής 

πίεσης πρέπει να γίνεται το ταχύτερο δυνατό και 

συγκεκριµένα στο διάστηµα των δύο πρώτων ωρών µετά 

την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκοµείο, αµέσως µετά 

τη διενέργεια της αξονικής ή της µαγνητικής τοµογραφίας.  

        Για την αντιµετώπιση του εγκεφαλικοί οιδήµατος και 

της υψηλής ενδοκρανιακής πίεσης χορηγούνται 

κορτικοστεροειδή (δεξαµεθαζόνη 1 mg/KgΒΣ/6h ή 

µεθυλπρεδνιζολόνη 30 mg/KgΒΣ ως αρχική δόση και σε 

συνεχόµενη χορήγηση 5.4 µγ/ΚgΒΣ για 23 ώρες) και 

µαννιτόλη 20% ή 25%. Η µαννιτόλη χορηγείται αρχικά σε 

υψηλές δόσεις 1-2 gr/KgΒΣ, ενώ περιορίζεται σε 0.15-0.3 

gr/KgΒΣ/1-2 h µετά την εµφάνιση σηµείων βελτίωσης ή εφ’ 

όσον η ενδοκρανιακή πίεση παραµένει µεγαλύτερη των 15 

mmHg. Η χορήγηση προφυλακτικής αντιεπιληπτικής 

αγωγής έχει ως στόχο την πρόληψη της µετατραυµατικής 

επιληψίας. 
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Η ισχαιµία οφείλεται σε σύσπαση των αγγείων του 

εγκεφάλου και οδηγεί σε τοπική (εγκεφαλική) και 

συστηµατική υποξία. Στην ισχαιµική περιοχή εκλύονται 

όξινα προϊόντα του µεταβολισµού, όπως το γαλακτικό οξύ, 

αλλά και νευροδιαβιβαστές, λόγω ρήξης των νευραξόνων, 

ουσίες που επηρεάζουν τη λειτουργία του νευρικού 

συστήµατος. 

          Η ισχαιµία οδηγεί συχνά σε µη αναστρέψιµες βλάβες 

του νευρικού ιστού, που προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες 

από τη µηχανική κάκωση. Για την επαρκή οξυγόνωση του 

εγκεφάλου είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενδοτραχειακού 

καθετήρα και η διατήρηση της µερικής πίεσης του CO2 

(PCO2) µεταξύ 22 mgHg και 30mmHg. Με τον 

υπεραερισµό παρατηρείται συχνά εντυπωσιακή πτώση της 

ενδοκρανιακής πίεσης.  

Οι επιπλοκές από τα άλλα συστήµατα περιλαµβάνουν την 

αναπνευστική δυσλειτουργία, τη δυστονία, τις κατακλίσεις, 

τις διαταραχές της θερµορύθµισης, την αδυναµία λήψης 

τροφής, την γαστρίτιδα και τις ουρολοιµώξεις. 

 

 

 

 

 

 

∆ΙΑΧΥΤΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ  
 

  

   Οι διάχυτες εγκεφαλικές κακώσεις είναι αποτέλεσµα 

γραµµικής και κυρίως γωνιακής επιτάχυνσης ή 

επιβράδυνσης, χαρακτηρίζονται από ευρύτερη και πλέον 

εκτεταµένη διαταραχή της λειτουργίας του εγκεφάλου και 

συνοδεύονται συνήθως από µη ορατές µε γυµνό οφθαλµό 

παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις. 

    Οι ελαφρού βαθµού διάχυτες κακώσεις προκαλούν 

προσωρινή µόνο εγκεφαλική δυσλειτουργία και εφ’ όσον 

ελέγχουν οι δευτεροπαθείς µηχανισµοί (αιµορραγία, 

ισχαιµία, οίδηµα), η αποκατάσταση είναι ικανοποιητική, 

χωρίς υπολειµµατικές νευρολογικές εκδηλώσεις. 

   Στις βαρύτερες µορφές διάχυτης κάκωσης, που 

χαρακτηρίζονται από µη αναστρέψιµη βλάβη των 

νευραξόνων της λευκής ουσίας, η εγκεφαλική 

δυσλειτουργία συνδέεται συνήθως µε διάχυτο εγκεφαλικό 

οίδηµα, στο οποίο οφείλεται η αυξηµένη ενδοκρανιακή 
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πίεση. Στην περίπτωση αυτή, ακόµα και µετά τον έλεγχο 

των δευτεροπαθών µηχανισµών, το αποτέλεσµα είναι 

συνήθως πτωχό, λόγω της εκτεταµένης πρωτοπαθούς 

νευρικής βλάβης. 

   Στις διάχυτες εγκεφαλικές κακώσεις περιλαµβάνονται: 

Η ελαφρά εγκεφαλική διάσειση , που χαρακτηρίζεται από 

πρόσκαιρη αναστρέψιµη νευρική διαταραχή, χωρίς 

ανατοµικές βλάβες της εγκεφαλικής ουσίας και χωρίς 

απώλεια συνείδησης. Η κάκωση αυτή είναι συχνή στον 

αθλητισµό και λόγω του ήπιου χαρακτήρα της, δεν απαιτεί 

ιδιαίτερη αντιµετώπιση. 

Η κλασσική εγκεφαλική διάσειση , που χαρακτηρίζεται από 

αναστρέψιµη έκπτωση της εγκεφαλικής λειτουργίας και 

συνοδεύεται από επεισόδιο πρόσκαιρης απώλειας 

συνείδησης. 

Η διάχυτη νευραξονική κάκωση, που χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικής έκτασης ανατοµική βλάβη των νευραξόνων 

της λευκής ουσίας, απώλεια συνείδησης για διάστηµα 

µεγαλύτερο των 6 ωρών και συνοδεύεται από νευρικές και 

ψυχικές διαταραχές. 

 

 

Ελαφρά εγκεφαλική διάσειση 

 

  ∆ιακρίνονται τρεις µορφές ελαφράς εγκεφαλικής 

διάσεισης. 

  Η ηπιότερη µορφή ελαφράς εγκεφαλικής διάσεισης 

χαρακτηρίζεται από σύγχυση, απώλεια του 

προσανατολισµού και δεν συνοδεύεται από απώλεια 

συνείδησης ή µετατραυµατική αµνησία. Αυτή η 

ελαφρότατη συγχυτική κατάσταση διαρκεί ελάχιστα 

δευτερόλεπτα και δεν επισύρει συνήθως την προσοχή των 

ατόµων του περιβάλλοντος του αθλητή, ο οποίος συνεχίζει 

τον αγώνα. 

   Η αµέσως βαρύτερη µορφή ελαφράς εγκεφαλικής 

διάσεισης αποτελεί συχνή οντότητα σε αθλήµατα επαφής 

και συνοδεύεται από σύγχυση, ακολουθούµενη από 

αµνησία, η οποία εµφανίζεται 5 min ως 10 min µετά την 

κάκωση. Ο αθλητής που υπέστει τη διάσειση και παρά το 

ότι βρίσκεται σε συγχυτική κατάσταση, συνεχίζει την 

προσπάθεια, χωρίς διαταραχή των νευρικών λειτουργιών. 

   Εάν ο αθλητής εξεταστεί αµέσως µετά την κάκωση, δεν 

διαπιστώνεται παλίνδροµη αµνησία, ενώ µετατραυµατική 

και παλίνδροµη αµνησία αναπτύσσονται 5 minως 10 min 
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αργότερα. Η παλίνδροµη αµνησία αφορά τα τελευταία 

λεπτά πριν από την κάκωση και παραµένει, παρά την πλήρη 

υποχώρηση της συγχυτικής κατάστασης. 

   Στην Τρίτη σοβαρότερη µορφή εγκεφαλικής διάσεισης 

παρατηρείται σύγχυση και µετατραυµατική αµνησία, 

αρκετά λεπτά µετά την κάκωση. Ο αθλητής είναι συνήθως 

σε θέση να συνεχίσει την  προσπάθεια, παρά την συγχυτική 

κατάσταση. Μετά τη αποκατάσταση του επιπέδου 

συνείδησης στο φυσιολογικό, διατηρελιται ενός βαθµού 

παλίνδροµη και µετατραυµατική αµνησία. 

   Είναι προφανές ότι και στις τρείς µορφές ελαφράς 

εγκεφαλικής διάσεισης, υφίσταται έστω πρόσκαιρη 

διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στους µηχανισµούς της µνήµης. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένδειξη ότι η κάκωση αφορά κυρίως τα 

ηµισφαίρια και σε µικρότερο βαθµό το στέλεχος του 

εγκεφάλου. 

 

Κλασσική εγκεφαλική διάσειση 
 

 
   Η κλασσική εγκεφαλική διάσειση χαρακτηρίζεται από 

διαφόρου βαθµού διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, που 

διαρκούν µέχρι 6 ώρες και συνοδεύονται από παλίνδροµη 

και µετατραυµατική αµνησία. Από πρακτικής πλευράς η 

κλασσική εγκεφαλική διάσειση χαρακτηρίζεται από 

εγκεφαλική δυσλειτουργία, η οποία αναφέρεται στις 

φλοιικές λειτουργίες, που αφορουν στη µνήµη και στις 

συνδέσεις του φλοιού µε το εγκεφαλικό στέλεχος, δεν 

συνοδεύεται όµως από παθολογοανατοµικές αλλοιώσεις. 

   Επειδή η εγκεφαλική λειτουργία δεν έχει ως υπόβαθρο 

παθολογοανατοµικές βλάβες, επέρχεται βαθµιαία 

αποκατάσταση του επιπέδου συνείδησης. 

   Παρά το ότι οι διαταραχές του επιπέδου συνείδησης είναι 

αναστρέψιµες, παρατηρούνται συµπτώµατα, όπως 

κεφαλαλγία και εµβοές ωτών, που υποδηλώνουν βλάβες 

εγκεφαλικών δοµών και του έσω ώτος. Σε ορισµένους 

αθλητές διαπιστώνονται λεπτές µεταβολές της 

προσωπικότητας, µε συχνότερη εκδήλωση τη κατάθλιψη 

και το άγχος, αλλά και άλλες όπως διαταραχές του ύπνου 

και του φαγητού, δυσχέρεια διεκπεραίωσης των 

καθηµερινών εργασιών, επιθετική συµπεριφορά, 

ευερεθιστότητα και εύκολη κόπωση. 
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∆ιάχυτη νευραξονική κάκωση 
 

     

   Η διάχυτη νευραξονική κάκωση αναφέρεται στη 

βαρύτερη µορφή διάχυτης εγκεφαλικής βλάβης και 

χαρακτηρίζεται από ποικίλης έκτασης ανατοµικές βλάβες 

των νευραξόνων της λευκής ουσίας και απώλεια της 

συνείδησης, που διαρκεί περισσότερο από 6 ώρες, ως 

ηµέρες ή και εβδοµάδες από τη στιγµή της κάκωσης, πριν 

από τη έναρξη της περιόδου αποκατάστασης. Η διάχυτη 

νευραξονική κάκωση παρατηρείται σε αθλήµατα µεγάλων 

ταχυτήτων και ιδιαίτερα στα µηχανικά αθλήµατα. 

Ορισµένοι αθλητές µε διάχυτη νευραξονική κάκωση 

εµφανίζουν µειωµένη αντίδραση ή και έλλειψη αντίδρασης 

σε επώδυνα ερεθίσµατα, ενώ άλλοι είναι διεγερτικοί και 

παρουσιάζουν ασύντακτες κινήσεις. 

   Η διάρκεια του επεισοδίου απώλειας συνείδησης ή του 

κώµατος , αποτελεί σηµαντικό κριτήριο βαρύτητας της 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας και επειδή µπορεί να διαρκέσει 

εβδοµάδες, θεωρείται ότι η διάχυτη νευραξονική κάκωση 

αποτελεί το µεταβατικό σηµείο µεταξύ της αµιγούς 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας και της ανατοµικής 

εγκεφαλικής βλάβης. Ασθενείς που ανανήπτουν από 

ελαφρότερης µορφής διάχυτη νευραξονική κάκωση, 

εµφανίζουν για µεγάλα διαστήµατα µετατραυµατική και 

παλίνδροµη αµνησία και διαταραχές της πραγµατικότητας. 

   Ακόµα και οι ελαφρότερες µορφές διάχυτης νευραξονικής 

κάκωσης συνοδεύονται από ρήξη ή απόσπαση ορισµένων 

‘ήσσονος αντιστάσεως’ νευρικών ινών και των δύο 

ηµισφαιρίων. Εάν η έκταση της ανατοµικής βλάβης 

συνεπάγεται αποµόνωση των ηµισφαιρίων από το 

εγκεφαλικό στέλεχος για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ο 

ασθενής είναι επιρρεπής σε επιπλοκές από διάφορα 

συστήµατα, οι οποίες µπορούν τελικά να επιφέρουν τον 

θάνατο. 

  
   Η  βαρύτερη  µορφή  διάχυτης  νευραξονικής  κάκωσης 

χαρακτηρίζεται  και  ως  διάχυτη  κάκωση  της  λευκής 

ουσίας  του  εγκεφάλου  και  συνίσταται  σε  απόσπαση  ή  

διάτµηση  των νευραξόνων των νευρικών κυττάρων των δύο 

ηµισφαιρίων, του διαµέσου εγκεφάλου και του εγκεφαλικού 

στελέχους. Τα άτοµα που έχουν υποστεί αυτή την κάκωση, 

βρίσκονται από την αρχή σε βαθύ κώµα και διαφέρουν από 
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εκείνα µε απλή διάχυτη νευραξονική κάκωση. Συγκεκριµένα 

παρουσιάζουν σηµεία παθολογικής λειτουργίας του 

εγκεφαλικού στελέχους, όπως απεγκεφαλισµό, ενώ 

παράλληλα παρατηρούνται σηµεία διαταραχής της 

λειτουργίας του αυτονόµου νευρικού συστήµατος, όπως 

υπερίδρωση,  υπερπυρεξία  και  υπέρταση. 

   Ασθενείς µε µικρότερης έκτασης ανατοµική βλάβη των 

νευραξόνων, έχουν τη δυνατότητα ανάνηψης και 

αποκατάστασης σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό. Αντίθετα 

σε περίπτωση πλέον εκτεταµένης βλάβης των νευραξόνων, ο 

ασθενής είτε επιβιώνει σε "φυτική" κατάσταση είτε 

καταλήγει, επειδή η βλάβη είναι ασύµβατη µε τη ζωή.
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Παρά το ότι παλαιότερα η διάγνωση που ετίθετο ήταν της 

πρωτοπαθούς βλάβης του εγκεφαλικού στελέχους, υφίσταται 

πλέον ένδειξη ότι προέχουσα βλάβη είναι η απόσπαση ή η 

διάτµηση των νευραξόνων των νευρικών κυττάρων των δύο 

ηµισφαιρίων . 

Ο εγκέφαλος ατόµων µε διάχυτη αποσπαστική κάκωση των 

νευραξόνων, εµφανίζει µακροσκοπικά αιµορραγικές θέσεις 

στο ανώτερο σκέλος της παρεγκεφαλίδας και στο µεσολόβιο 

του εγκεφάλου. Η διαπίστωση των κυρίων 

παθολογοανατοµιών βλαβών γίνεται µόνο µε µικροσκοπική 

εξέταση, από την οποία διαπιστώνεται απόσπαση των 

νευραξόνων των νευρικών κυττάρων του φλοιού, σε ευρεία 

έκταση της λευκής ουσίας και των δύο ηµισφαιρίων. Σε 

ασθενείς που επιβιώνουν για διάστηµα εβδοµάδων µετά την 

κάκωση, η εκφύλιση των νευρικών οδών της λευκής ουσίας 

εκτείνεται µέχρι το στέλεχος του εγκεφάλου. 

Με τη διάχυτη νευραξονική κάκωση συνδέονται δύο 

χαρακτηριστικοί φυσιοπαθολογικοί µηχανισµοί, η διέγερση του 

παρασυµπαθητικού και το εγκεφαλικό οίδηµα. 

Η διέγερση του παρασυµπαθητικού προκαλεί βραδυκαρδία και 

υπόταση µε αποτέλεσµα µείωση της αιµατικής ροής στον 

εγκέφαλο και εκδήλωση επεισοδίων απώλειας συνείδησης 

(αγγειοκινητική παρασυµπαθητική λιποθυµία). Πρόκειται για 

ένα διάστηµα λιποθυµικής κατάστασης, που οφείλεται σε 

βραχεία και έντονη διέγερση του παρασυµπαθητικού 

συστήµατος, η οποία προκαλείται κατά την επιτάχυνση και 

επιβράδυνση της κεφαλής, έπειτα από κτυπήµατα στο πρόσωπο, 

όπως συµβαίνει στην πυγµαχία. Η διέγερση του 

παρασυµπαθητικού συµβαίνει πριν οι πλήξεις στην κεφαλή 

προκαλέσουν την κλασσική εγκεφαλική διάσειση. Ανάλογη 

διέγερση του παρασυµπαθητικού παρατηρείται στην πυγµαχία, 

µετά από κτυπήµατα στην κοιλιακή χώρα, λόγω της 

διέγερσης του κοιλιακού ή ηλιακού πλέγµατος. 

Η αγγειοκινητική παρασυµπαθητική λιποθυµία διακρίνεται 

από τα σύνδροµα της ελαφράς και της κλασσικής 

εγκεφαλικής διάσεισης, από το γεγονός ότι παρατηρείται 

βραδυκαρδία και δεν υφίσταται µετατραυµατική ή 

παλίνδροµη αµνησία. Επιπλέον στην αγγειοκινητική 

παρασυµπαθητική λιποθυµία παρατηρείται µία στιγµιαία 

καθυστέρηση, πριν από την απώλεια της συνείδησης και ο 

αθλητής παραπατά για µερικά δευτερόλεπτα πριν 

καταρρεύσει, αντίθετα µε την κλασσική εγκεφαλική 

διάσειση, που συµβαίνει ακριβώς τη στιγµή της πλήξης της 

κεφαλής. 
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Το εγκεφαλικό οίδηµα παρατηρείται σε µεγάλο αριθµό 

εγκεφαλικών κακώσεων, η βαρύτητα του όµως δεν 

αντικατοπτρίζει κατ' ανάγκην τη βαρύτητα της βλάβης, 

επειδή το οίδηµα αποτελεί συνοδό στοιχείο της 

πρωτοπαθούς κάκωσης του εγκεφάλου και σε ορισµένες 

περιπτώσεις η κλινική του εικόνα εµφανίζεται       βαρύτερη 

από εκείνη της κύριας κάκωσης.  

Το οξύ εγκεφαλικό οίδηµα συνδέεται κυρίως µε τις 

βαρύτερες µορφές της διάχυτης νευραξονικής κάκωσης, 

ενώ παρατηρείται σπανιότερα στην ελαφρά και την 

κλασσική εγκεφαλική διάσειση. Το επιβραδυνόµενο 

οίδηµα εµφανίζεται λεπτά ή ώρες µετά την κάκωση και 

συνδέεται µε τις ελαφρότερες µορφές της διάχυτης 

νευραξονικής κάκωσης. 

 

ΕΣΤΙΑΚΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
 

Οι εστιακές εγκεφαλικές κακώσεις οφείλονται σε 

εντοπισµένα µηχανικά αίτια, που προκαλούν τοπική 

αιµορραγία ή ισχαιµία, ακολουθουµένη από 

αγγειοδιαστολή και οίδηµα. 

Λόγω των φαινοµένων αυτών, παρατηρείται αρχικά 

τοπική αύξηση της ενδοεγκεφαλικής πίεσης, η οποία στη 

συνέχεια επεκτείνεται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο, µε 

αποτέλεσµα την άσκηση πίεσης και την πρόκληση 

αιµορραγίας στο εγκεφαλικό στέλεχος, που οδηγεί σε 

µη αναστρέψιµη βλάβη των ζωτικών κέντρων της 

αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας. Οι 

δευτεροπαθείς αυτοί µηχανισµοί θεωρείται ότι 

επιφέρουν στον εγκέφαλο βαρύτερες βλάβες, από ότι οι 

πρωτοπαθείς. 

Οι εστιακές εγκεφαλικές κακώσεις περιλαµβάνουν: 1. Την 

εγκεφαλική θλάση και το ενδοεγκεφαλικό αιµάτωµα, 2. 

Το επισκληρίδιο αιµάτωµα, 3. Το οξύ υποσκληρίδιο 

αιµάτωµα, 4. Το υποξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα και 5. Το 

χρόνιο υποσκληρίδιο αιµάτωµα. 

Κατά την πλήξη της κεφαλής του αθλητή που δεν 

βρίσκεται σε κίνηση, από ένα αντικείµενο, παρατηρείται 

συνήθως θλάση της εγκεφαλικής ουσίας και αιµάτωµα 

κάτω ακριβώς από τη θέση της κάκωσης. Αντίθετα, κατά 

την πρόσκρουση της κεφαλής σε ανένδοτη επιφάνεια, ενώ 

ο αθλητής βρίσκεται σε κίνηση, προκαλείται συνήθως 

εγκεφαλική θλάση και / ή ενδοεγκεφαλικό αιµάτωµα "εξ' 
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αντιτυπίας", στο αντίθετο δηλαδή σηµείο από εκείνο της 

πρόσκρουσης. 

Η ενδοκρανιακή αιµορραγία διακρίνεται σε υψηλής 

πίεσης (αρτηριακή), στην οποία οφείλεται το 

επισκληρίδιο αιµάτωµα και σε χαµηλής πίεσης (φλεβική), 

στην οποία οφείλεται το οξύ, το υποξύ και το χρόνιο υπο-

σκληρίδιο αιµάτωµα. 

 

 αξονική 

τοµογραφία αιµατωµάτων.
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Εγκεφαλική θλάση & ενδοεγκεφαλικό αιµάτωµα 
 
 

Η εγκεφαλική θλάση και το ενδοεγκεφαλικό αιµάτωµα 

οφείλονται σε συνδυασµό δυνάµεων πρόσκρουσης και 

απώθησης, κατά την πρόσκρουση της κεφαλής σε 

ανένδοτη επιφάνεια, ενώ ο αθλητής βρίσκεται σε κίνηση. 

 

Οι κακώσεις παρατηρούνται σε αθλήµατα, όπως η ιππασία, 

οι χιονοδροµίες, οι παγοδροµίες, τα µηχανικά αθλήµατα, η 

πυγµαχία, η καλαθοσφαίριση και το hockey. Κατά την πτώση 

του ατόµου προς τα εµπρός και την πρόσκρουση του 

µετώπου, προκαλείται κάκωση "εξ' αντηυπίας" στους 

ινιακούς λοβούς του εγκεφάλου. 

 

Κλινική εικόνα 

Ο αθλητής που υφίσταται κάκωση αυτού του τύπου, 

διατηρεί το επίπεδο συνείδησης και δεν εµφανίζει στοιχεία 

εντοπισµένης νευρικής βλάβης, παρουσιάζει όµως επίµονη 

κεφαλαλγία, ναυτία και περιόδους µετατραυµατικής 

σύγχυσης και αµνησίας. 

Η διενέργεια αξονικής ή µαγνητικής τοµογραφίας είναι 

απαραίτητη, για τη διάκριση µεταξύ του συµπαγούς 

ενδοεγκεφαλικού αιµατώµατος και της αιµορραγικής 

εγκεφαλικής θλάσης, που περιβάλλεται από οιδηµατώδεις 

ιστούς. 

 

 

Αντιµετώπιση 
 

Η θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαµβάνει αγωγή µε 

αποιδηµατικά και κορτικοστεροειδή. Η αποκατάσταση της 

εγκεφαλικής βλάβης, αν και βραδεία, είναι συνήθως πλήρης 

και επιτυγχάνεται µετά πάροδο 3 ως 4 µηνών.  

 

Επισκληρίδιο αιµάτωµα 

 
  Το επισκληρίδιο αιµάτωµα οφείλεται σε ρήξη της µέσης 

µηνιγγικής αρτηρίας, 85% των περιπτώσεων, αλλά και άλλων 

µηνιγγικών αγγείων και προκαλείται από πλήξεις της 

κεφαλής ή κατάγµατα του κροταφικού, µετωπιαίου και 

ινιακού οστού. Επειδή η αιµορραγία είναι αρτηριακή και 

εποµένως υπό υψηλή πίεση, επιτυγχάνεται δύσκολα η 
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αιµόσταση και η δηµιουργία θρόµβου για τη σύγκλειση του 

αγγειακού ρήγµατος. 

Σε αθλητές που δέχονται άµεσες πλήξεις στο µέτωπο, είναι 

δυνατό να προκληθεί επισκληρίδιο αιµάτωµα, που εντοπίζεται 

κάτω από τους µετωπιαίους λοβούς και οφείλεται σε ρήξη του 

προσθίου κλάδου της µέσης µηνιγγικής αρτηρίας, της 

πρόσθιας µηνιγγικής αρτηρίας ή και φλεβωδών κόλπων. 

Ανάλογο επισκληρίδιο αιµάτωµα είναι δυνατό να προκληθεί 

στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο, έπειτα από πλήξη ή κάταγµα του 

ινιακού οστού. 

 

Κλινική εικόνα 
Τα συµπτώµατα του επισκληριδίου αιµατώµατος είναι 

χαρακτηριστικά και συνίστανται σε απώλεια συνείδησης τη 

στιγµή της κάκωσης, λόγω της διάσεισης και αποκατάσταση 

του επιπέδου συνείδησης, µετά από λίγα λεπτά. Στη διάρκεια 

αυτού του "φωτεινού διαλείµµατος", ο αθλητής παρουσιάζει 

σχεδόν φυσιολογική νευρολογική εικόνα. 

Ακολουθεί προοδευτική επιδείνωση της κατάστασης του, 

µε έντονη κεφαλαλγία, διαταραχές του επιπέδου 

συνείδησης, ετερόπλευρη µυδρίαση, συνήθως σύστοιχα 

προς τη βλάβη, µυϊκές εκπτώσεις (ηµιπάρεση) αντίστοιχα 

προς τη βλάβη και στοιχεία απεγκεφαλισµού. 

Στις περιπτώσεις καταγµάτων του κρανίου πρέπει να 

πιθανολογείται η ύπαρξη επισκληριδιου αιµατώµατος. Η 

απουσία ορισµένων τυπικών συµπτωµάτων δεν αποκλείει την 

ύπαρξη επισκληριδιου αιµατώµατος σε έναν αθλητή µε 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση και η ασφαλέστερη διάγνωση 

τίθεται µε την αξονική ή τη µαγνητική τοµογραφία. 

Στο επισκληρίδιο αιµάτωµα, που εντοπίζεται κάτω από τους 

µετωπιαίους λοβούς, η διάρκεια του "φωτεινού 

διαλείµµατος" είναι µεγαλύτερη και η επιδείνωση επέρχεται 

βραδύτερα από ότι στο επισκληρίδιο αιµάτωµα, που 

οφείλεται σε ρήξη της µέσης µηνιγγικής αρτηρίας. 

Η κλινική εικόνα του επισκληριδιου αιµατώµατος του 

οπισθίου κρανιακού βόθρου περιλαµβάνει κεφαλαλγία, 

µηνιγγιτισµό, δυσµετρία και αταξία, ενώ ή πρόπτωση του 

εγκεφαλικού στελέχους διαµέσου του ινιακού τρήµατος, 

µπορεί να προκαλέσει την 'τριάδα του Cushing", που 

συνίσταται σε έκπτωση της αναπνευστικής λειτουργίας, 

ελάττωση της καρδιακής συχνότητας και αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης. 
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Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία συνίσταται σε χειρουργική αφαίρεση του 

αιµατώµατος. Μετεγχειρητικά το 80% των ασθενών 

εµφανίζει φυσιολογική ενδοκρανιακή πίεση, ο έλεγχος 

της οποίας επιτυγχάνεται µε µετρητή που τοποθετείται 

κατά την εγχείρηση. 

 

 

 

 

  Οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα   
  

Το οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα οφείλεται σε φλεβική 

αιµορραγία (χαµηλής πίεσης), λόγω ρήξης των φλεβών 

που συνδέουν τον εγκέφαλο µε τους σηραγγώδεις 

κόλπους και είναι συνήθως αποτέλεσµα κατάγµατος του 

κρανίου, κάκωσης "εξ' αντιτυπίας" ή αιφνίδιας γωνιακής 

επιτάχυνσης και επιβράδυνσης. 

Το οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα αναπτύσσεται τις πρώτες 

ώρες µετά την κάκωση και εµφανίζεται µε τριπλάσια 

συχνότητα από το επισκληρίδιο στις αθλητικές 

εγκεφαλικές κακώσεις. 

∆ιακρίνονται δύο τύποι οξέος υποσκληριδίου 

αιµατώµατος: 

Τύπος Ι: Απλό αιµάτωµα. 

Τύπος II: Αιµάτωµα, το οποίο συνοδεύεται από θλάση και 

οίδηµα του εγκεφάλου. 

Η θνητότητα στον τύπο Ι είναι περίπου 20%, ενώ στον 

τύπο II φθάνει το 50%, λόγω της υποκείµενης εγκεφαλικής 

βλάβης. 

 

Κλινική εικόνα 
Αθλητές µε οξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα εµφανίζουν αρχικά 

έντονη κεφαλαλγία, που ακολουθείται από προοδευτική 

έκπτωση των νευρικών λειτουργιών, µυδρίαση σύστοιχα προς 

τη βλάβη, ηµιπάρεση αντίστοιχα προς τη βλάβη και απώλεια 

συνείδησης. Η διάγνωση τεκµηριώνεται µε την αξονική και 

τη µαγνητική τοµογραφία. 
 

Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία εξαρτάται από το µέγεθος του υποσκληριδίου 

αιµατώµατος. 

Σε ασθενείς µε υποσκληρίδιο αιµάτωµα πάχους µερικών 

χιλιοστών, 
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δεν απαιτείται άµεση χειρουργική επέµβαση, είναι όµως 

απαραίτητος ο 

συνεχής έλεγχος της ενδοκρανιακής πίεσης. 

Ασθενείς, στους οποίους από την αξονική ή τη µαγνητική 

τοµογραφία διαπιστώνεται µεγάλο, εντοπισµένο 

υποσκληρίδιο αιµάτωµα και απώθηση της µέσης γραµµής του 

εγκεφάλου, υποβάλλονται σε χειρουργική επέµβαση, για την 

αφαίρεση του αιµατώµατος. 

Η θνητότητα έπειτα από τη χειρουργική επέµβαση κυµαίνεται 

από 42% ως 63% (Μ.Ο=50%). Ιδιαίτερα σηµαντική 

θεωρείται η συνεχής παρακολούθηση της ενδοκρανιακής 

πίεσης, επειδή το 25% των µετεγχειρητικών θανάτων 

οφείλεται σε ανεξέλεγκτα υψηλή ενδοκρανιακή πίεση. 

 

 

 

 

Υποξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
 

    Το υποξύ υποσκληρίδιο αιµάτωµα αναπτύσσεται συνήθως 

7 ως 10 ηµέρες µετά την κάκωση. Τα συµπτώµατα είναι τα ίδια 

µε του οξέος υποσκληριδίου αιµατώµατος, είναι όµως 

ηπιότερα και η θνητότητα χαµηλότερη. 

 

Χρόνιο υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
 

    Το χρόνιο υποσκληρίδιο αιµάτωµα οφείλεται σε ασήµαντη 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση και παρατηρείται συνήθως σε 

ηλικιωµένα άτοµα, τα οποία παρουσιάζουν ατροφία του 

εγκεφάλου συνοδευόµενη από αύξηση του υποσκληριδίου 

χώρου. 

    Κλινική εικόνα 

     Τα συµπτώµατα συνίστανται σε επίµονη κεφαλαλγία και 

ευαισθησία κατά την επίκρουση επάνω από τη θέση του 

αιµατώµατος, στο 80% περίπου των ασθενών, ενώ συχνά 

παρατηρείται προοδευτική άνοια και µυϊκή δυσκαµψία. 

 

    Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται σε 

παροχέτευση του αιµατώµατος, µέσω καθετήρα. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

 

Πριν από την επάνοδο του ατόµου σε αθλητική 

δραστηριότητα, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση 

ορισµένων παραµέτρων, όπως: 

Η πλήρης ή µερική αποκατάσταση των νευρικών 

λειτουργιών 

Το είδος του αθλήµατος (επαφής ή όχι) 

Οι επανειληµµένες εγκεφαλικές διασείσεις 

Η ύπαρξη συµπτωµάτων από τα άλλα συστήµατα 

Τα κριτήρια που τίθενται αποτελούν γενικούς κανόνες, 

που αφορούν το σύνολο των αθλουµένων, άσχετα από την 

ηλικία και το επίπεδο ενασχόλησης τους µε τον 

αθλητισµό, πρέπει όµως να εξατοµικεύονται και να 

προσαρµόζονται στις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήµατος. 

Μετά από µία εγκεφαλική κάκωση παραµένει έστω 

πρόσκαιρη ή µικρού βαθµού έκπτωση ορισµένων 

νευρικών λειτουργιών, η οποία εκδηλώνεται εντονότερα 

έπειτα από επανειληµµένες εγκεφαλικές διασείσεις, που 

έχουν αθροιστικό χαρακτήρα. Ο αθλητής που έχει 

υποστεί εγκεφαλική διάσειση, έχει τετραπλάσιες 

πιθανότητες να υποστεί µία δεύτερη. 

Για να επανέλθει ο αθλητής σε αθλητική δραστηριότητα 

πρέπει να είναι ασυµπτωµατικός τόσο στην ηρεµία, όσο και 

στην άσκηση. Συµπτώµατα, όπως επίµονη κεφαλαλγία, 

διπλωπία, ναυτία, εµετός, διαταραχή της ισορροπίας και του 

προσανατολισµού, σύγχυση, νωθρότητα, εύκολη κόπωση, 

αποτελούν αντένδειξη επανόδου σε αθλητική 

δραστηριότητα, επειδή η ύπαρξη τους εκθέτει σε κίνδυνο 

νέας κάκωσης τον ίδιο τον αθλητή, αλλά και τους 

συναθλητές του, λόγω της ανεπαρκούς συνεργασίας και του 

συντονισµού σε οµαδικά αθλήµατα. 

Για να θεωρηθεί ο αθλητής ασυµπτωµατικός, δεν πρέπει να 

εµφανίζει ούτε τα ελαφρά νευρολογικά σηµεία  (soft), όπως 

αδυναµία συγκέντρωσης, µειωµένη απόδοση στην εργασία και 

τη µελέτη, διαταραχές συµπεριφοράς στο φαγητό, στον ύπνο 

και σεξουαλική δυσλειτουργία. 

Οι παράµετροι αυτοί µπορούν να χρησιµοποιηθούν και σαν 

κατευθυντήριος οδός για τον φυσιοθεραπευτή που θα ασχοληθεί 

µε την αποκατάσταση του αθλητή για την επάνοδο του.  

 
 



 42 

 

 

 

Εγκεφαλική διάσειση  

 

Στην εγκεφαλική διάσειση Ι και ΙΙ βαθµού και εφ' όσον ο 

αθλητής είναι ασυµπτωµατικός, επιτρέπεται η άµεση 

επάνοδος του στον αγώνα. Εάν στη διάρκεια του ιδίου αγώνα 

ο αθλητής υποστεί δεύτερη εγκεφαλική διάσειση, 

υποχρεούται να αποσυρθεί και η επάνοδος του επιτρέπεται 

µετά από δύο εβδοµάδες περίπου και εφ' όσον είναι 

ασυµπτωµατικός. 

Εάν µετά την αρχική διάσειση Ι ή II βαθµού, ο αθλητής 

παρουσιάζει επίµονη κεφαλαλγία, σύγχυση, νωθρότητα, 

διαταραχή του προσανατολισµού και της ισορροπίας ή 

διπλωπία και τα συµπτώµατα επιδεινώνονται στο διάστηµα 

των 24 πρώτων ωρών, επιβάλλεται η διενέργεια αξονικής ή 

µαγνητικής τοµογραφίας. 

Εάν στη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ο αθλητής 

υποστεί και τρίτη εγκεφαλική διάσειση Ι ή II βαθµού, 

συστήνεται αποχή από κάθε αθλητική δραστηριότητα µέχρι 

το τέλος της περιόδου και η επάνοδος κατά την επόµενη 

αγωνιστική περίοδο επιτρέπεται, εάν ο αθλητής είναι 

ασυµπτωµατικός στην ηρεµία και την άσκηση. 

Μετά από εγκεφαλική διάσειση III βαθµού, η επάνοδος στην 

προηγούµενη αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται 1 ως 2 

εβδοµάδες από την κάκωση και εφ' όσον ο αθλητής είναι 

απόλυτα ασυµπτωµατικός στην ηρεµία και την άσκηση. Εάν 

συµβεί δεύτερη διάσειση III βαθµού στην ίδια αγωνιστική 

περίοδο, ο αθλητής αποκλείεται από κάθε δραστηριότητα για 

ένα µήνα τουλάχιστον και η επάνοδος του επιτρέπεται µόνον 

εάν είναι ασυµπτωµατικός. 

Εάν ο αθλητής υποστεί και τρίτη διάσειση III βαθµού στη 

διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, αποκλείεται η 

συµµετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες µέχρι το τέλος 

της περιόδου και η επάνοδος κατά την επόµενη περίοδο 

επιτρέπεται, εάν ο αθλητής είναι ασυµπτωµατικός στην ηρεµία 

και την άσκηση. 

Μετά από εγκεφαλική διάσειση IV ή V βαθµού, επιβάλλεται η 

αποχή από αθλητικές δραστηριότητες για ένα µήνα 

τουλάχιστον και η επάνοδος επιτρέπεται µόνον αν ο αθλητής 

είναι ασυµπτωµατικός. Αν ο αθλητής υποστεί και δεύτερη 

διάσειση IV  ή V βαθµού στη διάρκεια της αγωνιστικής 

περιόδου, αποκλείεται η συµµετοχή του σε αθλητικές 
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δραστηριότητες µέχρι το τέλος της περιόδου και η επάνοδος 

κατά την επόµενη περίοδο επιτρέπεται, εάν ο αθλητής είναι 

ασυµπτωµατικός στην ηρεµία και στη άσκηση. 

 

Μεταδιασεισικό σύνδροµο  
 

  

Το σύνδροµο συνίσταται σε επίµονη κεφαλαλγία, ιδίως κατά 

την άσκηση, ζάλη, διαταραχές όρασης και µνήµης, αδυναµία 

συγκέντρωσης, εύκολη κόπωση και ευερεθιστότητα. Εάν τα 

συµπτώµατα επιµένουν, επιβάλλεται η διερεύνηση µε αξονική 

ή µαγνητική τοµογραφία. 

 Το επίµονο µεταδιασεισικό σύνδροµο αποτελεί απόλυτη 

αντένδειξη συµµετοχής σε αθλήµατα και η επάνοδος σε 

αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται µόνο µετά την πλήρη 

υποχώρηση των συµπτωµάτων και εφ ‘ όσον τα ευρήµατα από 

την αξονική ή τη µαγνητική τοµογραφία είναι φυσιολογικά. 

 

 
 

Ενδοκρανιακή αιµορραγία  
 

 

Η ενδοκρανιακή αιµορραγία και ιδιαίτερα το οξύ υποσκληρίδιο 

αιµάτωµα αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου σε µία αθλητική 

εγκεφαλική κάκωση. Το ‘φωτεινό διάλειµµα’ έπειτα από ένα 

επεισόδιο απώλειας συνείδησης και η ραγδαία επιδείνωση που 

ακολουθεί, αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του 

επισκληρίδιου, συναντώνται όµως και στο οξύ υποσκληρίδιο 

αιµάτωµα. 

Εάν ο αθλητής έχει υποστεί χειρουργική επέµβαση για την 

αφαίρεση επισκληρίδιου ή υποσκληρίδιου αιµατώµατος, η 

επάνοδος στην προηγούµενη δραστηριότητα επιτρέπεται µετά 

παρέλευσης έτους από την κάκωση, αποκλείονται όµως 

τελείως τα αθλήµατα επαφής. 

 

 

Σύνδροµο δεύτερης πρόσκρουσης  
 

 

Οι Saunders & Harbaugh (1984) περιέγραψαν την ανάπτυξη 

θανατηφόρου εγκεφαλικού οιδήµατος σε ασθενή, που υπέστη 

εγκεφαλική διάσειση κατά τη διάρκεια του αγώνα και επειτα 

από βραχεία ανάπαυλα και ενώ ακόµα εµφανίζει 
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µεταδιασισεική συµπτωµατολογία, επανέρχεται στον 

αγωνιστικό χώρο και υφίσταται νέα, έστω ελαφρά εγκεφαλική 

διάσειση. 

Τα συµπτώµατα συνθέτουν το ‘Σύνδροµο δεύτερης 

πρόσκρουσης’, στο οποίο η θνητότητα ανέρχεται στο 50% των 

περιπτώσεων, παρά την χορηγούµενη αποιδηµατική αγωγή και 

τον υπεραερισµό. 
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ  

 

 
   Στην προσπάθεια επανένταξης των αθλητών, 

παρεµβάλλονται οι άµεσες και οι απώτερες επιπτώσεις της 

εγκεφαλικής κάκωσης, όπως η επίµονη κεφαλαλγία, οι 

επιληπτικές κρίσεις και οι ψυχικές διαταραχές. 

Επίµονη κεφαλαλγία 

Η επίµονη κεφαλαλγία αποτελεί συχνότατο σύµπτωµα µετά 

από µία εγκεφαλική κάκωση και κυµαίνεται µεταξύ 30% και 

100%. Μεταξύ των αθλητών που έχουν νοσηλευτεί, το 52 % 

περίπου παραπονιέται για κεφαλαλγία, η οποία στη διάρκεια 

της παρακολούθησης των δύο εποµένων ετών διατηρείται στο 

25% των ασθενών. 

Επιληπτικές κρίσεις 

Οι επιληπτικές κρίσεις παρατηρούνται στο 5% περίπου των 

αθλητών που έχουν υποστεί εγκεφαλική κάκωση και 

εµφανίζονται συχνότερα εάν: 1. Η πρώτη επιληπτική κρίση 

συνέβη την πρώτη εβδοµάδα από την κάκωση, 2. Η 

µετατραυµατική αµνησία διήρκησε περισσότερο από 12 ώρες, 

3. Συνυπήρξε ενδοκρανιακή αιµορραγία και 4. Υφίσταται 

υπολειµµατική νευρολογική συµπτωµατολογία, όπως σπαστική 

διπληγία. 

Σε παιδιά κάτω των 5 ετών εµφανίζονται πρωιµότερες 

επιληπτικές κρίσεις, µετά από µία ελαφρά εγκεφαλική κάκωση, 

ενώ σε παιδιά κάτω των 16 ετών, τα οποία έχουν υποστεί 

συµπιεστικό κάταγµα του κρανίου, οι επιληπρικές κρίσεις είναι 

σπανιότερες. Το φυσιολογικό εγκεφαλογράφηµα της περιόδου 

αυτής, δεν αποτελεί προγνωστικό στοιχείο για την εµφάνιση 

µελλοντικής επιληψίας. 

   Σε αθλητές, που βρίσκονται σε αγωγή µε αντιεπιληπτικά 

φάρµακα, επιτρέπεται η ελαφρά σωµατική άσκηση ,όχι 

όµως η η συµµετοχή σε αθλήµατα επαφής, ενώ απόλυτη 

αντένδειξη αποτελεί η κολύµβηση, υπό µη ελεγχόµενες 

συνθήκες. 

   Ψυχικές διαταραχές 

   Οι ψυχικές διαταραχές έχουν ιδιαίτερη σηµασία, ιδίως σε 

πρώην αθλητές της πυγµαχίας και κυµαίνονται από τη 

µετατραυµατική νεύρωση, µέχρι την υστερία και τις 

ψυχώσεις, µε ιδιαίτερη εκδήλωση την κατάθλιψη και το 
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άγχος, ενώ συχνά παρατηρούνται διαταραχές της µνήµης, 

της αντίληψης και της οµιλίας.  

    Στις µετατραυµατικές ψυχώσεις περιλαµβάνονται η 

άνοια, το παραλήρηµα, η σχιζοφρένεια, η µανία και η 

παράνοια. 
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 
   

 
 

 

 
 

 

 

   Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην 

αντιµετώπιση των εγκεφαλικών κακώσεων και περιλαµβάνει 

τη χρήση ειδικού κράνους σε αθλήµατα επαφής, όπως το 

αµερικανικό ποδόσφαιρο, η πυγµαχία, το καράτε, το hockey 

και σε αθλήµατα µεγάλων ταχυτήτων, όπως τα µηχανικά 

αθλήµατα, ο αλεξιπτωτισµός, ο αεροπτερισµός, η ποδηλασία, 

η ιππασία και οι χιονοδροµίες. 

Για την απορρόφηση των δυνάµεων, που αναπτύσσονται κατά 

την πρόσκρουση ή την πλήξη της κεφαλής, ορισµένα κράνη 

είναι εφοδιασµένα µε ειδικούς αεροθαλάµους, οι οποίοι 

προσφέρουν µεγαλύτερη προστασία από τους συνηθισµένους 

ιµάντες. 

Η γνώση της τεχνικής του αθλήµατος παίζει σηµαντικό ρόλο 

στην πρόληψη των κακώσεων του εγκεφάλου, ιδίως στα 

αθλήµατα στα οποία δεν χρησιµοποιείται κράνος, ενώ η 

ενίσχυση των αυχενικών µυών µε ειδικές ασκήσεις, µειώνει 

τη γραµµική ή τη γωνιακή επιτάχυνση και επιβράδυνση κατά 

την πρόσκρουση ή την πλήξη της κεφαλής. 

Σε αθλήµατα στα οποία επιβάλλεται η χρήση προστατευτικού 

κράνους, είναι απαραίτητο να µην επιτρέπεται στον αθλητή η 
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χρησιµοποίηση της κεφαλής ως αρχικού σηµείου επαφής µε 

τον αντίπαλο. 

Στο αµερικανικό ποδόσφαιρο η χρήση του κράνους περιόρισε 

δραστικά τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, παράλληλα όµως 

οδήγησε σε αύξηση των κακώσεων της αυχενικής µοίρας της 

σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου µυελού. Το φαινόµενο 

οφείλεται στο ότι συχνότατα και παρά τους κανονισµούς, η 

κορυφή του κράνους χρησιµοποιείται ως σηµείο αρχικής 

επαφής µε τον αντίπαλο, µε αποτέλεσµα τη συµπίεση της 

αυχενικής µοίρας µεταξύ του κρανίου και του κορµού. 

Παρά την λήψη οποιωνδήποτε προληπτικών µέτρων, οι 

αθλητικές κακώσεις του εγκεφάλου αποτελούν όχι σπάνια 

οντότητα και θεωρείται καθοριστικής σηµασίας η συµβολή 

της αθλητιατρικής οµάδας στον πε-ριοριοµό των πρωτοπαθών 

νευρικών βλαβών, των επιπλοκών και των αµέσων ή απωτέρων 

επιπτώσεων των κακώσεων. 

Από πλευράς άσκησης ο φυσιοθεραπευτής προληπτικά θα 

κινηθεί έτσι ώστε  να επιτύχει την ενδυνάµωση των µυών που 

σταθεροποιούν και προστατεύουν  τη περιοχή  µε αυξηµένη 

επικινδυνότητα  κάκωση, όπως παραπάνω αναφέρθηκε η 

αυχενική µοίρα στο αµερικάνικο ποδόσφαιρο, και σε συνεργασία 

µε τον προπονητή- εκπαιδευτή για την εκµάθηση σωστής στάσης 

του σώµατος του αθλητή έτσι ώστε να δέχεται την µικρότερη 

επιβάρυνση  το σώµα του και να προστατεύεται όσο το δυνατόν 

περισσότερο.      
 



 49 

Β. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ 

ΚΡΑΝΙΟΥ 

 

 

      ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ 

 

 

Κακώσεις βολβού & µαλακών µορίων 

 
Οι κακώσεις του βολβού του οφθαλµού και των µαλακών 

µορίων, που τον περιβάλλουν, οφείλονται σε πλήξη από 

την µπάλα του baseball, του cricket ή της αντισφαίρισης, 

κτύπηµα αντιπάλου στην πυγµαχία, την πάλη, τις 

πολεµικές τέχνες και σε οµαδικά αθλήµατα, όπως το 

rugby και η καλαθοσφαίριση ή έµπαρση ξένου σώµατος, 

που µπορεί να εκτοξευθεί σε µηχανικά αθλήµατα, όπως το 

motocross. 

Στο baseball παρατηρείται το 30% περίπου όλων των 

κακώσεων του οφθαλµού και συµβαίνουν κυρίως σε 

αθλητές ηλικίας 5 ως 14 ετών, ενώ ακολουθούν αθλητές 

ηλικίας 14 ως 24 ετών. 

Οι κακώσεις συνίστανται σε 

εκχύµωση, αιµάτωµα ή 

τραύµα του δέρµατος, ρήξη του σκληρού, του 

κερατοειδούς ή του φακού και ρήξη ή αποκόλληση του 

αµφιβληστροειδούς. 

Κλινική εικόνα 

Συχνότερα ευρήµατα είναι η εκχύµωση και το οίδηµα ή 

αιµάτωµα. Το δέρµα γύρω από τον οφθαλµικό κόγχο 

είναι ιδιαίτερα λεπτό και η αιµορραγία που συνήθως 

συµβαίνει µετά από πλήξη, προκαλεί εκτεταµένο 

αιµάτωµα, που αποφράσσει την οφθαλµική σχισµή. Άλλα 

χαρακτηριστικά κλινικά ευρήµατα είναι το ύφαιµα 

(αιµάτωµα στον κερατοειδή), το οίδηµα, η αιµορραγία, η 

αποκόλληση ή η ρήξη του αµφιβληστροειδούς και η 

παρουσία αίµατος στο υαλοειδές σώµα. 
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Αντιµετώπιση 
Η αρχική αντιµετώπιση συνίσταται σε κάλυψη του 

οφθαλµού µε αποστειρωµένη γάζα και τοποθέτηση 

ψυχρών επιθεµάτων, ώστε να περιοριστεί το οίδηµα των 

µαλακών µορίων. Η συνέχεια της αντιµετώπισης αποτελεί 

αρµοδιότητα του οφθαλµιάτρου. 

Πρόληψη 
Σε πολλά αθλήµατα χρησιµοποιούνται ειδικά κράνη, από 

πολυκαρβονικό υλικό, µε προστατευτικό εξοπλισµό, που 

δεν επιτρέπει τη δίοδο της µπάλας του baseball ή του 

cricket και ειδικά γυαλιά, που προστατεύουν από 

κτυπήµατα της µπάλας, εκδορές από κλαδιά δένδρων ή 

έµπαρση ξένου σώµατος.  

Σε αθλητές που φορούν σκληρούς φακούς επαφής 

συνιστάται η χρησιµοποίηση προστατευτικών γυαλιών, 

ώστε να αποφεύγονται οι κακώσεις του κερατοειδούς, που 

οφείλονται σε θραύση του φακού. 

 

Κατάγµατα οφθαλµικού κόγχου 
Τα κατάγµατα του οφθαλµικού κόγχου οφείλονται σε 

ισχυρή πλήξη του βολβού, που προκαλεί αιφνίδια αύξηση 

της ενδοφθαλµίου πίεσης και οπίσθια µετατόπιση του 

βολβού, µέσω περιοχής "ήσσονος αντιστάσεως" του 

οφθαλµικού κόγχου. Τα κατάγµατα του 

εδάφους του οφθαλµικού κόγχου είναι τα συνηθέστερα 

και δηµιουργούν επικοινωνία του οφθαλµικού κόγχου µε το 

γνα-θιαίο ή ιγµόρειο άντρο. 

 

Κλινική εικόνα  
Τα συµπτώµατα συνίστανται σε διπλωπία, ενόφθαλµο, 

καθίζηση και περιορισµό των κινήσεων του βολβού και 

υπαισθησία ή αναισθησία στην περιοχή κατανοµής του 

υποκογχίου νεύρου, κλάδου του άνω γναθικού νεύρου, που 

αποτελεί έναν από τους τρεις κλάδους του τριδύµου νεύρου 

(V εγκεφαλική συζυγία). Η παγίδευση οφθαλµικών µυών στο 

κάταγµα έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία εκτέλεσης 

ορισµένων κινήσεων. 

Η διάγνωση τεκµηριώνεται µε τον ακτινολογικό έλεγχο και 

την αξονική ή τη µαγνητική τοµογραφία. 
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Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία εκλογής είναι χειρουργική και συνίσταται σε 

ανάταξη του κατάγµατος και αποκατάσταση της συνεχείας 

των µαλακών µορίων. 
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ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΡΙΝΟΣ 

Ρινορραγία ή επίσταξη 
 

 Ρινορραγία ή επίσταξη ονοµάζεται η αιµορραγία από το 

εσωτερικό της ρινός και είναι το συχνότερο αποτέλεσµα των 

κλειστών κακώσεων της ρινός. Η αιµορραγία οφείλεται σε 

ρήξη του ρινικού βλεννογόνου και προέρχεται συνήθως από 

το πλέγµα του Kiesselbach, ένα δίκτυο επιφανειακών αγγείων, 

που βρίσκεται στην πρόσθια µοίρα του ρινικού διαφράγµατος. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αιµορραγία σταµατά 

αυτόµατα, εάν όµως επιµείνει συνιστάται η συµπίεση των 

ρωθώνων µε τα δάκτυλα, µε χρησιµοποίηση γάζας, 

χαρτοβάµβακα ή υφάσµατος. Υποβοηθητικά εφαρµόζονται 

τοπικά αγγειοσυσπαστικά, όπως το διάλυµα υδροχλωρικής 

φαινυλεφρίνης 0.5%. 

Η επάνοδος σε αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται µετά τη 

διακοπή της αιµορραγίας και εφ' όσον δεν υπάρχουν κλινικά 

σηµεία σοβαρότερης κάκωσης της ρινός. 

 

 

Κατάγµατα ρινικών οστών 

 
Τα κατάγµατα των ρινικών οστών αποτελούν το 50% των 

γναθοπρο-σωπικών καταγµάτων, που συνδέονται µε 

αθλητικές δραστηριότητες, παρά τη χρησιµοποίηση ειδικών 

προστατευτικών εξαρτηµάτων. 

Τα κατάγµατα οφείλονται συνήθως σε άµεση πλήξη και 

παρατηρούνται σε αθλήµατα, όπως η πυγµαχία, οι πολεµικές 

τέχνες, το rugby, το hockey και η καλαθοσφαίριση. 

    Κλινική εικόνα 
     Παρατηρείται εκχύµωση, οίδηµα και συχνά παρεκτόπιση 

προς το ένα πλάγιο ή καθίζηση των ρινικών οστών. Από την 

ψηλάφηση είναι δυνατό να διαπιστωθούν ανωµαλίες στην 

επιφάνεια των ρινικών, εάν όµως υπάρχει έντονο οίδηµα, η 

ψηλάφηση είναι δύσκολη ή αδύνατη. Παράλληλα 

επιβάλλεται ο έλεγχος του ρινικού διαφράγµατος, ώστε να 

αποκλειστεί η ύπαρξη συνοδών κακώσεων. Η διάγνωση 

τεκµηριώνεται µε τον ακτινολογικό έλεγχο σε προσθοπίσθια 

και πλάγια προβολή ή µε την ειδική προβολή των οστών του 

προσωπικού κρανίου κατά Waters. 
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Αντιµετόπιση. 
 Τα µη παρεκτοπισµένα κατάγµατα αντιµετωπίζονται 

συντηρητικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα. Η ρινόρροια, που 

συνοδεύει συχνά τα κατάγµατα των ρινικών, σταµατά 

συνήθως αυτόµατα ή µε συµπίεση των ρωθώνων και σπάνια 

απαιτείται επιπωµατισµός. 

   Στα παρεκτοπισµένα κατάγµατα γίνεται κλειστή ή 

ανοικτή ανάταξη, η οποία επιβάλλεται να γίνει σε 

διάστηµα µέχρις 7 ηµερών από την κάκωση, επειδή η 

ίνωση που αναπτύσσεται στη συνέχεια, δυσχεραίνει 

σηµαντικά την ανάταξη. Μετά την ανάταξη τοποθετείται 

προστατευτικός νάρθηκας από πλαστικό ή µέταλλο, για 2 

ως 3 εβδοµάδες, στο διάστηµα των οποίων συνιστάται η 

αποφυγή κάθε αθλητικής δραστηριότητας. 

Στην περίπτωση παραµεληµένου κατάγµατος των ρινικών 

απαιτείται η διενέργεια ρινοπλαστικής. 

 

Αιµάτωµα ρινικού διαφράγµατος 
Το αιµάτωµα του ρινικού διαφράγµατος συνοδεύει συχνά 

τα κατάγµατα των ρινικών ή παρατηρείται ως ανεξάρτητη 

κλινική οντότητα. 

Αντιµετώπιση 

Η θεραπεία συνίσταται οε παροχέτευση του αιµατώµατος, 

διαµέσου µικρής τοµής του ρινικού βλεννογόνου και 

ακολουθεί τοποθέτηση λεπτού σωλήνα Redon για πλήρη 

παροχέτευση και επιπωµατισµός, που διατηρείται για 3 

ως 5 ηµέρες. 

Εάν το αιµάτωµα δεν παροχετευθεί, ακολουθεί νέκρωση 

και καθίζηση της χόνδρινης µοίρας του ρινικού 

διαφράγµατος και εφιππιοειδής παραµόρφωση της ρινός, η 

διόρθωση της οποίας είναι δύσκολη ή αδύνατη. 
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ΚΑΚΩΣΕΙΣ  ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ 

 
Κατάγµατα άνω γνάθου 
 

Τα κατάγµατα της άνω γνάθου οφείλονται οε άµεση, ισχυρή 

πλήξη σε αθλήµατα, όπως η πυγµαχία και οι πολεµικές 

τέχνες. Τα κατάγµατα περιγράφηκαν από τον Rene Le Fort 

στις αρχές του 20ου αιώνα και ταξινοµούνται σε τρεις τύπους 

(Le Fort 1901): 

Le Fort Ι: Κάταγµα στα όρια των φατνιακών επαρµάτων, που 

προκαλεί διαχωρισµό της υπερώας από το προσωπικό κρανίο. 

Le Fort II: Κάταγµα, που διέρχεται από τα ρινικά οστά και 

εκτείνεται προς τα πλάγια, κατά µήκος της γναθοζυγωµατικής 

ραφής. 

Le Fort III: Κάταγµα, που διέρχεται από τη βάση των ρινικών 

οστών, εκτείνεται προς τους οφθαλµικούς κόγχους και τη 

µετωποζυγωµατική ραφή και συνοδεύεται συχνά από 

κάταγµα του τετριµµένου πετάλου του ηθµοειδούς. 

Κλινική εικόνα 
Τα συµπτώµατα συνίστανται σε ενδοστοµατική 

αιµορραγία, οίδηµα, ρινορραγία, ρινόρροια (έξοδος 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού µε πρόσµειξη ή όχι αίµατος) 

και δυσχέρεια αναπνοής. Η ρινόρροια υποδηλώνει 

κάταγµα του τετριµµένου πετάλου του ηθµοειδούς. 

Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται κινητικότητα της 

άνω γνάθου, ως προς το προσωπικό κρανίο. Η διάγνωση 

τεκµηριώνεται µε τον ακτινολογικά έλεγχο σε 

προσθοπίσθια και πλάγια προβολή και την αξονική ή τη 

µαγνητική τοµογραφία. 

Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται σε ανάταξη 

και οστεοσύνθεση του κατάγµατος. Η ακινητοποίηση 

διατηρείται για 6 εβδοµάδες, στο διάστηµα των οποίων 

απαγορεύεται η αθλητική δραστηριότητα. Η ρινόρροια 

αντιµετωπίζεται αρχικά συντηρητικά, µε κλινοστατισµό και 
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ανύψωση της κεφαλής, εάν όµως επιµένει, επιβάλλεται ή 

χειρουργική διερεύνηση και αποκατάσταση της 

συνεχείας του τετριµµένου πετάλου του ηθµοειδούς. 

 

 

Κατάγµατα κάτω γνάθου 
Τα κατάγµατα της κάτω γνάθου αποτελούν το 10% των 

γναθοπροσωπικών καταγµάτων, τα οποία οφείλονται σε 

αθλητικές δραστηριότητες. Συνήθης µηχανισµός 

πρόκλησης των καταγµάτων είναι η πτώση στο έδαφος 

ή στο δάπεδο του αγωνιστικού χώρου και σε ορισµένες 

περιπτώσεις η σύγκρουση µε αντίπαλο ή η πλήξη από 

αθλητικά εξαρτήµατα, όπως το µπαστούνι στο hockey ή το 

ρόπαλο στο baseball και στο cricket . 

Το 40% των καταγµάτων εντοπίζεται στην υποκονδύλιο 

περιοχή , το 20% στο σώµα της γνάθου, το 20% στη γωνία 

της γνάθου και το 15% στη γενειακή σύµφυση. Τα 

κατάγµατα είναι συχνά αµφοτερόπλευρα. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχει ρήξη του 

βλεννογόνου του στόµατος, εποµένως τα κατάγµατα αυτά 

θεωρούνται ανοικτά. 

Κλινική εικόνα 
Τα συµπτώµατα συνίστανται οε πόνο και οίδηµα στην 

περιοχή της κάτω γνάθου και αιµορραγία, που οφείλεται σε 

ρήξη του βλεννογόνου του στόµατος. Από την κλινική 

εξέταση διαπιστώνεται ανεπαρκής σύγκλειση των οδόντων 

και κινητικότητα της κάτω γνάθου στη θέση της κάκωσης. Η 

διάγνωση τεκµηριώνεται µε πανοραµικές ακτινογραφίες.  

Αντιµετώπιση 

Η αρχική αντιµετώπιση συνίσταται σε αποµάκρυνση του 

αίµατος ή των τεµαχίων των οδόντων και εξασφάλιση της 

διαβατότητας των αεροφόρων οδών. Ακολουθεί η 

ακινητοποίηση της κάτω γνάθου µε κυκλοτερή επίδεση 

Βarton, που βοηθά στον περιορισµό του πόνου. Στον αθλητή 

χορηγείται υδαρής τροφή και αντιβίωση, επειδή τα 

κατάγµατα είναι ανοικτά και υπάρχει κίνδυνος φλεγµονής. 

Απλά κατάγµατα της υποκονδυλίου περιοχής και εάν υπάρχει 

επαρκής σύγκλειση των οδόντων, αντιµετωπίζονται 

συντηρητικά και ο ασθενής λαµβάνει µαλακή τροφή, για 

διάστηµα 6 εβδοµάδων περίπου, οπότε είναι σε θέση να κινεί 

φυσιολογικά την κάτω γνάθο. 

Στα παρεκτοπισµένα κατάγµατα, που συνοδεύονται από 

ανεπαρκή σύγκλειση των οδόντων, απαιτείται κλειστή ή 

ανοικτή ανάταξη και ακινητοποίηση µε σύρµα.  
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Η επάνοδος σε αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται µετά την 

αφαίρεση του σύρµατος και εφ' όσον υπάρχουν κλινικά και 

ακτινολογικά σηµεία πώρωσης του κατάγµατος. 

Επιπλοκές 

Κύρια επιπλοκή αποτελεί η κάκωση του έξω ακουστικού 

πόρου, που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την κροταφογναθική 

άρθρωση και δέχεται πίεση τη στιγµή πρόκλησης του 

κατάγµατος. Για τον λόγο αυτό σε κατάγµατα της κάτω 

γνάθου απαιτείται κλινική εξέταση, ώστε να αποκλειστεί η 

συνύπαρξη κατάγµατος του έξω ακουστικού πόρου. 

 

 

Εξάρθρηµα κροταφογναθικής άρθρωσης 

 
Το εξάρθρηµα της κροταφογναθικής άρθρωσης οφείλεται σε 

αιφνίδια κατάσπαση της κάτω γνάθου, µε αποτέλεσµα την 

πρόσθια µετατόπιση του κονδύλου της κάτω γνάθου ως προς 

την κροταφική γλήνη, µπροστά από το αρθρικό φύµα. Η 

πρόσθια µετατόπιση του κονδύλου διατηρείται, λόγω του 

σπασµού των µασητήρων και του έσω πτερυγοειδούς µυός. 

Κλινική εικόνα 

Η γνάθος αποκλίνει προς την αντίθετη πλευρά του 

εξαρθρήµατος και ο ασθενής αδυνατεί να κλείσει το στόµα. 

Η διάγνωση τεκµηριώνεται µε τον ακτινολογικό έλεγχο, µε 

τον οποίο ελέγχεται και η συνύπαρξη ή όχι κατάγµατος. 

Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία συνίσταται σε ανάταξη του εξαρθρήµατος, 

συχνά υπό γενική αναισθησία, λόγω του εντόνου µυϊκού 

σπασµού και του οιδήµατος. Για την ανάταξη του 

εξαρθρήµατος ο ιατρός τοποθετεί τους αντίχειρες στο σώµα 

της γνάθου εκατέρωθεν, ενώ µε τα υπόλοιπα δάκτυλα 

συγκρατεί τη γνάθο. Στη συνέχεια ασκεί πίεση προς τα κάτω 

και πίσω, ώστε ο κόνδυλος να επιστρέψει στην κροταφική 

γλήνη. 
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Μετά την ανάταξη χορηγείται στην αθλητή µαλακή τροφή για 

2 ως 3 εβδοµάδες, στο διάστηµα των οποίων συνίσταται η 

αποφυγή της αθλητικής δραστηριότητας. Στην περίπτωση του 

καθ’ έξιν εξαρθρήµατος της κροταφογναθικής άρθρωσης 

απαιτείται χειρουργική επέµβαση. 
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ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΩΝ ΟΣΤΩΝ 
 

 

   Τα κατάγµατα των ζυγωµατικών οστών αποτελούν το 10% 

των γναθοπροσωπικών καταγµάτων, που συνδέονται µε 

αθλητικές δραστηριότητες. Τα κατάγµατα οφείλονται 

συνήθως σε άµεση πλήξη και παρατηρούνται σε αθλήµατα 

 
επαφής, όπως η πυγµαχία και οι πολεµικές τέχνες. 

  Τα κατάγµατα εντοπίζονται στις θέσεις σύνδεσης των 

ζυγωµατικών µε το µετωπιαίο, την άνω γνάθο και το 

κροταφικό (µετωποζυγωµατική, γναθοζυγωµατική και 

κροταφοζυγωµατική ραφή). Τα κατάγµατα αυτά 

συνοδεύονται συχνά από κακώσεις των οφθαλµών και  

κατάγµατα του εδάφους του οφθαλµικού κόγχου. 

  Κλινική εικόνα 
  Παρατηρείται εκχύµωση οίδηµα και ασυµµετρία του 

ζυγωµατικού ως προς το αντίθετο, που οφείλεται στην 

παρεκτόπιση του κατάγµατος. 

  Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται οίδηµα, ευαισθησία 

και πόνος στο σηµείο της κάκωσης. Στην περίπτωση 

παρεκτοπισµένου κατάγµατος, διαπιστώνεται ψηλαφητά 

καθίζηση του ζυγωµατικού, συγκριτικά µε το αντίθετο. 

  Η διάγνωση τεκµηριώνεται µε ειδικές ακτινολογικές 

προβολές κατά Waters και Caldwell και µε την αξονική ή 

τη µαγνητική τοµογραφία. 
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  Αντιµετώπιση 
   Τα µη παρεκτοπισµένα κατάγµατα των ζυγωµατικών 

αντιµετωπίζονται συντηρητικά, µε παράλληλη διόρθωση των 

οφθαλµικών βλαβών. Η χορήγηση αντιβιωτικών είναι 

απαραίτητη, επειδή στο αιµάτωµα των γναθιαίων (ιγµορείων)   

άντρων είναι πιθανό να αναπτυχθεί σηπτική φλεγµονή. 

   Κατάγµατα µε παρεκτόπιση άνω του 1 cm, που 

συνοδεύονται από ενόφθαλµο ή περιορισµό των κινήσεων του 

βολβού, αντιµετωπίζονται χειρουργικά. Η χειρουργική 

θεραπεία συνίσταται σε ανάταξη και ακινητοποίηση, ενώ 

στον ίδιο χρόνο αντιµετωπίζονται τα κατάγµατα του εδάφους 

του οφθαλµικού κόγχου. 

   Η επάνοδος σε αθλητική δραστηριότητα επιτρέπεται 3 ως 4 

εβδοµάδες από την επέµβαση, συστήνεται όµως η αποφυγή 

των αθληµάτων επαφής. 
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ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΩΤΩΝ 
 

 

   Το αυτί (ους) αποτελεί αισθητήριο όργανο µε δύο 

διαφορετικές λειτουργίες, της ακοής και της ισορροπίας και 

υποδιαιρείται σε τρία µέρη, το έξω ους, το µέσο και το έσω 

ους. Την ακοή εξυπηρετεί ο κοχλίας, ενώ την ισορροπία το 

σφαιρικό και το ελλειπτικό κυστίδιο και οι τρεις ηµικύκλιοι 

σωλήνες. 

Το έξω ους αποτελείται από το πτερύγιο και των έξω 

ακουστικό πόρο. Το µέσο ους αποτελείται από την τυµπανική 

κοιλότητα και την ακουστική σάλπιγγα. Το έσω ους 

ονοµάζεται και λαβύρινθος και συντίθενται από ένα δικτύων 

σωλήνων και κοιλοτήτων µε µεµβρανώδη τοιχώµατα 

(υµενώδης λαβύρινθος), που περιβάλλονται από το λιθοειδές 

οστούν (οστέινος λαβύρινθος). 

   Το έσω ους εµφανίζει δύο µοίρες: 1. Την αιθουσαία, η οπία 

αποτελείται από το σφαιρικό κυστίδιο, το ελλειπτικό κυστίδιο  

και τον ενδολεµφικό πόρο, έναν δισκελή σωλήνα, που ενώνει 

τα δύο κιστίδια και πορεύεται στο εσωτερικό του υδραγωγού 

της αίθουσας. 2. Την ηµικυκλική, που αποτελείται από τους 

τρεις ηµικυκλίους σωλήνες, διαµέτρου 6.5 mm, µε εσωτερική 

διάµετρο 0.4 mm, που εκβάλλουν µε πέντε στόµια στο 

ελλειπτικό κυστίδιο. Η διάµετρός τους είναι µόλις το ¼ της 

διαµέτρου των οστέινων σωλήνων. 

 
 

 

 

Κακώσεις πτερυγίου του ωτός 

 
 Οι κακώσεις του πτερυγίου του ωτός συνίσταται σε 

αιµατώµατα ή ρήξεις και συµβαίνουν στην πάλη, στην 

πυγµαχία και στις πολεµικές τέχνες.  
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   Αντιµετώπιση 
   Τα αιµατώµατα αντιµετωπίζονται µε άµεση παροχέτευση 

και πιεστική επίδεση, διότι εάν δεν παροχετευθούν, 

οργανώνονται µε εναπόθεση αλάτων ασβεστίουκαι ακολουθεί 

ίνωση του υπρκρίµενου δέρµατος και τοπική νέκρωση, µε 

αποτέλεσµα την παραµόρφωση του πτερυγίου ‘δίκην 

ανθοκράµβης’. 

Οι ρήξεις του πτερυγίου αντιµετωπίζονται µε συρραφή του 

χόνδρου και του δέρµατος του πτερυγίου, κατά στρώµατα. 

Προφυλακτικά συνιστάται η χρήση ειδικής "κάσκας", ώστε να 

αποφεύγονται οι κακώσεις του πτερυγίου. 

 

Ρήξη τυµπανικού υµένα      
 

Ο τυµπανικός υµένας αποφράσσει το έσω στόµιο του έξω 

ακουστικού πόρου και διαχωρίζει το έξω από το µέσο ους. Ο 

τυµπανικός υµένας καλύπτεται εξωτερικά από την επιδερµίδα 

του έξω ακουστικού πόρου και εσωτερικά από τον 

βλεννογόνο της τυµπανικής κοιλότητας. 

Η ρήξη του τυµπανικού υµένα οφείλεται σε άµεση πλήξη, σε 

αθλήµατα όπως η υδατοσφαίριση και το θαλάσσιο εκϊ ή σε 

απότοµες µεταβολές της πίεσης, στις καταδύσεις και στα 

αεραθλήµατα. 

Κλινική εικόνα 
Τα συµπτώµατα συνίστανται σε πόνο και ελάττωση της 

ακοής, ενώ η είσοδος ψυχρού νερού στο µέσο ους προκαλεί 

ναυτία και ζάλη. 

Αντιµετώπιση 
Η θεραπεία είναι συνήθως συντηρητική, επειδή η 

επούλωση της ρήξης είναι αυτόµατη. Η χορήγηση 

αντιβιοτικών είναι απαραίτητη, ώστε να αποφευχθεί η 

πρόκληση µέσης ωτίτιδας. Από ορισµένους συνιστάται η 

άµεση συρραφή του τυµπανικού υµένα. Η χρησιµοποίηση 

ωτασπίδων περιορίζει σηµαντικά τον κίνδυνο ρήξης του 

τυµπανικού υµένα. 
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