
Αυχενική Σπονδύλωση-

Μυελοπάθεια 



Παρουσίαση διαφορετικών χειρουργείων για 

την ίδια πάθηση

1.Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και 

σπονδυλοδεσία

2.Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και Τεχνητός 

Δίσκος ή υβρίδια

3.Οπίσθια αποσυμπίεση και σπονδυλοδεσία

4.Πεταλοπλαστική (διεύρυνση του 

σπονδυλικού σωλήνα χωρίς σπονδυλοδεσία)



Περίπτωση 1



• 49 ετών γυναίκα με αυχενική σπονδύλωση

• Δυσκολία βάδισης, άλγος δεξιού άνω 

άκρου

• Δίαχυτες αιμωδίες και κάψιμο άνω άκρων

• Ευρήματα συμβατά με μυελοπάθεια στην 

κλινική εξέταση (αυξημένα 

αντανακλαστικά, παθολογικά 

αντανακλαστικά κ.α.)



C4-5

C5-6

C6-7



Χειρουργείο Πρόσθιας Σπονδυλοδεσίας

• Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και 

σπονδυλοδεσία Α4-Α7

• Χρήση κλωβών από PEEK και πλάκας 

τιτανίου





Μετεγχειρητική Μαγνητική του Αυχένα:

• Ο νωτιαίος μυελός δεν πιέζεται 

• Επιμένει η μυελοπάθεια στα αρχικά 

σημεία της πίεσης  







Περίπτωση 2



• 46 ετών γυναίκα 

• Μουδιάσματα άνω άκρων

• Σοβαρή πίεση Νωτιαίου Μυελού στα 

επίπεδα Α3-4 και Α4-5/ μυελοπάθεια







• Χρήση τεχνητού 

δίσκου λόγω 

ήπιας εκφύλισης



Χειρουργείο Υβριδικό (σπονδυλοδεσία

και τεχνητός δίσκος)

• Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και 

σπονδυλοδεσία στο επίπεδο Α3-4

• Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και 

τεχνητός δίσκος στο επίπεδο Α4-5





1 χρόνο μετά:

• Χωρίς συμπτώματα

• Χωρίς ευρήματα στην μαγνητική 

τομογραφία





Περίπτωση 3



• 46 ετών γυναίκα με αυχενική 

σπονδύλωση

• Αδυναμία εκτείνοντα τον καρπό και 

μικρών μυών του χεριού (Α8 και Θ1 

ρίζες) στο αριστερό άνω άκρο

• Σοβαρή στένωση αριστερά στα 

επίπεδα Α5-6, Α6-7 και Α7-Θ1
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6
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5

6
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Χειρουργείο Υβριδικό (σπονδυλοδεσία

και τεχνητός δίσκος)

• Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και 

σπονδυλοδεσία στα επίπεδα Α6-Θ1

• Πρόσθια αυχενική δισκεκτομή και 

τεχνητός δίσκος Α5-6





1 χρόνο μετά:

• Χωρίς συμπτώματα με φυσιολογική 

δύναμη

• Χωρίς ευρήματα στην μαγνητική 

τομογραφία



Περίπτωση 4



• 52 ετών άνδρας με αυχενική σπονδύλωση

• Δυσκολία βάδισης, άλγος δεξιού άνω 

άκρου

• Ευρήματα συμβατά με μυελοπάθεια στην 

κλινική εξέταση (αυξημένα 

αντανακλαστικά, παθολογικά 

αντανακλαστικά κ.α.)





C4-5

C5-6

C6-7



Χειρουργείο οπίσθιας αποσυμπίεσης και 

σπονδυλοδεσίας

• Οπίσθια αυχενική αποσυμπίεση

(πεταλεκτομή) και σπονδυλοδεσία Α4-Α7

• Χρήση κοχλιών τιτανίου







Μετεγχειρητική Μαγνητική του Αυχένα:

• Ο νωτιαίος μυελός δεν πιέζεται 

• Επιμένει η εικόνα της μυελοπάθειας στα 

αρχικά σημεία της πίεσης στη μαγνητική 

τομογραφία 

• Ο ασθενής είναι τελείως ελεύθερος 

συμπτωμάτων



Περίπτωση 5



• 55ετών άνδραςμε αυχενική σπονδύλωση

• Ιστορικό πρόσθιας αυχενικής δισκεκτομής 

και σπονδυλοδεσίας Α6-7 

• Δίαχυτες αιμωδίες

• Ευρήματα συμβατά με μυελοπάθεια στην 

κλινική εξέταση (αυξημένα 

αντανακλαστικά, παθολογικά 

αντανακλαστικά κ.α.)







Χειρουργείο Πεταλοπλαστικής (Laminoplasty)

• Οπίσθια αυχενική αποσυμπίεση

(πεταλεκτομή) Α3

• Πεταλοπλαστική Α4-6

• Χρήση πλακών τιτανίου









Μετεγχειρητική Μαγνητική του Αυχένα:

• Ο νωτιαίος μυελός δεν πιέζεται 

• Επιμένει η εικόνα της μυελοπάθειας στα 

αρχικά σημεία της πίεσης στη μαγνητική 

τομογραφία  

• Ο ασθενής είναι τελείως ελεύθερος 

συμπτωμάτων (2 χρόνια μετεγχειρητικά)


