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Πρόκειται για δήλωςη προσ επαγγελματίεσ υγείασ από τον  American Heart Association 

/American Stroke Association με βάςθ αναςκόπθςθ ςχετικά με τθ ςχζςθ χειριςμϊν ςτθν 

περιοχι του αυχζνα (cervical manipulative therapy) και αυχενικϊν αρτθριακϊν 

διαχωριςμϊν (Cervical artery dissections ), οι οποίοι αποτελοφν ςυχνό αίτιο εγκεφαλικϊν 

επειςοδίων κυρίωσ ςε νεαροφσ και μεςιλικεσ αςκενείσ  

 Αςκενείσ με αρτθριακό διαχωριςμό ςτον αυχζνα είναι δυνατό να προςζλκουν με 

μονόπλευρθ κεφαλαλγία, αυχεναλγία, εγκεφαλικι ι αμφιβλθςτροειδικι ιςχαιμία 

(ΠΙΕ ι ΑΕΕ) αποδιδόμενα κυρίωσ ςε αρτθριακι εμβολι, παράλυςθ κρανιακϊν 

νεφρων , οφκαλμοςυμπακθτικι παράλυςθ ι ίλιγγο  

 Και ενϊ θ υπόκεςθ του ελαχίςτου τραφματοσ είναι αμφιςβθτοφμενθ, μηχανικζσ 

δυνάμεισ φαίνεται ότι είναι ςε θζςη να προκαλζςουν βλάβεσ ςτον ζςω χιτώνα 

των  ςπονδυλικών αρτηριών και των ζςω καρωτίδων, με ςυνζπεια αρτθριακοφσ 

διαχωριςμοφσ  

 Η δράςθ των διαχωριςμϊν αυτϊν ςε επίπεδο λειτουργικότθτασ ποικίλει μεταξφ 

αςκενϊν : πολλοί ζχουν καλι ζκβαςθ, ζχουν όμωσ παρατθρθκεί και ςοβαρζσ 

νευρολογικζσ επιπλοκζσ  

 Καλά τεκμθριωμζνεσ οδθγίεσ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ των διαχωριςμϊν δεν 

υπάρχουν. Συχνά χρθςιμοποιείται αντι-αιμοπεταλιακι ι αντιπθκτικι αγωγι  

 Σε διάφορα άρκρα και ςε case controls μελζτεσ φαίνεται να υπάρχει 

επιδημιολογική ςχζςη μεταξφ αυχενικών διαχωριςμών (και κυρίωσ διαχωριςμοφ 

ςπονδυλικών αρτηριών) και χειριςμών ςτην περιοχή του αυχζνα. Δεν είναι ςαφζσ 

αν κάτι τζτοιο οφείλεται ςε προχπάρχον υποκλινικό διαχωριςμό ι ςε τραφμα από 

χειριςμοφσ  

 Αν και θ  ςυχνότθτα εμφάνιςθσ αυχενικοφ διαχωριςμοφ από χειριςμοφσ ςτθν 

περιοχι δεν ζχει κακοριςκεί και είναι μάλλον μικρι, οι ειδικοί που εφαρμόηουν 

τζτοιουσ χειριςμοφσ ςτον αυχζνα κα πρζπει ςοβαρά να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τθν 

πικανότθτα παρουςίασ διαχωριςμοφ ωσ ςφμπτωμα προςζλευςθσ αλλά και οι 

αςθενείσ να ενημερώνονται για τθ ςχζςθ μεταξφ διαχωριςμοφ και  αυχενικϊν 

χειριςμϊν πριν υποβλθκοφν ςε χειριςμοφσ ςτθν ΑΜΣΣ  



Το κείμενο αποτελεί ελεφκερθ μετάφραςθ τθσ περίλθψθσ τθσ δθμοςιευμζνθσ μελζτθσ 
και δεν περιζχει ςτοιχεία από το πλιρεσ άρκρο 

Αποτελεί επίςθσ εφρθμα  μιασ μόνο εργαςίασ και όχι υποχρεωτικά κζμα καταςταλαγμζνθσ γνϊςθσ 
Αποτελεί τζλοσ βιβλιογραφικι ενθμζρωςθ και όχι απαραίτθτα  ςφςταςθ για τθν κακθμζρα κλινικι πράξθ 
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