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Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας 

 [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)]  

ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. 
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ABSTRACT 

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in male patient thirty years of age. 

Case report and review of the literature 

Chasou E, Antipa E, Arvaniti M, Bekridelis A, Vasiliagou S, Antoniadou E. 

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) is a newly recognised clinical entity, ac-

companied by characteristic depicted findings. Disturbance of consciousness levels, spasms, 

vomiting and cortical blindness are the clinical manifestations of the syndrome, while the main cau-

ses are hypertensive encephalopathy, renal failure, immunosuppressive and cytotoxic drugs. PRES 

may be displayed with reversible damage (white matter edema), while if infarcts happen, damage is 

considered irreversible or neuronal. Early MRI and Diffusion-Weighted MRI (DW-MRI) provide 

instant information, directly related to a prognosis, as DW-MRI can separate the vasogenic edema 

from the cytotoxic one, which is accompanied by early infarcts.  

 

 

ΕΘΑΓΩΓΗ  

Σν ζύλδξνκν ηεο αλαζηξέςηκεο νπίζζηαο εγ-

θεθαινπάζεηαο [Posterior reversible encepha- 

lopathy syndrome (PRES)] είλαη κηα ζρεηηθά  

 

 

πξόζθαηα αλαγλσξηζκέλε θιηληθή νληόηεηα 

ζπλνδεπόκελε από ραξαθηεξηζηηθά επξήκαηα 

ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ εγθεθάινπ
1-2

. 

Ωο θπξηόηεξεο αηηίεο ηνπ ζπλδξόκνπ απηνύ έ-

ρνπλ αλαθεξζεί ε ππεξηαζηθή εγθεθαινπά-

ζεηα, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα, αλνζνθαηαζηαι-
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ηηθά θαη θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα όπσο θαη ε 

εθιακςία
1-3

.  

Οη δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, νη 

ζπαζκνί (ζπλήζσο επαλαιακβαλόκελα επεη-

ζόδηα γεληθεπκέλσλ ηνληθνθινληθώλ ζπα-

ζκώλ), ν εκεηόο θαη ε θινηηθή ηύθισζε
4
 απν-

ηεινύλ ηηο θιηληθέο εθδειώζεηο ηνπ ζπλδξό-

κνπ. ηελ CT εγθεθάινπ, ε ππόππθλε απεη-

θόληζε ηεο ιεπθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

εθηείλεηαη σο ηε γέθπξα (ελδεηθηηθή νηδήκα-

ηνο ιεπθήο νπζίαο ρσξίο ηζραηκία) είλαη ην 

ραξαθηεξηζηηθό απεηθνληζηηθό εύξεκα ηεο ελ 

ιόγσ παζνινγηθήο νληόηεηαο. 

 

ΠΑΡΟΤΘΑΗ  ΠΕΡΘΣΑΣΘΚΟΤ  

Πξόθεηηαη γηα άλδξα αζζελή, ειηθίαο 30 ε-

ηώλ, ν νπνίνο αξρηθά λνζειεύζεθε γηα έλα 

24/σξν ζηελ Καξδηνινγηθή θιηληθή ιόγσ π-

πεξηαζηθήο θξίζεο (αξηεξηαθή πίεζε - ΑΠ 

230/120 mmHg), ε νπνία ειέγρζεθε 10 ώξεο 

κεηά κε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε εζκνιόιεο θαη 

ληηξνγιπθεξίλε. Καηά ηε δηελέξγεηα ππεξερν-

γξαθήκαηνο λεθξώλ, ν αζζελήο εκθάληζε α-

πώιεηα ζπλείδεζεο κε πξνζήισζε βιέκκαηνο 

θαη ρσξίο αληίδξαζε ζηα επώδπλα εξεζίζκα-

ηα (ε ΑΠ ήηαλ 145/85 mmHg). ηαδηαθά εκ-

θάληζε ιεζαξγηθή θαηάζηαζε θαη βξαδπςπρη-

ζκό, βειηηώζεθε όκσο ζύληνκα θηάλνληαο 

ζην ζεκείν λα εθηειεί θαλνληθά εληνιέο αλ 

θαη κε θάπνηα βξαδύηεηα. Αθνινύζεζε άκε-

ζα CT εγθεθάινπ (εηθόλα 1) όπνπ δηαπηζηώ-

ζεθε νίδεκα ηεο ιεπθήο νπζίαο έσο ηε γέθπ-

ξα ηνπ εγθεθάινπ θαη ζπζηήζεθε MRI εγθε-

θάινπ. Από ηνλ ππόινηπν έιεγρν, ην ειεθ-

ηξνθαξδηνγξάθεκα εκθάληζε αιινηώζεηο ηύ-

πνπ ππεξηξνθίαο (αξλεηηθό θύκα T ζηηο απα-

γσγέο I, aVL, V3-V5) θαη ε αθηηλνγξαθία ζώ-

ξαθνο απμεκέλν θαξδηνζσξαθηθό δείθηε. 

 

Εικόνα 1. CT εγθεθάινπ: εγθάξζηα ηνκή. 

Τπόππθλε απεηθόληζε ζηνπο βξεγκαηηθνύο 

ινβνύο άκθσ (αγγεηνγελέο νίδεκα ηεο ιεπθήο 

νπζίαο)  

 

 

Ο αζζελήο δηαθνκίζζεθε ζηε Νεπξνινγηθή 

Κιηληθή όπνπ ιόγσ ηεο επαλαιεςηκόηεηαο 

ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο, ζύληνκα δηαζσ-

ιελώζεθε κε GCS=7, θόξεο ζε κπδξίαζε, θα-

ηεξγεκέλν θσηνθηλεηηθό αληαλαθιαζηηθό, 

ηνληθή θάκςε άλσ άθξσλ, ηνληθή έθηαζε θά-

ησ άθξσλ θαη θακπηηθά πέικαηα. Ο αζζελήο 
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δηαθνκίζζεθε ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξα-

πείαο αθνύ πξνεγήζεθε MRI κε θαζνιηθό πα-

ζνινγηθό MR ζήκα (↑T2 
+
FLAIR, ↓T1 αθν-

ινπζίεο) ζηε ιεπθή νπζία (ζηνλ νπίζζην θξα-

ληαθό βόζξν, ζην κεζεγθέθαιν θαζώο θαη 

ζηελ ελ ησ βάζεη θαη επηπνιήο ππεξζθελίδηα 

ιεπθή νπζία αιιά θαη ζηε κεζνιόβην ζρη-

ζκή), ρσξίο όκσο παζνινγηθό εκπινπηηζκό 

(εηθόλα 2). Απεηθνλίζηεθαλ επίζεο κηθξέο 

γινησηηθέο πεξηνρέο παξά ηα ηληαθά θέξαηα 

θαη ζηα δύν εκησνεηδή θέληξα, ελδεηθηηθέο 

παιαηώλ κηθξνεκθξαγκάησλ ελώ νη δνκέο κε-

ζεο γξακκήο ήηαλ ρσξίο παξεθηόπηζε.  

 

Εικόνα 2. MRI εγθεθάινπ: εγθάξζηεο ηνκέο. 

Παζνινγη-θό ζήκα MR ιόγσ αγγεηνγελνύο 

νηδήκαηνο (↑T2 
+
FLAIR, αθνινπζία) ζηε 

ιεπθή νπζία ηνπ κεησπηαίνπ, βξεγκαηηθνύ, 

ηληαθνύ ινβνύ ακθνηεξόπιεπξα θαη ζηε κε-

ζνιόβην ζρηζκή . 

 

 

Σε δεύηεξε εκέξα λνζειείαο πξαγκαηνπνηή-

ζεθε λέα CT εγθεθάινπ κε ηα ίδηα επξήκαηα 

κε ηελ πξνεγνύκελε θαη βπζνζθόπεζε όπνπ 

δηαπηζηώζεθαλ αξηεξηνζθιεξπληηθά επξήκα-

ηα ησλ αγγείσλ (ζηέλσζε αξηεξηνιίσλ, ειηθν-

εηδήο πνξεία απηώλ). Από ηελ 2
ε
 εκέξα λνζε-

ιείαο πξνζηίζεληαη ζπλερώο αληηππεξηαζηθά 

ζθεπάζκαηα (Κινληδίλε, Νηθεδηπίλε, Σεξαδν-

ζίλε, Βαιζαξηάλε). Αλ θαη ε ΑΠ ειέγρεηαη 

θαιύηεξα, δελ κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ δύν 

κε ηξία θαζεκεξηλά επεηζόδηα απμνκεηώζεώλ 

ηεο (έσο 210/110 mmHg). Γηα ην ιόγν απηό 

από ηελ 6
ε
 εκέξα λνζειείαο ρνξεγνύληαη επη-

πιένλ Δζκνιόιε έσο θαη 200mg/h (λσξίηεξα 

δελ κπνξνύζε λα ρξεζηκνπνηεζεί δηόηη ν α-

ζζελήο εκθάληδε βξαδπθαξδία θαη ήηαλ ππό Ι-

ζνπξνηεξελόιε), Καξβεδηιόιε 12,25 mg /24h 

θαη Νηηξνπξσζηθό Νάηξην (έσο θαη 8 mg/Kg/ 

/min). Σελ 7
ε
 εκέξα λνζειείαο πξνζηίζεηαη 

θαη Φαηληνιακίλε (ζε δόζε έσο 300 mg/h). 

Σελ 8
ε
 εκέξα ν έιεγρνο ηεο ΑΠ είλαη άξη-

ζηνο, ζηελ CT όκσο εγθεθάινπ απεηθνλίδν-

ληαη πιένλ δηάζπαξηεο κηθξέο ππόππθλεο ε-

ζηίεο ζηε ιεπθή νπζία ηνπ εγθεθάινπ ελδεη-

θηηθέο εκθξάθησλ θαη θακία δηαθνξνπνίεζε 

όζνλ αθνξά ην νίδεκα ηεο ιεπθήο νπζίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε. Η ηηκή 

βαλπινκαλδειηθνύ νμένο (Vanillylmandelic 

acid - VMA) νύξσλ 24ώξνπ ηεο 7
εο

 εκέξαο 

λνζειείαο ήηαλ 16,9mg/24σξν (θ.η. 2-7 mg / 

/24σξν), ελδεηθηηθή θαηνρξσκνθπηηώκαηνο. 

Δπεηδή ν αζζελήο είρε εθηεζεί ζε αληη-

ππεξηαζηθή αγσγή πνπ πηζαλόλ λα επεξέαζε 

ην απνηέιεζκα (πηζαλόηεηα ςεπδνύο ζεηηθνύ 

απνηειέζκαηνο), αθνινύζεζε ζπιινγή νύξσλ 
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24ώξνπ θαη κέηξεζε θαηερνιακηλώλ νύξσλ, 

πάιη κε παζνινγηθέο ηηκέο (επίπεδα λνξαδξε-

λαιίλεο 260 ng κε θ.η. 150 ng). Ο αξρηθόο α-

πεηθνληζηηθόο έιεγρνο κε CT άλσ θαη θάησ 

θνηιίαο δελ απνθάιπςε παζνινγηθά επξήκαηα 

ζηα επηλεθξίδηα. Σέζεθε ε ππνςία ύπαξμεο έ-

θηνπνπ θαηνρξσκνθπηηώκαηνο, ην απνηέιε-

ζκα όκσο νινζσκαηηθνύ ζπηλζεξνγξαθήκα-

ηνο Ι-123-MIBG ήηαλ αξλεηηθό.  

Σελ 23
ε
 εκέξα κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηε 

Μ.Δ.Θ (ε απνδέζκεπζε από ην κεραληθό αε-

ξηζκό ππήξμε ηδηαίηεξα εξγώδεο θαη ιόγσ 

πλεπκνλίαο ζρεηηδόκελεο κε ηνλ αλαπλεπζηή-

ξα από Pseudomonas Aeruginosa επαίζζεηεο 

κόλν ζηελ θνιηζηίλε) ν αζζελήο ρσξίο θαηα-

ζηνιή θαη ηξαρεηνζηνκεκέλνο από ηελ 12
ε
 ε-

κέξα, παξνπζηάδεη λεπξνινγηθή εηθόλα κε 

GCS=5 (2-1-2), θόξεο ηζνκεγέζεηο, κε παξόλ 

ην θσηνθηλεηηθό αληαλαθιαζηηθό-άκεζν θαη 

έκκεζν-άκθσ, πιαλώκελεο θηλήζεηο ησλ ν-

θζαικώλ (ζεκείν πηζαλώο ελδεηθηηθό δηάρπ-

ηεο εγθεθαιηθήο βιάβεο), κε άλνηγκα νθζαι-

κώλ ζηα επώδπλα θαη απηηθά εξεζίζκαηα. ηα 

επώδπλα εξεζίζκαηα δηαπηζηώλνληαη αληαλα-

θιαζηηθέο θηλήζεηο έθηαζεο ησλ άλσ θαη θά-

ησ άθξσλ (θηλήζεηο ελδεηθηηθέο παζνινγίαο 

ηνπ εγθεθαιηθνύ ζηειέρνπο ή ησλ ζπλδέζεώλ 

ηνπ κε ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα). Πέικαηα: 

δεμηά βνπβό, αξηζηεξά έθηαζε ηνπ κεγάινπ 

δαθηύινπ (ζεκείν Babinski).  

ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαηαγξάθεηαη 

απνπζία βαζηθνύ ξπζκνύ, δηάρπηε βξαδεία 

δξαζηεξηόηεηα ρσξίο εζηηαθά ή παξνμπληηθά 

ζηνηρεία. 

Ο αζζελήο κεηά 51 εκέξεο λνζειείαο ζηε 

Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο, δηαθνκίδεηαη 

ζηε Νεπξνινγηθή Κιηληθή κε ακεηάβιεηε ηελ 

λεπξνινγηθή ηνπ εηθόλα. 

 

ΤΖΗΣΗΗ 

Σα πην θνηλά θιηληθά ζπκπηώκαηα ηνπ πλ-

δξόκνπ Αλαζηξέςηκεο Οπίζζηαο Λεπθνεγθε-

θαινπάζεηαο (RPLS) είλαη θεθαιαιγία, απμε-

κέλε εγξήγνξζε, ςπρηθέο δηαηαξαρέο όπσο 

ζύγρπζε, κεησκέλε απζνξκεζία ιόγνπ, αιια-

γή ηεο ζπκπεξηθνξάο από ππλειία ζε δηέγεξ-

ζε, ζπαζκνί, λαπηία, έκεηνο, εζηηαθά ειιείκ-

καηα ησλ θξαληαθώλ ζπδπγηώλ, παξνδηθά θη-

λεηηθά ειιείκκαηα, αδπλακία ζπληνληζκνύ 

ησλ θηλήζεσλ ησλ άθξσλ, θαη αλσκαιίεο ηεο 

νπηηθήο αληίιεςεο όπσο θινηηθή ηύθισζε, 

ηελ νπνία ραξαθηεξίδεη πιήξεο ή κεξηθή ν-

πηηθή αλεπάξθεηα, θπζηνινγηθόο βπζόο θαη 

θνξηθά αληαλαθιαζηηθά θαη ακεηάβιεηεο εμν-

θζάικηεο θηλήζεηο
1,4-6

. 

Αλ θαη ε παζνγέλεζε ηνπ πλδξόκνπ Οπίζζη-

αο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο (PRES) 

παξακέλεη ζρεδόλ άγλσζηε, ζηε πην επξέσο 

απνδεθηή ζεσξία απνδίδεηαη ζε κηα απόηνκε 

αύμεζε ζηελ αξηεξηαθή πίεζε πνπ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην αλώηεξν όξην ηεο εγθεθαιηθήο απ-
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ηνξύζκηζεο κε απόηνκε δηάηαζε ησλ εγθε-

θαιηθώλ αξηεξηδίσλ, πξνθαιώληαο έηζη εμαγ-

γείσζε πξσηεΐλεο νξνύ θαη πγξνύ ζην δηάκε-

ζν ρώξν, δειαδή έλα αγγεηνγελέο νίδεκα
1,2

. 

ηηο λνξκνηαζηθέο πεξηπηώζεηο πνπ εκθαλίδν-

ληαη κεηά από αλνζνθαηαζηαιηηθή ή θπηηαξν-

ηνμηθή αγσγή, ππάξρεη ε ππόζεζε κηαο ηνμη-

θήο επίδξαζεο ζην αγγεηαθό ελδνζήιην.  

Σν πςειό πνζνζηό αζζελώλ κε ζύλδξνκν Ο-

πίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο πνπ 

παξνπζηάδνπλ απηνάλνζεο δηαηαξαρέο ελδέ-

ρεηαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία όηη ην ελ ιό-

γσ ζύλδξνκν πξνθαιείηαη ελ κέξεη από ελδν-

ζειηαθή δπζιεηηνπξγία, κηα δηαδηθαζία θαηά 

ηελ νπνία ε απηνάλνζε απάληεζε ηνπ μεληζηή 

είλαη ζεκειηώδεο. Σα ελδνζειηαθά θύηηαξα ε-

λεξγνπνηνύληαη θαη βιάπηνληαη από κηα θιεγ-

κνλώδε θπηηαξνθηληθή απάληεζε πνπ πξνέ-

ξρεηαη από κνλνθύηηαξα θαη ιεκθνθύηηαξα 

θαη ε νπνία, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαξξνή 

πγξνύ θαη πξσηεΐλεο κέζα ζηνλ δηάκεζν ρώ-

ξν. Η ζεσξία ηεο απηναλνζίαο ελεπιάθε πξό-

ζθαηα ζην ζύλδξνκν Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο 

Δγθεθαινπάζεηαο, ζπλδεόκελε κε δηαηαξαρέο 

ηνπ θάζκαηνο ηεο νπηηθήο λεπξνκπειίηηδαο. 

Σν γεγνλόο απηό ζέηεη ηελ πηζαλόηεηα ηεο απ-

ηνάλνζα δηακεζνιαβνύκελεο θαηάξξεπζεο 

ησλ ελδνζειηαθώλ δηαύισλ ύδαηνο αθνπα-

πνξίλεο 4, πνπ κπνξεί λα πξνδηαζέηνπλ γηα ην 

ζύλδξνκν
1,7-8

. 

Σν αγγεηνγελέο νίδεκα πξνζβάιιεη θπξίσο ηε 

ιεπθή νπζία ησλ βξεγκαηντληαθώλ πεξηνρώλ, 

αιιά κπνξεί λα εθηείλεηαη θαη ζηελ παξαθεί-

κελε θαηά νπζία. Δπηπιένλ, όπσο ζηελ πεξί-

πησζή καο, νη νηδεκαηώδεηο βιάβεο κπνξνύλ 

επίζεο λα πξνζβάιινπλ ην εγθεθαιηθό ζηέιε-

ρνο, ηελ παξεγθεθαιίδα θαη ηα βαζηθά γάγ-

γιηα. Σν αγγεηνγελέο νίδεκα απαληάηαη ηππη-

θά ζην ύλδξνκν Οπίζζηαο Αλαζηξέςηκεο Δ-

γθεθαινπάζεηαο (PRES),θαη πξνθύπηεη πηζα-

λώο από ηελ αλεπάξθεηα ηνπ αηκαηνεγθεθαιη-

θνύ θξαγκνύ πνπ νδεγεί ζε εμαγγείσζε ύδα-

ηνο ζην δηάκεζν ρώξν θαη ζεσξείηαη αλαζηξέ-

ςηκε παζνινγηθή θαηάζηαζε
9
. Απηό επηβε-

βαηώλεηαη ζε έλα κεγάιν αξηζκό αζζελώλ α-

πό ηελ επαθόινπζε νκαινπνίεζε ησλ επξε-

κάησλ ζηε Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία ειέγρνπ. 

(ηνλ δηθό καο αζζελή ηα απεηθνληζηηθά επ-

ξήκαηα ήηαλ ζηάζηκα ρσξίο βειηίσζε ή επη-

δείλσζε). 

Με ηελ καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζηαζκηζκέλεο 

δηάρπζεο (DW-MRI) κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 

ην αγγεηνγελνύο αηηηνινγίαο νίδεκα από ην 

θπηηαξνηνμηθό πνπ ζπλνδεύεηαη από πξώηκα 

έκθξαθηα. Γεληθώο ην αγγεηνγελέο νίδεκα α-

πεηθνλίδεηαη σο ίζν-ή ρακειήο έληαζεο βιά-

βε ζηε MRI δηάρπζεο θαη απμεκέλεο έληαζεο 

ζην ράξηε ηνπ ζπληειεζηή δηάρπζεο (ADC), 

ελώ ην θπηηαξνηνμηθό νίδεκα απεηθνλίδεηαη 

σο πςειήο έληαζεο ζήκα ζηελ MRI δηάρπζεο  



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2013;11: 84-91  (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 
Διιεληθό Πεξηνδηθό Πεξηεγρεηξεηηθήο Ιαηξηθήο 2013;11:84-91  (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 

89 

 

 

©2013  Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece  

©2013  Εηαιρεία Αναιζθηζιολογίας και Ενηαηικής Ιαηρικής Βορείοσ Ελλάδος 

 

 

 

θαη ρακειήο έληαζεο ζήκα ζην ράξηε ηνπ ζπ-

ληειεζηή δηάρπζεο (ADC). Όηαλ ν ζπληειε-

ζηήο δηάρπζεο (ADC) είλαη ειαηησκέλνο ζπ-

λήζσο ππνδειώλεη κόληκε βιάβε. Γηα απηό 

πξέπεη λα γίλεηαη DW-MRI γηα λα εμεηάδεηαη 

ε πεξίπησζε ελαιιαθηηθήο δηάγλσζεο, θπξί-

σο ηζραηκία, ώζηε λα ρνξεγείηαη πην επηζεηηθή 

αγσγή. Δίλαη αμηνζεκείσην, εληνύηνηο, όηη ιί-

γεο εμαηξέζεηο έρνπλ πεξηγξαθεί όπνπ ε πε-

ξηνξηζκέλε δηάρπζε ζην πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ 

ζπλδξόκνπ ήηαλ ζρεδόλ κεξηθώο αλαζηξέςη-

κε
2
.  

Δληνύηνηο, νξηζκέλεο άηππεο εθθάλζεηο έρνπλ 

πεξηγξαθεί ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Τπάξ-

ρνπλ αλαθνξέο βιάβεο ηνπ κεησπηαίνπ ιν-

βνύ, ηεο θινηηθήο θαηάο νπζίαο, ηνπ εγθεθα-

ιηθνύ ζηειέρνπο, ή ησλ βαζηθώλ γαγγιίσλ ό-

πσο αθξηβώο ζηελ πεξίπησζε ηνπ αζζελνύο 

καο. Δπίζεο έρνπλ αλαθεξζεί αηκνξξαγηθέο ε-

ζηίεο κε βιάβεο κε αλαζηξέςηκεο
1,2

. 

Ο όξνο “PRES” (ύλδξνκν Οπίζζηαο Αλα-

ζηξέςηκεο Δγθεθαινπάζεηαο) παξακέλεη ν 

πξνηηκώκελνο όξνο έλαληη πεξηγξαθώλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηνλ όξν «ιεπθνεγθεθαιν-

πάζεηα». Η ιέμε «ιεπθνεγθεθαινπάζεηα» π-

πνδειώλεη όηη ππάξρεη ζπκκεηνρή κόλν ηεο 

ιεπθήο νπζίαο, όξνο κάιινλ παξαπιαλεηηθόο 

δεδνκέλνπ όηη βιάβεο ηεο θαηάο νπζίαο είλαη 

παξνύζεο ζην 94% ησλ πεξηπηώζεσλ.  

Καη ν όξνο όκσο “ζύλδξνκν νπίζζηαο αλα-

ζηξέςηκεο εγθεθαινπάζεηαο” είλαη αλαθξηβήο 

από πνιιέο απόςεηο. Πξώηνλ, νη απεηθνληζηη-

θέο αιιαγέο θαη ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά 

δελ κπνξνύλ λα πεξηνξηζηνύλ ζηηο νπίζζηεο ε-

γθεθαιηθέο πεξηνρέο. Σν εγθεθαιηθό ζηέιερνο 

ζπκκεηέρεη ζε πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο πε-

ξηπηώζεηο θαη νη πεξηνρέο ηεο πξόζζηαο θαη 

κέζεο εγθεθαιηθήο αξηεξίαο ζπκκεηέρνπλ ζε 

πάλσ από ην 50% ησλ πεξηπηώζεσλ. Δληνύ-

ηνηο, θπξηαξρνύλ κεηαβνιέο ζηελ νπίζζηα θπ-

θινθνξία, ην πηζαλόηεξν ιόγσ ηεο ζρεηηθήο 

έιιεηςεο απαγσγνύ ζπκπαζεηηθήο λεύξσζεο 

ζηελ ελ ιόγσ πεξηνρή. Δπίζεο, ε αλαζηξεςη-

κόηεηα ηνπ ζπλδξόκνπ Οπίζζηαο Αλαζηξέςη-

κεο Δγθεθαινπάζεηαο κπνξεί λα είλαη θιηλη-

θώο ή αθηηλνινγηθώο αηειήο, θαη ε θαηάζηα-

ζε κπνξεί λα επηπιέθεηαη από ηζραηκηθό ή αη-

κνξξαγηθό εγθεθαιηθό επεηζόδην πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε εκθάληζε ρξόλησλ επηιεπηη-

θώλ θξίζεσλ ή θαη ζην ζάλαην. Οη Narbone 

θαη ζπλ. ππνζηήξημαλ, ζπλεπώο, όηη ν όξνο 

“ελ δπλάκεη” (potentially) πξέπεη λα αληηθα-

ηαζηήζεη ηε ιέμε “νπίζζηα” (posterior) ζηελ 

νλνκαζία
10

. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη 

εάλ γίλεη πξόσξε δηάγλσζε θαη πξόσξε α-

ληηκεηώπηζε ηεο ππέξηαζεο νη βιάβεο ζπλή-

ζσο είλαη αλαζηξέςηκεο ελώ εάλ ζπκβνύλ έκ-

θξαθηα ηόηε ε βιάβε ζεσξείηαη λεπξνληθή 
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θαη κε αλαζηξέςηκε (neuronal damage, όπσο 

ζηνλ αζζελή καο). Η πξώηκε MRI θαη DW-

MRI παξέρνπλ άκεζα ζηνηρεία θαιά ζρεηηδό-

κελα κε ηελ πξόγλσζε. 
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