
Περίληψη

Η επισκληρίδιος έγχυση κορτικοστεροειδών είναι μία από τις 
χρήσιμες μεθόδους συντηρητικής αντιμετώπισης της οσφυαλγίας, 
παρότι δεν παρατηρείται ομοφωνία σχετικά με τις τεχνικές της 
λεπτομέρειες. Σκοπός της μελέτης μας ήταν να εκτιμήσουμε την 
αποτελεσματικότητα των εγχύσεων αυτών σε ασθενείς με οσφυαλ-
γία που εμμένει για περισσότερο από ένα μήνα. Υλικό-Μέθοδος: 
Εβδομήντα πέντε ασθενείς, με μέσο όρο ηλικίας 52,3 έτη, υποβλή-
θηκαν σε επισκληρίδιο έγχυση για οσφυαλγία ή ισχιαλγία, λόγω 
δισκοκήλης, εκφυλιστικής νόσου σπονδυλικής στήλης ή σπονδυ-
λικής στένωσης, μετά από αποτυχία της προηγηθείσας συντηρη-
τικής αγωγής. Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν πριν από την έγχυση 
και έξι μήνες μετά από αυτή και η ένταση του πόνου τους κα-
ταγράφηκε με τη βοήθεια της Αριθμητικής Κλίμακας του Πόνου 
(Numeric Pain Scale, NPS). Αποτελέσματα: Το 73,4% των ασθε-
νών ανέφεραν διάφορου βαθμού βελτίωση του πόνου μετά την έγ-
χυση. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του πόνου στον τελευταίο 
επανέλεγχο (p=0.001). O βαθμός βελτίωσης του πόνου δε διέφερε 
σημαντικά μεταξύ των ασθενών με αρχικά μέτριο ή εντονότερο 
πόνο. Η ηλικία και το φύλο δε διαπιστώθηκε να επηρεάζουν το 
βαθμό βελτίωσης του πόνου. Συμπέρασμα: Παρά τις υπάρχουσες 
αμφιβολίες σχετικά με τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της επι-
σκληριδίου έγχυσης στεροειδών, η μέθοδος αυτή δείχνει να είναι 
μεσοπρόθεσμα αποτελεσματική, τουλάχιστον στην ανακούφιση 
από τον πόνο.
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Εισαγωγή

Η οσφυαλγία είναι ένα πολύ συνηθισμένο 
πρόβλημα για ολόκληρο το εύρος των ηλικιών 
των ενηλίκων. Η αντιμετώπισή της αποτελεί ακό-
μη και σήμερα ένα αμφισβητούμενο ζήτημα, κα-
θώς δεν υπάρχουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το 
καταλληλότερο θεραπευτικό πρωτόκολλο. Επι-
πρόσθετα, το κόστος της θεραπείας είναι υψηλό 
και η κατάλληλη θεραπεία παραμένει ζητούμενη 
(Samanta & Samanta, 2004). Έχει υπολογισθεί ότι 
το 70-85% των ανθρώπων ένιωσαν πόνο στη μέση 
κάποια στιγμή στη ζωή τους (Andersson, 1999), 
και απ’ αυτούς το 30% θα έχει χρόνια οσφυαλγία 
(Vasudevan, 1992). Στις Η.Π.Α. η οσφυαλγία είναι 
ο πιο συνηθισμένος λόγος για περιορισμένη δρα-
στηριότητα στους νεότερους από 45 έτη, ο 2ος πιο 
συχνός λόγος για επίσκεψη στο γιατρό, η 3η πιο 
συχνή ένδειξη για χειρουργική επέμβαση και η 5η 
αιτία για εισαγωγή στο Νοσοκομείο (Andersson, 
1999). Τέλος, στους οικονομικά ενεργούς πολί-
τες οι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (Σ.Σ.) 
αποτελούν την 3η αιτία ανικανότητας για εργασία 
(Kelly, 1994).

Η διάκριση οξείας και χρόνιας οσφυαλγίας δεν 
είναι εύκολη, καθώς όσοι πάσχουν από χρόνιο άλ-
γος στην οσφύ εμφανίζουν ενίοτε και επεισόδια 
οξείας οσφυαλγίας (Markey & Graham, 1997). 

Από τις συνηθέστερες αιτίες της οσφυαλγίας εί-
ναι η δισκοπάθεια-δισκοκήλη και η εκφυλιστική 
νόσος της οσφυικής μοίρας της Σ.Σ. (Ο.Μ.Σ.Σ.). 
Άλλες αιτίες θεωρούνται η στένωση του σπονδυ-
λικού σωλήνα, η οστεοπόρωση, οι μυοσκελετικές 
διαταραχές, η σπονδυλόλυση, η σπονδυλολίσθη-
ση, τα κατάγματα σπονδύλων, το σύνδρομο μετά 
πεταλεκτομή, οι συγγενείς ανωμαλίες της Σ.Σ. 
και η σκολίωση. Παρά τον ευρύ κατάλογο πιθα-
νών αιτίων, φαίνεται ότι υπάρχει σε όλες το κοινό 
στοιχείο του ερεθισμού νευρικών ριζών (Benzon, 
1986). 

Ανεξάρτητα από την ακριβή αιτιολογία του 
πόνου, θα πρέπει πάντα να γίνεται εκτίμηση του 
ασθενούς με έμφαση στην εντόπιση, τη διάρκεια, 
την ένταση του πόνου και τις πιθανές αντανακλά-
σεις του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να καταγρά-
φεται η συσχέτιση του πόνου με την εργασία του 
ασθενούς και τις καθημερινές του δραστηριότη-
τες, την αναψυχή ή ακόμη και τη σεξουαλική του 
δραστηριότητα. Συχνά, η διάρκεια και η ένταση 
του πόνου επηρεάζουν την ψυχολογική κατάστα-
ση του ασθενούς, οδηγώντας σε διαταραχές της 
συμπεριφοράς, οι οποίες χρήζουν ψυχολογικής 
υποστήριξης.  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι συντηρητικής και 
χειρουργικής θεραπείας (πίνακας 1). Η φαρμα-
κευτική αγωγή και η φυσικοθεραπεία είναι οι 
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Φαρμακευτική αγωγή 
Στεροειδή, αντιφλεγμονώδη, μυοχαλαρωτικά, ναρκωτικά αναλγητικά, 
τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά

Φυσικοθεραπεία
Θερμά επιθέματα, υπέρηχοι, ασκήσεις διάτασης και ενδυνάμωσης των 
μυών, έλξεις, ηλεκτροθεραπεία, ζώνες υποστήριξης οσφύος

Ψυχιατρική/ψυχολογική
 θεραπεία

Ατομική ή ομαδική ψυχοθεραπεία

Νευρικοί αποκλεισμοί
Επισκληρίδιος έγχυση στεροειδών, διήθηση μεσοσπονδυλίων 
αρθρώσεων, διήθηση απιοειδούς, αποκλεισμός συμπαθητικού στην 
οσφύ

Χειρουργική θεραπεία 
Δισκεκτομή, μικρο-δισκεκτομή, υποδόρια δισκεκτομή, πεταλεκτομή, 
σπονδυλοδεσία, δυναμική σπονδυλοδεσία 

Πίνακας 1. Θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση της οσφυαλγίας



συνηθέστερες επιλογές. Οι συντηρητικές μέθο-
δοι έχουν διάφορους στόχους. Στοχεύουν στην 
ελάττωση της συχνότητας εμφάνισης του πόνου 
και στην ελαχιστοποίηση της χρήσης φαρμάκων 
για τον έλεγχό του. Αποσκοπούν, επίσης, στην 
αύξηση της άσκησης και των δραστηριοτήτων 
στις ελεύθερες πόνου περιόδους, μέσα από την 
ενδυνάμωση του μυϊκού συστήματος και τον πε-
ριορισμό των επιβαρυντικών παραγόντων (π.χ. 
βάρος σώματος). Τελικά, η αποτελεσματικότητά 
τους κρίνεται από την επιστροφή στη φυσιολογι-
κή δραστηριότητα της καθημερινής ζωής (Parris, 
1996). Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 30 με 40% 
των ασθενών έχουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα 
μετά από φαρμακευτική ή χειρουργική θεραπεία 
(Jamison et al, 1991). 

Η επισκληρίδιος έγχυση στεροειδών είναι μία 
από τις μεθόδους συντηρητικής αγωγής που έχει 
ευρεία αποδοχή με αρκετά καλά αποτελέσμα-
τα, ιδίως στις περιπτώσεις χρόνιας οσφυαλγίας 
(Nelson et al, 1997, Rivest et al, 1998). Τα θεραπευ-
τικά της αποτελέσματα αποδίδονται στον απο-
κλεισμό της σύνθεσης προφλεγμονωδών ουσιών 
(Manchikanti, 2002), καθώς επιτυγχάνεται, τοπι-
κά, υψηλή συγκέντρωση των κορτικοστεροειδών 
(Singh, 2002). Ο επισκληρίδιος χώρος βρίσκεται 
μεταξύ του ωχρού συνδέσμου και του σπονδυλι-
κού πετάλου προς τα πίσω και της σκληράς μή-
νιγγας προς τα εμπρός, είναι δε γεμάτος λιπώδη 
ιστό, αγγεία και λεμφαγγεία (Solomon, 1993). 
Εκτείνεται από το ινιακό τρήμα έως το σχίσμα 
του ιερού οστού και  μπορεί να παρακεντηθεί σε 
οποιοδήποτε ύψος με διαδερμική βελόνη. Οι ου-
σίες που εγχέονται εκεί περνούν στην συστηματι-
κή κυκλοφορία μέσω του λιπώδους ιστού και των 
αιμοφόρων αγγείων, αλλά ένα σημαντικό μέρος 
τους διαχέεται προς τη μήνιγγα και της γειτονικές 
νευρικές ρίζες με αποτέλεσμα τον επηρεασμό της 
νευρικής οδού του πόνου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εκτι-
μηθεί η αποτελεσματικότητα της επισκληριδίου 
έγχυσης στεροειδών, με την τεχνική της ιεροκοκ-
κυγικής προσπέλασης, σε μία σειρά ασθενών με 
οσφυαλγία που επέμεινε περισσότερο από ένα 
μήνα και δεν ανταποκρινόταν σε άλλες μεθόδους 
συντηρητικής θεραπείας.

Υλικό-Μέθοδος

Την τριετία 2005-2007 αντιμετωπίσαμε 267 
ασθενείς (ASA I-III) που έπασχαν από χρόνια 
οσφυαλγία και δεν ανταποκρινόταν στη συντη-
ρητική θεραπεία με φαρμακευτική αγωγή, κλινο-
στατισμό, φυσιοθεραπεία και, ενίοτε, ενδομυϊκές 
εγχύσεις κορτικοειδών. Η ελάχιστη διάρκεια της 
προαναφερθείσας θεραπείας ήταν ένας μήνας. Ο 
κλινικός και παρακλινικός έλεγχος (απλές α/ες 
Ο.Μ.Σ.Σ., αξονική και μαγνητική τομογραφία) ανέ-
δειξε στην μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών μας 
δισκοπάθεια-δισκοκήλη, εκφυλιστικές αλλοιώσεις 
Σ.Σ., στένωση σπονδυλικού σωλήνα ή υποτροπή 
χειρουργηθείσας δισκοκήλης. 

Από το σύνολο αυτών των ασθενών επιλέχθη-
καν τυχαία 75, αφού αποκλείσθηκαν όσοι έπασχαν 
από κάποια συστηματική νόσο (π.χ. σακχαρώδη 
διαβήτη). Οι ασθενείς αυτοί τέθηκαν σε συστη-
ματική παρακολούθηση για τουλάχιστον 6 μήνες 
μετά από τη θεραπευτική παρέμβαση. Επρόκειτο 
για 40 γυναίκες και 35 άνδρες, με μ.ο. ηλικίας 51 
έτη (25-69 ετών). Οι ασθενείς αυτοί υπόγραψαν 
το έντυπο συναίνεσης για τη συμμετοχή τους στη 
μελέτη. Η μελέτη εγκρίθηκε από το Επιστημονι-
κό Συμβούλιο του Γ.Ν. Νάουσας. 

Τεχνική της επισκληριδίου έγχυσης

Οι ασθενείς ενημερώθηκαν να διακόψουν τη 
χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρ-
μάκων τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την 
έγχυση, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πα-
ρενέργεια ως αποτέλεσμα διαταραχής της πη-
κτικότητας του αίματος. Οι ασθενείς προσήλθαν 
στο Νοσοκομείο την προγραμματισμένη ημέρα 
ως εξωτερικοί ασθενείς και μετά την επισκληρί-
διο έγχυση και την πάροδο μίας έως δύο ωρών 
αποχώρησαν. Πριν από την έγχυση, οι ασθενείς 
ενημερώθηκαν ότι η χορήγηση του τοπικού αναι-
σθητικού θα τους πρόσφερε ανακούφιση από τον 
πόνο για λίγες ώρες, ενώ τα κορτικοστεροειδή θα 
βοηθούσαν στην ελάττωση του οιδήματος και της 
φλεγμονής των νεύρων.

Στο χώρο του χειρουργείου, υπό άσηπτες συν-
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θήκες, καθώς και υπό συνεχή καταγραφή των ζωτι-
κών λειτουργιών (καρδιακό monitor, πιεσόμετρο, 
οξύμετρο) και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, οι 
ασθενείς τοποθετούνταν σε πλάγια κατακεκλιμέ-
νη θέση. Ο αναισθησιολόγος εκτελούσε ιεροκοκ-
κυγική προσπέλαση του επισκληριδίου χώρου, με 
τη μέθοδο της απώλειας αντίστασης αέρα. Με βε-
λόνη ραχιαίας αναισθησίας 22G  γινόταν έγχυση 
διαλύματος 30 ml που αποτελούνταν από: 2 ml 
διαλύματος μορφίνης (morphine 1mg/ml), 4 ml 
φωσφορικής δεξαμεθαζόνης (dexaton 4mg/ml), 2 
ml κορτιζόνης βραδείας αποδέσμευσης (celestone 
chronodose 3+3mg/ml), 10 ml τοπικού αναισθη-
τικού ρουβιπακαΐνη (naropaine 7,5 mg/ml) και 12 
ml φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%).

Οι ασθενείς αποχωρούσαν από το χειρουρ-
γείο και παρέμεναν σε θάλαμο νοσηλείας, έως 
ότου αισθανόταν ότι μπορούν να σηκωθούν και 
να περπατήσουν. Κατά την αποχώρησή τους, 
τους δίνονταν οδηγίες για αποφυγή κόπωσης και 
έντονης δραστηριότητας το επόμενο 24ωρο και 
φυσιολογική δίαιτα. Ενημερώνονταν, επίσης, για 
πιθανές παρενέργειες (αιμωδίες άκρων, κεφαλό-
πονος, υπέρταση, αυξημένο σάκχαρο αίματος σε 
διαβητικούς) ενώ τους συστηνόταν να είναι ιδιαί-
τερα προσεκτικοί σε περίπτωση εμφάνισης πυρε-
τού (>380C) και ενδείξεων φλεγμονής στο σημείο 
της έγχυσης.

Εκτίμηση της έντασης του πόνου

Η ένταση του πόνου που ένιωθαν οι ασθε-
νείς καταγράφηκε με τη χρήση της Αριθμητικής 
Κλίμακας Πόνου (ΑΚΠ - Numeric Pain Intensity 
Scale, NPS), σύμφωνα με την οποία το 0 αντιστοι-
χεί στην απουσία πόνου και το 8-10 στον πολύ 
έντονο πόνο. Οι ασθενείς επανεκτιμήθηκαν σε 
δύο εβδομάδες και όσοι έδειξαν μόνο μικρή βελ-
τίωση του πόνου, (<30% σύμφωνα με την ΑΚΠ), 
προγραμματίσθηκαν για μία δεύτερη έγχυση. 
Από τους 75 ασθενείς που μελετήθηκαν, 22 υπο-
βλήθηκαν σε δεύτερη έγχυση. Η τελική επανεξέ-
ταση των ασθενών έγινε 6 μήνες μετά την αρχική 
επισκληρίδιο έγχυση.

Στατιστική ανάλυση

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του προγράμμα-
τος SPSS (SPSS 11.0; Chicago, Illinois). Οι τιμές 
του πόνου πριν και μετά την επισκληρίδιο έγχυση 
συγκρίθηκαν με ζευγαρωτό t-test. Ανάλυση δια-
κύμανσης μίας κατεύθυνσης χρησιμοποιήθηκε 
για να διερευνηθούν διαφορές στο βαθμό βελτίω-
σης του πόνου σε σχέση με την αρχική του έντα-
ση. Διαφορές στην ένταση του πόνου σε σχέση με 
το φύλο ή την ηλικία των ασθενών διερευνήθη-
καν με τη χρήση t-test και Pearson correlation test 
αντίστοιχα. Τιμές του p<0.05 θεωρήθηκαν στατι-
στικώς σημαντικές.

Αποτελέσματα

Στη δεύτερη στήλη του πίνακα 2 παρουσιάζε-
ται η καταγραφή της έντασης του πόνου πριν την 
επισκληρίδιο έγχυση. Το σύνολο των ασθενών 
προ της έγχυσης κατατάχθηκε στις κατηγορίες 
του μέτριου, έντονου και πολύ έντονου πόνου. 
Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
τριών αυτών κατηγοριών σε σχέση με το φύλο και 
την ηλικία των ασθενών (ελάχιστο p=0.7). 

Η εκτίμηση του πόνου κατά την τελική επα-
νεξέταση των ασθενών σε έξι μήνες, εμφανίζεται 
στην τρίτη στήλη του πίνακα 2. Κατά τη χρονι-
κή αυτή στιγμή (έξι μήνες μετά τη θεραπεία), μας 
αναφέρθηκε ότι πέντε από αυτούς υποβλήθηκαν 
επιπλέον και σε φυσικοθεραπεία ενώ ακόμη 38 
έλαβαν περιστασιακά αγωγή με μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα. 

Βελτίωση στην ένταση του πόνου ανάφερε 
συνολικά το 73,4% των ασθενών (εικόνα 1). Πα-
ρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στο μέσο όρο 
της έντασης του πόνου των ασθενών έξι μήνες 
μετά την έγχυση (4,1 ± 3 στην Αριθμητική Κλί-
μακα Πόνου) σε σύγκριση με προ της εγχύσεως 
(7,5 ± 1,6 στην Αριθμητική Κλίμακα Πόνου), (p= 
0.001). Συγκεκριμένα, οι ασθενείς που ένιωθαν 
ήπιο ή καθόλου πόνο (NPS: 0 και 1-3) έξι μήνες 
μετά τη θεραπευτική παρέμβαση ανέρχονταν στο 
53,3%. Αντίθετα, οι ασθενείς με καταγραφόμενο 
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έντονο και πολύ έντονο πόνο (ΑΚΠ: 6-7 και 8-10) 
ενώ αποτελούσαν το 90,6% του συνόλου προ της 
θεραπείας, μετά από αυτή ανέρχονταν στο 33,3% 
του συνόλου. Δεν καταγράφηκε σημαντική δι-
αφορά μεταξύ των τριών αρχικών κατηγοριών 
έντασης πόνου (μέτριος, έντονος, πολύ έντονος) 
όσον αφορά στο βαθμό της βελτίωσης του πόνου 
με βάση την μέση μεταβολή στην ΑΚΠ (4,0, 2,9 
και 3,8 αντίστοιχα, p=0.26). Το 54,7% των ασθε-
νών εμφάνισαν βελτίωση από τέσσερις έως και 
επτά μονάδες στην ΑΚΠ. Δεν διαπιστώθηκε ση-
μαντική συσχέτιση της ηλικίας των ασθενών με 
το βαθμό της βελτίωσης του πόνου τους (r=0.78) 
ούτε και διαφορές σε σχέση με το φύλο (p=0.87). 
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι 20 από τους εξε-
τασθέντες ασθενείς (26,7%) δεν ανάφεραν καμία 
βελτίωση στην ένταση του πόνου (εικόνα 1). Δεν 
καταγράφηκαν, ωστόσο, περιπτώσεις ασθενών 
στους οποίους η ένταση του πόνου αυξήθηκε.

Συζήτηση

Η χρήση της επισκληριδίου εγχύσεως κορ-
τικοστεροειδών αναφέρεται σε αρκετές μελέτες 
ήδη από τη δεκαετία του ’80 (Delaney, et al, 1980, 
Green, et al, 1980, White, et al, 1980; White, 1985; 
Cohn, et al, 1986: Andersen & Mosdal, 1987). 
Παρά το γεγονός ότι είναι μια ευρέως διαδεδο-
μένη μέθοδος, δεν υπάρχουν ασφαλείς αποδεί-
ξεις για την αποτελεσματικότητά της και η με-
γάλη δημοφιλία της, μεταξύ των Ορθοπαιδικών, 
ίσως στηρίζεται στην αυξημένη νοσηρότητα και 
το κόστος που έχει η χειρουργική επέμβαση, το 
επόμενο, δηλαδή, «βήμα» στην αντιμετώπιση 
της χρόνιας οσφυαλγίας (McLain, Kapural et al, 
2005). Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ποικίλα απο-
τελέσματα. Σε μία ανασκόπηση 12 τυχαιοποιη-
μένων κλινικών μελετών, οι μισές καταγράφουν 
σημαντική βελτίωση του πόνου, ενώ οι υπόλοιπες 
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Πόνος -NPS
Πριν την έγχυση

(Αριθμός ασθενών)
Μετά έξι μήνες

(Αριθμός ασθενών)

0 – καθόλου πόνος 0 10

1-3 – ήπιος πόνος 0 25

4-5 – μέτριος πόνος 7 15

6-7 – έντονος πόνος 32 13

8-10 – πολύ έντονος πόνος 36 12

Πίνακας 2. Εκτίμηση της έντασης του πόνου προ της έγχυσης και έξι μήνες μετά.

Εικόνα 1. Καταγραφή μεταβολής (βελτίωσης) στην ένταση του πόνου σε μονάδες ΑΚΠ στους εξετασθέντες 
ασθενείς μετά τη θεραπεία (Σημ. στον οριζόντιο άξονα του γραφήματος καταγράφεται η ελάττωση του πόνου σε 
μονάδες της αριθμητικής κλίμακας πόνου (ΑΚΠ), που προκύπτει από την αφαίρεση της τιμής έντασης πόνου έξι 

μήνες μετά τη θεραπεία από την τιμή έντασης πόνου προ της θεραπείας).
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δεν έδειξαν κανένα ιδιαίτερο όφελος από τη θε-
ραπεία αυτή (Koes, Scholten et al, 1995). Μία με-
τα-ανάλυση 11 συγκριτικών μελετών, κατέγραψε 
σημαντική ελάττωση του πόνου (έως 75%) τόσο 
στην άμεση περίοδο μετά την έγχυση (1-60 ημέ-
ρες), όσο και σε απώτερο χρόνο (12 εβδομάδες-
ένα έτος) (Watts & Silagy, 1995). Η ανασκόπηση 
21 τυχαιοποιημένων μελετών από τη βάση δεδο-
μένων Cochrane, κατέδειξε τη σαφή βελτίωση της 
οσφυαλγίας μετά από όλους τους τύπους εγχύσε-
ως στην Σ.Σ., χωρίς όμως αναμφίβολες αποδείξεις 
της καταγραφόμενης βελτίωσης (Nelemans et al, 
2000, Nelemans et al, 2001).

Ο σκοπός της επισκληριδίου εγχύσεως δεν 
είναι να θεραπεύσει ανατομικές ανωμαλίες αλλά 
να μειώσει τον πόνο, πράγμα που θα επιτρέψει 
στους ασθενείς να συμμετέχουν σε προγράμματα 
αποκατάστασης και να επιστρέψουν ομαλότερα 
στην καθημερινότητά τους. Τα αποτελέσματα 
των εγχεόμενων επισκληριδίως κορτικοστερο-
ειδών προέρχονται από την ικανότητά τους να 
αποκλείουν τη σύνθεση των προσταγλανδινών, 
την αντιφλεγμονώδη δράση τους και την ικανό-
τητά τους να περιορίζουν τις έκτοπες εκπολώσεις 
από τα τραυματισμένα αισθητικά νεύρα (Hirata et 
al, 1980, Devor et al, 1985). Τα τοπικά αναισθη-
τικά ενισχύουν το αναλγητικό τους αποτέλεσμα 
με τον αποκλεισμό των νευρικών συνάψεων μέσω 
της επίδρασής τους στους διαύλους ιόντων να-
τρίου (Na+) και τον περιορισμό της παραγωγής 
έκτοπων νευρικών σημάτων από τα νεύρα. Επι-
πρόσθετα στο άμεσο αναλγητικό τους αποτέλε-
σμα, τα τοπικά αναισθητικά  πιθανόν να προκα-
λούν και μακροχρόνια ανακούφιση μέσα από τη 
διάσπαση του φαύλου κύκλου του πόνου. 

Αν και φαίνεται λογικό ότι η μεγαλύτερη δόση 
στεροειδών γύρω από την προσβεβλημένη νευ-
ρική ρίζα θα έχει και το καλύτερο αποτέλεσμα, η 
ιδεώδης δοσολογία και τύπος των στεροειδών δεν 
έχει ακόμα καταγραφεί (Cluff et al., 2002, Stanczak 
et al, 2003). Στη δική μας μελέτη χρησιμοποιούμε 
υψηλή δόση εγχεόμενου διαλύματος (30ml), για 
μεγαλύτερη διάχυση στον επισκληρίδιο χώρο, και 
συνδυασμό κορτικοειδούς άμεσης και βραδείας 
δράσης, για άμεση και μακροπρόθεσμη αντιφλεγ-
μονώδη δράση. Πρέπει, επίσης, να αναφερθεί ότι 

στη μελέτη μας συμπεριλαμβάνονται ορισμένοι 
ασθενείς που υποβλήθηκαν και σε δεύτερη έγχυ-
ση. Παρόλο που σχετικά δημοσιευμένα δεδομένα 
δεν μας είναι γνωστά, ανέκδοτες αναφορές και η 
μακρά κλινική εμπειρία υποστηρίζουν ότι κάποιοι 
ασθενείς επωφελούνται από τις επαναλαμβανό-
μενες εγχύσεις. Ωστόσο, λίγοι από τους ασθενείς 
μας εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, και αυτό δεν 
επηρεάζει άμεσα τα αποτελέσματά μας. Επιπλέ-
ον, στον τελικό επανέλεγχο, καταγράψαμε έναν 
αριθμό ασθενών (38) οι οποίοι είχαν λάβει του-
λάχιστον μία φορά (με αδιευκρίνιστη διάρκεια) 
αντιφλεγμονώδη αγωγή. Παρότι αυτό αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την έρευνά μας, δεν επη-
ρεάζει τα βασικά μας συμπεράσματά μας. 

Η εύρεση του επισκληριδίου χώρου γίνεται 
με τη μέθοδο της απώλειας της αντίστασης του 
αέρα, ενώ υπάρχουν πολλοί συγγραφείς που προ-
τείνουν τη χρήση ακτινοσκόπησης για το ίδιο 
σκοπό (Williams et al, 1990, Fredman et al., 1999, 
Johnson et al, 1999, Manchikanti, 1999, Stojanovic 
et al., 2002). Οι διατρηματικές τεχνικές έγχυσης 
υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση είναι πολύ συ-
χνές και αναφέρονται ικανοποιητικά αποτελέ-
σματα σε πολλές πρόσφατες μελέτες. Οι τεχνικές 
αυτές έχουν το πλεονέκτημα της έγχυσης της 
δραστικής ουσίας στο σημείο της πρόπτωσης του 
δίσκου στον πρόσθιο επισκληρίδιο χώρο. Παρότι 
η ιεροκοκκυγική προσπέλαση επιτρέπει στα στε-
ροειδή να κινηθούν προς το σημείο της ριζιτικής 
παθολογίας από τον ουραίο προς τον κεφαλικό 
επισκληρίδιο χώρο, μια διατρηματική έγχυση θε-
ωρείται πιο ακριβής στο να μεταφέρει τα στεροει-
δή στην περιοχή όπου ο προπίπτων δίσκος έρχεται 
σε επαφή με τη νευρική ρίζα. Αυτό αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα σημαντικό στις επισκληριδίους εγχύσεις 
στην αυχενική μοίρα όπου ο επισκληρίδιος χώρος 
είναι στενότερος και ο νωτιαίος μυελός κείται πιο 
κοντά, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε σπά-
νιες αλλά σοβαρές επιπλοκές. Επιπρόσθετα, η 
τεχνική αυτή παρουσιάζει καλύτερα αποτελέσμα-
τα όταν υπάρχει μια μεμονωμένη ριζιτική βλάβη 
σε ένα επίπεδο και με ξεκάθαρη κλινική εικόνα. 
Αντίθετα, η ιεροκοκκυγική ή οσφυϊκή έγχυση χω-
ρίς ακτινοσκόπηση, όπως στη δική μας σειρά, δεν 
είναι τεχνικά απαιτητική ούτε χρονοβόρα, ενώ 
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μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική σε περιπτώ-
σεις χωρίς ριζιτικό πόνο ή με περισσότερες από 
μία κήλες, όπως επίσης και σε ασθενείς με εκφυλι-
στική δισκική νόσο ή σπονδυλική στένωση. 

Η πιο συχνή θέση του ασθενούς για τη χορή-
γηση της εγχύσεως είναι η πρηνής, αλλά υπάρ-
χουν αρκετοί ιατροί που προτιμούν την καθιστή ή 
την πλάγια κατακεκλιμένη θέση. Εμείς προτιμού-
με την τελευταία για δύο βασικούς λόγους. Πρώ-
τον, οι ασθενείς στη θέση αυτή νιώθουν πιο άνετα 
κατά τη διάρκεια της έγχυσης, σε σύγκριση με 
την καθιστή θέση. Από την άλλη, καθώς χρησι-
μοποιούμε τη ιεροκοκκυγική προσπέλαση, η πλά-
για κατακεκλιμένη θέση, σε συνδυασμό με κάμψη 
των ισχίων και της οσφύος, βοηθά τον αναισθη-
σιολόγο να εντοπίσει ευκολότερα την κορυφή 
του κόκκυγα, πράγμα που θα ήταν δυσχερέστερο 
στην πρηνή θέση. 

Τα αμφίβολα αποτελέσματα των διαφόρων 
μελετών οφείλονται στους σημαντικούς περι-
ορισμούς που εμφανίζουν αυτές (Hopayian & 
Mugford, 1999, Nelemans et al., 2000). Ο αριθμός 
των ασθενών είναι μικρός για να τεκμηριώνονται 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Αν και η βελ-
τίωση είναι σημαντικότερη πολλές φορές από τις 
ομάδες ελέγχου όπου χρησιμοποιήθηκε placebo 
θεραπεία, αυτό μπορεί να οφείλεται και στη «φυ-
σική» εξέλιξη της νόσου. Η εγχεόμενη ποσότη-
τα ποικίλει στις διάφορες μελέτες και αυτό είναι 
σημαντικός παράγοντας αβεβαιότητας για τη 
μέθοδο και τα αποτελέσματά της. Η οσφυαλγία 
είναι ένα μείζον σύμπτωμα και όχι μία σαφώς κα-
θορισμένη πάθηση. Διάφοροι τύποι ασθενών με 
διαφορετική αιτία οσφυαλγίας εμπίπτουν σε αυτή 
την κατηγορία. Στην πλειοψηφία των μελετών, εί-
ναι σχεδόν αδύνατο να επιλεγεί ένα ομοιογενές 
δείγμα, όπως επίσης είναι δύσκολο και να δια-
γνωσθεί η ακριβής αιτία του πόνου. Συνεπώς, η 
ετερογένεια των δειγμάτων είναι συχνή, και αυτό 
μπορεί να προκαλεί σύγχυση στην ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.

Συμπεράσματα

Παρά την αμφιβολία που υπάρχει γύρω από 
τα μακροχρόνια αποτελέσματά της επισκληριδί-

ου εγχύσεως κορτικοστεροειδών,  η μέθοδος εί-
ναι πολύ συνηθισμένη σε πολλές Ορθοπαιδικές 
Κλινικές (Papagelopoulos et al., 2001, Weinstein 
& Herring, 2003). Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να 
μας εκπλήσσει, καθώς υπάρχουν πολλές και ισχυ-
ρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα και την 
ασφάλεια κατά τη διενέργειά της. Δεν υπάρχει 
ομοφωνία ούτε για τη θέση έγχυσης, ούτε για 
τη σύνθεση και τον όγκο του διαλύματος, καθώς 
επίσης ούτε και για τη χρήση ακτινοσκόπησης 
(Cannon & Aprill, 2000, McGregor, Anjarwalla 
et al, 2001). Επιπρόσθετα, δεν είναι ίδιες οι από-
ψεις για τον αριθμό των εγχύσεων που μπορούν 
να διενεργηθούν κάθε χρόνο στον ίδιο ασθενή. Η 
ποικιλομορφία αυτή των απόψεων οδηγεί στην 
εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπείας που βασίζο-
νται εξίσου στην προσωπική εμπειρία των Ορθο-
παιδικών και Αναισθησιολόγων, σε ανέκδοτους 
υπολογισμούς και σε ανασκοπήσεις της βιβλιο-
γραφίας.

Είναι ανάγκη να υπάρξουν τυχαιοποιημένες 
μελέτες με ομάδες ελέγχου για να καθοριστούν 
με μεγαλύτερη ακρίβεια τα κριτήρια επιλογής των 
ασθενών που θα έχουν το μεγαλύτερο όφελος από 
την επισκληρίδιο έγχυση, το χρονικό σημείο κατά 
το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται και τη συχνότη-
τα με την οποία μπορεί να επαναλαμβάνεται. Έως 
τότε η επισκληρίδιος έγχυση κορτικοστεροειδών 
θα αποτελεί μια αξιόλογη θεραπευτική προσέγγι-
ση ως εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμ-
βαση, σε επιλεγμένους ασθενείς με εμμένουσα 
οσφυαλγία ή και ισχιαλγία, και χωρίς εξεσημα-
σμένη νευρολογική σημειολογία.
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Although epidural steroid injections (ESIs) are 
one of the useful conservative modalities of low 
back pain treatment, there is no consensus in the 
literature on their technical aspects. Our aim was 
to examine the effectiveness of ESIs in patients 
with low back pain that persisted for more than 
one month. Materials-Methods: Seventy-five 
patients with an average age of 52.3 years received 
epidural steroid injections for low back and sciatic 
pain due to disk herniation, spinal degenerative 
disease or spinal stenosis, after failure of previous 
conservative treatment. The patients were evaluated 
before the injection course and after six months. 
Pain intensity was recorded using the Numeric 
Pain Intensity Scale (NPS). Results: 73.4% of the 
patients reported various degrees of pain relief after 
the injection. There was a significant improvement 
in pain scores at the latest follow-up (p=0.001). 
Improvement in pain did not differ significantly 
between patients who originally suffered from 
moderate or more intense pain. Age and sex were 
not found to affect the degree of pain improvement. 
Conclusion: Despite existing doubts concerning the 
long term results of epidural injection of steroids, 
this method seems to be effective in the mid-term, 
at least regarding pain relief.

Key words:  low back pain, conservative treatment, 
epidural steroid injection.

Bιβλιογραφία

Andersen, K. H., & Mosdal, C.1.  Epidu-
ral application of cortico-steroids in low-
back pain and sciatica. Acta Neurochir 
(Wien), 1987; 87(1-2), 52-53.
Andersson, G. B.2.  Epidemiological fea-
tures of chronic low-back pain. Lancet, 
1999; 354(9178), 581-585.
Benzon, H. T.3.  Epidural steroid injections 
for low back pain and lumbosacral radic-
ulopathy. Pain, 1986; 24(3), 277-295.
Cannon, D. T., & Aprill, C. N.4.  Lum-
bosacral epidural steroid injections. Arch 
Phys Med Rehabil, 2000; 81(3 Suppl 1), 
S87-98; quiz S99-100.

Cluff, R., Mehio, A. K., Cohen, S. P., 5. 
Chang, Y., Sang, C. N., & Stojanovic, M. 
P. The technical aspects of epidural ste-
roid injections: a national survey. Anesth 
Analg, 2002; 95(2), 403-408, table of con-
tents.
Cohn, M. L., Huntington, C. T., Byrd, 6. 
S. E., Machado, A. F., & Cohn, M. Epi-
dural morphine and methylprednisolone. 
New therapy for recurrent low-back pain. 
Spine, 1986; 11(9), 960-963.
Delaney, T. J., Rowlingson, J. C., Carron, 7. 
H., & Butler, A. Epidural steroid effects 
on nerves and meninges. Anesth Analg, 
1980; 59(8), 610-614.
Devor, M., Govrin-Lippmann, R., & Ra-8. 
ber, P. Corticosteroids suppress ectopic 
neural discharge originating in experi-
mental neuromas. Pain, 1985; 22(2), 127-
137.
Fredman, B., Nun, M. B., Zohar, E., 9. 
Iraqi, G., Shapiro, M., Gepstein, R., et 
al. Epidural steroids for treating «failed 
back surgery syndrome»: is fluoroscopy 
really necessary? Anesth Analg, 1999; 
88(2), 367-372.
Green, P. W., Burke, A. J., Weiss, C. A., 10. 
& Langan, P. The role of epidural corti-
sone injection in the treatment of disko-
genic low back pain. Clin Orthop Relat 
Res, 1980; (153), 121-125.
Hirata, F., Schiffmann, E., Venkatasu-11. 
bramanian, K., Salomon, D., & Axel-
rod, J. A phospholipase A2 inhibitory 
protein in rabbit neutrophils induced by 
glucocorticoids. Proc Natl Acad Sci U S 
A, 1980; 77(5), 2533-2536.
Hopayian, K., & Mugford, M.12.  Conflict-
ing conclusions from two systematic re-
views of epidural steroid injections for 
sciatica: which evidence should general 
practitioners heed? Br J Gen Pract, 1999; 
49(438), 57-61.
Jamison, R. N., VadeBoncouer, T., & 13. 
Ferrante, F. M. Low back pain patients 
unresponsive to an epidural steroid injec-



29Ορθοπαιδική, 22, 4, 2009

tion: identifying predictive factors. Clin J 
Pain, 1991; 7(4), 311-317.
Johnson, B. A., Schellhas, K. P., & Pollei, 14. 
S. R. Epidurography and therapeutic epi-
dural injections: technical considerations 
and experience with 5334 cases. AJNR 
Am J Neuroradiol, 1999; 20(4), 697-705.
Kelly, J., Raj, P.15.  Chronic pain in a geriat-
ric patient Pain Digest 1994; 4 285-290.
Koes, B. W., Scholten, R. J., Mens, J. M., 16. 
& Bouter, L. M. Efficacy of epidural ste-
roid injections for low-back pain and sci-
atica: a systematic review of randomized 
clinical trials. Pain, 1995; 63(3), 279-288.
Manchikanti, L.17.  Cervical epidural steroid 
injection with intrinsic spinal cord dam-
age. Spine, 1999; 24(11), 1170-1172.
Manchikanti, L.18.  Role of neuraxial ste-
roids in interventional pain management. 
Pain Physician 2002; 5, 182-199.
Markey, B. T., & Graham, M.19.  Manage-
ment of chronic pain with epidural ste-
roids. Aorn J, 1997; 65(4), 791-792, 795-
798.
McGregor, A. H., Anjarwalla, N. K., & 20. 
Stambach, T. Does the method of injec-
tion alter the outcome of epidural injec-
tions? J Spinal Disord, 2001; 14(6), 507-
510.
McLain, R. F., Kapural, L., & Mekhail, 21. 
N. A. Epidural steroid therapy for back 
and leg pain: mechanisms of action and 
efficacy. Spine J, 2005; 5(2), 191-201.
Nelemans, P. J., de Bie, R. A., de Vet, H. 22. 
C., & Sturmans, F. Injection therapy for 
subacute and chronic benign low back 
pain. Cochrane Database Syst Rev(2), 
2000; CD001824.
Nelemans, P. J., deBie, R. A., deVet, H. 23. 
C., & Sturmans, F. Injection therapy for 
subacute and chronic benign low back 
pain. Spine, 2001; 26(5), 501-515.
Nelson, L., Aspegren, D., & Bova, C.24.  The 
use of epidural steroid injection and ma-
nipulation on patients with chronic low 
back pain. J Manipulative Physiol Ther, 

1997; 20(4), 263-266.
Papagelopoulos, P. J., Petrou, H. G., Tri-25. 
antafyllidis, P. G., Vlamis, J. A., Psomas-
Pasalis, M., Korres, D. S., et al. Treat-
ment of lumbosacral radicular pain with 
epidural steroid injections. Orthopedics, 
2001; 24(2), 145-149.
Parris, W. C.26.  Common chronic pain syn-
dromes. Pain Digest 1996; 6, 83-93.
Rivest, C., Katz, J. N., Ferrante, F. M., & 27. 
Jamison, R. N. Effects of epidural steroid 
injection on pain due to lumbar spinal 
stenosis or herniated disks: a prospec-
tive study. Arthritis Care Res, 1998; 11(4), 
291-297.
Samanta, A., & Samanta, J.28.  Is epidural 
injection of steroids effective for low back 
pain? Bmj, 2004; 328(7455), 1509-1510.
Singh, V., Manchikanti, L.29.  Role of caudal 
epidural injections in the management 
of chronic low back pain. Pain Physician 
2002; 5, 133-148.
Solomon, D.30.  Epidural blockade In S. R. 
Ramanuntary, Rogers, J.N. (Ed.), Deci-
sion Making in Pain Management (pp. 
238). St Luis: Mosby-Year Book, 1993.
Stanczak, J., Blankenbaker, D. G., De 31. 
Smet, A. A., & Fine, J. Efficacy of epidu-
ral injections of Kenalog and Celestone in 
the treatment of lower back pain. AJR Am 
J Roentgenol, 2003; 181(5), 1255-1258.
Stojanovic, M. P., Vu, T. N., Caneris, O., 32. 
Slezak, J., Cohen, S. P., & Sang, C. N. The 
role of fluoroscopy in cervical epidural 
steroid injections: an analysis of contrast 
dispersal patterns. Spine, 2002; 27(5), 
509-514.
Vasudevan, S. V.33.  Rehabilitation of the pa-
tient with chronic pain: Is it cost effective? 
(Editorial) Pain Digest 1992; 2 99-101.
Watts, R. W., & Silagy, C. A.34.  A meta-anal-
ysis on the efficacy of epidural corticoster-
oids in the treatment of sciatica. Anaesth 
Intensive Care, 1995; 23(5), 564-569.
Weinstein, S. M., & Herring, S. A.35.  Lum-
bar epidural steroid injections. Spine J, 



30 Ορθοπαιδική, 22, 4, 2009

2003; 3(3 Suppl), 37S-44S.
White, A. H.36.  A model for conservative 
care of low back pain: back school, epi-
dural blocks, mobilization. Instr Course 
Lect, 1985; 34, 78-84.
White, A. H., Derby, R., & Wynne, G.37.  
Epidural injections for the diagnosis and 

treatment of low-back pain. Spine, 1980; 
5(1), 78-86.
Williams, K. N., Jackowski, A., & Evans, 38. 
P. J. Epidural haematoma requiring sur-
gical decompression following repeated 
cervical epidural steroid injections for 
chronic pain. Pain, 1990; 42(2), 197-199.


