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Περίληψη
Η απόφαση για τη χειρουργική θεραπεία του ασθενούς με σπα-

στικότητα του άνω άκρου πρέπει να λαμβάνεται αφού συνεκτιμη-
θούν όλοι οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την επιτυχία ή 
μη της επέμβασης. Η σπαστικότητα είναι ένα από τα αποτελέσματα 
της συνυπάρχουσας βλάβης του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος 
και άλλα συνυπάρχοντα προβλήματα πρέπει να συνεκτιμηθούν. Η 
απόφαση για την ορθότερη θεραπεία πρέπει να ληφθεί μέσω Δι-
επιστημονικής Συνάντησης όλων των εμπλεκομένων ειδικοτήτων. 
Η χρήση αλλαντικής τοξίνης στους μύες με σπαστικότητα καθώς 
και η εκλεκτική διήθηση περιφερικών νεύρων ή κλάδων νεύρων 
με τοπικό αναισθητικό, βοηθούν στο λεπτομερή σχεδιασμό της πιο 
ενδεδειγμένης εξατομικευμένης χειρουργικής επέμβασης και μπο-
ρεί να δώσει στον ασθενή μια πληρέστερη ιδέα για το αναμενόμε-
νο λειτουργικό αποτέλεσμα.
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several factors need to be taken under consideration to make 
sure that surgery will benefit the patient. Other neurologic 
conditions that come as a result or co-exist with the Upper Motor 
Neuron Syndrome that has resulted in the Clinical manifestations 
of Upper Limb Spasticity need to be considered as well. The 
decision regarding the best possible treatment needs to be 
taken in a Multi-Disciplinary Setting of all specialties that are 
involved. Administration of Clostridium Botulinum Toxin in the 
spastic muscles, or selective blocks on peripheral nerves can 
help in planning the most optimum treatment and can show the 
patient what the expected functional result is after surgery.

Key words:

Spasticity

Cerebral Palsy

Surgery of the stroke

Tendon transfer

Proximal Neuron Disease



16- ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΤΟΜΟΣ 31, Τεύχος 2 - 2018

Η σπαστικότητα του άνω άκρου είναι αποτέ-
λεσμα νόσου του ανωτέρου κινητικού νευρώνα 
σε ασθενείς με εγκεφαλική παράλυση, μετά από 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μετά από αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε μετά από κάποιο Νευ-
ρολογικό Νόσημα, π.χ. Σκλήρυνση κατά Πλάκας. 
(Namdari S et al 2013, Kheder A και Nair KP, 
2012, Thibaut A et al 2013) Λόγω της σπαστικό-
τητας η λειτουργικότητα του άνω άκρου μπορεί να 
επηρεάζεται σημαντικά (Thibaut A et al 2013) . Οι 
ασθενείς χωρίζονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες: 
στην πρώτη κατηγορία οι ασθενείς έχουν κάποια 
λειτουργικότητα στο άνω άκρο, η οποία περιορίζε-
ται σημαντικά από την υπερτονία των μυών με σπα-
στικότητα, ενώ οι ασθενείς που ανήκουν στη δεύ-
τερη κατηγορία δεν έχουν κανένα κινητικό έλεγχο 
στο άνω άκρο τους οπότε λόγω της σπαστικότητας 
δημιουργούνται σημαντικές παραμορφώσεις που 
επηρεάζουν σημαντικά την ένδυση την υγιεινή και 
την καθαριότητα του άκρου (Leclercq C, 2015).

Στη θεραπευτική αντιμετώπιση της σπαστικό-
τητας του άνω άκρου οι μη χειρουργικές μέθοδοι 
αποτελούν την πρώτη θεραπευτική επιλογή. Φαρ-
μακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία, χρήση ναρθή-
κων, ενδομυϊκές ενέσεις αλλαντικής τοξίνης είναι οι 
κυρίως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι. (Thibaut A et 
al 2013) Οι προαναφερθείσες μέθοδοι έχουν κατα-
ξιωθεί με την πάροδο του χρόνου, παρόλο που δεν 
υπάρχουν συγκριτικές μελέτες που να συγκρίνουν 
τις χειρουργικές με τις μη χειρουργικές μεθόδους 
στο άνω άκρο. Παρόλα αυτά, ένα μικρό ποσοστό 
του συνόλου των ασθενών με Σπαστικότητα του 
Άνω Άκρου είναι υποψήφιοι για Χειρουργική Αντι-
μετώπιση και μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά 
από αυτήν ( Leclercq C, 2015).

Πριν αναφερθούμε στις διάφορες χειρουργικές 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να διευ-
κρινιστεί τι ακριβώς πρέπει να περιμένει ο ασθε-
νής και οι συγγενείς ή αυτοί που φροντίζουν τον 
ασθενή από την προτεινόμενη επέμβαση (Leclercq 
C, 2015) . Η χειρουργική επέμβαση αναμένεται 
να μειώσει και να περιορίσει την ισχύ των μυών/
μυϊκών ομάδων, να ανακατευθύνει μυϊκές δυνά-
μεις, να κινητοποιήσεις δύσκαμπτες αρθρώσεις, να 
ισορροπήσει τις μυϊκές δυνάμεις γύρω από τις αρ-
θρώσεις ή να σταθεροποιήσει αρθρώσεις. Η ισορ-
ροπία ανάμεσα στους αγωνιστές και τους αντα-

γωνιστές γύρω από μια άρθρωση διαταράσσεται 
ως αποτέλεσμα των νευροφυσιολογικών αλλαγών 
που επέρχονται λόγω της βλάβης του κεντρικού 
κινητικού νευρώνα. Η χειρουργική θεραπεία δεν 
πρόκειται να αποκαταστήσει τον ακούσιο έλεγ-
χο των μυών και δεν θα επαυξήσει τη μυϊκή ισχύ. 
Η χειρουργική θεραπεία έχει ως σκοπό βοηθήσει 
στην αποκατάσταση της ισορροπίας γύρω από μια 
άρθρωση, την ισορροπία μεταξύ αγωνιστών και 
ανταγωνιστών (Brashear A και Elovic E, 2011). Εί-
ναι πολλές οι περιπτώσεις όπου κάποιοι ασθενείς 
ή συγγενείς παρουσιάζονται αναμένοντας μη ρεα-
λιστικά αποτελέσματα και θα πρέπει ο χειρουργός 
να δώσει επαρκείς λεπτομέρειες για το αναμενό-
μενο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν 
οι ασθενείς και οι συγγενείς ότι αν συνυπάρχουν 
άλλες νευρολογικές καταστάσεις όπως Δυστονία, 
Αθέτωση ή Χορεία, που πολύ συχνά συνυπάρχουν 
με τη σπαστικότητα του άνω άκρου, η χειρουργική 
θεραπεία μπορεί να επιδεινώσει αυτές τις κατα-
στάσεις, οπότε καλό είναι να μελετάται με προσοχή 
(Leclercq C, 2003). 

Στο μη λειτουργικό άνω άκρο η χειρουργική θε-
ραπεία μπορεί να διενεργηθεί σε διάφορα χρονικά 
στάδια. Ο στόχος είναι συνήθως η δημιουργία ενός 
άνω άκρου χωρίς σπαστικότητα χωρίς δυσκαμψία 
και χωρίς πόνο που θα επιτρέψει στον ασθενή να 
λαμβάνει περιποίηση, υγιεινή και καθαριότητα χω-
ρίς πόνο, ενώ η ένδυση θα διευκολύνεται σημαντι-
κά (Leclercq C, 2015). Αν δεν υπάρχουν μόνιμες 
παραμορφώσεις προερχόμενες από τις αρθρώσεις, 
τότε επεμβάσεις στα μαλακά μόρια μόνο μπορεί 
είναι επαρκείς. Η μακροχρόνια παραμονή μιας άρ-
θρωσης σε μια ακραία θέση οδηγεί σε δυσκαμψία 
και σε παραμόρφωση της άρθρωσης (Brainin M et 
al 2011, Pandyan AD, 2003), οπότε για την επίτευ-
ξη των θεραπευτικών στόχων οι επεμβάσεις στα 
μαλακά μόρια δεν επαρκούν και συχνά απαιτού-
νται αρθροδέσεις.

Στο λειτουργικό άνω άκρο ο στόχος της χει-
ρουργικής θεραπείας είναι η βελτίωση της λει-
τουργικότητας του άκρου. Είναι πολύ σημαντικό 
καθοριστεί, ποιος είναι ο επιδιωκόμενος στόχος 
της παρέμβασης. Η μείωση της σπαστικότητας 
των μυών δε σημαίνει ότι το άκρο θα λειτουργεί 
ως φυσιολογικό. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι 
ο ασθενής αρκετές φορές στηρίζεται στη σπαστι-

Εισαγωγή
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κότητα των μυών για την επίτευξη λειτουργικών 
στόχων. Για παράδειγμα, αρκετοί ασθενείς στηρί-
ζονται στη σπαστικότητα των καμπτήρων των δα-
κτύλων για να σταθεροποιήσουν αντικείμενα και 
να πραγματοποιήσουν δραστηριότητες που τους 
ενδιαφέρουν. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η επέμβα-
ση να χειροτερέψει τελικά τη λειτουργικότητα του 
άκρου κάνοντας τα πράγματα πολύ χειρότερα για 
τον ασθενή (Leclercq C, 2015).

Η απόφαση ως προς το ποια είναι η πιο κα-
τάλληλη θεραπεία πρέπει να λαμβάνεται κατόπιν 
επανειλημμένων κλινικών εκτιμήσεων από τους 
γιατρούς και θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων 
που συμμετέχουν στο θεραπευτικό πρόγραμμα του 
ασθενούς (Leclercq C, 2015). Είναι απαραίτητο να 
η συνεκτίμηση να γίνει σε μια ή περισσότερες Δι-
επιστημονικές Συναντήσεις με ομάδα, στην οποία 
πρέπει να συμμετέχει Ιατρός Φυσικής Ιατρικής 
Αποκατάστασης, Φυσιοθεραπευτής, Εργοθεραπευ-
τής, Ψυχολόγος, Κινησιοθεραπευτής, καθώς και 
Χειρουργός. Αν πρόκειται για παιδιατρικό ασθενή 
συμμετέχει και κάποιος Παιδίατρος. Αν ο ασθενής 
πρόκειται να υποβληθεί σε κάποιο χειρουργείο για 
τα κάτω άκρα καλό θα ήταν ο χειρουργός κάτω 
άκρων επίσης να συμμετέχει. Στην απόφαση συμ-
μετέχουν επίσης και εκείνοι που φροντίζουν τον 
ασθενή σε καθημερινή βάση, όπως είναι κάποιοι 
συγγενείς που μένουν μαζί του ή κάποιοι/ες οικι-
ακοί βοηθοί που τον φροντίζουν σε 24ωρη βάση 
(Leclercq C, 2015, Brainin M et al 2011).

Για τον ορθό σχεδιασμό της χειρουργικής θερα-
πείας απαιτείται πλήρης και λεπτομερής κλινικός 
έλεγχος, για να διαπιστωθεί ποιες είναι οι μυϊκές 
ομάδες που έχουν σπαστικότητα, ποια η μυϊκή 
ισχύς των μυϊκών ομάδων, ποια η αισθητικότητα 
του άκρου, ποια είναι η λειτουργικότητα του άκρου 
και ποια είναι η γνωστική λειτουργία του ασθε-
νούς. Στην κλινική εξέταση του ασθενούς πρέπει να 
πραγματοποιείται πλήρης και λεπτομερής έλεγχος. 
Πρέπει να ελέγχονται όλες οι αρθρώσεις του άνω 
άκρου για εύρος κίνησης, παθητικό και ενεργητικό. 
Αν υπάρχει περιορισμένο παθητικό εύρος κίνησης, 
πρέπει να διαπιστωθεί αν αυτό οφείλεται σε σπα-
στικότητα, σε δυσκαμψία που προέρχεται από τους 
μύες ή από δυσκαμψία στην άρθρωση (Leclercq 
C, 2015, Leclercq C, 2003) . Η εξέταση της αισθη-
τικότητας είναι απαραίτητη, αφού αν ο ασθενής 
δεν έχει αισθητικότητα ή ιδιοδεκτικότητα στο υπό 

εκτίμηση άκρο, θα δυσκολευτεί πολύ να το χρησι-
μοποιήσει μετά από όποια επέμβαση. Η μυϊκή ισχύς 
εξετάζεται με την κλασσική κλίμακα (MRC - Oxford 
Muscle Strength Scale) (https://www.mrc.ac.uk/
documents/pdf/aids-to-the-examination-of-the-
peripheral-nervous-system-mrc-memorandum-
no-45-superseding-war-memorandum-no-7). Για 
την εξέταση της σπαστικότητας έχουν χρησιμοποιη-
θεί αρκετές ταξινομήσεις και κλίμακες, με πιο γνω-
στές και χρησιμοποιούμενες τις Modified Ashworth 
Scale (Bohannon RW και Smith MB, 1987) και 
Tardieu Scale (Tardieu G et al 1954). Καλό είναι 
η ομάδα που παρακολουθεί και αντιμετωπίζει τον 
ασθενή να εξοικειωθεί με όποια φαίνεται πιο προ-
σιτή στην πραγματοποίησή της. Ακολουθεί η εξέτα-
ση των αποτελεσμάτων από τις λειτουργικές δοκι-
μασίες οι οποίες συνήθως πραγματοποιούνται από 
την ομάδα των φυσιοθεραπευτών, και τα αποτε-
λέσματα ή κάποιες φορές οι βιντεοσκοπήσεις από 
την εκτέλεση των δοκιμασιών, παρουσιάζονται και 
αναλύονται. Στη συνέχεια πρέπει να συζητηθούν οι 
προσδοκίες του ασθενούς καθώς του περιβάλλο-
ντος του ασθενούς. Είναι σημαντικό να μην υπάρ-
χουν υπερρεαλιστικές προσδοκίες, ή αν υπάρχουν 
να συζητηθούν με όλους τα ενδιαφερόμενα μέλη 
και να ρυθμιστούν και να οδηγηθούν στην πραγ-
ματικότητα. Η χρησιμοποίηση της κατάταξης κατά 
House (House JH et al 1981) μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά. Αν ληφθεί υπόψη ότι μετά από μια επι-
τυχημένη χειρουργική θεραπεία αναμένεται βελτί-
ωση κατά μέσο όρο 2 - 3 μονάδων στην κατάταξη 
(Gras M και Leclercq C 2017), γίνεται πολύ πιο 
εύκολα αντιληπτό από τους ενδιαφερόμενους - 
ασθενή, συγγενείς κλπ - ότι υπάρχουν όρια στην 
αναμενόμενη βελτίωση του ασθενούς.

Στον πληρέστερο προεγχειρητικό σχεδιασμό βο-
ηθάει πολύ και η προεγχειρητική χορήγηση αλλα-
ντικής τοξίνης στους υπό μελέτη σπαστικούς μύες. 
Όταν κάποιο μύες φαίνεται ότι ευθύνονται για την 
μείωση της λειτουργικότητας του ασθενούς, τότε 
η χορήγηση αλλαντικής τοξίνης μειώνει τη σπαστι-
κότητά τους. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δυνατό να 
εκτιμηθεί το λειτουργικό αποτέλεσμα που επιτεύ-
χθηκε, να δοθεί η δυνατότητα πληρέστερης εκτί-
μησης της λειτουργίας των ανταγωνιστών μυών 
- όταν η ισχύς των αγωνιστών περιορίζεται από 
την αλλαντική τοξίνη, τότε οι ανταγωνιστές μπορεί 
να δουλέψουν και να δυναμώσουν συμβάλλοντας 
στη μυϊκή ισορροπία γύρω από την άρθρωση. Αν η 
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μείωση της υπερτονίας βελτιώσει τη λειτουργικό-
τητα του υπό μελέτη άνω άκρου, τότε αν μειωθεί 
χειρουργικά η υπερτονία των μυών στους οποίους 
χορηγήθηκε η αλλαντική τοξίνη, το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα θα είναι παρόμοιο με αυτό που επιτεύ-
χθηκε από την αλλαντική τοξίνη. Το πλεονέκτημα 
από τη χρήση της αλλαντικής τοξίνης είναι ότι η 
δράση της κρατάει για περίπου 3 με 4 μήνες και 
ότι είναι αναστρέψιμη. Αν το επιδιωκόμενο αποτέ-
λεσμα δεν είναι το επιθυμητό, τότε ο μόλις περάσει 
η δράση της τοξίνης μετά από νέα κλινική εκτίμη-
ση η χορήγηση της αλλαντικής τοξίνης μπορεί να 
επαναληφθεί σε κάποιο άλλο μυ, ή σε κάποια άλλη 
ομάδα ή σε άλλο συνδυασμό μυών. Με τη χρήση 
της τοξίνης και την φυσιοθεραπεία που πρέπει 
να ακολουθήσει, μπορεί να εκτιμηθεί και η μυϊκή 
επάρκεια των ανταγωνιστών και να διαπιστωθεί 
αν χρειάζεται τενοντομετάθεση για την περαιτέρω 
λειτουργική βελτίωση του ασθενούς. Στον προεγ-
χειρητικό σχεδιασμό χρησιμοποιούνται επίσης δι-
ηθήσεις περιφερικών νεύρων. Αν για παράδειγμα, 
έχει διαγνωστεί κλινικά σπαστικότητα των ελμιν-
θοειδών μυών, διήθηση του κινητικού κλάδου του 
ωλένιου νεύρου θα οδηγήσει σε παράλυση αυτών 
των μυών. Αν η παράλυση οδηγήσει σε βελτίωση 
της λειτουργικότητας του άκρου, τότε διατομή του 
κινητικού κλάδου του ωλένιου νεύρου θα πρέπει 
να προστεθεί στις προγραμματιζόμενες επεμβά-
σεις.(13,14) Αν κατά τη διάρκεια της εκτίμησης του 
ασθενούς θεωρηθεί ότι η ακινητοποίηση μιας άρ-
θρωσης είναι προς όφελος του ασθενούς, τότε η 
προσωρινή ακινητοποίηση με τη χρήση γύψου θα 
βοηθήσει στον πληρέστερο προεγχειρητικό σχεδι-
ασμό (Gras M και Leclercq C, 2017).

Η επιλογή της ορθής χειρουργικής θεραπείας 
για τον ασθενή δε φαίνεται να είναι απλή. Είναι 
πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η απόφαση 
πρέπει να εξατομικεύεται. Στους ασθενείς που πά-
σχουν από Εγκεφαλική Παράλυση η απόφαση για 
την επέμβαση έχει επίσης σχέση με την ηλικία του 
ασθενούς, και με τις υπόλοιπες θεραπείες που ο 
ασθενής λαμβάνει - φυσιοθεραπεία, λογοθεραπεί-
ες κλπ (Leclercq C, 2015). Ανάλογα με την ηλικία 
που ο ασθενής παρουσιάζεται και ζητά χειρουργική 
επέμβαση οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις του ποι-
κίλουν και διαφέρουν. Για παράδειγμα ένας έφη-
βος με ημιπληγία είναι πιο πιθανό να ζητήσει μια 
επέμβαση που να βελτιώσει την αισθητική, την εμ-

φάνιση του άνω άκρου ώστε σε κοινωνικές εμφα-
νίσεις να σταματήσει το άνω άκρο να μονοπωλεί 
την προσοχή όποιου ατόμου συναντά. Αντίθετα αν 
ο ασθενής είναι κάποιος μεσήλικας μετά από αγ-
γειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, που έχει διαπιστώσει 
ότι μετά το εγκεφαλικό η απώλεια της λειτουργι-
κότητας του άνω άκρου και του χεριού έχουν επη-
ρεάσει σημαντικά τη ζωή του, τότε το πιο πιθανό 
είναι να ζητήσει τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργική 
βελτίωση (Leclercq C, 2003).

Δεν υπάρχουν προαποφασισμένες θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις και κάθε ασθενής είναι διαφο-
ρετικός. Η χειρουργική θεραπεία μπορεί να απαι-
τήσει επεμβάσεις σε διάφορα επίπεδα του άνω 
άκρου και σε διαφορετικές αρθρώσεις (Gras M 
και Leclercq C, 2017). Γενικά είναι προτιμότερο 
όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις να γίνονται σε 
ένα στάδιο, αν και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 
Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για τη μεί-
ωση της υπερτονίας στο λειτουργικό άνω άκρο εί-
ναι οι επιμηκύνσεις τενόντων (Vlachou M, 2009), 
είτε τύπου Ζ (Z- lengthening) (Keenan MA, 1988) 
ή τμηματική, κατά χώρας (fractional lengthening) 
(Keenan MA, 1988, Namdari S et al 2012, Keenan 
MA et al 1987), όπου γίνονται επιμήκεις τομές 
στο σημείο όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μυός 
και τένοντος, κεντρική απελευθέρωση των μυών 
(proximal release) (Keenan MA 1988, Roper BA, 
1987) ή εκλεκτικές ή υπερεκλεκτικές νευρεκτομές 
(selective or hyper selective neurectomy) (Gras M 
και Leclercq C 2017, Sindou MP et al 2007) όπου 
διατέμνεται τμήμα του/ων κλάδου/ων που νευρώ-
νει/-ουν το μυ ή τους μύες που έχουν σπαστικότη-
τα. Όσον αφορά στις σταθεροποιήσεις αρθρώσεων 
διαφορετικές τεχνικές μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
σε διαφορετικές αρθρώσεις. Έχουν περιγραφεί αρ-
θροδέσεις (Neuhaus V et al 2015), τενοντοδέσεις 
(Keenan MA 1988, Namdari S et al 2010), θυ-
λακοδέσεις με ποικίλα αποτελέσματα. Η επιλογή 
εξαρτάται από την κλινική εικόνα του ασθενούς 
μετά τη συνεκτίμηση όλων των σχετικών παραγό-
ντων και από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Αν έχει 
εκτιμηθεί ότι απαιτείται να πραγματοποιηθεί τενο-
ντομεταφορά (Leclercq C 2015, Keenan MA et al 
1987), η διαδικασία της επιλογής του μυός που 
θα χρησιμοποιηθεί διαφέρει σημαντικά από άλλες 
κλινικές καταστάσεις λόγω της υπάρχουσας σπα-
στικότητας. Στα κριτήρια επιλογής του καλύτερου 
δότη πρέπει να προστεθεί και ο εκούσιος έλεγχος 
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της σύσπασης. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί κλινικά 
αλλά είναι προτιμότερο να επιβεβαιωθεί με δυνα-
μικό ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο για να αποφευ-
χθούν οι δυσάρεστες μετεγχειρητικές εκπλήξεις 
(Van Heest AE, 2003).

Συμπέρασμα

Για αρκετούς από τους ασθενείς με Σπαστικότη-
τα του Άνω Άκρου, δεν υπάρχουν πολλές εναλλα-
κτικές επιλογές όταν απαιτηθεί χειρουργική αντιμε-
τώπιση. Αν η επέμβαση αποτύχει στο στόχο της, που 
είναι η βελτίωση του ασθενούς, τότε μπορεί τελικά 
να επιδεινώσει την όποια προϋπάρχουσα λειτουρ-

γικότητα. Η όποια απόφαση για χειρουργική θερα-
πεία θα πρέπει να εξατομικευτεί και να μελετηθεί 
πολύ προσεκτικά. Η πλήρης κλινική εκτίμηση του 
ασθενούς, συνεπικουρούμενη με τις απαραίτητες 
κλινικές και λειτουργικές δοκιμασίες, ο επιμελής 
προεγχειρητικός σχεδιασμός με τη βοήθεια της αλ-
λαντικής τοξίνης, εκλεκτικών διηθήσεων και με τη 
χρήση ναρθήκων όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, 
η συλλογική εκτίμηση όλων των αποτελεσμάτων 
στα πλαίσια μιας ή περισσοτέρων διεπιστημονικών 
συναντήσεων οδηγούν στην λήψη της ορθότερης 
για τον ασθενή απόφασης για τη χειρουργική θε-
ραπεία των ασθενών με “Σπαστικότητα του Άνω 
Άκρου”. 
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