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τα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν οι ςύνδεςμοι που ςυνόθωσ ςυγκρατούν τισ 

αρθρώςεισ ςταθερϋσ εύναι ςυχνϊ πολύ χαλαρού. Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα 

μεγϊλη ευκινηςύα ςε οριςμϋνεσ αρθρώςεισ - πολύ μεγαλύτερη από αυτό ϊλλων 

ανθρώπων. Εκτόσ από τισ επιπτώςεισ ςτισ υπόλοιπεσ αρθρώςεισ των ϊκρων η 

κατϊςταςη αυτό μπορεύ να επιδρϊςει και ςε μύα από τισ αρθρώςεισ του λαιμού - 

την ατλαντο-αξονικό ϊρθρωςη. Αυτό η ϊρθρωςη εύναι η πρώτη κατϊ ςειρϊ ςτη 

ςπονδυλικό ςτόλη και βρύςκεται ςυνόθωσ ςτη βϊςη του κρανύου. Η ϊρθρωςη 

αυτό κινεύται όποτε κινούμε το κεφϊλι μασ. 

ε οριςμϋνα ϊτομα με ςύνδρομο ντϊουν εκτόσ από τον χαλαρό τϋνοντα τα 

κόκαλα, που αποτελούν την ατλαντο-αξονικό ϊρθρωςη, δεν εύναι ςχηματιςμϋνα 

όπωσ θα ϋπρεπε. Θεωρητικϊ, οι διαφορϋσ αυτϋσ θα μπορούςαν να αυξόςουν τισ 

πιθανότητεσ εξαρθρόματοσ τησ ϊρθρωςησ αυτόσ. 

 

Μπορεύ η ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια να προκαλϋςει προβλόματα ςτα 

ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν; 

Ο νωτιαύοσ μυελόσ, που μεταφϋρει όλα τα μηνύματα των νεύρων από τον 

εγκϋφαλο ςτο υπόλοιπο ςώμα, περνϊει πολύ κοντϊ από την ατλαντο-αξονικό 

ϊρθρωςη. Θλϊςη του νωτιαύου μυελού μπορεύ να ςυμβεύ ςε οποιονδόποτε από 

εμϊσ-εύτε ξαφνικϊ λόγω μιασ ξαφνικόσ μετακύνηςησ τησ ϊρθρωςησ, εύτε 

ςταδιακϊ, όταν αςκεύται καθημερινό πύεςη ςτο νωτιαύο ςωλόνα, καθώσ το 

ϊτομο κινεύ το λαιμό του. 

Επειδό ςε οριςμϋνα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν τα κόκαλα τησ ϊρθρωςησ εύναι 

ςχηματιςμϋνα διαφορετικϊ, προκύπτουν τα παρακϊτω ερωτόματα:  

 Σα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν ϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο από κακώςεισ 

του αυχϋνα και τραυματιςμούσ, όταν αθλούνται; ε οριςμϋνεσ 



περιπτώςεισ τϋτοιοι τραυματιςμού μπορεύ να προκαλϋςουν παρϊλυςη 

από τον αυχϋνα και κϊτω. 

 Σα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν εύναι πιο πιθανό να ϋχουν προβλόματα 

λόγω χρόνιασ πύεςησ ςτην περιοχό του λαιμού; 

 Εϊν υπϊρχει αυξημϋνοσ κύνδυνοσ και ςτισ δύο παραπϊνω περιπτώςεισ, 

τότε μπορούμε να προβλϋψουμε ποια ϊτομα εύναι πιο πιθανό να 

αντιμετωπύςουν τϋτοια προβλόματα; 

 Μπορούμε να κϊνουμε κϊτι για να αποφύγουμε τουσ ξαφνικούσ 

τραυματιςμούσ ό τισ πιο αργϋσ επιδρϊςεισ τησ ατλαντο-αξονικόσ 

αςτϊθειασ; 

Σε τι αθλόματα μπορούν να ςυμμετϋχουν τα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν; 

Λιγοι τραυματιςμού ϋχουν παρατηρηθεύ από ϊθληςη ςε ϊτομα με ςύνδρομο 

Ντϊουν, που οφεύλονταν πιθανϊ ςτην ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια. την 

πραγματικότητα, οι τραυματιςμού αυτού εύναι πολύ πιθανό να ςυνϋβαιναν ςε 

οποιονδόποτε τύχαινε να πϊθει παρόμοιο πϋςιμο ό ατύχημα. 

Σα αθλόματα, όπωσ το τραμπολύνο, οι καταδύςεισ και η πυγμαχύα ϋχουν κϊποιο 

ςτοιχεύο κινδύνου για όλουσ και όχι μόνο για τα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν.  

Σα παιδιϊ με ςύνδρομο Ντϊουν ύςωσ να διατρϋχουν μικρότερο κύνδυνο, γιατύ 

ςυνόθωσ δεν κϊνουν τισ δραςτηριότητεσ αυτϋσ με τόςη δύναμη, όςο ϊλλοι 

ςυνομόλικού τουσ. Ίςωσ όμωσ διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο ςε οριςμϋνεσ 

δραςτηριότητεσ επειδό δεν ϋχουν τόςο καλό ςυντονιςμό. Άρα τα δύο αυτϊ 

ςτοιχεύα αντιςταθμύζουν το ϋνα το ϊλλο. 

Ρωτούν ςυχνϊ τουσ γιατρούσ αν οι τούμπεσ ό η αναπόδηςη ςε ϋνα μικρό 

τραμπολύνο ςτον παιδικό ςταθμό εύναι ιδιαύτερα επικύνδυνεσ αςκόςεισ για 

παιδιϊ με ςύνδρομο Ντϊουν. Η απϊντηςη εύναι ότι δεν υπϊρχει κϊποιο ςτοιχεύο 

που να το αποδεικνύει αυτό (το ύδιο ιςχύει και για την ιππαςύα). τα πιο 

προχωρημϋνα ςτϊδια του αθλόματοσ υπϊρχει μεγαλύτεροσ κύνδυνοσ για όλουσ 

τουσ ςυμμετϋχοντεσ-εύτε ϋχουν ςύνδρομο Ντϊουν εύτε όχι.  

 

Υπϊρχουν ϊλλεσ δραςτηριότητεσ που μπορεύ να εύναι επικύνδυνεσ; 

Μπορούμε να πϊρουμε κϊποιεσ προφυλϊξεισ; 

Έχουν αναφερθεύ περιςτατικϊ κακώςεων ςτον αυχϋνα ςε ϊτομα με ςύνδρομο 

Ντϊουν ύςτερα από αυτοκινητιςτικό ατύχημα, ύςωσ ςε μεγαλύτερη ςυχνότητα 



από ότι ςε ϊλλα ϊτομα. Υαύνεται, λοιπόν, λογικό να προτεύνουμε την ύπαρξη 

ςτηριγμϊτων για το κεφϊλι ςτισ θϋςεισ του αυτοκινότου. Επύςησ, ύςτερα από 

ϋνα αυτοκινητιςτικό ατύχημα εύναι ςημαντικό να προειδοποιόςουμε τουσ 

τραυματιοφορεύσ ότι το ϊτομο με ςύνδρομο Ντϊουν εύναι πιθανό να ϋχει 

τραυματιςτεύ ςτο λαιμό. 

Ένα ϊλλο ςτοιχεύο που πρϋπει να γνωρύζουμε εύναι ότι οι γιατρού θα πρϋπει να 

προςϋχουν όταν δύνουν κϊποιο αναιςθητικό μϋςω ςωλόνα ςτον τρϊχηλο, επειδό 

αυτό μπορεύ να βϊλει το λαιμό ςε επικύνδυνη θϋςη και να προκληθεύ εξϊρθρωμα. 

 

Τι πρϋπει να προςϋχουν οι παιδαγωγού καθημερινϊ; 

ε οριςμϋνα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν μπορεύ να παρατηρηθεύ η περύπτωςη 

ξαφνικόσ εξϊρθρωςησ του λαιμού και ςε ϊλλα οι πιο αργϋσ επιπτώςεισ τησ 

χρόνιασ ατλαντο-αξονικόσ αςτϊθειασ. Γι'αυτό εύναι ςημαντικό να εντοπύζουμε 

εγκαύρωσ τυχόν ενδεύξεισ για ςταδιακό εμφϊνιςη τϋτοιων προβλημϊτων. 

Εϊν υπϊρχει ςυνεχόσ πύεςη ςτο νωτιαύο μυελό ςτην περιοχό του λαιμού λόγω 

του ότι η ατλαντο-αξονικό ϊρθρωςη παρουςιϊζει χρόνια εξϊρθρωςη ό 

εξαρθρώνεται ςυχνϊ, τότε ύςωσ παρουςιαςτεύ πόνοσ ςτο λαιμό και/ό δυςκολύα 

ςε οριςμϋνεσ κινόςεισ. Τπϊρχουν οριςμϋνα ςυμπτώματα, τα οπούα μπορούν να 

ςασ προειδοποιόςουν για τϋτοια πύεςη. 

Προςϋξτε τα εξόσ: 

 Πόνοσ κοντϊ ςτο ςκληρό εξόγκωμα που βρύςκεται πύςω από τα αυτιϊ 

μασ 

 Πιαςμϋνοσ λαιμόσ που δεν περνϊει γρόγορα 

 Αλλαγό ςτον τρόπο που περπατϊει κϊποιοσ με αποτϋλεςμα να μασ 

φαύνεται ότι δυςκολεύεται ςτο περπϊτημα 

 Να δυςκολεύεται κϊποιοσ ςτο να χρηςιμοποιεύ τα χϋρια του 

 Να παρουςιϊςει για πρώτη φορϊ προβλόματα ακρϊτειασ. 

Εϊν παρατηρόςετε κϊποιο από τα παραπϊνω ςυμπτώματα, τότε πρϋπει να 

ζητόςετε τη ςυμβουλό κϊποιου γιατρού. 

 

Τι θεραπεύα μπορούμε να ακολουθόςουμε; 

Εϊν ο γιατρόσ ςυμπερϊνει πωσ η ύπαρξη ατλαντο-αξονικόσ αςτϊθειασ μπορεύ να 

προκαλϋςει προβλόματα ςε ϋνα ϊτομο με ςύνδρομο Ντϊουν, τότε θα του 



προτεύνει να επιςκεφτεύ  ϋναν ορθοπεδικό χειρουργό ό ϋνα νευροχειρουργό. Εϊν 

διαπιςτωθεύ ότι όντωσ υπϊρχει ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ό εξϊρθρωςη και ότι 

αυτό προκαλεύ προβλόματα, τότε μπορεύ να γύνει μια εγχεύρηςη, η οπούα να 

ςταθεροποιόςει το πϊνω μϋροσ τησ ςπονδυλικόσ ςτόλησ. Η εγχεύρηςη απαιτεύ 

μεγϊλη προςοχό και ϋχει κϊποιο κύνδυνο ειδικϊ ςτα πολύ μικρϊ παιδιϊ. Μπορεύ, 

όμωσ, να ϋχει 100% επιτυχύα ςτη θεραπεύα του προβλόματοσ. 

 

Μπορούμε να προβλϋψουμε ποια ϊτομα εύναι πιθανό να ϋχουν 

προβλόματα λόγω ατλαντο-αξονικόσ αςτϊθειασ; 

Σο ερώτημα, το οπούο ϋχει δημιουργόςει τη μεγαλύτερη ςύγχυςη όςον αφορϊ 

την ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια εύναι το εξόσ: αν τα ϊτομα πρϋπει να κϊνουν 

ακτινογραφύα λαιμού για να διαπιςτωθεύ εϊν η ϊρθρωςη εύναι αςταθόσ. 

Ακτινογραφύεσ μπορούν να γύνουν υπό ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ, όταν ξϋρουμε 

ότι τα αποτελϋςματα θα εύναι ςταθερϊ από τη μια εβδομϊδα ςτην ϊλλη. Ακόμα 

και τότε, αν φανεύ ότι υπϊρχει ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια δεν γνωρύζουμε αν 

αυτϊ τα ϊτομα διατρϋχουν μεγαλύτερο κύνδυνο να πϊθουν κϊποιο τραυματιςμό 

(τύπου εξϊρθρωςησ) μελλοντικϊ. Μϊλιςτα ϋχουμε αποδεύξεισ για το αντύθετο - 

δηλαδό από ϊτομα που δεν ϋδειξαν τύποτα ςτισ ακτινογραφύεσ και που 

αργότερα ϋπαθαν εξϊρθρωςη του λαιμού. 

 

Οι οδηγύεσ του ςυςτόματοσ υγεύασ 

τη Βρετανύα εκδόθηκαν οδηγύεσ το 1986 ςχετικϊ με την ατλαντο-αξονικό 

αςτϊθεια για τα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν από μια επιτροπό ιατρών μϋρουσ 

του Τπουργεύου Τγεύασ. Αυτϋσ ςτϊλθηκαν ςε ςχολεύα, κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ και 

ςε γιατρούσ. Εκδόθηκαν διότι δεν επιτρϊπηκε ςε κϊποια ϊτομα με ςύνδρομο 

Ντϊουν να ςυμμετϊςχουν ςτα Special Olympics. 

Οι οδηγύεσ όταν γενικώσ καθηςυχαςτικϋσ και ςυμβούλευαν την αποφυγό 

τακτικών ακτινογραφιών ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν. Πρότειναν όμωσ να 

κϊνουν ακτινογραφύεσ τα ϊτομα που ςκόπευαν να ςυμμετϊςχουν ςε πιο 

"ϋντονεσ" αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ, επειδό πύςτευαν πωσ ςιγουρα ϋτςι θα 

φαινόταν ποια ϊτομα εύχαν ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια. 

Οι οδηγύεσ αυτϋσ δεν ϋχουν ακόμα αναθεωρηθεύ και ϋτςι οριςμϋνοι γιατρού 

πιςτεύουν ότι για νομικούσ λόγουσ πρϋπει να επιμϋνουν να γύνονται 



ακτινογραφύεσ ςε όςα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν ςκοπεύουν να πϊρουν μϋροσ 

ςε ϋντονεσ αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ.  

 

Ποιεσ ςυμβουλϋσ πρϋπει να ακολουθόςουμε; 

Η κατϊςταςη παραμϋνει δύςκολη για όλουσ. Οι γιατρού δύνουν διϊφορεσ 

ςυμβουλϋσ για το τι πρϋπει ό δεν πρϋπει να γύνει. Μερικού επιμϋνουν ότι όλα τα 

παιδιϊ με ςύνδρομο Ντϊουν πρϋπει να κϊνουν ακτινογραφύα λαιμού πριν 

αρχύςουν το ςχολεύο  και ςυμβουλεύουν όςουσ φαύνεται να ϋχουν ατλαντο-

αξονικό αςτϊθεια να μην κϊνουν τραμπολύνο ό τούμπεσ ό ϊλλεσ ϋντονεσ 

δραςτηριότητεσ. Αυτό εύναι κϊπωσ ακραύα ερμηνεύα των οδηγιών του 

Βρετανικού Τπουργεύου και δε ςτηρύζεται ςε επιςτημονικϋσ αποδεύξεισ. 

Οι ςυνϊδερφού μου κι εγώ πιςτεύουμε πωσ δεν υπϊρχει πια λόγοσ για 

ακτινογραφύεσ του λαιμού, μιασ και όταν τισ κοιτϊζουμε δεν ξϋρουμε αν θα 

εύχαμε το ύδιο αποτϋλεςμα εϊν την ύδια ςτιγμό κϊναμε και μια δεύτερη 

ακτινογραφύα του ύδιου ατόμου. Ακόμα και να όμαςταν 100% βϋβαιοι ότι ϋνα 

αποτϋλεςμα όταν ςύγουρο, δεν θα όμαςταν 100% ςύγουροι ότι οι ςυμβουλϋσ μασ 

θα όταν ςωςτϋσ για το ςυγκεκριμϋνο ϊτομο. 

 

Η προςωπικό μου ϊποψη 

Τπϊρχουν δυο θϋματα, τα οπούα εύναι πιο ςημαντικϊ από το θϋμα των 

ακτινογραφιών. Πρϋπει να προςπαθόςουμε να ενημερώςουμε τουσ γονεύσ, τουσ 

παιδαγωγούσ κλπ για εκεύνεσ τισ περιπτώςεισ, όπου μπορούμε να πϊρουμε 

κϊποιεσ προφυλϊξεισ, οι οπούεσ μειώνουν τον κύνδυνο τραυματιςμού του 

λαιμού, αλλϊ δεν περιορύζουν τισ δραςτηριότητεσ των παιδιών. Επύςησ, πρϋπει 

να εύμαςτε όλοι ενημερωμϋνοι για τα ςυμπτώματα τησ εξϊρθρωςησ τησ 

ατλαντο-αξονικόσ ϊρθρωςησ και για το πωσ μπορούμε να αναγνωρύςουμε τα 

πρώτα ςημϊδια χρόνιασ πύεςησ ςτο νωτιαύο μυελό. Εϊν το καταφϋρουμε αυτό 

τότε εύναι το πιο πιθανό να ςυμβουλευτούν οι γονεύσ των παιδιών κϊποιο 

γιατρό πριν υπϊρξει μόνιμη βλϊβη.  

Η ζωό όλων μασ περιϋχει κινδύνουσ. Πρϋπει ο καθϋνασ μασ να αποφαςύςει ποιοι 

κύνδυνοι εύναι αποδεκτού για το παιδύ του ό για τον ύδιο του τον εαυτό. Πρϋπει 

όλοι να ςυμβιβαςτούμε ςτην καθημερινό μασ ζωό, καθώσ προςπαθούμε να 



εξιςορροπόςουμε την ελευθερύασ μασ ςτο να ςυμμετϊςχουμε και να χαρούμε τη 

ζωό μασ ϋχοντασ πϊντα υπόψη μασ το ρύςκο κϊποιου πιθανού τραυματιςμού.  

 

 

 


