
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ - ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ 

 

Μια γενικώς αποδεκτή ταξινόµηση είναι σήµερα του HAGBERG που 

στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την τοπογραφική κατανοµή των κινητικών 

αναπηριών όπου διακρίνονται πέντε τύποι Ε. Π.:  

Ηµιπληγία, ∆ιπληγία, Τετραπληγία, Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική) και  

Αταξική Ε.Π. 

 

1.  Ηµιπληγία:  

 

Είναι η ετερόπλευρη κινητική αναπηρία συνήθως σπαστικού τύπου και 

διακρίνεται σε  συγγενή και επίκτητη. 

 

 

Ηµιπληγία: (ηµιπάρεσης) δεξιάς πλευράς. 

 

1.α. Συγγενής ηµιπληγία 

Ως Συγγενής ηµιπληγία χαρακτηρίζεται η ηµιπληγία στην οποία ο αιτιολογικός 

παράγων έδρασε προγεννητικά, περιγεννητικά ή µεταγεννητικά (νεογνική 

ηλικία <28 ηµερών) και περιλαµβάνει το 70-90% των περιπτώσεων. Η 

αιτιολογία θεωρείται προγεννητική στο 75% των περιπτώσεων και περίπου 

25% των περιπτώσεων αφορούν πρόωρες γεννήσεις. Γενικά όµως στις 

περισσότερες δηµοσιευµένες µελέτες η αιτιολογία παραµένει άγνωστη στο 1/3 

έως και τα 3/4 των περιπτώσεων. Τα αγόρια προσβάλλονται συχνότερα από 

τα κορίτσια και το δεξιό ηµιµόριο στο 53-58%. 



Τα ευρήµατα από τις παθολογοανατοµικές µελέτες είναι περιορισµένα. 

Συχνότερα ευρήµατα είναι οι κυστικές βλάβες της µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας 

που µπορεί να οφείλονται σε προγεννητικά ή περιγεννητικά αίτια. Σε 

αµφότερες τις περιπτώσεις η αιτία της αγγειακής απόφραξης παραµένει 

άγνωστη. Επίσης, συχνές είναι οι υποφλοιώδεις βλάβες µε διεύρυνση των 

κοιλιών ετερόπλευρα, ειδικά στα πρόωρα και θεωρούνται ως επακόλουθα 

λευκοµαλακίας.   

 

Τα ευρήµατα της αξονικής τοµογραφίας στα παιδιά µε συγγενή ηµιπληγία 

έχουν ταξινοµηθεί ως συγγενείς δυσπλασίες (17%), περικοιλιακή ατροφία 

(42%), φλοιική/υποφλοιώδης ατροφία (12%), διάφορα (3%) και φυσιολογικά 

(29%). Οι διάφοροι αυτοί τύποι βλάβης έχουν σχετική προγνωστική αξία. 

Γενικά, οι βλάβες του φλοιού συνδέονται µε συχνότερη εµφάνιση επιληψίας 

και νοητικής υστέρησης σε σύγκριση µε τις υποφλοιώδεις.  

 

Τα κύρια κλινικά χαρακτηριστικά είναι η ετερόπλευρη πάρεση και η 

σπαστικότητα. Η ηµιπληγία σπάνια διαγιγνώσκεται στη γέννηση και µάλιστα 

ηµισύνδροµα που παρατηρούνται στη νεογνική ηλικία συνήθως υποχωρούν 

χωρίς υπολειµµατικές παρέσεις. Τα πρώτα σηµεία γίνονται εµφανή µετά την 

ηλικία των 4-5 µηνών. Συνήθως η διάγνωση αργεί περισσότερο. Μόνο στο 

53% έχει τεθεί διάγνωση σε ηλικία 10 µηνών και στο 67% σε ηλικία 18 µηνών.  

Το άνω άκρο συνήθως είναι περισσότερο προσβεβληµένο του κάτω. Η 

σύλληψη καρφίτσας είναι αδύνατη στους περισσότερους ασθενείς. Τα 

κρανιακά νεύρα δεν προσβάλλονται σε αντίθεση µε την επίκτητη όπου έχουµε 

συχνή προσβολή του προσωπικού νεύρου. Η ανάπτυξη του προσβεβληµένου 

άκρου υπολείπεται. Παρατηρείται πυραµιδικού τύπου σπαστικότητα, 

αυξηµένα τενόντια, Babinski (+), κλόνος. Βαθµολογείται λειτουργικά ως 

ελαφρά, όταν υπάρχει σύλληψη καρφίτσας και ανεξάρτητες κινήσεις 

δακτύλων, ως µέτρια, όταν το χέρι χρησιµοποιείται συνολικά και ως βαριά, 

όταν δεν χρησιµοποιείται καθόλου. Εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα, θα 

εµφανιστούν αγκυλώσεις. Μπορεί να παρατηρηθεί φλοιική διαταραχή 

αισθητικότητας. Συχνά παρατηρείται στραβισµός και ενίοτε οπτική ατροφία. Ο 

συγγενής καταρράκτης συνυπάρχει. Ενίοτε δείχνει οικογενή κατανοµή και 

πιθανόν αποτελεί ιδιαίτερη οντότητα. Μια σοβαρή επιπλοκή είναι η επιληψία 



που έχει αναφερθεί σε ποσοστά από 27-44%. Είναι εστιακή ή δευτεροπαθώς 

γενικευµένη. Περίπου 80% των περιπτώσεων αντιµετωπίζονται επιτυχώς. 

Νοητική υστέρηση έχει αναφερθεί σε 18-50% των περιπτώσεων και σχετίζεται 

µε την παρουσία επιληψίας. Τα παιδιά µε Ν. Υ. (=Νοητική Υστέρηση) έχουν 5 

φορές περισσότερο επιληψία και αντίστροφα 71,4% των παιδιών µε επιληψία 

έχουν Ν. Υ.  

 

1.β. Επίκτητη ηµιπληγία  

Η Επίκτητη ηµιπληγία είναι αποτέλεσµα πολλών αιτίων, όπως φλεγµονώδη 

νοσήµατα, ηµικρανία, τραύµα, αγγειακά αίτια (εµβολή, θρόµβωση) και 

ετερόπλευρο status epilepticus. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων εµφανίζεται 

µέχρι την ηλικία των 3 χρόνων. Εκδηλώνεται συνήθως µε οξεία κατάσταση 

(σπασµοί, κώµα). Η ηµιπληγία είναι στην αρχή γενικευµένη µε χαλαρή 

παράλυση και συµµετοχή του προσώπου, ενώ η σπαστικότητα εµφανίζεται 

αργότερα. Ο βαθµός και η συχνότητα της αποκατάστασης ποικίλουν και 

συνδέονται µε τη γενεσιουργό αιτία. Η αγγειακή ηµιπληγία έχει την καλύτερη 

πρόγνωση. Εάν το αίτιο δράσει στην πρώτη βρεφική ηλικία είναι πολύ 

δύσκολο να διαγνωσθεί από τη συγγενή ηµιπληγία. Η χαλαρή παράλυση και η 

προσβολή του προσωπικού συνηγορούν υπέρ της επίκτητης ηµιπληγίας. 

 

2. ∆ιπληγία 

 

Είναι ο τύπος της Ε.Π. µε αµφοτερόπλευρη προσβολή των άκρων, όπου τα 

κάτω άκρα είναι πολύ περισσότερο προσβεβληµένα από τα άνω. Σήµερα 

είναι ο συχνότερος τύπος της Ε.Π. µε ποσοστό περίπου (41%). ∆ιακρίνεται σε 

σπαστική και αταξική. 

 

 

 

 

 

 

 

Σπαστική τετραπληγία µε χαρακτηριστικό ψαλιδισµό 



2.α. Σπαστική διπληγία  

Τα περισσότερα παιδιά µε σπαστική διπληγία είναι πρόωρα. Περίπου 5-10% 

των βρεφών µε βάρος γέννησης µικρότερο των 1.500 γρ. θα εµφανίσουν 

διπληγία. Στα τελειόµηνα, όµως οι αιτιολογικοί παράγοντες θεωρούνται από 

τους περισσότερους συγγραφείς, ότι έδρασαν προγεννητικά. 

 

Παθολογοανατοµικά η διπληγία σχετίζεται µε περικοιλιακές βλάβες 

(ενδοκοιλιακή αιµορραγία, διόγκωση κοιλιών) που καταστρέφουν τις κινητικές 

νευρικές ίνες των κάτω άκρων. Η εντόπιση της λευκοµαλακίας κατά µήκος του 

οπίσθιου τµήµατος των πλαγίων κοιλιών, θα οδηγήσει σε οπτικά προβλήµατα 

και στραβισµό.  

 

Κύριο κλινικό χαρακτηριστικό είναι ο αυξηµένος µυϊκός τόνος των κάτω 

άκρων. Εµφανίζεται µετά την ηλικία των 12 εβδοµάδων. Ενίοτε η διάγνωση 

καθυστερεί µέχρι τον 8ο µε 9ο µήνα. Πολλοί ασθενείς στη νεογνική ηλικία 

εµφανίζουν λήθαργο, υποτονία και δυσκολίες σίτισης πριν από την εµφάνιση 

της υπερτονίας. Σε όρθια στάση τα πόδια έχουν έσω στροφή. Το βάδισµα, 

όταν επιτευχθεί, γίνεται στις µύτες µε ελαφρά κάµψη των αρθρώσεων των 

κάτω άκρων. Τα άνω άκρα προσβάλλονται ποικίλα. Υπάρχουν προβλήµατα 

συνέργειας στις γρήγορες κινήσεις. Στις σοβαρές περιπτώσεις, το βάδισµα 

χωρίς βοήθεια είναι αδύνατο. Πυραµιδικά σηµεία: τενόντια αυξηµένα, κλόνος, 

Babinski (+). Τα άνω άκρα προσβάλλονται σε µικρότερο βαθµό. 

 

Έχει παρατηρηθεί επιληψία σε ποσοστό 16-27% και συνήθως ελέγχεται 

εύκολα. Ο στραβισµός είναι πολύ συχνός, ενώ η νοητική λειτουργία είναι 

ικανοποιητική. Σύµφωνα όµως µε τον Hagberg η παλαιότερη άποψη ότι το 

συνηθισµένο πρόωρο παιδί µε Ε.Π. ήταν ελαφρά διπληγικό µε µόλις 

διακρινόµενη κινητική αναπηρία και φυσιολογική νοηµοσύνη δεν ισχύει πλέον. 

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί µια στροφή σε περιπτώσεις µε νοητική 

υστέρηση, επιληψία και σηµαντική κινητική αναπηρία ως αποτέλεσµα της 

επιβίωσης, όλο και περισσότερων πολύ µικρών πρόωρων. 

 



2.β. Αταξική διπληγία  

Ονοµάζεται, επίσης, και σπαστική-αταξική διπληγία και περιλαµβάνει το 5-7% 

των περιπτώσεων Ε.Π. Συνήθως είναι συγγενούς αιτιολογίας χωρίς να 

αποκλείονται και οι επίκτητες περιπτώσεις. Είναι το χαρακτηριστικό σύνδροµο 

του βρεφικού υδροκέφαλου. Κλινικά τα βρέφη εµφανίζουν αρχικά σηµαντική 

υποτονία, η οποία προοδευτικά δίνει τη θέση της στη σπαστικότητα και στα 

αυξηµένα τενόντια αντανακλαστικά. Μετά τον πρώτο χρόνο εµφανίζεται ο 

τρόµος και η αστάθεια στην καθεστική θέση. Η στάση και η αυτόνοµη βάδιση 

µπορεί να µην επιτευχθούν, ενώ η χρήση των χεριών είναι πολύ δύσκολη 

λόγω της αταξίας. Η οµιλία είναι κοφτή και η νοητική ανάπτυξη φυσιολογική 

στο 70% των περιπτώσεων.  

 

3.  Τετραπληγία 

 

Είναι η βαρύτερη µορφή Ε.Π. η οποία χαρακτηρίζεται από αµφοτερόπλευρη 

σπαστικότητα, πιο έκδηλη στα άνω άκρα µε συµµετοχή των προµηκικών 

µυών, µε σοβαρή νοητική υστέρηση και συνήθως µικροκεφαλία. Έχουν 

χρησιµοποιηθεί και οι όροι αµφοτερόπλευρη ηµιπληγία και τετραπληγία. 

Περιλαµβάνει µόνο το 5% των περιπτώσεων Ε.Π., αλλά αποτελεί το 

δυσκολότερο πρόβληµα, αφού αυτά τα παιδιά αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

φροντίδας και διατροφής. Εκτός από τις φλοιικές και υποφλοιώδεις βλάβες 

στις περισσότερες περιπτώσεις παρατηρούνται και βλάβες του στελέχους και 

των βασικών γαγγλίων.  

 

Από κλινική άποψη, το κυρίαρχο χαρακτηριστικό είναι η βαριά ψυχοκινητική 

καθυστέρηση, η οποία, σε συνδυασµό µε τη σπαστικότητα, τις παραλύσεις των 

κρανιακών νεύρων, την απουσία οµιλίας, κάνουν αυτά τα παιδιά εξαρτηµένα 

ακόµα και για τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες τους. 

 

4. Αθετωσική Ε.Π. (έξω πυραµιδική)  

 

Έχουν χρησιµοποιηθεί και οι όροι δυσκινητική Ε.Π. και εξωπυραµιδική Ε.Π. 

Περιλαµβάνει το 10-15% όλων των περιπτώσεων Ε.Π. Η ταξινόµηση του 

Κyllerman ορίζει, ότι η δυσκινητική Ε.Π. χαρακτηρίζεται από ασύγχρονες ή 



στάσεις δευτεροπαθώς από ελαττωµατική συνεργασία των κινήσεων ή 

ρύθµιση του µυϊκού τόνου ή αµφότερα. Το παιδί αδυνατεί να οργανώσει και 

να εκτελέσει κανονικά εκούσιες κινήσεις, καθώς επίσης, να συνδυάσει 

αυτόµατες κινήσεις και να διατηρήσει µια στάση. ∆ιακρίνονται δύο τύποι: ο 

υπερκινητικός και ο δυστονικός.  

 

• Ο υπερκινητικός χαρακτηρίζεται από γενικευµένες, άσκοπες, ακούσιες 

κινήσεις (αθετωσικές, χορειακές και µερικές φορές τρόµο, µυοκλονία, 

αταξία). Επιδεινώνονται µε την προσπάθεια εκτέλεσης µιας κίνησης ή 

διατήρησης µιας στάσης.  

• Ο δυστονικός χαρακτηρίζεται από αιφνίδιες, ανώµαλες µεταβολές του 

µυϊκού τόνου, ειδικά αύξηση του µυϊκού τόνου των εκτεινόντων του κορµού 

προκαλούµενη από συναισθηµατικά ερεθίσµατα ή µεταβολές της στάσης 

των αυχενικών µυών σε σκόπιµες πράξεις ή κινήσεις. Ο Kyllerman 

διακρίνει τις περιπτώσεις του σε 30% υπερκινητικού τύπου και 70% 

δυστονικού. 

 

Αιτιολογικά συχνότερα είναι τα περιγεννητικά αίτια (67%) περισσότερα από 

όλους τους τύπους Ε.Π. Στον υπερκινητικό τύπο υπάρχει υψηλό ποσοστό 

πρόωρων (πολλά εκ των οποίων είχαν υπερχολερυθριναιµία µε υποξία, όχι 

όµως πυρηνικό ίκτερο). Παθολογοονατοµικά βλέπουµε εκλεκτικά προσβολή 

των βασικών γαγγλίων µε ατροφία και σκλήρυνση (δυσµυελινωτική 

κατάσταση), ενώ στην αξονική τοµογραφία σπανίως παρατηρούνται ειδικές 

βλάβες όπως καταστροφή φακοειδούς πυρήνα. 

 

Τα κλινικά χαρακτηριστικά δεν είναι εµφανή στη µικρή βρεφική ηλικία. 

Προοδευτικά εµφανίζονται και η πλήρης κλινική εικόνα φανερώνεται κατά τα 2 

πρώτα έτη. Η κλινική εικόνα του παιδιού είναι έντονη, µε γκριµάτσες 

προσώπου, παράξενες συσπάσεις σε κάθε προσπάθεια κίνησης. Γενικά είναι 

λεπτά παιδιά. Πολλές φορές συνυπάρχει εξάρθρηµα του ισχίου. Η νοηµοσύνη 

είναι συνήθως οριακή ή φυσιολογική (86% των υπερκινητικών, 64% τωv 

δυστονικών). Η επιληψία είναι σχετικά σπάνια (<25%) σε σύγκριση µε τις 

άλλες µορφές. Στραβισµός στο 1/3 των περιπτώσεων. Η διαφορική διάγνωση 



περιλαµβάνει εκφυλιστικές καταστάσεις όπως το Lesh-Nyhan ή τη γλουταρική 

οξυουρία, που εµφανίζονται περίπου στην ίδια ηλικία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τυπική θέση αθετωσικής εγκεφαλικής παράλυσης 

 

5. Αταξική Ε.Π. (µη προοδευτική παρεγκεφαλιδική αταξία)  

 

Είναι η Ε.Π., όπου προέχουν τα συµπτώµατα από την παρεγκεφαλίδο. 

Περιλαµβάνει το 5-15% των περιπτώσεων Ε.Π. Ο όρος περιλαµβάνει µόνο τις 

περιπτώσεις όπου προέχουν τα συµπτώµατα από την παρεγκεφαλίδα. Οι 

περισσότερες περιπτώσεις της µη προοδευτικής παρεγκεφαλιδικής αταξίας 

είναι συγγενείς παρότι τα συµπτώµατα εµφανίζονται µετά τον 1ο ή 2ο  

χρόνο της ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αταξική εγκεφαλική παράλυση µε ευρεία βάδιση και τάση πτώσης. 

Αιτιολογικά κυριαρχούν οι προγεννητικοί παράγοντες (66%). 

Παθολογοανατοµικά τα ευρήµατα είναι ασαφή. Οι κλινικές εκδηλώσεις δε 

γίνονται φανερές πριν από τον 1ο ή 2ο χρόνο της ζωής. Τα περισσότερα 



βρέφη στην αρχή είναι υποτονικά. Η κλινική εικόνα ποικίλλει. Σε µερικά παιδιά 

σε ηλικία 2-3 χρόνων είναι φανερή η τυπική αταξία που προσβάλλει τα άνω 

και τα κάτω άκρα µε δυσµετρία και τρόµο σκοπού. Τα περισσότερα από αυτά 

τα παιδιά θα µπορέσουν να περπατήσουν µέχρι την ηλικία 2-4 χρόνων έστω 

και αν πέφτουν συχνά. Σοβαρή νοητική υστέρηση δεν παρατηρείται. Σε άλλα 

όµως παιδιά, η σηµαντικότερη διαταραχή αφορά τον έλεγχο του τόνου στάσης 

και ειδικά της ισορροπίας. Έχουν την τάση να πέφτουν και  δεν µπορούν να 

προφυλαχθούν από τραυµατισµούς. 

 

Στη διαφορική διάγνωση η αταξική Ε.Π. θα πρέπει να µη συγχέεται µε τη 

διαταραχή του κινητικού συντονισµού των παιδιών µε οριακή νοηµοσύνη. Η 

µεγαλύτερη, όµως, δυσκολία, βρίσκεται στη διάκριση των προοδευτικών 

αταξιών και ειδικά αυτών µε βραδεία εξέλιξη (Marinesco – Sjogren, Pelizeaus-

Merzbacher κ.ά.). 

 

 



Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ 

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

(GMFCS: GROSS MOTOR FUNCTION CLASSIFICATION SYSTEM) 

 

Η ανάγκη µιας αποδεκτής µεθόδου για την εκτίµηση της κινητικής λειτουργίας 

στα παιδιά µε Ε.Π. ήταν πάντοτε επιτακτική. Σήµερα διεθνώς  χρησιµοποιείται 

το GMFCS: Gross Motor Function Classification System, (Palisano  και συν. 

1997).  

 

   

GMFCS ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 

 

Βάδιση χωρίς περιορισµούς 

 

Επίπεδο Ι 

 

Βάδιση χωρίς υποστήριξη αλλά µε περιορισµούς στη 

δραστηριότητα εκτός σπιτιού 

 

Επίπεδο ΙΙ 

 

 

Βάδιση µε υποστήριξη και µε περιορισµούς στη 

δραστηριότητα εκτός του σπιτιού 

 

Επίπεδο ΙΙΙ 

 

Μετακίνηση µόνο µε καροτσάκι 

 

Επίπεδο IV 

 

Πλήρης καθήλωση 

 

Επίπεδο V 

 

 
 


