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Περίληψη.
Ο ηξόκνο απνηειεί ζπρλό ζύκπησκα λεπξνινγηθώλ θαη κε αζζελώλ, ζηελ θαζεκεξηλή
θιηληθή ηαηξηθή πξάμε. Η ζσζηή ηνπ θιηληθή αμηνιόγεζε κπνξεί λα δώζεη ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο θαη λα θαηεπζύλεη ζσζηά ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ αζζελνύο. Σην παξόλ
άξζξν γίλεηαη κηα αλαζθόπεζε ησλ πιένλ ζπρλώλ κνξθώλ ηξόκνπ πνπ ζπλαληώληαη ζηελ
θαζεκεξηλή πξάμε, ππό ην πξίζκα ησλ ηδηαίηεξσλ θιηληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο θάζε
κνξθήο.

1. Ειζαγωγή.
Οη ζύγρξνλεο ή ελαιιαζζόκελεο ζπζπάζεηο αληαγσληζηώλ κπώλ, παξάγνπλ ξπζκηθή,
αθνύζηα θίλεζε ηαιάλησζεο πνπ νξίδεηαη ζαλ ηξόκνο [1]. Μπνξεί λα αθνξά νπνηνδήπνηε
κέινο ή κέιε ηνπ ζώκαηνο θαη αδξά ηαμηλνκείηαη ζε ηξόκν εξεκίαο ή δξάζεο [2]. Σηελ
πξώηε πεξίπησζε ε πιεγείζα πεξηνρή ελεξγνπνηείηαη αθνύζηα ελώ ππνζηεξίδεηαη ελάληηα
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ζηε βαξύηεηα θαη ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ν ηξόκνο παξαηεξείηαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
εθνύζηαο θίλεζεο.
Η αηηηνινγία ηνπ ηξόκνπ πνηθίιιεη θαη κπνξεί λα αθνξά λεπξνινγηθνύο θαη όρη κόλν
αζζελείο. Σε θάζε πεξίπησζε, ε πξνζεθηηθή ιήςε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηα ηδηαίηεξα θιηληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξόκνπ, βνεζνύλ ζηελ ηαμηλόκεζε θαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε.

2. Είδη ηρόμου.
2.1 Ιδιοπαθής ηρόμος.
Πξόθεηηαη γηα ηε ζπρλόηεξε κνξθή παζνινγηθνύ ηξόκνπ. Απαληάηαη ζην γεληθό
πιεζπζκό ζε ζπρλόηεηα 0,4-4% [3]. Η ζπρλόηεηά ηνπ είλαη από 4 σο 10 Hz θαη παξακέλεη
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κνλνζπκπησκαηηθή δηαηαξαρή, είλαη ακθίπιεπξνο, αθνξά βξαρίνλεο, θεθαιή θαη ιηγόηεξν
ζπρλά ζπκκεηέρνπλ θάησ άθξα θαη θνξκόο [4]. Δθδειώλεηαη ζαλ θηλεηηθόο ηξόκνο ελέξγεηαο
θαη ζπάληα ζαλ ηξόκνο εξεκίαο. Η αλαθάιπςή ηνπ ζεκαηνδνηεί ηελ πξνζεθηηθή κειέηε γηα
ηπρόλ ζπλππάξρνληα λεπξνινγηθά ζπκπηώκαηα, θαζώο κπνξεί λα εθδειώλεηαη ζην πιαίζην
κηαο λεπξνεθθπιηζηηθήο λόζνπ [5].
2.2 Παρκινζονικός ηρόμος.
Σηελ θιαζηθή ηνπ εθδήισζε εκθαλίδεηαη ζαλ ηξόκνο εξεκίαο (pill rolling).
Απνπζηάδεη ζην 10-30% ησλ αζζελώλ κε λόζν Parkinson (PD) [6] ελώ ζην 60-70% κπνξεί λα
απνηειεί ηελ θύξηα εθδήισζε ηεο λόζνπ γηα αξθεηά ρξόληα ρσξίο ηελ αλάπηπμε
βξαδπθηλεζίαο ή δηαηαξαρήο ηεο βάδηζεο (θαινήζεο ηξνκώδεο PD) [7].
Η εκθάληζε ηνπ ηξόκνπ ζηελ PD είλαη κνλόπιεπξε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο
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λόζνπ. Ο ζπλδπαζκόο ηξόκνπ εξεκίαο θαη ζηάζεο κε ηε κνξθή ηνπ επαλα-αλαδπόκελνπ
ηξόκνπ ζηελ PD, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζύγρπζε κε ηνλ ηδηνπαζή ηξόκν. Έηζη ελώ ζηνλ
αζζελή κε PD ν ηξόκνο ππνρσξεί όηαλ δηαηεξεζνύλ ηα ρέξηα ηελησκέλα, κπνξεί λα
επαλεκθαληζηεί ζε δηάζηεκα 8-10 δεπηεξνιέπησλ ζαλ ηξόκνο ζέζεο, όπσο ν ηδηνπαζήο, κόλν
πνπ ν δεύηεξνο εκθαλίδεηαη άκεζα (ζε ρξόλν 0-2 δεπηεξνιέπησλ όηαλ ν αζζελήο ηεληώζεη ηα
ρέξηα). Η παξνπζία ησλ ινηπώλ θιηληθώλ ζεκείσλ ηεο PD όπσο βξαδπθηλεζία ή αθακςία
βνεζνύλ ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ Παξθηλζνληθνύ ηξόκνπ.
2.3 Παρεγκεθαλιδικός ηρόμος.
Οθείιεηαη ζε βιάβε ησλ ελ ησ βάζεη παξεγθεθαιηδηθώλ ππξήλσλ ή ησλ δηαβάζεσλ
εθξνήο πξνο ην αλώηεξν παξεγθεθαιηδηθό ζθέινο. Βιάβε ζην θινηό ηεο παξεγθεθαιίδαο δελ
πξνθαιεί ηξόκν [8].
Πξόθεηηαη γηα ηξόκν δξάζεο, ρακειήο ζπρλόηεηαο (3-5 Hz) θαη κεγάινπ εύξνπο.
Σπλήζσο αλαθέξεηαη ζαλ ηεξκαηηθόο ηξόκνο αθνύ εκθαλίδεη απμεηηθή ηάζε θαζώο ν ζηόρνο
πξνζεγγίδεηαη [1]. Σπρλά ζπλνδεύεηαη από άιια θιηληθά ζεκεία παξεγθεθαιηδηθήο βιάβεο
όπσο αηαμία θαη δπζδηαδνρνθηλεζία [2].
Γνκηθέο βιάβεο (όγθνο, κάδα, ζθιεξπληηθή πιάθα, έκθξαθην θιπ) πξνθαινύλ
κνλόπιεπξε εκθάληζε ηξόκνπ ελώ εθθπιηζκόο ηεο παξεγθεθαιίδαο (θαηάρξεζε αιθνόι,
λαξθσηηθώλ ή ρξήζε ηνμηθώλ θαξκάθσλ) νδεγεί ζε ακθνηεξόπιεπξε εκθάληζε ηξόκνπ. Η
δηαπίζησζε ηεο ζπλύπαξμεο ζπλαθώλ ηεο παξεγθεθαιηδηθήο βιάβεο ζπκπησκάησλ, ζέηεη κε
βεβαηόηεηα ηε δηάγλσζε.
2.4 Νεσροπαθηηικός ηρόμος.
Οθείιεηαη ζε δηαηαξαρέο ησλ πεξηθεξηθώλ λεύξσλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
κπτθνύο ζπαζκνύο. Τππηθά έρεη πεξηγξαθεί ζηε λόζν Charcot-Marie-Tooth [9]. Δπίζεο
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παξαηεξείηαη ζε αζζελείο κε ήπηα ή κέηξηα κνξθή λσηηαίαο κπτθήο αηξνθίαο θαζώο θαη ζηε
λόζν Kennedy [10].
2.5 Τρόμος Holmes.
Βιάβε δνκώλ ηνπ κεζεγθεθάινπ πιεζίνλ ηνπ εξπζξνεηδνύο ππξήλα, ιόγσ όγθσλ,
αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ, πνιιαπιήο ζθιήξπλζεο θιπ, πξνθαινύλ δπζιεηηνπξγία
ηεο παξεγθεθαιηδηθήο νδνύ εθξνήο θαη πξνθαινύλ ηξόκν παξόκνην ηνπ παξεγθεθαιηδηθνύ.
Πξόθεηηαη γηα ηξαρύ ηξόκν ρακειήο ζπρλόηεηαο (3-5 Hz) ζέζεο ή δξάζεο [11]. Κιηληθά
ζεκεία δπζιεηηνπξγίαο ησλ νθζαικν-θηλεηηθώλ λεύξσλ ή ηεο νπηηθήο νδνύ, κπνξεί λα
ζπλππάξρνπλ. Χαξαθηεξηζηηθή είλαη ε απνπζία ζπκκεηνρήο ησλ θινην-λσηηαίσλ νδώλ.
2.6 Μεηα-ηρασμαηικός ηρόμος.
Μπνξεί λα εθδειώλεηαη κε νπνηνδήπνηε κνξθή, κεηά από ηξαπκαηηζκό ζην θεθάιη,
ζην δηάζηεκα ησλ 18 πξώησλ κελώλ. Οθείιεηαη ζε θεληξηθή θαη όρη πεξηθεξεηαθή βιάβε.
Μεηά από θξαλην-εγθεθαιηθή θάθσζε, ηξόκνο ζα εκθαληζηεί ζην ήκηζπ πεξίπνπ ησλ
αζζελώλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ πνηθίιιεη θαη απηόο ππνρσξεί απηόκαηα ζηηο κηζέο
πεξίπνπ πεξηπηώζεηο [12-13].
2.7 Ψστογενής ηρόμος.
Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε θηλεηηθή δηαηαξαρή ςπρνγελνύο αηηηνινγίαο. Σπλήζσο
εθδειώλεηαη κε απόηνκε έλαξμε, εκθαλίδεη θπθιηθή πνξεία ζπλερώλ πθέζεσλ θαη εμάξζεσλ,
θαη ζπάληα πξνζβάιιεη ηα δάθηπια [14]. Μπνξεί λα εκθαλίδεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή ελώ
ην εύξνο θαη ε ζπρλόηεηα πνηθίιινπλ. Χαξαθηεξηζηηθά απμάλεηαη κε ηελ έληαζε ηεο
πξνζνρήο θαη κεηώλεηαη κε ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο. Γελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ θιαζηθή
θαξκαθεπηηθή αγσγή αιιά βειηηώλεηαη κε αγσγή placebo ή ςπρνζεξαπεία [15].
2.8 Δσζηονικός ηρόμος.
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Δίλαη ν ηξόκνο πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάπνην κέινο ηνπ ζώκαηνο πνπ έρεη πξνζβιεζεί
από δπζηνλία [2]. Η δπζηνλία εθδειώλεηαη ζαλ θηλήζεηο ζπζηξνθήο ή θαη αλώκαιεο ζηάζεο,
ιόγσ ζπλερώλ αθνύζησλ ζπζπάζεσλ αληαγσληζηώλ κπώλ. Ο δπζηνληθόο ηξόκνο είλαη
ζπλήζσο ηξόκνο εξεκίαο, παξνπζηάδεη κία θνξπθή ζηα 5 Hz θαη εκθαλίδεη έλα
ραξαθηεξηζηηθό κεδεληθό ζεκείν. Γειαδή εάλ ν αζζελήο θηλήζεη ην πξνζβεβιεκέλν κέινο
ζε ζέζε κέγηζηεο έιμεο, ν ηξόκνο ηξνπνπνηείηαη θαη ζπρλά παύεη. Μπνξεί λα απνηειεί ην
πξώην θιηληθό ζεκείν κηαο εμειηζζόκελεο δπζηνλίαο [16].

3. υμπέραζμα.
Η δηάγλσζε ηνπ ηξόκνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζεθηηθή ιήςε ηνπ ηζηνξηθνύ θαη ηελ
θιηληθή εμέηαζε. Η ειηθία έλαξμεο, ν ηξόπνο εκθάληζεο, ε πεξηνρή ηνπ ζώκαηνο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε θαη ν ξπζκόο εμέιημεο, απνηεινύλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ
από ην ηζηνξηθό. Κιηληθά ην πξνζβεβιεκέλν κέινο πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε ζέζε πιήξνπο
ππνζηήξημεο, ζε θαηάζηαζε θίλεζεο αιιά θαη ζε δηάθνξεο ζέζεηο πεξηζηξνθήο ή θιίζεο. Η
εμέηαζε δαθηύινπ-κύηεο ζα δείμεη θηλεηηθνύο ηεξκαηηθνύο ηξόκνπο. Τέινο λεπξνινγηθά
ζεκεία ζπλππάξρνπζαο ή ππνβόζθνπζαο λεπξνινγηθήο λόζνπ, πξέπεη λα αλαδεηνύληαη ζε
θάζε αζζελή κε ηξόκν.
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