Όγκοι Εγκεθάλος
Γεληθά
Μηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν
Νεπξνρεηξνπξγφο είλαη νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα κάδεο πνπ
αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο θξαληαθήο θνηιφηεηαο θαη δξνπλ ρσξνθαηαθηεηηθά,
πηέδνληαο θαη παξεθηνπίδνληαο ηνλ παξαθείκελν εγθέθαιν. Οη κάδεο απηέο
δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ αλεμέιεγθην θαη αλψκαιν πνιιαπιαζηαζκφ εθείλσλ ησλ
θπηηάξσλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη θαη δξνπλ πηεζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο
ηνπ εγθεθάινπ, αλάινγα κε ηελ εληφπηζή ηνπο. Οη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ δηαθξίλνληαη
κε βάζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο θαη αλάινγα κε ηελ
πξνέιεπζή ηνπο ζε πξσηνπαζείο θαη δεπηεξνπαζείο ή κεηαζηαηηθνχο.
Ωο πξσηνπαζείο ραξαθηεξίδνληαη νη φγθνη πνπ πξνέξρνληαη απφ δνκέο πνπ ππάξρνπλ
εληφο ηεο θξαληαθήο θνηιφηεηαο θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνλ εγθέθαιν θαη ηα
πεξηβιήκαηά ηνπ, δειαδή ηηο κήληγγεο. Μεηαζηαηηθνί ραξαθηεξίδνληαη νη φγθνη πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηαλάζηεπζε θαξθηληθψλ θπηηάξσλ απφ αιιά ζεκεία ηνπ
ζψκαηνο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα εγθαζίζηαληαη θαη αλαπηχζζνληαη εληφο ηεο
θξαληαθήο θνηιφηεηαο. Οη κεηαζηαηηθνί φγθνη είλαη θαθνήζεηο θαη πξνέξρνληαη θαηά
θχξην ιφγν απφ ηνλ πλεχκνλα, ζηνπο άλδξεο θαη απφ ην καζηφ, ζηηο γπλαίθεο. Η
κεηαλάζηεπζε ησλ θαξθηληθψλ θπηηάξσλ ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο επηηπγράλεηαη
θπξίσο δηακέζνπ ηνπ αίκαηνο. Άιιεο εζηίεο κεηαζηαηηθψλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ
κπνξεί λα είλαη ν λεθξφο, ην αηκνπνηεηηθφ (πρ ιέκθσκα), ην κειάλσκα, ην παρχ
έληεξν
θαη
ν
πξνζηάηεο.
Ο δηαρσξηζκφο ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ ζε θαινήζεηο θαη θαθνήζεηο δελ είλαη
απφιπηα μεθάζαξνο, φπσο ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο φγθσλ πνπ εληνπίδνληαη ζε
νπνηνδήπνηε άιιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, αθφκε θαη νη
ηζηνινγηθψο θαινήζεηο φγθνη ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα έρνπλ δπλεηηθά θαθνήζε
ζπκπεξηθνξά, εμαηηίαο είηε ηεο εληφπηζήο ηνπο, είηε ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη θαηά
επέθηαζε ησλ πηεζηηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ αζθνχλ ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ
εγθεθάινπ. Δίλαη γλσζηφ φηη ε θξαληαθή θνηιφηεηα είλαη αλέλδνηε, δειαδή
ζπγθεθξηκέλεο θαη ακεηάβιεηεο ρσξεηηθφηεηαο. Έηζη νπνηαδήπνηε κάδα,
αλεμαξηήηνπ ζπκπεξηθνξάο, θαιήο ή θαθήο, αλαπηχζζεηαη εληφο ηεο θξαληαθήο

θνηιφηεηαο, κπνξεί δπλεηηθά λα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα θαη λα απεηιήζεη
αθφκε θαη ηελ ίδηα ηε δσή ηνπ αζζελνχο, αλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα θαη κε ηνλ
θαηάιιειν
ζεξαπεπηηθφ
ηξφπν.
Ο πην ζπρλφο θαινήζεο φγθνο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ην κεληγγίσκα.

Δηθφλα 1α: Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ
κεηά ρνξήγεζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο, φπνπ
αλαδεηθλχεηαη επκεγέζεο, ζπκπαγήο βιάβε ζε
επαθή κε ηε κήληγγα ζην δεμηφ κεησπηαίν ινβφ.

Δηθφλα 1β: Μαγλεηηθή
ηνκνγξαθία εγθεθάινπ κεηά
ρνξήγεζε παξακαγλεηηθήο
νπζίαο, φπνπ αλαδεηθλχεη κηα
επκεγέζε βιάβε, ε νπνία
πξνζιακβάλεη παξακαγλεηηθή
νπζία.

Δηθφλα 1γ: Παζνινγναλαηνκηθφ παξαζθεχαζκα
ηνπ εμαηξεζέληνο φγθνπ, ν νπνίνο απεηθνλίδεηαη
ζηελ εηθφλα 1β.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα φγθν πνπ εμνξκάηαη απφ ηα θχηηαξα ηεο αξαρλνεηδνχο
κήληγγαο, ε νπνία απνηειεί ην ελδηάκεζν πεξίβιεκα ηνπ εγθεθάινπ. Τα
κεληγγηψκαηα είλαη πην ζπρλά ζηηο γπλαίθεο, κε κία αλαινγία πνπ αλέξρεηαη πεξίπνπ
ζην 2:1, ελψ αληηπξνζσπεχνπλ, θαηά πξνζέγγηζε, ην 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ

πξσηνπαζψλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ. Οη φγθνη απηνί κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ζε
νπνηνδήπνηε ζεκείν εληφο ηεο θξαληαθήο θνηιφηεηαο, αιιά ε πην ζπρλή εληφπηζή ηνπ
είλαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εγθεθάινπ. Η ζεξαπεία είλαη νξηζηηθή κεηά απφ πιήξε
ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε. Σπαληφηεξα, ηα κεληγγηψκαηα κπνξεί λα είλαη θαθνήζε θαη
βέβαηα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δε κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα πιήξε ίαζε.
Ο πην ζπρλφο θαη ν πην επηζεηηθφο θαθνήζεο πξσηνπαζήο φγθνο ηνπ εγθεθάινπ είλαη
ην πνιχκνξθν γινηνβιάζησκα.

Δηθφλα 2α: Αμνληθή ηνκνγξαθία
εγθεθάινπ κεηά ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθνχ,
φπνπ αλαδεηθλχεηαη επκεγέζεο βιάβε
ζηνλ αξηζηεξφ ηληαθφ ινβφ, ε νπνία
πεξηβάιιεηαη απφ έληνλν πεξηεζηηαθφ
νίδεκα (βέινο).

Δηθφλα 2β: Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία
εγθεθάινπ κεηά ρνξήγεζε
παξακαγλεηηθήο νπζίαο, ζηελ νπνία
απεηθνλίδεηαη ζαθψο πεξηγεγξακκέλε,
κηθξψλ δηαζηάζεσλ, ζπκπαγήο
πξσηνπαζήο φγθνο, ζηνλ αξηζηεξφ
θξνηαθηθφ ινβφ.

Πξφθεηηαη γηα φγθν κε ηε ρεηξφηεξε πξφγλσζε, ζπγθξηηηθά κε νπνηνδήπνηε άιιν
φγθν ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ Σπζηήκαηνο. Απαληάηαη πην ζπρλά ζηνπο άλδξεο, ζηε
δεθαεηία ησλ 50. Οη Καπθάζηνη θαη νη Αζηάηεο έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα
εκθάληζεο πνιχκνξθνπ γινηνβιαζηψκαηνο. Η επηβίσζε, ρσξίο ζεξαπεία δελ μεπεξλά
ηνπο 3-6 κήλεο, ελψ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε
αθηηλνζεξαπεία θαη ρεκεηνζεξαπεία αλέξρεηαη, θαηά κέζν φξν, ζηνπο 18 κήλεο.
Άιινη θαθνήζεηο πξσηνπαζείο φγθνη είλαη ηα αζηξνθπηηψκαηα, ηα
νιηγνδελδξνγινηψκαηα, ηα νιηγναζηξνθπηηψκαηα, ηα επελδπκψκαηα θαη κία ζεηξά
απφ άιινπο ζπαληφηεξνπο φγθνπο φπσο ην γαγγιηνγινίσκα, ην ζπνγγηνβιάζησκα, ν
δπζεκβξπνληθφο λεπξνεθηνδεξκηθφο φγθνο θαη άιια. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν
Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Υγείαο (WHO) έρεη δεκηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα
ηαμηλφκεζεο ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, βαζηζκέλν ζηα ηζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπο, αιιά θαη κηα ηεηξάβαζκε (I-IV) θιίκαθα θαθνήζεηαο, φπνπ βαζκφο Ι
ππνδειψλεη ρακειή θαθνήζεηα θαη πςειή δηαθνξνπνίεζε, ελψ βαζκφο IV

κεηαθξάδεηαη ζε πςειή θαθνήζεηα θαη πνιχ ρακειή δηαθνξνπνίεζε
(http://neurosurgery.mgh.harvard.edu/newwhobt.htm).
Οη εγθεθαιηθέο κεηαζηάζεηο, απνηεινχλ ηελ πην ζπρλή κνξθή ελδνθξαληαθνχ φγθνπ.
Η ζπρλφηεηά ηνπο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ πνπ μεπεξλά ην 50%, επί ηνπ ζπλφινπ ησλ
φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη, πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο
φγθνπο είλαη κεηαζηάζεηο. Δίλαη γλσζηφ φηη ην 15-30% ησλ αζζελψλ κε θαξθίλν ζα
αλαπηχμνπλ κεηάζηαζε ζηνλ εγθέθαιν. Η έθβαζε ησλ αζζελψλ απηψλ εμαξηάηαη
θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ πξσηνπαζή εζηία, απφ ην είδνο δειαδή ηνπ θαξθίλνπ πνπ
πξνθάιεζε ηελ εγθεθαιηθή κεηάζηαζε. Σην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη
φγθνη ηνπ εγθεθάινπ, αθφκε θαη νη πην θαθνήζεηο, ζπάληα δίλνπλ κεηαζηάζεηο ζε
άιια
φξγαλα.
Όια απηά ηα ζηνηρεία, φπσο πξναλαθέξζεθαλ, αθνξνχλ ηνπο ελήιηθεο. Τα δεδνκέλα
φκσο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά, φζνλ αθνξά ζηα παηδηά. Βαζηθή δηαθνξά απνηειεί ε
ζέζε εληφπηζεο ηνπ φγθνπ. Σπγθεθξηκέλα ζηα παηδηά νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ έρνπλ
ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνληαη ζηνλ νπίζζην θξαληαθφ βφζξν, δειαδή ζην νπίζζην
ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ (ζε πνζνζηφ ~ 60%), ζε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθεο, ζηνπο
νπνίνπο νη φγθνη εληνπίδνληαη ζπρλφηεξα ζηα δχν πξφζζηα ηξηηεκφξηα ηνπ εγθεθάινπ
(ζε πνζνζηφ ~ 60%). Σηα παηδηά, νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ, απνηεινχλ ηε δεχηεξε πην
ζπρλή κνξθή φγθνπ, κεηά ηε ιεπραηκία. Η ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο είλαη πεξίπνπ
40-50%,
επί
ηνπ
ζπλφινπ
ησλ
παηδηαηξηθψλ
φγθσλ.
Σπαληφηεξα θαη θπξίσο ζε άηνκα λεαξήο ειηθίαο, ε παξνπζία φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ
κπνξεί λα ππνδειψλεη ηελ χπαξμε ελφο ζπλδξφκνπ, ζην νπνίν κπνξεί λα
ζπκκεηάζρνπλ κε ζπγθεθξηκέλε παζνινγία πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο φξγαλα ή/θαη
ζπζηήκαηα. Σπλήζσο, ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο, κηιάκε γηα θαηαζηάζεηο κε νηθνγελή
ραξαθηήξα, φπνπ ππεηζέξρεηαη επίζεκα πιένλ ην ζηνηρείν ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο,
ελψ έρνπλ εληνπηζηεί θαη ελνρνπνηεζεί εηδηθέο γελεηηθέο αλσκαιίεο-κεηαβνιέο ζε
ζπγθεθξηκέλα
ρξσκνζψκαηα
ησλ
αζζελψλ
απηψλ.
Αίηια

και

πποδιαθεζικοί

παπάγονηερ

Καλέλαο δε γλσξίδεη ηελ αθξηβή θαη πξαγκαηηθή αηηία αλάπηπμεο ησλ φγθσλ
γεληθφηεξα θαη θαη’ επέθηαζε ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ. Η επηζηήκε ζπάληα κπνξεί
λα εμεγήζεη γηαηί έλαο άλζξσπνο πάζρεη απφ φγθν θαη θάπνηνο άιινο φρη. Σίγνπξα
φκσο
πξφθεηηαη
γηα
κία
λφζν
πνπ
δελ
είλαη
κεηαδνηηθή.
Η έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη θάπνηνη άλζξσπνη εκθαλίδνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ,
δειαδή παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ φγθν ζηνλ
εγθέθαιν ζπγθξηηηθά κε θάπνηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Τέηνηνη πξνδηαζεζηθνί
παξάγνληεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηνπο πξσηνπαζείο φγθνπο ηνπ εγθεθάινπ είλαη, α)
ην θχιν, είλαη πην ζπρλνί ζηνπο άλδξεο, κε εμαίξεζε ηα κεληγγηψκαηα, β) ε θπιή,
απαληψληαη πην ζπρλά ζηνπο θαπθάζηνπο, κε εμαίξεζε ίζσο θάπνηνπο
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο, γ) ε ειηθία, ζηα παηδηά είλαη ε δεχηεξε πην ζπρλή κνξθή
θαξθίλνπ κεηά ηε ιεπραηκία, δ) νη γελεηηθνί παξάγνληεο-νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ,
άηνκα κε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ πνπ πάζρνπλ απφ φγθν ηνπ εγθεθάινπ
παξνπζηάδνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ηεο λφζνπ, ε) πεξηβαιινληηθνί
παξάγνληεο, φπσο ε έθζεζε ζε αθηηλνβνιία, ή ρεκηθά, θπξίσο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν,
ή
εθαξκνγή
αθηηλνβνιίαο,
σο
ζεξαπεπηηθφ
κέζν.
Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη απνδεηρζεί νπνηαδήπνηε ζπζρέηηζε κεηαμχ πξνεγεζείζαο
θξαληνεγθεθαιηθήο θάθσζεο-ηξαχκαηνο θαη εκθάληζεο φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ, αλ θαη
νη κειέηεο αθφκε ζπλερίδνληαη. Υπάξρνπλ επίζεο πνιιέο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ
πηζαλή ζπζρέηηζε κεηαμχ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ρξήζεο θηλεηνχ ηειεθψλνπ. Τα

επξήκαηα
αθφκε
δελ
είλαη
νξηζηηθά.
Τα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο νγθνγέλεζεο, δειαδή ηεο αλάπηπμεο φγθνπ, παξακέλνπλ
αθφκε θαη ζήκεξα αζαθή θαη αδηεπθξίληζηα. Πνιινί άλζξσπνη κε γλσζηνχο
πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο δε ζα αλαπηχμνπλ πνηέ ζηε δσή ηνπο φγθν, ελψ άιινη
ρσξίο εκθαλείο παξάγνληεο θηλδχλνπ, ζα αλαπηχμνπλ. Απηφ ινηπφλ ζεκαίλεη φηη,
πεξηζζφηεξεο απφ κία παξάκεηξνη θαίλεηαη λα παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, γηα απηφ
θαη ην πνηνο είλαη ππνςήθηνο παξακέλεη άγλσζην θαη απξφβιεπην.
Κλινική

εικόνα

Η ζπκπησκαηνινγία ησλ αζζελψλ κε φγθν εγθεθάινπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ
αχμεζε ηεο ελδνθξάληαο πίεζεο. Δλδνθξάληα πίεζε είλαη ε πίεζε εληφο ηεο θξαληαθήο
θνηιφηεηαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε ε θξαληαθή θνηιφηεηα είλαη αλέλδνηε θαη απηφ
έρεη ζαλ απνηέιεζκα νηηδήπνηε θαηαιακβάλεη ρψξν εληφο απηήο, λα πξνθαιεί απηφ
πνπ ιέκε ελδνθξάληα ππέξηαζε. Τν ζπρλφηεξν ζχκπησκα ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο
είλαη ε θεθαιαιγία (πνλνθέθαινο). Η θεθαιαιγία απηή κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ
λαπηία θαη/ή εκέηνπο θαη ελίνηε θαη απφ δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε. Έλα άιιν ζχκπησκα
κε ην νπνίν κπνξεί λα πξσηνεθδεισζεί έλαο φγθνο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε εκθάληζε
επηιεπηηθήο θξίζεο/ζπαζκψλ, ζε άηνκν ρσξίο ηζηνξηθφ επηιεςίαο. Απφ ηελ άιιε
κεξηά, ζήκεξα εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο εμέιημεο, πνπ ζεκεηψλεηαη ζην ρψξν ηεο
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο νη πεξηπηψζεηο, ζηηο
νπνίεο ε αλαθάιπςε ηεο παξνπζίαο ελφο φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ, απνηειεί ηπραίν
εχξεκα,
ζην
πιαίζην
δηεξεχλεζεο
θάπνηνπ
άιινπ
πξνβιήκαηνο.
Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θιηληθή εθδήισζε ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ παίδεη ε
εληφπηζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, φγθνη πνπ εληνπίδνληαη ζην κεησπηαίν ινβφ, δειαδή
ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ,

Δηθφλα 3 : Σρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ
εγθεθάινπ κε ηνπο επηκέξνπο ινβνχο ηνπ.
εθδειψλνληαη ζπλήζσο κε δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο θαη ςπρηζκνχ, κεηαβνιέο ζηελ
πξνζσπηθφηεηα, θαζψο θαη δηαηαξαρέο βάδηζεο-αζηάζεηα, νχξεζεο θαη ιφγνπ,
θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ. Βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζην
βξεγκαηηθφ ινβφ, δειαδή ζην άλσ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο
απφ δηαηαξαρέο αηζζεηηθφηεηαο κε ή ρσξίο ζπλνδέο θηλεηηθέο δηαηαξαρέο, θαη

δηαθφξσλ ηχπσλ αγλσζίεο, φπσο ζσκαηναγλσζία, δειαδή αδπλακία αλαγλψξηζεο
ηνπ ζψκαηνο, ηε δεμηά απφ ηελ αξηζηεξή πιεπξά, λνζναγλσζία, αδπλακία
αλαγλψξηζεο ελφο πξνβιήκαηνο πγείαο, ή ζηεξεναγλσζία, δειαδή αδπλακία
αλαγλψξηζεο δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ δηά ηεο αθήο. Όγθνη πνπ εδξάδνπλ ζηνλ
θξνηαθηθφ ινβφ, δειαδή ζην πιάγην-θάησ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, εθδειψλνληαη κε
δηαηαξαρέο ηεο αληίιεςεο, θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ, θαζψο θαη δηαηαξαρέο ζηελ
φξαζε. Οη εμεξγαζίεο-κάδεο απηέο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο, γηα πξψηε θνξά, κε
επηιεπηηθή θξίζε, αλ θαη δπλεηηθά νπνηαδήπνηε βιάβε ηνπ εγθεθάινπ, αλεμαξηήηνπ
εληφπηζεο, κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κία επηιεπηηθή θξίζε. Ο ηληαθφο ινβφο, δειαδή ην
νπίζζην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ φξαζε. Έηζη νη βιάβεο ηνπ
εθδειψλνληαη κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε θαη άιινηε άιινπ
βαζκνχ ειιείκκαηα ηνπ νπηηθνχ καο πεδίνπ. Παξά ην νπίζζην θαη θαησθεξέζηεξν
ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ, αθξηβψο πάλσ απφ ηνλ απρέλα, βξίζθεηαη ε παξεγθεθαιίδα, ε
νπνία νπζηαζηηθά απνηειεί ην αλψηαην ζπληνληζηηθφ θέληξν ηνπ αλζξψπηλνπ
νξγαληζκνχ. Βιάβεο ζηελ παξεγθεθαιίδα πξνθαινχλ αζηάζεηα, δηαηαξαρέο βάδηζεο,
ηξφκν, δπζαξζξία, δειαδή δπζθνιία ζηελ άξζξσζε θαη δπζδηαδνρνθηλεζία, δειαδή
αδπλακία ζπληνληζκνχ ησλ θηλήζεσλ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ ηειηθνχ
ζηφρνπ.
Σην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθά γάγγιηα, ηα
νπνία απνηεινχλ ελ ησ βάζεη πεξηνρέο, εδξάδνπλ ζην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ θαη φηαλ
λνζνχλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε αθαλφληζησλ, αζχλεξγσλ, αθνχζησλ-κε
ειεγρφκελσλ θαη ελίνηε απφηνκσλ ή επηζεηηθψλ θηλήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, ζην θέληξν
ηνπ εγθεθάινπ βξίζθεηαη ε ππφθπζε, ε νπνία είλαη έλαο κηθξφο αδέλαο, ζην κέγεζνο
κπηδειηνχ θαη απνηειεί ην νξκνληθφ εξγαζηήξην ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Η
ιεηηνπξγία ηεο ππφθπζεο ειέγρεηαη θαη ξπζκίδεηαη απφ ηνλ ππνζάιακν, πνπ
εληνπίδεηαη αθξηβψο πάλσ απφ ηελ ππφθπζε θαη ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο ν ζπλδεηηθφο
θξίθνο κεηαμχ λεπξηθνχ θαη ελδνθξηληθνχ ζπζηήκαηνο. Καη ηα δχν απηά φξγαλα
έρνπλ ην γεληθφηεξν έιεγρν ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο παξαγσγήο νξκνλψλ. Δπηπιένλ
ν ππνζάιακνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, φζνλ αθνξά ζηε ξχζκηζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο, ηνπ χπλνπ, ηεο πείλαο, ηεο δίςαο θαη ηνπ πφλνπ.
Τν ηειεπηαίν, αιιά θαη ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ είλαη ην εγθεθαιηθφ
ζηέιερνο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην κεηαβαηηθφ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ζην λσηηαίν
κπειφ θαη απνηειείηαη απφ ηξία επηκέξνπο ηκήκαηα, ηνλ κεζεγθέθαιν, ηε γέθπξα θαη
ηνλ πξνκήθε κπειφ. Δίλαη ην κέξνο ηνπ εγθεθάινπ απφ φπνπ εθθχνληαη φια ηα
εγθεθαιηθά λεχξα, πιελ ησλ δχν πξψησλ, δειαδή ηνπ νζθξεηηθνχ θαη ηνπ νπηηθνχ
θαη, ην νπνίν ειέγρεη φιεο ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.
Αξθεί κφλν λα αλαθέξνπκε φηη ν εγθεθαιηθφο ζάλαηνο είλαη ηζνδχλακν ηνπ ζαλάηνπ
ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Οη φγθνη φηαλ εληνπίδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηειέρνπο,
αθφκε θαη φηαλ είλαη θαινήζεηο, είλαη ηδηαίηεξεο ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο φρη κφλν
ιφγν θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο απφ ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο, αιιά θαη γηαηί πξφθεηηαη
γηα κηα πεξηνρή πνπ κέρξη πξφηηλνο ζπγθαηαιεγφηαλ ζηα «άβαηα» ηνπ εγθεθάινπ.
Διάγνωζη
Η θιηληθή εηθφλα ζέηεη ηελ ππφλνηα θαη ε απεηθφληζε είλαη απηή πνπ επηβεβαηψλεη ηελ
χπαξμε φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ. Η αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ,

Δηθφλα 4: Αμνληθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ κεηά ρνξήγεζε
ζθηαγξαθηθνχ, ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη επκεγέζεο
αλνκνηνγελήο φγθνο, κε ζπκπαγέο θαη θπζηηθφ ηκήκα,
ζηνλ αξηζηεξφ κεησπηαίν ινβφ. Ο φγθνο ζπλνδεχεηαη
απφ ηελ αλάπηπμε πεξηεζηηαθνχ νηδήκαηνο θαη
κεηαηφπηζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ηεο κέζεο γξακκήο.
ρσξίο θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθνχ, είλαη ε πξψηε απεηθνληζηηθή κέζνδνο πνπ
δηελεξγείηαη ζε επείγνπζα βάζε, αιιά ε δηαγλσζηηθή κέζνδνο εθινγήο είλαη ε
καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ κεηά ρνξήγεζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο.

Δηθφλα 5: Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ κεηά ηελ

ελδνθιέβηα ρνξήγεζε παξακαγλεηηθήο νπζίαο, ζηελ
νπνία αλαδεηθλχεηαη έλαο επκεγέζεο ελ ησ βάζεη
πξσηνπαζήο φγθνο ηνπ αξηζηεξνχ κεησπηαίνπ ινβνχ.
Ο φγθνο εκθαλίδεη λεθξσηηθά ζηνηρεία ζην θέληξν ηνπ
(θίηξηλν βέινο), θαζψο θαη έληνλν πεξηεζηηαθφ νίδεκα
(ιεπθφ βέινο) θαη απμεκέλεο ελδνθξάληαο πίεζεο.
Δμειηγκέλνη καγλεηηθνί ηνκνγξάθνη, φπσο ν καγλεηηθφο ηνκνγξάθνο ησλ 3 Tesla πνπ
δηαζέηεη ην Ννζνθνκείν καο, παξάζρνπλ ηξηζδηάζηαηεο απεηθνλίζεηο κεγαιχηεξεο
επαηζζεζίαο, πςειήο επθξίλεηαο θαη κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηελ θαζεκεξηλή
εθαξκνγή, ελψ ηαπηφρξνλα επηηπγράλεηαη ε έγθαηξε θαη έγθπξε δηάγλσζε κε ηε
κειέηε δηαθνξνπνηήζεσλ ζε κνξηαθφ θαη θπηηαξηθφ επίπεδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε
ηε καγλεηηθή θαζκαηνζθνπία δίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα ραξηνγξαθήζνπκε ηφζν ηε
ρεκηθή ζχζηαζε, φζν θαη ηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηζηψλ ησλ
απεηθνληδφκελσλ φγθσλ, ιακβάλνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηελ
ηαπηνπνίεζε (ηχπνο βιάβεο), ηε ζηαδηνπνίεζε (βαζκφο θαθνήζεηαο), αιιά θαη ηνλ
θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο βιαβψλ ησλ δηαθφξσλ
αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ.

Δηθφλα 6: Μαγλεηηθή θαζκαηνζθνπία πξσηνλίνπ
πξσηνπαζνχο φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ (1H-MRS).
Σεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο ζρεηηθήο ζπγθέληξσζεο
ρνιίλεο (Ch) θαη θξεαηίλεο (Cr) θαη ζεκαληηθή κείσζε
ηεο ζπγθέληξσζεο N-αθεηπιν-αζπαξηηθνχ νμέσο (NAA).
Με ηε βνήζεηα ηνπ καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ επίζεο, είλαη εθηθηή ε εληφπηζε
δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ θέληξσλ ηνπ εγθεθάινπ, πρ ιφγνπ, θίλεζεο, κλήκεο θαη ε
ζπζρέηηζή ηνπο κε ηνλ ππάξρνληα φγθν. Απφ λεπξνρεηξνπξγηθήο ζθνπηάο απηφ πνπ
έρεη ζεκαζία είλαη ην θαηά πφζν έλαο φγθνο γεηηληάδεη, δηεζεί ή απιψο απσζεί απηά
ηα θέληξα, εμαζθαιίδνληαο έηζη κεγαιχηεξε αζθάιεηα, φζνλ αθνξά ζηνπο
ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο. Απηή ε εμέηαζε είλαη γλσζηή σο ιεηηνπξγηθή καγλεηηθή
ηνκνγξαθία (fMRI).

Δηθφλα 7: Λεηηνπξγηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ
(fMRI), φπνπ αλαδεηθλχεηαη ελεξγνπνίεζε ηνπ θέληξνπ
ηνπ ιφγνπ (θφθθηλε πεξηνρή) ζε άκεζε γεηηλίαζε κε ηνλ
απεηθνληδφκελν λεθξσηηθφ φγθν ηνπ εγθεθάινπ (βέινο).
Σηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, νη νπνίεο ελίνηε θξίλνληαη ππνβνεζεηηθέο, αιιά φρη
απαξαίηεηεο, ζε αζζελείο κε φγθν ηνπ εγθεθάινπ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ηερληθέο
απεηθφληζεο ηεο ππξεληθήο ηαηξηθήο, φπσο ε ηνκνγξαθία εθπνκπήο πνδηηξνλίσλ
(PET) θαη ε αμνληθή ηνκνγξαθία εθπνκπή θσηνλίσλ (SPECT).

Δηθφλα 8: Αμνληθή ηνκνγξαθία εθπνκπήο θσηνλίσλ
εγθεθάινπ (SPECT), ζε αζζελή κε πξσηνπαζή φγθν
εγθεθάινπ.
Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα εμεηάζεηο νη νπνίεο έκκεζα καο δίλνπλ πνιχηηκεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ηνπ
εγθεθάινπ.
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηεξεχλεζε εθείλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ, πξνο
απνθιεηζκφ πηζαλήο κεηάζηαζεο ηνπ εγθεθάινπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, ζε
αζζελείο κε ειεχζεξν ηζηνξηθφ θαξθίλνπ, ε εγθεθαιηθή κεηάζηαζε κπνξεί λα
απνηειεί ηελ πξψηε εθδήισζε θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ πνπ αλέξρεηαη ζην 15%. Τν
40-60% ησλ αζζελψλ απηψλ, ζε πεξαηηέξσ έιεγρν, ζα αλαδείμεη παζνινγία απφ ηνλ
πλεχκνλα. Όπσο πξναλαθέξζεθε ε πην ζπρλή πξσηνπαζήο εζηία εγθεθαιηθήο

κεηάζηαζεο είλαη ν πλεχκνλαο, ζηνπο άλδξεο θαη ν καζηφο, ζηηο γπλαίθεο. Σε ππφλνηα
ινηπφλ κεηάζηαζεο, ε δηεξεχλεζε πξνυπνζέηεη νινζσκαηηθφ έιεγρν (screening),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ζψξαθνο, άλσ-θάησ θνηιίαο θαη
νπηζζνπεξηηνλατθνχ ρψξνπ, καζηνγξαθίαο ζηηο γπλαίθεο, νπξνινγηθήο εθηίκεζεο γηα
ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζηάηε ζηνπο άλδξεο, δεξκαηνινγηθήο εθηίκεζεο, νθζαικνινγηθήο
εθηίκεζεο θαη νιφζσκνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο νζηψλ κε γ-θάκεξα. Σπαληφηεξα δε,
απαηηείηαη πιήξεο ελδνζθνπηθφο έιεγρνο ηνπ γαζηξελεξνινγηθνχ ζσιήλα-ζηνκάρη
θαη
παρχ
έληεξν.
Δθηφο φκσο απφ ηηο απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηάγλσζε ελφο
φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ, θαίλεηαη λα παίδεη θαη ν πξνζδηνξηζκψλ ησλ θαξθηληθψλ
δεηθηψλ. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα νπζίεο πνπ εληνπίδνληαη ζην αίκα, νχξα,
εγθεθαινλσηηαίν πγξφ, δειαδή ην πγξφ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ εγθέθαιν, ή ζε
δηάθνξνπο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίεο παξάγνληαη είηε απεπζείαο απφ ηνλ φγθν ή
ζε αληίδξαζε ζηελ παξνπζία ηνπ φγθνπ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ νγθνινγία γηα
ηελ αλίρλεπζε φγθσλ. Σηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε αλίρλεπζή ηνπο είλαη
ελδεηθηηθή θαη φρη απνδεηθηηθή, ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηεο απφδνζεο κηαο ζεξαπείαο, ηεο αληαπφθξηζεο ζε απηή θαζψο θαη ηελ έγθαηξε
δηάγλσζε
πηζαλήο
ππνηξνπήο-επαλεκθάληζεο
ηνπ
φγθνπ.
Παξά φκσο ηελ νπνηαδήπνηε απεηθνληζηηθή ή εξγαζηεξηαθή κέζνδν ε ηειηθή θαη
νξηζηηθή δηάγλσζε ηίζεηαη απφ ηελ ηζηνπαζνινγηθή έθζεζε. Η βηνςία, κεηά απφ
ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε ηνπ φγθνπ, είλαη απηή πνπ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ
απφιπην πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ φγθνπ, ζηελ αλαγθαηφηεηα
ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξαπείαο θαη ζηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ αζζελνχο.
Ιζηοπαθολογική

καηάηαξη

ηων

όγκων

ηος

εγκεθάλος

Τα γινηψκαηα είλαη ν ζπρλφηεξνοο ηζηνπαζνινγηθφο ηχπνο πξσηνπαζνχο φγθνπ ηνπ
εγθεθάινπ. Σηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα αζηξνθπηηψκαηα, ηα
νιηγνδελδξνγινηψκαηα, ηα επελδπκψκαηα, άιινηε άιινπ βαζκνχ, θαζψο θαη νη
κηθηνί φγθνη. Ο πην ζπρλά απαληψκελνο ζηνλ ελήιηθα ηχπνο είλαη, φπσο
πξναλαθέξζεθε, ην πνιχκνξθν γινηνβιάζησκα, φγθνο εμαηξεηηθά θαθνήζεο.
Τα κεληγγηψκαηα, είλαη ν πην ζπρλφο θαινήζεο πξσηνπαζήο φγθνο ηνπ εγθεθάινπ.
Αληηπξνζσπεχνπλ πεξί ηα 20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ.
Οη φγθνη ηεο ππφθπζεο, κε πην ζπρλφ ηχπν ηα αδελψκαηα ηεο ππφθπζεο,
αληηζηνηρνχλ πεξίπνπ ζην 10%, ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ. Τα αδελψκαηα είλαη
θαινήζεηο φγθνη, πνπ ζπάληα εμαιιάζζνληαη, δειαδή κεηαηξέπνληαη ζε θαθνήζεηο
φγθνπο.
Τα αθνπζηηθά λεπξηλψκαηα, ή πην ζσζηά αηζνπζαία ζβαλλψκαηα, είλαη θαινήζεηο
φγθνη θαη αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 5% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ πξσηνπαζψλ φγθσλ
ηνπ εγθεθάινπ. Η ακθνηεξφπιεπξε εληφπηζή ηνπο ζέηεη ηελ νξηζηηθή δηάγλσζε κηαο
παζνινγηθήο θαηάζηαζεο, πνπ είλαη γλσζηή σο λεπξντλσκάησζε ηχπνπ ΙΙ θαη
ζπζρεηίδεηαη
κε
ρξσκνζσκαηηθέο-γελεηηθέο
αλσκαιίεο.
Οη κεηαζηαηηθνί φγθνη, νη νπνίνη δπλεηηθά κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ νπνηνδήπνηε
φξγαλν, είλαη ε πην ζπρλή κνξθή φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ ζηνλ ελήιηθα. Η πξσηνπαζήο
εζηία είλαη ζπλήζσο ν πλεχκνλαο, ν καζηφο, ν λεθξφο, ην δέξκα-κειάλσκα θαη ην
γαζηξεληεξηθφ.
Άιινη ηχπνη φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, είλαη ηα αηκαγγεηνβιαζηψκαηα, ηα
κπεινβιαζηψκαηα, ηα θξαληνθαξπγγηψκαηα, ηα ιεκθψκαηα, ηα επηθπζηψκαηαεπηθπζηνβιαζηψκαηα, ηα γεξκηλψκαηα, νη δεξκνεηδείο θαη επηδεξκνεηδείο θχζηεηο, νη
θνιινεηδείο θχζηεηο, νη θχζηεηο Rathke, ηα παξαγαγγιηψκαηα, ηα ρνξδψκαηα, νη

φγθνη-ζειψκαηα ηνπ ρνξεηνεηδνχο πιέγκαηνο, θιπ. Όινη απηνί νη ηχπνη
αληηπξνζσπεχνπλ πεξί ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ.
Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη, ζηα παηδηά ηα πνζνζηά απηά είλαη εληειψο
δηαθνξεηηθά απφ φηη ζηνλ ελήιηθα. Σηα παηδηά νη πην ζπρλνί ηχπνη είλαη ην
πηινθπηηαξηθφ αζηξνθχηησκα ηεο παξεγθεθαιίδαο, ην νπνίν αλ εμαηξεζεί πιήξσο
ζεσξείηαη ηάζηκν, ην κπεινβιάζησκα, πνπ είλαη εμαηξεηηθά θαθνήζεο φγθνο, κε πνιχ
θαθή πξφγλσζε, θαη ην γινίσκα ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, πνπ αλάινγα κε ηελ
εληφπηζή ηνπ θαη ηε κνξθή ηνπ κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν θαθφεζεο.
Φαξαθηεξηζηηθφ επίζεο ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ ζηα παηδηά είλαη φηη, εληνπίδνληαη
θαηά θχξην ιφγν ζηνλ νπίζζην θξαληαθφ βφζξν, δειαδή ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ
εγθεθάινπ.
Θεπαπεία
Η θαη’ εμνρήλ ζεξαπεία ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε ρεηξνπξγηθή εμαίξεζή
ηνπο. Η ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη ε ζπλερήο ηειεηνπνίεζή ηνπ, θπξίσο κε ηελ
πξνζζήθε ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, ε εηζαγσγή ηεο λεπξνπινήγεζεο, ε νπνία
νπζηαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ GPS θαη επηηξέπεη ζην
λεπξνρεηξνπξγφ πνιχ θαιχηεξν πξνζαλαηνιηζκφ, φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ησλ
βιαβψλ πνπ πξέπεη λα πξνζπειάζεη, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ζπλερνχο
λεπξνθπζηνινγηθνχ ειέγρνπ, δειαδή ε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο
βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ, φπσο απηέο ηεο θίλεζεο,
ηεο αηζζεηηθφηεηαο θαη ηεο φξαζεο, επέηξεςαλ ζην λεπξνρεηξνπξγφ λα πξνζεγγίζεη
πεξηνρέο πνπ ζπγθαηαιεγφηαλ κέρξη πξφηηλνο ζηα «άβαηα» ηνπ εγθεθάινπ θαη
κάιηζηα
κε
κεγάιε
αζθάιεηα
θαη
επηηπρία.
Σθνπφο ηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη ε νιηθή εμαίξεζε ηνπ φγθνπ. Απηφ, φηαλ
επηηπγράλεηαη, ζεκαίλεη πιήξε ίαζε ζηνπο θαινήζεηο φγθνπο. Υπάξρνπλ φκσο θαη
πεξηπηψζεηο θαινήζεηαο, ζηηο νπνίεο ε νιηθή εμαίξεζε είλαη αδχλαηε, είηε ιφγσ
κεγέζνπο ηεο βιάβεο, είηε θπξίσο ιφγσ εληφπηζεο ηεο βιάβεο. Σε πνιιέο πεξηπηψζεηο
είλαη πξνηηκφηεξν λα παξακείλεη ππνιεηκκαηηθή λφζνο, παξά ν αζζελήο λα εμέιζεη
απφ ην ρεηξνπξγείν κε λεπξνινγηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν κάιηζηα δελ ππήξρε πξν ηνπ
ρεηξνπξγείνπ. Δίλαη βέβαηα θαηαλνεηφ φηη, ζηνπο θαθνήζεηο φγθνπο ηνπ εγθεθάινπ ε
νιηθή εμαίξεζε ηνπ φγθνπ απνηειεί νπηνπία. Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζηφρνο ηνπ
ρεηξνπξγείνπ είλαη, αθελφο κελ ε αθξηβήο δηάγλσζε κε βάζε ηε βηνςία, αθεηέξνπ δε
ε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε εμαίξεζε ηεο βιάβεο, έηζη ψζηε ε απάληεζε ζηε
ζπκπιεξσκαηηθή
ζεξαπεία
λα
είλαη
ε
θαιχηεξε
δπλαηή.
Σε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηε ζηεξενηαθηηθή βηνςία. Δίλαη κία
ρεηξνπξγηθή κέζνδνο πξνζέγγηζεο ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, ιηγφηεξν επεκβαηηθή, ε
νπνία έρεη έλδεημε θπξίσο ζε πνιιαπιέο, κηθξέο, ελ ησ βάζεη βιάβεο, νη νπνίεο
εληνπίδνληαη ζε δχζθνια πξνζβάζηκεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, αλ θαη ην «άβαην»
ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ αικαηψδε πξφνδν ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο, απνηειεί
πιένλ κχζν. Τα κεηνλεθηήκαηα ηεο ζηεξενηαθηηθήο βηνςίαο, ζπγθξηηηθά κε ην
αλνηθηφ ρεηξνπξγείν είλαη φηη, πνιιέο θνξέο ην δείγκα είλαη πνιχ κηθξφ θαη άξα θαη
αλαμηφπηζην, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δηαγλσζηηθφ πξφβιεκα, ζηηο πεξηπηψζεηο
κηθηψλ φγθσλ σο πξνο ηνλ ηχπν θαη/ή ην βαζκφ θαθνήζεηαο. Δπηπξνζζέησο, ζε
πηζαλή δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία, ε αηκφζηαζε, δειαδή ν έιεγρνο ηεο αηκνξξαγίαο
είλαη
δχζθνινο
ή/θαη
αλέθηθηνο.
Οπζηαζηηθά, απφ ην απνηειέζκαηα ηεο βηνςίαο, εμαξηάηαη αλ ζα επαθνινπζήζεη
ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία θαη πνηα ζα είλαη απηή. Ωο ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία
ραξαθηεξίδεηαη ε αθηηλνζεξαπεία, ε ρεκεηνζεξαπεία ή ν ζπλδπαζκφο ηνπο.

Σπαληφηεξα, αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα πξνηαζεί ζε κε θαθνήζεηο βιάβεο νη νπνίεο
φκσο δελ εμαηξέζεθαλ εμ νινθιήξνπ θαη έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα λα
ππνηξνπηάζνπλ. Η αθηηλνζεξαπεία κπνξεί λα ζεκαίλεη θαζνιηθή αθηηλνβνιία ηνπ
εγθεθάινπ, ελίνηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε αθηηλνβνιία θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, ή
κπνξεί λα είλαη εληνπηζκέλε, λα αθνξά δειαδή απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ πεξηνρή
ηεο βιάβεο, ή λα δηελεξγείηαη κε ηε κνξθή ηεο βξαρπζεξαπείαο, δειαδή ηεο
εκθχηεπζεο ξαδηελεξγψλ θφθθσλ ζηε θνίηε ηνπ εμαηξεζέληνο φγθνπ δηεγρεηξεηηθά,
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε βξαδεία απνδέζκεπζε αθηηλνβνιίαο ζηελ παζνινγηθή
πεξηνρή. Η ηνμηθφηεηα απφ ηελ αθηηλνζεξαπεία είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ε ρξήζε ηεο
ζαλ ζεξαπεία είλαη απαγνξεπηηθή ζηελ ειηθία θάησ ησλ 3 εηψλ.
Φεκεηνζεξαπεία είλαη ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, ηα νπνία κέζσ ηεο θπθινθνξίαο ηνπ
αίκαηνο «ηαμηδεχνπλ» ζε νιφθιεξν ην ζψκα, κε ζηφρν ην ζάλαην ησλ θαξθηληθψλ
θπηηάξσλ. Σηνλ ελήιηθα, ζε αληίζεζε κε ηα παηδηά, ζπλήζσο έπεηαη ηεο
αθηηλνζεξαπείαο. Τν ρεκεηνζεξαπεπηηθφ θάξκαθν πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηε ζεξαπεία
ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ είλαη ε Τεκνδνιακίδε θαη ρνξεγείηαη απφ ην ζηφκα,
ζπλήζσο ζε θχθινπο. Η ρεκεηνζεξαπεία πνπ αθνινπζείηαη ζηνπο κεηαζηαηηθνχο
φγθνπο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ πξσηνπαζή εζηία. Μηα εηδηθή κνξθή ρεκεηνζεξαπείαο
είλαη ε ηνπηθή ρεκεηνζεξαπεία, ζηελ νπνία ην ρεκεηνζεξαπεπηηθφ θάξκαθν, ζπλήζσο
ππφ κνξθή δηζθίσλ, εκθπηεχεηαη ζηελ θνίηε ηνπ εμαηξεζέληνο φγθνπ, θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηξνπξγείνπ θαη επηηξέπεη ηε βξαδεία, άκεζε απνδέζκεπζε ηνπ
θαξκάθνπ ζηνλ εγθέθαιν, αθξηβψο ζηελ πεξηνρή ηνπ φγθνπ.

Δηθφλα 9: Γηεγρεηξεηηθή θσηνγξαθία, ε νπνία εκθαλίδεη
εκθπηεχζηκα ρεκηνζεξαπεπηηθά δηζθία ζηελ θνίηε ηνπ
εμαηξεζέληνο πξσηνπαζνχο φγθνπ.
Μηα άιιε κνξθή ζεξαπείαο ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία εθαξκφδεηαη ηφζν
ζηνπο θαινήζεηο φζν θαη ζηνπο θαθνήζεηο φγθνπο, είλαη ε αθηηλνρεηξνπξγηθή ή
ζηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπεία. Πξφθεηηαη γηα κία κε επεκβαηηθή κέζνδν, πνπ
ιακβάλεη φιν θαη κεγαιχηεξν έδαθνο ζηε ζεξαπεία ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη
βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία κε πςειή αθξίβεηα
θαηεπζχλεηαη ζηε βιάβε-ζηφρν. Τν κεγάιν πιενλέθηεκα απηήο ηεο ζεξαπείαο είλαη

φηη ν αζζελήο δε ρξήδεη ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο θαη ε ζεξαπεία ζπλήζσο
νινθιεξψλεηαη ζε κία ζπλεδξία, είλαη δειαδή σο επί ην πιείζηνλ, ζεξαπεία κηαο
εκέξαο. Σπαληφηεξα κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα επαλαιεθζεί. Τα κεηνλεθηήκαηα ή
θαιχηεξα νη πεξηνξηζκνί απηήο ηεο ζεξαπείαο είλαη ην κέγεζνο ηεο βιάβεο θαη ζε
νξηζκέλεο ζπάληεο πεξηπηψζεηο ε παξνπζία αθηηλεπαίζζεησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ
πιεζίνλ ηνπ φγθνπ. Όγθνη δηακέηξνπ πάλσ απφ 2,5-3 εθαηνζηά, ζε νξηζκέλεο
πεξηπηψζεηο δε δχλαηαη λα αληηκεησπηζηνχλ αθηηλνρεηξνπξγηθά. Δπίζεο είλαη κία
κέζνδνο, ε νπνία πξνο ην παξφλ εθαξκφδεηαη κφλν ζε ηδησηηθά θέληξα, κε
απνηέιεζκα σο έλα βαζκφ, λα επηβαξχλεηαη νηθνλνκηθά ν ίδηνο ν αζζελήο. Η
ζηεξενηαθηηθή αθηηλνζεξαπεία, έρεη έλδεημε ζε πεξηπηψζεηο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ
κηθξψλ θαη θπξίσο ελ ησ βάζεη βιαβψλ, ή ζε βιάβεο κεξηθψο εμαηξεζείζεο, γηα ηελ
αληηκεηψπηζε
κηθξψλ
ππνιεηκκαηηθψλ
φγθσλ.
Σηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ, δε ζα κπνξνχζακε λα
παξαιείςνπκε θαη ηε ζπληεξεηηθή αγσγή, δειαδή ηελ παξαθνινχζεζε κε
απεηθνληζηηθέο κεζφδνπο, θπξίσο καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αλά ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο, θαζψο θαη ην ξπζκφ
αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ φγθνπ. Σε γεληθέο γξακκέο φκσο, ε ζπληεξεηηθή αγσγή
ελδείθλπηαη ζε φγθνπο κε θαινήζεηο απεηθνληζηηθνχο ραξαθηήξεο, ζε απηνχο πνπ
απνηεινχλ ηπραίν εχξεκα θαη δελ πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα ζηνλ αζζελή θαη ζε
φγθνπο πνπ εληνπίδνληαη ζε ππεξήιηθεο ή αζζελείο κε ηδηαίηεξα επηβαξπκέλν αηνκηθφ
ηζηνξηθφ
θαη
ήπηα
θιηληθή
εηθφλα.
Μεγάιε έκθαζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ζηε γνληδηαθή ζεξαπεία ησλ φγθσλ
γεληθφηεξα θαη θαηά επέθηαζε θαη ησλ φγθσλ ηνπ εγθεθάινπ. Δίλαη γλσζηφ φηη
γνληδηαθέο κεηαβνιέο επζχλνληαη θαη παίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε
ελφο φγθνπ. Σηφρνο ινηπφλ, είλαη ε θαηαζηνιή εθείλσλ ησλ γνληδίσλ, δειαδή ησλ
ηκεκάησλ ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, πνπ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ νγθνγέλεζε θαη ηα νπνία απνθαινχληαη νγθνγνλίδηα. Έλα κεγάιν θνκκάηη ηεο
έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο αζρνιείηαη κε απηφ ην εμαηξεηηθά κεγάιν θαη δχζβαην
θεθάιαην θαη φια ππφζρνληαη φηη απηή ε ζεξαπεία ίζσο απνηειέζεη ηε ζεξαπεία ηνπ
κέιινληνο
ζηελ
νγθνινγία.
Ππόγνωζη-Έκβαζη
Η πξφγλσζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε έθβαζε ησλ αζζελψλ είλαη άκεζα ζπλπθαζκέλε κε
ην απνηέιεζκα ηεο βηνςίαο. Καηά ζπλέπεηα, θαινήζεηο φγθνη κεηά απφ νιηθή
ρεηξνπξγηθή
εμαίξεζε-θαζαξηζκφ,
ζεσξνχληαη
πιήξσο
ηάζηκνη.
Οη πην ζπρλνί θαθνήζεηο φγθνη είλαη φπσο ήδε έρεη πξναλαθεξζεί ηα γινηψκαηα. Τα
γινηψκαηα ινηπφλ, αδξά δηαθξίλνληαη ζε ρακειήο θαη πςειήο θαθνήζεηαο. Τα
ρακειήο θαθνήζεηαο, παξνπζηάδνπλ κέζν φξν επηβίσζεο πεξίπνπ 7-10 ρξφληα, ελψ ηα
πςειήο θαθνήζεηαο κέρξη 2 ρξφληα, κεηά απφ πιήξε ζεξαπεία.
Όζνλ αθνξά ζηνπο κεηαζηαηηθνχο φγθνπο ε πξφγλσζε εμαξηάηαη απφ ηελ πξσηνπαζή
λφζν θαη ηελ πηζαλή δηαζπνξά ηεο λφζνπ θαη ζε άιια φξγαλα ή ζπζηήκαηα πιελ ηνπ
εγθεθάινπ. Σε έλα γεληθφ πιάλν, αζζελήο κε κεηάζηαζε ζηνλ εγθέθαιν, ε νπνία
πξνθαιεί λεπξνινγηθή ζεκεηνινγία, παξνπζηάδεη κέζε επηβίσζε πεξίπνπ έλα κήλα,
αλ δελ αληηκεησπηζηεί, ελψ ε κέζε επηβίσζε κεηά απφ ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε
κνλήξνπο εγθεθαιηθήο κεηάζηαζεο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζηα 2 ρξφληα.

