Όγκοι πονδυλικής τήλης
Σν 20% ησλ πξσηνπαζψλ φγθσλ ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (δειαδή
φγθσλ πνπ μεθηλνχλ απφ ην ΚΝ), εκθαλίδεηαη ζηε πνλδπιηθή ηήιε () κε
ζπρλφηεηα 2/100.000 πιεζπζκνχ αλά έηνο.
Μεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζηε  έρνπλ φκσο νη κεηαζηαηηθνί φγθνη,
δειαδή φγθνη πνπ πξνέξρνληαη απφ φγθνπο απφ άιια ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Έηζη ε 
απνηειεί ηελ πην ζπρλή ζέζε νζηηθψλ κεηαζηάζεσλ.
Αλάινγα κε ηελ ηνπνγξαθία, νη φγθνη ηεο  δηαθξίλνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο:
1. Εμσζθεξίδηνη (ρήκα 1)
2. Ελδνζθιεξίδηνη-Εμσκπειηθνί (ρήκα 2)
3. Ελδνκπειηθνί (ρήκα 3)
1. ΕΞΩΚΛΗΡΙΔΙΟΙ ΟΓΚΟΙ.
Απνηεινχλ ην 25% ησλ πξσηνπαζψλ θαη ην 55% ηνπ ζπλφινπ ησλ φγθσλ ηεο 
Καηαιακβάλνπλ ηα ζψκαηα ησλ ζπνλδχισλ, πξνθαιψληαο θαηαζηξνθή απηψλ, θαη
ηνπο επηζθιεξίδηνπο ηζηνχο.
Η πιεηνλφηεηα ησλ εμσζθιεξίδησλ φγθσλ απνηειείηαη απφ θαθνήζεηο κεηαζηαηηθέο
εμεξγαζίεο. Τπνινγίδεηαη φηη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ θάπνηα θαθνήζεηα ζα
εκθαλίζνπλ κεηάζηαζε ζηε  ζε πνζνζηφ απφ 5-10%, ελψ ην 9% ησλ αζζελψλ κε
ζπκπησκαηηθέο κεηαζηάζεηο ηεο  έρνπλ άγλσζηε πξσηνπαζή εζηία.
Οη πην ζπρλέο εμεξγαζίεο πνπ δίλνπλ κεηαζηάζεηο ζηε  είλαη νη εμήο:
1.
2.
3.
4.

Λέκθσκα
Πλεχκνλαο
Μαζηφο
Πξνζηάηεο

5. Μειάλσκα
6. Παρχ έληεξν

πάληνη είλαη νη πξσηνπαζείο εμσζθιεξίδηνη φγθνη. Οη πην ζπρλνί είλαη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Υφλδξσκα
Νεπξίλσκα
Οζηενεηδέο νζηέσκα
Οζηενβιάζησκα
Αλεπξπζκαηηθή νζηηθή θχζηε
Υνλδξνζάξθσκα
πνλδπιηθφ αηκαγγείσκα
Γηγαληνθπηηαξηθφο φγθνο ηνπ νζηνχ
Οζηενγελέο ζάξθσκα

Οη κεηαζηάζεηο είλαη πην ζπρλέο ζηελ νζθπτθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
(ΟΜ) θαη ιηγφηεξν ζηελ απρεληθή κνίξα (ΑΜ), ελψ πην πξψηκε
ζπκπησκαηνινγία εκθαλίδνπλ απηέο ηεο ζσξαθηθήο κνίξαο (ΘΜ).
Τπάξρνπλ θαη νη ιεγφκελεο “drop metastases”, νη νπνίεο είλαη ελδνζθιεξίδηεοεμσκπειηθέο ηξηηνγελείο βιάβεο, πνπ εγθαζίζηαληαη ζπλήζσο ζηα λεκάηηα ηεο
ηππνπξίδαο θαη πξνέξρνληαη απφ δεπηεξνγελείο εγθεθαιηθέο βιάβεο. Οη κεηαζηάζεηο
απηέο δεκηνπξγνχληαη απφ θαξθηληθά θχηηαξα, ηα νπνία αθνινπζνχλ ηελ νδφ
θπθινθνξίαο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ.
2. ΕΝΔΟΚΛΗΡΙΔΙΟΙ-ΕΞΩΜΤΕΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ.
Είλαη ην 50% ησλ πξσηνπαζψλ θαη 40% φισλ ησλ φγθσλ ηνπ ΚΝ. Εμνξκψληαη απφ
ηηο ιεπηνκήληγγεο ή ηηο λεπξηθέο ξίδεο θαη ζπλήζσο πξφθεηηαη γηα θαινήζεηο
εμεξγαζίεο, σο επί ην πιείζηνλ κεληγγηψκαηα ή λεπξηλψκαηα.
Μηνιγγίωμα:
Εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε ειηθίεο απφ 40 έσο 70 εηψλ κε αλαινγία
αλδξψλ/γπλαηθψλ=4/1, ελψ απηή ε αλαινγία γίλεηαη 1/1 ζηελ νζθπτθή κνίξα ηεο 
(ΟΜ).
ε πνζνζηφ 90% ηα κεληγγηψκαηα έρνπλ ελδνζθιεξίδηα εληφπηζε, ελψ ζε έλα
5%κπνξεη λα είλαη εμσζθιεξίδηα θαη ζε έλα άιιν 5% ελδν-εμσζθιεξίδηα. Σν 85%
ησλ κεληγγησκάησλ εκθαλίδνληαη ζηε ζσξαθηθή κνίξα ηεο  (ΘΜ), κε ζπάληα
ηελ παξνπζία πνιιαπιψλ κεληγγησκάησλ.
Νευρίνωμα:
Εμνξκάηαη απφ ηηο ξίδεο ησλ λεχξσλ θαη είλαη έλαο ελδνζθιεξίδηνο φγθνο κε
εμσζθιεξίδηα επέθηαζε , δίλνληαο κηα εηθφλα πνπ ζπκίδεη βαξάθη γπκλαζηηθήο

(Dumb-bell tumor). πλήζσο νη φγθνη απηνί πξνθαινχλ παξεθηφπηζε ηνπ λσηηαίνπ
κπεινχ (ΝΜ), ελψ ε αλάπηπμε ηνπο είλαη ζπλήζσο βξαδεία.
3. ΕΝΔΟΜΤΕΛΙΚΟΙ ΠΟΝΔΤΛΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ.
πλνιηθά απνηεινχλ ην 5% ησλ φγθσλ ηεο , ελψ γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη ην 25%
ησλ πξσηνπαζψλ θαη γηα ηα παηδία ην 50% ησλ πξσηνπαζψλ. Ξεθηλνχλ απφ ην
λσηηαίν κπειφ, εηζβάιινληαο θαη θαηαζηξέθνληαο ηηο λεπξηθέο νδνχο θαη ηελ
θεληξηθή θαηά νπζία.
Πην ζπρλνί είλαη ηα γινηψκαηα, θπξίσο επελδπκψκαηα θαη αζηξνθπηηψκαηα.
Επενδύμωμα:
Είλαη ν πην ζπρλφο ελδνκπειηθφο φγθνο ηεο  ζηνπο ελήιηθεο, απαληάηαη θπξίσο ζε
αζζελείο ειηθίαο 30-60 εηψλ κε ειαθξά ζπρλφηεξε εκθάληζε ζηνπο άλδξεο. Είλαη
ζπλήζσο θαινήζεο φγθνο θαη αλαπηχζζεηαη κε βξαδχ ξπζκφ. ε πεξηζζφηεξν απφ ην
50% ησλ πεξηπηψζεσλ εληνπίδεηαη ζην ηειηθφ λεκάηην (νπξαία θαηάιεμε ηνπ
λσηηαίνπ κπεινχ), ελψ δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα εκθάληζεο είλαη ε απρεληθή κνίξα ηεο
 (ΑΜ). πλήζσο πεξηβάιιεηαη απφ ηλψδε θάςα, ελψ δελ είλαη ζπάληα ε
παξνπζία θχζηεο ζηα άθξα (πφινπο) ηνπ φγθνπ.
Αζηροκύηηωμα:
Είλαη πηζαλή ε παξνπζία φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ βαζκψλ θαθνήζεηαο. Ωο επί ην
πιείζηνλ φκσο, ην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ ζηε . απνηεινχλ ειάρηζηα θαθνήζεηο,
θαιά δηαθνξνπνηεκέλνπο φγθνπο. Σα αζηξνθπηηψκαηα κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ
φιεο ηηο κνίξεο ηεο , κε πξνηίκεζε ζηε ζσξαθηθή κνίξα.

ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Οη φγθνη ηεο  πξνθαινχλ πίεζε επί ηνπ ΝΜ επεξεάδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ –
θηλεηηθέο, αηζζεηηθέο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηδφκελεο κε ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα
(νχξεζε, αθφδεπζε, ζηχζε, παξαγσγή ηδξψηα). Σα ζπκπηψκαηα εμαξηψληαη επίζεο
απφ ηελ αλαηνκηθή ζέζε θαη ην επίπεδν ηεο βιάβεο.
ΠΟΝΟ: είλαη ην πην πξψηκν θαη ζπρλφ ζχκπησκα. πλήζσο αξρηθά είλαη ακβιχο,
εληνπίδεηαη ζηε ξάρε ή ηνλ απρέλα θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη απφ ξηδηηηθή θαηαλνκή
φηαλ εκπιέθνληαη θαη νη ξίδεο ησλ λεχξσλ. Ο παξαηεξνχκελνο πφλνο κπνξεί λα γίλεη
έληνλνο κε ζηνηρεηά θαπζαιγίαο θαη δπζαηζζεζίεο ζηνπο ελδνζθιεξίδηνποεμσκπειηθνχο φγθνπο.
Υαξαθηεξηζηηθφ ζηνπο αζζελείο κε φγθν ηνπ ΝΜ είλαη φηη ν πφλνο κπνξεί λα
ρεηξνηεξεχεη ην βξαδχ θαηά ηελ θαηάθιηζε, θαη ν αζζελήο λα αλαγθάδεηαη λα
ζεθψλεηαη θαη λα βαδίδεη πξνθεηκέλνπ λα πθεζεί ν πφλνο, ελψ αληηζέησο νη αζζελείο
κε θήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ αλαθνπθίδνληαη φληαο θαηαθεθιηκέλνη.

Έλαο αζζελήο κε πξσηνπαζή εμεξγαζία, άιγνο ξάρεο θαη αξλεηηθφ ζεκείν Lasegue
ζηε λεπξνινγηθή ηνπ εμέηαζε, νθείιεη λα δηεξεπλεζεί ελδειερψο γηα κεηάζηαζε ζηελ
 έσο φηνπ απνδεδεηρζεί ην αληίζεην.
ΑΙΘΗΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ: πξφθεηηαη είηε γηα παξαηζζεζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη σο κνχδηαζκα ή ελνριεηηθφ κπξκήγθηαζκα, είηε γηα δηαρσξηζκέλε
απψιεηα αηζζεηηθφηεηαο, κε κείσζε ηεο αίζζεζεο ηνπ πφλνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο
θαη δηαηήξεζε ηεο αίζζεζεο ηεο αθήο.
ΚΙΝΗΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ: ζπλήζσο έπνληαη ησλ αηζζεηηθψλ δηαηαξαρψλ. Οη
αζζελείο αλαθέξνπλ αδπλακία. Η έθπησζε ηεο κπτθήο ηζρχνο πξννδεπηηθά
επηδεηλψλεηαη γηα λα θαηαιήμεη ζε παξάιπζε.
Όηαλ ε πίεζε επί ηνπ ΝΜ είλαη γεληθεπκέλε θαη ππάξρεη πξνζβνιή ηνπ αλψηεξνπ
θηλεηηθνχ λεπξψλα, ππάξρεη ζπαζηηθή παξαπάξεζε κε αχμεζε ησλ ηελφληησλ
αληαλαθιαζηηθψλ, θινλν θαη ζεηηθφ ζεκείν Babinski. Αληίζεηα, φηαλ ε πίεζε είλαη
κεξηθή, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπαζηηθή παξάιπζε κε απψιεηα ηεο ελ ησ βάζεη
αηζζεηηθφηεηαο ζηελ πιεπξά ηεο βιάβεο θαη απψιεηα ηνπ πφλνπ θαη ηεο
ζεξκνθξαζίαο ζηελ αληίζεηε πιεπξά (ζχλδξνκν Brown-Sequard). Πίεζε πνπ
πξνθαιεί ξηδηηηθή βιάβε επεξεάδεη ηνλ θαηψηεξν θηλεηηθφ λεπξψλα κε ραιαξή
αδπλακία θαη κείσζε ησλ ηελφληησλ αληαλαθιαζηηθψλ.
Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο κπτθήο αδπλακίαο, ν αζζελήο πξννδεπηηθά επηδεηλψλεηαη
έσο πιήξε θαη κε αλαζηξέςηκε παξάιπζε, εθηφο αλ κε ρεηξνπξγηθή παξέκβαζε αξζεί
ε πίεζε επί ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ, κε ζπλνδφ βειηίσζε ηεο θιηληθήο εηθφλαο.
ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΦΙΚΣΗΡΩΝ: ζπλήζσο αθξάηεηα νπξψλ, πην ζπάληα
θνπξάλσλ θαη ζηπηηθέο δηαηαξαρέο ζηνπο άλδξεο.
πλήζσο ε ζπκπησκαηνινγία είλαη αξγά πξννδεπηηθή κέζα ζε εβδνκάδεο έσο κήλεο
ή θαη ρξφληα. Είλαη πηζαλή φκσο θαη αηθλίδηα εκθάληζε παξάιπζεο ιφγν ηζραηκίαο
απφ πίεζε ελφο αγγείνπ ή θαη αηκνξξαγία ελφο ελδνκπειηθνχ φγθνπ.

ΔΙΑΓΝΩΗ
Οη απιέο ΑΚΣΙΝΟΓΡΑΦΙΕ ζπλήζσο παξέρνπλ αξθεηά ζηνηρεηά γηα ηελ παξνπζία
φγθσλ ηεο . ην 90% ησλ αζζελψλ κε ζπνλδπιηθέο κεηαζηάζεηο, νη απιέο
αθηηλνγξαθίεο αλαδεηθλχνπλ δηαηαξαρέο ζηελ θπζηνινγηθή αξρηηεθηνληθή ησλ
ζπφλδπισλ.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί, φηη νη πεξηζζφηεξεο πξσηνπαζείο εμεξγαζίεο δίλνπλ
νζηενιπηηθέο βιάβεο, ελψ νη κεηαζηαηηθνί φγθνη ηνπ καζηνχ θαη ηνπ πξνζηάηε
κπνξεί λα εκθαλίδνληαη σο νζηενβιαζηηθέο βιάβεο. Καη νη δπν ηχπνη βιαβψλ
θαίλνληαη ζε απιέο αθηηλνγξαθίεο ηεο .
πκπηεζηηθφ θάηαγκα ζπνλδχινπ, ρσξίο πξνυπάξρνπζα θάθσζε, ηδίσο ζηελ ΑΜ,
ζέηεη ηε ζνβαξή ππφλνηα γηα ηελ χπαξμε πηζαλήο κεηάζηαζεο, θπξίσο φηαλ ππάξρεη
πξσηνπαζήο λφζνο.

Φπζηνινγηθά κηα πξνζζηνπηζζία αθηηλνγξαθία (Face) ηεο  κνηάδεη κε ηνηέκ απφ
θνπθνπβάγηεο. Δηάβξσζε κηαο αξζξηθήο απφθπζεο κνηάδεη κε θνπθνπβάγηα πνπ
θιείλεη ην έλα ηεο κάηη, ελψ δηάβξσζε ησλ αξζξηθψλ απνθχζεσλ εθαηέξσλ, κνηάδεη
κε θνπθνπβάγηα πνπ θιείλεη θαη ηα δπν ηεο κάηηα θαη αλαδεηθλχεη ηελ χπαξμε
εμεξγαζίαο.
Σν πηλζεξνγξάθεκα νζηψλ κε ξαδηντζφηνπα δείρλεη ηηο κεηαζηάζεηο ζηα νζηά,
ζπλεπψο θαη ηηο κεηαζηάζεηο ζηε .
Η Οζθπν-λσηηαία παξαθέληεζε (ΟΝΠ) κε δηαγλσζηηθφ ζθνπφ γηα εμεξγαζίεο ηεο
 ρξεζηκνπνηείηαη εμαηξεηηθά ζπάληα. Καηά ηε δνθηκαζία Quenckested ε
καλνκεηξηθή πίεζε ηνπ ΕΝΤ θάησ απφ ην επίπεδν ηεο βιάβεο δελ απμάλεηαη κεηά
απφ ζπκπίεζε ησλ ζθαγηηηδηθψλ θιεβψλ, φπσο ζπκβαίλεη φηαλ ν ΝΜ είλαη ειεχζεξνο
βιαβψλ. Επίζεο ζε ελδνζθιεξίδηεο-εμσκπειηθέο βιάβεο απμάλνληαη νη πξσηεΐλεο ζηε
ζχζηαζε ηνπ ΕΝΤ. Ωζηφζν, ε εμέηαζε απηή ζηε δηάγλσζε ησλ φγθσλ ηεο  έρεη
κφλν ηζηνξηθφ ραξαθηήξα.
H Μπεινγξαθία ζην παξειζφλ ζεσξνχληαλ ε εμέηαζε εθινγήο, θπξίσο γηα
ελδνζθιεξίδηεο-εμσκπειηθέο βιάβεο. Η έγρπζε ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ κεηά απφ ΟΝΠ
θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο βιάβεο κεηά απφ απεηθφληζε ηεο παξεθηφπηζεο ηνπ ΝΜ πνπ
πξνθαιείηαη απφ ηνλ φγθν. Η ρξήζε θαη απηήο ηεο δηαγλσζηηθήο κεζφδνπ έρεη
πεξηνξηζηεί εμαηξεηηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγν ηεο δηαδεδνκέλεο ρξήζεο ηεο
καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο.
ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (CT): πνιχ ζεκαληηθή εμέηαζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
φγθσλ ηεο  , ηελ αλάδεημε ηεο δηάβξσζεο ησλ νζηψλ, ηελ παξεθηξνπήο ηνπ ΝΜ
θαη ησλ ξηδψλ θαη ηελ παξαζπνλδπιηθή επέθηαζε ηεο βιάβεο. Υξεζηκεχεη επίζεο γηα
ηε δηαθνξνδηάγλσζε ησλ εθθπιηζηηθψλ αιινηψζεσλ απφ ηηο λενπιαζίεο.
ΜΑΓΝΗΣΙΚΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΣΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (MRI): απνηειεί πιένλ ηελ
εμέηαζε εθινγήο γηα ηνπο φγθνπο ηεο . Απεηθνλίδεη νινθιεξσκέλα ηε βιάβε ή ηηο
βιάβεο, ηελ παξεθηφπηζε ηνπ ΝΜ θαη ησλ παξαθείκελσλ λσηηαίσλ ξηδψλ. Η ρξήζε
ζθηαγξαθηθψλ παξακαγλεηηθψλ νπζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο νβειηαίσλ,
ζηεθαληαίσλ θαη εγθάξζησλ ηφκσλ βνήζα ζηελ αθξηβή εληφπηζε ηεο βιάβεο, ηελ
αλάδεημε ηεο ζρέζεο ηεο κε ηηο παξαθείκελεο αλαηνκηθέο δνκέο, ηε δηαθνξνδηάγλσζε
θαη ηνλ θαιχηεξν θαη αζθαιέζηεξν ρεηξνπξγηθφ ζρεδηαζκφ.
Η ρξήζε ηζρπξνχ καγλεηηθνχ πεδίνπ (3Σesla, 7Σesla), φπσο ν καγλεηηθφο
ηνκνγξάθνο ηνπ Παλεπηζηεκηαθνχ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Λάξηζαο, επηηξέπεη ηελ
αθφκε πςειφηεξεο επθξίλεηαο απεηθφληζε ησλ φγθσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη
επηηξέπεη ηνλ αθξηβέζηεξν ρεηξνπξγηθφ ζρεδηαζκφ.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΓΚΩΝ ΠΟΝΔΤΛΙΚΗ ΣΗΛΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΞΩΚΛΗΡΙΔΙΩΝ ΟΓΚΩN
θνπφο ησλ δηαθφξσλ ζεξαπεηψλ είλαη ε αλαθνχθηζε ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ πφλν
θαη ε δηαηήξεζε ή ε επαλαθνξά ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο , ηεο ηθαλφηεηαο βάδηζεο
θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζθηγθηήξσλ.

Η αθηηλνζεξαπεία είλαη ε ζεξαπεία επηινγήο γηα ηνπο αζζελείο κε αθηηλνεπαίζζεηεο
κεηαζηάζεηο ζηε . πρλά είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκφο αθηηλνζεξαπείαο θαη
ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο ηνπ φγθνπ.
Η ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε απφ κνλή ηεο είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ:
1. απνηπγράλεη ε αθηηλνζεξαπεία
2. δελ είλαη δηαγλσζκέλε ε πξσηνπαζήο εζηία
3. ππάξρεη παζνινγηθφ θάηαγκα κε κεηαηφπηζε θαη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε
γηα επαλαθνξά ηεο ζηαζεξφηεηαοηεο 
4. ππάξρεη εκθάληζε ηαρέσο επηδεηλνχκελεο λεπξνινγηθήο εηθφλαο κε
επαπεηινχκελε παξάιπζε
Η ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε πξέπεη λα παξέρεη απνζπκπηέζεη ηνπ ΝΜ θαη ησλ ξηδψλ
θαζψο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο . Γηα ην ρεηξνπξγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ηεο
θαιχηεξεο πξνζπέιαζεο, ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ ε ηνπνζεζία ηεο κάδαο, ε έθηαζε ηνπ
φγθνπ, ε αθεξαηφηεηα ή φρη ησλ νζηψλ θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο.
Γηα ηελ εμαίξεζε ησλ εμσζθιεξίδησλ φγθσλ ηνπ ΝΜ ζπρλά δελ αξθεί πεηαιεθηνκία,
δηφηη ζπλήζσο νη φγθνη απηνί θαηαιακβάλνπλ θαη ηα ζψκαηα ησλ ζπφλδπισλ.
πλεπψο, θαηά πεξίζηαζε ρξεηάδεηαη ζπλδπαζκφο πξφζζηαο θαη νπίζζηαο
πξνζπέιαζεο ή νπίζζηαο κε πιάγηα πξνζπέιαζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί
απνζπκπίεζε ηνπ ΝΜ κε εθηνκή ζπνλδπιηθνχ ζψκαηνο θαη ζηαζεξνπνίεζε ηεο 
κε ζπνλδπινδεζία. Επεκβάζεηο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη πνιχσξεο θαη απαηηνχλ αζζελείο
ζε θαιή γεληθή θαηάζηαζε, κε πξνζδφθηκν επηβίσζεο άλσ ησλ 6 κελψλ.
Ελαιιαθηηθά, ζε πην θαηαβεβιεκέλνπο αζζελείο κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ
δηαδεξκηθέο, ιηγφηεξν επεκβαηηθέο ηερληθέο (ζπνλδπινπιαζηηθή ή θπθνπιαζηηθή) γηα
κεξηθή ζηαζεξνπνίεζε θαη θπξίσο βειηίσζε ηνπ πφλνπ. ε κεηαζηάζεηο πνπ
πξνέξρνληαη απφ αγγεηνβξηζείο εμεξγαζίεο κπνξνχκε πξνεγρεηξεηηθά λα θάλνπκε
εκβνιηζκφ ψζηε λα κεησζεί ε δηεγρεηξεηηθή απψιεηα αίκαηνο.
Η ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ ζπζηεκαηηθά, δξα ζεξαπεπηηθά γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ
δηάζηεκα αιιά θαη πξνεγρεηξεηηθά κεηψλνληαο ην νίδεκα θαη βειηηψλνληαο ηελ
πθηζηάκελε ζπκπησκαηνινγία.
Σν απνηέιεζκα ηεο ζεξαπείαο ησλ ζπνλδπιηθψλ κεηαζηάζεσλ εμαξηάηαη απφ ην
βαζκφ ηεο λεπξνινγηθήο ζπκπησκαηνινγίαο, ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ έλαο αζζελήο
έρεη απηή ηε ζπκπησκαηνινγία, ηε κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πνπ εκθαλίδεη ηε
κεηάζηαζε ή ηηο κεηαζηάζεηο, ηνλ ηχπν ηνπ πξσηνπαζνχο φγθνπ θαη ην ζηάδην ηεο
πξσηνπαζνχο λφζνπ. Γεληθά φκσο, πξφθεηηαη γηα φγθνπο κε εμαηξεηηθά δπζκελή
πξφγλσζε.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΚΛΗΡΙΔΙΩΝ-ΕΞΩΜΤΕΛΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ
Η ρεηξνπξγηθή εμαίξεζε είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο. Σα κεληγγηψκαηα θαη ηα
λεπξηλψκαηα είλαη δπλαηφ θαη ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα
γηα νιηθή εμαίξεζε ηνπο.

πλήζσο κηα νπίζζηα πξνζπέιαζε κε πεηαιεθηνκή/εο, είλαη αξθεηή γηα ηελ νιηθή
εμαίξεζε ηνπ φγθνπ, ελψ επηηπγράλεηαη επίζεο άκεζε απνζπκπίεζε ηνπ ΝΜ θαη ησλ
λσηηαίσλ ξηδψλ. Όηαλ ν φγθνο βξίζθεηαη ζε πξφζζηα ζέζε κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξφζζηεο, ή πιάγηεο, ή πξνζζην-πιάγηεο ρεηξνπξγηθέο
πξνζπειάζεηο. Δηεγρεηξεηηθά ην επίπεδν ηεο κάδαο επηβεβαηψλεηαη κε ηε βνήζεηα
αθηηλνζθφπεζεο, ελψ ρξεζηκνπνηείηαη δηεγρεηξεηηθή ειεθηξνθπζηνινγηθή
παξαθνινχζεζε κε ζσκαηναηζζεηηθά θαη θηλεηηθά πξνθιεηά δπλακηθά ψζηε λα
απνθεπρζεί βιάβε επί ηνπ ΝΜ θαη ησλ εμεξρφκελσλ λσηηαίσλ ξηδψλ.
Σν απνηέιεζκα ζπλήζσο είλαη εμαηξεηηθφ κε βειηίσζε ηεο λεπξνινγηθήο εηθφλαο ηνπ
αζζελνχο. Οη πην πνιινί αζζελείο κε ηε βνήζεηα θαη κεηεγρεηξεηηθήο
θπζηθνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο επηζηξέθνπλ ζηελ πξν ησλ ζπκπησκάησλ
θηλεηηθή ηνπο θαηάζηαζε, πξάγκα πνπ εμαξηάηαη φκσο θαη απφ ηε λεπξνινγηθή
ζπκπησκαηνινγία πξν ηεο επέκβαζεο θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ είραλ απηή ηε
ζπκπησκαηνινγία.
Ο θίλδπλνο ππνηξνπήο ησλ νιηθψο εμαηξεζέλησλ ελδνζθιεξίδησλ- εμσκπειηθψλ
φγθσλ είλαη εμαηξεηηθά ρακειφο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο πθνιηθήο αξρηθήο εμαίξεζεο ν
θίλδπλνο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 7% ζηε δεθαεηία γηα κεληγγηψκαηα. Μεηεγρεηξεηηθά ε
παξαθνινχζεζε κε θιηληθή εθηίκεζε θαη απεηθφληζε αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
είλαη απαξαίηεηε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΔΟΜΤΕΛΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ
πλήζσο επηζηπγράλεηαη πθνιηθή εμαίξεζε ηνπο, ε νπνία γίλεηαη ζηε ζπληξηπηηθή
πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ κε νπίζζηα πξνζπέιαζε θαη πεηαιεθηνκή. εκαληηθή είλαη
ε δηαηήξεζε ησλ αξζξηθψλ απνθχζεσλ θαηά ηηο πεηαιεθηνκίεο πξνθεηκέλνπ λα
δηαηεξεζεί ε ζηαζεξφηεηα ηεο  ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνιπεπίπεδσλ
πεηαιεθηνκψλ. Εθφζνλ είλαη εθηθηφ ηα πέηαια αθαηξνχληαη en bloc θαη κπνξεί λα
επαλαηνπνζεηεζνχλ ζην ηέινο ηεο επέκβαζεο (πεηαινπιαζηηθή). Γηα ηνπο
ελδνκπειηθνχο φγθνπο ε ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε ζπληζηάηαη φζν πην γξήγνξα
γίλεηαη, ψζηε λα βειηησζεί ε θιηληθή εηθφλα ηνπ αζζελνχο, αλ θαη ε πξφγλσζε γη’
απηνχο ηνπο φγθνπο δελ είλαη θαιή.
Εηδηθά, γηα ην επελδχκσκα ζπληζηάηαη κέγηζηε δπλαηή εμαίξεζε, αλ δελ είλαη δπλαηή
ε νιηθή εμαίξεζε ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα αθηηλνζεξαπεία. Η ζπρλφηεηα ππφηξνπεο
εμαξηάηαη απφ ηελ έθηαζε ηεο αξρηθήο ρεηξνπξγηθήο εμαίξεζεο.
Σν αζηξνθχηησκα φηαλ είλαη ρακεινχ βαζκνχ θαθνήζεηαο θαη εθφζνλ κέζσ ηεο
απεηθφληζεο θαίλεηαη λα ππάξρνπλ ζαθή φξηα θαη μεθάζαξν ρεηξνπξγηθφ πιάλν, ζα
πξέπεη λα γίλεηαη θάζε πξνζπάζεηα νιηθήο εμαίξεζεο. Ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα
αζηξνθχηησκα πςεινχ βαζκνχ θαθνήζεηαο ή φγθν κε αζαθέο ρεηξνπξγηθφ πιάλν
εμαίξεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα φζν ην δπαληφ κεγαιχηεξε πθνιηθή
εμαίξεζε. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ αθνινπζεί αθηηλνζεξαπεία
θαη/ή ρεκεηνζεξαπεία. Η πηζαλφηεηα ππφηξνπεο εμαξηάηαη απφ ηνλ βαζκφ
θαθνήζεηαο θαη ηελ έθηαζε ηεο αξρηθήο εμαίξεζεο ηνπ φγθνπ. Έρεη αλαθεξζεί φηη ην
πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη ζην 50% πεξίπνπ ησλ πεξηπηψζεσλ κεηά πάξνδν
πεληαεηίαο απφ ηελ αξρηθή δηάγλσζε.

