Ενδοζκοπική Νευροχειρουργική
Σην παξειζόλ επηθξαηνύζε ην δόγκα: κεγάινη ρεηξνπξγνί, κεγάιεο ηνκέο, κεγάια
ρεηξνπξγεία θαη ην αληίζηξνθν. Με ηελ πξόνδν όκσο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο
ηερλνινγίαο, επηθξάηεζε ε ηάζε ηεο ιηγόηεξν επεκβαηηθήο λεπξνρεηξνπξγηθήο. Η
ρξήζε ηνπ ελδνζθνπίνπ ζηε λεπξνρεηξνπξγηθή απνηέιεζε επαλάζηαζε ζηε
ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε νξηζκέλσλ λεπξνρεηξνπξγηθώλ παζήζεσλ.
Η πξώηε ελδνζθνπηθή ρεηξνπξγηθή ζηνλ εγθέθαιν επηηεύρζεθε από ηνλ Victor
Darwin Lespinasse, ην 1910, ν νπνίνο πξνζπάζεζε λα ζεξαπεύζεη έλα παηδί κε
πδξνθέθαιία. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Lespinasse ήηαλ νπξνιόγνο θαη όρη
λεπξνρεηξνπξγόο. Σήκεξα ε ηερληθή ηεο ελδνζθνπηθήο ηξίηεο θνηιηνζηνκίαο, δειαδή
κία ηερληθή ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο απνθξαθηηθήο πδξνθεθαιίαο κε ηε ρξήζε
ελδνζθνπίνπ, απνηειεί ηε κέζνδν εθινγήο γηα ηε ζεξαπεία ηεο απνθξαθηηθήο
πδξνθεθαιίαο. Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ γεγνλόηνο ε πξώηε ελδνζθνπηθή ηξίηε
θνηιηνζηνκία, εθαξκόζηεθε ην 1923, από ηνλ Walter Dandy, ν νπνίνο
ραξαθηεξίζηεθε θαη σο ν παηέξαο ηεο λεπξνελδνζθνπίαο.
Με ηνλ όξν πδξνθεθαιία ραξαθηεξίδεηαη ε παζνινγηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία
παξαηεξείηαη ζπζζώξεπζε εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ εληόο ηνπ θξαλίνπ. Τν
εγθεθαινλσηηαίν πγξό είλαη ην πγξό ζην νπνίν επηπιέεη θαη ην νπνίν νπζηαζηηθά
πξνζηαηεύεη ηνλ εγθέθαιν από ηνπο θξαδαζκνύο θαη ηηο θαθώζεηο. Σηελ
απνθξαθηηθή ινηπόλ πδξνθεθαιία ππάξρεη θάπνην θώιπκα ζηελ θπθινθνξία ηνπ
εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ. Η ηξίηε θνηιηνζηνκία είλαη κηα ηερληθή παξάθακςεο ηνπ
θσιύκαηνο απηνύ ώζηε λα απνθαηαζηαζεί ε θπζηνινγηθή θπθινθνξία ηνπ θαη
εθαξκόδεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηε ζεξαπεία ηεο απνθξαθηηθήο πδξνθεθαιίαο από ην

1993, σο ρεηξνπξγείν ξνπηίλαο. Σήκεξα ε ηερληθή απηή εθαξκόδεηαη γηα ηε ζεξαπεία
όισλ ησλ κνξθώλ πδξνθεθαιίαο, ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα θαη από λεπξνρεηξνπξγνύο
κε εηδηθή εθπαίδεπζε.
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελδνζθνπηθή λεπξνρεηξνπξγηθή
γίλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξν. Η ρξήζε ηνπ ελδνζθνπίνπ έρεη θαλεί ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή ζηελ αληηκεηώπηζε όγθσλ θαη θύζηεσλ πνπ εληνπίδνληαη εληόο ηνπ
θνηιηαθνύ ζπζηήκαηνο, ηνπ ρώξνπ δειαδή όπνπ θπζηνινγηθά θπθινθνξεί ην
εγθεθαινλσηηαίν πγξό. Επξέσο δηαδεδνκέλε είλαη επίζεο ε ηερληθή ηεο ελδνζθνπηθά
ππνβνεζνύκελεο κηθξνρεηξνπξγηθήο, θαηά ηελ νπνία ν ρεηξνπξγόο θαηά ηελ ώξα ηνπ
ρεηξνπξγείνπ θαη παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπ κηθξνζθνπίνπ, ειέγρεη κε ηε βνήζεηα
ηνπ ελδνζθνπίνπ ηπθιά ζεκεία θαη επνπηεύεη δνκέο πνπ ζα ήηαλ αδύλαην λα
δηεξεπλήζεη κε ην κηθξνζθόπην.
Τν κείδσλ πιενλέθηεκα ηνπ ελδνζθνπίνπ είλαη όηη ν ρεηξνπξγόο κπνξεί λα
εθκεηαιιεπηεί ηα θπζηνινγηθά αλαηνκηθά ηξήκαηα-νπέο θαη λα πξνζπειάζεη γξήγνξα
θαη ρσξίο ζνβαξνύο ηξαπκαηηζκνύο βιάβεο πνπ εληνπίδνληαη ζε βαζύηεξεο πεξηνρέο
ζην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ.

Σρεκαηηθή απεηθόληζε ηεο πνξείαο ηνπ ελδνζθνπίνπ ζε
ελδνξξηληθή δηαζθελνεηδηθή πξνζπέιαζε γηα ηελ
αληηκεηώπηζε όγθνπ ηεο ππόθπζεο.
Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε ελδνξξηληθή δηαζθελνεηδηθή πξνζπέιαζε,
γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ όγθσλ ηεο ππόθπζεο, ελόο αδέλα πνπ ειέγρεη όιν ην
νξκνληθό πξνθίι ηνπ αλζξσπίλνπ νξγαληζκνύ θαη πνπ εληνπίδεηαη ζην θέληξν ηνπ
εγθεθάινπ. Από ηελ άιιε κεξηά ε δηελέξγεηα αληίζηνηρσλ νπώλ ζε ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ηνπ θξαλίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ζπγθεθξηκέλα νδεγά ζεκεία, κε ζηόρν ηελ
πξνζπέιαζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαηνκηθώλ δνκώλ, πξνθαιεί ειάρηζην ηξαπκαηηζκό
ζηηο αληίζηνηρεο λεπξηθέο δνκέο, κε απνηέιεζκα ηε γξήγνξε θηλεηνπνίεζε ηνπ
αζζελνύο, ηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο λνζειείαο θαη ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο λνζειείαο.

Τν κνλαδηθό κεηνλέθηεκα ηεο ηερληθήο απηήο είλαη ε κεγάιε θακπύιε εθκάζεζεο,
δειαδή ν ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη ν λεπξνρεηξνπξγόο γηα λα εμνηθεησζεί κε ηε ρξήζε
ηνπ ελδνζθνπίνπ θαη ε δπζθνιία ηνπ λα ειέγμεη κηα πηζαλή αηκνξξαγία ζε έλα ηόζν
πεξηνξηζκέλν ρώξν. Η αηκνξξαγία βέβαηα δελ απνηειεί επηπινθή κόλν ηεο
ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο, αιιά αλ είλαη κε ειεγρόκελε, ε ιύζε είλαη ε κεηαηξνπή
ηεο ελδνζθνπηθήο ρεηξνπξγηθήο ζε αλνηθηή πξνζπέιαζε.
Η ελδνζθνπηθή λεπξνρεηξνπξγηθή δελ πεξηνξίδεηαη όκσο κόλν ζηηο παζήζεηο ηνπ
εγθεθάινπ αιιά ιαβαίλεη ρώξα θαη ζε παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Σε θάπνηα
κάιηζηα δηεζλή θέληξα ην ελδνζθόπην ζπληειεί ζηελ αληηκεηώπηζε ηόζν παζήζεσλ
ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο όζν θαη ησλ ελ ησ βάζεη απηόκαησλ ελδνεγθεθαιηθώλ
αηκνξξαγηώλ. Σηα πεξηζζόηεξα πάλησο θέληξα εθόζνλ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε
πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε εθαξκνγή ηεο πξναλαθεξζείζαο ελδνζθνπηθά
ππνβνεζνύκελεο κηθξνρεηξνπξγηθήο, θπξίσο όζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ
όγθσλ αιιά ελίνηε θαη ησλ αλεπξπζκάησλ, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε.
Η ελδνζθνπηθή λεπξνρεηξνπξγηθή απνηειεί κηα πνιιά ππνζρόκελε πςειήο
ηερλνινγίαο ηερληθή, ε νπνία είλαη αζθαιήο, ν λεπξνρεηξνπξγόο έρεη άκεζε όξαζε,
είλαη ειάρηζηα επεκβαηηθή, κε αζήκαληε θάθσζε ησλ λεπξηθώλ δνκώλ, γξήγνξε
θηλεηνπνίεζε ησλ αζζελώλ, ηαρεία αλάξξσζε, κηθξό ρξόλν λνζειείαο θαη κηθξό
θόζηνο λνζειείαο. Όπσο όκσο ζπκβαίλεη θαη κε άιιεο ηερληθέο, έηζη θαη ε
λεπξνελδνζθνπηθή έρεη ηηο δηθέο ηεο ελδείμεηο, νη νπνίεο κάιηζηα όηαλ εθαξκόδνληαη
ζσζηά, θαζηζηνύλ ηελ ηερληθή απηή αλώηεξε από θάζε άιινπ είδνπο κέζνδν.

