Λειηοσργική Νεσροτειροσργική
H Λεηηνπξγηθή Νεπξνρεηξνπξγηθή αζρνιείηαη κε ηε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε
παζήζεσλ ηνπ Κεληξηθνύ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο, όπνπ ζπλαληάηαη παζνινγηθή
ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα παξά ηελ ύπαξμε θπζηνινγηθήο δνκήο θαη αλαηνκίαο ηνπ
λεπξηθνύ ηζηνύ.
Σήκεξα, νη ηερληθέο λεπξνηξνπνπνίεζεο είλαη εύθνια πξνζβάζηκεο θαη πξνζθέξνπλ
ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εηδηθόηεηαο. Οη ρξεζηκνπνηνύκελεο
ηερληθέο ιεηηνπξγηθήο παξέκβαζεο εθαξκόδνληαη ζηνλ εγθέθαιν, ζηε ζπνλδπιηθή
ζηήιε θαη ζην πεξηθεξηθό λεπξηθό ζύζηεκα. Η γλώζε ησλ ζύγρξνλσλ
απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ, ηεο ειεθηξνθπζηνινγίαο θαη ηεο ζηεξενηαμίαο ζεσξείηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθόξσλ ηερληθώλ λεπξνηξνπνπνίεζεο.
Η Λεηηνπξγηθή Νεπξνρεηξνπξγηθή πξνζεγγίδεη ζεξαπεπηηθά ηηο εμήο παζήζεηο:
• Κηλεηηθέο δηαηαξαρέο (Νόζνο Parkinson, Δπζηνλίεο, Σύλδξνκν Tourette θαη
ζπαζκόο πξνζώπνπ)
• Επηιεςία
• Σπαζηηθόηεηα
• Νεπξνςπρηαηξηθέο παζήζεηο (Χπραθαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, Καηάζιηςε)
• Φξόληνο πόλνο
• Νεπξαιγία ηξηδύκνπ, κεζεξπεηηθή λεπξαιγία, λεπξαιγία κεηά από θαθώζεηο
πεξηθεξηθώλ λεύξσλ

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΗ ΠΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
Ψο ζπαζηηθόηεηα νξίδεηαη ε αύμεζε ηνπ κπτθνύ ηόλνπ, ε νπνία νθείιεηαη ζε
ππεξδηέγεξζε ησλ θακπηηθώλ αληαλαθιαζηηθώλ. Η ζπαζηηθόηεηα απνηειεί πάζεζε
ηνπ αλώηεξνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα. Σπλνδεύεηαη από πάξεζε ησλ εκπιεθόκελσλ κπώλ
κε απώιεηα ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο λα εθηεινύλ ηκεκαηηθέο θηλήζεηο ησλ ππνκνλάδσλ
ηνπο. Η ζπαζηηθόηεηα κπνξεί λα εκθαληζηεί σο ζπλέπεηα λεπξνινγηθώλ παζήζεσλ

όπσο ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, ην αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην, ε εγθεθαιηθή
παξάιπζε, νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο, νη θαθώζεηο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ.
Ελδνξαρηαία έγρπζε κπαθινθαίλεο
Η Μπαθινθαίλε (Baclofen) είλαη έλαο αγσληζηήο GABA θαη ε θύξηα πεξηνρή
δέζκεπζεο ηνπ θαξκάθνπ είλαη νη ππνδνρείο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, όπνπ δξα
κεηώλνληαο ηελ απειεπζέξσζε ησλ δηεγεξηηθώλ λεπξνδηαβηβαζηώλ θαη ηεο νπζίαο P.
Η ρνξήγεζή ηεο βειηηώλεη ηνλ θιώλν, κεηώλεη ηε ζπρλόηεηα ηνπ ζπαζκνύ θαη
απμάλεη ην εύξνο ησλ θηλήζεσλ, κε απνηέιεζκα ηε ιεηηνπξγηθή βειηίσζε ηεο
θηλεηηθόηεηαο. Η ελδνξαρηαία ρνξήγεζε κπαθινθαίλεο ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε
θαξκαθναλζεθηηθή ζπαζηηθόηεηα. Η Κιίκαθα Ashworth θαη ε ζπρλόηεηα ησλ
ζπαζκώλ ζε κεηξνύκελε θιίκαθα (spasm score) θαίλεηαη λα είλαη θιηληθά ρξήζηκεο
κεηαβιεηέο εθηίκεζεο ηεο ζπαζηηθόηεηαο ζηνλ ηαηξηθό θόζκν. Μία ηηκή άλσ ηνπ 3
γηα ηελ θιίκαθα Ashworth θαη άλσ ηνπ 2 γηα ηελ θιίκαθα κέηξεζεο ηεο ζπρλόηεηαο
ησλ ζπαζκώλ (spasm score) γηα ηνπιάρηζηνλ 12 κήλεο παξά ηελ από ηνπ ζηόκαηνο
θαξκαθνζεξαπεία ζηηο κέγηζηεο επηηξεπηέο δόζεηο απνηεινύλ ηζρπξά ελδεηθηηθά
θξηηήξηα εθαξκνγήο ηεο ελδνζεθηθήο ζεξαπείαο κε κπαθινθαίλε.
H ηερληθή πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρώξν ηνπ θαζεηήξα
έγρπζεο θαη ηελ έλσζε ηνπ άθξνπ απηνύ κε ηελ αληιία ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ, ε
νπνία εκθπηεύεηαη ππνδνξίσο ζην θαηώηεξν θνηιηαθό ηνίρσκα.
Η εθαξκνγή ηεο ελδνζεθηθήο έγρπζεο κπαθινθαίλεο κεηώλεη ηε ζπαζηηθόηεηα θαη
ηνλ πόλν, βειηηώλεη ηελ θηλεηηθόηεηα, πξνάγεη ηελ θαιύηεξε απηνεμππεξέηεζε ηνπ
αζζελνύο θαη ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπ πγηεηλήο, πξνιακβάλεη ηελ αλάπηπμε
πεξαηηέξσ ζπγθάκςεσλ θαη δίλεη ηε δπλαηόηεηα επθνιόηεξεο ηήξεζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο θπζηνζεξαπείαο.

Νεσροαθαιρεηικές ηετνικές ανηιμεηώπιζης ηης ζπαζηικόηηηας
Οη ηερληθέο απηέο ηείλνπλ πιένλ λα εγθαηαιεηθζνύλ. Επηγξακκαηηθά αθνξνύλ ζηελ
λεπξεθηνκή, ζηε ρνξδνηνκή, ζηε κπεινηνκή θαη ζηελ εθιεθηηθή ξαρηαία ξηδνηνκή.

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ
Ο πόλνο δελ απνηειεί κόλν ηε θπζηνινγηθή εθδήισζε κηαο πάζεζεο, αιιά
ζπγρξόλσο ηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή έθθξαζή ηεο. Τν ηαηξείν πόλνπ ζπληζηά
κηα ζύγρξνλε κνλάδα πνιππαξαγνληηθήο ζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο αζζελώλ κε
ρξόληα επώδπλα ζύλδξνκα, θαζέλα από ηα νπνία έρεη δηαθνξεηηθή αηηηνινγία θαη
ρξήδεη ηδηαίηεξεο αληηκεηώπηζεο. Ο αζθαιήο θαη επηηπρήο ρεηξηζκόο ηνπ πόλνπ είλαη
απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο δηαθόξσλ ηαηξηθώλ εηδηθνηήησλ.
Τν ηαηξείν πόλνπ πξνζεγγίδεη ζεξαπεπηηθά έλα επξύ θάζκα παζνινγηθώλ
θαηαζηάζεσλ πνπ επηπιέθνληαη κε αλάπηπμε ρξόληνπ άιγνπο, όπσο:
•Φξόληα νζθπαιγία
• Μεηεγρεηξεηηθό άιγνο κεηά από επεκβάζεηο ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε
• Καξθηληθόο πόλνο
• Πόλνο κεηά από θάθσζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ

• Πόλνο κεηά από θαθώζεηο λεπξηθώλ ξηδώλ θαη πιεγκάησλ
• Νεπξαιγία ηξηδύκνπ λεύξνπ
• Αληαλαθιαζηηθή ζπκπαζεηηθή δπζηξνθία θαη θαπζαιγία
• Κεληξηθόο ζαιακηθόο πόλνο κεηά από αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα
• Πόλνο «κέινπο θάληαζκα»
• Πόλνο από πεξηθεξηθέο λεπξνπάζεηεο

ΝΕΤΡΟΥΕΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΥΡΟΝΙΟΤ ΠΟΝΟΤ
Εμθσηεύζεις ζσζκεσών έγτσζης θαρμάκων
Σηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε ππάξρνπλ ππνδνρείο νπηνεηδώλ. Με ηελ έγρπζε νπηνεηδώλ
ζηνλ επηζθιεξίδην ή ζηνλ ππαξαρλνεηδή ρώξν επηηπγράλεηαη ε ρνξήγεζε ρακειώλ
δόζεσλ θαξκάθνπ απεπζείαο ζην ζεκείν δξάζεο ησλ ππνδνρέσλ πόλνπ. Η ηερληθή
ηνπνζέηεζεο ησλ αληιηώλ έγρπζεο νπηνεηδώλ είλαη ίδηα κε απηή ηεο ηνπνζέηεζεο
αληιίαο έγρπζεο κπαθινθαίλεο.
Ενδοκοιλιακή έγτσζη οπιοειδών
Η ελδνθνηιηαθή έγρπζε κνξθίλεο ελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε θαξθηληθό πόλν
αλζεθηηθό ζε θάζε κνξθή ζπληεξεηηθήο αληηκεηώπηζεο. Η κνξθίλε εγρύεηαη ζην
εγθεθαινλσηηαίν πγξό κέζσ θαζεηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην κεησπηαίν θέξαο ησλ
πιάγησλ θνηιηώλ θαη ζπλδέεηαη κε έλα ξεδεξβνπάξ Ommaya πνπ ηνπνζεηείηαη
ππνδνξίσο θάησ από ην δέξκα ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο.
Επεμβάζεις διαηομής νεσρωνικών δικηύων ζηην ζπονδσλική ζηήλη
Οη ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερληθέο είλαη ε ρνξδνηνκή, ε ζπλδεζκηθή κέζε
κπεινηνκή, ε ξαρηαία ξηδνηνκή θαη ε βιάβε ηεο ξαρηαίαο δώλεο εηζόδνπ.
Η ρνξδνηνκή ζπλίζηαηαη ζε δηαθνπή ηνπ πιάγηνπ λσηηαην-ζαιακηθνύ δεκαηίνπ κε
ζηόρν ηε δηαθνπή ηεο κεηαθνξάο εξεζηζκάησλ πόλνπ θαη ζεξκνθξαζίαο από
πεξηνρέο ηνπ αληίζεηνπ εκηκνξίνπ ηνπ ζώκαηνο. Καιύηεξνη ππνςήθηνη γηα ρνξδνηνκή
είλαη νη αζζελείο κε εηεξόπιεπξν άιγνο θάησ άθξνπ, σο επί εδάθνπο δηήζεζεο ηνπ
λεπξηθνύ πιέγκαηνο από θαξθίλν ηνπ νξζνύ ή ησλ γπλαηθνινγηθώλ νξγάλσλ κε
πξνζδόθηκν επηβίσζεο πεξίπνπ 2-3 έηε.
Η κέζε ζπλδεζκηθή κπεινηνκή ζπλίζηαηαη ζε δηαθνπή ησλ ηλώλ πόλνπ πνπ
δηαδξάκνπλ ηνλ πξόζζην ζύλδεζκν ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαηά ηελ πνξεία ηνπο από ηα
ξαρηαία θέξαηα πξνο ην αληίπιεπξν λσηηαηνζαιακηθό δεκάηην. Ελδείθλπηαη ζε
αζζελείο κε πεξηλετθό ή θνθθπγηθό άιγνο θαξθηληθήο αηηηνινγίαο θαη ζε αζζελείο κε
ακθνηεξόπιεπξν άιγνο ζηα θάησ άθξα κεηά από θάθσζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ.
Ενδοκρανιακές επεμβάζεις διαηομής νεσρωνικών δικηύων
Οη επεκβάζεηο απηέο αθνξώλ ζε δηαηνκή ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ, ζε
ζαιακνηνκή θαη ζε κεζεγθεθαιηθή δηαηνκή ησλ νδώλ πόλνπ. Με ηελ εηζαγσγή ησλ
λεόηεξσλ ηερληθώλ θεληξηθήο λεπξνδηέγεξζεο, νη επεκβάζεηο απηέο δελ εθαξκόδνληαη
πιένλ ζηε ζπλήζε θιηληθή πξάμε.
Περιθερικές τειροσργικές ηετνικές νεσροδιέγερζης
Η κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηε κεηάδνζε ειεθηξηθώλ παικώλ κέζσ ειεθηξνδίσλ

ηνπνζεηεκέλσλ ζηνλ επηζθιεξίδην ρώξν ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ή ππνδνξίσο
αλάινγα κε ηελ θαηαλνκή ηνπ άιγνπο.
Δηέγεξζε Νσηηαίνπ Μπεινύ
Σηόρν ηεο δηέγεξζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ απνηεινύλ νη λεπξώλεο πνπ εκπιέθνληαη
ζηε δηαβίβαζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπ πόλνπ.
Η δηέγεξζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ ελδείθλπηαη θπξίσο γηα αζζελείο κε ρξόληα
νζθπνηζρηαιγία, ε νπνία απνηειεί απόηνθν πξνεγνύκελσλ επεκβάζεσλ ζηε
ζπνλδπιηθή ζηήιε ή ηξαύκαηνο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Μπνξεί επηπιένλ λα
εθαξκνζζεί ζε αζζελείο κε αζηαζή ζηεζάγρε θαη κε πεξηθεξηθή αγγεηαθή λόζν,
θαζώο επάγεη ηελ αύμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο κέζσ πξόθιεζεο αγγεηνδηαζηνιήο.
Υπνςήθηνη γηα δηέγεξζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ είλαη νη αζζελείο κε ρξόλην
θαξκαθναλζεθηηθό άιγνο ζαθνύο αηηηνινγίαο, πνπ δελ ρξήδνπλ πεξαηηέξσ
δηνξζσηηθήο ρεηξνπξγηθήο παξέκβαζεο, δελ πάζρνπλ από ςπρηαηξηθέο παζήζεηο θαη
έρνπλ αληαπνθξηζεί επηηπρώο ζηε δνθηκαζηηθή δηέγεξζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Τα
απνηειέζκαηα ηεο δηέγεξζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ εμαξηώληαη ηόζν από ηελ απζηεξή
επηινγή ησλ αζζελώλ θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο, όζν θαη
από ηε ζπκκόξθσζε θαη ηελ επαξθή εθπαίδεπζε ησλ αζζελώλ.
Ο δηεγέξηεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ηνπνζεηείηαη ρεηξνπξγηθά
θάησ από ην δέξκα ηνπ αζζελνύο γηα λα ζηείιεη έλα ήπην ειεθηξηθό ξεύκα ζην
λσηηαίν κπειό. Έλα ειεθηξόδην ή κηα πιάθα ηνπνζεηείηαη επηζθιεξηδίσο θαη
κεηαθέξεη ην ξεύκα από κηα γελλήηξηα παικώλ πξνο ηηο λεπξηθέο ίλεο ηνπ λσηηαίνπ
κπεινύ. Όηαλ είλαη ελεξγνπνηεκέλε ε γελλήηξηα, ε δηέγεξζε γίλεηαη αληηιεπηή σο έλα
ήπην αίζζεκα θαύζνπο ζηελ πεξηνρή όπνπ ν πόλνο γίλεηαη ζπλήζσο αηζζεηόο. Η
έληαζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο δηαθόπηεη ην ζήκα κεηαθνξάο ηνπ πόλνπ πξνο ηνλ
εγθέθαιν ηνπ αζζελνύο. Η δηέγεξζε δελ εμαιείθεη ηνλ πόλν, παξεκβαίλεη απιά ζηελ
νδό αληίιεςεο απηνύ. Ο ζηόρνο ηεο δηέγεξζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ είλαη ε επίηεπμε
ηεο κείσζεο ηνπ πόλνπ ζε πνζνζηό 50-70%.
Περιθερική νεσροδιέγερζη
Η Πεξηθεξηθή λεπξηθή δηέγεξζε είλαη κηα ρεηξνπξγηθή ηερληθή, όπνπ γίλεηαη
εκθύηεπζε ειεθηξνδίσλ ζε πεξηνρέο άιγνπο κε θαηαλνκή πεξηθεξηθώλ λεύξσλ. Η
κέζνδνο είλαη εμαηξεηηθά αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή ζηελ αληηκεηώπηζε
πνιιαπιώλ ζπλδξόκσλ πεξηθεξηθνύ λεπξνπαζεηηθνύ άιγνπο.
Οη πεξηζζόηεξεο επεκβάζεηο γηα πεξηθεξηθήο λεπξνδηέγεξζεο εθηεινύληαη θάησ από
ηνπηθή αλαηζζεζία. Η κέζνδνο ελδείθλπηαη ζε κηα κεγάιε ζεηξά παζήζεσλ, όπσο ε
ρξόληα νζθπαιγία, ε θνθθπγνδπλία, ε δηαβεηηθή πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, ε
κεζνπιεύξηα λεπξαιγία κεηά από ρξόληα παγθξεαηίηηδα, ε παξαηζζεηηθή κεξαιγία, ε
ηληαθή θεθαιαιγία, ε λεπξαιγία κεηά από εμειθπζκό ηνπ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο, ε
κεζεξπεηηθή λεπξαιγία θαη ε κεζνπιεύξηα λεπξαιγία κεηά από ζσξαθνηνκή.

