Υδροκεθαλία
Γενικά-Σσμπηωμαηολογία
Ο όξνο πδξνθεθαιία πξνέξρεηαη από ηηο ιέμεηο ύδσξ θαη θεθαιή, ππνδειώλνληαο κε
ζαθήλεηα ηελ θιηληθή εθείλε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν όγθνο ηνπ
εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ (ΕΝΥ) απμάλεηαη θαη πξνθαιείηαη δηάηαζε ηνπ θνηιηαθνύ
ζπζηήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ. Τα θαηλόκελα απηά κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αύμεζε ηεο
πίεζεο κέζα ζην θξαλίν (ελδνθξάληα πίεζε) θαη ζεκαληηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ
εγθεθάινπ. Η θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηαδήπνηε ειηθία θαη
κπνξεί
λα
αθνξά
από
λενγλά
κέρξη
ππεξήιηθεο.
Η πδξνθεθαιία κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα θάπνηαο λεπξνινγηθήο παζνινγηθήο
θαηάζηαζεο ή λόζνπ, ή κπνξεί λα εκθαληζηεί ρσξίο πξνθαλή αηηηνινγία. Αλεμάξηεηα
όκσο αηηηνινγίαο, ε πδξνθεθαιία εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε επίκνλνπο πνλνθεθάινπο,
δάιε, ηάζε πξνο έκεην, εκεηό, αζηάζεηα, δπζθνιία ζηε βάδηζε, δπζθνιία ζην λα
εζηηάζεη θαλείο ην βιέκκα ηνπ, δηαηαξαρέο όξαζεο, επεξεζηζηόηεηα ή απάζεηα,
αθξάηεηα νύξσλ ή άιιεο δηαηαξαρέο ζηελ νύξεζε, πξνβιήκαηα ζηε κλήκε, κπίθή
αδπλακία, παξάιπζε, ή αύμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θεθαιηνύ ζηα βξέθε. Σηα βξέθε, ε
ύπαξμε ησλ νζηέτλσλ ξαθώλ επηηξέπεη ηε δηάηαζε ηνπ θξαλίνπ, όπνηε ππάξρεη
απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε. Η δπλαηόηεηα απηή ράλεηαη νξηζηηθά κεηά ηε
ζπλνζηέσζε ησλ ξαθώλ ηνπ θξαλίνπ, ε νπνία ζπλήζσο έρεη νινθιεξσζεί κεηά ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ πξώηνπ έηνπο. Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη δελ είλαη απαξαίηεην λα
ζπλππάξρνπλ όια ηα πξναλαθεξζέληα ζπκπηώκαηα γηα λα ππνςηαζηεί θαλείο ηελ
εκθάληζε πδξνθεθαιίαο, νύηε θπζηθά ε παξνπζία θάπνηνπ από ηα παξαπάλσ
ζπκπηώκαηα
ζεκαίλεη
όηη
ν
αζζελήο
πάζρεη
από
πδξνθεθαιία.
Ιαηξηθή βνήζεηα από εμεηδηθεπκέλν λεπξνιόγν ή λεπξνρεηξνπξγό είλαη απαξαίηεηε
γηα ηε ζσζηή δηάγλσζε θαη ηελ θαηάιιειε αληηκεηώπηζε ηεο πδξνθεθαιίαο. Η
θαζπζηεξεκέλε αληηκεηώπηζε ή κε αληηκεηώπηζε ηεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κε
αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν θαη πνιύ ζπρλά λα νδεγήζεη ζην ζάλαην.
Διάγνωζη
Η παξνπζία ηεο πδξνθεθαιίαο κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή κε ηε ιεπηνκεξή
λεπξνινγηθή εμέηαζε ηνπ αζζελνύο. Σπρλά ε λεπξνινγηθή εμέηαζε κπνξεί λα

εθηηκήζεη θαη ηε βαξύηεηα θαη ην βαζκό ηεο πδξνθεθαιίαο. Ωζηόζν, απεηθνληζηηθέο
εμεηάζεηο, όπσο αμνληθή ηνκνγξαθία (CT), καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI) θαη ζε
πεξηπηώζεηο βξεθώλ ππεξερνγξαθία (US), κπνξνύλ όρη κόλν λα ζέζνπλ κε αθξίβεηα
ηε δηάγλσζε ηεο πδξνθεθαιίαο αιιά θαη ζπρλά λα αλαγλσξίζνπλ θαη ηελ αηηηνινγία
ηεο.
Θεραπεία
Η ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο πδξνθεθαιίαο κπνξεί λα γίλεη κε πνιινύο ηξόπνπο.
Σε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, ε πδξνθεθαιία κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί νξηζηηθά
δηνξζώλνληαο ην αίηην ην νπνίν ηελ πξνθάιεζε, είηε εμαηξώληαο ην ρεηξνπξγηθά, όπσο
ζε πεξηπηώζεηο όγθσλ πνπ απνθξάζζνπλ ηε θπζηνινγηθή νδό θπθινθνξίαο ηνπ ΕΝΥ,
είηε αθαηξώληαο ρεηξνπξγηθά ην αίηην ππεξπαξαγσγήο ΕΝΥ (ζήισκα ή θαξθίλσκα
ρνξηνεηδνύο
πιέγκαηνο).
Σηελ πιεηνλόηεηα σζηόζν ησλ πεξηπηώζεσλ πδξνθεθαιίαο είλαη απαξαίηεηε ε
δεκηνπξγία κηαο ηερλεηήο παξαθακπηήξηαο νδνύ θπθινθνξίαο ΕΝΥ, ε νπνία
επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο εκθύηεπζεο ελόο ζπζηήκαηνο ζσιελαξίσλ ζηιηθόλεο κηθξνύ
δηακεηξήκαηνο, ηα νπνία απνρεηεύνπλ ΕΝΥ από ηηο θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ ζε θάπνηα
άιιε θνηιόηεηα ηνπ ζώκαηνο (ζπλήζσο ζηελ πεξηηνλατθή θνηιόηεηα, ε νπνία είλαη ν
ρώξνο πνπ πεξηβάιιεη ηα όξγαλα ηεο θνηιηάο). Τν ζύζηεκα απηό ζπλήζσο
πεξηιακβάλεη: α) έλα ζσιελάξην, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην θνηιηαθό ζύζηεκα ηνπ
εγθεθάινπ, β) έλα ξεδεξβνπάξ, γ) κία βαιβίδα ειέγρνπ ξνήο ΕΝΥ, θαη δ) έλα άιιν
κεγαιύηεξνπ κήθνπο ζσιελάξην, ην νπνίν παξνρεηεύεη ην ΕΝΥ ζηελ πεξηηνλατθή ή
άιιε θνηιόηεηα ηνπ ζώκαηνο πξνο απνξξόθεζε. Όια ηα κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο
παξνρέηεπζεο ΕΝΥ είλαη εκθπηεύζηκα, ηνπνζεηνύληαη από ην λεπξνρεηξνπξγό θάησ
από ην δέξκα θαη κέλνπλ κόληκα εκθπηεπκέλα. Οη ζπρλόηεξα ρξεζηκνπνηνύκελεο
θνηιόηεηεο γηα απνξξόθεζε ηνπ ΕΝΥ είλαη ε πεξηηνλατθή θνηιόηεηα, ε θνηιόηεηα
ηνπ ππεδσθόηα (ρώξνο γύξσ από ηνπο πλεύκνλεο κέζα ζηε ζσξαθηθή θνηιόηεηα), ν
νπξεηήξαο, ε ζθαγίηηδα θιέβα ή ν δεμηόο θαξδηαθόο θόιπνο θαη ε ρνιεδόρνο θύζηε.
Αξθεηά ζπρλά, ε δεκηνπξγεζείζα παξαθακπηήξηα απηή νδόο θπθινθνξίαο ηνπ ΕΝΥ
εκθαλίδεη δπζιεηηνπξγία ιόγσ θάπνηαο κεραληθήο απόθξαμεο, απνζύλδεζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο ζσιελαξίσλ ζηιηθόλεο ή ινίκσμεο ιόγσ εγθαηάζηαζεο κηθξνβίσλ ζε
θάπνην ηκήκα ηνπο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηε ε ρεηξνπξγηθή
αλαζεώξεζε ηνπο, δειαδή είηε ε κεραληθή απόθξαμε ηνπο, είηε ε αληηθαηάζηαζε
ηνπο
κε
λέα
ζσιελάξηα.
Σε απζηεξά επηιεγκέλεο πεξηπηώζεηο, ε αληηκεηώπηζε ηεο πδξνθεθαιίαο κπνξεί λα
γίλεη κε ηε δεκηνπξγία κηαο ελαιιαθηηθήο αλαηνκηθήο νδνύ θπθινθνξίαο ΕΝΥ κεηά
από ρεηξνπξγηθή δηάλνημε κηαο νπήο ζην έδαθνο ηεο ηξίηεο θνηιίαο ηνπ εγθεθάινπ. Η
νπή απηή αλαθέξεηαη σο «ηξίηε θνηιηνζηνκία» θαη επηηξέπεη ηελ θπθινθνξία ΕΝΥ
από ηηο πιάγηεο θαη ηελ ηξίηε θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ ζηνλ πεξηθεξηθό ππαξαρλνεηδή
ρώξν, παξαθάκπηνληαο ηε ζπρλά πξνβιεκαηηθή πεξηνρή ηνπ πδξαγσγνύ ηνπ Sylvius.
Η ρεηξνπξγηθή απηή επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη από εηδηθά εθπαηδεπκέλνπο
λεπξνρεηξνπξγνύο, κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ελδνζθνπίσλ θαη απνηειεί κηα ιεπηή θα
ειάρηζηα
επεκβαηηθή
λεπξνρεηξνπξγηθή
επέκβαζε.
Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο είλαη απαξαίηεηε ε πξαγκαηνπνίεζε δύν επεκβάζεσλ γηα
ηελ νξηζηηθή ζεξαπεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο πδξνθεθαιίαο. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο
κπνξεί λα ρξεηαζηεί ε ηνπνζέηεζε ελόο ζπζηήκαηνο παξνρέηεπζεο ΕΝΥ αξρηθώο θαη
ζηε ζπλέρεηα κηα δεύηεξε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ εμαίξεζε ηνπ ππεύζπλνπ γηα
ηελ πδξνθεθαιία όγθνπ.

Επιπλοκές τειροσργικών επεμβάζεων σδροκεθαλίας
Όπσο θάζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε έηζη θαη νη επεκβάζεηο γηα ηε ζεξαπεία ηεο
πδξνθεθαιίαο ζρεηίδνληαη κε πηζαλέο επηπινθέο. Οη επηπινθέο απηέο αλ θαη ζπάληεο
κπνξεί λα ζπκβνύλ, παξόηη ν λεπξνρεηξνπξγόο έρεη πάξεη θάζε δπλαηό κέηξν γηα ηελ
απνθπγή ηνπο. Γία ιόγνπο ηαμηλόκεζεο, νη επηπινθέο ρσξίδνληαη ζε δηεγρεηξεηηθέο
(νη νπνίεο κπνξεί λα ζπκβνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο), άκεζα
κεηεγρεηξεηηθέο (νη νπνίεο κπνξεί λα ζπκβνύλ κέζα ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα
κεηά ην ρεηξνπξγείν) θαη απώηεξεο (νη νπνίεο κπνξεί λα παξαηεξεζνύλ κεηά από
καθξό
ρξνληθό
δηάζηεκα
από
ηε
ρεηξνπξγηθή
επέκβαζε).
Σηηο δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη νη επηπινθέο ζρεηηδόκελεο κε ηε
ρνξήγεζε γεληθήο ελδνηξαρεηαθήο αλαηζζεζίαο, αιιεξγηθέο ή άιιεο αληηδξάζεηο από
ηε ρνξήγεζε αλαηζζεηηθώλ ή άιισλ θαξκάθσλ, ελδνεγθεθαιηθή αηκνξξαγία από ην
πέξαζκα ηνπ θαζεηήξα ζηιηθόλεο ζην θνηιηαθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ,
ελδνθνηιηαθή αηκνξξαγία θαη ζρεκαηηζκόο ζξόκβνπ αίκαηνο εληόο ηνπ θνηιηαθoύ
ζπζηήκαηνο ηνπ εγθεθάινπ, θαζώο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζε κε
ηθαλνπνηεηηθή ζέζε, ηξαπκαηηζκόο θάπνηνπ δσηηθνύ νξγάλνπ ζηνλ ηξάρειν, ηνλ
ζώξαθα ή ηελ θνηιηά θαηά ηελ εκθύηεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελαξίσλ.
Σηηο άκεζεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία ππνζθιεξηδίνπ
αηκαηώκαηνο (δεκηνπξγία ζξόκβνπ αίκαηνο ζην ρώξν κεηαμύ ηνπ θινηνύ ηνπ
εγθεθάινπ θαη ηεο ζθιεξάο κήλληγαο πνπ ηνλ πεξηβάιιεη) ιόγσ απμεκέλεο
παξνρέηεπζεο ΕΝΥ θαζώο θαη ην «ζύλδξνκν ησλ ιεπηώλ θνηιηώλ» (slit ventricle
syndrome)
επίζεο
ιόγσ
ππεξπαξνρέηεπζεο
ΕΝΥ.
Σηηο απώηεξεο κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ινηκώμεηο,
απνζύλδεζε, δπζιεηηνπξγία ή κεραληθή απόθξαμε ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελαξίσλ,
δηάηξεζεο θάπνηνπ θνίινπ νξγάλνπ ηεο θνηιηάο ή ηεο ππέινπ από ην άθξν ηνπ
εκθπηεπκέλνπ θαζεηήξα παξνρέηεπζεο ΕΝΥ ζηελ πεξηηνλατθή θνηιόηεηα, θαη
ζρεκαηηζκόο
ςεπδνθύζηεσλ
ζηελ
πεξηηνλατθή
θνηιόηεηα.
Μεηεγτειρηηική παρακολούθηζη και θρονηίδα
Μεηά ηε ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε ν αζζελήο ζπλήζσο παξακέλεη γηα κεξηθέο κέξεο
ζην Ννζνθνκείν γηα παξαθνινύζεζε θαη απνζεξαπεία. Τα πεξηζζόηεξα
πξνεγρεηξεηηθά ζπκπηώκαηα βειηηώλνληαη άκεζα κεηεγρεηξεηηθά ή εμαθαλίδνληαη.
Ωζηόζν θάπνηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα απαηηνύλ καθξόηεξν ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηε
βειηίσζε ηνπο, ή κπνξεί αθόκε θαη λα κελ βειηησζνύλ αλ ε βιάβε ηνπ εγθεθάινπ
είλαη
κε
αλαζηξέςηκε.
Είλαη ζπρλή ε πξαγκαηνπνίεζε θάπνησλ απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ, όπσο CT
εγθεθάινπ θαη αθηηλνγξαθίεο θξαλίνπ, ηξαρήινπ, ζώξαθα θαη θνηιίαο γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο βάζεο ζύγθξηζεο γηα πηζαλέο κειινληηθέο εμεηάζεηο.
Οη αζζελείο κε ζύζηεκα παξνρέηεπζεο ΕΝΥ, αιιά θαη νη νηθείνη ηνπο ζα πξέπεη λα
γλσξίδνπλ όηη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε λεπξνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε, επίκνλε
θεθαιαιγία, δάιε, ηάζε πξνο έκεην ή έκεηνη, δπζθνιία ζηελ όξαζε, εξπζξόηεηα ή
νίδεκα θαηά κήθνο ηνπ εκθπηεπκέλνπ ζπζηήκαηνο παξνρέηεπζεο ΕΝΥ, ππξεηόο ή
θαθνπρία, πξέπεη λα δηεξεπλώληαη άκεζα, ώζηε ην ελδερόκελν δπζιεηηνπξγίαο ή
ινίκσμεο λα απνθιείεηαη. Ο αζζελήο ζπλήζσο εθνδηάδεηαη κε κηα εηδηθή θάξηα, ε
νπνία πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρέηεπζεο ΕΝΥ πνπ έρεη

ηνπνζεηεζεί, ηελ πίεζε δηάλνημεο ηεο βαιβίδαο ηνπ, θαζώο θαη πξνεγεζείζεο
κεηαβνιέο. Είλαη απαξαίηεην ν αζζελήο λα θέξεη πάληνηε καδί ηνπ ηελ εηδηθή απηή
θάξηα.

