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Εκφυλιστική Νόσος του Αυχένα
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ∆ΙΣΚΟΠΑΘΕΙΑ - ΣΠΟΝ∆ΥΛΩΣΗ (ΣΤΕΝΩΣΗ)
ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΡΙΖΟΠΑΘΕΙΑ ή ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Εισαγωγή
Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ των παθήσεων της Αυχενικής Μοίρας
της Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ) βασίζεται στην ορθή προεγχειρητική
αξιολόγηση της ΦΥΣΗΣ και της ΘΕΣΗΣ της βλάβης µε τη βοήθεια:
•
•
•

της Κλινικής Νευρολογικής Εξέτασης από τον ειδικό,
της Ακτινολογικής Εξέτασης (υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση µε
Μαγνητική Τοµογραφία) και
του Ηλεκτροφυσιολογικού Έλεγχου από ειδικό νευρολόγο.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη δισκοπάθεια ή στένωση ή σπονδύλωση µεγάλη
σηµασία έχουν:
•

•
•

η διάρκεια της ριζοπάθειας (πόνος-ευρήµατα περιφερικου νευρικού
συστήµατος) ή µυελοπάθειας (ευρήµατα από τα 4 άκρα δηλ το
κεντρικό νευρικό σύστηµα ή τον νωτιαίο µυελό)
η ηλικία και
το ιστορικό νοσηµάτων που πιθανόν να συµβάλουν στην κλινική εικόνα
(αγγειοπάθειες, διαβήτης).

Κατά συνέπεια η απόφαση για χειρουργική αντιµετώπιση:
•
•

στη µεν ριζοπάθεια (αυχενο-ωµο-βραχιόνιος νευραλγία χωρίς ή µε
κινητικά-ριζιτικα ευρήµατα) συναποφασίζεται µε τον πάσχοντα,
στη δε µυελοπάθεια εφόσον τα κλινικά ευρήµατα προκαλούν δυσχέρεια
στις λεπτές κινήσεις των χειρών και στη βάδιση (έντονη σπαστικότατα
ή αστάθεια) είναι επιβεβληµένη και άµεση.

Η χειρουργική προσπέλαση και τεχνική έχει δυο στόχους:
•
•

την αντιµετώπιση (αποσυµπίεση) της στένωσης, κατά συνέπεια την
απελευθέρωση των νευρικών δοµών και
τη σταθεροποίηση ή σπονδυλοδεσία προκειµένου να υπάρξει ταχεία
κινητοποίηση του/της ασθενούς.

Η σύγχρονη χειρουργική της ΑΜΣΣ βασίζεται:
•
•
•
•
•
•

στην εµπειρία του ειδικού χειρουργού
στο χειρουργικό µικροσκόπιο,
στις µικροχειρουργικές τεχνικές,
στον χειρουργικό εξοπλισµό (διπολική διαθερµία, τροχός υψηλής
ταχύτητας-drill, µικροεργαλεία, ειδικοί διαστολείς),
στα εµφυτεύµατα και υλικά σταθεροποίησης/σπονδυλοδεσίας
στον εγχειρητικό ακτινολογικό έλεγχο.

Τέλος, η Φυσική Ιατρική παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην ταχεία ανάρρωση
(αποφυγή επιπλοκών) και τη µακρόχρονη αποκατάσταση των νευρολογικών
διαταραχών.

Είδη Χειρουργικής Αντιµετώπισης
Το κύριο κριτήριο για την επιλογή του είδους της χειρουργικής προσπέλασης
και τεχνικής είναι η συσχέτιση των κλινικό-απεικονιστικών ευρηµάτων.
• Ριζοπάθεια. Σε περιπτώσεις εστιακής (τοπικής) στένωσης-δισκοπάθειας
του µεσοσπονδύλιου τρήµατος (από δισκάκι υλικό µε ή χωρίς οστεοφύτου)
που προκαλεί ωµο-βραχιαλγία και δυσαισθησίες µε ή χωρίς αντικειµενικά
ριζίτικα ευρήµατα, επιλέγεται η µικροδισκεκτοµή-µικροοστεοφυτεκτοµή µε
πρόσθια αυχενική προσπέλαση-σταθεροποίηση µε ειδικό εµφύτευµα
(συνθετικό κλωβό) και υδροξυαπατίτη. Η περαιτέρω κοχλίωση µεταλλικής
πλάκας στα άνωθεν και κάτωθεν σπονδυλικά σώµατα αποφασίζεται κυρίως
από την συνύπαρξη ή µη προεγχειρητικής αστάθειας-ολίσθησης στο
συγκεκριµένο µεσοσπονδύλιο διάστηµα. Κατά κανόνα και ειδικότερα στις
νεότερες ηλικίες δεν απαιτείται η τοποθέτηση πλακάς, δεδοµένου ότι η
σπονδυλοδεσία δυνατόν να προκαλέσει µελλοντική φθορά στον υπερκείµενο
µεσοσπονδύλιο δίσκο εξαιτίας της ανισοµερούς κατανοµής της φόρτισης (τα
δυο υποκείµενα «δεµενα» σώµατα κινουνται εναντι του ενος υπερκειµενου).
• Μυελοπάθεια. Στους πασχοντες από µυελοπάθεια το κριτήριο επιλογης
της προσπέλασης σχετιζεται µε την κατευθυνση της στένωσης-συµπιεσης του
νωτιαιου µυελου. Η συνηθεστερη στένωση προερχεται από τη χρονια
εκφυλιση και οστεοφυτωση του µεσοσπονδυλιου δισκου και την επακολουθη
προσθια πιεση του νωτιαιου µυελου. Κατά συνέπεια η επεµβαση εκλογης είναι
η προσθια αυχενικη προσπέλαση αποσυµπιέσει-σταθεροποιση. Στοχος
της χειρουργικής προσπέλασης και τεχνικής είναι, η δια της προσθιας
τραχηλικης οδου, εκτοµη του προβαλλοντος δισκικου υλικου, των
οστεοφυτων και του οπισθιου επιµηκους συνδεσµου. Σε σπανιοτερες
περιπτωσεις η στένωση αφορά τις οπισθιες δοµες του σπονδυλικου σωληνα
(υπερτροφικος ωχρος συνδεσµος και οστεοφυτωση του σπονδυλικου τοξουπεταλου). Η καταλληλη επεµβαση σε αυτες τις περιπτωσεις είναι η οπισθια
προσπέλαση µε πεταλεκτοµη. Σε πολύ σπανιες καταστασεις η στένωση
είναι συγκεντρικη οποτε απαιτειται συνδυασµος προσθιας και οπισθιας
χειρουργικής αντιµετωπισης σε µια ή δυο χειρουργικες συνεδριες. Αντιθετως,

η συνυπαρξη στένωσης σε περισσοτερο του ενος επιπεδων που προκαλει
ριζιοπαθεια ή µυελοπάθεια είναι σχετικα συχνη. Στις περιπτωσεις αυτες έχει
µεγάλη σηµασία η κλινικό-απεικονιστικη συσχέτιση που θα δωσει τη
δυνατοτητα στον χειρουργο να αποφασισει σε αποσυµπιέσει περισοοτερων
του ενος επιπεδου.

Αποτελέσµατα - Προσδοκίες
Η χειρουργική αντιµετώπιση της αυχενικης µοιρας της σπονδυλικης στηλης
θεωρειται γενικως µια ασφαλης και επιτυχηµενη επεµβαση µε πολύ ελαχιστο
κινδυνο επιπλοκών (< 3 %) και υψηλο πσοσοστο επιτυχιας (95 %).
Ο κυριος στοχος είναι θεραπεια του αλγους (ωµο-βραχιαλγια), η βαθµιαια
ανακτηση της µυικης ισχυος, της ισορροπιας και της αισθητικοτητας, µε
ταυτοχρονη υποχωρηση της σπαστικοτητας.
Σπανιες επιπλοκες της επεµβασης είναι το βραγχος («βραχναδα» της φωνης),
η δυσκαταποσια, η µετατοπιση των υλικων, η επιµολυνση και το αιµατωµα
του χειρουργικου τραυµατο, καθως και η τρωση (κακωση-τραυµατισµος) της
νευρικης ριζας, του νωτιαιου µυελου, ενός µεγαλου αγγειου (κοινη καρωτιδα ή
σπονδυλικη αρτηρια), του οισοφαγου ή της τραχειας ή του συµπαθητικου
πλεγµατος.

