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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο ιδιοπαθής υδροκέφαλος είναι µία εκφυλιστική νόσος του αποχετευτικού
συστήµατος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού που παρουσιάζεται, κατά κανόνα, στην τρίτη
ηλικία.
Εκδηλώνεται µε δυσχέρεια βάδισης, διαταραχές πρόσφατης µνήµης και ακράτεια
ούρων. Πολλάκις, η διάγνωση του συγχέεται µε άλλα αγγειακά (νόσος της λευκή ουσίας) ή
νευρο-εκφυλιστικά νοσήµατα (άνοιες ή τα εξωπυραµιδικά σύνδροµα), γεγονός που καθιστά
απαραίτητο τον ενδελεχή διαγνωστικό έλεγχο..
H απεικονιστική εξέταση (αξονική ή µαγνητική τοµογραφία) και ο δυναµικός
παρακλινικός έλεγχος (µέτρηση πίεσης και αντίστασης ΕΝΥ, καθώς και εκκενωτική
παρακέντηση) είναι απαραίτητοι προκειµένου να διαφοροποιηθεί η πάθηση αυτή από άλλες
εκφυλιστικές παθήσεις του εγκεφάλου, οι κυριότερες των οποίων είναι οι νόσοι των Alzheimer
και Parkinson.
Ο ιδιοπαθής υδροκέφαλος φαίνεται ότι είναι το µόνο θεραπεύσιµο είδος άνοιας. Η
θεραπεία είναι χειρουργική και παρουσιάζει χαµηλό ποσοστό επιπλοκών, οι οποίες στην
πλειοψηφία τους αντιµετωπίζονται µε επιτυχία.

SUMMARY: Idiopathic Hydrocephalus,
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Idiopathic hydrocephalus is a degenerative disease of the CSF drainage that mainly
affects the elderly. Patients with idiopathic hydrocephalus present with short-term memory
loss, gait disturbance and incontinence.
A significant percentage of the elderly who present with hydrocephalus will have a
co-existence of neuro-degenerative disease (dementia or extrapyramidal syndrome). This
overlapping of pathological mechanisms should be overcome by using extensive diagnostic
tools.
Imaging and CSF dynamic studies, such as intracranial pressure and outflow
resistance measurements, as well as temporary CSF drainage, are mandatory in order to
confirm diagnosis.
Idiopathic hydrocephalus is the only curable type of dementia. Therapy is achieved by
implantation of a shunt system which is composed of two silicone microtubes and a valve
which controls the CSF pressure and flow. Surgical complications are rare and manageable in
most of the cases.

Υ∆ΡΟΚΕΦΑΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ
Ορισµός Υδροκεφάλου:
Ο όρος «Υδροκέφαλος» υπονοεί την παθολογική συλλογή εγκεφαλονωτιαίου
υγρού (ΕΝΥ) µέσα στις φυσιολογικές κοιλότητες («κοιλίες» ή «κοιλιακό σύστηµα»)
του εγκεφάλου. Πρώτος ο Ιπποκράτης ανέφερε τον όρο «υδροκέφαλο» στα
νεογέννητα και βρέφη που παρουσίαζαν διόγκωση της κεφαλής.
Ανατοµία Κοιλιακού Συστήµατος Εγκεφάλου:
Ο εγκέφαλος καλύπτεται από δύο µεµβράνες: (α) τη σκληρά (αρκετά παχιά
και αδιαφανής) και κάτωθεν αυτής (β) την αραχνοειδή (λεπτή και διαφανής).
Κάτωθεν της αραχνοειδούς µήνιγγας, εντός του υπαραχνοειδούς χώρου, κυκλοφορεί
το ΕΝΥ.
Το κοιλιακό σύστηµα του εγκεφάλου αποτελείται από τις δύο πλάγιες κοιλίες
που βρίσκονται στο βάθος των ηµισφαιρίων, την τρίτη κοιλία που κείται στο µέσον
και κάτωθεν των δύο ηµισφαιρίων (µεταξύ των δύο οπτικών θαλάµων) και την
τετάρτη κοιλία που αποτελεί τη συνέχεια της προηγουµένης και βρίσκεται στο
κατώτερο εγκεφαλικό στέλεχος (γέφυρα και προµήκης µυελός) και έµπροσθεν της
παρεγκεφαλίδας (εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ανατοµία κοιλιακού συστήµατος

Οι πλάγιες κοιλίες επικοινωνούν δια του τρήµατος του Monro µε την τρίτη
κοιλία, ενώ η τελευταία µέσω ενός λεπτού πόρου, (υδραγωγός Sylvius) ο οποίος
διαπερνά κεντρικά το ανώτερο εγκεφαλικό στέλεχος (µεσεγκέφαλος), καταλήγει στην
τετάρτη κοιλία από όπου το ΕΝΥ προωθείται (µε τη βοήθεια του παλµικού κύµατος

των αρτηριών του εγκεφάλου) προς τον υπαραχνοειδή χώρο στη βάση του
εγκεφάλου.
Εντός του υπαραχνοειδούς χώρου το ΕΝΥ ακολουθεί δύο ανεξάρτητες
πορείες:
(α) είτε ανέρχεται (κινούµενο εντός του υπαραχνοειδούς χώρου περιβρέχοντας όλη
την εξωτερική επιφάνεια του εγκεφάλου), προς το φλεβικό σύστηµα της κορυφής
του εγκεφάλου (άνω οβελιαίος κόλπος) δια µέσου του οποίου (µε τη βοήθεια µικρών
ηθµών, των Πακχιονίων σωµατίων) αποχετεύεται (επιστρέφει) στη φλεβική
κυκλοφορία,
(β) είτε ρέει προς τη σπονδυλική στήλη που εµπεριέχει τον νωτιαίο µυελό (εικόνα 2).

Εικόνα 2. Σχηµατική εικόνα κυκλοφορίας του ΕΝΥ

Φυσιολογία ΕΝΥ:
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, το ΕΝΥ παράγεται µέσα στο κοιλιακό σύστηµα
από τα χοριοειδή πλέγµατα («ανθοκραµβοειδείς» σχηµατισµοί από κυβικό επιθήλιο)
που αποτελούν συνέχεια του επενδύµατος των κοιλιών και διαθέτουν πλούσια
αγγείωση. Τα χοριοειδή πλέγµατα λειτουργούν ως ηθµός (φίλτρα) των κυτταρικών
στοιχείων και των λοιπών µεγαλοµοριακών σχηµατισµών του αίµατος. Το τελικό
προϊόν (κατά 99% ύδωρ), δηλ το ΕΝΥ, περιέχει ηλεκτρολύτες (K, Na, Ca, Cl),
γλυκόζη και µικρή ποσότητα λευκώµατος (<0.5 g/L).
Η κύρια λειτουργία του ΕΝΥ είναι η προστασία του εγκεφάλου και του
νωτιαίου µυελού («απορρόφηση κραδασµών») από την επαφή τους στο εσωτερικό
σκληρό τοίχωµα του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης, τόσο κατά τις κινήσεις του
σώµατος µας, όσο και µετά από ελαφρά ατυχήµατα. Επιπλέον, το ENY ρυθµίζει τη
µεταφορά ορισµένων θρεπτικών ουσιών προς το νευρικό σύστηµα, ενώ παράλληλα
απαλλάσσει («ξεπλένει») τον νευρικό ιστό από τα προϊόντα του µεταβολισµού του.

Ο φυσιολογικός εγκέφαλος, καθηµερινά, παράγει µισό λίτρο ΕΝΥ (20 ml/ώρα),
ενώ η πίεση του υγρού κυµαίνεται από 0-18 cm H2O (ή 0-15 mmHg), ανάλογα µε τη
στάση του σώµατος και τη δραστηριότητα του ατόµου.
Ο συνολικός όγκος του κυκλοφορούντος ΕΝΥ είναι 150 ml (κοιλιακό σύστηµα
= 30 ml και υπαραχνοειδής χώρος = 120 ml).
Τέλος, το γεγονός ότι ο εγκέφαλος (µε µάζα 1300-1400 gr.), επιπλέει εντός
του ΕΝΥ, έχει ως αποτέλεσµα να έχει λειτουργικό βάρος µόνον 50 gr.
Παθολογική Ανατοµία και Φυσιολογία Υδροκεφάλου:
Οποιοδήποτε κώλυµα («έµφραξη») κατά µήκος του κοιλιακού συστήµατος ή
του υπαραχνοειδούς χώρου θα προκαλέσει παθολογική συλλογή του ΕΝΥ, δηλ.
υδροκέφαλο.
Η έµφραξη, κατά κανόνα, οφείλεται σε συλλογή αίµατος (αυτόµατη
αιµορραγία, κάκωση, νευροχειρουργική επέµβαση κλπ) ή πύου (µηνιγγίτιδα), ή σε
όγκο ή συγγενή διαµαρτία-στένωση ή, τέλος όπως στην περίπτωση του ιδιοπαθούς
υδροκεφάλου, σε εκφύλιση των φυσιολογικών διόδων αποχέτευσης, εξαιτίας της
γήρανσης.
Η παθολογική αυτή συλλογή προκαλεί αύξηση της πίεσης στην ενδοκράνια
κοιλότητα (ενδοκράνια υπέρταση) µε συνέπεια τη συµπίεση του εγκεφάλου. Η
συµπίεση αυτή, δεδοµένης της ενδοτικότητας-ελαστικότητας του εγκεφαλικού
παρεγχύµατος, προκαλεί διαταραχή της νευρωνικής λειτουργίας και µείωση της
αιµάτωσής του. Εφόσον η παθολογική συλλογή του ΕΝΥ είναι βαθµιαία, η επιπλέον
ποσότητα του ΕΝΥ είναι δυνατόν να ανέλθει στα 100-150 ml πριν την εµφάνιση
συµπτωµάτων («χρόνιος υδροκέφαλος»). Αντιθέτως, σε καταστάσεις οξείας
έµφραξης («οξύς υδροκέφαλος») συλλογή πέραν των 50 ml εκδηλώνεται µε βαριά
νευρολογική εικόνα.
Ταξινόµηση Υδροκεφάλου:
Αναλόγως µε την εξέλιξη του ο υδροκέφαλος υποδιαιρείται σε οξύ ή χρόνιο.
Τα είδη του υδροκεφάλου είναι τα ακόλουθα:
(1) Πρωτοπαθής ή Ιδιοπαθής (κατά κανόνα στην τρίτη ηλικία)
(2) ∆ευτεροπαθής εξαιτίας
(α) αιµορραγίας (υπαραχνοειδούς ή ενδοεγκεφαλικής)
(β) κάκωσης
(γ) µηνιγγίτιδας
(δ) όγκου ή κύστης
(ε) ενδοκράνιας επέµβασης
(ς) στένωσης αποχετευτικών αγωγών (υδραγωγού Sylvius)
(ζ) υπερπαραγωγής υγρού (θήλωµα χοριοειδούς πλέγµατος)
(3) Συγγενής (ανωµαλία διάπλασης στην εµβρυική ή νεογνο-βρεφική περίοδο)
Επιδηµιολογία:
Στη Σουηδία υποβάλλονται σε επέµβαση για υδροκέφαλο περί τους 4-5
ενήλικες ανά 100,000 κατοίκους ετησίως, ενώ το 1/3 από αυτούς πάσχει από
ιδιοπαθή υδροκέφαλο (1)
Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Ευαγγελισµού κατά την τελευταία 12ετία
υποβλήθηκαν σε επέµβαση όλων των ειδών υδροκεφάλου 686 ασθενείς (σύνολο

επεµβάσεων και επανεπεµβάσεων = 946). Ποσοστό 35% (241 ασθενείς) αφορούσαν
άτοµα µε ιδιοπαθή υδροκέφαλο.
Κλινική Εικόνα Υδροκεφάλου:
Στις περιπτώσεις που η αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης είναι οξεία ή υποξεία
(εξελίσσεται δηλαδή σε ώρες, µέρες ή λίγες εβδοµάδες) παρατηρείται επίµονοςισχυρός πονοκέφαλος, ναυτία-έµετοι, µείωση όρασης εξαιτίας οιδήµατος οπτικών
νεύρων, δυσχέρεια στάσης-βάδισης (αστασία-αβασία), σύγχυση, υπνηλία ή και
κωµατώδης κατάσταση.
Αντιθέτως, σε χρόνια συλλογή το πλεόνασµα του υγρού απορροφάται από
τον ίδιο τον εγκέφαλο («χρόνιο οίδηµα λευκής ουσίας») µε αποτέλεσµα να
παρουσιάζονται συµπτώµατα µε βαθµιαία επιδείνωση όπως οι νοητικές διαταραχές, η
δυσχέρεια στη βάδιση και η ακράτεια ούρων.
Ι∆ΙΟΠΑΘΗΣ Υ∆ΡΟΚΕΦΑΛΟΣ
Ορισµός:
Το σύνδροµο του ιδιοπαθούς υδροκεφάλου αναφέρεται για πρώτη φορά στη
βιβλιογραφία από τους Hakim και Adams το 1965 (2,3), οι οποίοι περιέγραψαν την
κλινική συµπτωµατολογία («τριάδα» Hakim) των διαταραχών βάδισης-µνήµης και
ακράτειας ούρων σε συνδυασµό µε τη διάταση του κοιλιακού συστήµατος και την
έλλειψη αυξηµένης ενδοκράνιας πίεσης. Οι ίδιοι ανέφεραν τη θεαµατική βελτίωση της
νευρολογικής εικόνας µετά από παροχέτευση του ΕΝΥ.
Στην τελευταία διεθνή διάσκεψη για τον ιδιοπαθή υδροκέφαλο ανακοινώθηκε
ότι η συχνότητα και ο επιπολασµός της νόσου δεν είναι γνωστά (4). Επιπλέον, η
ταξινόµηση διατηρήθηκε σε δύο συγκεκριµένες οµάδες, τον Ιδιοπαθή και τον
∆ευτεροπαθή (γνωστής αιτιολογίας) Φυσιολογικής Πίεσης Υδροκέφαλο (4).
Τέλος, ανακοινώθηκαν οδηγίες που αφορούν στην ειδικότητα, ευαισθησία,
θετική και αρνητική προγνωστική τιµή για (α) τα διαγνωστικά κριτήρια, (β) τις
λειτουργικές δοκιµασίες, (γ) τη χειρουργική θεραπεία και (δ) την έκβαση (4).
Επιδηµιολογία:
Ο επιπολασµός του ιδιοπαθούς υδροκεφάλου δεν είναι γνωστός. Σε µελέτη σε
πληθυσµό άνω των 65 ετών διαπιστώθηκε σε ποσοστό 0.4%, ενώ τα αντίστοιχα
ποσοστά για τα ανοϊκα σύνδροµα (Alzheimer, Lewi, αγγειακή µορφή, κ.α.) και
Parkinson ήταν 1-2% και 0.7% (5, 6).
Στη Νευροχειρουργική Κλινική του Ευαγγελισµού κατά την τελευταία 12ετία
υποβλήθηκαν σε επέµβαση για ιδιοπαθή υδροκέφαλο 241 ασθενείς.
Παθοφυσιολογία:
Σε ορισµένα άτοµα, κατά τη διαδικασία της γήρανσης του εγκέφαλου οι
φυσιολογικές δίοδοι αποχέτευσης (Πακχιόνια σωµάτια) του ΕΝΥ προς τη φλεβική
κυκλοφορία (άνω οβελιαίος κόλπος) φράζουν µε αποτέλεσµα τη συλλογή ΕΝΥ µέσα
στις κοιλίες και τη «χρόνια» συµπίεση του εγκέφαλου (7).
Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι ο όρος υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης είναι
αντιφατικός δεδοµένου ότι η πίεση του ΕΝΥ παρουσιάζει παθολογικές αποκλίσεις
κατά τη διάρκεια του 24ωρου πλην όµως από µελέτες φαίνεται ότι κατά το
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα κυµαίνεται µέσα σε φυσιολογικά όρια (0-18 cm H2O).

Κλινική ∆ιάγνωση Ιδιοπαθούς Υδροκεφάλου:
Η εµφάνιση των νευρολογικών συµπτωµάτων είναι βαθµιαία και πολλάκις
ακολουθεί µία διαδικασία ετών χωρίς οι πάσχοντες ή οι συγγενείς τους να αναζητούν
ιατρική βοήθεια (3, 6).
Συνήθως παρατηρείται ελαφρά αστάθεια-αβεβαιότητα κατά τη βάδιση που
σταδιακά εξελίσσεται σε «αργή» βάδιση ή δυσχέρεια στην ισορροπία κυρίως στην
έναρξη της ορθοστάτησης ή στις στροφές κατά τη βάδιση. Σε ένα επόµενο στάδιο η
αστάθεια είναι εµφανής και ο πάσχων αναφέρει πτώσεις ή δεν δύναται να ανυψώσει
το κάτω άκρο από το έδαφος («µαγνητικό βάδισµα»). Κατά την κλινική επισκόπηση
της βάδισης, στο αρχικό στάδιο, διαπιστώνεται ελαφρά αστάθεια ή βραδύτητα στη
βάδιση ή στην αναστροφή, ενώ σε βαρύτερες καταστάσεις ο βαδίζει σαν να έχει
µαγνήτες στα υποδήµατα, µε µικρά βήµατα, ή αδυνατεί πλήρως να βαδίσει ή να
ορθοστατήσει (αστασία-αβασία). Συχνά η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει άλλες
νευρολογικές καταστάσεις (πυραµιδική διαταραχή, εξωπυραµιδική, παρεγκεφαλική ή
περιφερική διαταραχή) (3, 8, 9, 10, 11).
Σε ότι αφορά στη διαταραχή της ούρησης στο αρχικό στάδιο παρατηρείται
επιτακτική ούρηση και επίγνωση της ακράτειας. Ο πάσχων χαρακτηριστικά
αναφέρει»δεν προλαβαίνω». Σε βαρύτερες καταστάσεις αναφέρεται συνεχής
ακράτεια και χρήση πανών ή καθετήρα. Η διαφορική διάγνωση περιλαµβάνει άλλες
νευρολογικές (ανοϊκά σύνδροµα, βλάβη νωτιαίου µυελού ή ιππουρίδας) ή
ουρολογικές παθήσεις (12).
Οι νοητικές διαταραχές αρχικά είναι ήπιες και περιγράφονται από τους
συγγενείς ως επεισόδια λήθης ή δυσλειτουργία της πρόσφατης µνήµης («αµνησία»),
έλλειψη ενδιαφέροντος στην καθηµερινή δραστηριότητα µε ή χωρίς µειωµένο θυµικό.
Στο επόµενο στάδια παρατηρείται βαριά ανοϊκή συνδροµή µε σύγχυση και παντελή
έλλειψη επικοινωνίας. Η διαφορική διάγνωση θα περιλάβει οπωσδήποτε τα διάφορα
είδη άνοιας (πχ νόσος Alzheimer) και τις ψυχιατρικές παθήσεις. Ο ιδιοπαθής
υδροκέφαλος αρχικά προκαλεί διαταραχή στις εκτελεστικές λειτουργίες (µετωπιαίοι
λοβοί) και αργότερα παρουσιάζονται πλέον γενικευµένες νοητικές δυσλειτουργίες (3,
8, 9, 10, 11).
Συχνά, η «τριάδα» των συµπτωµάτων που αφορούν τη µνήµη-βάδιση-ούρηση
εµφανίζεται ως «µονάδα» ή «δυάδα» (ένα ή δύο συµπτώµατα). Γενικά, οι
περιπτώσεις που παρουσιάζονται µε δυσχέρεια στη βάδιση έχουν καλύτερη
πρόγνωση (3, 8).
Τα ανωτέρω συµπτώµατα κατά κανόνα εµφανίζονται µετά τα 65 έτη. Πολλές
φορές, το περιβάλλον αποδίδει τα προβλήµατα αυτά στην ηλικία ή σε «πρόωρο
γήρας» και δεν αναζητά έγκαιρη και έγκυρη ειδική ιατρική γνώµη. Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα την αντιµετώπιση αρκετών ασθενών σε προχωρηµένο στάδιο της
πάθησης µε συνέπεια τη µειωµένη πιθανότητα επιτυχούς θεραπείας.
Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι, µε δεδοµένη την εκδήλωση της πάθησης
αυτής στην τρίτη ηλικία, θα πρέπει πάντοτε στη διαφορική διάγνωση αλλά και στην
πρόγνωση να προσµετράται η συνολική κατάσταση υγείας και οι συνυπάρχουσες
παθήσεις που προδιαθέτουν στην εµφάνιση αναλόγων συµπτωµάτων από το νευρικό
σύστηµα (3, 8, 9).
Παρακλινός Ελεγχος:
Η εργαστηριακή διάγνωση του ιδιοπαθούς υδροκέφαλου, που συνήθως
εµφανίζεται µετά τα 65, γίνεται µε την αξονική ή τη µαγνητική τοµογραφία, η οποία

απεικονίζει τη διάταση των κοιλιών και το περικοιλιακό οίδηµα της λευκής ουσίας
(εικόνα 3α και 3β).

Εικόνα 3. Αξονική και µαγνητική τοµογραφία υδροκεφάλου µε περικοιλιακό οίδηµα

Επιπλέον, ο υπολογισµός του δείκτη Evans (13), (η απόσταση των
µετωπιαίων κεράτων δια του πλάτους του εγκεφάλου στο ύψος της τρίτης κοιλίας)
εφόσον είναι µεγαλύτερος του 0.3 υποδηλώνει διάταση του κοιλιακού συστήµατος.
Σήµερα διαθέτουµε και λειτουργικές διαγνωστικές εξετάσεις όπως: (α) η
εκκένωση 40-50 ml ΕΝΥ µε οσφυονωτιαία παρακέντηση και η µέτρηση της πίεσης
του, (β) η 24ωρη συνεχής µέτρηση της ενδοκράνιας πίεσης (γ) η µέτρηση της
αντίστασης του ΕΝΥ µε οσφυονωτιαία παρακέντηση, (δ) ολιγοήµερη παροχέτευση
του ΕΝΥ, (ε) η κινηµατογραφική καταγραφή της βάδισης και (ς) η ηλεκτρονική
ανάλυση της βάδισης.
Η θετική ανταπόκριση στην εκκένωση 40-50 ml ΕΝΥ προσφέρει µία επιπλέον
επιβεβαίωση σε ότι αφορά στο καλό χειρουργικό αποτέλεσµα. Παρ’ όλα αυτά, µε
δεδοµένη τη χαµηλή ευαισθησία της (26-61%), η εκκενωτική οσφυονωτιαία
παρακέντηση δεν πρέπει να χρησιµοποιείται ως κριτήριο αποκλεισµού από τη
χειρουργική θεραπεία (14, 15, 16).
Σε ότι αφορά στη µέτρηση της αντίστασης του ΕΝΥ θα πρέπει να επισηµανθεί
ότι η ροή του υφίσταται µία φυσιολογική επιβράδυνση εξαιτίας της ηλικίας. Οι
µελέτες έδειξαν ότι η δοκιµασία αυτή παρουσιάζει µεγαλύτερη ευαισθησία (57-100%)
σε σχέση µε την εκκένωση ΕΝΥ και αντίστοιχη (75-92%) θετική προγνωστική τιµή
(17, 18, 19, 20, 21).
Η ολιγοήµερη (2-3 µέρες) εξωτερική τεχνητή συλλογή του ΕΝΥ (παροχέτευση
περίπου 300 ml) είναι µία εξέταση προσοµοίασης µε υψηλή ευαισθησία (50-100%)
και θετική προγνωστική τιµή (80-100%) (14, 16, 22)
Τέλος, ο νευροψυχολογικός έλεγχος συµβάλλει στην καλύτερη αξιολόγηση
της µνήµης και των λοιπών νοητικών λειτουργιών (15, 23, 24, 25, 26).
Παρά την πληθώρα των παρακλινικών βοηθηµάτων διάγνωσης, η επιλογή των
ασθενών που αναµένεται να παρουσιάσουν βελτίωση των νευρολογικών
προβληµάτων τους, ορισµένες φορές, παραµένει δυσχερής (3).
Θεραπευτική Αντιµετώπιση:
Οταν τεθεί η διάγνωση του υδροκεφάλου, προτείνεται η επέµβαση
παράκαµψης (shunt) του ΕΝΥ µε τοποθέτηση, κάτωθεν του δέρµατος, συστήµατος

σωληνίσκων σιλικόνης µε παρεµβολή µικρής βαλβίδας που ρυθµίζει την αποχέτευση
του υγρού αναλόγως της πίεσής του.
Οι πρώτες προσπάθειες χειρουργικής παράκαµψης του ΕΝΥ έγιναν στις αρχές
του 20ου αιώνα µε απλά ελαστικά σωληνάκια ή διάνοιξη διόδων εντός του κοιλιακού
συστήµατος και θερµοπηξία των χοριοειδών πλεγµάτων µε τη χρήση ενδοσκοπίου
(27, 28).
Η κατασκευή του πρώτου συστήµατος παράκαµψης ΕΝΥ από σωληνάκια και
βαλβίδα σιλικόνης έγινε το 1952 ενώ η πρώτη επέµβαση σε ασθενείς έγινε το 1958
(2, 3). Έκτοτε οι βαλβίδες υπέστησαν πολλαπλές εξελίξεις. Σήµερα χρησιµοποιούνται
βαλβίδες που η πίεση τους προγραµµατίζεται µε φορητό εξωτερικό εξοπλισµό
υπερήχων χωρίς να απαιτείται η χειρουργική αντικατάστασή τους.
Το σύστηµα σωληνίσκων τοποθετείται µε παρακέντηση εντός της κοιλίας του
εγκεφάλου (κεντρικός σωληνίσκος) και καταλήγει µετά από υποδόρια πορεία στην
περιτοναϊκή κοιλότητα (περιφερικός), η οποία έχει την ιδιότητα να απορροφά το ΕΝΥ
(εικόνα 4).

Εικόνα 4. Σχηµατική παράσταση τοποθέτησης εµφυτεύµατος παράκαµψης ΕΝΥ

Εναλλακτικά, ο περιφερικός σωληνίσκος τοποθετείται εντός της έσω
σφαγίτιδας φλέβας. Η διάρκεια της επέµβασης είναι 30-45 min.
Οταν ακολουθούνται τα ορθά κριτήρια επιλογής των ασθενών, η επέµβαση
είναι λίαν αποτελεσµατική και η βελτίωση της µνήµης και βάδισης ιδιαίτερα θεαµατική
(3, 29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).
Οι κυριότερες επιπλοκές, µετά από επέµβαση τοποθέτησης συστήµατος
παράκαµψης ΕΝΥ, είναι οι ακόλουθες: (α) έµφραξη ή µειωµένη παροχέτευση, (β)
επιµόλυνση, (γ) υπερβολική παροχέτευση µε αποτέλεσµα τον πονοκέφαλο ή την
υποσκληρίδια συλλογή και (δ) αιµάτωµα (29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39).

Η έµφραξη συµβαίνει σε ποσοστό 5-10 % και αντιµετωπίζεται µε
επανεπέµβαση (30, 32, 33, 35), ενώ η επιµόλυνση παρουσιάζει διακυµάνσεις (115%) σύµφωνα µε διεθνείς δηµοσιεύσεις (29, 30, 31, 32, 33, 34). Η αντιµετώπιση
της παρουσιάζει δυσκολίες δεδοµένου ότι απαιτεί χειρουργική αφαίρεση του
συστήµατος και αρκετές εβδοµάδες αντιβιοτικής αγωγής προτού γίνει η
επανατοποθέτηση του. Τέλος, η µειωµένη ή υπερβολική παροχέτευση (2-5%)
αντιµετωπίζεται µε εξωτερική τροποποίηση της πίεσης λειτουργίας της βαλβίδας
(µείωση ή αύξηση αντίστοιχα) µε χρήση ειδικού φορητού εξοπλισµού υπερήχων.
Την τελευταία δεκαετία χρησιµοποιούνται, όλο και περισσότερο, οι
προγραµµατιζόµενες ή ρυθµιζόµενες βαλβίδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη
δυνατότητα νέων ρυθµίσεων της πίεσης της βαλβίδας χωρίς νέα επέµβαση για
τοποθέτηση βαλβίδας που λειτουργεί µε χαµηλότερη πίεση (3, 36, 37, 38, 39).
Σε ότι αφορά στην επιλογή του εµφυτεύµατος (βαλβίδας) συστήνεται
προγραµµατιζόµενη µε λειτουργία αντισιφωνίου προκειµένου να αποφεύγεται η
µετεγχειρητική επιπλοκή της υπερβολικής αροχέτευσης όταν το άτοµο κάθεται ή
ορθοστατεί (3, 36, 37).
Πρόγνωση-Εκβαση:
Η πρόγνωση-έκβαση διαχωρίζεται σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη. Με
δεδοµένο ότι πρόκειται για µία νόσο της τρίτης ηλικίας, η βραχυπρόθεσµη εξαρτάται
από τις µετεγχειρητικές επιπλοκές, ενώ η µακρόχρονη έκβαση επηρεάζεται από τις
συνυπάρχουσες νόσους της φθοράς, τόσον του εγκεφάλου (π.χ. άνοιες,
εξωπυραµιδικά σύνδροµα, αγγειακή νόσος) όσον και των άλλων οργάνων (κυρίως
εξω-εγκεφαλικές αγγειακές και καρδιογενείς).
Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν µελέτες κατηγορίας Ι (Class I) σχετικά µε
το βέβαιη διάγνωση και το όφελος (βεβαιότητα έκβασης) της χειρουργικής θεραπείας
(40 41, 42). Οι κατηγορίας 2 (Class II) µελέτες έχουν οδηγήσει στη σύνταξη (από
διεθνή επιτροπή) συστάσεων (Guidelines or Recommendations) που επιτρέπουν µε
σχετική βεβαιότητα την ορθή αντιµετώπιση των ασθενών µε ιδιοπαθή υδροκέφαλο
(40, 41, 42).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ο ιδιοπαθής υδροκέφαλος ή υδροκέφαλος της τρίτης ηλικίας εκδηλώνεται µε
δυσχέρεια βάδισης, διαταραχές πρόσφατης µνήµης και ακράτεια ούρων και η αρχική
διάγνωση (διάταση κοιλιακού συστήµατος) τίθεται µε απεικονιστικό έλεγχο.
Οι λειτουργικές εξετάσεις που αφορούν στη ροή και πίεση το ΕΝΥ είναι
απαραίτητες προκειµένου να διαφοροποιηθεί η πάθηση αυτή από άλλες εκφυλιστικές
παθήσεις του εγκεφάλου, οι κυριότερες των οποίων είναι οι νόσοι των Alzheimer και
Parkinson.
Ο ιδιοπαθής υδροκέφαλος φαίνεται ότι είναι το µόνο θεραπεύσιµο είδος
άνοιας. Η θεραπεία είναι χειρουργική. Οι µετεγχειρητικές επιπλοκές παρουσιάζονται
σε χαµηλό ποσοστό και στην πλειοψηφία τους αντιµετωπίζονται µε επιτυχία.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πρωτόκολλο µελέτης υδροκεφάλου και λοιπών διαταραχών κυκλοφορίας του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Ευαγγελισµός
- Οι ασθενείς που νοσηλεύονται στην Κλινική µας µε τα ανωτέρω προβλήµατα υποβάλλονται
σε ειδικό ενδελεχή έλεγχο προ της επέµβασης παράκαµψης του ΕΝΥ (τοποθέτηση βαλβίδας
υδροκεφάλου).
- Προϋπόθεση για να υποβληθούν στον έλεγχο αυτόν είναι η ηλεκτρονική καταγραφή του
λεπτοµερούς ιστορικού και της κλινικής εικόνας.
- Ο έλεγχος αυτός αποτελείται από διαγνωστικές εξετάσεις και λειτουργικές (προσοµοιωτικές ή
προγνωστικές) δοκιµασίες οι οποίες είναι οι εξής:
(1) αξονική ή µαγνητική τοµογραφία
(2) νευρο-ψυχολογικός έλεγχος (σε επιλεγµένες περιπτώσεις)
(3) κινηµατογράφηση βάδισης (σε επιλεγµένες περιπτώσεις)
(4) η µελέτη ροής ΕΝΥ µέσω ειδικών ακολουθιών µαγνητικής τοµογραφίας
(5) δοκιµαστική (προσοµοιωτική) εκκενωτική οσφυονωτιαία παροχέτευση ΕΝΥ (40-50 ml)
(6) µελέτη αντίστασης ροής ΕΝΥ ((CSF outflow resistance) µε χρήση ειδικού λογισµικού
(7) 24ωρη συνεχής καταγραφή ενδοκράνιας πίεσης

