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Τα µηνιγγιώµατα είναι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται από τα
περιβλήµατα του εγκεφάλου και του νωτιαίου µυελού (µήνιγγες) και
συγκεκριµένα από τη µέση µήνιγγα που ονοµάζεται αραχνοειδής (οι άλλες δύο
είναι η σκληρά και η χοριοειδής).

Ι. ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Γενικά:
Αποτελούν το 15-20% των πρωτοπαθών ενδοκρανίων όγκων. Ως καλοήθεις
όγκοι αυξάνονται µε αργό ρυθµό (κατά τη διάρκεια πολλών ετών) µε
αποτέλεσµα την προσαρµογή του εγκεφάλου και την εµφάνιση ήπιων
νευρολογικών προβληµάτων. Εκδηλώνονται σε οποιαδήποτε ηλικία (σπανίως
στην παιδική), κυρίως όµως στο ηλικιακό εύρος 40-60 έτη. Παρουσιάζουν
ελαφρά επικράτηση στις γυναίκες.
Εντόπιση:
Τα µηνιγγιώµατα αναπτύσσονται οπουδήποτε µέσα στην κρανιακή κοιλότητα.
Ωστόσο εντοπίζονται συχνότερα εκατέρωθεν της µήνιγγας που διαχωρίζει τα
δύο ηµισφαίρια («δρέπανο εγκεφάλου») και η οποία εµπεριέχει τη µεγαλύτερη
αποχετευτική φλέβα του κρανίου («άνω οβελιαίος κόλπος»).
Με σειρά συχνότητας µπορούµε να τα διακρίνουµε σε:
(α) παραοβελιαία και δρεπάνου (25%),
(β) θόλου ή κυρτότητας του κρανίου (25%), κυρίως στη µετωπιαία χώρα
(γ) βάσης του κρανίου (50 %)
γ1) πρόσθιου κρανιακού βόθρου 10% («οσφρητικής αύλακας» 10%)
γ2) µέσου κρανιακού βόθρου 15% («φύµατος ή σφηνοειδούς πτέρυγας»)
γ3) οπισθίου κρανιακού βόθρου 25% (αποκλίµατος, σκηνιδίου, κυρτότητας
οπισθίου βόθρου).
(δ) ενδοκοιλιακά 2% (εντός των «κοιλιών» ή κεντρικών κοιλοτήτων του
εγκεφάλου)

Κλινικές Εκδηλώσεις: (Νευρολογικά Συµπτώµατα ή Σηµεία)
Τα µηνιγγιώµατα, ως καλοήθεις όγκοι, αναπτύσσονται µε αργό ρυθµό και ως
εκ τούτου εµφανίζονται µε ήπια και χρόνια νευρολογικά συµπτώµατα ή
σηµεία.
Οι συχνότερες κλινικές εκδηλώσεις είναι οι εξής: κεφαλαλγία, επιληπτικές
κρίσεις, δυσχέρεια βάδισης, µυική αδυναµία ενός (µονοπληγία) ή δύο άκρων
της ίδιας πλευράς (ηµιπληγία), απώλεια όσφρησης ή όρασης, αιµωδίες
(«µουδιάσµατα») της µιάς πλευρά. Σπανιότερα η µόνη εκδήλωση µπορεί να
είναι οι διαταραχές της συµπεριφοράς, της ψυχικής διάθεσης (κατάθλιψη) ή
της µνήµης.
Απεικονιστική διάγνωση (Μαγνητική Τοµογραφία):
Τα µηνιγγιώµατα παρουσιάζονται σαν στρογγυλά µορφώµατα άλλοτε άλλου
µεγέθους, µε οµαλά όρια (δεν διηθούν την εγκεφαλική ουσία) και οµοιογενή
πρόσληψη του σκιαγραφικού που χορηγείται ενδοφλεβίως κατά τη διάρκεια
της αξονικής ή µαγνητικής τοµογραφίας. Προσλαµβάνουν τη σκιαγραφική
ουσία επειδή έχουν πλούσιο αρτηριακό και φλεβικό δίκτυο.
Θεραπευτική Αντιµετώπιση:
Η θεραπεία των µηνιγγιωµάτων του εγκεφάλου είναι χειρουργική και ο στόχος
του νευροχειρουργού είναι η ριζική εκτοµή τους.
Βεβαίως, η θέση του όγκου εντός του κρανίου, το µέγεθος του, η νευρολογική
εικόνα σε συνδυασµό µε την ηλικία και τη γενική κατάσταση (συνύπαρξη
άλλων νοσηµάτων), είναι οι καθοριστικοί παράγοντες του χειρουργικού
αποτελέσµατος.
Εξαίρεση της παραπάνω στρατηγικής τα µικρά και ασυµπτωµατικά
µηνιγγιώµατα, στα οποία συχνά συστήνεται ετήσια παρακολούθηση µε
µαγνητική τοµογραφία. Σε περίπτωση αύξησης τους µεγέθους τους
προτείνεται η αφαίρεση τους. Επιπλέον, σε άτοµα προχωρηµένης ηλικίας µε
συνύπαρξη
άλλων
σοβαρών
παθήσεων
συστήνεται
συντηρητική
αντιµετώπιση. Σε ασθενείς µε σπάνιες µορφές κακοήθων µηνιγγιωµάτων
(µηνιγγιοσαρκώµατα) συστήνεται µετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Τέλος, σε
µηνιγγιώµατα µικρού σχετικά µεγέθους (έως 3 cm) µε εντόπιση σε µη
προσπελάσιµες
περιοχές
(πχ
«σηραγγώδης
κόλπος»)
συστήνεται
στερεοτακτική ακτινοθεραπεία (γ-knife).
Η προεγχειρητική φαρµακευτική αγωγή (κορτιζόνη, αντιεπιληπτικά), ο
προσεκτικός χειρουργικός σχεδιασµός και η χρήση ειδικού εξοπλισµού
(χειρουργικό µικροσκόπιο, νευροπλοηγός, ειδικά µικροεργαλεία), σε
συνδυασµό µε τις µικροχειρουργικές τεχνικές, είναι οι απαραίτητοι όροι για
ένα επιτυχές χειρουργικό αποτέλεσµα. Επιπλέον, απαιτείται η συµβολή ειδικής

αναισθησίας (νευροαναισθησία) και η µετεγχειρητική νοσηλεία στη µονάδα
εντατικής θεραπείας.

ΙΙ. ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ
Γενικά:
Τα µηνιγγιώµατα του νωτιαίου µυελού εµφανίζονται κυρίως στις ηλικίες 40-70
ετών και είναι συχνότερα στις γυναίκες µε αναλογία 4:1.
Κατά κανόνα εµφανίζονται στη θωρακική µοίρα του νωτιαίου µυελού και
ακολουθούν η αυχενική και η οσφυική µοίρα.
Εντόπιση:
Αναπτύσσονται µέσα στη σπονδυλική στήλη, κάτω από τις µήνιγγες που
περιβάλλουν τον νωτιαίο µυελό και κατά κανόνα εντοπίζονται στη θωρακική
µοίρα του.
Κλινικές Εκδηλώσεις: (Νευρολογικά Συµπτώµατα ή Σηµεία)
Παρουσιάζουν αργή ανάπτυξη και ασκούν πίεση στη µυελική ουσία µε
αποτέλεσµα να εµφανίζονται συµπτώµατα όπως (α) εντοπισµένος πόνος, (β)
αιµωδίες («µουδιάσµατα»), (γ) µυική αδυναµία (πάρεση-παράλυση).
Οταν εντοπίζονται στην αυχενική µοίρα προκαλούν µυική αδυναµία όλων των
άκρων (τετραπάρεση-τετραπληγία), ενώ όταν το µηνιγγίωµα πιέζει τη
θωρακική ή οσφυική µοίρα η αδυναµία εµφανίζεται µόνον στα κάτω άκρα
(παραπάρεση ή παραπληγία).
Απεικονιστική διάγνωση (Μαγνητική Τοµογραφία):
Η διάγνωση τίθεται µε τον απεικονιστικό έλεγχο (µαγνητική τοµογραφία µε
ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικής ουσίας).
Θεραπευτική Αντιµετώπιση:
Η θεραπεία είναι χειρουργική και η πρόγνωση αρίστη. Ο στόχος του
νευροχειρουργού είναι η ριζική εκτοµή του όγκου µε τη χρήση ειδικού
χειρουργικού µικροσκοπίου, µικροεργαλείων και µικροχειρουργικών τεχνικών.

