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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

 

Ως υδροκέφαλος ορίζεται η διάταση του κοιλιακού συστήματος του 

εγκεφάλου από περίσσεια εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), είτε λόγω 

υπερπαραγωγής, είτε λόγω κωλύματος στην κυκλοφορία του, είτε λόγω ελλειπούς 

απορροφήσεώς του (76). 

Ως υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (ΥΦΠ) ορίζεται η χρονία διάταση του 

κοιλιακού συστήματος από περίσσεια εγκεφαλονωτιαίου υγρού, συνεπεία 

πλημμελούς απορρόφησής του, συνοδευόμενη από διαταραχές βάδισης, και/ή 

ακράτεια ούρων και/ή νοητικές διαταραχές, σε ένα πλαίσιο φυσιολογικής 

ενδοκράνιας πίεσης. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση γενικά του υδροκεφάλου, συνίσταται στην 

μηχανική παροχέτευσή του μέσω συστήματος βαλβίδας είτε στον περιτοναϊκό χώρο – 

που είναι το συνηθέστερο – είτε στο δεξιό καρδιακό κόλπο (κοιλιοπεριτοναϊκή και 

κοιλιοκολπική παροχέτευση αντιστοίχως).  

Στην περίπτωση του ΥΦΠ, η επιλογή των ασθενών προς παροχέτευση, 

απετέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί προβληματισμό της όλης θεραπευτικής 

διαδικασίας, συνδεδεμένη άμεσα με το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Γιατί, μόνον 50% 

από τους ασθενείς με τα προαναφερθέντα κλινικά και ακτινολογικά στοιχεία θα 

ωφεληθούν τελικά από μία παροχέτευση του ΕΝΥ.  

Έχουν κατά καιρούς προταθεί και εφαρμοσθεί διάφορες δοκιμασίες αλλά 

καμιά, μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί καθοριστική για την επιλογή των ασθενών 

προς παροχέτευση. Μία καινούργια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί τον 

σκοπό της παρούσας έρευνας. Πρόκειται για μία μετεξέλιξη της δοκιμασίας 
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αφαιρέσεως ΕΝΥ μέσω ενός συστήματος προσωρινής εξωτερικής οσφυϊκής 

παροχέτευσης συνδεδεμένο με μία βαλβίδα μέσης πίεσης (51-110mm H2O) και 

καταγραφής των αποτελεσμάτων προκαθορισμένων κλινικών παραμέτρων όπως 

εκτίμηση βάδισης, ούρησης και νοητικής λειτουργίας. Η σύγκριση των κλινικών 

αυτών παραμέτρων προ και μετά της δοκιμασίας συνιστά το πρωταρχικό κριτήριο για 

την ένδειξη παροχέτευσης. 

Στην παρούσα έρευνα, μετά από ένα «γενικό μέρος» όπου εκτίθεται η 

ανατομία του κοιλιακού συστήματος, η παθοφυσιολογία του ΕΝΥ και κατ’ επέκταση 

του υδροκεφάλου, ακολουθεί το «ειδικό μέρος» όπου περιγράφεται η μέθοδος, η 

εφαρμογή της, αναλύονται τα αποτελέσματα και ελέγχεται ο βαθμός αξιοπιστίας της. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του 

ΠΓΝΠ κατά την τελευταία τριετία και αφορά ασθενείς που νοσηλεύθηκαν κατά το 

πιο πάνω χρονικό διάστημα. 

 

 Mε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον 

Διευθυντή της Νευροχειρουργικής Κλινικής Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Θεόδωρο 

Μαραζιώτη, επιβλέποντα αυτής της εργασίας, ο οποίος μου υπέδειξε να αναλάβω το 

θέμα «η προγνωστική αξία της προσωρινής εξωτερικής οσφυϊκής παροχέτευσης με 

βαλβίδα μέσης πίεσης στον υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης» και ο οποίος με 

καθοδήγησε όλο αυτό το διάστημα . Η εμπιστοσύνη και η αμέριστη συμπαράστασή 

του κατά την εκπόνηση και συγγραφή αυτής της διατριβής, υπήρξαν το θεμέλιο και η 

κινητήριος δύναμη για την ολοκλήρωσή της. 

 Βαθύτατες ευχαριστίες θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω προς τον 

Επίκουρο Καθηγητή κ. Δημήτριο Κωνσταντίνου, διαρκή οδηγό και συμπαραστάτη 



 13

κατά τη διάρκεια ολοκλήρωσης της διατριβής. Τον ευχαριστώ θερμά για τις 

πολύτιμες συμβουλές, και την υποστήριξή του με βιβλιογραφικά δεδομένα. 

 Στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παπαθανασόπουλο   Παναγιώτη    , θέλω 

να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για την άρτια καθοδήγηση και αρμονική 

συνεργασία κατά την διάρκεια αυτών των ετών.  

 Στον φίλο και συνεργάτη Καρδιολόγο κ. Ανδρέα Καλογερόπουλο, εκφράζω 

ένα θερμό ευχαριστώ για την ενασχόλησή του με την στατιστική ανάλυση των 

δεδομένων της μελέτης και την βοήθειά του στην εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. 

 Για την εκπόνηση αυτής της διατριβής απαραίτητη ήταν η συνδρομή του 

λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Νευροχειρουργικής Κλινικής 

καθώς και του νοσηλευτικού προσωπικού του Χειρουργείου. Θέλω να εκφράσω την 

ευγνωμοσύνη μου για την αμέριστη συμπαράστασή τους και τη εξαιρετική 

συνεργασία. 

 Ελπίζω ότι η παρούσα μελέτη θα θεωρηθεί ως ειλικρινής προσπάθεια στον 

τομέα της έρευνας περί της ορθής διαγνωστικής προσπέλασης του υδροκεφάλου 

φυσιολογικής πίεσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

 

 

 

 

 

2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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2.1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ 

 

Η αναγνώριση και ανακάλυψη ότι στο κέντρο του εγκεφάλου υπάρχει «νερό» 

και μάλιστα «ύδωρ διαυγές ως από βράχου» εντυπωσίαζε τον ιατρό από την αρχή της 

ιστορίας της ιατρικής, εδώ και χιλιάδες χρόνια, και τον προκαλούσε να δώσει 

ερμηνεία για την ύπαρξη και τη λειτουργία του. Η χαρακτηριστική δυσμορφία που 

προκαλούσε η αύξηση αυτή του «νερού» με την υπερμεγέθη κεφαλή και το ολύμπιο 

προσωπείο κατέτασσε τη νόσο αυτή στις «ιερές νόσους», όπου ενεπλέκετο πολλές 

φορές η φιλοσοφία με την ιατρική. Στο κοιλιακό σύστημα του εγκεφάλου εθεωρείτο 

για χιλιάδες χρόνια ότι εδράζει η «ψυχή» του ανθρώπου η οποία βρίσκεται εντός 

αυτού σε μία αέναη διαδικασία κάθαρσης και εξαγνισμού. 

 

Η συμβολή των Ελλήνων Ιατρών κατά την Αρχαιότητα, την Ρωμαϊκή και 

Βυζαντινή εποχή 

 

 Οι πρώτες παρατηρήσεις και περιγραφές της ύπαρξης του «εγκεφαλικού 

ύδατος», καθώς και οι αρχικές θεραπευτικές παρεμβάσεις ως προς την αντιμετώπιση 

της υπερβολικής αύξησης του, αποδίδονται στους αρχαίους Έλληνες. Ο Ιπποκράτης 

ο Κώος (460-370 π.Χ) αναγνωρίζεται ως ο πρώτος ιατρός που θεωρούσε τον 

υδροκέφαλο νόσο, την περιέγραψε και προσπάθησε να την αντιμετωπίσει. Ο 

Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που αναφέρει και τους καθετηριασμούς του κοιλιακού 

συστήματος, αν και το γεγονός αυτό σήμερα αμφισβητείται γιατί ίσως τελικά 
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παροχέτευε τον υπαραχνοειδή χώρο (10,11). Ο Ηρόφιλος της Αλεξάνδρειας (325-

255 π.Χ), ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ανατομίας (12), αναγνώρισε στον 

εγκέφαλο τις κοιλίες, περιέγραψε τη σημασία της 4ης κοιλίας, τις μήνιγγες και 

αναφέρθηκε στη λειτουργία τους δίνοντας έμφαση στην αραχνοειδή μήνιγγα. 

Αναγνώρισε το κατώτερο τμήμα του εδάφους της 4ης κοιλίας και το ονόμασε 

«γραφικό κάλαμο» και συνέβαλλε τα μέγιστα στην περιγραφή του κοιλιακού 

συστήματος. O Γαληνός (128-200 μ.Χ) (11) αναγνώρισε την επικοινωνία μεταξύ των 

πλάγιων κοιλιών και επισήμανε την ατροφία του εγκεφαλικού παρεγχύματος και τη 

λέπτυνση του κρανίου. Οι Αρχαίοι Έλληνες επιχειρούσαν αντιμετώπιση του 

υδροκεφάλου δια εισαγωγής δεσμών εξ ελικοειδούς φλοιού δένδρου εντός των 

κοιλιών προκειμένου να επιτευχθεί παροχέτευση του υγρού (13). Αναφέρεται επίσης 

ότι περίδεναν γύρω από το κεφάλι του ασθενούς τολύπια υφάσματος του οποίου τις 

άκρες τις εισήγαγαν σε τρήματα που είχαν ανοίξει στο κρανίο με κρανιοανατρήσεις. 

Ο Οριβάσιος (325-405 μ.Χ), πίστευε ότι ο υδροκέφαλος οφείλεται σε κακούς 

χειρισμούς των μαιών κατά τη διάρκεια του τοκετού. Διαχώριζε τη συσσώρευση 

υγρού α) ανάμεσα στο επικράνιο και στο δέρμα β) ανάμεσα στο κρανίο και στο 

περικράνιο γ) ανάμεσα στο κρανίο και στις μήνιγγες (14). 

 

Η συμβολή των Αράβων Ιατρών κατά τον Μεσαίωνα 

 

 Σημαντική ήταν η συμβολή του Αbul-Quasim Al Zahrawi (936-1013 μ.Χ) ο 

οποίος πραγματοποιούσε κρανιοανάτρηση και στη συνέχεια διάνοιξη του 

υπαραχνοειδούς χώρου και δημιουργία επικοινωνίας του υγρού με τον επικράνιο 

χώρο ούτως ώστε να απορροφάται το ΕΝΥ από την επικράνιο απονεύρωση (15).  
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Η συμβολή των Ιατρών κατά την Αναγέννηση 

 

 Ο Vesalius (1514-1564 μ.Χ) ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι ο 

υδροκέφαλος οφείλεται σε συσσώρευση υγρού μέσα στις κοιλίες (11), ενώ ο Thomas 

Willis (1621-1675 μ.Χ) είναι ο πρώτος που υποθέτει ότι το ΕΝΥ παράγεται από τα 

χοριοειδή πλέγματα των κοιλιών και υφίσταται ως υγρό (16). O Giovani Battista 

Morgani (1682-1771 μ.Χ) ο οποίος θεωρείται πατέρας της παθολογικής ανατομικής, 

αναφέρει ότι υδροκέφαλος μπορεί να υπάρξει χωρίς μεγέθυνση της κεφαλής (17). 

Επίσης ο Robert Whytt το 1768 είναι ο πρώτος που περιγράφει τον υδροκέφαλο ως 

νόσο και επισημαίνει τους κινδύνους παρακέντησης των κοιλιών του εγκεφάλου (18). 

 

 

Η συμβολή των Ιατρών κατά τoν 19ο αιώνα 

 

 Μέχρι και τον 19ο αιώνα οι γνώσεις γύρω από την ανατομία των κοιλιών και 

την παθοφυσιολογία του ΕΝΥ ήταν ανεπαρκείς με αποτέλεσμα η θεραπευτική 

προσέγγιση της νόσου συνίστατο στη χορήγηση καθαρκτικών ή διουρητικών, στη 

σφικτή περίδεση της κεφαλής, σε αφαιμάξεις, ενδοκοιλιακή έγχυση Ιωδίου, σε 

καρνιοανατρήσεις ή ακόμη και σε απολίνωση της καρωτίδας.  

  Μέσα στον αιώνα αυτόν ξεχώρισαν ο Francois Magendie (1783-1855) ο 

οποίος περιέγραψε το μέσο παρεγκεφαλιδικό τρήμα που φέρει το όνομά του και την 

κυκλοφορία του ΕΝΥ μέσα στο εγκέφαλο (16). Ο Luschκa το 1859 περιέγραψε δύο 

επιπλέον πλάγια τρήματα εξόδου του ΕΝΥ (16). Ο Quinke περιγράφει την 
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οσφυονωτιαία παρακέντηση ως αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης του 

υδροκεφάλου (19). 

 

 

Η συμβολή των Ιατρών κατά το πρώτο ήμισυ του 20ου αιώνα 

 

 Μέσα στον 20ο αιώνα μελετήθηκε ενδελεχώς η δυναμική της κυκλοφορίας 

του ΕΝΥ και κατέστη δυνατή η αποτελεσματική αντιμετώπιση του υδροκεφάλου, με 

την υποστήριξη της νέας τεχνολογίας.  

 Ο Walter E. Dandy (1886-1946) απέδειξε πειραματικά πως υπεύθυνα για την 

παραγωγή του ΕΝΥ είναι τα χοριοειδή πλέγματα των πλαγίων κοιλιών (20). Ιστορικό 

σταθμό αποτελούν η μέθοδος διάχυσης κατά Papenheimer και η εισαγωγή 

ραδιοϊσοτόπων που οδήγησαν στον υπολογισμό του ρυθμού παραγωγής και 

απορρόφησης του ΕΝΥ καθώς και στην επισήμανση ότι μέρος της παραγωγής του 

ΕΝΥ γίνεται και εκτός των χοριοειδών πλεγμάτων.  

 Όσον αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση, αναφέρουμε τον Payr το 1908 ο 

οποίος χρησιμοποίησε πρώτος φλεβικά μοσχεύματα με τις «βαλβίδες» τους για να 

παροχετεύσει το ΕΝΥ από τις κοιλίες στον άνω οβελιαίο κόλπο και στις σφαγίτιδες, 

με απογοητευτικά αποτελέσματα. O Kausch το ίδιο διάστημα χρησιμοποίησε 

λαστιχένιους καθετήρες εκτρέποντας το ΕΝΥ στην περιτοναϊκή κοιλότητα και 

θεωρείται ο πατέρας της κοιλιοπεριτοναϊκής παροχέτευσης. Ο Dandy το 1922 με 

υπομετωπιαία κρανιοτομία και θυσιάζοντας το ένα οπτικό νεύρο δημιουργούσε 

επικοινωνία του εδάφους και του πλαγίου τοιχώματος της 3ης κοιλίας με τις 

δεξαμενές της βάσης. Ο WJ Mixter το 1923 πρώτος εισήγαγε την τρίτη κοιλιοστομία 

(δημιουργία επικοινωνίας της τρίτης κοιλίας με τις δεξαμενές της βάσης) (21). 
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Η συμβολή των Ιατρών κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα 

 

 Το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα αποτέλεσε και το σημείο καμπής στην 

επιτυχή αντιμετώπιση του υδροκεφάλου. Σε ερευνητικό επίπεδο μεγάλο σταθμό 

αποτέλεσαν οι μελέτες του Hakim στην Μπογκοτά της Κολομβίας και η αναγώριση 

ενός νέου συνδρόμου του υδροκεφάλου φυσιολογικής πίεσης (21).  

 Οι Frank Nulsen και Eugene Splitz το 1949 απέδειξαν ότι η 

κοιλιοσφαγιτιδική παροχέτευση του ΕΝΥ με βαλβίδα που επιτρέπει την ελεύθερη 

ροή του ΕΝΥ αλλά εμποδίζει την παλινδρόμηση του αίματος αποτελεί 

αποτελεσματική θεραπεία του υδροκεφάλου (21). Ο John Holter μηχανικός, 

ωθούμενος από προσωπικό ενδιαφέρον προκειμένου να σώσει το γιο του που έπασχε 

από υδροκέφαλο, συνέβαλε στη σχεδίαση και κατασκευή της βαλβίδας Spitz-Holter 

(1956), η οποία αποδείχθηκε σωτήρια για χιλιάδες ασθενείς (22).  To ίδιο διάστημα ο 

Robert H. Pudenz (1911-1998) χρησιμοποίησε επιτυχώς βαλβίδα κατασκευασμένη 

από σιλικόνη για παροχέτευση του ΕΝΥ από το κοιλιακό σύστημα στο δεξιό 

καρδιακό κόλπο (21).  
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2.2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ  

ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ 

 

 

 Το σύστημα των κοιλιών του εγκεφάλου αποτελείται από τις δύο πλάγιες, την 

τρίτη (ή μέση) κοιλία και την τέταρτη κοιλία (Εικ. 2.1). Οι δύο πλάγιες κοιλίες 

επικοινωνούν δια των μεσοκοιλιακών τρημάτων (του Monro) με την τρίτη κοιλία. 

Η τρίτη κοιλία συνδέεται με την τέταρτη διαμέσου του υδραγωγού του εγκεφάλου 

(υδραγωγού του Sylvious). Η τέταρτη κοιλία, με τη σειρά της, συνεχίζεται με τον 

κεντρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού, και δια των τρημάτων της οροφής της 

επικοινωνεί με τον υπαραχνοειδή χώρο (του κρανίου και του σπονδυλικού σωλήνος). 

Ο κεντρικός σωλήνας στο κάτω άκρο του νωτιαίου μυελού καταλήγει τυφλά, 

διευρυνόμενος στην τελική κοιλία (ή πέμπτη κοιλία) (Εικ. 2.1). 

 Οι κοιλίες κατάγονται από την αρχική κοιλότητα του εμβρυικού νευρικού 

σωλήνος. Εσωτερικά επενδύονται με επένδυμα και είναι πλήρεις με 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ). 

 



 22

                 
 

 

                 Εικ. 2.1. Παραγωγή και κυκλοφορία του ΕΝΥ 

 

 

2.2.1. ΠΛΑΓΙΕΣ ΚΟΙΛΙΕΣ 

 

 Εντός εκάστου ημισφαιρίου υπάρχει ανά μία πλάγια κοιλία (Εικ. 2.2). Κάθε 

κοιλία έχει αδρώς το σχήμα «C» και υποδιαιρείται στο σώμα, το οποίο καταλαμβάνει 

χώρο εντός του βρεγματικού λοβού και το οποίο αντίστοιχα εντός του μετωπιαίου, 

του ινιακού και του κροταφικού λοβού επεκτείνονται το μετωπιαίο (ή πρόσθιο), το 

ινιακό (ή οπίσθιο) και το κροταφικό (ή κάτω) κέρας της πλάγιας κοιλίας. Η 
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πλάγια κοιλία επικοινωνεί με την τρίτη κοιλία μέσω του μεσοκοιλιακού τρήματος 

(Εικ. 2.2 και 2.3). Το τρήμα αυτό βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος του έξω τοιχώματος 

της τρίτης κοιλίας και αφορίζεται μπροστά από το πρόσθιο σκέλος της ψαλίδας και 

πίσω από το πρόσθιο άκρο του θαλάμου.  

 

                

 

                Εικ. 2.2. Εκμαγείο των κοιλοτήτων του εγκεφάλου 

 

 Το χοριοειδές πλέγμα της πλάγιας κοιλίας προβάλλει εντός της κοιλίας από 

την έσω επιφάνειά της και είναι μία αγγειοβριθής πτυχή αποτελούμενη από χοριοειδή 

μήνιγγα επικαλυμμένη με το επένδυμα της κοιλίας (Εικ. 2.4). Στην πραγματικότητα 
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το χοριοειδές πλέγμα είναι το ανώμαλο έξω χείλος του χοριοειδούς  ιστίου, που είναι 

διπέταλη πτυχή της χοριοειδούς μήνιγγας κείμενη μεταξύ ψαλίδας, προς τα άνω, και 

της άνω επιφάνειας του θαλάμου, προς τα κάτω (Εικ. 2.6). Στη θέση όπου 

συνενώνεται το σώμα με το κροταφικό κέρας, το χοριοειδές πλέγμα συνεχίζεται εντός 

του κροταφικού κέρατος και προβάλλει δια της χοριοειδούς σχισμής. 

 

 

               

 

Εικ. 2.3. Μέση οβελιαία διατομή του εγκεφάλου. Φαίνονται η τρίτη           

κοιλία, ο υδραγωγός του Sylvious και η τετάρτη κοιλία. 
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Εικ. 2.4. Σχηματική στεφανιαία απεικόνιση της τρίτης και  

πλαγίων  κοιλιών,   αντίστοιχα προς το μεσοκοιλιακό τρήμα. 

 

 

2.2.2. ΤΡΙΤΗ ΚΟΙΛΙΑ 

 

 Η τρίτη κοιλία είναι σχισμοειδής κοιλότητα μεταξύ των δύο θαλάμων. Προς 

τα πρόσω επικοινωνεί με την πλάγια κοιλία, διαμέσου του μεσοκοιλιακού τρήματος 

του Monro και προς τα πίσω με την τέταρτη κοιλία διαμέσου του υδραγωγού του 

Sylvious (Εικ. 2.3, 2.2, 2.7). Τα χοριοειδή πλέγματα της τρίτης κοιλίας 

σχηματίζονται από το χοριοειδές ιστίο το υπερκείμενο της οροφής της τρίτης κοιλίας 

(Εικ. 2.4). Το αγγειοβριθές χοριοειδές ιστίο, δεξιά και αριστερά από τη μέση γραμμή, 

προβάλλει προς τα κάτω εντός της τρίτης κοιλίας, εγκολπώνοντας το επένδυμα της 

οροφής της. Οι δύο αγγειοβριθείς πτυχές που κρέμονται από την οροφή της τρίτης 

κοιλίας αποτελούν τα χοριοειδή πλέγματα της τρίτης κοιλίας. 
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 Η αιμάτωση του χοριειδούς ιστίου και επομένως και των χοριειδών 

πλεγμάτων της τρίτης και των πλαγίων κοιλιών προέρχεται από τους χοριοειδείς 

κλάδους των έσω καρωτίδων και της βασικής αρτηρίας, δηλ. από την πρόσθια 

χοριοειδή αρτηρία και τις έξω και έσω οπίσθιες χοριοειδείς αρτηρίες (3) Το 

φλεβικό αίμα απάγεται με τις έσω εγκεφαλικές φλέβες, οι οποίες συνενούμενες 

σχηματίζουν τη μεγάλη φλέβα του εγκεφάλου. Η μεγάλη φλέβα (του Γαληνού) του  

εγκεφάλου συνενούμενη με τον κάτω οβελιαίο φλεβώδη κόλπο εκβάλλουν στον ευθύ 

κόλπο.  

 

              

      

 

     Εικ. 2.5. Μέση οβελιαία διατομή της τετάρτης κοιλίας. Προέλευση  

     και  κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 
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Εικ. 2.6. Μετωπιαία διατομή: Α. Των κοιλοτήτων της τρίτης  

και των πλαγίων κοιλιών  Β. Κοιλότητα του κροταφικού  

κέρατος της πλαγίας κοιλίας. 

 

 

2.2.3. ΥΔΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ (ΥΔΡΑΓΩΓΟΣ ΤΟΥ SYLVIOUS) 

 

 Ο υδραγωγός του Sylvious είναι στενός σωλήνας, μήκους περί το 1,8 εκ., που 

συνδέει την Τρίτη με την τέταρτη κοιλία (Εικ. 2.2, 2.3). Επενδύεται με το επένδυμα 

και περιβάλλεται από στιβάδα φαιάς ουσίας, που ονομάζεται κεντρική φαιά ουσία 
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(του μέσου εκεφάλου). Η ροή του ΕΝΥ γίνεται από την τρίτη προς την τέταρτη 

κοιλία. Εντός του υδραγωγού δεν υπάρχει χοριοειδές πλέγμα. 

 

  

 

          Εικ. 2.7. Υπαραχνοειδής χώρος πέριξ του εγκεφαλικού ημισφαιρίου. 

 

 

2.2.4. ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΟΙΛΙΑ 

 

Η τέταρτη κοιλία είναι κοιλότητα μπροστά από την παρεγκεφαλίδα και πίσω 

από τη γέφυρα και το άνω ήμισυ του προμήκους (Εικ. 2.5). Προς τα άνω συνεχίζεται 

με τον υδραγωγό του Sylvious και προς τα κάτω με τον κεντρικό σωλήνα του 

νωτιαίου μυελού. Η τέταρτη κοιλία έχει πλάγια τοιχώματα, οροφή και το 

ρομβοειδούς σχήματος έδαφος.  

Η δίκην αντισκήνου οροφή προβάλλει προς την παρεγκεφαλίδα. Τα δύο 

πλάγια κολπώματα επεκτείνονται προς τα έξω, γύρω από τον προμήκη, και 
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εμφανίζουν έκαστον από ένα πλάγιο τρήμα της τετάρτης κοιλίας ή τρήμα του 

Luschka (Εικ. 2.2). Επίσης στην οροφή της τετάρτης κοιλίας υπάρχει και το μέσο 

τρήμα του Magendie (Εικ. 2.5). Διαμέσου αυτών των τριών τρημάτων της οροφής 

της τέταρτης κοιλίας το εγκεφαλονωτιαίο υγρό εισέρχεται στον υπαραχνοειδή χώρο. 

Το χοριοειδές πλέγμα της τετάρτης κοιλίας έχει σχήμα «Τ». Το κάθετο 

σκέλος του Τ είναι διπλό (σχήμα κεφαλαίου ελληνικού «Π») (Εικ. 2.5). Κρέμεται 

από το κάτω ήμισυ της οροφής της κοιλίας και σχηματίζεται από το εξαιρετικά 

αγγειοβριθές χοριοειδές ιστίο. Το χοριοειδές ιστίο είναι διπέταλη πτυχή της 

χοριοειδούς μήνιγγας, που προβάλλει στο εσωτερικό της τετάρτης κοιλίας 

εγκολπώνοντας το επένδυμά της. Το οριζόντιο σκέλος του «Τ» επεκτείνεται 

εκατέρωθεν του πλάγιου τοιχώματος. Η αιμάτωση του πλέγματος γίνεται από 

κλάδους των οπισθίων κάτω παρεγκεφαλιδικών αρτηριών. 

 

 

2.2.5. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ  

 

 Ο κεντρικός σωλήνας, προς τα άνω, διανοίγεται στην τέταρτη κοιλία. Προς τα 

κάτω, διαμέσου του κλειστού κάτω ημίσεως του προμήκους μυελού, διατρέχει όλο το 

μήκος του νωτιαίου μυελού. Αντίστοιχα προς το μυελικό κώνο διευρύνεται λίγο και 

αποτελεί την τελική (ή πέμπτη κοιλία) (Εικ. 2.1). Επομένως, ο κεντρικός σωλήνας 

στο κάτω άκρο του καταλήγει τυφλά και είναι πλήρης με εγκεφαλονωτιαίο υγρό και 

επενδυμένος με επένδυμα. Περιβάλλεται από φαιά ουσία, το φαιό σύνδεσμο του 

νωτιαίου μυελού. Στον κεντρικό σωλήνα δεν υπάρχει χοριοειδές πλέγμα. 
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2.2.6. ΜΗΝΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

 Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται από τρεις υμένες, τις 

μήνιγγες: τη σκληρή μήνιγγα, την αραχνοειδή μήνιγγα και τη χοριοειδή μήνιγγα. 

 

2.2.6.1. Σκληρή μήνιγγα 

 

 Η σκληρή μήνιγγα κλασσικώς περιγράφεται ως αποτελούμενη από δύο 

πέταλα, το εξωτερικό ενδοστεϊκό πέταλο και το εσωτερικό μηνιγγικό πέταλο, τα 

οποία είναι συνυφασμένα μεταξύ τους, εκτός από ορισμένες γραμμικώς φερόμενες 

θέσεις, όπου αποχωρίζονται και μεταξύ των δύο πετάλων σχηματίζονται οι 

φλεβώδεις κόλποι.  

 Το ενδοστεϊκό πέταλο αποτελεί το περιόστεο που καλύπτει την έσω 

επιφάνεια των οστών του κρανίου (ενδοκράνιο). Αντίστοιχα προς το ινιακό τρήμα δεν 

συνεχίζεται στη σκληρά μήνιγγα του νωτιαίου μυελού. Αντίστοιχα προς τα χείλη 

όλων των τρημάτων του κρανίου συνεχίζεται με το περιόστεο της εξωτερικής 

επιφάνειας των οστών του κρανίου (εξωκράνιο). 

  Το μηνιγγικό πέταλο αποτελεί την ιδίως σκληρή μήνιγγα. Είναι παχύς και 

ανθεκτικός ινώδης υμένας που καλύπτει τον εγκέφαλο. Δια του ινιακού τρήματος 

συνεχίζεται με τη σκληρή μήνιγγα του νωτιαίου μυελού. Το μηνιγγικό πέταλο 

σχηματίζει έλυτρα γύρω από τα εγκεφαλικά νεύρα μέχρι και την έξοδό τους από τα 

τρήματα του κρανίου. Μετά την έξοδό τους συνέχεται με το επινεύριο των νεύρων.  
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 Το μηνιγγικό πέταλο προσεκβάλλει  εντός του κρανίου σχηματίζοντας 

τέσσερα διαφράγματα: το δρέπανο του εγκεφάλου, το σκηνίδιο της 

παρεγκεφαλίδας, το δρέπανο της παρεγκεφαλίδας και το διάφραγμα του εφιππίου 

ή της επίφυσης. 

 Η άρδευση της σκληρής μήνιγγας γίνεται από την πρόσθια, μέση και οπίσθια 

μηνιγγική αρτηρία. Κλάδοι του τριδύμου νεύρου νευρώνουν τη σκληρή μήνιγγα 

πάνω από το σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδας, ενώ υποσκηνιδιακά νευρώνεται από 

κλάδους των τριών πρώτων αυχενικών νεύρων και του πνευμονογαστρικού. Επίσης 

δέχεται νεύρωση από την αυχενική μοίρα του συμπαθητικού στελέχους. 

 

 

2.2.6.2. Αραχνοειδής μήνιγγα 

 

 Η αραχνοειδής μήνιγγα είναι ένας λεπτός, αδιαπέρατος υμένας που περιβάλλει 

τον εγκέφαλο επί τα εκτός της χοριοειδούς μήνιγγας και επί τα εντός της σκληρής 

μήνιγγας. Μεταξύ της αραχνοειδούς και της σκληρής μήνιγγας σχηματίζεται ένας 

σχισμοειδής χώρος, ο υποσκληρίδιος χώρος, πληρούμενος από λεπτότατο στρώμα 

υγρού. Μεταξύ της αραχνοειδούς και της χοριοειδούς μήνιγγας σχηματίζεται ο 

υπαραχνοειδής χώρος που πληρούται με εγκεφαλονωτιαίο υγρό.  

 Σε ορισμένες θέσεις η αραχνοειδής μήνιγγα, προβάλλουσα εντός των 

φλεβωδών κόλπων, κυρίως του άνω οβελιαίου, σχηματίζει τις αραχνοειδείς λάχνες. 

Σωροί πυκνών αραχνοειδών λαχνών αποτελούν τα αραχνοειδή σωμάτια (Εικ. 2.8). 

Δια των αραχνοειδών λαχνών το ΕΝΥ διαχέεται και απάγεται στους φλεβώδεις 

κόλπους, δηλαδή στη φλεβική κυκλοφορία. 
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       Εικ. 2.8.   Άνω οβελιαίος κόλπος με αραχνοειδές σωμάτιο. 
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ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΧΩΡΟΣ 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο υπαραχνοειδής χώρος είναι ο σχισμοειδής χώρος 

μεταξύ της χοριοειδούς και της αραχνοειδούς μήνιγγας και επομένως υφίσταται 

παντού όπου οι μήνιγγες αυτές περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό (Εικ. 

2.1). Ο χώρος είναι πλήρης με εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ)  και περιέχει επίσης τα 

μεγάλα αγγεία του εγκεφάλου (Εικ. 2.7). Διασχίζεται από λεπτοφυές δίκτυο δοκίδων 

χαλαρού συνδετικού ιστού. Ο υπαραχνοειδής χώρος περιβάλλει πλήρως τον 

εγκέφαλο και επεκτείνεται και κατά μήκος των οσφρητικών νεύρων (οσφρητικών 

νηματίων) μέχρι το βλεννογονοπεριόστεο της ρινικής κοιλότητας. Επίσης 

επεκτείνεται και κατά μήκος των αγγείων που εισέρχονται ή εξέρχονται του 

εγκεφάλου μέχρις ότου αυτά, εντός του εγκεφάλου, μεταπέσουν σε αρτηρίδια ή 

φλεβίδια (1). 

 Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως γύρω από τη βάση του εγκεφάλου, όπου η 

αραχνοειδής μήνιγγα δεν παρακολουθεί σε επαφή τις διαμορφώσεις της επιφανείας 

του εγκεφάλου με την σε αυτήν προσκολλημένη χοριοειδή μήνιγγα, ο υπαραχνοειδής 

χώρος διευρύνεται και σχηματίζονται οι καλούμενες υπαραχνοειδείς δεξαμενές (Εικ. 

2.8). Η μεγαλύτερη από αυτές είναι η παρεγκεφαλιδοπρομηκική μεταξύ της 

παρεγκεφαλίδας και της ραχιαίας επιφάνειας του προμήκη. Η μεσοσκελιαία 

δεξαμενή σχηματίζεται στη βάση του διάμεσου εγκεφάλου μεταξύ των σκελών του 

εγκεφάλου και της γέφυρας. Μπροστά από αυτή τη δεξαμενή στην περιοχή του 

οπτικού χιάσματος σχηματίζεται η χιασματική δεξαμενή. Η αμφιμηνοειδής 

δεξαμενή σχηματίζεται μεταξύ της άνω επιφάνειας της παρεγκεφαλίδας αφ’ ενός και 

της επίφυσης με το τετράδυμο αφ’ ετέρου. Όλες οι δεξαμενές επικοινωνούν ελεύθερα 

μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο υπαραχνοειδή χώρο (2). 



 34

 Εντός του σπονδυλικού σωλήνος, προς τα κάτω, ο υπαραχνοειδής χώρος 

επεκτείνεται και πέραν του κάτω άκρου του νωτιαίου μυελού και περιβάλλει  την 

ιππουρίδα και τελειώνει στο επίπεδο μεταξύ 2ου και 3ου ιερού σπονδύλου.  

 Ο υπαραχνοειδής χώρος προσεκβάλλοντας περιβάλλει τα εγκεφαλικά και τα 

νωτιαία νεύρα μέχρι της θέσης εξόδου τους από το κρανίο ή το σπονδυλικό σωλήνα, 

όπου η αραχνοειδής και η χοριοειδής μήνιγγα συγχωνεύονται με το επινεύριο του 

κάθε νεύρου . Στην περίπτωση του οπτικού νεύρου, η αραχνοειδής μήνιγγα 

σχηματίζει το έλυτρο του νεύρου, το οποίο διαμέσου του οπτικού τρήματος 

επεκτείνεται εντός του οφθαλμικού κόγχου και συμφύεται με το σκληρό χιτώνα του 

οφθαλμκού βολβού. Έτσι, ο υπαραχνοειδής χώρος επεκτείνεται γύρω από το οπτικό 

νεύρο μέχρι του οφθαλμικού βολβού . 

 

 

2.2.6.3. Χοριοειδής μήνιγγα 

 

 Η χοριοειδής μήνιγγα είναι αγγειοβριθής υμένας καλυπτόμενος με 

αποπλατυσμένα μεσοθηλιακά κύτταρα. Συνάπτεται στενά με την επιφάνεια του 

εγκεφάλου, τόσο κατά τις έλικες όσο και κατά τα χείλη και τους πυθμένες των 

αυλάκων, ακόμη και των βαθυτέρων. Επίσης επεκτείνεται σε επαφή γύρω από τα 

εγκεφαλικά νεύρα συμφυόμενη με το επινεύριό τους. Τέλος οι εντός του εγκεφάλου 

εισερχόμενοι κλάδοι των αρτηριών συνοδεύονται μέχρις ενός σημείου, από έλυτρο 

της χοριοειδούς μήνιγγας.  
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2.3. Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (ΕΝΥ) 

 

2.3.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ 

 

     Το ΕΝΥ είναι άχρουν διαυγές υγρό. Ο συνολικός όγκος του ΕΝΥ είναι περίπου 

40-50 ml στα νεογνά και 65-140 ml στους ενήλικες, με κατανομή 50% ενδοκράνια 

και 50% εντός του νωταίου σάκκου (4). Η σύσταση του ΕΝΥ υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, το οποίο σημειωτέον αποτελείται κατά 99% από H2O, αναγράφεται στον 

πίνακα 2.1.  
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Πίνακας 2.1. Σύσταση ΕΝΥ 

«Cerebrospinal Fluid in Diseases of the Nervous System» by Robert A. Fishman, 

M.D. 1980, W.B. Saunders Co., Philadelphia, PA. 

   Σύσταση   Μονάδες 

  Μέτρησης 

       ΕΝΥ     Πλάσμα ΕΝΥ:Πλάσμα 

Οσμωτικότητα mOsm/L 295 295 0 

H2O  99% 93%  

Na+ mEq/L 138 138 1.0 

K+ mEq/L 2.8 4.5 0.6 

Cl- mEq/L 119 102 1.2 

Ca+ mEq/L 2.1 4.8 0.4 

pCO2 mmHg 47 41* 1.1 

pH  7.33 7.41  

pO2 mmHg 43 104* 0.4 

Σάκχαρο mg/dL 60 90 0.67 

Γαλακτικό mEq/L 1.6 1.0* 1.6 

Πυροσταφυλικό mEq/L 0.08 0.11* 0.73 

Γαλακτικό/ 

Πυροσταφυλικό 

 26 17.6*  

Oλική πρωτείνη† mg/dL 35 7000 0.005 

Αλβουμίνη mg/dL 155 36600 0.004 

IgG mg/dL 12.3 9870 0.001 

* αρτηριακό πλάσμα 

† Η τιμή της πρωτείνης στο ΕΝΥ είναι χαμηλότερη στις κοιλίες σε σχέση με αυτή 

εντός του οσφυϊκού υπαραχνοειδούς χώρου. 
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2.3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΝΥ 

 

1. Φυσική υποστήριξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) 

2. Απεκκριτική λειτουργία 

3. Μεταφορά ουσιών μέσα στο ΚΝΣ 

4. Έλεγχος του χημικού περιβάλλοντος του ΚΝΣ (69) 

 

2.3.2.1. Φυσική υποστήριξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) 

 

 Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός πλέουν μέσα σε ένα «λουτρό» από ΕΝΥ, 

γεγονός που τους εξασφαλίζει έναν προστατευτικό χιτώνα. Λαμβανομένων υπ’όψιν 

των ειδικών βαρών του εγκεφάλου και του ΕΝΥ 1,040 και 1,007 αντίστοιχα (70), 

συμπεραίνει κανείς ότι 1500 γραμμάρια εγκεφάλου όταν πλέουν μέσα στο ΕΝΥ 

ζυγίζουν μόνο 50 γραμμάρια. Ο υγρός χιτώνας του εγκεφάλου τον προστατεύει από 

αλλαγές του κυκλοφορούντος όγκου αίματος και από αλλαγές της κεντρικής 

φλεβικής και της αρτηριακής πίεσης.  

 

2.3.2.2. Απεκκριτική λειτουργία 

 

 Η απουσία λεμφικού συστήματος από τον εγκέφαλο οδηγεί στη σκέψη ότι τα 

προϊόντα του μεταβολισμού του, πρέπει να απεκκρίνονται από τις εξής οδούς: 

 α. από τα τριχοειδή και 

 β. από το ΕΝΥ, για να απομακρυνθούν τελικά από τους φλεβώδεις κόλπους ή 

από το επισκληρίδιο φλεβικό δίκτυο του σπονδυλικού σωλήνα (69,71). 
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2.3.2.3. Μεταφορά ουσιών μέσα στο ΚΝΣ 

 

 Η πιθανότητα το ΕΝΥ να παίζει ρόλο στη διανομή και μεταφορά βιολογικώς 

ενεργών ουσιών μέσα στο ΚΝΣ αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Cushing and 

Goetsch (1910) (ανεύρεση υποφυσιακών ορμονών στο ΕΝΥ της τρίτης κοιλίας). 

Κατά τους Knigge et al, (72) το ΕΝΥ της τρίτης κοιλίας λειτουργεί και σαν μέσο 

διάχυσης των εκλυτικών παραγόντων των ορμονών της υπόφυσης και μεταφοράς 

τους από τα κύτταρα παραγωγής τους στον υποθάλαμο, στη θέση την οποία δρουν 

βιολογικά, δηλ. στην αρχή του μίσχου της υπόφυσης (μέσο έπαρμα). 

 

2.3.2.4. Έλεγχος του χημικού περιβάλλοντος του ΚΝΣ 

 

 Το ΕΝΥ διατηρεί σταθερή τη χημική του σύσταση και κυρίως τη σχέση 

ιόντων του. Συμμετέχει επίσης στη διατήρηση της ομοιόστασης του εξωκυττάριου 

υγρού του εγκεφάλου σε φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις επικουρούμενο 

από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.  

 

 

2.3.3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΝΥ 

 

 

 Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται κυρίως στα χοριοειδή πλέγματα των 

πλαγίων της τρίτης και της τετάρτης κοιλίας. Μικρές ποσότητες (περίπου 20%) 

παράγονται επίσης από τα επενδυματικά κύτταρα των τοιχωμάτων των κοιλιών, αλλά 
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ακόμη και από την εγκεφαλική ουσία, μέσω των περιαγγειακών χώρων. Ο ρυθμός 

παραγωγής του ΕΝΥ είναι 0,30-0,35 ml/λεπτό ή περίπου 500 ml/ημέρα, στους 

ενήλικες και στα παιδιά (5). 

 Τα χοριοειδή πλέγματα έχουν πολύπτυχη επιφάνεια και κάθε πτυχή 

αποτελείται εσωτερικά από αγγειοβριθή συνδετικό ιστό, καλυμμένο με το κυβοειδές 

επιθήλιο του επενδύματος (Εικ. 2.9). Στο ηλεκτρικό μικροσκόπιο η ελεύθερη 

επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων φαίνεται να καλύπτεται με μικρολάχνες. Το 

εντός των τριχοειδών του συνδετικού ιστού αίμα χωρίζεται από την κοιλότητα της 

κοιλίας, κατά σειρά, με το ενδοθήλιο του τριχοειδούς, το βασικό υμένα και την 

επιφανειακή επιθηλιακή στοιβάδα. Τα επιθηλιακά κύτταρα είναι θυριδωτά και 

διαπερατά στα μεγαλομόρια.  

 Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι τα χοριοειδή πλέγματα εκκρίνουν 

ενεργητικώς ΕΝΥ. Η παραγωγή του ΕΝΥ ρυθμίζεται από τα ένζυμα Κ- Να ATPάση 

και καρβονική ανυδράση (6). Έχει αποδειχθεί σε πειραματόζωα, ότι η διέλευση του 

Na διακόπτεται όταν εφαρμοστεί επί του χοριοειδούς πλέγματος ένας αναστολέας της 

καρβονικής ανυδράσης. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι η συγκέντρωση των 

ηλεκτρολυτών – ιδιαίτερα K, Ca, Mg – είναι διαφορετική στο ΕΝΥ από ότι είναι στο 

πλάσμα του αίματος.  
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Εικ. 2.9. Μικροσκοπική δομή του χοριοειδούς πλέγματος. Φαίνεται η οδός που 

ακολουθούν τα υγρά, τα οποία σχηματίζουν το ΕΝΥ.  

 

 

 

2.3.4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΥ 

 

 

 Μετά την παραγωγή του από τα χοριοειδή πλέγματα και από την επιφάνεια 

του εγκεφάλου (σε μικρότερο βαθμό) αρχίζει η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού. Από τις πλάγιες κοιλίες διέρχεται στην τρίτη κοιλία, μέσω των μεσοκοιλιακών 

τρημάτων  (Εικ. 2.10 ). Ακολούθως, δια του υδραγωγού του Sylvious φέρεται στην 

τέταρτη κοιλία. Η κυκλοφορία του διευκολύνεται με τις αρτηριακές σφύξεις των 

χοριοειδών πλεγμάτων.  
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 Από την τέταρτη κοιλία, δια του μέσου και των πλαγίων τρημάτων της 

οροφής της, το ΕΝΥ φέρεται στον υπαραχνοειδή χώρο. Κινείται αργά δια της 

αρεγκπ εφαλιδοπρομηκικής και της γεφυρικής δεξαμενής και ρέει προς τα άνω, δια 

της εντομής του σκηνιδίου, για να εξαπλωθεί στην κάτω (βασική) επιφάνεια του 

εγκεφάλου. Ακολούθως φέρεται προς τα άνω, επί της έξω επιφανείας των 

ημισφαιρίων. Μικρή ποσότητα ΕΝΥ, μετά την έξοδο από τα τρήματα της οροφής της 

τέταρτης κοιλίας, ρέει προς τα κάτω στον υπαραχνοειδή χώρο του νωτιαίου μυελού 

και της ιππουρίδας. Πιστεύεται ότι οι σφύξεις των εγκεφαλικών και των νωτιαίων 

αρτηριών και οι κινήσεις της σπονδυλικής στήλης διευκολύνουν τη βραδεία ροή του 

υγρού. 

 

 

 

 

Εικ. 2.10. Κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  
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2.3.5. ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ 

 

  Οι κύριες θέσεις  από τον υπαραχνοειδή 

χώρο είναι οι αραχνοειδείς λάχνες, οι οίες προβάλλουν εντός των φλεβωδών 

λπων

ση εντός των φλεβωδών κόλπων. Σε φυσιολογική 

κρή ποσότητα διαφεύγει δια των 

περινευρικών λεμφαγγείων των εγκεφαλικών και νωτιαίων νεύρων.  

απορρόφησης και απαγωγής του ΕΝΥ

οπ

κό  της σκληράς μήνιγγας, ιδιαίτερα του άνω οβελιαίου κόλπου (Εικ. 2.8). Τα 

αραχνοειδή σωμάτια έχουν την τάση να συσσωρεύονται σε ομάδες, που σχηματίζουν 

επάρματα, γνωστά ως αραχνοειδή σωμάτια (Pachioni). Από άποψη κατασκευής 

κάθε αραχνοειδής λάχνη αποτελεί εκκόλπωμα του υπαραχνοειδούς χώρου, το οποίο 

διαπερνά τη σκληρή μήνιγγα, καλυπτόμενο από λεπτή κυτταρική στοιβάδα, που με τη 

σειρά της καλύπτεται από το ενδοθήλιο του φλεβώδους κόλπου. Τα αραχνοειδή 

σωμάτια αυξάνονται σε αριθμό και μέγεθος με την πάροδο της ηλικίας και 

αποτιτανώνονται κατά το γήρας.  

 Η απορρόφηση του ΕΝΥ εντός των φλεβωδών κόλπων γίνεται όταν η πίεσή 

του είναι μεγαλύτερη από την πίε

κατάσταση η απορρόφηση του ΕΝΥ αρχίζει όταν η πίεση στον υπαραχνοειδή χώρο 

φτάσει τα 68 mm H2O (73) και στη συνέχεια ο ρυθμός της απορρόφησης αυξάνεται 

γραμμικά σε σχέση με την πίεση (74). Από μελέτες των αραχνοειδών λαχνών στο 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, φαίνεται ότι οι λεπτοί σωληνίσκοι, επενδυμένοι με 

ενδοθήλιο, επιτρέπουν την άμεση ροή του υγρού από τον υπαραχνοειδή χώρο στον 

αυλό των φλεβωδών κόλπων. Εάν αυξηθεί η φλεβική πίεση και υπερβεί την του 

ΕΝΥ, η συμπίεση των κορυφών των σωληνίσκων τους κλείνει και παρεμποδίζει την 

παλινδρόμηση αίματος στον υπαραχνοειδή χώρο.  

 Μικρή ποσότητα ΕΝΥ προφανώς απορροφάται απευθείας από τις φλέβες του 

υπαραχνοειδούς χώρου και ενδεχομένως άλλη μι
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 Λόγω του ότι η παραγωγή του ΕΝΥ από τα χοριοειδή πλέγματα είναι 

συνεχής, η ταχύτητα απορροφήσεώς του δια των αραχνοειδών λαχνών ελέγχεται από 

την πίεση του ΕΝΥ.  

 

 

2.3.6. Η ΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΕΝΥ 

 

 Η πίεση του εγκεφαλ ογα με την ηλικία  

            (Πιν. 2.2) 

Π

Ενδοκράνιος πίεση (mmHg) 

 

ονωτιαίου υγρού ποικίλει ανάλ

 

ίνακας 2.2.           Φυσιολογικές τιμές ενδοκράνιας πίεσης 

Ηλικία 

Νεογνό < 2 

Βρέφος 1,5 – 6 

Παιδί 3 – 7 

Έφηβος (>15 ετών) <  15

Ενήλικας < 15 
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2.4. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΝΥ – ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΟΣ 

ΥΠΕΡΤΑΣΗ 

Το κρανίο αποτελεί μία σ τη δομή. Τα κύρια ενδοκράνια 

συστατικά είναι το εγκεφαλικό παρέγχυμα (συμπεριλαμβανομένου των 

νευρογ

ο ο ό

Πίνακας 2.3.  Ενδοκράνια συστατικά 

Περιεχόμενα Όγκος (ml) 

 

% Συνολικού Όγκου 

 

ταθερή ανένδο

λοιακών στοιχείων και του διάμεσου υγρού), αίμα (αρτηριακό και φλεβικό) 

και εγκεφαλ νωτιαί  υγρ  (Πιν. 2.3). 

 

 

  

 

  

 

Εγκε υμα 

(70%) και διάμεσο υγρό 

φαλικό παρέγχ

(10%) 

 

1300-1500 

 

80 

 

Αίμα 

 

100-150 

 

10 

 

ΕΝΥ 

 

100-150 

 

10 

 

Σύνολο 1500-1700 

  

100 
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 Eπειδή σύμφωνα με το δόγμα των Monro-Kellie-Burrows o ενδοκρανιακός 

γκος παραμένει σταθερός, η ανάπτυξη μιας ενδοκράνιας χωροκατακτητικής μάζας ό

προκαλεί αντισταθμιστική απαγωγή φλεβικού αίματος μέσω των γεφυρωτών φλεβών, 

φλεβών των κόλπων και σφαγίτιδων καθώς και μετακίνηση ΕΝΥ δια του μείζονος 

ινιακού τρήματος στον νωτιαίο υπαραχνοειδή χώρο (Εικ. 2.11).  

Όταν οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί εξαντληθούν, ακόμα και μικρές αυξήσεις του 

όγκου προκαλούν αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης (Εικ. 2.12). 

 

 

 

Εικ. 2.11. 

. Φυσιολογική κατάσταση με φυσιολογική ενδοκράνια πίεση 

άνια χωροκατακτητική μάζα με αντιστάθμιση (φυσιολογική ενδοκράνια 

 

Α

Β. Ενδοκρ

πίεση) 

Γ. Ενδοκράνια χωροκατακτητική μάζα χωρίς αντιστάθμιση (αυξημένη ενδοκράνια 

πίεση) 
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Εικ. 2.12. Όταν οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί εξαντληθούν, μικρές αυξήσεις του 

γκου προκαλούν αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης . 

Σ 

 

 Ως υδροκέφαλος ορίζεται η διάταση του κοιλιακού συστήματος του 

εγκεφάλου από περίσσεια γρού (ΕΝΥ), είτε λόγω 

υπερπαραγωγής, είτε λόγω κωλύματος στην κυκλοφορία του, είτε λόγω ελλειπούς 

ό

 

 

2.5. ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ

 

 εγκεφαλονωτιαίου υ

απορροφήσεώς του (76). 
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2.5.1. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  

 

 Το κλασσικό σύστημα ταξινόμηση του υδροκεφάλου που χρησιμοποιείται σε 

βρέφη και πα

Για να αναπτυχθεί υδροκέφαλος θα πρέπε να υπάρξει είτε υπερπαραγωγή ΕΝΥ (με 

 «αποφρακτικό» και στην περίπτωση 

γ

ς στένωση ή απόφραξη υδραγωγού) 

  μεταλοιμώδη         (μετά από μηνιγγίτιδες ή μηνιγγο-εγκεφαλίτιδες) 

εων) 

ς 

ιδιά, έχει μικρή κλινική σημασία σε ενήλικες.  

ι 

φυσιολογική κυκλοφορία και απορρόφηση) ή δυσχέρεια στην κυκλοφορία ή την 

απορρόφηση (με φυσιολογική παραγωγή). 

   Στην περίπτωση της υπερπαραγωγής ΕΝΥ (σπάνιες περιπτώσεις θηλωμάτων 

χοριοειδούς πλέγματος), μιλούμε για «παραγωγικό» υδροκέφαλο, στην περίπτωση 

κωλύματος στην κυκλοφορία του ΕΝΥ για

ελλειπούς απορροφήσεως (ίνωση αραχνοειδών σωματίων) ια «δυσαπορροφητικό». 

Ο τελευταίος μπορεί να χαρακτηρισθεί και ως αποφρακτικός. Ο συχνότερα 

απαντούμενος αποφρακτικός υδροκέφαλος διακρίνεται σε «επικοινωνούντα» όταν 

το κώλυμα ευρίσκεται εκτός του κοιλιακού συστήματος, όπως στην περίπτωση 

αποφράξεως των δεξαμενών, από αιμορραγικές ή φλεγμονώδεις συλλογές, και σε 

«μη επικοινωνούντα» όταν το κώλυμα ευρίσκεται εντός του κοιλιακού συστήματος, 

όπως στις περιπτώσεις στενώσεως του υδραγωγού ή αποφράξεως των τρημάτων 

εξόδου της τέταρτης κοιλίας. 

 

    Από αιτιολογικής πλευράς ο υδροκέφαλος διακρίνεται σε : 

.   συγγενή                  (συνήθω

. 

.   μετατραυματικό      (επιπλοκή κρανιο-εγκεφαλικών κακώσ

.   μεθαιμορραγικό     (επιπλοκή υπαραχνοειδούς αιμορραγίας) 
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.   συνοδό χωροεξεργασιών    (συνήθως όγκοι οπισθίου βόθρου) 

.   ιδιοπαθή                  (μη εξακριβωμένη αιτία) 

.   εκ κενού                   (επί εγκεφαλικής ατροφίας) 

 

   Επί διαχύτου εγκεφαλικής ατροφίας η απεικονιζόμενη διάταση του κολιακού 

αλλά στη μειωμένη μάζα του 

γκεφαλικού παρεγχύματος, γιαυτό σ΄αυτήν την περίπτωση μιλούμε για υδροκέφαλο 

ε την πίεση του ΕΝΥ, διακρίνουμε τον υδροκέφαλο «υψηλής πιέσεως» 

 του υδροκεφάλου, διακρίνουμε τον 

 : οξύς 

αι χρόνιος, πρωτοπαθής (ιδιοπαθής) ή δευτεροπαθής οφειλόμενος σε μία 

συστήματος δεν οφείλεται σε περίσσεια ΕΝΥ, 

ε

«εκ κενού» (ex vacuo) ενώ δεν πρόκειται περί γνησίου υδροκεφάλου σύμφωνα με 

τον ορισμό. 

   Σε σχέση με τον τρόπο εκδηλώσεως της συμπτωματολογίας, ο υδροκέφαλος 

διακρίνεται σε «οξύ», «ύποξυ» και «χρόνιο». 

   Σε σχέση μ

και τον υδροκέφαλο «χαμηλής ή φυσιολογικής» πιέσεως. 

   Τέλος, από απόψεως ηλικίας εμφανίσεως

«υδροκέφαλο παιδικής ηλικίας» και τον «υδροκέφαλο του ενηλίκου» (76). 

 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον στην καθημερινή κλινική πράξη, αποτελεί η ταξινόμηση από 

τον Gowers πριν από έναν αιώνα, που αφορά τον υδροκέφαλο ενηλίκων (7)

κ

συγκεκριμένη παθολογία. Μεταξύ 1000 περιπτώσεων υδροκεφάλων ενήλικα, από τον 

Katzman (8) το 1977, 34% ήταν ιδιοπαθείς. Στα αίτια δευτεροπαθούς υδροκεφάλου 

περιλαμβάνονται: υπαραχνοειδής αιμορραγία (51%), κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

(16%), όγκος εγκεφάλου (9%), κρανιοτομία (7%), στένωση υδραγωγού (5%), και 

μηνιγγίτιδα (5%).  
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 Σε μία άλλη Σουηδική μελέτη (9) στα τέλη του 1990 κατά την οποία 

συμπεριλήφθησαν περίπου 900 επεμβάσεις για υδροκέφαλο σε ενήλικες, οι 

υχνότ

 

2.5.1.1. ΟΞΥΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ  

 Το κ  αυξημένη 

ενδοκράνιος πίεση (ΕΚΠ), η οποία εκδηλώνεται με την κλινική τριάδα της 

 

θ

σ εροι τύποι υδροκεφάλου ήσαν: φυσιολογικής πίεσης υδροκέφαλος (47%), 

υψηλής πίεσης επικοινωνών υδροκέφαλος (27%), και στένωση του υδραγωγού 

(11%). 

 

 

ύριο χαρακτηριστικό του οξέος υδροκεφάλου είναι η

κεφαλαλγίας, της ναυτίας και του εμετού καθώς και με οίδημα της οπτικής θηλής (6). 

Η κεφαλαλγία δεν έχει συνή ως σαφή εντόπιση  ή εντοπίζεται αμφιμετωπιαία και 

επιδεινώνεται στην ύπτια θέση (λόγω αύξησης της ΕΚΠ). Υφίεται δε, μετά από τη 

λήψη αναλγητικών και στην όρθια θέση. Πάρεση του απαγωγού νεύρου ετερόπλευρα 

ή αμφοτερόπλευρα καθώς και αταξία του κορμού μπορεί να υποδηλώσει 

λανθασμένα, βλάβη του οπισθίου βόθρου. Επεισόδια θόλωσης της όρασης 

συνοδεύουν επικίνδυνη διαλείπουσα αύξηση της ΕΚΠ  και καθιστούν απαραίτητη 

την άμεση παροχέτευση του ΕΝΥ (75).  
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2.5.1.2. ΧΡΟΝΙΟΣ Ή ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ (ΥΦΠ) 

 

  

οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχές της σης, που ακολουθείται από ακράτεια 

ύρων 

.5.1.2.1. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΠ 

. Διαταραχές βάδισης 

ς βάδισης αποτελούν το συχνότερο και συχνά το πρώτο 

ύμπτωμα σε ασθενείς με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης (24-29). Το φάσμα των 

Ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (ΥΦΠ) αποτελεί μία κλινική οντότητα η

 βάδι

ο και διαταραχές της νόησης, συνοδεύεται δε από διάταση του κοιλιακού 

συστήματος αλλά με φυσιολογική ενδοκράνια πίεση (23). 

 

 

2

 

 

Α

 

 Οι διαταραχές τη

σ

διαταραχών της βάδισης κυμαίνεται από μη ειδική έλλειψη της ισορροπίας έως 

αδυναμία βάδισης και μία “μαγνητικού τύπου” στάση με τάση πτώσης προς τα πίσω 

(30). Αρχικά μπορεί να υπάρχει μικρή λοξοδρόμηση στις στροφές, ελαφρά 

επιβράδυνση της βάδισης και ήπια αστάθεια. Οι ίδιοι οι ασθενείς αναφέρουν 

αστάθεια, αλλά όχι ίλιγγο, ούτε παραισθησίες στην κίνηση ή μυϊκή αδυναμία. Πολλές 

φορές είναι δύσκολο για τον ιατρό να ξεχωρίσει τις διαταραχές της βάδισης του 

ασθενούς που βρίσκεται στα πρώιμα στάδια ΥΦΠ, με εκείνον που διανύει τα πρώιμα 

στάδια της ν. Parkinson. Καθώς οι διαταραχές της βάδισης επιδεινώνονται, γεγονός 

που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μηνών ή ετών, η βάση της βάδισης γίνεται 

ευρεία και η ταχύτητα ελαττώνεται. Όπως και στον Παρκινσονικό ασθενή το μήκος 
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του βήματος μικραίνει και η ταχύτητα του βήματος μειώνεται. Μπορεί να υπάρχει 

επίσης κάποιου βαθμού σύρσιμο του βήματος, μείωση της απόστασης του άκρου 

ποδός από το έδαφος (31-36) και δυσκολία στη στροφή (37). Χαρακτηριστικό 

αποτελεί επίσης η «μαγνητική» βάδιση και οι ασθενείς φαίνεται να ξεχνούν πώς να 

κάνουν ένα βήμα ή να σταθούν όρθιοι. Οι διαταραχές της βάδισης οφείλονται στην 

προσβολή των νευραξόνων οι οποίοι νευρώνουν τα κάτω άκρα και οι οποίοι 

διέρχονται γύρω από την επιφάνεια των πλαγίων κοιλιών, ενώ οι νευράξονες οι 

οποίοι είναι υπεύθυνοι για τα άνω άκρα και το πρόσωπο εδράζονται πιο πλάγια (23). 

 Όταν οι διαταραχές από τη βάδιση αποτελούν το κυρίαρχο σύμπτωμα του 

ΥΦΠ, αυτό συνεπάγεται μία αυξημένη πιθανότητα ανταπόκρισης στην 

 α τη τ  ά

ς (25), αυτή δεν είναι αξιόπιστη καθότι 

άποιο

 διαφοροδιαγνωστικά τους 

χαρακτ

κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση (25,26,41). Eπιπλέον η βάδιση έχει τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα εκ των τριών χ ρακ ριστικών ου ΥΦΠ να βελτιωθεί μετ  την 

κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση (42,43).  

 Παρόλο που υπάρχει κάποια συσχέτιση μεταξύ του βαθμού της διάτασης των 

κοιλιών και των διαταραχών της βάδιση

κ ι ασθενείς με σοβαρές διαταραχές βάδισης έχουν μικρή διάταση, ενώ άλλοι με 

πολύ διευρυσμένες κοιλίες βαδίζουν εκπληκτικά καλά. 

Στον πίνακα αναγράφονται παθολογικές καταστάσεις οι οποίες δύναται να 

προκαλέσουν διαταραχές της βάδισης καθώς και τα

ηριστικά από τον ΥΦΠ (38), (Πιν. 2.4). 
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Πιν. 2.4. Διαφορική διάγνωση αιτιών διαταραχών της βάδισης από τον ΥΦΠ 

 

Α 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

AITIA ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚ

Αισθητική αταξία λόγω περιφερικής 

πολυνευροπάθειας 

Διαταραχές εν τω βάθει και επιπολής 

αισθ ιου ητικότητας, κατάργηση αχίλλε

αντ/κού, Romberg(+) 

Π , 

κληρονο ματική) 

αρεγκεφαλιδική εκφύλιση (σποραδική

μική, παρανεοπλασ

Νυσταγμός, δυσαρθρία, δυσμετρία, 

κορμική ή και αταξία άκρων 

Ν. Parkinson Τρόμος ομιμία, 

υπ η 

ηρεμίας, υποφωνία, υπ

ερτονία, υποκινησία, ανταπόκριση στ

ντοπαμίνη 

Προοδευτική  παράλυση  υπερπυρηνική Δυσαρθρία, αδυναμία προσήλωσης του 

βλέμματος προς τα κάτω 

Φαρμακευτική αστάθεια Αμιοδα τοίνη, ρόνη, φενυν

καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό οξύ 

Νωτιάδα φθίση Απώλεια εκτικής 

αι ) 

 παλλαισθησίας και ιδιοδ

σθητικότητας, Romberg (+

Μυελοπάθεια Αυξη τικό μένα αντ/κά, Babinski(+), αισθη

επίπεδο 

Πρωτοπαθής πλάγια σκλήρυνση Αυξ κή 

αισθητικότητας  

ημένα αντ/κά, Babinski(+), μυϊ

ατροφία, δεσμιδώσεις, διατήρηση της 

Υποθυρεοειδισμός Αυξημένη TSH, χαμηλή Τ3, Τ4, 

Υπερχολεστερολαιμία, μυξοίδημα 
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Β. Νοητικές διαταραχές  

για λιγότερο από 1% όλων των διαταραχών της νόησης 

9), αλλά είναι σημαντικό να διαγνωσθεί καθότι αυτές βελτιώνονται σε μερικούς 

προβλημάτων

ι

μ

. 

Αγγεια

υση ΕΝΥ (29,44). Επίσης εάν αυτές είναι σοβαρές η παροχέτευση ΕΝΥ 

μπορεί 

 

 Ο ΥΦΠ ευθύνεται 

(3

ασθενείς μετά την κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση (40). Αρχικά, υπάρχει 

επιβράδυνση της νοητικής διεργασίας, μείωση των ικανοτήτων οργάνωσης και 

επίλυσης  καθώς και μείωση του ενδιαφέροντος. Οι ασθενείς αυτοί 

μπορεί να γίνουν λιγότερο ομιλητικοί, με μικρότερη συμμετοχή σε συζητήσεις, 

χαρακτηρίζονται από απόσυρση και απάθεια. Αυτή η αβουλία αντανακλά τη 

δυσλειτουργία των μετωπιαίων λοβών και οδηγεί σε αλλαγές στην προσωπικότητα, 

σε απώλειες της μνήμης και σε μειωμένη κανότητα να εκτελεί μηχανικές 

δραστηριότητες ή να σκέπτεται τρισδιάστατα. (32). Σε πιο προχωρημένες μορφές οι 

ασθενείς μπορεί να έχουν δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων. 

Χαρακτηριστικό του ΥΦΠ αποτελούν οι διαταραχές μνήμης και προσανατολισμού.  

Όταν οι διαταραχές της νόησης είναι έτριες προς σοβαρές θα πρέπει να 

διαφοροδιαγνωσθούν από τη ν. Alzheimer, Lewy-body ή αγγειακή εγκεφαλοπάθεια

κής αιτιολογίας διαταραχές μπορούν να διαγνωσθούν με μαγνητική 

τομογραφία εγκεφάλου η οποία αναδεικνύει στικτές ή εκτεταμένες ισχαιμικές 

αλλοιώσεις. 

Οι νοητικές διαταραχές έχουν την μικρότερη πιθανότητα να βελτιωθούν μετά 

από παροχέτε

να προσφέρει μικρή ή μηδενική βελτίωση (29,40). 
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Γ. Διαταραχές ούρησης 

 ούρησης κυμαίνονται από συχνουρία μέχρι ακράτεια, η 

ποία και υποδηλώνει προχωρημένο στάδιο ΥΦΠ (45).  Στα αρχικά στάδια ο ασθενής 

.5.1.2.2. ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

ιοπαθή (23) όταν η αιτία που τον προκαλεί είναι άγνωστη. Ο δευτεροπαθής ΥΦΠ 

τ ό   

 

 Οι διαταραχές της

ο

αισθάνεται την ανάγκη να αδειάσει την κύστη του αλλά δεν προλαβαίνει να πάει στο 

μπάνιο λόγω των διαταραχών της βάδισης. Στα πιο προχωρημένα στάδια ο ασθενής 

χάνει την αίσθηση της ανάγκης για ούρηση λόγω διαταραχών του μετωπιαίου λοβού. 

Στα τελικά στάδια συνυπάρχει και απώλεια κοπράνων (23). Η συχνότητα εμφάνισης 

των διαταραχών της ούρησης στον ΥΦΠ δεν είναι γνωστή με ακρίβεια, αλλά 

υπολογίζεται στο 50% των ασθενών αυτών (24). Είναι μάλιστα δυνατόν να 

βελτιωθούν ή να υφεθούν πλήρως μετά από ΚΠΠ (28,46). Παρόλα αυτά η ακράτεια 

των ούρων δεν αποτελεί ειδικό χαρακτηριστικό του ΥΦΠ και φαίνεται να αποτελεί 

πτωχό ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα. 

 

 

2

 

 Ο ΥΦΠ διακρίνεται σε δευτεροπαθή όταν οφείλεται σε γνωστή αιτία και σε 

ιδ

εξελίσσεται συχνά μετά από τραυματική υπαραχνοειδή αιμορραγία αλλά και άλλες 

καταστάσεις όπως τραύμα , υποσκληρίδιο αιμάτωμα, μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό 

έμφρακτο, ν. Paget του κρανίου, μουκοπολυσακχαρίδωση των μηνίγγων, 

αχονδροπλασία, οι οποίες προκαλούν δυσαπορρόφηση του ΕΝΥ (23,45). Ο ιδιοπαθής 

ΥΦΠ φαίνε αι να προκαλείται επίσης λ γω δυσαπορρόφησης του ΕΝΥ και έχουν 

ενοχοποιηθεί ασυμπτωματική μηνιγγίτιδα η οποία προκαλεί ίνωση, ανεπάρκεια του 
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υπαραχνοειδούς χώρου του φλοιού του εγκεφάλου (28). Εναλλακτικά ο ιδιοπαθής 

ΥΦΠ μπορεί να οφείλεται σε περικοιλιακές ισχαιμικές αλλοιώσεις που προκαλούν 

συρρίκνωση του περικοιλιακού ιστού και συνεπακόλουθη διάταση των κοιλιών του 

εγκεφάλου (47). Η επίπτωση του ιδιοπαθούς ΥΦΠ είναι υψηλότερη την 6η και 7η 

δεκαετία, ενώ ο δευτεροπαθής συμβαίνει σε οποιαδήποτε ηλικία (48-50).  

Ο ΥΦΠ εξελίσσεται σε δύο στάδια. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου 

μία παθολογική κατάσταση λαμβάνει χώρα η οποία επηρεάζει την απορρόφηση του 

ΕΝΥ 

 

ια κρανιοεγκεφαλική 

η του ΕΝΥ,  Pei 

(η οποί

σε κάποιο σημείο μεταξύ του τόπου παραγωγής του και του τόπου 

απορροφησής του στο επίπεδο των αραχνοειδών λαχνών . Κατά τη διάρκεια αυτού 

του σταδίου, οι κοιλίες μπορεί να αυξηθούν σε μέγεθος ή όχι. Ο ασθενής 

αντισταθμίζει πλήρως το πρόβλημα δυσαπορρόφησης του ΕΝΥ και παραμένει 

ασυμπτωματικός για μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς για πολλές δεκαετίες. Το 

σημείο απόφραξης μπορεί να είναι στο επίπεδο της δεξαμενής του Sylvious, στο 

τρήμα εξόδου της τέταρτης κοιλίας ή στις βασικές δεξαμενές.  

Σε κάποιο χρονικό σημείο (δεύτερο στάδιο) οι ασθενείς αρχίζουν να επιδεινώνονται. 

Σε νεαρούς ή μεσήλικες η επιδείνωση συχνά ακολουθεί ήπ

κάκωση. Εάν η επιδείνωση δε συμβεί σε αυτό το στάδιο, οι ασθενείς θα αρχίσουν να 

δείχνουν σημεία επιδείνωσης καθώς γερνούν, περίπου στην ηλικία των 60 ετών. Αυτό 

το στάδιο είναι αποτέλεσμα της εκ νέου διάτασης των κοιλιών καθώς ο εγκέφαλος 

γίνεται πιο ευένδοτος, ως αναπόφευκτη συνέπεια της γήρανσης (51). 

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός δημιουργίας του ΥΦΠ ο οποίος προτάθηκε 

από τον Hakim et al (23) προτείνει ότι η διαφορική ενδοκοιλιακή πίεσ

α ορίζεται ως Pei= Pcsf – Pp, όπου  Pcsf  είναι η ενδοκοιλιακή πίεση του ΕΝΥ 

και η είναι η Pp ενδοπαρεγχυματική πίεση) πρέπει να αυξηθεί δηλ. η Pcsf να είναι 

μεγαλύτερη από την Pp. Τα τοιχώματα των κοιλιών προωθούνται προς την περιφέρεια 
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του εγκεφάλου και ακόμη εάν η Pei επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα (Pcsf = Pp), ο 

παρεγχυματικός ιστός παραμένει σε αυτή τη σταθερή κατάσταση με τις διατεταμένες 

κοιλίες. Για να μειωθεί πλέον το εύρος των κοιλιών η Pcsf πρέπει να μειωθεί κάτω από 

την Pp . Σε αυτή την περίπτωση, επειδή ο εγκέφαλος πρακτικά δεν έχει ελαστικότητα 

θα συνεχίζει να εκπτύσσεται με παράλληλη μετακίνηση των κοιλιακών τοιχωμάτων 

προς το κέντρο του εγκεφάλου, μέχρις ότου οι δύο πιέσεις εξισορροπηθούν (Εικ. 

2.13). 

 

 
Εικ. 2.13.  Παθοφυσιολογικός μηχανισμός ΥΦΠ 
 
 

 ΥΦΠ 

γραφία του εγκεφάλου αποτελεί την πιο εύχρηστη, μη 

πεμβατική  διαγνωστική μέθοδο στην καθημερινή κλινική πράξη. Ακτινολογικά 

2.5.1.2.3. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

Αξονική Τομογραφία  

 

Η αξονική τομο

ε
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χαρακτηριστικά τα οποία συνηγορούν υπέρ του υδροκεφάλου είναι η διάταση των 

πλαγίων και της τρίτης κοιλίας, των κροταφικών κεράτων, διακριτές βασικές 

δεξαμενές, ασαφοποίηση των εγκεφαλικών ελίκων της κυρτότητας καθώς και πιθανή 

διάταση της τετάρτης κοιλίας (52,53). Ο πιο αξιόπιστος ακτινολογικός δείκτης είναι ο 

δείκτης Evans που ορίζεται ως το κλάσμα της απόστασης μεταξύ των προσθίων 

κεράτων της κοιλίας προς την απόσταση μεταξύ των έσω επιφανειών του κρανίου 

στο ίδιο επίπεδο. Τιμές άνω του 0,30 συνηγορούν υπέρ υδροκεφάλου φυσιολογικής 

πιεσης (Εικ. 2.14). Περικοιλιακές διαυγάσεις πιθανώς συσχετίζονται με κλινική 

βελτίωση μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση (54,55). 

 

 

Εικ. 2.14. Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (Αξονική Τομογραφία) 



 58

 

Μαγνητική Τομογραφία 

 

 Η μαγνητική τομογραφία εκτιμά τα ίδια χαρακτηριστικά του ΥΦΠ (Εικ. 2.15), 

όπως και η αξονική τομογραφία, δηλαδή το εύρος των κοιλιών και το βαθμό της 

εγκεφαλικής ατροφίας και αλλά έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην ανάδειξη 

περικοιλιακών αλλοιώσεων της λευκής ουσίας. Οι αλλοιώσεις αυτές θεωρούνται από 

αρκετούς ερευνητές αρνητικός προγνωστικός παράγοντας (56-58).  

 Επίσης παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης της ροής του εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού. Υψηλές ταχύτητες έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με καλό κλινικό αποτέλεσμα 

μετά από ΚΠΠ (59), ενώ άλλοι ερευνητές θεωρούν αυτή τη μέθοδο αναξιόπιστη (60).  

 

 

 

Εικ. 2.15. Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (Μαγνητική Τομογραφία, Τ1 και  
 
Τ2 ακολουθίες) 
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2.5.1.2.4. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΦΠ  

 

 Η μοναδική και ευρέως αποδεκτή θεραπεία του ΥΦΠ είναι η 

κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση με βαλβίδα μέσης πίεσης. Οσφυοπεριτοναϊκή και 

κοιλιοκολπική παροχέτευση έχουν χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Διαφορετικού τύπου βαλβίδες χρησιμοποιούνται σε διάφορα κέντρα, όπως βαλβίδες 

διαφορικής πίεσης (differential pressure valves) οι οποίες ανοίγουν όταν η πίεση του 

ΕΝΥ υπερβεί κάποια συγκεκριμένη τιμή στην όρθια θέση, βαλβίδες ρυθμιζόμενες 

ανάλογα με τη ροή του ΕΝΥ  (flow-regulated valves) οι οποίες είναι σχεδιασμένες να 

αυξάνουν την αντίσταση στη ροή του ΕΝΥ για να εμποδίσουν την απότομη 

παροχέτευση. Επίσης υπάρχουν συσκευές που προσαρτώνται στο σύστημα της 

βαλβίδας (anti-siphon devices) και ελαχιστοποιούν το αποτέλεσμα των ορθοστατικών 

λλαγών στην πίεση του ΕΝΥ, αν και η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων 

ενες 

ες επιτρέπουν, μέσω μαγνήτου), τη μη επεμβατική ρύθμιση της ροής 

υ ΕΝΥ διαμέσου της βαλβίδας (38). Στόχος είναι η επίτευξη όσο το δυνατόν 

μαλότερης πτώσης της ενδοκράνιας πίεσης από την ύπτια στην όρθια θέση ούτως 

νο του «σιφωνίου». (62) 

 

α

στη θεραπεία του ΥΦΠ αμφισβητείται (61). Τέλος υπάρχουν οι προγραμματιζόμ

βαλβίδες οι οποί

το

ο

ώστε να αποφευχθεί το φαινόμε
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4. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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3.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 Όπως προαναφέρθηκε, ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης (ΥΦΠ) αποτελεί 

μία κλινική οντότητα η οποία χαρακτηρίζεται από διαταραχές της βάδισης, που 

κολουθείται από ακράτεια ούρων και διαταραχές της νόησης, συνοδεύεται δε από 

ιάταση του κοιλιακού συστήματος αλλά με φυσιολογική ενδοκράνια πίεση (23). 

έβαια, ασθενείς με προοδευτική επιδείνωση της βάδισης, διάταση του κοιλιακού 

υστήματος δυσανάλογη προς την εγκεφαλική ατροφία και χωρίς καμμία άλλη 

 των διαταραχών της βάδισης, θα πρέπει να θεωρούνται ως 

υδροκεφαλικοί ασθενείς φυσιολογικής πίεσης και υποψήφιοι για κοιλιοπεριτοναϊκή 

παροχέτευση (ΚΠΠ), ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία λείπουν διαταραχές 

πό την νόηση ή την ούρηση (38). Αν και τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι 

εριορισμένα, η πάθηση αυτή φαίνεται πως είναι ασυνήθης, με αναφερόμενη 

πίπτωση ασθενών με ΥΦΠ που ανταποκρίνονται σε κοιλιοπεριτοναϊκή 

αροχέτευση, 2,2 ανά εκατομμύριο ετησίως (63). 

 Παρά την αλματώδη τεχνολογική εξέλιξη και την υποστήριξη που αυτή 

 και θεραπευτική αντιμετώπιση των νόσων που 

 με το ανθρώπινο είδος, πολλά προβλήματα που αφορούν στην ορθή 

κή  

 

 

α

δ

Β

σ

ατιολόγηση

α

π

ε

π

παρέχει στη διαγνωστική προσπέλαση

σχετίζονται

διάγνωση παραμένουν ακόμη και σήμερα άλυτα. Ένα από αυτά αποτελεί η ορθή 

προεγχειρητι  επιλογή ασθενών με ΥΦΠ στους οποίους χρειάζεται να τοποθετηθεί 

ΚΠΠ. Ακόμη μέχρι σήμερα η ορθότητα της διάγνωσης τίθεται εκ των υστέρων, 

σύμφωνα με την θετική κλινική ανταπόκριση στην κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση 

(28). 
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Διάφορες διαγνωστικές δοκιμασίες πέραν της αξονικής και μαγνητικής 

τομογραφίας έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς από ιάφορους ερευνητές με σκοπό 

την κατάλληλη επιλογή των ασθενών με ΥΦΠ οι οποίοι χρήζουν ΚΠΠ. 

Προηγούμενες μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει τη μέτρηση του μεταβολισμού της 

γλυκόζης, τη μέτρηση της εγκεφαλικής αιματικής ροής, την κοιλιογραφία με 

ραδιοϊσότοπα, την εκτίμηση της αντίστασης στην εκροή του ΕΝΥ, την οσφυονωτιαία 

παρακέντη η (tap test) με  μικρής ποσότητας ΕΝΥ άπα , όπως επίσης και 

τη μέτρηση της ροής του ΕΝΥ δια του υδραγωγ

   δ

σ αφαίρεση ξ

ού του Sylvious με πρώιμη phase-

contras

έτευση (64-66). Ωστόσο, μία πιο πρόσφατη μελέτη αναφέρει πως η θετική 

προγνω

σ  

t απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία. Καμμία από τις προαναφερθείσες 

μεθόδους δεν έχει αποδειχθεί ότι παρέχει διαγνωστική ακρίβεια ούτως ώστε να 

παρέχει τη δυνατότητα ασφαλούς επιλογής υδροκεφαλικών ασθενών φυσιολογικής 

πίεσης που θα βελτιωθούν μετά την ΚΠΠ (28). Ορισμένοι ερευνητές έχουν 

περιγράψει στο παρελθόν τη μέθοδο της προσωρινής εξωτερικής οσφυικής 

παροχέτευσης (ΕΟΠ), ως δοκιμασία υψηλής προγνωστικής αξίας όσον αφορά στο 

κλινικό αποτέλεσμα σε υδροκεφαλικούς (ΥΦΠ) ασθενείς μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή 

παροχ

στική αξία της μεθόδου είναι υψηλή, αλλά  η αρνητική προγνωστική αξία 

παραμένει χαμηλή (67). 

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝΠ χρη ιμοποιούμε πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων, βαλβίδα μέσης πίεσης παρεμβαλλόμενη στην κοιλιοπεριτοναϊκή 

παροχέτευση, ως θεραπεία ασθενών με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης. 

Πραγματοποιήσαμε μία προοπτική μελέτη χρησιμοποιώντας ως προεγχειρητική 

δοκιμασία, μία καινούργια τεχνική προσωρινής εξωτερικής οσφυικής παροχέτευσης 

(ΕΟΠ), συνδεδεμένη με μία βαλβίδα μέσης πίεσης, με στόχο να επιτύχουμε συνθήκες 

ελέγχου της ροής του ΕΝΥ, παρόμοιες με αυτές του ασθενούς με μόνιμη ΚΠΠ. Ο 
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σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμήσει τη δυνατότητα της νεώτερης αυτής μεθόδου 

να προβλέψει με ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή 

παροχέτευση σε ασθενείς με υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης.  

 

 

3.2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ 

 

 

3.2.1. Ασθενείς 

 

ι   

Κ υ έ

2. ιάταση του κοιλιακού συστήματος με δείκτη Evans > 0,30 στην αξονική 

τομογραφία εγκεφάλου.  

3. Πίεση ΕΝΥ < 18cm H2

4. Συγκατάθεση του ασθενούς. 

 

 Είκοσ  επτά (27) ασθενείς με τη διάγνωση του ΥΦΠ εισήχθησαν στην 

Νευροχειρουργική λινική το  ΠΓΝΠ κατά τα έτη 2002 ως 2005. Ως κριτήρια 

επιλογής των ασθενών προκειμένου να συμπεριληφθούν στη μελέτη ορίσθηκαν τα 

εξής:  

 

1. Προοδευτική επιδείνωση των διαταραχών βάδισης (ευρεία βάση στήριξης, 

αστάθεια ή μικρά βήματα όπου ο ασθενής σέρνει τα πόδια του ή μειωμένη 

απόσταση πέλματος-δαπέδου) σε συνδυασμό ή όχι με νοητικές διαταραχές 

ή/και με ακράτεια ούρων. 

Δ

0 
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Κριτήρια απόρριψης ασθενών από τη συμμετοχή τους στη μελέτη ορίσθηκαν τα εξής:  

Μεγάλου βαθμού εγκεφαλική ατροφία  στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου.  

Όλο ι

 

• 

• Υ 

 της βάδισης, της νόησης και της ούρησης 

μα βαθμολόγησης (68) Εγκεκριμένο  από την 

esearch Committee on Intractable Hydrocephalus, και το Ministry of Health 

nd Welfare of Japan, 1996 (πίνακας 3.1). Κάθε κλινική παράμετρος, καθώς 

εκτιμήθηκαν προ της προσωρινής εξωτερικής οσφυικής παροχέτευσης (ΕΟΠ), 

όνιμη 

αροχέτευση. Η δοκιμασία της ΕΟΠ θεωρείτο θετική, όταν 

δική μας τροποποίηση σε αυτή την κλίμακα βαθμολόγησης συνίστατο στο 

υνολική βαθμολογία του 

ασθενούς ελαττωνόταν κατά έναν ή περισσότερους βαθμούς, με τον ένα 

βαθμό όμως να αφορά στη βελτίωση της βάδισης υποχρεωτικά. Η κλινική 

 

1. Ανύπαρκτες ή ελάχιστες διαταραχές βάδισης συνδυασμένες με σοβαρές 

διαταραχές νόησης 

2. 

 

ι ο  ασθενείς υπεβλήθησαν στις ακόλουθες εκτιμήσεις: 

Ιστορικό (λήψη από τον ίδιο τον ασθενή και έναν συγγενή, προκειμένου να 

αυξηθεί η αξιοπιστία) 

• Νευρολογική εξέταση 

Γενική και καλλιέργεια ΕΝ

• Κλινική εκτίμηση των διαταραχών

χρησιμοποιώντας ένα σύστη

R

a

επίσης και η συνολική βαθμολογία της τριάδας των  διαταραχών του ΥΦΠ, 

πέντε 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ και τρεις 3 μήνες μετά τη μ

κοιλιοπεριτοναϊκή π

η συνολική βαθμολογία ελαττωνόταν κατά έναν ή περισσότερους βαθμούς. Η 

γεγονός ότι κλινική βελτίωση θεωρείτο εάν η σ
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εκτίμηση επικεντρωνόταν στις διαταραχές της βάδισης, καθώς αυτές 

αποτελούν το αρχικό, συχνότερο αλλά και απαραίτητο σύμπτωμα για τη 

ιμήθηκαν επιπρόσθετα από το mini mental test 

• 

• 

 

 

Είκ

ΥΦ

 

 

 

 

 

διάγνωση του ΥΦΠ. 

• Οι διαταραχές της νόησης εκτ

(MMT) και σε ασθενείς οι οποίοι μπορούσαν να περπατήσουν, μετρήθηκε ο 

αριθμός των βημάτων που χρειάζονταν για να διανύσουν 18 μέτρα. 

Ουρολογική εκτίμηση για αποκλεισμό άλλων παθολογικών αιτίων 

διαταραχών της ούρησης. 

Αξονική τομογραφία εγκεφάλου πραγματοποιήθηκε προ της εξωτερικής 

οσφυικής παροχέτευσης (ΕΟΠ), πέντε 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ και τρεις 3 

μήνες μετά τη μόνιμη κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση. 

οσι δύο 22 ασθενείς (19 με ιδιοπαθή ΥΦΠ, 86,4%, και 3 με δευτεροπαθή 

Π, 13,6%) υπεβλήθησαν σε κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση (Εικ. 3.1) 
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Εικ. 3.1   Κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση 

 

 

 

 με βαλβίδα Pudenz flushing (Heyer-Schulte NeuroCare Group, Pleasant Prairie, 

WI 53158-0390 USA) with integral connectors (burr hole size 16mm), μέσης 

πίεσης (51-110mm H2O), (Εικ. 3.2) 
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                          Εικ.3.2. Βαλβίδα μέσης πίεσης (51-110mm H2O), 

 

σύμφωνα με την προεγχειρητική κλινική διάγνωση (διαταραχές βάδισης σε 

συνδυασμό ή όχι με διαταραχές από τη νόηση και/ή ακράτεια ούρων) και 

ακτινολογικά κριτήρια ΥΦΠ (Δείκτης Evans > 0,30). 
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Πίνακας 3.1 

Κλίμακα βαθμολόγησης ΥΦΠ* 

Κλίμακα Προσδιορισμός 

Διαταραχές βάδισης  

0 

1 

2 

3 

4 

Φυσιολογική 

Ασταθής αλλά ανεξάρτητη βάδιση 

Βάδιση με ένα δεκανίκι 

Βάδιση με δύο δεκανίκια ή «Π» 

Αδυναμία βάδισης 

Νόηση  

0 

1 

2 

3 

Εντός φυσιολογικών ορίων 

Απάθεια χωρίς εμφανή διαταραχή της νόησης 

Κοινωνικά εξαρτώμενο άτομο αλλά ανεξάρτητο στο σπίτι 

Μερικώς εξαρτώμενο στο σπίτι 

4 Πλήρως εξαρτώμενο 

Ακράτεια ούρων  

0 Απουσία 

1 

2 

3 

4 

Απουσία αλλά συχνουρία ή έπειξη προς ούρηση 

Μερικές φορές τη νύχτα 

Μερικές φορές την ημέρα 

Συχνά 

 

*Εγκεκριμένο  από την Research Committee on Intractable Hydrocephalus, το 

Ministry of Health and Welfare of Japan, 1996. Το σύνολο της βαθμολογίας 
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κυμαίνεται από 0-12 και ισούται με  της βαθμολογίας των διαταραχών 

βάδισης, της νόησης και τ

 

3.2.2. Τεχ

 

 Η όλη διαδικασία ελάμβανε χώρα στη χειρουργική αίθουσα, υπό άσηπτες 

συνθήκες. Ο ασθενής τοποθετούταν στο χειρουργικό τραπέζι σε πλάγια θέση με 

τα πόδια λυγισμένα στο στήθος (Εικ. 3.3), υπό παρακολούθηση σε μόνιτορ με 

σκοπό να αποφευχθούν επιπλοκές όπως υπέρταση ή κάρδιοαναπνευστικές 

διαταραχές.  

                         

        

την πρόσθεση

ης ακράτειας ούρων. 

νική ΕΟΠ 

 

Εικ. 3.3. Πλάγια η ασθενούς στο χ

 

πό τοπική αναισθησία εισαγάγαμε μία βελόνη Touhy 14-gauge στον  

 

 θέσ ειρουργικό τραπέζι 

Υ

υπαραχνοειδή χώρο στο ύψος του Ο5-Ι1 ή Ο4-Ο5 μεσοσπονδύλιου διαστήματος (Εικ. 

3.4) 
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Εικ. 3.4 Οσφυονωτιαία παρακέντηση 

 

και μετρούσαμε την πίεση εξόδου του ΕΝΥ (Εικ. 3.5), προσαρμόζοντας σε αυτή 

καθετήρα μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης (διαβαθμισμένος σε cm H2O). 

 

 

 

                        Εικ. 3.5. Τεχνική μέτρησης πίεσης εξόδου ΕΝΥ 
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Στη συνέχεια εισαγάγαμε δια της βελόνης Touhy ένα καθετήρα σιλικόνης (0,7 mm 

εσωτερικής διαμέτρου και 1,5 mm εξωτερικής διαμέτρου) στον υπαραχνοειδή χώρο 

και τον προωθούσαμε 7 εκ κεφαλικά. Μετά την αφαίρεση της βελόνης ο καθετήρας 

σιλικόνης συνδεόταν με την βαλβίδα μέσης πίεσης και αυτή με τη σειρά της με έναν 

δεύτερο καθετήρα σιλικόνης (1,3 mm εσωτερικής διαμέτρου και 2,5 mm εξωτερικής 

διαμέτρου) (Εικ. 3.6).  

 

 

 

 

ων σιλικόνης  Εικ. 3.6. Βαλβίδα μέσης πίεσης παρεμβαλλόμενη μεταξύ σωλήν
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Εικ. 3.7. Σύστημα ΕΟΠ με βαλβίδα μέσης πίεσης 

 

Ο τελικός αποδέκτης του ΕΝΥ ήταν ένας σάκκος παροχέτευσης χωρητικότητας 800 

κεκ, ο οποίος τοποθετούταν στο ύψος του πρώτου οσφυικού σπονδύλου (Εικ. 3.7). 

 

Η κεφαλή του κρεβατιού σηκωνόταν σταδιακά ούτως ώστε ο ασθενής να 

προσαρμοστεί στην αλλαγή πιέσεων του ΕΝΥ. Στη συνέχεια μπορούσε να 
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κινητοποιηθεί από την πρώτη κιόλας μετεγχειρητική ημέρα, με το σάκκο κρεμασμένο 

από το λαιμό του μέχρι το ύψος του Ο1 σπονδύλου. 

 

Ο μέσος ημερήσιος όγκος ΕΝΥ ήταν 330±82 ml. Η αφαίρεση της ΕΟΠ γινόταν μετά 

από 5 ημέρες.  

 

3.2.3. Μέθοδος στατιστικής ανάλυσης αποτελεσμάτων 

Tα περιγραφικά δεδομένα παρουσιάζονται ως μέση τιμή ± σταθερή απόκλιση. Η 

κανονικότητα των συνεχών μεταβλητών αξιολογήθηκε με τη δοκιμασία Kolmogorov 

- Smirnov (με επίπεδο σημαντικότητας τροποποιημένο κατά Lilliefors). Η συσχέτιση 

των κανονικά κατανεμημένων συνεχών μεταβλητών μελετήθηκε με τo συντελεστή 

του Pearson. Για τις μη κανονικές συνεχείς μεταβλητές χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

του Spearman (rank correlation coefficient). Οι διχοτομικές μεταβλητές αναλύθηκαν 

με ακριβή δοκιμασία κατά Fisher και ακολούθως με την ίδια μέθοδο υπολογίσθηκαν 

οι προβλεπτικές ικανότητές τους όσον αφορά την έκβαση. Όλες οι στατιστικές 

αναλύσεις έγιναν με το πακέτο λογισμικού SPSS (έκδοση 12) και οι γραφικές 

AT (έκδοση 11). 

 

σ

παραστάσεις παρήχθησαν με το πρόγραμμα SYST

 

3.2.4. Αποτελέσματα 

 

 Είκοσι επτά 27 ασθενείς με ΥΦΠ εισήχθησαν τη Νευροχειρουργική Κλινική 

του ΠΓΝΠ κατά τα έτη 2002 έως 2005. Είκοσι δύο 22 ασθενείς υπεβλήθησαν τελικά 
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σε κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση και πληρούσαν τα κριτήρια για να 

συμπεριληφθούν τελικά στη μελέτη.  

  Ο μέσος όρος ηλικίας των υδροκεφαλικών ασθενών ήταν 67,7±10,7 έτη (33-

78),(πιν. 3.2.). Η μέση διάρκεια των συμπτωμάτων ήταν 8 μήνες (2-48) και η μέση 

τιμή του δείκτη Evans ήταν 0,41±0,05 (0,30-0,53).  

 

   Ασθενής 

 

Ηλικία 

 

    Βήματα προ 

         ΕΟΠ 

Βήματα 5ημ μετά 

ΕΟΠ 

Βήματα 

3 μήνες μετά ΚΠΠ  

 1 64 41 38 40 

 2 75 217 213 130 

 3 77 168 126 110 

 4 67 77 71 67 

 5 77 74 74 70 

 6 33 30 30 30 

 7 69 0 98 95 

 8 71 76 52 40 

 9 67 196 65 60 

 10 68 48 48 47 

 11 78 0 0 0 

 12 78 71 48 45 

 13 65 88 85 70 

 14 76 88 61 64 

 15 78 98 49 49 

 16 64 40 40 38 

 17 64 0 0 0 

 18 62 199 133 135 

 19 74 57 57 55 

 20 47 85 51 48 

 21 69 166 145 128 

 22 67 87 64 55 

 

ιν.3.2. Αριθμός βημάτων προ και 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ όπως επίσης και 3 μήνες 

ετά τη

Π

μ ν ΚΠΠ. 

 



 76

 

 Στους ασθενείς οι οποίοι ήταν ικανοί να βαδίσουν (η=19), η βελτίωση των 

 τη βελτίωση 3 μήνες μετά την 

ΠΠ (εκφραζόμενη ως διαφορά μεταξύ αρχικών βημάτων μείον των βημάτων 3 

μ την 833, p εικονίζε  Πιν. 

3.2 και ν Εικ. 3

 

 

 

 

διαταραχών της βάδισης μετά την ΕΟΠ (εκφραζόμενη ως διαφορά μεταξύ αρχικών 

βημάτων μείον των βημάτων μετά την ΕΟΠ, για δεδομένη απόσταση όπως 

περιγράφηκε  παραπάνω) σχετίζεται σημαντικά με

Κ

ήνες μετά ΚΠΠ), Pearsons’ r = 0, < 0,01. Αυτό απ ται στον

 στη .8. 
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Εικ 3.8. Συσχέτιση της προσωρινής βελτίωσης των διαταραχών της βάδισης 

(εκφραζόμενη μείωση των βημάτων που απαιτούνται για δεδομένη απόσταση) με τη 

μόνιμη βελτίωση 3 μήνες μετά την ΚΠΠ (γραμμή παλινδρόμησης και 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης).  

 

 Όταν η βελτίωση των διαταραχών της βάδισης αναλύθηκε ως ποιοτική 

παράμετρος όπως φαίνεται στον πίνακα 3.3 και πίνακα 3.4, η θετική ανταπόκριση 

στην ΕΟΠ ήταν προγνωστική με υψηλή ακρίβεια για μόνιμη βελτίωση (θετική 
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προγνωστική αξία 94%, 95% CI 71%-100%), αν και η μη ανταπόκριση στην 

προσωρινή ΕΟΠ δεν απέκλειε μία θετική ανταπόκριση στη μόνιμη ΚΠΠ (αρνητική 

προγνωστική αξία 40%, 95% CI 5%-85%). 

 

Ασθενής 

Διαταραχές βάδισης 

προ ΕΟΠ 

Διαταραχές βάδισης 

5 ημέρες μετά ΕΟΠ 

Διαταραχές βάδισης 3 

μήνες μετά ΚΠΠ 

1 2 2 2 

2 1 1 0 

3 3 2 1 

4 1 0 0 

5 2 1 1 

6 1 1 0 

7 4 3 2 

8 2 1 0 

9 3 2 1 

10 1 0 0 

11 4 4 4 

12 1 1 0 

13 2 1 1 

14 2 1 1 

15 2 1 1 

16 1 0 0 

17 4 3 3 

18 2 1 1 

19 0 1 0 

20 1 1 0 

21 3 2 1 

22 3 2 1 

 

Πιν. 3.3. Βαθμολογία των διαταραχών της βάδισης, προ και 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ 

πως επίσης και 3 μήνες μετά την ΚΠΠ, βάσει της κλίμακας βαθμολόγησης ΥΦΠ. ό
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Ανταπόκριση της 

βάδισης τά την ΕΟΠ  με

  Θετική Αρνητική 

Σύνολο 

Θετική 16 1 17 Ανταπόκριση της 

βάδισης μήνες μετά  3 

την ΚΠΠ 
Αρνητική 3 2 5 

                                            Σύνολο 19 3 22 

 

Πιν. 3.4 νταπόκριση των διαταραχών βάδισης 

 

 

 

 

Επίσης ατηρήσαμε μία μαντική συσχέτιση ταξύ της αρχικής βε  στην 

νοητική τάσταση, όπως  εκτιμήθηκε από τ MMT, και της μόνιμ βελτίωσης 

ετά την ΚΠΠ (Πιν. 3.5, Εικ. 3.9, Pearsons’ r = 0,887, p<0,01).  

 Α

 παρ  ση  με λτίωσης

 κα αυτή ο ης 

μ
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Πιν. 3.5. Βαθμολογία βάσει του ΜΜΤ προ και 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ καθώς και 3 

μήνες μετά την ΚΠΠ. 

 

 

Ασθενής ΜΜΤ αρχικά 

ΜΜΤ 5 ημέρες μετά 

ΕΟΠ 

ΜΜΤ 3 μήνες μετά 

ΚΠΠ 

1 30 30 30 

2 16 27 27 

3 23 28 29 

4 25 27 27 

5 27 28 28 

6 30 30 30 

7 20 27 27 

8 24 24 24 

9 14 24 26 

10 28 29 29 

11 Σύγχ χυση Σύγχυσηυση Σύγ  

12 29 30 30 

13 17 13 15 

14 30 30 30 

15 19 22 22 

16 24 28 28 

17 21 21 28 

18 18 17 18 

19 30 30 30 

20 30 30 30 

21 21 23 24 

22 30 30 30 
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Eικ. 3.9. Συσχέτιση της προσωρινής βελτίωσης των διαταραχών της νόησης 

γραμμή παλινδρόμησης και 95% διάστημα εμπιστοσύνης).  

Όταν οι διαταραχές της νόησης αναλύθηκαν ως ποιοτική παράμετρος, η ανταπόκριση 

στην ΕΟΠ ήταν προγνωστική με υψηλή ακρίβεια για θετική (θετική προγνωστική 

αξία 100%, 95% CI 66-100%) και μετρίως προγνωστική για αρνητική (αρνητική 

(εκφραζόμενη ως βελτίωση της βαθμολογίας στο ΜΜΤ) με τη μόνιμη βελτίωση 3 

μήνες μετά την ΚΠΠ. (
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προγνωστική αξία 85%, 95% CI 55%-98%) ανταπόκριση στη μόνιμη ΚΠΠ (πίνακες 

3.6 και 3.7). 

 

  Ασθενής 

Διαταραχές νόησης 

προ ΕΟΠ 

Διαταραχές νόησης 5 

ημέρες μετά ΕΟΠ 

Διαταραχές νόησης 3 

μήνες μετά ΚΠΠ 

1 0 0 0 

2 2 1 1 

3 1 0 0 

4 1 0 0 

5 0 0 0 

6 0 0 0 

7 1 0 0 

8 1 1 1 

9 2 1 0 

10 0 0 0 

11 4 3 2 

12 0 0 0 

13 2 2 2 

14 0 0 0 

15 2 1 1 

16 1 0 0 

17 1 1 0 

18 2 2 2 

19 0 0 0 

20 0 0 0 

21 1 1 0 

22 1 0 0 

 

. 3.6. Βαθμολογία των διαταραχών της νόησης, προ και 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ 

πως επίσης και 3 μήνες μετά την ΚΠΠ, βάσει της κλίμακας βαθμολόγησης ΥΦΠ. 

 

 

 

Πίν

ό
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Ανταπόκριση της 

νόησης μετά την ΕΟΠ 

  Θετική Αρνητική 

Σύνολο 

Θετική 9 2 11 Ανταπόκριση της 

νόησης 3 μήνες μετά 

την ΚΠΠ 
Αρνητική 0 11 11 

                                           Σύνολο 9 13 22 

 

Πιν 3.7.  των διαταραχών της νόησης 

 

Η ακράτεια στην ούρηση αλύθηκε ως ποιοτική ράμετρος. Η βελτίω  μετά την 

ΕΟΠ χετιζόταν ισχυρ με μία θετική ανταπόκριση στη μόνιμη ΚΠΠ (θετική 

προγνωστική αξία 100%, 95% CI 66%-100%), αν και μία αρνητική αρχική 

ανταπόκριση στην ΕΟ δεν ήταν προγνωστική ενός μόνιμα  

ποτελέσματος (αρνητική προγνωστική αξία 46%, 95% CI 19%-75%), πίνακες 3.8 

και 3.9. 

 

 

Ανταπόκριση

αν  πα ση

συσ ά 

Π αρνητικού

α
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Ασθενής 

Διαταραχές ούρησης 

προ ΕΟΠ 

Διαταραχές ούρησης 5 

μέρες μετά ΕΟΠ 

Διαταραχές ούρησης 

3 μήνες μετά ΚΠΠ η

1 1 0 0 

2 3 2 1 

3 4 3 0 

4 0 0 0 

5 2 1 1 

6 2 2 2 

7 3 3 3 

8 4 3 0 

9 3 3 2 

10 3 2 2 

11 3 3 2 

12 4 4 3 

13 3 3 1 

14 2 3 2 

15 3 3 3 

16 0 0 0 

17 4 4 3 

18 3 2 2 

19 1 1 0 

20 0 0 0 

21 3 3 2 

22 2 1 0 

 

Πίν. 3.8. Βαθμολογία των διαταραχών της ούρησης, προ και 5 ημέρες μετά την ΕΟΠ 

όπως επίσης και 3 μήνες μετά την ΚΠΠ, βάσει της κλίμακας βαθμολόγησης ΥΦΠ. 
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Ανταπόκριση της 

ούρησης τά την ΕΟΠμε

  Θετική Αρνητική 

Σύνολο 

Θετική 9 7 16 Ανταπόκριση της  

ούρησ μήνες μετά ης 3 

την ΚΠΠ 
Αρνητική 0 6 6 

                                Σύνολο            9 13 22 

 

Πιν. 3.9. Ανταπόκριση των διαταραχών της ούρησης  

 

 

Όταν η  βαθμολογία του ΥΦΠ υπολογίσθηκε ως μέσον για ποσοτική 

νάλυση της συνολικής βελτίωσης, η βαθμολογία 3 μήνες μετά την μόνιμη ΚΠΠ 

 

 

 

 συνολική

α

συσχετιζόταν επαρκώς με τη βελτίωση μετά τη δοκιμασία ΕΟΠ. (Spearman’ s rho = 

0,462, p=0,03). Η εικόνα 3.10 απεικονίζει αυτή τη συσχέτιση. 
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τελεστής συσχέτισης). 

 

Εικ. 3.10. Συσχέτιση της βελτίωσης της συνολικής βαθμολογίας μετά την ΕΟΠ με τη 

βελτίωση 3 μήνες μετά την μόνιμη ΚΠΠ (μη παραμετρικός συν
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3.3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ουσιαστική βελτίωση μετά από ΚΠΠ συμβαίνει 

σε ποσοστό 30-50% ασθενών με ιδιοπαθή και 50-70% ασθενών με δευτεροπαθή 

ΥΦΠ (39,48,64).  

Σποραδικές μελέτες περιγράφουν την προσωρινή εξωτερική οσφυϊκή 

παροχέτευση του ΕΝΥ, ως μία δοκιμασία υψηλής ακριβείας όσον αφορά στην 

πρόβλεψη του κλινικού αποτελέσματος μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση 

στους ασθενείς με ΥΦΠ (64,65,66). Παρόλα αυτά, σε μία πιο πρόσφατη μελέτη από 

τους Walchenbach και συνεργάτες (67), εκτιμήθηκε ότι η θετική προγνωστική αξία 

της ΕΟΠ ήταν 87% ενώ η αρνητική μόνο 36%.  Διαφορετικές μέθοδοι ελέγχου της 

ροής του ΕΝΥ δια της προσωρινής εξωτερικής οσφυικής παροχέτευσης 

χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις μελέτες με διάφορα αποτελέσματα. Di Lauro et al 

(1986) (65), χρησιμοποίησαν ένα σύστημα ελέγχου της ροής (DIAL-A-FLOW, 

Abbott Laboratories, Chicago, USA), παρόμοιο με αυτό για ενδοφλέβια έγχυση, 

ρυθμισμένο στα 76 cm H2O. Ο ημερήσιος όγκος του ΕΝΥ κυμαινόταν από 130-200 

ml. Η θετική προγνωστική αξία ήταν 100% επί 8 ασθενών. Ηaan et al (1988) (66), 

ρησιμοποίησαν το σύστημα “Leidse dobber” (TALAS BV, Ommen, The 

ποσότητα του ΕΝΥ ήταν περίπου 300 ml. Τόσο η θετική, όσο και η αρνητική 

προγνωστική αξία επί 17 ασθενών ήταν 100%. Chen et al (1994) (64), ρύθμισαν τη 

ροή του ΕΝΥ στα 15-18 ml/ώρα (περίπου 360-432 ml/ημέρα) με έναν απλό 

. Επί 15 ασθενών, τόσο η  θετική , όσο και η αρνητική προγνωστική αξία 

ταν 100%. Τελικά στη μελέτη των Walchenbach et al (2002) (67) χρησιμοποιήθηκε 

χ

Netherlands) και ο σταγονομετρητής τοποθετήθηκε στο ύψος του ώμου όταν ο 

ασθενής ήταν όρθιος και στο ύψος του αυτιού όταν ήταν ξαπλωμένος. Η ημερήσια 

ροομετρητή

ή
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ένας γαλβανισμένος οσφυικός καθετήρας συνδεδεμένος με ένα κλειστό εξωτερικό 

ύστημα παροχέτευσης και ο σάκκος παροχέτευσης τοποθετείτο στο ύψος του ώμου 

όταν ο ασθενής ήταν όρθιος ή καθιστός και στο ύψος του αυτιού όταν ήταν 

ξαπλωμένος. Κατά αυτόν τον τρόπο η ημερήσια αφαίρεση ΕΝΥ κυμαινόταν στα 100-

150 ml.  

 Στη μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε μία καινούργια τεχνική εξωτερικής 

οσφυικής παροχέτευσης, όπου το προσωρινό σύστημα παροχέτευσης (ΕΟΠ) ήταν  

συνδεδεμένο με μία βαλβίδα μέσης πίεσης, με στόχο να επιτύχουμε συνθήκες 

ελέγχου της ροής του ΕΝΥ δια αυτού, παρόμοιες με αυτές του ασθενούς με μόνιμη 

ΚΠΠ. Ο μέσος ημερήσιος όγκος ΕΝΥ ήταν 330±82 ml. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης αυτής συνηγορούν υπέρ της απόψεως ότι η προσωρινή βελτίωση της βάδισης 

μετά την ΕΟΠ συσχετίζεται σημαντικά με τη βελτίωση μετά τη μόνιμη ΚΠΠ, τόσο 

κατά την ποιοτική όσο και την ποσοτική ανάλυση (PPV 94%, 95% CI 71%-10%). 

Επιπλέον, μία θετική δοκιμασία ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης προβλέπει με υψηλή 

ακρίβεια το βαθμό βελτίωσης της βάδισης (r=0,8-0,9). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι η μη βελτίωση μετά την ΕΟΠ  δεν αποκλείει μία θετική ανταπόκριση 

μετά τη μόνιμη ΚΠΠ. Η χαμηλή αρνητική προγνωστική αξία (NPV 40%, 95% CI 

5%-85%), μπορεί να οφείλεται στο μικρό αριθμό ασθενών με αρνητική δοκιμασία 

ΕΟΠ. Όσον αφορά στις διαταραχές της νόησης, η τεχνική της ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης 

πίεσης, έχει υψηλή θετική (PPV 100%, 95% CI 66%-100%) και μέτρια αρνητική 

(NPV 85%, 95% CI 55%-98%) προγνωστική αξία και σχετίζεται με υψηλή ακρίβεια 

με το βαθμό της βελτίωσης (r=0,8-0,9). Η ποιοτική ανάλυση των διαταραχών της 

ούρησης, υποδεικνύει μία θετική δοκιμασία ΕΟΠ σχετίζεται σημαντικά με τη μόνιμη 

βελτίωση μετά την ΚΠΠ (PPV 100%, 95% CI 66%-100%), αλλά μία αρνητική 

αρχική ανταπόκριση δεν αποκλείει μία θετική τελικά ανταπόκριση μετά την ΚΠΠ 

σ
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(NPV 46%, 95% CI 19%-75%). Όσον αφορά στη συνολική προγνωστική αξία  του 

συστήματος  ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης, ο βαθμός (συνολική βαθμολογία) της 

προσωρινής βελτίωσης μετά την ΕΟΠ συσχετίζεται καλά με τη βελτίωση μετά την 

ΚΠΠ. 

 Επιπλέον, επιπλοκές σχετιζόμενες με την προσωρινή ΕΟΠ, όπως οξύ 

 Τα αποτελέσματα της παρούσης μελέτης, είναι παρόμοια με εκείνης των 

Walchenbach et al (2002) (67), επισημαίνοντας την υψηλή θετική αλλά και χαμηλή 

αρνητική προγνωστική αξία της δοκιμασίας ΕΟΠ. Η ελαφρώς υψηλότερη 

προγνωστική αξία της μεθόδου   ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης, μπορεί να οφείλεται 

στην ακριβέστερη ρύθμιση της εκροής ΕΝΥ σε σχέση με άλλες παρόμοιες τεχνικές 

ΕΟΠ που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία (64-67). Περαιτέρω μελέτες με 

μεγαλύτερο αριθμό ασθενών και μεγαλύτερη χρονική παρακολούθηση, χρειάζονται 

για να επιβεβαιώσουν την υψηλή θετική προγνωστική αξία της μεθόδου και να 

διερευνήσουν την χαμηλή της προγνωστική αξία. 

υποσκληρίδιο αιμάτωμα λόγω υπερπαροχέτευσης, πνευμοκέφαλος ή μηνιγγίτιδα που 

έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες μελέτες (64,66,67), δεν παρατηρήθηκαν στους 

δικούς μας ασθενείς. Το γεγονός αυτό πιθανώς να οφείλεται στο κλειστό σύστημα 

ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης το οποίο μπορούσε να ελέγχει τη ροή εξόδου του ΕΝΥ, 

σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της  βαλβίδας μέσης πίεσης (51-110mm 

H2O) μονόδρομης ροής, και εμπόδιζε την πιθανή παλινδρόμηση αέρα και μικροβίων. 

Λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι η μέγιστη κλινική βελτίωση παρατηρήθηκε στις 

24 έως 72 ώρες μετά την ΕΟΠ, προτείνουμε την αφαίρεση του συστήματος ΕΟΠ-

βαλβίδας μέσης πίεσης 72 ώρες μετά την τοποθέτησή του, με σκοπό να αποφευχθούν 

πιθανές επιπλοκές.  
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3.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Συμπερασματικά, ο ΥΦΠ είναι ένα κλινικό σύνδρομο, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από διαταραχές βάδισης, ακράτεια ούρων και διαταραχές νόησης σε 

 

με ραδιοϊσότοπα, καθώς επίσης και δυναμικές μελέτες ΕΝΥ, 

 

συνδυασμό με διάταση του κοιλιακού συστήματος (26). H διάγνωσή του στηρίζεται 

κυρίως σε κλινικά και ακτινολογικά κριτήρια. Η προσωρινή εξωτερική οσφυϊκή 

παροχέτευση είναι η μοναδική δοκιμασία, η οποία μπορεί να εκτιμήσει την 

ανταπόκριση αυτών των κλινικών παραμέτρων προεγχειρητικά (προ της ΚΠΠ). 

Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, το σύστημα ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης θα πρέπει 

να θεωρείται ένα αξιόπιστο κριτήριο για την προεγχειρητική επιλογή υδροκεφαλικών 

ασθενών φυσιολογικής πίεσης που βελτιώνονται κλινικά μετά την τοποθέτηση ΚΠΠ. 

Σε περίπτωση αρνητικής δοκιμασίας ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης, θα πρέπει να 

διενεργείται περαιτέρω διερεύνηση με επιπρόσθετες δοκιμασίες όπως μέτρηση του 

μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο, μέτρηση της εγκεφαλικής αιματικής 

ροής, κοιλιογραφία 

συμπεριλαμβανομένου της μέτρησης της αντίστασης στη ροή του ΕΝΥ και της ροής 

του ΕΝΥ δια του υδραγωγού του Sylvious  ή του όγκου του ΕΝΥ με μαγνητική 

τομογραφία (phase contrast MRI).  
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

ή ή σ

ελέσματος της ΕΟΠ. Κλινική εκτίμηση των 

ιαταραχών της βάδισης, της ούρησης και της νόησης, όπως επίσης και ακτινολογική 

εκτίμηση, πραγματοποιήθηκε  προ και μετά την δοκιμασία της ΕΟΠ καθώς και 3 

μήνες μετά την ΚΠΠ. 

Είκοσι δύο 22 ασθενείς υπεβλήθησαν τελικά σε κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση και 

πληρούσαν τα κριτήρια για να συμπεριληφθούν τελικά στη μελέτη. Χρησιμοποιώντας 

ένα εγκεκριμένο σύστημα βαθμολόγησης,   συνολική βελτίωση μετά τη δοκιμασία 

ΕΟΠ συσχετιζόταν καλά με τη βελτίωση 3 μήνες μετά την μόνιμη ΚΠΠ. (Spearman’ 

 

Σποραδικές μελέτες περιγράφουν την προσωριν  εξωτερικ  ο φυϊκή 

παροχέτευση του ΕΝΥ, ως μία δοκιμασία υψηλής ακριβείας όσον αφορά στην 

πρόβλεψη του κλινικού αποτελέσματος μετά από κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση 

στους ασθενείς με ΥΦΠ. Παρόλα αυτά, σε μία πιο πρόσφατη μελέτη από τους 

Walchenbach και συνεργάτες, εκτιμήθηκε ότι η θετική προγνωστική αξία της ΕΟΠ 

ήταν υψηλή, ενώ η αρνητική χαμηλή. Δια ταύτα, πραγματοποιήσαμε μία προοπτική 

μελέτη με σκοπό να εκτιμήσουμε την προγνωστική αξία μιάς προσωρινής εξωτερικής 

οσφυικής παροχέτευσης (ΕΟΠ), η οποία ρυθμίζει την εκροή ΕΝΥ μέσω  μιάς 

βαλβίδας μέσης πίεσης μονόδρομης ροής, σε ασθενείς με υδροκέφαλο φυσιολογικής 

πίεσης (ΥΦΠ). 

 Είκοσι επτά 27 ασθενείς με ΥΦΠ εισήχθησαν στη Νευροχειρουργική Κλινική 

του ΠΓΝΠ και υπεβλήθησαν σε τοποθέτηση προσωρινής εξωτερικής οσφυικής 

παροχέτευσης (ΕΟΠ), η οποία ρυθμίζει την εκροή ΕΝΥ μέσω  μιάς βαλβίδας μέσης 

πίεσης, για 5 ημέρες. 22 ασθενείς υπεβλήθησαν τελικά σε κοιλιοπεριτοναϊκή 

παροχέτευση με βαλβίδα μέσης πίεσης, βασιζόμενοι σε κλινικά και ακτινολογικά 

κριτήρια, ανεξαρτήτως του αποτ

δ

η
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s rho = 0,462, p=0,03). Όταν ε βαθμό βελτίωσης ως θετική 

νταπόκριση, η δοκιμασία ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης πίεσης είχε υψηλή θετική 

προγνω γ

κιμασίες.  

φ Ε )  

  

 

 

 

θεωρήσαμε κάθ

α

στική αξία ια κάθε μία ανεξάρτητη κλινική παράμετρο (διαταραχές της 

βάδισης 94%, 95% CI 71%-100%, ακράτεια στην ούρηση 100%, 95% CI 66%-100%, 

διαταραχές της νόησης 100%, 95% CI 66-100%), ενώ η αρνητική προγνωστική αξία 

ήταν χαμηλή (<50%) εκτός από τις διαταραχές της νόησης (85%, 95% CI 55%-98%). 

 Η ανωτέρω μελέτη συμπεραίνει ότι η δοκιμασία της ΕΟΠ-βαλβίδας μέσης 

πίεσης, θα πρέπει να θεωρείται ένα αξιόπιστο κριτήριο για την προεγχειρητική 

επιλογή υδροκεφαλικών ασθενών φυσιολογικής πίεσης που βελτιώνονται κλινικά 

μετά την τοποθέτηση ΚΠΠ. Σε περίπτωση αρνητικής δοκιμασίας ΕΟΠ-βαλβίδας 

μέσης πίεσης, θα πρέπει να διενεργείται περαιτέρω διερεύνηση με επιπρόσθετες  

διαγνωστικές δο

 

Λέξεις-κλειδιά: Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης, εξωτερική οσφυική 

παροχέτευσης, βαλβίδα μέσης πίεσης, κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση. 

 

 

Συντομογραφίες: Εγκε αλονωτιαίο υγρό ( ΝΥ , Υδροκέφαλος φυσιολογικής 

πίεσης (ΥΦΠ), εξωτερική οσφυική παροχέτευσης (ΕΟΠ), κοιλιοπεριτοναϊκή 

παροχέτευση (ΚΠΠ). 
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5. SUMMARY 

 

Although sporadic studies have described temporary external cerebrospinal fluid 

(CSF) lumbar drainage as a highly accurate test in predicting the outcome after 

ventricular shunting in normal pressure hydrocephalus (NPH) patients, a more recent 

study reports that the positive predictive value of external lumbar drainage (ELD) is 

high but the negative predictive value is deceptively low. Therefore, we conducted a 

prospective study in order to evaluate the predictive value of a continuous ELD, with 

CSF outflow controlled by medium pressure valve, in NPH patients. 

Twenty-seven patients with presumed NPH were admitted to our department 

and CSF drainage was carried out by a temporary (ELD), with CSF outflow 

controlled by medium pressure valve for five days.  Twenty-two patients received a 

entriculoperitoneal shunt with medium pressure valve based upon preoperative 

. Clinical 

 status, and 

diological evaluation with brain CT was performed prior to and after ELD test, as 

ell as three months after shunting. 

manent shunting correlated well with improvement after ELD 

st (Spearman’s rho=0.462, p=0.03). When considering any degree of improvement 

esponse, ELD test yielded high positive predictive values for all 

individual parameters (gait disturbances 94%, 95% CI 71%-100%, urinary 

incontinence 100%, 95% CI 66%-100%, and mental status 100%, 95% CI 66%-

v

clinical and radiographic criteria of NPH, regardless of ELD outcome

evaluation of gait disturbances, urinary incontinence and mental

ra

w

Twenty-two patients were finally shunted and included in this study. In a 

three-month follow-up, using a previously validated score system, overall 

improvement after per

te

as a positive r
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100%) but negative predictive  (<50%) except for cognitive 

pairment (85%, 95% CI 55%-98%). 

 

 

 

 

 

values were low

im

This study suggests that a positive ELD-valve system test should be 

considered a reliable criterion for preoperative selection of shunt-responsive NPH 

patients. In case of a negative ELD-valve system test, further investigation of the 

presumed NPH patients with additional tests should be performed. 

 

 

Keywords: normal pressure hydrocephalus; external lumbar drainage; 

medium pressure valve; ventriculoperitoneal shunt 
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