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 Μ
ε τον όρο απεικονιστικά καθοδηγού-
μενη νευροχειρουργική συνοψίζο-
νται οι χειρουργικές επεμβάσεις σε 
εγκέφαλο και σπονδυλική στήλη που 

στηρίζονται σε τεχνολογία αιχμής, όπως η νευροπλο-
ήγηση και ο διεγχειρητικός αξονικός τομογράφος.

Η σύγχρονη τεχνολογία χειρουργικής πλοήγη-
σης έχει συμβάλει σημαντικά στην πρόοδο της νευ-
ροχειρουργικής και έχει καθιερωθεί διεθνώς ως η 
μέθοδος εκλογής στις επεμβάσεις κρανίου, αντικα-
θιστώντας τις παλαιότερες στερεοτακτικές μεθόδους 
με χρήση πλαισίου. Οι βασικές εφαρμογές είναι: 
Αφαίρεση όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού 
(επιλογή κρανιοτομίας, πορείας προσέγγισης και 
χειρουργικής προσπέλασης, εντοπισμός και οριο-
θέτηση όγκου), βιοψία και τοποθέτηση καθετήρων 
και λειτουργική νευροχειρουργική (τοποθέτηση 
ηλεκτροδίων για εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση).

Η χρήση χειρουργικής πλοήγησης αναπτύσσεται 
ταχέως τα τελευταία χρόνια στις επεμβάσεις σπον-
δυλικής στήλης καθώς παρέχει τρισδιάστατη απει-
κόνιση διεγχειρητικά και επιτρέπει, παράλληλα, 
τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των εργαλείων 
και εμφυτεύσιμων υλικών (βίδες) σε σχέση με τη 
συγκεκριμένη ανατομία. Επιτρέπει, συνεπώς, τον 
λεπτομερή σχεδιασμό της χειρουργικής προσπέλα-
σης, καθώς και την απεικόνιση της προσπέλασης 
των βιδών σε πραγματικό χρόνο.

Στην ουσία πρόκειται για μια πολυδιάστατη 
πλατφόρμα – η οποία αποτελείται από έναν διεγ-
χειρητικό αξονικό τομογράφο (o-arm) και έναν 
νευροπλοηγό –, η χρήση της οποίας εφαρμόζεται, 
ήδη, στα μεγαλύτερα χειρουργικά κέντρα παγκο-
σμίως. Η πλατφόρμα αποτελεί «σταθμό» στην εν-
δοχειρουργική απεικόνιση και σε συνδυασμό με 
το σύστημα χειρουργικής πλοήγησης είναι η μόνη 
που παρέχει στον χειρουργό 100% ακρίβεια στον 
εντοπισμό και στη διαχείριση ακόμη και των πιο 
ευαίσθητων βλαβών.

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη 
διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ακόμη και σε 
ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελα-
χιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους. Με 
αυτόν τον τρόπο, ιδιαίτερα λεπτές, ή και προηγου-
μένως ανεγχείρητες κρανιο-εγκεφαλικές επεμβά-
σεις για αφαίρεση όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου 
μυελού, μυοσκελετικών όγκων λεκάνης και άκρων, 
ή, γενικότερα, ευαίσθητες επεμβάσεις σπονδυλικής 
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για τον εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη.

στήλης κ.τ.λ., με την πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία 
καθίστανται, πλέον, ασφαλέστερες και αποτελεσμα-
τικότερες. Οι μοναδικές αυτές ιδιότητες του O-arm 
έχουν ως αποτέλεσμα τη θεαματική μείωση του χει-
ρουργικού χρόνου (ποσοστό έως και 50%), γεγονός 
που επιτρέπει, πλέον, το χειρουργείο ακόμη και σε 
περιπτώσεις ασθενών υψηλού κινδύνου.

Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος είναι ο 
εξής: όπως οι δορυφόροι ανιχνεύουν τη θέση της 
μονάδας GPS στο αυτοκίνητό μας και το σύστημα 
πλοήγησης επιδεικνύει τη θέση του αυτοκινήτου 
στους τρέχοντες χάρτες, έτσι και μία κάμερα μέσα 
στο χειρουργείο ανιχνεύει τη θέση των χειρουργικών 
εργαλείων. Η θέση αυτή εμφανίζεται στην οθόνη του 
συστήματος, πάντα σε πραγματικό χρόνο, σε άμεση 
σχέση με την πραγματική ανατομία του ασθενούς 
(οπτική τεχνολογία εντοπισμού). Τη θέση της κά-
μερας αντικαθιστά ένας πομπός. .

Το βασικό χαρακτηριστικό της χειρουργικής πλο-
ήγησης είναι ότι προσφέρει στον χειρουργό πληρέ-
στερη εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο χειρουργείο, 
μέσω απεικόνισης της ανατομίας και των εργαλείων 
σε πολλαπλές όψεις ή ακόμη και τρισδιάστατα. Τα 
οφέλη από τις αναφερόμενες καινούργιες τεχνικές 
είναι: μεγαλύτερη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα 
της επέμβασης, μείωση του χρόνου χειρουργικής 
επέμβασης, μείωση της έκθεσης σε ραδιενέργεια 
κατά τη διάρκεια επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης, 
μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας για τον χειρουργό 
στη διάρκεια της επέμβασης, καθώς και μείωση του 
χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

Αναφορικά με τις επεμβάσεις της σπονδυλικής 
στήλης, στην πράξη, το O-arm «ξεδιπλώνει» στον 
χειρουργό τη δύσκολη, και πολλές φορές «παράλο-
γη», ανατομία της σπονδυλικής στήλης, χάρη στην 
προβολή της περιοχής σε τρία επίπεδα, σε πραγμα-
τικό χρόνο. 

Το δυσκολότερο μέρος της επέμβασης μπορεί 
να προβλεφθεί χρονικά με ακρίβεια, γεγονός που 
είναι δυνατό να μειώσει τον απαιτούμενο χρόνο του 
χειρουργείου έως και στο 1/3. 

Χάρη στη μείωση του χρόνου επέμβασης και 
των πιθανών επιπλοκών του νευρικού ιστού, είναι 
δυνατή η επίτευξη μικρότερου χρόνου αναισθησίας, 
μικρότερης απώλειας αίματος, λιγότερων μεταγγίσε-
ων, μικρότερης έκθεσης σε λοιμώξεις, βραχύτερης 
παραμονής στην Εντατική Μονάδα και σημαντικής 
μείωσης του στρες του ασθενούς. l
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