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τὶς περισσότερες χειρουργικὲς εἰδικότητες ἡ χρήση τῶν
ἐλάχιστα ἐπεμβατικῶν τεχνικῶν ἔχει ἐπιφέρει τεράστια
πρόοδο στὴν χειρουργικὴ θεραπεία τῶν παθήσεων. Ἡ ἐξέλιξη
ἔχει φτάσει σὲ τέτοιο ἐπίπεδο, ὥστε οἱ ἴδιοι οἱ ἀσθενεῖς γνωρίζουν καὶ ζητοῦν νὰ χειρουργηθοῦν μὲ διαδερμικὲς τεχνικές,
ὅπως εἶναι ἡ λαπαροσκοπικὴ χειρουργική. Στὴν καρδιολογία καὶ τὴν καρδιοχειρουργικὴ ἐπίσης ἔχουν γίνει τεράστιες
πρόοδοι, ἔτσι ὥστε οἱ διαδερμικὲς τεχνικὲς ἐπαναιμάτωσης
τοῦ μυοκαρδίου νὰ ἔχουν γίνει πλέον πολὺ πιὸ ἀσφαλεῖς καὶ
ἀποτελεσματικές.
Στὴν πρόοδο αὐτὴ δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ὑστερήσει ἡ
Νευροχειρουργική, δηλαδὴ ἡ χειρουργικὴ ποὺ ἀφορᾶ στὸ
νευρικὸ σύστημα. Ἡ ἰδιαιτερότητα τοῦ νευρικοῦ συστήματος
εἶναι ἡ ἀδυναμία τῆς ἀναγέννησης τῶν νευρικῶν κυττάρων.
Ἔτσι, ἂν καταστραφεῖ ἕνα νεῦρο ἤ ἕνα τμῆμα τοῦ ἐγκεφάλου, αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀναγεννηθεῖ. Ἔτσι, ἡ ἀνάγκη γιὰ
ἐλάχιστα επεμβατικὰ χειρουργεῖα εἶναι ἀκόμη μεγαλύτερη
στὴ Νευροχειρουργικὴ καὶ στὴ Χειρουργικὴ τῆς σπονδυλικῆς στήλης.
Τοὺς κινδύνους αὐτοὺς ἔχουν δυστυχῶς βιώσει, μὲ τὸν
χειρότερο τρόπο, ἀσθενεῖς μὲ τραυματισμὸ ἤ σοβαρὲς παθήσεις τῆς σπονδυλικῆς στήλης. Τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι οἱ παθήσεις αὐτὲς συχνὰ συνοδεύονται ἀπὸ ἀναπηρία ἤ χρόνιο
πόνο, ποὺ δὲν ἐλέγχεται μὲ παυσίπονα. Γιὰ πολλὰ χρόνια ἡ
ἐπέμβαση τῆς σπονδυλοδεσίας ἦταν μία ἀπὸ τὶς πλέον «κακόφημ ες» ἐπεμβάσεις καὶ πολλοὶ στὸ ἄκουσμα καὶ μόνο τοῦ
ὅρου «σπονδυλοδεσία» ἀνασύρουν δυσάρεστες ἐμπειρίες,
δικές τους ἤ κάποιου γνωστοῦ τους. Πολλὲς μελέτες ἔχουν
δείξει ὅτι ἡ κλασικὴ ἀνοικτὴ σπονδυλοδεσία, ἀκόμη κι ὅταν
εἶναι τεχνικὰ σωστή, μπορεῖ νὰ ἀφήνει ἀποτελέσματα φτωχότερα ἀπὸ τὰ ἀναμενόμενα. Οἱ κύριες ἐκδηλώσεις τῆς «νόσου
τῆς σπονδυλοδεσίας» εἶναι ὁ ἐπίμονος πόνος στὴ μέση, ἡ
ἐλάττωση τῆς δύναμης τῶν μυῶν τῆς ράχης καὶ αἴσθημα
κόπωσης ἤ βάρους στὴ μέση μετὰ ἀπὸ κάποια δραστηριότητα. Ἔτσι, ὁ ἀσθενὴς μένει δυσαρεστημένος ἀκόμη καὶ μετὰ
τὸ χειρουργεῖο καὶ ἡ ποιότητα ζωῆς του παραμένει πτωχή.
Ὅμως, τώρα, ἡ ἄσχημη αὐτὴ ἐμπειρία ἔχει περάσει ὁριστικὰ στὸ παρελθόν. Ἡ ἐλάχιστα ἐπεμβατικὴ τεχνικὴ εἶναι
πραγματικὰ πολύτιμη γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ εἶναι διαθέσιμη
γιὰ ὅλους. Τώρα ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ δυσπρόσιτες ἀνατομικὲς
περιοχὲς μποροῦν νὰ χειρουργηθοῦν χωρὶς οὐσιώδη κίνδυνο τραυματισμοῦ τῶν εὐαίσθητων νευρικῶν δομῶν. Ἔτσι,
παθήσεις ὅπως ἡ σπονδυλολίσθηση, ἡ βαριὰ σπονδυλικὴ
στένωση καὶ τὰ κατάγματα τῶν σπονδύλων, ἀντιμετωπίζονται μὲ πρωτοφανῆ ἐπιτυχία καὶ μὲ σχεδὸν ἀνώδυνο τρόπο,
χάρη στὶς διαδερμικὲς σπονδυλοδεσίες.
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Οἱ πολὺ μικρὲς τομὲς μίας «μεγάλης» σπονδυλοδεσίας. Τὰ
δυὸ μικρὰ βέλη στὴ δεξιὰ εἰκόνα δείχνουν τὸ μικρὸ ἄνοιγμα ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ γίνει ἡ ἐπέμβαση σὲ κάθε σημεῖο.

Ἡ τομὴ ποὺ θὰ χρειαζόταν γιὰ νὰ γίνει ἀνοιχτὰ ἡ ἴδια ἐπέμβαση. Φανταστεῖτε ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μεγάλη τομὴ στὴ μέση,
θὰ ἔπρεπε νὰ κινητοποιηθεῖ τὸ δέρμα καὶ νὰ ἀποκολληθοῦν
ὅλοι οἱ μῦς τῆς ζωγραφισμένης περιοχῆς (ἡ περιοχὴ πού
βρίσκεται ἀνάμεσα στὰ δυὸ μεγάλα βέλη στὴ δεξιὰ εἰκόνα).
Χάρη στὶς ἐλάχιστα επεμβατικὲς τεχνικὲς ἀποφεύγουμε
τὶς κακώσεις τῶν μυῶν, τῶν ἀγγείων καὶ τῶν νεύρων ποὺ
τούς τροφοδοτοῦν, οἱ ὁποῖες εἶναι συχνὰ ἀναπόφευκτες μὲ
τὴν συμβατικὴ ἀνοικτὴ τεχνική.
Ἡ ἐμπειρία μᾶς δείχνει, ὅτι ὅλες οἱ ἀνοικτὲς σπονδυλοδεσίες μποροῦν νὰ ἀντικατασταθοῦν ἀπὸ τὶς διαδερμικὲς
σπονδυλοδεσίες. Ἡ παγκόσμια πορεία τῆς Χειρουργικῆς τῆς
σπονδυλικῆς στήλης εἶναι ἀκριβῶς πρὸς αὐτὴν τὴν κατεύθυνση. Μὲ τὶς διαδερμικὲς ἐπεμβάσεις σπονδυλικῆς στήλης,
μειώνεται σημαντικὰ ἡ ταλαιπωρία, ὁ πόνος, οἱ κίνδυνοι ἐπιπλοκῶν καὶ ὁ χρόνος νοσηλείας τῶν ἀσθενῶν. Ἀκόμη καὶ
ἡ πιὸ μεγάλη διαδερμικὴ σπονδυλοδεσία δὲν χρειάζεται νὰ
καθηλώσει στὸ κρεβάτι τὸν ἀσθενὴ πάνω ἀπὸ μία ἡμέρα.
Ἀσθενεῖς μὲ σπονδυλολίσθηση, βαριὰ σπονδυλικὴ στένωση

ἤ σπονδύλωση, κατάγματα σπονδύλων μετὰ ἀπὸ τραυματισμό, κινητοποιοῦνται χωρὶς πόνο καὶ παίρνουν ἐξιτήριο
ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο σὲ 1-2 ἡμέρες. Ἡ ἀνάγκη γιὰ μετάγγιση
αἵματος, κατὰ τὶς ἐπεμβάσεις σπονδυλοδεσίας, πρακτικὰ
μηδενίζεται.
Ἡ ἡλικία καὶ οἱ συνυπάρχουσες παθήσεις δὲν ἀποτελοῦν οὐσιῶδες ἐμπόδιο. Ἀντίθετα, ἔχουμε πολλὲς φορὲς χειρουργήσει μὲ ἀσφάλεια ἀσθενεῖς, π.χ. ἄνω τῶν 80 ἐτῶν ἤ μὲ
καρδιοαναπνευστικὲς νόσους, πού κανεὶς δὲν ἀναλάμβανε
νὰ χειρουργήσει μὲ τὶς παραδοσιακὲς ἀνοιχτὲς ἐπεμβάσεις,
λόγῳ τῶν κινδύνων τῆς αἱμορραγίας, τῆς πολυήμερης κατάκλισης, τοῦ στρὲς τῆς ἀνοιχτῆς ἐπέμβασης καὶ τοῦ ἰσχυροῦ

μετεγχειρητικοῦ πόνου.
Μειώνοντας τὸν χρόνο ἀποθεραπείας μειώνουμε καὶ τὸ
κόστος. Ἔτσι, οἱ ἐπεμβάσεις αὐτὲς στοιχίζουν λιγότερο ἀπὸ
τὴν ἀνοιχτὴ σπονδυλοδεσία, λόγῳ τῆς βραχύτερης νοσηλείας, τῆς μικρότερης νοσηρότητας καὶ τῆς περιορισμένης
χρήσης παυσίπονων καὶ ἀντιβιοτικῶν.
Με τὴ διαδερμικὴ σπονδυλοδεσία, τὸ ὄφελος τῆς ἄμεσης
κινητοποίησης καὶ ἀνακούφισης τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι ἁπλὰ
ἀνεκτίμητο. Ἡ χειρουργικὴ τοῦ 21ου αἰῶνα στὴν σπονδυλικὴ
στήλη εἶναι ἀσφαλέστερη, ἀνώδυνη, οικονομικότερη καὶ
διαθέσιμη γιὰ ὅλους! 
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