
Περίληψη

Η χειρουργική θεραπεία για τη συμπτωματική αυχενική και 
οσφυική σπονδύλωση (spondylosis) επικρατεί τα τελευταία χρόνια. 
Με αυτόν τον διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό επεμβάσεων στη σπον-
δυλική στήλη, όλο και περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν επίμο-
να συμπτώματα και δυσλειτουργίες μετεγχειρητικά και απαιτούν 
τη (δεύτερη) χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης. Αν και πολλές 
πτυχές της προετοιμασίας και της επέμβασης στη σπονδυλική στή-
λη είναι παρόμοιες τόσο για την πρωταρχική όσο και για τη χειρουρ-
γική επέμβαση αναθεώρησης, εντούτοις υπάρχουν επιπρόσθετες 
ειδικές εξετάσεις και λεπτομερής επαναξιολόγηση που πρέπει να 
γίνουν για να καθορισθεί εάν ένας ασθενής είναι υποψήφιος για 
μια χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης.

Η προεγχειρητική προετοιμασία πρέπει να συμπεριλάβει την 
εξέταση για δυνητική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης οι συμφύσεις μπορεί να δυσκολέψουν ιδι-
αίτερα τη χειρουργική διαδικασία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να ληφθεί ώστε να αποφύγουμε τη σχάση της σκληράς μήνιγγος 
(durotomy). Η πρόγνωση για μια χειρουργική επέμβαση αναθεώ-
ρησης μπορεί να προβλεφθεί καλύτερα από την έκβαση που είχε 
ο ασθενής μετά την αρχική (πρωταρχική) χειρουργική επέμβαση. 
Όπως με οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση, η αυστηρή επιλογή 
των ασθενών είναι επιτακτική για την επιτυχή έκβαση και για όσο 
το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα.
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Εισαγωγή

Η χειρουργική θεραπεία για τη συμπτωματική 
οσφυική σπονδύλωση, που συμπεριλαμβάνει είτε 
τη στένωση είτε τη ριζοπάθεια (radiculopathy), 
επικρατεί κυρίως στις πολύ αναπτυγμένες χώρες 
(ΗΠΑ). Πολλοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί 
σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης 
εντούτοις, συνεχίζουν συχνά να παρουσιάζουν 
συμπτώματα που απαιτούν τη χειρουργική επέμ-
βαση αναθεώρησης. Στην οσφυική σπονδυλι-
κή στήλη το ποσοστό αποτυχίας έχει αναφερθεί 
οτι είναι υψηλό, έως και 37%, μετά από οσφυική 
σπονδυλοδεσία, και εξίσου υψηλό, έως και 30%, 
μετά από οσφυική χειρουργική επέμβαση χω-
ρίς σπονδυλοδεσία (Frymoyer 1978). Επιμελής 
επιλογή ασθενών και άριστη χειρουργική τεχνι-
κή μπορούν να ελαττώσουν την ανάγκη για χει-
ρουργική επέμβαση αναθεώρησης. Ακόμη και με 
αυτές τις προϋποθέσεις εντούτοις, η ανάγκη για 
χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης στη σπον-
δυλική στήλη δε μπορεί να αποφευχθεί σε πολλές 
περιπτώσεις.

Κατά την ανάληψη διενέργειας μιας χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης, ορισμένοι παράγοντες 
πρέπει να εξεταστούν επιπλέον, και που δεν εμφανί-
ζονται κατά τη διάρκεια της αρχικής (πρώτης) επέμ-
βασης. Η γενική επιμέλεια της χειρουργικής τομής εί-
ναι επιτακτική, επειδή η αιμάτωση γενικά των ιστών 
μπορεί να αποδειχθεί σημαντική στις χειρουργικές 
επεμβάσεις αναθεώρησης. Η επισκληρίδια ίνωση και 
οι συμφύσεις μπορούν να καταστήσουν μια χειρουρ-
γική επέμβαση αναθεώρησης σημαντικά δυσκολότε-
ρη και επιπλέον μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο 
της μηνιγγόσχισης (durotomy). Η σπονδυλοδεσία 
μπορεί να οδηγήσει σε επιταχυνόμενο εκφυλισμό 
στους παρακείμενους μεσοσπονδύλιους δίσκους, ενώ 
η ευρεία (εκτενής) πεταλεκτομή μπορεί να οδηγήσει 
στο μέλλον σε αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφουμε μερικές από τις 
γενικές αναφορές και εκτιμήσεις στη χειρουργική 
επέμβαση αναθεώρησης ανασκοπώντας άρθρα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας .

Χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης

Προεγχειρητική αξιολόγηση

Πολλοί ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μια πρω-
ταρχική (αρχική) χειρουργική επέμβαση στη σπον-
δυλική στήλη συνεχίζουν να έχουν οσφυαλγία ή αυ-
χεναλγία. Η οπίσθια προσπέλαση μπορεί να προκα-
λέσει μυοσυνδεσμικό πόνο εξαιτίας της επεμβατικής 
κάκωσης των παρασπονδυλικών μυών από τα υλικά 
της σπονδυλοδεσίας (βίδες, ράβδοι κ..α). Επομένως 
είναι σημαντικό να ψηλαφάται ολόκληρη η οσφυική 
ή/και η αυχενική μοίρα προκειμένου να ανευρεθούν 
επώδυνα σημεία όπου μπορεί να γίνει αναισθητική 
έγχυση. Προσεκτική ψηλάφηση της εντομής του 
ισχιακού νεύρου (sciatic notch) είναι επίσης απαραί-
τητη, για να καθοριστεί εάν το σύνδρομο ισχιακής 
εντομής είναι μια πιθανή αιτία των συμπτωμάτων 
του ασθενή. 

Όπως πάντα, μια πλήρης προεγχειρητική νευρολο-
γική εξέταση είναι ουσιαστική. Στους ασθενείς που 
έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη οσφυική ή αυχενι-
κή δισκεκτομή, ο χειρουργός πρέπει να καθορίσει εάν 
τα συμπτώματα είναι στο ίδιο επίπεδο και την ίδια 
πλευρά ή εάν η ριζοπάθεια συσχετίζεται με κάποια 
νέα βλάβη (Ozgen 1999). Είναι επίσης σημαντικό να 
καθοριστεί εάν ο ασθενής βελτιώνεται και για πόσο 
χρονικό διάστημα μετά από την αρχική επέμβαση. Η 
έκβαση μετά από την αρχική χειρουργική επέμβαση 
μπορεί να είναι ένας βασικός προγνωστικός δείκτης 
της αναθεωρητικής επέμβασης (Stewart 1996). Οι 
Stewart και Sachs (1996) αναφέρουν ότι στους παρά-
γοντες προδιάθεσης στην αποτυχία της χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης συμπεριλαμβάνονται η 
ηλικία του ασθενή, ο αριθμός των χειρουργηθέντων 
μεσοσπονδυλίων επιπέδων κατά την αρχική χειρουρ-
γική επέμβαση και το ελεύθερο διάστημα χωρίς πόνο 
μετά από την αρχική χειρουργική επέμβαση.

Ακτινογραφικές εξετάσεις

Εκτός από την κλινική εξέταση, ακτινογραφικές 
νευροαπεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να διενερ-
γηθούν και να αξιολογηθούν προσεκτικά. Στους 
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μια προηγούμενη 
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(πρώτη) χειρουργική επέμβαση, απλές ακτινογραφί-
ες πρέπει να ληφθούν σε κάμψη και έκταση προκει-
μένου να αξιολογήσουμε την πιθανή αστάθεια της 
σπονδυλικής στήλης.

Σε περιπτώσεις στις οποίες πρόσθια μετατόπιση 
σπονδύλων καταδεικνύεται στην κάμψη ή την έκτα-
ση, ιδίως όταν αυτό το εύρημα δεν προϋπήρχε της 
αρχικής χειρουργικής επέμβασης, ο ασθενής μπορεί 
τότε να είναι υποψήφιος για σπονδυλοδεσία. Πράγ-
ματι, συγγραφείς διαφόρων άρθρων έχουν υποστη-
ρίξει τη διενέργεια οσφυικής σπονδυλοδεσίας στη 
θεραπεία της υποτροπής δισκοκήλης που συνδέεται 
με μετεγχειρητική σπονδυλική αστάθεια (Fritsch 
1996, Glassman 1998, Wong 2002). Ακτινογραφίες 
σε κάμψη και έκταση (λειτουργικές) πρέπει επίσης να 
ληφθούν πριν από οποιαδήποτε αρχική χειρουργική 
επέμβαση. Αν και η αστάθεια δεν προκύπτει συνήθως 
από μια τυπική αυχενική ή οσφυική πεταλεκτομή, εί-
ναι πιθανότερο να αναπτυχθεί στους ασθενείς στους 
οποίους η συνδεσμική αστάθεια καταδεικνύεται 
(προϋπάρχει) πριν από την αρχική χειρουργική επέμ-
βαση. Ο Fritsch και συνεργάτες (1996), ανάφεραν ότι 
η σπονδυλική αστάθεια τεκμηριώθηκε σε ποσοστό 
μέχρι και 60% των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε 
πολλαπλές χειρουργικές αναθεωρήσεις.

Η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία είναι επί-
σης ζωτικής σημασίας και είναι τμήμα της προεγχει-
ρητικής προετοιμασίας του αρρώστου. Στον πιθανό 
υποψήφιο ασθενή για χειρουργική επέμβαση αναθε-
ώρησης, η απεικόνιση με ΜRI πρέπει να συμπεριλά-
βει τις T1 και T2 ακολουθίες, με και χωρίς χορήγηση 
σκιαγραφικής ουσίας (GD). Η χορήγηση παραμα-
γνητικής ουσίας (gadolinium) μπορεί να βοηθήσει 
τον ιατρό να διαφοροδιαγνώσει μεταξύ της υποτρο-
πής δισκοκήλης και του ουλώδους ιστού (συμφύ-
σεις) (Cinotti 1998). Τα ελεύθερα τεμάχια δίσκου δεν 
πρέπει να ενισχύσουν την πρόσληψη σκιαστικού στη 
MRI, ενώ ο ουλώδης ιστός θα προσληφθεί έντονα 
από το σκιαστικό. Αυτό είναι σημαντικό επειδή η χει-
ρουργική επέμβαση αναθεώρησης για συμπτώματα 
που σχετίζονται με συμφύσεις συχνότερα έχει φτωχά 
αποτελέσματα (Fritsch 1996).

Η αξονική τομογραφία μετά από μυελογραφία 
(postmyelography CT) μπορεί επίσης να είναι πολύ 
χρήσιμη στον καθορισμό της ανάγκης ενός ασθε-
νή για χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης. Αν και 

αυτή η εξέταση δεν χρησιμοποιείται τόσο συχνά 
όπως ήταν πριν από την εμφάνιση της μαγνητικής 
τομογραφίας, μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφο-
ρίες όχι εύκολα καταφανείς στις άλλες απεικονιστι-
κές εξετάσεις. Η αξονική μυελογραφία μπορεί να κα-
ταδείξει την ανατομία των νεύρων (ριζών) κατά την 
έξοδό τους από τα μεσοσπονδύλια τρήματα. Μπορεί 
επίσης να αποκαλύψει τον όγκο των ριζών ή διατα-
ραχές της ροής του σκιαστικού υλικού που μπορεί να 
υποδείξει πιθανή αραχνοειδίτιδα.

Απόψεις που αφορούν στη Χειρουργική επέμβαση

Στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε διάφορες 
χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, η 
κακή αιμάτωση των ιστών σχετίζεται συχνά με τη 
χειρουργική προσπέλαση. Αυτή η διαταραχή της αι-
μάτωσης μπορεί να εμποδίσει τη μετεγχειρητική σύ-
γκλειση του χειρουργικού τραύματος (πληγής) και 
μπορεί να προδιαθέσει σε μόλυνση του τραύματος. 
Η αντιβιοτική θεραπεία προ και διεγχειρητικά πρέπει 
να χορηγηθεί χωρίς καμία αμφιβολία. Ιδιαίτερη προ-
σοχή πρέπει να ληφθεί κατά τη διάρκεια της διεγχει-
ρητικής σύγκλεισης του τραύματος για να εξασφα-
λιστεί ότι έγινε σωστή συρραφή κατά στρώματα, με 
τη χρησιμοποίηση των απορροφήσιμων ραμμάτων 
(vicryl). Τα ράμματα του δέρματος πρέπει να παρα-
μείνουν για μακρύτερη χρονική περίοδο (10-14 ημέ-
ρες) απ’ ό,τι για την αρχική επέμβαση.

Κατά την εκτέλεση μιας (πρώτης) αυχενικής ή 
οσφυικής πεταλεκτομής ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να ληφθεί ώστε να μην αποσταθεροποιήσουμε τις 
αρθρικές αποφυσιακές συνδέσεις. Αυτό είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικό στους ασθενείς στους οποίους η συν-
δεσμική αστάθεια καταδεικνύεται εμφανώς. Σε αυ-
τήν την περίπτωση ο χειρουργός πρέπει να σκεφθεί 
το ενδεχόμενο της σπονδυλοδεσίας. Προγενέστερη 
ημιπεταλεκτομή, είτε στην αυχενική είτε στην οσφυι-
κή μοίρα, δεν πρέπει να προδιαθέτει σε σπονδυλική 
αστάθεια (Fritsch 1996).

Εκφυλισμός παρακείμενου μεσοσπονδυλίου δίσκου
 

Με την εμφάνιση τεχνικών για την πρόσθια προ-
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σπέλαση στην αυχενική μοίρα (Cloward 1958, Smith 
1958) και την πρόσφατη δημοτικότητα της πρόσθιας 
σπονδυλοδεσίας, οι επιπλοκές αναπτύσσονται πλέον 
σε μακροπρόθεσμη (4-6 έτη) μετεγχειρητική περίο-
δο. Η πρόσθια αποσυμπίεση σε αυχενική δισκεκτομή 
που δεν περιλαμβάνει σπονδυλοδεσία έχει βρεθεί οτι 
προδιαθέτει σε κυφωτική παραμόρφωση του αυχέ-
νος ή σε ψευδάρθρωση (Coric 1997, Etminan 2002). 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κεντρική στένωση του 
σπονδυλικού καναλιού και σε επακόλουθη αυχενική 
μυελοπάθεια. Η πρόσθια αυχενική σπονδυλοδεσία 
έχει αποδειχθεί επίσης οτι προδιαθέτει στον εκφυ-
λισμό παρακείμενων δίσκων. Η ακινητοποίηση ενός 
τμήματος της αυχενικής σπονδυλικής στήλης μπορεί 
να προκαλέσει αυξανόμενη πίεση στο παρακείμενο 
επίπεδο, περισσότερο συχνά στο ανώτερο επίπεδο 
της σπονδυλοδεσίας (Εικόνα 1). 

Σπονδύλωση ή δισκοκήλη στο επίπεδο κεντρικό-
τερα από μια προηγούμενη αυχενική σπονδυλοδεσία 
μπορεί να προκαλέσει νέα ριζοπάθεια ή ακόμα και 
μυελοπάθεια. Τότε η αποσυμπίεση και η επέκταση της 
προηγούμενης αυχενικής σπονδυλοδεσίας απαιτού-
νται να γίνουν χωρίς καμία αμφιβολία (Coric 1997).

Η ευρεία αυχενική πεταλεκτομή μπορεί να οδηγή-
σει επίσης σε κυφωτική παραμόρφωση (Εικόνα 2). Η 
κύφωση μετά από αυχενική πεταλεκτομή μπορεί να 
προκαλέσει αυχεναλγία και συμπτώματα μυελοπά-
θειας. Σε αυτήν την περίπτωση, η πολλαπλή συνδυ-
ασμένη πρόσθια-οπίσθια ανακατασκευή της αυχενι-

κής μοίρας με σπονδυλοδεσία είναι απαραίτητη για 
την αποφυγή επιδείνωσης της κλινικής εικόνας του 
ασθενή και τη στηρικτική διόρθωση του αυχένος.

Ουλώδης Ιστός και διεγχειρητική μηνιγγόσχιση

Η επισκληρίδια ίνωση και οι συμφύσεις αυξάνουν 
σημαντικά το βαθμό δυσκολίας της χειρουργικής 
επέμβασης αναθεώρησης, ειδικά στην οσφυική μοί-
ρα. Ο εκτενής επισκληρίδιος ουλώδης ιστός και οι 
προσκολλήσεις της μήνιγγος (συμφύσεις) αυξάνουν 
την πιθανότητα της διεγχειρητικής (τυχαίας) μηνιγ-
γόσχισης (durotomy). Αυτές οι επιπλοκές είναι δυ-
νατόν να μην αναγνωριστούν κατά τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης. Ο χειρουργός πρέπει να 
εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης, στο πώς να επέμβει με-
ταξύ του ουλώδους ιστού και της σκληράς μήνιγγος 
ώστε να αποκολλήσει ασφαλώς τις ανατομικές αυτές 
δομές. Τα εμφυτεύσιμα υλικά αποφυγής συμφύσεων 
(όπως αdcon-l) έχουν επινοηθεί και δοκιμασθεί για 
να αποτρέψουν το σχηματισμό του ουλώδους ιστού 
(Brotchi 1999), εντούτοις δεν έχουν αποδειχθεί απο-
τελεσματικά και δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στην 
κλινική πράξη. 

 Η διεγχειρητική μηνιγγόσχιση μπορεί να δημι-
ουργήσει πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της 
χειρουργικής επέμβασης. Οι συγγραφείς διαφόρων 
άρθρων έχουν αποδείξει ότι η συχνότητα της μη-
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Eικόνα 1: Ακτινογραφικές απεικονίσεις 
από έναν 37χρονο άνδρα που είχε υποβλη-
θεί σε προηγούμενη αποσυμπίεση C5-6 και 
σπονδυλοδεσία. Παρουσίασε τέσσερα έτη 
αργότερα, αυχεναλγία και αυχενική μυελο-
πάθεια. 

Αριστερά: Πλάγια ακτινογραφία ΑΜΣΣ. 
Δεξιά: Οβελιαία τομή (T2-ακολουθία) 
μαγνητικής τομογραφίας.

Σημείωση: μεγάλη δισκοκήλη στο C4-5 αμέ-
σως επάνω από την προϋπάρχουσα σπονδυ-
λοδεσία. Αυτός ο ασθενής χρειάσθηκε πρό-
σθια αποσυμπίεση C4-5 και επέκταση της 
σπονδυλοδεσίας κεντρικότερα.



νιγγόσχισης (durotomy) στη χειρουργική επέμβαση 
αναθεώρησης είναι υψηλότερη απ’ ό, τι κατά την 
αρχική επέμβαση (Jones 1989, Wang 1998, Cammisa 
2000). Οι Cammisa, και συνεργάτες (2000), αναφέ-
ρουν μια γενική συνολική επίπτωση από 3.1% και 
άνω ως επιπλοκή μηνιγγόσχισης σε 2144 επεμβάσεις 
επί της σπονδυλικής στήλης, εντούτοις η επίπτωση 
της μηνιγγόσχισης στις πρώτες (αρχικές) χειρουργι-
κές επεμβάσεις ήταν από 1 μέχρι 3.1%, ενώ η επίπτω-
ση αυτής της επιπλοκής σε χειρουργική επέμβαση 
αναθεώρησης ήταν 8.1%. 

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν εκτενείς στατιστικές 
αναλύσεις στη βιβλιογραφία για αυτό το θέμα. Οι 
ασθενείς στους οποίους η σχάση της μήνιγγος ανα-
γνωρίστηκε και αντιμετωπίστηκε κατάλληλα κατά 
τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης δεν υπέ-
στησαν οποιεσδήποτε σημαντικές μακροπρόθεσμες 
(δευτεροπαθείς) συνέπειες. 

Μικρές διεγχειρητικές μηνιγγοσχίσεις που δεν γί-
νονται αντιληπτές κατά τη χειρουργική επέμβαση 
μπορούν να οδηγήσουν στο σχηματισμό ψευδο-
μηνιγγοκήλης (Εικόνα 3) (Cammisa 2000). Εάν η 
ψευδομηνιγγοκήλη είναι μικρή και ασυμπτωματική  
μπορεί να αντιμετωπιστεί με συντηρητική θεραπεία, 
όπως κλινοστατισμός και ενδεχομένως οσφυική 
παρακέντηση. Εάν εντούτοις η ψευδομηνιγγοκήλη 
είναι μεγάλη, προκαλώντας οσφυαλγία ή εάν υπάρ-

χει παρουσία συριγγίου ΕΝΥ από τη χειρουργική 
τομή, επανεπέμβαση πρέπει να εκτελεσθεί αμέσως. 
Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, η 
δοκιμασία valsalva πρέπει να διενεργηθεί για να αξι-
ολογήσουμε την παρουσία μικρών διεγχειρητικών 
μηνιγγοσχίσεων . Η συρραφή αυτών των μικρών μη-
νιγγικών σχάσεων μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας 
ράμμα prolene 5-0 ή 6-0. Εάν η μηνιγγόσχιση γίνει 
στην πλάγια πτυχή του μηνιγγικού σάκκου, για να 
αποκτήσουμε πρόσβαση κατά την αρχική σύγκλειση 
μπορεί να είναι δύσκολο σε εκείνη την περιοχή. Σε 
αυτήν την περίπτωση, η κόλλα ινικής (fibrin glue) ή 
άλλα υποκατάστατα κόλλας μπορεί να χρησιμοποι-
ηθούν για τη σύγκλειση της μήνιγγος. Ο ασθενής 
πρέπει να υποβάλλεται σε αυστηρό κλινοστατισμό 
σε οριζόντια θέση για τουλάχιστον 24 ώρες προκει-
μένου να διευκολυνθεί η σύγκλειση του χειρουργι-
κού τραύματος και να αποτραπεί ο σχηματισμός ψευ-
δομηνιγγοκήλης (Cammisa 2000).

Συμπεράσματα

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επιδρούν στη 
χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης, που ο χειρουρ-
γός πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει πριν τη 
διενέργειά της. Όπως με οποιαδήποτε άλλη χειρουρ-
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Εικόνα 2: Ακτινογραφικές απεικονίσεις σε έναν ασθενή με κύφωση μετά από μια ευρεία αυχενική πεταλεκτομή. 
Αριστερά: Πλάγια ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σε κάμψη. Κέντρο: Πλάγια ακτινογραφία αυχενικής μοίρας σε 

έκταση. Δεξιά: Οβελιαία λήψη ΜRI (T2-ακολουθία). 
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γική επέμβαση, η κατάλληλη επιλογή των ασθενών 
είναι επιτακτική στην επίτευξη μιας επιτυχούς έκβα-
σης. Επιπλέον, η προεγχειρητική προετοιμασία στον 
υποψήφιο ασθενή για χειρουργική επέμβαση αναθε-
ώρησης στη σπονδυλική στήλη πρέπει να συμπερι-
λάβει την ανεύρεση και αξιολόγηση του ουλώδους 
ιστού, τη σπονδυλική αστάθεια και τις πιθανές νέες 
βλάβες κατά την επανεπέμβαση. Ο μυικός και συν-
δεσμικός πόνος πρέπει επίσης να εξεταστεί, και μόνο 
οι υποψήφιοι στους οποίους η επαρκής συντηρητική 

θεραπεία έχει αποτύχει πρέπει να θεωρηθούν υποψή-
φιοι για μία χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης.

Η έκβαση της χειρουργικής επέμβασης αναθεώ-
ρησης μπορεί να προβλεφθεί από την έκβαση του 
ασθενή μετά από την αρχική (πρωταρχική) χειρουρ-
γική επέμβαση. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να λη-
φθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση και συνεκτίμηση 
της σκέψης για χειρουργική επέμβαση αναθεώρησης 
στη σπονδυλική στήλη.

Εικόνα 3: Απεικόνιση στη Μαγνητική τομογραφία ( Τ1 και Τ2 ακολουθίες) που εμφανίζουν μια 
μετεγχειρητική ψευδομηνιγγοκήλη στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. 
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Abstract

A review on complications of revision spinal 
surgery

Drositis Georgios, Sakellariou Pavlos* 

Neurosurgical Departments of “Bioclinic” and *Gen. 
Hospital “G. Papanikolaou” , Thessaloniki, Greece.

Surgical treatment for symptomatic cervical and 
lumbar spondylosis has become prevalent in recent 
years. With this increased intervention, increasing 
numbers of patients experience persistent symp-
toms and require revision spinal surgery. Although 
many aspects of the work and operation are simi-
lar for both primary and revision surgery, there are 
special considerations that must be examined when 
determining if a patient is a candidate for revision 
surgery. Preoperative workup should include evalu-
ation for spinal instability. Intraoperatively, scar tis-
sue may complicate the procedure, and care must be 
taken to avoid incidental durotomy. The prognosis 
for a revision surgery can be predicted best by the 
patient’s outcome after the primary surgery. As with 
any surgical procedure, patient selection is impera-
tive for successful outcome.

Key words:  revision surgery, complication, spinal 
surgery
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