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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ροµποτικά Καθοδηγούµενο Μικροσκόπιο: Η «τελευταία λέξη» στη Σύγχρονη
Νευροχειρουργική για αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο
Η πρώτη χειρουργική επέµβαση εγκεφάλου στην Ελλάδα µε τη χρήση του ροµποτικά καθοδηγούµενου
µικροσκοπίου PENTERO πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία στο νοσοκοµείο ΥΓΕΙA.
Η επέµβαση διενεργήθηκε από τη Νευροχειρουργική Κλινική του ΥΓΕΙΑ, υπό τον Νευροχειρουργό και
∆ιευθυντή της Κλινικής, κ. Μάικλ Τόρρενς, σε ασθενή 54 ετών µε το αυτοµατοποιηµένο σύστηµα
νευροπλοήγησης “Steath Station” που είναι ηλεκτρονικά συνδεδεµένο µε το χειρουργικό µικροσκόπιο
“PENTERO”.
Ο νεοεκλεχθείς πρόεδρος της Παγκόσµιας Ακτινοχειρουργικής Κοινότητας «Leksell Gamma Knife
Society», κ. Μ. Τόρρενς δήλωσε µετά το πέρας της επέµβασης «Οι επεµβάσεις στον εγκέφαλο απαιτούν
τη µεγαλύτερη ακρίβεια και οποιοσδήποτε λανθασµένος υπολογισµός µπορεί να αποβεί µοιραίος. Το νέο
σύστηµα προσφέρει στους ασθενείς το καλύτερο διαθέσιµο επίπεδο νευροχειρουργικού εξοπλισµού στην
Ελλάδα».
Η νευροπλοήγηση είναι ένα σύστηµα υπολογιστή που δηµιουργεί ένα τρισδιάστατο µοντέλο του
εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένων του όγκου και των αγγείων, σε πραγµατικό χρόνο, σε µια οθόνη κοντά
στο κεφάλι του ασθενούς. Η θέση των χειρουργικών εργαλείων προβάλλονται στην οθόνη του Η/Υ,
προκειµένου να µπορεί ο χειρουργός να βλέπει το σηµείο που χειρουργεί και να διενεργεί µια τοµή µε
απόλυτη ακρίβεια, ώστε να αποφεύγεται η βλάβη σε άλλες δοµές.
Το ροµποτικά καθοδηγούµενο µικροσκόπιο, συνδυασµένο στο εξής µε το σύστηµα νευροπλοήγησης,
δίνει τη δυνατότητα στο χειρουργό να δει µε τρισδιάστατη απεικόνιση, µέσω των φακών του
µικροσκοπίου ακόµη και από την επιφάνεια του εγκεφάλου, πού ακριβώς βρίσκεται ο όγκος. Επιπλέον,
η εικόνα έχει ενηµερωθεί, ώστε να δείχνει τον όγκο σε κάθε επιλεγµένο βάθος µέσω µιας σύνδεσης
µεταξύ του ροµποτικού συστήµατος λέιζερ αυτόµατης εστίασης του µικροσκοπίου και του συστήµατος
πλοήγησης του υπολογιστή.
Η διαδικασία που έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήταν η προβολή της εικονικής αυτής µορφής
του συστήµατος πλοήγησης στην οπτική του ροµποτικού χειρουργικού µικροσκοπίου PENTERO.
Το αποτέλεσµα είναι ασφαλέστερες, ταχύτερες, πιο επιτυχηµένες χειρουργικές επεµβάσεις µέσω
µικρότερων τοµών µε την ταχύτερη ανάρρωση και λιγότερες πιθανότητες επιπλοκών, µια πραγµατική
τεχνολογική επανάσταση.
Η µέθοδος αυτή συµπληρώνει την υφιστάµενη, στο νοσοκοµείο ΥΓΕΙΑ, ροµποτική ακτινοχειρουργική
τεχνική Gamma Knife. Το Gamma Knife µπορεί να αντιµετωπίσει όγκους µε διάµετρο µικρότερη των 3
εκατοστών, χωρίς καµία τοµή.

Για όγκους µεγαλύτερους των 3εκ., το ροµποτικά καθοδηγούµενο µικροσκόπιο Pentero
είναι η ύψιστη τεχνολογική λύση.
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