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ИСТО РИ ЈА НЕ У РО ЕН ДО СКО ПИ ЈЕ У СВЕ ТУ И КОД НАС
Доц. др Љиљана Вујотић

Клиника за неурохирургију, Клинички центр Србије
Медицински факултет Универзитета у Београду

Сажетак

Ен до скоп ска не у ро хи рур ги ја по чи ње пр вих го ди на про шлог ве ка 
по ку ша ји ма ди јаг но сти ке и ле че ња хи дро це фа лу са Ден ди (Dandy). Због 
ло ше опре ме и не у спе шно сти, ду го стаг ни ра, али до би ја но ви по лет уна-
зад три де се так го ди на раз во јем но вих тех нич ких мо гућ но сти. Пр ву за-
бе ле же ну не у ро ен до ско пи ју ура дио је 1910. го ди не у Чи ка гу, Еспи но за 
(Le spi nas se), ина че уро лог. На чи нио је вен три ку ло ско пи ју деч јим ци сто-
ско пом и ре ду ко вао хо ро ид ни плек сус ра ди ре ша ва ња хи дро це фа лу са. 
Опе ра ци ју је из вео на два де те та, од ко јих је јед но пре жи ве ло 5 го ди на, 
Деј вис (Da vis). Осам го ди на ка сни је Ден ди (Wal ter Dandy), ко ји се сма тра 
оцем не у ро ен до ско пи је, по чео је ко ри сти ен до скоп за ин тра кра ни јал не 
опе ра ци је. Пред ло жо је авул зи ју хо ро ид ног плек су са у ре ша ва њу хи дро-
це фа лу са, ко ри сте ћи ок ци пи тал ни при ступ ко мор ном си сте му и уз упо-
тре бу спе ку лу ма. Ка сни је је, 1922, ко ри стио ци сто скоп и вр шио ко а гу ла-
ци ју хо ро ид ног плек су са. Ден ди је пр ви увео на зив вен три ку ло скоп. На 
кра ју је из гу био ве ру у ен до ско пи ју и пре стао да ра ди. Де це ни ја ма је био 
у пра ву, све до раз во ја ин стру мен та ри ју ма, по себ но си сте ма за илу ми-
на ци ју опе ра тив ног по ља. За ре ша ва ње хи дро це фа лу са Ден ди је при ме-
њи вао отво ре ну суб фрон тал ну кра ни о то ми ју, са жр тво ва њем оп тич ког 
нер ва и фе не стра ци јом по да тре ће ко мо ре 1922. Слич ну, али ен до скоп ску, 
опе ра ци ју је пр ви из вео Мик стер (Mix ter) 1923. Па ци јент је пре жи вео и 
опе ра ци ја је би ла успе шна. Исте го ди не, Феј и Грант (Fay, Grant) су на пра-
ви ли пр ву ен до скоп ску ин тра вен три ку лар ну фо то гра фи ју. Ра них 1930-
их, Пут нам (Put nam), ра де ћи са Мик сте ро вим ци сто ско пом, тре ти рао је 
де цу са ко му ни кант ним хи дро це фа лу сом, та ко што је вр шио ко а гу ла-
ци ју плек су са, и по чео да ра ди у во де ној сре ди ни, за раз ли ку од ра ни је 
убри зга ва ног ва зду ха, пре по зна ју ћи ри зик од пре те ра не дре на же ли кво-
ра. Скарф (Scarff) је 1935. раз вио но ви ен до скоп са со чи ви ма под углом, 
са мо но по лар ном ди ја тер ми јом, си сте мом за ири га ци ју и аспи ра ци ју. 
Овај тре ну так дао је но ви по лет не у ро ен до ско пи ји. Све до 1949, ка да су  
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Нул сен и Спилц (Nul sen и Spiltz) угра ди ли пр ви шант са пум пи цом у кон-
тро ли хи дро це фа лу са. Про це ду ра је би ла успе шна. Та ко је ко а гу ла ци ја 
хо ро ид ног плек су са пот пу но за бо ра вље на, а не у ро ен до скоп ска вен три-
ку ло сто ми ја тре ће ко мо ре оста ла да че ка бо ља вре ме на. Ино ва ци је ри-
гид них и флек си бил них оп тич ких си сте ма до при не ле су на глом раз во ју 
са вре ме них ен до ско па, са мо гућ но шћу ква ли тет ног пре но са и све тла и 
сли ке. Гри фит (Gri fith) по чи ње да ра ди са Хоп кин со вим (Ha rold Hop kins) 
ен до ско пом, 23 де це, без опе ра тив не смрт но сти и у 50% успе шно, ко а гу-
ла ци јом плек су са. Са раз во јем ин стру мен та ри ју ма ен до скоп ска вен три-
ку ло сто ми ја тре ће ко мо ре до би ја у по пу лар но сти се дам де се тих го ди на, 
та ко да Гри фит, Ври и Џонс (Grif fith, Vri es, Jo nes) пр ви об ја вљу ју при ме-
ну не у ро ен до скоп ске вен три ку ло сто ми је без зна чај ног мор би ди те та 
код об струк тив ног хи дро це фа лу са. (1987–1990). Пр ви флек си бил ни не у-
ро ен до скоп при ме нио је Фу ку ши ма (Fu kus hi ma) 1973. Да нас, је вен три-
ку ло сто ми ја тре ће мо жда не ко мо ре ме то да из бо ра за ре ша ва ње три вен-
три ку лар ног хи дро це фа лу са, код па ци је на та са ком пли ка ци ја ма по сле 
уград ње шан та. Пр ва не у ро ен до ско пи ја ура ђе на је у Ср би ји 29. фе бру а ра 
1992. го ди не, на Деч јој кли ни ци, ци сто ско пом (ка ко је по че ла и у све ту), 
а из вео ју јe др Ра де Ре пац. Од ка ко је 1998. на ба вље на аде кват на опре ма, 
не у ро ен до скоп ске опе ра ци је ра де се ру тин ски на Кли ни ци за не у ро хи-
рур ги ју Кли нич ког цен тра Ср би је. Да нас се не у ро ен до ско пи ја ком би ну је 
са кла сич ном ми кро хи рур шком опе ра тив ном тех ни ком, ул тра звуч ном 
сон дом, сте ре о так си јом, на ви га ци о ним си сте ми ма. Ко ри сти се за тран-
ссфе но и дал ну хи рур ги ју и хи рур ги ју ба зе ло ба ње, у спи нал ној хи рур ги-
ји и хи рур ги ји пе ри фер них не ра ва.

Кључ не ре чи: не у ро хи рур ги ја, ен до ско пи ја, исто ри ја

NE U RO EN DO SCOPY-WORLD AND NA TI O NAL HI STORY
Lji lja na Vu jo tić

Sum mary

En do sco pic ne u ro sur gery be gins in the first de ca des of the last cen tury, 
in di ag no sis and tre at ment of hydro cep ha lus (Dandy). Due to po or equ ip ment 
and re sults, long stag nant, but gi ven new im pe tus back in thir ti es, with the de-
ve lop ment of new tec hni cal pos si bi li ti es. The first re cor ded ne u ro en do scopy 
was do ne in 1910 in Chi ca go, by uro lo gist Le spi nas se. He has ma de ven tri ku lo-
scopy using cysto sco pe and re du cing cho roid ple xus to re sol ve hydro cep ha lus. 
The ope ra tion was per for med on two chil dren, one of whom sur vi ved 5 years 
(Da vis). Eight years la ter, Wal ter Dandy, con si de red to the fat her of ne u ro en do-
scopy, star ted using an en do sco pe for in trac ra nial sur gery. He has re com men-
ded avul sion of cho roid ple xus in hydro cep ha lus, using oc ci pi tal ap pro ach to 
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ven tric les, with the use of spe cu lum. La ter, in 1922., he per for med cho roid ple-
xus co a gu la tion using cysto sco pe. Dandy was first who used the word veb tri cu-
lo sco pe. In the end, he lost fa ith in en do scopy and stop ped wor king. For de ca des 
he was right, un til the de ve lop ment of in stru ments, espe ci ally for il lu mi na tion 
of ope ra ting fi eld im pro ved en do sco pic pos si bi li ti es. To re sol ve the hydro cep-
ha lus Dandy ap plied sub fron tal cra ni o tomy as open sur gery, with sac ri fi ce of 
op tic ner ve and fe ne stra tion of the third ven tric le flo or in 1922nd. A si mi lar, but 
en do sco pic, sur gery was first per for med by Mix ter in 1923rd. The pa ti ent sur vi-
ved and the ope ra tion was suc cessful. That sa me year, Fay Grant ma de the first 
in tra ven tri cu lar en do sco pic pho to graphy. In the early 1930s, Put nam, wor king 
with Mix ter̀ s cysto sco pe, tre a ted chil dren with com mu ni ca ting hydro cep ha-
lus , by co a gu la tion of ple xus, and be gan to work in the aqu a tic en vi ron ment, 
in con trast to ear li er air in su fla tion, re cog ni zing the risk of ex ces si ve CSF dra-
i na ge. Scarff, in 1935. de ve lo ped en do sco pe with a new len ses at an an gle, with 
mo no po lar di at hermy, the system for ir ri ga tion and aspi ra tion. This mo ment 
has gi ven new im pe tus to ne u ro en do scopy. All to 1949. when Nul sen and Spiltz 
ha ve ma de the first shunt with the pump to sol ve hydro cep ha lus. The pro ce-
du re was suc cessful. Thus, the co a gu la tion of cho roid ple xus re ma i ned com-
ple tely for got ten, and a third ven tric le en do sco pic ven tri cu lo stomy re ma i ned 
to wa it for bet ter ti mes. In no va tion of ri gid and fle xi ble op ti cal system con tri-
bu ted to the ra pid de ve lop ment of mo dern en do sco pes, with the pos si bi lity of 
high qu a lity and light tran smis sion and ima ge. Gri fith star ted wor king with 
Ha rold Hop kins̀ s, en do sco pe, and ope ra ted on 23 chil dren, with no ope ra ti ve 
mor ta lity and 50% suc cessful co a gu la tion of the ple xus. With the de ve lop ment 
of en do sco pic in stru ments, en do sco pic third ven tri cu lo stomy (ETV) ra i ses in 
the po pu la rity du ring se ven ti es, un til Grif fith, Vri es, and Jo nes, first pu blis-
hed ap pli ca tion of ETV wit ho ut sig ni fi cant mor bi dity in ob struc ti ve hydro-
cep ha lus. (1987-1990). First ap pli ca tion of fle xi ble ne u ro en do sco pe was by Fu-
kus hi ma 1973. To day, ETV is met hod of cho i ce for ob struc ti ve hydro cep ha lus, 
in clu ding pa ti ents with com pli ca ti ons af ter shunt in stal la tion. First ETV was 
do ne in Ser bia on 29 Fe bru ary 1992nd, At Chil dren’s Ho spi tal, using cysto sco pe 
(the sa me as it star ted in the world), per for med by ne u ro sur geon Ra de Re pac. 
Sin ce 1998., with pro per equ ip ment, ne u ro en do scopy is per for med ro u ti nely at 
the De part ment of Ne u ro sur gery, Cli ni cal Cen ter of Ser bia. To day ne u ro en do-
scopy is com bi ned with mic ro sur gery, ul tra so und pro be, ste re o tacsy, na vi ga-
tion systems. It is used for transsphe no i dal ap pro ach for pyptu i tary and skull 
ba se tu mors, spi nal sur gery and sur gery of pe rip he ral ner ves.

Keywords: ne u ro sur gery, en do scopy, hi story

Хи дро це фа лус је ре зул тат по ре ме ћа ја рав но те же у про дук ци ји и ре-
сорп ци ји ли кво ра, што за по сле ди цу има про ши ре ње ко мор ног си сте ма 
и по ве ћа ње ин тра кра ни јал ног при ти ска (ИЦП). Акут ни хи дро цер фа лус 
под ра зу ме ва уве ћа ње ко мо ра у крат ком вре мен ском ин тер ва лу, што је 
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пра ће но од го ва ра ју ћом бр зи ном и озбиљ но шћу раз во ја кли нич ке сли ке. 
Код хро нич ног хи дро це фа лу са раз вој кли нич ке сли ке је по сте пен, бла жи. 

Код од ра слих је нај че шћи узрок акут ног хи дро це фа лу са су ба рах но-
ид на хе мо ра ги ја (САХ), а сле де це ре бро ва ску лар ни ин сул ти (ЦВИ), ин-
тра кра ни јал ни ту мо ри, це ре брал на хе мо ра ги ја. Код де це нај че шћи је 
кон ге ни тал ни хи дро це фа лус, а по том симп то мат ски као по сле ди ца ту-
мо ра, ме нин ги ти са, тра у ме или хе мо ра ги је. Нај че шћи узрок акут ног хи-
дро це фа лу са код де це је ин су фи ци јен ци ја угра ђе ног си сте ма за дре на жу 
ли кво ра. Код де це ко ја ни су ле че на због хи дро це фа лу са, узрок акут ног 
хи о дро це фа лу са је акут на оп струк ци ја ли квор не цир ку ла ци је ту мо ром, 
по сле по вре де или акут ног екс у да тив ног ме нин ги ти са.

Све хи рур шке про це ду ре за ле че ње хи дро це фа лу са мо гу се гру-
бо по де ли ти у не ко ли ко гру па, и до са да је у свим гру па ма би ло и 
лу та ња и на глих на пре да ка. 

1) ре дук ци ју про из вод ње ли кво ра, 
2) пре мо шће ње пре пре ке у цир ку ла ци ји у окви ру ин тра кра ни јал ног 

про сто ра, 
3) од во ђе ње ли кво ра у не ки дру ги те ле сни ком парт ман ра ди из лу-

чи ва ња или ап сорп ци је.
Још из пе ри о да ста рих Ри мља на по сто је по да ци о по ку ша ју ле че ња 

хи дро це фа лу са. Ве ко ви ма су то би ли са мо по ку ша ји, да би пре ви ше од 
сто го ди на, 1898. Фер гу сон (Fer gu son) је пр ви на чи нио лум бо пе ри то не-
ал ни шант, пла си ра ју ћи сре бр ну жи цу из лум бал ног про сто ра кроз те ло 
пр шље на Л5 у пе ри то не ум (па ци јент ни је пре жи вео). По том је би ло још 
до ста по ку ша ја дре на же без вал ву ле: 1905. Ка уч(2) (Ka uch) је по ку шао пр ви 
гу ме ни ВП шант. По чет ком два де се тог ве ка Ден ди(1,2) (Dandy) је по ку ша-
вао да авул зи јом или спа љи ва њем хо ро ид ног плек су са сма њи про дук ци-
ју ли кво ра, али су ре зул та ти би ли ло ши. 

Због бо љих ре зул та та, до ми на ци ју пре у зи ма ју дре на жне опе ра ци је. 
Пр ви шант са вал ву лом на чи нио је Нал сен (Nul sen) 1949. (ВА) и па ци-

јент се опо ра вио. Ка сни је су уса вр ша ва ни ко ри шће ни ма те ри ја ли и тех-
ни ка. Дав не 1955. упо тре бљен је пр ви шант од ма те ри ја ла ко ји се и да нас 
упо тре бља ва са ма њом ре ак ци јом окол ног тки ва. 

Са раз во јем тех но ло ги је по но во по ста ју ин те ре сант не опе ра ци је из 
дру ге гру пе, ко је са да има ју мно го ви ше успе ха, та ко да од се дам де се тих 
го ди на про шлог ве ка по сто ји тренд раз во ја ових тех ни ка. 

Ипак, и да нас се нај ви ше при ме њу ју мно ге ва ри јан те опе ра ци ја са 
уград њом си сте ма за дре на жу. Код го то во свих, вен три ку лар ни ка те тер 
се пла си ра у фрон тал ни рог ла те рал не ко ре, а нај че шће се за пла си ра ње 
дис тал ног де ла шан та ода би ра пе ри то не ал на шу пљи на, ср це и пле у рал-
ни про стор. 

Не по сто ји иде лан шант. Иде ал но би би ло да га уоп ште не ма. Обич но 
су по треб не ви ше стру ке ре ви зи је у то ку жи во та. Сма ње ње бро ја ре ви зи ја 
је дан је од ци ље ва у ра ду. 
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У том сми слу, тра же ћи иде а лан шант, до ла зи мо до то га да би иде а-
лан шант би ло ста ње без шан та, од но сно да би би ло нај бо ље, ако је мо гу-
ће ре ши ти про блем хи дро це фа лу са без уград ње си сте ма за дре на жу. До-
дат ни зах те ви је су дик ти ра ни прин ци пи ма МИН (ми ни мал но ин ва зив-
не не у ро хи рур ги је) од но сно што ма ња тра у ма за бо ле сни ка, а што ве ћа 
ко рист од опе ра ци је. Прин ци пи ма МИН се чи тав свет ру ко во ди и у том 
прав цу се са вре ме на не у ро хи рур ги ја раз ви ја. Је дан од усво је них прин-
ци па МИН је сте не у ро ен до ско пи ја. 

По ста вље ном иде а лу при бли жа ва ју се ен до скоп ске опе ра ци је код 
хи дро це фа лу са:

Исто ри јат раз во ја не у ро ен до ско пи је

Ен до скоп ска не у ро хи рур ги ја по чи ње још пр вих го ди на про шлог ве-
ка у по ку ша ји ма ди јаг но сти ке и ле че ња хи дро це фа лу са. Би ла је по том 
ду го на пу ште на због ло ше опре ме и не у спе шно сти, али до би ја но ви по-
лет уна зад три де се так го ди на са раз во јем но вих тех нич ких мо гућ но сти. 

Не ко ли ко чи ње ни ца об ја шња ва по пу лар ност не у ро ен до ско пи је у да-
на шње вре ме. Прет ход на де ка да, де ка да не у ро на у ка, у не у ро хи рур ги ји 
је обе ле же на усва ја њем кон цеп та ми ни мал но ин ва зив не не у ро хи рур ги је, у 
ко ју спа да и не у ро ен до ско пи ја. Уна пре ђе ни ин стру мен та ри јум, при ла-
го ђен упо тре би у не у ро хи рур ги ји, та ко ђе је вр ло би тан фак тор. Ин ди ка-
ци је за не у ро ен до ско пи ју још се де фи ни шу, по сто је број на, али све ма ња, 
огра ни че ња у при ме ни.

Пр ви за пи си о ин спек ци ји те ле сних шу пљи на да ти ра ју из вре ме на 
Хи по кра та. 

Пр ва за бе ле же на не у ро ен до ско пи ја ура ђе на је 1910 го ди не у Чи ка гу.
Ле спи но за (Le spi nas se), ина че уро лог, на чи нио је вен три ку ло ско пи ју деч-
јим ци сто ско пом и ре ду ко вао хо ро ид ни плек сус ра ди ре ша ва ња хи дро-
це фа лу са. Опе ра ци ју је из вео на два де те та, од ко јих је јед но пре жи ве ло 
5 го ди на, Деј вис(3) (Da vis). Овај пр ви по ку шај осим што је ре фе ри сан ме ђу 
ле ка ри ма, ни је ниг де об ја вљен. 

Осам го ди на ка сни је Ден ди, ко ји се сма тра оцем не у ро ен до ско пи је, 
по чео је да ко ри сти ен до скоп за ин тра кра ни јал не опе ра ци је. Пред ло жио 
је 1918. авул зи ју хо ро ид ног плек су са у ре ша ва њу хи дро це фа лу са, ко ри-
сте ћи ок ци пи тал ни при ступ ко мор ном си сте му и уз упо тре бу спе ку лу-
ма ко ји се ве ро ват но ни је мно го раз ли ко вао од Хи по кра то вог. Од пе то ро 
де це са мо је јед но пре жи ве ло. Ка сни је је, 1922., ко ри стио ци сто скоп и вр-
шио ко а гу ла ци ју хо ро ид ног плек су са. 

Ден ди је пр ви увео на зив вен три ку ло скоп. На кра ју је из гу био ве ру 
у бу дућ ност те ра пиј ске вен три ку ло ско пи је, али је ве ро вао у бу дућ ност 
вен три ку ло гра фи је ва зду хом. Де це ни ја ма је био у пра ву, све до раз во ја ин-
стру мен та ри ју ма, по себ но си сте ма за илу ми на ци ју опе ра тив ног по ља. 
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Са ма иде ја да се пре мо сти об струк ци ја у ли квор ном то ку та ко што 
ће се на чи ни ти отвор у по ду тре ће ко мо ре-ни је но ва. За ре ша ва ње хи дро-
це фа лу са Ден ди је при ме њи вао отво ре ну суб фрон тал ну кра ни о то ми ју, 
са жр тво ва њем оп тич ког нер ва и фе не стра ци јом по да тре ће ко мо ре 1922. 

Слич ну, али ен до скоп ску, опе ра ци ју је пр ви из вео Мик стер (Mиxter) 
1923. код 9-то ме сеч ног па ци јен та, прет ход но ве жба ју ћи тех ни ку на ка-
да ве ру. Па ци јент је пре жи вео и опе ра ци ја је би ла успе шна. Ин тра вен-
три ку лар но и лум бал но из ме рен је јед нак при ти сак ли кво ра, а ко му ни-
ка ци ја је до ка за на лум бал ном пунк ци јом по сле убри зга ва ња ин ди га у 
ко мо ру.

Исте го ди не, Феј и Грант (Fay и Grant) су на пра ви ли пр ву ен до скоп-
ску ин тра вен три ку лар ну фо то гра фи ју.

Ра них 1930-тих, Пут нам, ра де ћи са Мик сте ро вим ци сто ско пом, тре-
ти рао је де цу са ко му ни кант ним хи дро це фа лу сом, та ко што је вр шио 
ко а гу ла ци ју плек су са, и по чео да ра ди у во де ној сре ди ни, за раз ли ку од 
ра ни је убри зга ва ног ва зду ха, пре по зна ју ћи ри зик од пре те ра не дре на же 
ли кво ра. 

Скарф (Scarff) је 1935. рав зио но ви ен до скоп са со чи ви ма под углом, са 
мо но по лар ном ди ја тер ми јом, си сте мом за ири га ци ју и аспи ра ци ју. Овај 
тре ну так дао је но ви по лет не у ро ен до ско пи ји. 

Све до 1949., ка да су Нал сен и Спилц(3) (Nul sen и Spiltz) угра ди ли пр ви 
шант са пум пи цом у кон тро ли хи дро це фа лу са. Про це ду ра је би ла успе-
шна. Та ко је ко а гу ла ци ја хо ро ид ног плек су са пот пу но за бо ра вље на, а не-
у ро ен до скоп ска вен три ку ло сто ми ја тре ће ко мо ре оста ла да че ка бо ља 
вре ме на. 

Нео бич но је да је за об на вља ње ин те ре са за не у ро ен до ско пи ју од го-
во ран фи зи чар, а не хи рург Ха рол Хоп кинс (Ha rold Hop kins), про фе сор 
при ме ње не фи зи ке у Ен гле ској – уна пре дио је оп тич ке си сте ме. Ино ва-
ци је ри гид них и флек си бил них оп тич ких си сте ма до при не ле су на глом 
раз во ју са вре ме них ен до ско па, са мо гућ но шћу ква ли тет ног пре но са и 
све тла и сли ке. Гри фит по чи ње да ра ди са Хоп кин со вим ен до ско пом, та-
ко да је до де ве де се тих опе ри сао 23-оје де це, без опе ра тив не смрт но сти 
и у 50% слу ча је ва успе шно ре шио хи дро це фа лус ко а гу ла ци јом плек су са. 
Оста ли су до би ли ли квор ни шант. 

Са раз во јем ин стру мен та ри ју ма ен до скоп ска вен три ку ло сто ми ја 
тре ће ко мо ре до би ја у по пу лар но сти се дам де се тих го ди на, та ко да Гри-
фит пр ви об ја вљу је при ме ну не у ро ен до скоп ске вен три ку ло сто ми је без 
зна чај ног мор би ди те та код об струк тив ног хи дро це фа лу са. (1987-1990)

Пр ви флек си бил ни не у ро ен до скоп при ме нио је Фу ку ши ма(4) (Fu kus-
hi ma) 1973, на 37 бо ле сни ка, од то га 15 са хи дро це фа лу сом. Код оста лих 
бо ле сни ка ра ђе на је би оп си ја ту мо ра, пунк ци ја ци сте и др.
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Са вре ме на не у ро ен до ско пи ја

Да нас се не у ро ен до ско пи ја ком би ну је са кла сич ном ми кро хи рур-
шком опе ра тив ном тех ни ком, ул тра звуч ном сон дом, сте ре о так си јом, 
на ви га ци о ним си сте ми ма, а при ме њу је се и екс тра кра ни јал но у спи-
нал ној хи рур ги ји и хи рур ги ји пе ри фер них не ра ва.

Да нас, у ери мо дер не не у ро ен до ско пи је, вен три ку ло сто ми ја тре ће 
мо жда не ко мо ре је при хва ћен ме тод за ре ша ва ње три вен три ку лар ног 
хи дро це фа лу са. Та ко ђе се, при ме њу је код па ци је на та са ком пли ка ци-
ја ма по сле уград ње шан та. Ре ла тив ном кон тра ин ди ка ци јом сма тра се 
ко му ни кант ни хи дро це фа лус, ма да се у по след ње вре ме на ла зе ра до ви 
са по зи тив ном оце ном ЕТВ у ре ша ва њу и ова квих ста ња. Да нас, пот пу но 
нов при ступ у ле че њу ту мо ра хи по фи зе и ба зе ло ба ње, има мо за хва љу-
ју ћи при ме ни ен до ско пи је, где се кроз јед ну но здр ву уво ди и фик си ра 
ен до скоп, а два хи рур га мо гу си мул та но да ра де уво ђе њем ин сту ме на та 
кроз обе но здр ве, тех ни ком „две но здр ве –че ти ри ру ке“. У спи нал ној хи-
рур ги о ји та ко ђе се све ви ше при ме њу је ен до скоп ска тех ни ка. Све у све-
му ен до ско пи ја, ко ја је у не у ро хи рур ги ју ушла на ма ла вра та и без ве ли-
ких оче ки ва ња осва ја јед но по јед но ин ди ка ци о но под руч је(5).
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