
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται από ειδικά κύτταρα στις κοιλίες 

του εγκεφάλου και απορροφάται από κύτταρα της αραχνοειδούς 

μήνιγγας με αποτέλεσμα η πίεσή του να παραμένει σταθερή. Σε 

περιπτώσεις μόλυνσης, ύπαρξης όγκου στον εγκέφαλο ή θρόμβου στο 

αίμα η κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού παρεμποδίζεται και 

η πίεσή του αυξάνεται. Η αύξηση της πίεσης μπορεί να προκαλέσει 

ακόμα και τραυματισμό του νευρικού ιστού. Στα νεογνά, στα οποία οι 

ραφές των οστών του κρανίου δεν έχουν σχηματιστεί, η αυξημένη 

πίεση μπορεί να προκαλέσει μεγέθυνση της κρανιακής κοιλότητας 

(υδροκεφαλία). Η πίεση μπορεί να μετρηθεί με την είσοδο λεπτής 

βελόνας ανάμεσα στον 3ο και 4ο οσφυϊκό σπόνδυλο (οσφυονωτιαία 

παρακέντηση) και μανόμετρο. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί και για τη λήψη δείγματος εγκεφαλονωτιαίου 

υγρού και την εξέτασή του για τη διαπίστωση ύπαρξης μη 

φυσιολογικών συστατικών. Η παρουσία, για παράδειγμα, 

ερυθροκυττάρων αποτελεί ένδειξη αιμορραγίας σε κάποιο σημείο του 

ΚΝΣ. 

Χαρακτηριστικά 

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό πληρεί τον υπαραχνοειδή χώρο του 

εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, καθώς και τις κοιλότητες του 

Κ.Ν.Σ.. Είναι υγρό άχρωμο, διαφανές, ελαφρώς αλκαλικής αντίδρασης 

και ειδικού βάρους 1006 έως 1008, καθώς το ποσόν του ποικίλει. Σε 

ενήλικα ανέρχεται περίπου στα 146 γρ., εκ των οποίων τα 36 γρ., 

βρίσκονται μέσα στις κοιλίες. Βρίσκεται υπό πίεση, η οποία γίνεται 

ακόμη μεγαλύτερη σε παθολογικές καταστάσεις, γι’ αυτό και εύκολα 

αναβλύζει στις παρακεντήσεις, παράγεται διαρκώς από τα χοριοειδή 

πλέγματα μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου και αποχετεύεται επίσης 

διαρκώς στη λεμφική και φλεβική κυκλοφορία 

 

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό χρησιμεύει: α) για να αποχετεύει τα 

επιβλαβή προϊόντα της ανταλλαγής της ύλης, από το κεντρικό νευρικό 



σύστημα και β) για να προασπίζει το Κ.Ν.Σ. από μηχανικές επιδράσεις 

(εξωτερικές πλήξεις, ώσεις από την καρδιά και τα αγγεία κλπ.). Το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό, τέλος, μπορούμε να το εξετάσουμε 

περιλαμβάνοντας το, είτε με την υπινιακή παρακέντηση, είτε με την 

οσφυονωτιαία παρακέντηση. 

Λήψη και χρησιμότητες  

Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το λαμβάνουμε μετά από μια οσφυονωτιαία 

παρακέντηση, που είναι μια σχετικά ανώδυνη και γρήγορη εξέταση και 

ακολουθείται η ανάλυση του, προκειμένου να λάβουμε πληροφορίες 

που μόνο αυτό μπορεί να προσφέρει σε ορισμένα διαγνωστικά 

προβλήματα. 

Συνήθως εξετάζουμε βακτηριολογικές και χημικές παραμέτρους, όπως 

είναι ο αριθμός των λευκών και ερυθρών αιμοσφαιρίων, η χρώση που 

έχει, η συγκέντρωση πρωτεϊνών, γλυκόζης και ανοσοσφαιρινών. 

Αυτό που ενδιαφέρει είναι και η περίπτωση ξανθοχρωμίας, δηλαδή 

μιας κίτρινης χρώσης που την παίρνουμε όταν έχουμε μικρές 

λανθάνουσες εγκεφαλικές αιμορραγίες, όπου σπάζουμε τα κύτταρα 

στον εγκέφαλο και ανιχνεύουμε τα υπολείμματα τους στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος φυσιολογικά περιβάλλεται και στην ουσία 

«πλέει» μέσα σε ένα υγρό, το οποίο ονομάζεται εγκεφαλονωτιαίο υγρό 

(ΕΝΥ). Το υγρό αυτό παράγεται συνεχώς στον εγκέφαλο και κυκλοφορεί 

μέσα και γύρω από αυτόν αλλά και το νωτιαίο μυελό. Το ΕΝΥ 

παράγεται, κατά κύριο λόγο, από τα χοριοειδή πλέγματα, κάποιες 

δομές οι οποίες  βρίσκονται μέσα στις κοιλίες του εγκεφάλου. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι κοιλίες του εγκεφάλου αποτελούν κοιλότητες βαθιά 

μέσα στον εγκέφαλο, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους και 

επικοινωνούν με τον περιβάλλοντα χώρο του εγκεφάλου (περιφερικός 

υπαραχνοειδής χώρος). Το ΕΝΥ φυσιολογικά απορροφάται από τα 

αραχνοειδή σωμάτια, κάποιες δομές οι οποίες μοιάζουν με μανιτάρια 



και βρίσκονται στην κυρτότητα του εγκεφάλου, και μετά την 

απορρόφηση του επιστρέφει στη φλεβική αιματική κυκλοφορία. 

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες ο όγκος του κυκλοφορούντος ΕΝΥ 

παραμένει σταθερός. Με άλλα λόγια, η δυναμική σχέση παραγωγής και 

απορρόφησης του ΕΝΥ παραμένει συνεχώς σταθερή. Σε οποιαδήποτε 

κατάσταση υπάρχει μειωμένη απορρόφηση ΕΝΥ (συχνότερη αιτία 

υδροκεφαλίας) ή αυξημένη παραγωγή του ΕΝΥ (αρκετά σπάνια αιτία 

υδροκεφαλίας), προκαλείται διαταραχή στον κυκλοφορούντα όγκο ΕΝΥ 

και εμφανίζεται υδροκεφαλία. 

Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου Υγρού 
 
 

Όταν υπάρχει έλλειμμα στα οστά της βάσης του κρανίου, που 

συνοδεύεται από ρήξη στη μήνιγγα, δηλαδή στην προστατευτική 

μεμβράνη του εγκεφάλου, μπορεί να τρέχει από τη μύτη διαυγές 

υγρό. Αυτό το υγρό δεν είναι συνηθισμένη έκκριση της μύτης, αλλά 

Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό, που υπάρχει μεταξύ μήνιγγας και εγκεφάλου 

και προστατεύει τον εγκέφαλο μέσα στην κρανιακή κοιλότητα. 

Η κατάσταση αυτή, που λέγεται Ρινόρροια Εγκεφαλονωτιαίου 

Υγρού, είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, διότι μπορεί να μολυνθεί η 

μήνιγγα ή και ο ίδιος ο εγκέφαλος (μηνιγγίτιδα ή εγκεφαλίτιδα) και 

να απειληθεί η ζωή.  

 

Η διάγνωση ή τον αποκλεισμό μηνιγγίτιδας 

 

Η οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) είναι χρήσιμη για τη διάγνωση 

ή τον αποκλεισμό μηνιγγίτιδας. Αυτή περιλαμβάνει την εισαγωγή 

βελόνας στο νωτιαίο σωλήνα για τη λήψη δείγματος 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), του υγρού που περιβάλλει 

τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Ακολούθως το ΕΝΥ εξετάζεται σε 

κλινικό εργαστήριο. Η συνήθης αντιμετώπιση της μηνιγγίτιδας είναι η 

άμεση χορήγηση αντιμικροβιακής και μερικές φορές αντιικής αγωγής. 

Σε μερικές καταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mediterraneohospital.gr%2Farticles.php%3Flng%3Dgr%26pg%3D406&ei=95UIVbqYGsLuUuy5gbAO&usg=AFQjCNG5S9N4nL0Q9FB3sx2jPTKHyKz4Og&sig2=ORkaTFwj4H6ywEoF0j8S_g&cad=rja
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BC%CF%85%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%82


κορτικοστεροειδή για την αποτροπή επιπλοκών από υπερβολική 

φλεγμονώδη αντίδραση. Η μηνιγγίτιδα μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρές μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως κώφωση, επιληψία, 

υδροκέφαλο και νοητικό έλλειμμα, ιδίως αν δεν αντιμετωπιστεί 

έγκαιρα. 
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