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Az idegsebészet tárgya

• A központi idegrendszer organikus elváltozásainak műtéti kezelése

– Fejlődési rendellenességek

– Sérülések

– Daganatok

– Ér-eredetű eltérések

– Degeneratív elváltozások

• A központi idegrendszer olyan funkcionális zavarainak műtéti 

kezelése, amelyek jól meghatározható helyhez (locus) kötöttek

– Epilepszia

– Mozgászavarok

– Fájdalom

– Pszychés zavarok



Történeti áttekintés



A modern idegsebészet kialakulásának 

feltételei

• A neuroanatómia fejlődése – a neurológia 

kialakulása (tünettan, kórtan, lokalizáció) 
– Camillo Golgi (1843-1926), Santigo Ramón y Cajal (1852-1934), 

Lenhossék Mihály (1863-1937), Szentágothai János (1912-1994)

– Jendrassik Ernő (1858-1921)

• A fájdalom kikapcsolása

– Narkózis, az anesztézia fejlődése

• Antiszepszis, aszepszis
– Semmelweis Ignác (1818-1865), Sir Joseph Lister (1827-1912)



A fájdalom definíciója 

International Association for the Study of Pain (1994)

„A fájdalom az a kellemetlen érzet és emocionális élmény,  ami valós vagy potenciális 

szövetkárosodással járó behatás következményeként jelentkezik.”



syringomyelia

Mucius Scaevola



Az orvostudomány és fájdalom

• A fájdalom reverzibilis kikapcsolása -

modern sebészet indulása

• A fájdalmi állapotok gyógyítása
• Gyógyszeres

• Sebészi – idegsebészeti

• Egyéb eljárások



A fájdalom anatomiája

Nociceptorok típusai

1. Mechanosensitiv

2. Thermosensitiv

3. Chemosensitiv (histamin, bradykinin, 

prostaglandinok, K-ion, savak stb.)



A nociceptív 

periferiás ideg és 

a centralis pályák 

kapcsolódása



1912-1994



Egas Moniz
1874-1955





1846



ESSE EST PERCIPI...

A latin mondás idegsebészeti megfelelője

ESSE EST VIDERI…

láthatóvá tétel (vizualizáció)

és 

lokalizáció

George Berkeley 

1685-1753

Bármi, ami a központi idegrendszeren belül láthatóvá tehető, potenciálisan tárgya lehet

idegsebészeti beavatkozásnak



Lokalizáció dedukcióval
Walter Dandy 1937



Röntgen-sugár – Röntgen képek

1845-1923



Angiographia 1927 óta

1874-1955

Konvencionális

DSA  angiographia



Sir Godfrey Newbold Hounsfield

1919 - 2004



SZÁMÍTÓGÉPES KÉPALKOTÁS

Nagyfelbontású, 3D vizualizálás

DSA CT MRI PET



Mire használható a modern képalkotó diagnosztika?



CT képek

Shunt-vezeték megszakadás

Carotis aneurysma



MEGKÖZELÍTÉS

???



Craniotomia

Gigli fűrész

Leonardo Gigli (1863-1908)



Mikrosebészet - feltárás



Idegsebészeti feltárás 
fronto-lateralis, supraorbitalis, osteoplasticus craniotomia, superciliaris bőrmetszésből





Az idegsebészet hazai története
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Nagyszombat (Trnava) 1635, Pázmány Péter esztergomi

érsek





Budapest

• Verebélÿ Tibor (1875-1941)

– Neves orvos-dinasztia tagja

– Kochernál tanult Bernben

• Idegsebészetet az általános sebészet részeként fogta fel

• Híres, hatkötetes sebészet tankönyvében külön fejezetet szentelt a 

központi idegrendszernek és ezen belül, saját tapasztalatok alapján 

foglalkozott koponay és gerinc sérülésekkel

• Verebélÿ Tibor jr. (1910-1996 )

– Mint kitűnő sebész, az idegsebészet széles spektrumát 

felölelően végzett műtéteket (meningeomák, tályogok, 

porckorongsérv)



1937



Szeged - Kolozsvár

• Miskolczy Dezső (1893-1978)

– Ramón y Cajal tanítványa volt Madridban

– Agykutató Intézet
• Hirnpathologische Beiträge (Sántha Kálmánnal közösen)

• Környey István

– H.Bette (Hamburg) munkatársa
• Számos idegsebészeti tárgyú közlemény szerzője

– A világon a 4. önálló idegsebészeti klinika 
megalapítója Kolozsvárott (1942)

• Olivecrona (Stockholm), Tönnis (Berlin), Vincent (Paris)









Pozsony – Pécs - Budapest

• Bakay Lajos sen. (1880-

1959)

– Német és francia 

egyetemeken tanult (Bier, 

Garré, Kocher)

– Elsőként támogatta önálló 

idegsebészeti 

osztály/klinika 

megalakulását

• Bakay Lajos jr. 

– Ismert idegsebész (Boston, 

Buffalo)



Jelenleg (2009)

• 21 idegsebészeti osztály(8 nagyobb 

központ, 4 egyetemi klinika)

• 19406 évente

• 111 szakorvos, 23 rezides



Köszönöm a figyelmet!


