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Οξεία Ν ευρομυ·ίκή 

Αναπνευστική Ανεπάρκεια 
ΝΙΚΟΣ ΤΑΣΚΟΣ 

Αναπνευστική ανεπάρκεια που θα απαιτήσει μη
χανικό αερισμό και οφείλεται σε βλάβη του νευρο
μυ"ίκού συστ1Ίματος απαντάται συνηθέστερα σε πο
λυριζονευρίτιδα (σύνδρομο Guillain-Barre ), σε μι
κρ6τερο βαθμ6 σε ασθενείς με βαριά μυασθένεια 
(μυασθένεια Gravis) και πολυμυοσίτιδα και σπανιιi
τερα σε οξεία ραβδομυ6λυση ή άλλες σπάνιες τοξι
κές διαταραχές (τοξίνες, φαρμακευτικές ουσίες κ.ά.) 
1l ηλεκτρολυτικές διαταραχές. 

Παθοφυσιολογία 

Η αναπνευστική ανεπάρκεια που προκαλείται απ6 
νευρομυ·ίκή δυσκολία είναι πολύ περισσ6τερο επι
κίνδυνη απ6 αυτή που προκαλείται απ6 πνευμονική 
πάθηση, γι'αυτ6 η εμφάνισή της είναι ύπουλη αιφνί
δια και δεν αναγνωρίζεται μέχρι την εμφάνιση οξεί
ας υποξίας που θέτει σε κίνδυνο την ζuni του ασθενή. 
Η αρτηριακή υποξυγοναιμία στους ασθενείς αυτούς 
είναι αποτέλεσμα και του υπο-αερισμού και της μι
κρο-ατελεκτασίας που προκαλείται απ6 την κατα
κράτηση των εκκρίσεων. Η προσβολή επίσης των λα
ρυγγικών και φαρυγγικών μυών προχαλεί απ6φραξη 
των ανωτέρων αναπνευστικών οδών με επιπλέον επι
δείνωση της αναπνευστικής δυσχέρειας, 6πως επίσης 
και η αδυναμία του διαφράγματος 6ταν συνυπάρχει. 

Κλινική διάγνωση 

Κάθε ασθενής με προ·ίούσα μυ·ίκή αδυναμία, ειδι
κ6τερα με προσβολή των μυών του προσώπου, του 
φάρυγγα και των μυών των άνω άκρων, θα πρέπει να 
θεωρείται 6τι βρίσκεται σε κίνδυνο οξείας αναπνευ
στικής ανεπάρκειας. 

Ο ασθενής παραπονιέται για αδυναμία και κ6πω
ση, σε αντίθεση 6μως με τον ασθενή που έχει παρεγ-

χυματική πνευμονική ν6σο ή απ6φραξη των αερα
γωγών, δεν παρατηρείται αναπνευστικ6ς συριγμ6ς ή 
κυάνωση. Ο ασθενής προτιμάει να είναι σε καθιστι
κή θέση 1l ξαπλωμένος, η αναπνοή του δυσκολεύεται 
6ταν μιλάει ή τρώει και για την αναπνοή του χρησι
μοποιεί επικουρικούς μύες (σκαληνούς, στερνοκλει
δομαστοειδείς κ.ά.). Η αδυναμία του διαφράγματος 
μπορεί να αποκαλυφθεί απ6 την εισολκή του υπογα
στρίου και τις παράδοξες υπογάστριες κινήσεις. 

Η ανάλυση των αερίων του αίματος για την εκτίμη
ση της ανάγκης μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής 
είναι χρήσιμη η κλινική 6μως εκτίμηση του ασθενή 
κρίνεται περισσ6τερο αξι6πιστη. 

Όσο η αδυναμία των αναπνευστικών μυών χειρο
τερεύει τ6σο ο ασθενής γίνεται περισσ6τερο αγχώ
δης και εξασθενημένος αδυνατεί να κοιμηθεί. Αν και 
η απ6φαση για την διασωλήνωση και έναρξη της μη
χανικής υποστήριξης του ασθεν1Ί εξαρτάται κυρίως 
απ6 την γενική κλινική εκτίμηση, η ποιοτική εκτίμη
ση και παρακολούθηση της λειτουργικ6τητας των 
αναπνευστικών μυών είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Ο 
aσφαλέστερος τρ6πος για την εκτίμηση αυτή είναι η 
μέτρηση της ζωτικής χωρητικ6τητας του πνεύμονα. 
Τιμές σε ενήλικα ασθενή κάτω απ6 ένα λίτρο, θα 
απαιτήσουν κάποιου βαθμού μηχανική υποστήριξη. 

ΑΠΙΟΛΟΓΙΑ 

Περιφερική νευροπάθεια 
Η περιφερική νευροπάθεια που προκαλεί ανα

πνευστικΊi δυσχέρεια, διαγιγνώσκεται κλινικά απ6 
την προ·ίούσα εμφάνιση μυ·ίκής αδυναμίας, συνήθως 
είναι ανιούσα με έναρξη απ6 τα κάτω άκρα και σπα
νι6τερα κατιούσα με έναρξη απ6 τα κρανιακά νεύρα. 

Συνοδεύεται συνήθως απ6 παραισθησίες 1l υπαι-
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σθησίες, τα τενcSντια δε αντανακλαστικά είναι μειω

μένα Ιl καταργημένα. Διαγνωστικά προβλΙiματα μπο
�1 ε ίνα παρουσιασθούν σε περιπτιδσε ι ς γρ1iγορης ανά
:πυξης αμιγώς κινητικής νευροπάθειας, στις οποίες 
τα τενcSντια αντανακλαστικά στα αρχικά στάδια δια
τηρούνται. Παραισθησίες επίσης που μπορεί να προ
r:α/.έσουν διαγνωστική δυσκολία απαντιδνται ενίοτε 
r:ω σε τοξική προσβολή της νευρομυ·ίκής σύναψης, 
6:τω; είναι αλλαντίαση. 

Η m1χν6τερη νευροπάθεια που μπορεί να προκα
ί.έσει αναπνευστική δυσχέρεια είναι η ανιούσα πο
i.1•ριζονευρίτιδα, (το ονομαζ<5μενο σύνδρομο 
Guillain-Barre ). Είναι φλεγμονο)δης απομυελινωτική 
:τcί.θηση, πιθανcSν αυτοάνοσης αιτιολογίας. Η διά
Ό'νωση της ν6σου βασίζεται στον αποκλεισμcS άλλων 
ωτίων, στον νευροφυσιολογικcS έλεγχο των περιφε
ρι;.ω)ν νεύρων και ριζών και στον βιοχημικcS έλεγχο 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. 

Ο αποκλεισμός των άλλων αιτίων περιφερικΙiς νευ
ρο:τάθειας γίνεται με την προσεκτική λήψη του ιστο
ρικού. Έτσι, στην νευροπάθεια της κρισίμου νcSσου 
θα αναζητηθεί προuπαρξη ιδιαίτερα βαρειάς νόση
σης του ασθενΙi, <5πως σηπτική κατάσταση και πο
ί.υοργανικΙi ανεπάρκεια, με την προ·ίούσα aποδρομή 
των οποίων αποκαλύπτεται η αδυναμία του ασθενή 
να αποδεσμευθεί απcS τον μηχανικ6 αερισμcS. Οι το
ξικές πολυνευροπάθειες απcS οργανοφωσφορικούς 
εστέρες ή βαρέα μέταλλα θα αναγνωρισθούν απcS τα 
:τροηγηθέντα συμπτώματα που είναι έμετοι και δια
ταραχή του επιπέδου συνειδήσεως. Υποψία δηλητη
ρίασης απ<5 θάλιο θέτουν τα προηγηθέντα έντονα δερ
ματικά ή μυ·ίκά άλγη κυρίως στα πcSδια, καθώς επίσης 
και η πτώση των μαλλιιδν της κεφαλής. Άλλα σπάνια 
αίτια περιφερικής νευροπάθειας που μπορεί να προ
καλέσουν αναπνευστική δυσκολία είναι η διφθερίτις, 
τα λεμφώματα και η οξεία διαλείπουσα πορφυρία. 

Ο νευροφυσιολογικ6ς έλεγχος θα αποκαλύψει μει
ωμένες ταχύτητες αγωγής στα περιφερικά νεύρα και 
ρίζες, ο δε βιοχημικcSς έλεγχος του εγκεφαλονωτιαί
ου υγρού θα δείξει τον χαρακτηριστικ6 λευκωματο
κυτταρικcS διχασμ6 δηλ. μεγάλη αύξηση του λευκώ
ματος και μικρή αύξηση του αριθμού των κυττάρων. 

Διαταραχές της νευρομυϊκής σύναψης 
Αναπνευστική δυσχέρεια μπορεί να προκληθεί απ6 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Κ-'\1 Ε\τλτJΚΗ:: Ι.ΠΡΙΚΗ:: 

διαταραχές της νευρομυ·ίκής σύναψης με χαρακτηρι
στικ1i διαφορά στις περιπτό)σεις αυτές από την νευ
ροπάθεια, την απουσία αισθητικόΝ διαταραχc(η' r:αι 
την διατήρηση των τενοντίων αντανακλαστικι6ν. 

Η συνηθέστερη ν6σος της νευρομυ·ίκής σύναψης εί
ναι η μυασθένεια Graνis και κατά καν<5να η αναπνευ
στική δυσχέρεια εμφανίζεται σε διαγνωσμένη νόσο 
cSπου παρατηρείται αδυναμία απ6κρισης στην συμβα
τική αγωγti. Στην οξεία φάση η διάγνωm1 της νc5σου εί
ναι φανερή απcS την χαρακτηριστική πτιδση των βλε
φάρων, την αδυναμία των μιμικών μυών, την δυσκατα
ποσία, την δυσφωνία και την εύκολη κόπωση. Η διά
γνωση επιβεβαιώνεται με την ενδοφλέβια έγχυση εδρο
φωνίου (test tensilon) και την παροδικΙi βελτίωση της 
μυ·ίκής αδυναμίας, με νευροφυσιολογικές δοκιμασίες 
και με τον προσδιορισμc5 στον ορc5 των αντισωμάτων 
των υποδοχέων της ακετυλοχολίνης. Θα πρέπει 6μως 
να τονισθεί και η περίπτωση της αιφνίδιας εμφάνισης 
μυ·ίκής αδυναμίας σε μυασθενικούς ασθενείς υπ6 φαρ
μακευτική αγωγή απc5 την υπερδοσολογία αντιχολινε
στερασικών φαρμάκων (χολινεργικti κρίm1). Στις πε
ριπτώσεις αυτές τα συνοδά συμmcόματα της μυ·ίκΙiς 
αδυναμίας είναι διάρροια, κολικοί, σιελ6ρροια. κc5ρες 
σε μύση, η ενδοφλέβια δε έγχυση εδροφωνίου θα επι
δεινcδσει αντί να βελτιώσει την μυ·ίκΙi αδυναμία. 

Τα άλλα αίτια αποκλεισμού της νευρομυ·ίκΙ1ς σύνα
ψης απαντώνται σπανι6τερα και διαφοροδιαγιγνώ
σκονται απcS την ffi'νoδ6 κλινικΙi σημειολογία. 

Η αλλαντίαση με συνΙiθως κατιούσα μυ·ίκή αδυνα
μία συνοδεύεται απc5 διαταραχές του αυτc5νομου νευ
ρικού συστήματος, 6πως ξηροστομία, δυσκοιλι6τητα 
και σχεδ6ν αναντίδραστες κc5ρες . Των συμπτωμάτων 
αυτών προηγούνται ναυτία, έμετοι, κοιλιακά άλγη και 
διάρροια λ6γω της βρώσης τροφιδν μολυσμένων με 
το κλωστηρίδιο της αλλαντίασης. Η σοβαρού βαθμού 
υπερμαγνησιαιμία, προκαλείται απ<5 φαρμακευτικά 
σκευάσματα που περιέχουν αντι6ξινα και υπακτικά 
και χορηγούνται σε ασθενείς με διαταραγμένη νε
φρική λειτουργία, που μπορεί να προκαλέσει διατα
ραχή της νευρομυ·ίκής σύναψης. Τα αντιβιοτικά α μι
νογλυκοσίδες και πολυμιξίνη καθώς και άλλα φαρ
μακευτικά σκευάσματα είναι δυνατ6ν να προκαλέ
σουν αποκλε ισμ6της νευρομυ·ίκής σύναψης, καθόσον 
επηρεάζουν την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης. 
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Μυοπάθεια 

Η αναπνευστική ανεπάρκεια σε παθ1Ίσεις των μυών 
συνήθως συμβαίνει ύπουλα ακολουθcίΝτας την προ·ί
ούσα μυ·ίκή αδυναμία κεντρομελικcίΝ μυών, η οποία 
προϋπήρχε για μήνες ή και χρόνια. Τα κλινικά σημεία 
που διαφοροποιούν τις μυοπάθειες από τις νευροπά
θειες είναι η διατήρηση των τενοντίων αντανακλα
στικών και η απουσία αισθητικών διαταραχών. 
Εμφανίζεται με υποαερισμό κατά την διάρκεια της 
νύκτας με αποτέλεσμα την πρόκληση πρω·ίνής κεφα
λαλγίας και υπνηλίας κατά την διάρκεια της μέρας. 
Έτσι όταν η ζωτική χωρητικότητα του πνεύμονα εί
ναι λιγότερη από το 55% του φυσιολογικού, μια πνευ
μονική λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρού βαθ
μού αναπνευστική δυσχέρεια. Σε ασθενείς με έλλει
ψη του ενζύμου της όξινης μαλτάσης προσβάλλεται 
ιδιαίτερα το διάφραγμα. Η έλλειψη του ενζύμου αυ
τού θα πρέπει να υποπτεύεται όταν υπάρχει αδυνα
μία, των κεντρικών μυών των άνω άκρων και μεγά
λου βαθμού ατροφία των παρασπονδυλικών μυcίΝ. Η 

διάγνωση επιβεβαιcίΝεται με την ανεύρεση κοκκίων 
που περιέχουν γλυκογόνο στα λεμφοκύτταρα. 

Όταν ένας ασθενής εμφανίζει αιφνίδια χαλαρ1Ί πα
ράλυση των άκρων και αναπνευστική δυσχέρεια, συ
μπτώματα που άρχισαν πριν λίγες ώρες 1l μέρες, θα 
πρέπει άμεσα να αναζητηθεί ηλεκτρολυτικ1i διαταρα
χή. Η υποκαλιαιμία, που προκαλείται από την απc(J
λεια καλίου απ6 γαστρεντερικ6 ή από τα νεφρά είναι 
η συνηθέστερη αιτία και είναι αυτή πιθαν6ν υπεύθυ
νη για την νέκρωση των μυ·ίκών ινών που απαντάται 
στην οξεία ραβδομυ6λυση. ύστερα απιS την χορ1Ίγηση 
κάποιων φαρμακευτικών σκευασμάτων ή τοξινών. 
Συνήθη αίτια ραβδομυιSλυσης είναι η κατάχρηση αλ
κοιSλ, ιώσεις, μυκιSπλασμα και ένα μεγάλο εύρος φαρ
μακευτικών σκευασμάτων όπως αμφεταμίνες, βαρβι
τουρικά, πανκουριSνιο, κορτικοστεροειδή. Στις περι
πτώσεις αυτές η κρεατινο-φωσφοκινάση του ορρού εί
ναι πολύ αυξημένη, το ηλεκτρομυογράφημα δείχνει 
μυοπαθητικές μεταβολές, η δε μυ·ίκΊΊ βιοψία αποκα
λύπτει μαζική καταστροφή μυ·ίκών ινών και συχνά με
γάλο αριθμ6 αναγεννημένων ινών, θέτοντας έτσι την 
διάγνωση. Η πρόκληση μυοσφαιρινουρίας και νεφρι
ΚΊiς ανεπάρκειας καλύπτει την νευρολογική εικιSνα 
και εάν ο ασθενής επιβιcί)σει απιS την νεφρική και ανα
πνευστική ανεπάρκεια, η πλήρης ανάκαμψη είναι ο 

1 13 

κανιSνας. Η σοβαρού επίσης βαθμού υποφωσφαται
μία μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική ανεπάρκεια, 
η οποία συνήθως προκαλείται απιS την παρεντερική 
χορήγηση γλυκιSζης σε αλκοολικούς ασθενείς. 

Σε πολύ μικριS αριθμιS ασθενc{Ν με πολυμυοσίτιδα, 
στα αρχικά στάδια της νόσου μπορεί να προσβληθούν 
οι αναπνευστικοί μύες, ενώ συνηθέστερα η προσβο
λή αυτή ακολουθεί την παράλυση των μυcίΝ στην πο
ρεία της νόσου. Η διάγνωση της νιSσου βασίζεται στην 
αύξηση της κρεατινο-φωσφοκινάσης του ορρού, στα 
νευροφυσιολογικά ευρ1Ίματα και στα φλεγμονώδη 
στοιχεία της μυ·ίκής βιοψίας. Η αναπνευστική δυσχέ
ρεια ιSταν προκληθεί μπορεί επίσης να επιδεινωθεί 
από την συνυπάρχουσα πνευμονικ1Ί ίνωση. 

Αντιμετώπιση του ασθεν1j 
κατά την διάρκεια του μηχανικού αερισμού 

Αρχικά θα πρέπει να τονισθεί ότι η απcSφαση για 
αναπνευστικ1Ί υποσηΊριξη θα πρέπει να βασισθεί πε
ρισσcSτερο στην κλινική εικcSνα, παρά στις cSποιες ερ
γαστηριακές εξετάσεις. 

Κατά την διάρκεια του μηχανισμού αερισμού ισχύ
ουν οι γενικές αρχές του σωστού αερισμού, της επαρ
κούς διατροφ1iς και της πρcSληψης των νοσοκομεια
κιδν λοιμu)ξεων. ΚαθcSσον cSμως ο ασθενής είναι σε 
πλ1Ίρη συνείδηση, χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια 
στην ψυχολογικ1i του υποστήριξη. 

Επιπρ6σθετα ιπις περιπτώσεις ασθενών με το σύν
δρομο Guillain-Barre, ιδιαίτερα προβλήματα μπορεί να 
προκαλέσει η διαταραχή του αυτόνομου νευρικού συ
mήματος. Έτσι συχνά παρατηρείται ταχυκαρδία, αρ
ρυθμίες, μεγάλες διακυμάνσεις του αριθμού των σφύ
ξεων και της αρτηριακή ς πίεσης, καθώς και ορθοστα
τική υπcSταση στη φάση της κινητοποίησης του ασθενή. 

Ειδικές θεραπευτικές προσεγγίσεις 
Σύνδρομο Gιiίllaίn - Baπe 

Ο κάθε ασθενής με σοβαρού βαθμού μυ·ίκή αδυνα
μία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με συνεδρίες πλα
σμοκαθάρσεων cSσo γίνεται νωρίτερα, με προτίμηση 
την πρώτη εβδομάδα της νιSσου. Συνήθως απαιτού
νται 4-6 συνεδρίες για τις δύο πρώτες εβδομάδες. 
Εναλλακτική αντιμετώπιση είναι η ενδοφλέβια χο
ρήγηση ανοσοσφαιρίνης σε Μση 400mg/Kg βάρους 
καθημερινά για πέντε ημέρες. 
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Μυασθένεια GΓανίs 

Με την επιβεβαίωση της αναπνευστικής ανεπάρ
κειας ότι οφείλεται σε μυασθένεια Gravis, χρησιμο
ποιώντας την δοκιμασία του εδροφωνίου, η πρώτη 
ενέργεια θα πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή ρύθ
μιση των αντιχολινεστερασικών φαρμάκων. Καθώς η 
κατάποση του ασθενή είναι δύσκολη η πυριδοστιγμί
νη δίνεται από ρινογαστρικό καθετήρα και η νεο
στιγμίνη ενδομυ·ίκά. 

Η πλασμοκάθαρση του ασθενή βραχυχρόνια μπο
ρεί να βελτιωθεί θεαματικά ύστερα από 2-5 συνεδρίες 
μέρα παρά μέρα. Εναλλακτικά εάν δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χορηγείται ενδοφλέβια ανοσοσφαι
ρίνη σε δόση 400mg/Kg βάρους σώματος για τρεις 
ημέρες. Καθόσον όμως οι αντιμετωπίσεις αυτές προ
σφέρουν παροδική βελτίωση, απαραίτητη είναι η χο
ρήγηση κορτικοστεροειδών, με προίούσα όμως αύ
ξηση της δ6σης, γιατί αρχικά χορήγηση μεγάλης δό
σης προκαλεί επιδείνωση της μι)ίκής αδυναμίας. Σε 
αποτυχία των κορτικοστεροειδών θα χρησιμοποιηθεί 
ανοσοκατασταλτικti αγωγti συνήθως αζαθειοπρίνη ή 
κυκλοφωσφαμίδη. 

Πολυμυοσίτις 
Η θεραπεία της πολυμυοσίτιδας είναι η χορtiγηση 

μεγάλων δόσεων κορτικοστεροειδυ)ν. Το συνηθέστε
ρο αποτελεσματικό φαρμακευτικό σχ1iμα είναι η χο
ρήγηση πρεδνιζόνης 60-80mg καθημερινά για 6-8 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙ'iΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

εβδομάδες και στη συνέχεια μείωση της δόσης κατά 
5mg την εβδομάδα μέχρι τη σταθεροποίηση της κλι
νικής εικόνας με την μικρότερη δυνατή δόση. Σε απο
τυχία των κορτικοστεροειδών χρησιμοποιείται ανο
σοκαταστατική αγωγή με αζαθειοπρίνη, κυκλοφω
σφαμίδη ή μεθοπρεξάρη. 

Η αγωγti όμως αυτή λόγω της βραδύτητας στην απο
τελεσματικότητα δεν είναι ικανή να προλάβει ή να 
ανατρέψει την αναπνευστικ1Ί ανεπάρκεια. 

Απc5συρση του μηχανικού αερισμού 

Η πορεία της αναπνευστικής ανεπάρκειας που σχε
τίζεται με νευρομυ·ίκές παθ1Ίσεις είναι ιδιαίτερα ποι
κίλη. Διάφοροι παράγοντες όπως η αρχική νόσος, η 
γενική κατάσταση της υγείας του ασθενή, η απάντη
ση στην θεραπευτική αγωγή καθώς και η παρουσία ή 
απουσία δευτεροπαθcΔν επιπλοκών θα καθορίσουν 
τον βαθμό ανάκαμψης του ασθενή. Έτσι όταν απο
δειχθεί ότι ο ασθενής απέκτησε επαρκή μυ·ίκJi δύνα
μη, αρχίζει η προοδευτική αποδέσμευσή του από τον 
μηχανισμό αερισμού. Σε πολλούς ασθενείς η διαδι
κασία της αποδέσμευσης προκαλεί εξαιρετικά επί
μονο άγχος λόγω της ψυχολογικής του εξάρτησης από 
την παρουσία και τον tiχo της αναπνευστικtiς συ
σκευΊiς. Το γεγονός αυτό απαιτεί πολλές φορές μα
κροχρ6νια ψυχοθεραπευτική υποστήριξη με στόχο 
την εξισορρόπιση των φυσικών και συγκινησιακών 
αναγκάΝ του ασθεν11. 
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