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Εγκεφαλική Προστασία 
Εγκεφαλική Αναζωογόνηση 

ΑΘΗΝΑΖΑΜΠΟΥΡΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

Οι νευρώνες είναι τα κύτταρα του σώματος με τη μεγα
λύτερη ευαισθησία στην υποξία, αφού έχουν έναν υπο
χρεωτικά αερόβιο γλυκολυτικό μεταβολισμό, και η απώ
λεια της συνείδησης συμβαίνει μέσα σε λίγα δευτερόλε
πτα μετά από πλήρη στέρηση του οξυγόνου 1 • Επί πλέον η 
αναπαραγωγή του ΚΝΣ είναι βραδεία και περιορισμέ
νη. Εκτός από τα κύτταρα του Purkinje, δε σχηματίζο
νται πλέον άλλα κύτταρα. Αυτά τα δεδομένα, σε συνδυα
σμό με το γεγονός ότι οι νευρολογικές προσβολές τρο
ποποιούν εκείνες τις σωματικές λειτουργίες που ε ίναι 
πιο "ανθρώπινες": συνείδηση ,  μνήμη κ.λ.π. , εξηγούν 
γιατί η επιστημονική κοινότητα έχει  αφιερώσει τερά
στια έρευνα για την κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία 
της εγκεφαλικής βλάβης. 

Ο όρος "εγκεφαλική προστασία" ( cerebral protection) 
υπονοε ί  κάποια παρέμβαση που αρχίζε ι πριν από το 
επεισόδιο. Αυτό διαφέρει αρκετά από τις προσπάθειες 
για θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών που έχουν ήδη 
υποστεί κάποιο ισχαιμικό/υποξικό επεισόδιο, παρέμβα
ση που αναφέρεται σαν "εγκεφαλική αναζωογόνηση" 

( cerebral resuscitation) και έχει σαν στόχο την αιϊοκατά
σταση της εγκεφαλικής λειτουργίας ή τον περιορισμό 
της δευτερογενούς εγκεφαλικής βλάβη( 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Ισχαιμικές/υποξικές, νεοπλαστικές, τραυματικές, 
φλεγμονώδε ις ή μεταβολικές διαδικασίες μπορε ί να 
αποτελέσουν την αρχική προσβολή που θα οδηγήσει σε 
σφαιρική ή εστιακή εγκεφαλική βλάβη. 

Η ισχαιμική βλάβη μπορεί να ε ίναι το αποτέλεσμα 
αιφνίδιας απόφραξης μιας μεγάλης εγκεφαλικής αρτη
ρ ίας (π.χ. καρωτιδική ενδαρτηριεκτομή) ,  σφαιρικής 
ελάττωσης της CBF (π.χ. καρδιακή ανακοπή) ,  ή ενός 
μικροέμβολου. Μια ελάττωση της CBF κάτω από τον 

ουδό της κυτταρικής βλάβης έιναι ο συνήθης μηχανισμός 
της βλάβης. Η ισχαιμία διακρίνεται σε εστιακή (τοπική 
ελάττωση της CBF) ή σφαιρική (γενικευμένη ελάττωση 
της CBF). Στην εστιακή ισχαιμία, η ύπαρξη αναστομώ
σεων μπορεί να περιορίσει την έκταση του εμφράκτου. 
Ωστόσο, η παρουσία κάiΊοιας υπολειπόμενης ρω1ς αιϊο
τελεί μια πηγή εξωγενούς γλυκόζης για τους ισχαιμικούς 
νευρώνες, η οποία μεταβολίζεται αναερόβια σε γαλακτι
κό οξύ, οδηγώντας σε έντονη οξέωση και σε επέκταση 
της αρχικής βλάβης 3• Κατά τη διάρκεια της σφαιρικ1Ίς 
ισχαιμίας δεν υπάρχει καθόλου παράπλευρη ρωΊ . Σ '  
έναν νορμοθερμικό εγκέφαλο, αν η ροή και η παροχ1Ί 
οξυγόνου δεν αποκατασταθούν μέσα σε 4-6 λεπτά, συμ
βαίνε ι μη αναστρέψιμη νευρολογική βλάβη . Παρόλο 
που η διάρκεια της ισχαιμίας είναι ο κύριος καθοριστι
κός παράγοντας της νευρικής βλάβης, μπορεί  να ενέχο
νται κι άλλοι παράγοντες όπως η θερμοκρασία και ο 
μεταβολισμός του εγκεφάλου . Επί πλέον, υπάρχουν 
εκλεκτικά ευάλωτες περιοχές του εγκεφάλου (π.χ. ιππό
καμπος) που ε ίναι πιο ευαίσθητες στην ισχαιμία σε 
σύγκριση με τα περισσότερο ανθεκτικά νευρογλοιακά 
και αγγειακά κύτταρα4• 

Όταν οι απαιτήσεις του κυττάρου σε οξυγόνο είναι 
μεγαλύτερες από την προσφορά, εκλύεται ένας καταρ

ράκτης βιοχημικών μεταβολών που, εφ' όσον επιμεί
νουν, οδηγούν προοδευτικά σε κυτταρική δυσλειτουρ
γία, απώλεια της κυτταρικής ακεραιότητας και κυτταρι
κό θάνατο (σχήμα 1). Αυτό όμως είναι μια υπεραπλού
στευση επειδή λαμβάνουν χώρα και άλλες βιοχημικές 
διαδικασίες που δεν εξαρτώνται από τη στιγμιαία διακο
πή του οξυγόνου (απελευθέρωση διεγερτικών αμινοξέ
ων, ελευθέρων ριζών, προστανοειδών) . Επειδή τα απο
θέματα του οξυγόνου και του ΑΤΡ στον εγκέφαλο είναι 
μηδαμινά, κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανεπαρκούς 
παροχής οξυγόνου σταματά η οξειδωτική φωσφορυλίω-
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Σχ.Ι. Σχι;ση μεταξύ των κυτταρικών μεταβολών που συμβαίνουν 
κατά τη διάρκεια της ισχωμίας και κατά τη φάση της επαναιμάτω
σης και που οδηγούν σε μη αναστρέψιμο κυτταρικό θάνατο. 

ση. Χωρίς ΑΤΡ, αναστέλλεται η ενεργητική μεταφορά 
και το κύτταρο δεν μπορεί να διατηρήσει τις φυσιολογι
κές ιοντικές κλίσεις (gradients) εκατέρωθεν της μεμβρά
νης. Κατά συνέπεια οι νευρώνες εκπολώνονται, τα επί
πεδα του γαλακτικού αυξάνουν, ο μεταβολισμός των 
πρωτε'ίνών και των λιπών τροποποιείται και συμβαίνει 
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διάσπαση της μεμβράνης Ό Σε περίπτωση επαναιμάτω
σης δευτερογενείς μηχανισμοί βλάβης μπορούν επίσης να 
συμβάλλαuν στην τελική βλάβη του εγκεφάλου (σχήμα 2). 
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Σχ.2. Ισχαιμικιj βλάβη/βλάβη επανωμάτωσης. Δυο στοιχεία ιστικ1jς 
βλάβης συμβάλλουν στην τελική νευρολογική βλάβη. Το ισχαιμικιί 
στοιχείο περιλαμβάνει τις διαδικασίες της ιστικιjς βλάβης που συμ
βαίνουν κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας. Ο κυτταρικός θάνατος 
οφειλι5μενος μόνο στο ισχαιμικιί στοιχείο εξαρτάται απcί τη σοβαρό
τητα και διάρκεια της ισχαιμίας. Οι δευτερογενείς συνέπειες της 
ισχαιμίας περιλαμβάνουν τις βιοχημικές μεταβολές που λαμβάνουν 
χriJρα μετά την επαναιμάτωση και επανοξυγι5νωση. Η διάρκεια 
αυτο)ν των δευτερογενriJν διαδικασιών και ο βαθμι5ς στον οποίο συμ
βάλλουν στην τελική νευρολογική βλάβη θα καθορίσουν το θεραπευ
τικι5 παράθυρο κατά τη διάρκεια του οποίου η εφαρμοζόμενη θερα
πεία μετά την ισχαιμία θα είναι αποτελεσματικιj. 

Εκλεκτική ευαισθησία νευρώνων 

Η έννοια της εκλεκτικής ευαισθησίας αντιστοιχεί στο 
εύρος των αντιδράσεων που δ ιάφορες περιοχές του 
εγκεφάλου εμφανίζουν στο ίδιο ισχαιμικό επεισόδιο. 
Συγκεκριμένοι νευρώνες φαίνονται ότι ε ίναι περισσότε
ρο ευαίσθητοι στις δευτερογενείς συνέπειες της ισχαι
μίας. Περιοχές ιδιαίτερα ευάλωτες στην ισχαιμία είναι 
το λιμβικό σύστημα, ιδιαίτερα τα πυραμιδικά κύτταρα 
της CA1 περιοχής του ιπποκάμπου, τα κύτταρα του 
Purkinje στην παρεγκεφαλίδα, οι μικρού ή μετρίου μεγέ
θους νευρώνες του ραβδωτού σώματος και οι στιβάδες 
3, 5 και 6 του φλοιού1'. Η βλάβη αυτών των εκλεκτικά 
ευαίσθητων νευρώνων διαταράσσει την αντίληψη, την 
κινητική λειτουργία, το συντονισμό των κινήσεων, την 
πρόσφατη μν1Ίμη , το συναίσθημα και το drive. Αυτή η 
βλάβη είναι υπεύθυνη για τη φτωχή νευρολογική έκβαση 
των ατόμων που επέζησαν μετά από καρδιακή ανακοπή. 

Σε ζωικά μοντέλα ισχαιμίας, εγκεφαλική ισχαιμία 
διάρκειας 2 min προκαλεί αύξηση της αυτόματης δρα
στηριότητας των νευρώνων (υπερμεταβολισμό) που επι
μένει γ ια 48 ώρες μετά την επαναιμάτωση αλλά που 
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οδηγεί σε ελάχιστο ή καθόλου κυτταρικό θάνατο. Ισχαι
μία διάρκειας 5 min προκαλεί διφασική απάντηση: ελάτ
τωση της δραστηριότητας των νευρώνων αμέσως μετά 
την επαναιμάτωση (1-6 ιδρες), η οποία ακολουθείται 
από μ ια περίοδο αυξη μένης δραστηριότητας (6-72 

ώρες). Πέντε λεπτά ισχαιμίας προκαλούν απώλεια ορι
σμένων εκλεκτικά ευαίσθητων νευρώνων, των πυραμιδι
κών κυττάρων της CA1 περιοχ1Ίς του ιπποκάμπου. Αυτός 
ο θάνατος των πυραμιδικών κυττάρων καθυστερεί και 
συμβαίνει κατά τη διάρκεια των 6-72 ωρών του υπερμε
ταβολισμού. Ισχαιμία διάρκειας 15 min ελαττώνει σημα
ντικά τη νευρωνικ1Ί δραστηριότητα και 60% των νευριδ
νων πεθαίνουν. Αυτό δείχνει ότι ισχαιμία διάρκειας 2-15 
min μπορε ί  να καταστρέψε ι  εκλεκτικά ευαίσθητες 
περιοχές του εγκεφάλου, ενώ ισχαιμία μεγαλύτερη των 
15 min μπορε ί  να καταστρέψει όλες τις περιοχές του 
εγκεφάλου·�. 

Αυτή η ίδια καθυστέρηση στον κυτταρικό θάνατο των 
εκλεκτικά ευαίσθητων περιοχών του εγκεφάλου έχει 
παρατηρηθεί επίσης σε ανθριδπουξ Σε ασθενείς που 
πέθαναν σε λιγότερες από 18 ώρες μετά την καρδιοανα
πνευστική παύση , ελάχιστη βλάβη διαπιστώθηκε στις 
εκλεκτικά ευαίσθητες περιοχές του εγκεφάλου, αλλά 
διάχυτη βλάβη σε άλλες εγκεφαλικές περιοχές. Σ' εκεί
νου; που επέζησαν περισσότερο από 24 ώρες, υπ1Ίρχε 
έντονη βλάβη στις εκλεκτικά ευαίσθητες περιοχές. Η 
κλινικ1Ί σημασία αυηΊς της παραη1ρηση; είναι ότι ορι
σμένες περιοχές του εγκεφάλου ίσως είναι βιυ)σιμες για 
ώρες μετά την καρδ ιακή ανακωηΊ και μπορούν να 
δεχτούν θεραπευτικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκε ια 
αυτ1Ίς της ευαίσθητης περιόδου. 

Οι πρόοδοι στην κατανόηση των παθοφυσιολογικιδν 
μηχανισμών της κυτταρικής βλάβης κατά τη διάρκεια 
και μετά την ισχαιμικ1Ί προσβολή έχουν οδηγήσει σε 
νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις για την ελάττωση της 
ευαισθησίας των νευρώνων στην ισχαιμία. Σε γενικές 
γραμμές, η χρησιμότητα της θεραπευτικ1Ίς παρέμβασης 
μετά την ισχαιμία (αναζωογόνηση) για την αντιμετώπιση 
της ιστικ1Ίς βλάβης που προκύπτει από την ισχαιμία, θα 
έχει σχέση με το ποσοστό της βλάβης που οφείλεται 
στην επαναιμάτωση έναντι του ποσοστού που οφείλεται 
στην ίδια την ισχαιμία. Αν η περισσότερη ιστική βλάβη δε 
λαμβάνει χώρα μέχρι τη στιγ�ηΊ της αναζωογόνησης, τότε 
οι θεραπευτικές δυνατότητες είναι μεγάλες (σχήμα 2). 
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Εγκεφαλική αιματική ροή και εγκεφαλική ισχαιμία 

Το μέγεθος και η διάρκεια ελάττωσης της CBF είναι οι 
κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την ισχαιμικ1Ί βλάβη 
και τη νευρολογική έκβαση. Όταν η CBF και η προσφο
ρά 02 δεν επαρκούν για τις μεταβολικές ανάγκες του 
κυττάρου, συμβαίνει ισχαιμία. Αυτός ο ουδός μπορεί  να 
τροποποιηθεί από τα αναισθητικά ή διάφορες φυσιολο
γικές μεθόδους (π.χ. υποθερμία). 

Αυτό το στοιχείο είναι σημαντικό, επειδ1Ί η CBF σ' 
έναν υποθερμικό εγκέφαλο κατά τη διάρκεια έντονα 
υποθερμικής κυκλοφορικής παύσης είναι μηδενική , 
αλλά επειδή οι μεταβολικές απαιτήσεις ε ίναι χαμηλές, η 
επέλευση της βλάβης καθυστερεί σημαντικά. 

Απουσία αποφρακτικ1Ί; εγκεφαλοαγγε ιακ1Ίς νόσου, 
έντονη ελάττωση της CBF απαιτείται ύ)στε να έχουμε 
ενδείξε ις νευρολογικ1iς δυσλειτουργία; στο ΗΕΓ. Καθιδς 
η CBF ελαττώνεται αιϊό τη φυσιολογικ1j τι�ηi των 45-50 

ml/100 g/min, η ηλεκτρική δραστηριότητα διατηρείται 
μέχρι τα 18-20 ml/100 g/min, τιμή πέρα από την οποία το 
ΗΕΓ και τα ΠΔ γίνονται παθολογικά. Η κυτταρικ1j επι
βίωση διατηρε ίται μέχρις ότου η ρο1Ί φτάσε ι  στα 12 

ml/100 g/min. Σ' αυτό το επίπεδο ο θάνατος επέρχεται 
μετά από 2-3 ώρες111• Με περαιτέρω ελάττωση της αιμα
τικής ροής ο χρόνος επιβίωσης ελαττώνεται, έως ότου ο 
θάνατος είναι σχεδόν άμεσος σε μια ρο1Ί γύρω στα 6-10 

ml/100 g/min11 (σχήμα 3). 

Κατά τη διάρκεια περιόδων stress, η ενέργεια κατανα
λίσκεται σε λειτουργίες που ε ίναι απαραίτητες για τη 
διαηjρηση τη; κυτταρικής ακεραιότητα; (και επιβ ίω
ση;)σε βάρος τη; ηλεκτρικ1jς δραστηριότητας (δηλ. ΗΕΓ 
και ΠΔ) .  Παρά το ανιδμαλο ΗΕΓ και τα ανιδμαλα ΠΔ, ο 
ιστό; με τη βεβλαμένη ηλεκτρικ1j δραστηριότητα φαίνε
ται ότι έχει επαρκ1j ενέργεια ιδστε να ικανοποι1jσει τις 
κυτταρικέ; τοt• ανάγκες. Αυηj η περιοχ1j τη; ηλεκτρικ1j; 
παράλυση; παρά την κυτταρικ1j επιβίωση έχει περιγρα
φεί σαν μια 'Ίσχαιμικ1j φωτοσκιαστική ζώνη" (ischemic 

penumbra) α;τό του; Astrup και συν. 1Ό Οι παραπάνω 
αναφερόμενοι ουδοί τη; CBF πρέπει να λαμβάνονται 
υπ' όψη όταν οι μεταβολές του ΗΕΓ ερμηνεύονται στο 
χε ιρουργείο. Εν συντομία, η απουσία κάποια; μεταβο
λής στο ΗΕΓ δε σημαίνει ότι η CBF δεν έχει ελαττωθεί. 
Από την άλλη μεριά, εμφάνιση ισοηλεκτρικού ΗΕΓ για 
σχετικά σύντομες περιόδους δεν επιβεβαιώνει αναγκαία 
το θάνατο των νευρώνων. 
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ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΙΜΑτΙΚΗ ΡΟΗ 
(rCBF) 

Σχ.3. 2'χέση μεταξ1! ηλεκτρικιfς ι)ραστηριι5τητας του εγκεφciλοv και 
περιοχικιfς εγκεφαλικιfς αιματικιfς ροιfς (ΓCBF). 

Ιοντική ομοιοστασία κατά την εγκεφαλική υποξία 

Επε ιδή τα ενεργ ε ιακά αποθέματα του εγκεφάλου 
είναι περιορισμένα, αν διακοπεί η CBF ακόμη και '(ια 
σύντομο χρονικό διάστημα, συμβαίνε ι  εξάντληση τοι• 
ΑΤΡ, πράγμα το οποίο κινητοποιεί μια σ15νθετη σειρά 
βιοχημικών γεγονότων. 

Πριν προχωρήσουμε ε ίναι σημαντικό να ξεκαθαρί
σουμε τις κύριες κατηγορίες εγκεφαλικ1iς υποξίας (Πιν. 
1)1). Στη σφαιρική εγκεφαλικ1Ί υποξία, το "σφαιρικ1i" 
αναφέρεται σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Αυτό μπορεί να 
οφείλεται ε ίτε σε υποξαιμία (πνιγμός, ασφυξία και 
άλλες αιτίες αναπνευστικής ανεπάρκειας) ε ίτε σε ατελή 
ισχαιμία λόγω aρτηριακής υπότασης Ιl ενδοκρανιακής 
υπέρτασης .  Η δεύτερη κατηγορία περ ιλαμβάνε ι  την 
περιοχική 11 'εστιακ1i εγκεφαλική ισχαιμία, η οποία 
πάντοτε φαίνεται να ε ίναι  ατελής γ ιατί παραμένε ι  
κάποια παράπλευρη κυκλοφορία. Η τρίτη κατηγορία 
είναι η εγκεφαλικ1i ανοξία Ιl πλήρης εγκεφαλικ1i ισχαι
μία, όπως συμβαίνει μετά από καρδιακΙi ανακοπή. 

Στην πλήρη εγκεφαλική ισχαιμία συμβαίνουν: 
* απώλεια συνείδησης μέσα σε 6-7 sec 

* κατάργηση της ΗΕΓφικής δραστηριότητας μέσα σε 
10-20 sec, 

* άμεση εξάντληση των αποθεμάτων κυτταρικής ενέρ
γειας που με τη σειρά της προκαλεί: 
- αναστολή των ιοντικών αντλιών, 
- κατάργηση των ιοντικών κλίσεων (gradients) εκατέ-

ρωθεν των μεμβρανών με αποτέλεσμα εκπόλωση 
της κυτταρικΙiς μεμβράνης1\ 

- μεταβολές στην κατανομή των ηλεκτρολυτcόν με 
αποτέλεσμα: 
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αύξηση στο εξωκυττάριο κάλιο και 
αύξηση στο ενδοκυττάριο ασβέστιο, νάτριο και 
χλώριο, 

* γρήγορη πτώση του εξωκυτταρίου pH μέχρι 6,7-6,21 '. 

Πι'νακας 1 
ΚΑΠΙΙΌΡΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΥΠΟ:ΞΙΑΣ 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΥΠΟΞΙΑ '< υπο�αιιιία 

1. Σφαιριιοj . , < αuτ

. 

ηuιαχ1j υπciταση 
ατελης ισχαιμια 

εvδοzραvιcα1j υπέρταση 

2. Περιοχωj 1j εστιcωj (σχεδόν πcίντοτε cιτελ1j; ισχαιμία) 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΟΞΙΑ 

Π!.Ιj()η: εγzεq:cιλωj ισχαιμία (zcιρδιcωj ω·cιχοπ1j) 

Στην ατελή ισχαιμική υποξία οι ιοντικές μεταβολές 
εξαρτιόνται από τα υπολειπόμενα επίπεδα ροής και από 
το διαθέσιμο οξυγόνο και τη γλυκόζη. Ανεπάρκεια μεμ
βράνης συμβαίνει σε επίπεδα ροΙiς 10 ml/100 glmin. Σ' 
αυτό το σημείο έχουμε εξάντληση του ΑΤΡ που οδηγεί  
σε ανεπάρκεια των αντλιών κ+, Ca2+, Na+ και Cl . Οι 
μεταβολές του Ca2+ έχουν το χαμηλότερο ουδό CBF: 6-9 
ml/100 glmin1c'. Όπως είπαμε, σε πλήρη ισχαιμία η ελάτ
τωση του pH σταματά ανάμεσα στα 6,7 και 6,5. Αυτό δεί
χνει παύση της γλυκόλυση;. Όταν όμως υπάρχει κάποια 
υπολειπόμενη ροή, η ανερόβια γλυκόλυση συνεχίζεται 
με αποτέλεσμα παραγωγή τεραστίων ποσοηiτων γαλα
κτικού οξέος, οπότε το pH πέφτει κάτω από το 6. 

Ασβέστιο και εγκεφαλική ισχαιμία 

Η ρύθμιση τη ς ενδω:υττάρ ιας συγΥ.έντρωσης των 
ιόντων ασβεστίου είναι πολύ σημαντικΙi για τη φυσιολο
γικΙi λε ιτουργία του κυττάρου ( σχΙiμα 4 ) . Το ασβέστιο 
είναι απαραίτητο για τη διέγερση του νευρικού κυττά
ρου και την απελευθέρωση νευρομεταφορέων: ρυθμίζει 
τη λε ιτουργία των διαύλων της μεβράνης, αυξάνει το 
μεταβολισμό και την παραγωγ1Ί ΑΤΡ και τροποποιεί τη 
λειτουργία πολλών ενζύμων. Κάτω από φυσιολογικές 
συνθήΥ.ες η εξωκυττάρια συγκέντρωση του Ca2+ είναι 
10.000 φορές μεγαλύτερη από την ενδοκυττάρια17• 

Αυτή τη μεγάλη κλίση συγκέντρωσης δημιουργεί  παθη
τικό ρεύμα εισόδου Ca2+ στο κύτταρο. 
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Voltage 

Ca2+ Ca2• 3Na• 

Σχ.4. Διαδικασίες μεταφοράς ασβωτίυv (Απι5: Mίlde LN Pathυphy.Ιiology of 

i.>cheιnic bιπίη ίJιjιυγ. Cιit Care Clίn 1989; 5: 729). 

Τα ιόντα Ca2• εισέρχονται μέσα στο νευρικό κύτταρο 
μέσω ειδικών διαύλων, οι οποίοι ε ίναι στην ουσία δια
μεμβρανικές πρωτε'ίνες που επιτρέπουν την εκλεκτική 
δίοδο του ασβεστίου. Οι δίαυλοι των ιόντων ασβεστίου 
είναι δύο τύπων: 
(1) Δίαυλοι που είναι ευαίσθητοι στις διαφορές δυναμι

κού της κυτταρικής μεμβράνης (potential-sensitive or 
voltage-dependent Ca2• channels). Οι δίαυλοι αυτοί 
ενεργοποιούνται από μια αύξηση στο εξωκυττάριο 
κ• ή μια αύξηση στο ενδοκυττάριο Na•. 

(2) Δίαυλοι που λειτουργούν μέσω εξειδικευμένων υπο

δοχέων, η κατάληψη των οποίων από έναν αγωνιστή 
(όπως τα διεγερτικά αμινοξέα, η νοραδρεναλίνη, η 
ακετυλοχολίνη ή η 5-υδροξυτρυπταμίνη) επιτρέπει  τη 
διάνο ιξή τους (receptor-controlled Ca2• channels) 
(σχήμα 4)17• 

Κάθε ιόν ασβεστίου που εισέρχεται μέσα στο κύτταρο 
(μέσω των δύο τύπων διαύλων), συνδέεται κατά κανόνα 
με πρωτε'ίνες που έχουν δεσμευτική ικανότητα επί του 
ασβεστίου και φέρεται στις δεξαμενές του λείου ενδο
πλασματικού δικτύου, οι οποίες παράλληλα με τα μιτο
χόνδρια αποτελούν την κύρια ενδοκυττάρια παρακατα
θήκη ασβεστίου. Η κινητοποίησή του από τις δεξαμενές 
αυτές γίνεται με τη δράση ορμονών και νευροδιαβιβα
στών1 7 . 

Η υψηλή κλίση συγκέντρωσης του Ca2• εκατέρωθεν 
της κυτταρικής μεμβράνης διατηρείται με την ενεργό 
απομάκρυνσή του από το κυτταρόπλασμα. Υπάρχουν 
τέσσερα ενεργοεξαρτώμενα συστήματα μεταφοράς Ca2• 

(Σχήμα 4). Υπάρχουν δύο αντλίες Ca2• στην πρωτοπλα
σματική μεμβράνη. Μια μονόδρομη αντλία που εξαρτά
ται από τα ιόντα Mg2• και ενεργοποιείται από την καλ-

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑτΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

μοδουλίνη. Η μεγαλύτερη όμως έξοδος Ca2• συμβαίνει 
μέσω ενός μηχανισμού που ανταλάσσει το Ca2• με Na•, 

στο οποίο τρία ιόντα νατρίου ανταλάσσονται με ένα ιόν 
ασβεστίου1 Η. 

Ένα τρίτο σύστημα μεταφοράς Ca2+, που επίσης χρει
άζεται ενέργεια από το ΑΤΡ, μετακινεί  Ca2• στο ενδο
πλασματικό δίκτυο. Μόνον όταν η ενδοκυττάρια συγκέ
ντρωση Ca2• αυξάνεται παρά τη δράση των τριc6ν παρα
πάνω μηχανισμών απομάκρυνσης, τίθεται σε λειτουργία 
ο τέταρτος μηχανισμός μεταφοράς. Τα μιτοχόνδρια 
είναι ικανά ν' απομακρύνουν την περίσσεια Ca'• cuιό το 
κυτταρόπλασμα. Στις μ ιτοχονδριακές μεμβράνες,  το 
Ca2• ανταλάσσεται με Η+ τη χρήση ενέργειας που λαμ
βάνεται από τη μιτοχονδριακή αναπνο11 . 

Εν περιλήψει, η ε ίσοδος Ca2• μέσα στο κύτταρο μέσω 
της κυτταρικής μεμβράνης και η απελευθέρωση του cuιό 
τα μιτοχόνδρια ε ίναι αυτόματες διαδιχασίε ς (παθητι
κές), ενώ η μεταφορά Ca2• έξω από το κύτταρο και η 
πρόσληψή του από τα μιτοχόνδρια και το ενδοπλασματι
κό δίκτυο απαιτούν ενέργεια με τη μορφή του ΑΤΡ. 

Επί εγκεφαλικής ισχαιμίας, λόγω της ενεργειακής 

πτώσης, τα νευρικά κύτταρα υπερφορτώνονται με 

ασβέστιο. Η υπερφόρτωση αυτή αποτελεί το εκλυτικό 
ερέθισμα μιας αλυσίδας παθολογικών αντιδράσεων που 
οδηγούν στο θάνατο του κυττάρου. Η είσοδος του ασβε
στίου ενεργοποιεί τις πρωτεάσες που καταστρέφουν τις 
κυτταρικές μεμβράνες, αυτό δε οδηγεί σε δυσλειτουργία 
των υποδοχέων και ανεπάρκεια των ενδοκυττάριων 
μηχανισμών μεταφοράς. Το αυξημένο ενδοκυττάριο 
ασβέστιο ενεργοποιεί επίσης τις φωσφολιπάσες Α1, Α2 
και C, οι οποίες υδρολύουν τα φωσφολιπίδια μέσα στις 
μιτοχονδριακές και πρωτοπλασματικές μεμβράνες και 
προκαλούν τη ρήξη τους. Αυτά τα ένζυμα δε χρε ιάζονται 
οξυγόνο ή ενέργεια και έτσι μπορούν να δρουν τόσο 
κατά όσο και  μετά την ισχα ιμία .  Η υδρόλυση των 
φωσφολιπιδίων της μεμβράνης απελευθερώνει ελεύθε
ρα λιπαρά οξέα (FFAs), με κύριο εκπρόσωπο το αραχι
δονικό οξύ, που μπορεί να μεταβολιστεί σε ελεύθερες 
ρίζες, προσταγλανδίνες και λευκοτρίενες, μέσω των 
οποίων προκαλούνται περαιτέρω μεταβολές στη διαπε
ρατότητα της μεμβράνης και την κατανομή των ιόντων 
(σχήμα 5) 1�. 

Μεταβολισμός του αραχιδονικού οξέος 

Το αραχιδονικό οξύ παράγεται από τη διάσπαση των 
φωσφολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης με τη δράση 
της φωσφολιπάσης Α2 (σχήμα 5) 1 Ό Η συγκέντρωση του 



ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ !ΑΤΡΙΚΗΣ 

αραχιδονικού οξέος στους φυσιολογικούς ιστούς είναι 
σχεδόν μηδεν ική . Μια αύξηση στη συγκέντρωσή του 
μπορεί να προκληθεί από μια ποικιλία καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων του τραύματος, της υποξίας, της 
σοβαρής υπογλυκαιμίας, των σπασμών ή της ισχαιμίας211• 
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Σχ.5. Ο ριίλος του αραχιδονικού οξέος στην παραγωγή λευκοτριενών, 
ενδοijπεροξειδι'ων, υr)ροJ!περοξυοξέων, και προσταγλανδινών, με την 
επαναιμάτωση και επανοξυγr5νωση μετά την ισχαιμία (Λπr5: Mίlclc 
LN: Pathophy.>ίo/ogy υf ί.>cheιnίc !Jraίn ίηjισγ. Crίt Caι·c Clίn 1989; 5: 
729) 

Με την επαναιμάτωση και επανοξυγόνωση μετά την 
ισχαιμία, το αραχιδονικό οξύ μετατρέπεται από την 
κυκλο-οξυγενάση στα ενδοϋπεροξείδια PGG2 και PGH2, 
που ε ίναι βραχε ίας διάρκε ιας ενδιάμεσα προ"ίόντα 
(σχήμα 5) .  Το PGG2 είναι η πρόδρομη ουσία της προ
στακυκλίνης (PGI2) που συντίθεται στα ενδοθηλιακά 
κύτταρα των αγγείων, ενώ το PGH2 είναι η πρόδρομη 
ουσία της θρομβοξάνης Α2 που συντίθεται στα αιμοπε
τάλια. Τα αραχιδονικό οξύ μετατρέπεται επίσης από τη 
λιποξυγενάση στα μεν λευκοκύτταρα σε λευκοτρίενες 
στα δε αιμοπετάλια σε υδροξυοξέα2 1 • 

Πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας αλλά 
και κατά την επαναιμάτωση τα ενδιάμεσα ενδοϋπερο
ξείδια έχουν την τάση να αδρανοποιούν τη συνθετάση 
της προστακυκλίνης, η οποία βρίσκεται στο τοίχωμα των 
ισχαιμικών εγκεφαλικών αγγε ίων με αποτέλεσμα να 
συντίθεται σχετικά λιγότερη προστακυκλίνη (ένα ισχυρό 
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αγγειοδιασταλτικό)22• Η ελαττωμένη σύνθεση προστακυ
κλίνης οδηγεί τότε σε αυξημένη σύνθεση θρομβοξάνης 
Α2, μιας ισχυρής αγγειοσυσπαστικ1iς ουσίας, η οποία 
μπορεί να συμβάλλει στην ελάττωση της ρωiς μετά την 
ισχαιμία. Το ίδιο το αραχιδονικό οξύ, τα βραχείας διαρ
κε ίας ενδοϋπεροξείδια, και η θρομβοξάνη Α2 ε ίναι 
ισχυροί συσσωρευτές των αιμοπεταλίων. Τα ενδοϋπερο
ξείδια είναι επίσης δυνητικές ελεύθερες ρίζες. Φαίνεται 
λοιπόν ότι οι μεταβολίτες του αραχιδονικού οξέος παί
ζουν μεγάλο ρόλο στην ισχαιμικ1Ί βλάβη του εγκεφάλου 
με άμεσο τρόπο προκαλώντας αγγειοσύσπαση και συσ
σώρευση αιμοπεταλίων και με έμμεσο τρόπο J[αράγο
ντας ελεύθερες ρίζες (σχήμα 5). 

Ο ρόλος των διεγερτικών αμινοξέων ( excitatory amino acids) 

Τα δικαρβοξυλικά αμινοξέα, γλουταμινικό και ασπαρ

τικό, είναι διεγερτικοί νευρομεταβιβαστές σε πολλές 
J[εριοχές του εγκεφάλου. Το γλουταμινικό φυσιολογικά 
είναι αποθηκευμένο σε κυστίδια στις προσυναπτικές 
νευρικές απολ1Ίξεις και cι.,ιελευθερ(όνεται όταν ο J[ροσυ
ναπτικός νευράξονας εκπολώνεται από την ε ίσοδο 
ασβεστίου. Στη συνέχεια δρα σε υJ[οδοχείς στο μετασυ
ναπτικό νευρώνα 'Ό Φυσιολογικά, οι εξωκυττάριες 
συγκεντρώσεις του γλουταμινικού αυξάνουν μόνο για 
σύντομο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της συνα
πτικής μεταβίβασης λόγω του ότι υφίστανται μηχανισμοί 
επαναπρόσληψης που απαιτούν ενέργεια. Κατά τη διάρ
κεια εγκεφαλικής ισχαιμίας, συμβαίνει αυξημένη συνα
πτική απελευθέρωση και διαταραχή της κυτταρικής επα
ναπρόσληψης του γλουταμινικού. Αυτή η αυξημένη εξω
κυττάρια συγκέντρωση του γλουταμινικού γίνεται τότε 
νευροτοξική, κατάσταση την οποία εύλογα περιέγραψαν 
σαν κυτταροτοξικότητα από διέγερση ( excitotoxicity). 

Υπάρχουν πρωτίστως τρεις μετασυναπτικοί υποδοχείς 
για τους διεγερτικούς νευρομεταβιβαστές, ο N-methyl-D

aspartate (NMDA) υποδοχέας, ο quisqualate (a-amino-

3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole [ΑΜΡΑ]) υποδοχέας 

και ο kainate υποδοχέας, από τους οποίους ο περισσό
τερο μελετη μένος ε ίνα ι  ο NMDA υποδοχέας21• Ο 
NMDA υJ[οδοχέας, που διεγείρεται και από το γλουτα
μινικό και από το ασπαρτικό οξύ, συνδέεται με έναν 
δίαυλο της μεμβράνης που είναι διαβατός είτε στα ιόντα 
Na+ είτε στα ιόντα Ca'+ , των οποίων η ε ίσοδος μπορεί να 
αποκλειστεί από το μαγνήσιο (Mg2+) που είναι προσκολ
λη μένο σε υποδοχε ίς μέσα στον δίαυλο. Η γλυκίνη, 

συνήθως είναι ένας ανασταλτικός μεταφορέας, διευκο-
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λύνε ι  τη σύνδεση του γλουταμινικού οξέος με τον 
NMDA υποδοχέα. Αν δεν υπάρχει γλυκίνη, οι φυσιολο
γικές συγκεντρώσεις του γλουταμινικού δε θ' ανοίξουν 
τους ιοντικούς διαύλους που ελέγχονται από τον NMDA 

υποδοχέα24 • 
Όταν ο εγκέφαλος βρεθεί σε κατάσταση υποξίας ή 

ισχαιμίας απελευθερώνονται μεγάλες ποσότητες γλου
ταμινικού οξέος από τους νευρώνες και τη νευρογλοία, 
οι οποίες ενεργοποιούν έντονα τους NMDA υποδοχείς. 
Μόνιμη διέγερση των NMDA υποδοχέων έχει σαν απο
τέλεσμα τα από αυτούς ελεγχόμενα ιοντικά κανάλια να 
παραμένουν ανοικτά, με συνοδό ενδοκυττάρια συσσώ
ρευση Na+, η οποία προκαλεί ωσμωτικ1i διόγκωση και 
κυτταρικό θάνατο, και Ca2+, η οποία κινητοποιεί έναν 
καταρράκτη γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε 
κυτταρικό θάνατο25• 

Τα στοιχεία που υποστηρίζουν την κυτταροτοξικότητα 
από διέγερση είναι: 
( 1 )  η απανταχού παρουσία του γλουταμινικσύ και 

ασπαρτικσύ οξέος στο ΚΝΣ, 
(2) οι υψηλές συγκεντρώσεις των διεγερτικών αμινοξέ

ων κατά την ισχαιμία και επαναιμάτωση, 
(3) η έντονη κατανομή των NMDA υποδοχέων σ' εκεί

νες τις περιοχές του εγκεφάλου που θεωρούνται 
εκλεκτικά ευαίσθητες στην υποξία και 

( 4) η βελτίωση της ισχαιμικ1iς βλάβης όταν αποκλείονται 
οι NMDA υποδοχείξ5-21'. 

Ενδοκυττάρια οξέωση 

Το ενδοκυττάριο pH φυσιολογικά ρυθμίζεται με την 
απομάκρυνση του παραγομένου C02, την οξείδωση του 
γαλακτικού οξέος, και τη διαμεμβρανικ1i ανταλλαγή των 
ιόντων Η+ με ιόντα Na+. Κατά τη διάρκεια ισχαιμίας, 
συμβαίνει  αναερόβιος μεταβολισμός, που προκαλεί 
γαλακτική και κυτταρικ1i οξέωση. Σε ατελή ισχαιμία, τα 
επίπεδα γλυκόζης στο αίμα επηρεάζουν την ένταση της 
γαλακτικής οξέωσης. Σημειωτέον ότι η παρουσία κάι-τοι
ας υπολειπόμενης ροής αποτελεί πηγή εξωγενούς γλυ
κόζης. Αν λοιπόν τα νευρικά κύτταρα τροφοδοτούνται 
με γλυκόζη αλλά η παροχή οξυγόνου είναι κάτω από τον 
ισχαιμικό ουδό, η ενδοκυττάρια συγκέντρωση του γαλα
κτικού θα αυξηθεί εξ αιτίας του αναερόβιου μεταβολι
σμού της γλυκόζηξ2.�. Η γαλακτική οξέωση πιστεύεται 
ότι προκαλεί: 
(1) αναστολ1i της μιτοχονδριακής φωσφορυλίωσης και 

της παραγωγής ενέργειας, 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙκJΙ4 

(2) μετουσίωση των πρωτε'ίνών και νουκλε'ίνικών οξέων, 
(3) διόγκωση των νευρογλοιακcίΝ κυττάρων και διατα

ραχή της μικροκυκλοφορίας και 
( 4) αυξημένη απελευθέρωση σιδήρου (Fe2+), που κατα

λύει το σχηματισμό ελευθέρων ριζι6ν οξυγόνου, οδη
γώντας σε υπεροξείδωση των λιπιδίων και κατα
στροφή της κυτταρικής μεμβράνης2''. 

Σχηματισμός ελευθέρων ριζών 

Ελεύθερες ρίζες είναι μόρια 1i ιόντα ;του έχοι.'ν ένα 
μεμονωμένο ηλεκτρόνιο στην εξωτερικ1i τους στιβάδα 
και κατ' αυτόν τον τρό7το είναι πολύ ενεργά. Το 98% του 
μοριακού 02 μετατρέπεται σε νερό χατ6 τη διαδικασία 
της αναπνο1iς. Το υπόλοιπο 2�( μετατρέπεται σε δυνητι
κ6 τοξικές ελεύθερες ρίζες''. Πρόχε ιται για την ελει'θε
ρη ρίζα υπεροξειδίου ( Oi), το ι'περοξείδιο τοt' t'δρογό
νου (Η202) και την υδροξυλικ1i ρίζα (ΌΗ). Για την 
αποτοξίνωση από αυτά τα παραπρο"ίόντα τοι' φυσιολογι
κού αερόβιου μεταβολισμού υπάρχει ένα αμυντικό 
σύστημα ενδοκυτταρικών ενζύμων που ονομάζονται κατα

ναλωτές των ελευθέρων ριζών (free radical scavengers) .  

Όταν όμως η παραγωγ1Ί των ελευθέρων ριζcί)ν υπερβαί
νει αυτήν των καταναλωτών, συμβαίνει καταστροφ1i των 
ιστών. 

� ΑΤΡ 
� 

t ΑΜΡ 
� � 
Μ t Aclenosine 

Χanthine dehydrogenase 

t lnosine 

t Hypoxanthine 

! 
Xanthine oxidase � ς;,: Χanthine 

/ "'.,. 500 Ca<aiase 
0, CJ;• � Κ,Ο, - Η,Ο Ύ� 

Σχ.6. Μηχανισμι5ς παραγωγιjς ελευθfΙ]ωJ' Ι]tζcίΙJ' σε ισχαιμικοι!ς ιιποι!ς 
μετά την επω,αιμάτωση και επο.νοξυγι!νωση. Μετά την έvα9ξη της 
ισχαιμίας, το ΑΊΡ μεταβολι"ςπαι σε αδεvιvονουκλεοτιΊ)ιrι και πλικά σε 
βάσεις πουρίvης προκαλιvντας συσσώρευση υποξαvθ(J'Ι)ς. Κατά τη 
διάρκεια της ισχαιμ(ας, η ο.φυδρογονάση της ξω,θ(J'Ι)ς μ ετιιτΙ]f;τεται σε 
οξειδάση της ξανθίνης. Κατά τη διιiρκωχ της επανωμάτωσης και επα
νοξυy6νωσης, η υποξο.νθ(νη μετατρέπεται σε ξο.νθ(νη ο.πιi τψ οξειδάση 
της ξανθίνης, η οποία παράγει ρι"ςες υπεροξειδιΌv (Oj) σαν ένα παρα
προϊιiν. Χρησιμοποιώντας δισθενιj σiδηρο (!·'e'+) που aπελευθεροΎνεται 
κατά τη διάρκεια της ισχωμ(ας, οι ρι"ςες του vπεροξειδι'ου μετατρέπο
νται στις πολύ περισσιiτερο αντιδραοτικές υδροξυλικές ρι"ςες ('ΟΗ) 
μέσω της αντίδρασης Feιιtυιι. Οι ελεύθερες ρι"ςες μπορούν να κατα
οτρέψουν τις κυτταρικές μεμβράνες προκαλώντας μη αναστρέψιμη 
ιοτική βλιiβη. 
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Κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας, αρκετά γεγονότα λαμ
βάνουν χό)ρα τα ο:;τοία προδιαθέτουν στο σχηματισμό 
ελευθέρων ριζών ( σχ1jμα 6). Η ισχαιμία σταματά την 
παραγωγή ΑΤΡ και τα υπάρχοντα αποθέματα ΑΤΡ γρ1j
γορα μεταβολίζονται για την παραγωγ1j ενέργειας με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η ενδοκυττ6ρια συγκέντρωση 
ΑΜΡ. Το ΑΜΡ μεταβολίζεται σε ενδιάμεσες ουσίες, 
αδενοσίνη και ινοσίνη, και μετά σε υ;τοξανθίνη. Κατά τη 
δι6ρκεια της ισχαιμίας, η αφυδρο'(ονάση τη; ξανθίνη; 
μετατρέπεται σε οξειδ6ση τη; ξανθίνη; .  Κατ(ι την ε:τα
ναψάτωση και επανοξυγόνωση, η υ:τοξανΟίνη, :του έχει 
συσσωρευτεί στα κύτταρα, μετατρέ:τεται σε ξανθίνη α;τό 
την οξειδ6ση τη; ξανθίνης, αν6γοντας το μοριακό 02 σε 
ρίζες υπεροξειδίου (02) σαν ένα παρα:;τρο.ίόν ( σχ1jμα 6) . 
Αυτή φαίνεται ότι ε ίναι η κύρια πηγ1j των ριζcδν υπερο
ξειδίου στους ιστούς μετ6 την ισχαιμία (οι άλλες κυττα
ροτοξικές μορφές οξυγόνου, η υδροξυλικ1j ρίζα και το 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, ε ίναι παρά'(ωyα του υ;τερο
ξε ιδίου) . Χρησιμποιιδντας δισθεν1j σίδηρο (Fc>) :του 
απελευθερώνεται κατά τη διάρκε ια τη; ισχαιμ ία;. οι 
ρίζες υπεροξειδίου μετατρέ;τονται στι ;  :τερισσόπρο 
οξειδωτικές υδροξυλικές ρίζες (.ΟΗ) όταν αντιδράσοι'ν 
με το υπεροξείδιο του υδρογόνου (αντίδραση Fenton)''. 

Πιστεύεται ότι η κυτταρικ1j βλάβη :;του συμβαίνει μετ(ι 
την ισχαιμία μπορεί να οφείλεται εν μέρει στις βιοχημι
κές μεταβολές που προκαλούνται α:;τό τα αυξημένα ε:;τί
πεδα των ριζών του υπεροξειδίου και των υδροξυλικών 
ριζών1Ό Οι ελέυθερες ρίζες μπορούν να καταστρέψουν 
πρωτίστως τις πρωτεlνες και τα φωσφολι:;τίδια των κυτ
ταρικcόν μεμβρανό)ν, αλλά και άλλες τάξε ις μορίων. 
Αυτή η βλάβη συμβαίνει στα αγγεία της μικροκυκλοφο
ρίας, έχει δε σαν αποτέλεσμα την :;τρόκληση οιδ1jματος 
και εμφράκτουΌ 

Οι καταναλωτές των ελευθέρων ριζcδν ( αντιοξειδωτι
κά ένζυμα) είναι μόρια με δorni που προσδίδει χημική 
σταθερότητα στις ελεύθερες ρίζες. Σ' αυηjν την κατηγο
ρία αν1jκουν: 
(1) η δισμουτάση του υπεροξειδίου (superoxide dismut<ιse), 

η οποία καταλύει τη μετατροπ1j δύο ριζών υ:;τεροξει
δίου σε υπεροξείδιο του υδρογόνου και νερό, 

(2) η καταλάση, η οποία μετατρέ:;τει το Η2Ο2 σε 02 και 
Η20, 

(3) η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης, η οποία χρησι
μοποιεί το Η2Ο2 για να οξειδώσει τη γλουταθειόνη, 

( 4) η βιταμίνη Ε ( άλφα-τοκοφερόλη) ,  ένας μη ειδικός 
καταναλωηjς ,  που εξουδετερcόνε ι  τις ελεύθερες 
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ρίζες παραχωρώντας άτομα υδρογόνου, 
(5) η κερουλοπλασμίνη, που μ:;τορεί να μετατρέψε ι  το 

δισθενή σίδηρο σε τρισθεν1j (είναι η δισθεν1jς κατά
σταση που καταλύει  την αντίδραση Fenton για το 
σχηματισμό ριζών υδροξυλίου) και 

( 6) η βιταμίνη C ( ασκορβικό οξύ), η ο:;τοία υπάρχει σαν 
μια σχετικ6 αδραν1jς ελεύθερη ρίζα, συνδυαζόμενη 
όμως με τις ρίζες του υ;τεροξειδίου και του υδροξυ
λίου εμ:τοδίζει την :τεραιτέρω παραγωγ1j αλυσιδω
τc,'η, αντιδρ6σεων. Δεν υ:τ6ρχουν ένζυμα που κατα
να/.c!η'ΟL'ν την L'δροξυλικ1j ρίζα αλλ(ι υπάρχουν κυττα
ρικέ; διεργασίες ;τοι' εμ:τοδίζουν το σχηματισμό τηςυ. 

ΠεσωχιzΙj ισμιιμίιι 

zιιι οίδημα 

� 
ΈμcrιJιιzω zc" ποω;ΙzΙj Ποοοοπτιz1j επέzτcωη 

υί·�ηση τη: ι·ΙΙ1lΙΙ·ηΙΛiτητυ: _.---------- του εμεrρcizωυ 

l Δ"""C"Z'i Η]; i"ZCOZιO'Ιoρior 
οτι; ;ταρΗ%ειμενε; ;τεριοχc; 

Χωοο:ιιπ;zτητιzΙj [1i.ci[Jη zω � 
ω•ςημενη ιστιzη ;τιεση :.-----------

Σ χ. 7. 2-'χη,ιιατικrί διιίyραμμα που ι\ε(χνει την α)ληλουχ(α yεγονιiτων 
κατrί την προοοεvτικ1ί ανriπτυξη ισχαιμικο)JΙ βλαβr!Jν. 

Αιματεγκεφαλικός φραγμός και μικροκυκλοφορία 

Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των εγκεφαλικό)ν τριχοειδcδν 
σχηματίζουν ένα φραγμό που είναι αδιάβατο; στις πρω
τεΊνες και στις περισσότερες :;τολικές ενιόσεις. Στα αρχι
κ6 στάδια της ισχαιμίας παρατηρείται διόγκωση των 
κυτταρικό)ν στοιχείων του εγκεφαλικού :;ταρεγχύματο; 
από τη δρ6ση ορισμένων κυτταροτοξικcδν ουσιcδν (κυτ

ταροτοξικό εγκεφαλικό οίδημα). Αυηi η ενδοκυττάρια 
συσσώρευση ύδατος είναι αποτέλεσμα της οξείας στέρη
σης του ιστού σε γλυκόζη και οξυγcSνο, και διαταραχ1jς 
της κυτταρ ικ1jς ωσμωρύθμισης .  Αν η ισχαιμία ε ίναι 
σοβαρ1j, τελικά συμβαίνει διάσπαση του αιματεγκεφαλι
κού φραγμού (αγγειογενές οίδημα). Η διαρρο1j πρωτεί
νόΝ του ορού μέσα στον εγκεφαλικό ιστcS αναμφίβολα 
χειροτερεύει  το υπ6ρχον κυτταροτοξικό ο ίδημα. Η 
αύξηση της ωσμωτικότητας οδηγεί σε περαιτέρω αύξηση 
της :;τεριεκτικcSτητας σε νερό. Αναπτύσσεται τότε έντονη 
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ιστικ1Ί πίεση που επηρεάζει την αιμάτωση των γύρω 
περιοχών και οδηγεί σε επέκταση του εμφράκτου (σχήμα 

η4.* 

* Γύρω από την ισχαιμική περιοχή, που υφ(σταται τις με[ζο

νες μορφολογικές αλλοιώσεις λόγω της κυτταρικής νέκρωσης, 

αναπτύσσεται μια ζώνη μερικά ισχαιμική, η καλούμενη φωτο
σκιαστικtf ή νεκροβιωτική ζώνη ή "penumbra", η οποiα παρά το 
γεγονός ότι έχει ιδιαίτερα μειωμένη λειτουργικότητα, είναι βιώ

σιμη και διατηρεί τη μορφολογική της ακεραιτότητα. Τα νευρι

κά και νευρογλοιακά κύτταρα, που βρίσκονται μέσα σ' αυτήν 

τη ζώνη, μπορούν να επιβιώσουν επ[ μακρόν και να ανακτή

σουν τη λειτουργικότητά τους εφ' όσον αρθεί το οίδημα και 

αποκατασταθε[ η αιμάτωση της περιοχής. Αντιθέτως, αν επι

δεινωθε[ το οiδημα και μειωθε[ η αιματική ροή κάτω από τον 

κρίσιμο ουδό βιωσιμότητας, επέρχεται νέκρωση των νευρικώJ' 

κυττάρων και κατ' επέκταση αύξηση των ορiων της εμφραγ

ματικής περιοχής'Ό 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Εγκεφαλική προστασία σημαίνει διατήρηση της εγκε
φαλικής λε ιτουργίας μετά από οποιαδήποτε βλάβη'1Ό Η 
αντιμετώπιση οξέων δ ιαταραχών του ΚΝΣ από τον 
αναισθησιολόγο αποτελεί πραγματικότητα που εντάσσε
ται στην καθημερινή του δραστηριότητα. Ο άρρωστος σε 
κωματώδη κατάσταση, ο κρανιοεγκεφαλικός τραυμα
τίας, ο έντονα υποτασικός άρρωστος, ε ίναι συνηθισμέ
νες καταστάσείς στο χειρουργείο και στις μονάδες εντα
τικής θεραπείας. 

Η θεραπεία του πάσχοντα νευρώνα ε ίναι δύσκολη και 
αμφισβιτήσιμη, η δε μόνη θεραπευτική αντιμετώπιση 
ε ίναι συχνά συμπτωματική και στοχεύε ι  κυρίως στην 
αποφυγή επιδείνωσης της νευρικής βλάβης από διατα
ραχές άλλων ζωτικών λειτουργιών, όπως του αναπνευ
στικού και κυκλοφορικού. 

Η συνεχής προσπάθεια διαλεύκανσης των μηχανισμών 
της βλάβης των ιστών κατά την ισχαιμία οδήγησε στις 
ακόλουθες θεραπευτικές προσεγγίσεις: 
1. Βελτίωση της εγκεφαλικής αιματικής ροής (CBF) με 

σκοπό την αύξηση παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο. 
2. Ελάττωση των μεταβολικών απαιτήσεων του εγκεφάλου. 
3. Πρόληψη και καταστολή των σπασμών. 
4. Βελτίωση της μικροκυκλοφορίας. 
5. Αντιμετώπιση του αγγειόσπασμου. 
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6. Αντιμετώπιση του εγκεφαλικού οιδήματος και της 
ενδοκρανιακής υπέρτασης. 

7. Σταθεροποίηση της δομής της μεμβράνης. 
8. Αναστολή της καταστροφής του κυττάρου από το 

ασβέστιο. 
9. Απομάκρυνση των ελευθέρων ριζών. 
10. Τροποποίηση της λειτουργίας των νευρομεταβιβα

στών. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Υποθερμία 

Η υποθερμία εφαρμόζεται στην τρέχουσα κλινικ1i 
πράξη κατά τη χε ιρουργικ1Ί των εγκεφαλικcον αγγείων 
(;τ.χ. γιγαντιαία ανευρύσματα), την αφαίρεση ενδοκρα
νιακών όγκων, την καρδιοπνευμονικ1i :-ταράκαμψη, και 
την τεχνητή κυκλοφορική παύση σε Κ;Χ επεμβάσεις. Οι 
σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες που εμφανίζονται σε 
βαθειά επίπεδα υποθερμίας καθιστούν αναγκαία τη 
χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης .  Κατά συνέ
πεια, η χρήση της υποθερμίας περιορίζεται συνήθως σε 
ήπια - ως - μέτρια επίπεδα. 

Η δυνατότητα της υποθερμίας να ελαττci'Νει  τις μετα
βολικές απαιτήσεις του ΚΝΣ έχει αποδε ιχτεί ευρέως. 
Στον άνθρωπο μια ελάττωση της θερμοκρασίας σώματος 
κατά lO"C προκαλεί ελάττωση του CMR02 κατά 50% 

και διπλασιασμό έτσι της ανοχ1iς του εγκεφάλου στην 
ισχαιμ ία17• Ο μηχανισμός με τον οποίο η υποθερμία 
καταστέλλει το μεταβολισμό διαφέρει από το μηχανισμό 
δράσης των φαρμάκων. Δηλ. ενώ μερικά φάρμακα (και 
ειδικά τα βαρβιτουρικά) καταστέλλουν μόνον το μέρος 
του μεταβολισμού που έχει σχέση με την ενεργό ηλεκτρι
Κ1l δραστηριότητα, η υποθερμία προκαλεί γενικευμένη 
καταστολή του εγκεφαλικού μεταβολισμού. Έτσι, όταν η 
ηλεκτροφυσιολογική λειτουργία έχει καταργηθεί ( ισοη
λεκτρικό ΗΕΓ), η υποθερμία μπορεί  ακόμη να εξασφα
λίσει επιπρόσθετη εγκεφαλικ11 προστασία'·�. 

Η πιο συνήθης εφαρμογ1i της υποθερμίας ε ίναι σε 
αγγε ιοχειρουργικές επεμβάσεις. Η έντονη υποθερμία 
(περίπου 18"C) επιτρέπει κυκλοφορική παύση διάρκειας 
60 min χωρίς νευρολογική δυσλειτουργία. Η υποθερμία 
χρησιμοποιείται επίσης (περίι-του 26-28"C) σε Κ;Χ επεμ
βάσεις σε συνδυασμό με καρδιοπνευμονικ1Ί παράκαμ
ψη. Ακόμη και ήπια υποθερμία μπορεί  να είναι εξαιρε
τικά ωφέλιμη για τον εγκέφαλο1'1 • Μια πρόσφατη μελέτη 
απέδειξε ότι η ελάττωση της θερμοκρασίας κατά 3"C 
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ήταν έντονα προστατευτική σ' ένα μοντέλο ατελούς 
εγκεφαλικής ισχαιμίας σε επίμυς411• Σε αντίθεση με την 
προστατευτική δράση της υποθερμίας, ακόμη και η 
μέτρια (39"C) υπερθερμία (όχι ασυνήθης σε ασθενείς με 
εγκεφαλικό επεισόδιο) μπορεί  να προκαλέσει επειδεί
νωση της νευρολογικής έκβασηξ. Στην κλινική πράξη, 
είναι λογικό να επιτρέπουμε σε χειρουργικούς ασθενείς, 
που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν εγκεφα
λική ισχαιμία, να ψύχονται παθητικά ή ενεργητικά μέχρι 
τους 33"C περίπου κατά την επικίνδυνη φάση. Αντίστρο
φα, η υπερθερμία θα πρέπει ν' αποφεύγεται. 

Γλυκόζη 

Η ρύθμιση της γλυκόζης είναι πρωταρχικ1iς σημασίας 
για την προστασία του εγκεφάλου. Η βλάβη από την 
υπογλυκαιμία είναι εμφανής. Ωστόσο, η υπεργλυκαιμικ1i 
βλάβη ε ίναι λιγότερο οφθαλμοφανής, αποδίδεται δε 
στην ενδοκυττάρια γαλακτική οξέωση από τον αναερό
βιο μεταβολισμό της γλυκόζης, η οποία διευκολύνει δευ
τερογενείς παθολογικές διαδικασίες. Η επίδραση της 
υπεργλυκαιμία; στην ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη 
παρατηρήθηκε αρχικά σε διαβητικούς ασθενείς με εγκε
φαλικό έμφρακτο, στους οποίους διαπιστώθηκε άμεση 
συσχέτιση της διαμέτρου της εμφραγματικής περιοχής 
με το επίπεδο της υπεργλυκαιμίαξ. Διάφορα πειραματι
κά μοντέλα σφαιρικής ισχαιμίας έχουν αποδείξει επιδεί
νωση της ισχαιμίας από την υπεργλυκαιμία. Ωστόσο, η 
συσχέτιση μεταξύ της γλυκόζης και της νευρολογικής 
βλάβης μετά από εστιακή ισχαιμία είναι αντιφατική. Η 
αποφυγή της γλυκόζης προτείνεται στις κλινικές κατα
στάσε ις με δυνητικό κίνδυνο εγκεφαλικ1iς ισχαιμίας, 
αφού υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι ακόμη και 
μικρές ποσότητες γλυκόζης ( ισοδύναμες με 1 L 5% δεξ
τρόζης), όταν χορηγηθούν πριν από την ισχαιμία μπο
ρούν ν' αυξήσουν τη νευρολογική βλάβη41• Η aσύνετη εξ' 
άλλου χρήση ινσουλίνης μπορεί  να αυξ1iσει τα ενδοκυτ
τάρια επίπεδα της γλυκόζης και να ενισχύσει τη γαλα
κτική οξέωση. Κατά συνέπεια, συνίσταται η συντηρητική 
αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμία;. 

Αρτηριακή πίεση 

Ένας τρόπος περ ιορισμού της εστιακ1i ς ισχαιμίας 
ε ίναι η αύξηση της περιοχικής CBF, και η προκλητή 
υπέρταση έχει υποστηριχθεί ότι βελτιώνει την ισχαιμική 
βλάβη. Σε φυσιολογικές καταστάσεις, η CBF ρυθμίζεται 
από τις τοπικές μεταβολικές απαιτήσεις. Κατά τη διάρ
κεια όμως της ισχαιμίας η αυτορρύθμιση διαταράσσεται 

37 

και η CBF σχετίζεται παθητικά με την αρτηριακή πίεση. 
Η αύξηση της συστηματικής ΑΠ πιστεύεται ότι ανοίγει 
παρά;τλευρα αγγεία, αυξάνοντας την αιματική ρωj στην 
ισχαιμική περιοχή44 • Ο Κlatzo όμως τονίζει ότι η υπέρ
ταση σε χρονικές στιγμές που ο α ιματεγκεφαλικός 
φραγμός είναι ανοικτός, θα επιδεινώσει το αγγειογενές 
οίδημα, ενώ η υπόταση, παρουσία υψηλής ιστικής πίεσης 
θα οδηγήσει σε επιδείνωση της ισχαιμίας, γ ι' αυτό υπο
στηρίζει την προσεκτική διατήρηση της ΑΠ σε φυσιολο
γ ικά επίπεδα14• Ωστόσο, σε ορισμένους ασθενείς με 
εστιακή ισχαιμία, π.χ. με μια εξελισσόμενη μονοπάρεση 
μετά από aπολίνωση ανευρύσματος, η προκλητή υπέρ
ταση προκαλεί κλινική βελτίωση1Ό Επίσης μπορεί  να 
ε ίναι οφέλιμη στην αντιμετώπιση του εγκεφαλικού 
αγγειόσπασμου4 1' . Η κατάσταση ε ίναι περίπλοκη, όλοι 
όμως συμφωνούν ότι η υπόταση είναι κακ1i και οι περισ
σότεροι παραδέχονται ότι η διατήρηση της ΑΠ σε 

φυσιολογικά επίπεδα αποτελεί λογικ1i και συνετή πρα
κτική . 

Αιμοαραίωση 

Η ελάττωση του αιματοκρίτη ελαττcδνε ι  τη γλοιότητα 
του αίματος, αυξάνει τη CBF και βελτιώνει την παροχή 
οξυγόνου στον εγκέφαλο47 • Αντίστροφα, η αύξηση του 
αιματοκρίτη (>50%) ελαττώνει τη CBFH. 

Μια σειρά μελετών έχει ερευνήσει πρόσφατα τις επι
δράσεις της ισοογκαιμικής αιμοαραίωσης (με χαμηλού 
ΜΒ δεξτράνη και γαλακτικό Ringer) σ' ένα μοντέλο 
εστιακ1Ίς εγκεφαλικής ισχαιμίας (προσωρινή aπολίνωση 
της μέσης εγκεφαλικ1iς και έσω καρωτίδας αρτηρίας) σε 
σκύλους 4� 52• Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ισοογκαιμι
κή αιμοαραίωση με χαμηλού ΜΒ δεξτράνη βελτιώνε ι 
την έκβαση και ελαττώνει τον όγκο του εγκεφαλικού 
εμφράκτου, ενώ, αντιθέτως, η ισοογκαιμική αιμοαραίω
ση με LR επιδεινώνει την έκβαση και αυξάνει τον όγκο 
του εμφράκτου. Οι συγγγραφε ίς συνεπέραναν ότι εφ' 
όσον η αιμοαραίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για 
την αντιμετώπιση της εγκεφαλικής ισχαιμίας, τότε μόνον 
κολλοειδή διαλύματα θα πρέπει να προτιμώνται. Ωστό
σο "μεγάλη προσοχή χρε ιάζεται στη μεταφορά αυτών 
των συμπερασμάτων στην κλινικ1i πράξη" ,  όπως χαρκτη
ριστικά τόνισε ο Korosue511• 

Η μέτρια αιμοαραίωση , σ' ένα επίπεδο αιματοκρίτη 
25%-30%, με κολλοε ιδ1i βελτιώνε ι  τη CBF ακόμη και 
όταν η αυτορρύθμιση είναι επηρεασμένη5254• 

Παρόλο που η εφαρμογή της αιμοαραίωσης σε μελέτες 
οξέων εγκεφαλικών επεισοδίων δεν είχε κάποιο καθα-
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ρό όφελος", ε ίναι αποτελεσματικ1Ί στην αντιμετcίJπιση 
των απώτερων επιπλοκυ)ν μετά απ6 υπαραχνοε ιδ1Ί 
αιμορραγία5'Ό 

Ο ρόλος της αιμοαραίωσης γ ια την προστασία του 
εγκεφάλου από την εστιακ1Ί ισχαιμία κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου δεν έχει διευκρινιστεί. Η αιμοαραίω
ση εφαρμόζεται σψιερα με κολλοειδ1i διαλύματα όπως 
το υδροξυαιθυλικό άμυλο (11etastarcl1) και η αλβουμίνη. 
Υποκατάστατα αίματος που μεταφέρουν οξυγόνο μπο
ρούν επίσης να χρησιμοποιηθούν. Ο φθοριοάνθρακας 
Fluosol ΟΑ, που έχει την ικανότητα μεταφοράς 02, βρέ
θηκε ότι με ιυ)νει  το μέγεθος του εγκεφαλικού εμφρά
κτου και βελτιώνει την νευρολογικ1Ί έκβαση '75Ό Οι ανε
πιθύμητες όμως δράσεις του (βλάβες στο δικτυοενδοθη
λιακό σύστημα και τα λευκοκύτταρα) έχουν περιορίσει 
τη χρ1Ίση του . Ο ρόλος της αιμοαραίωσης με τεχνηηi 
α ιμοσφαιρίνη και μακρομόρια στην προστασία του 
αιματεγκεφαλικού φραγμού μετά από ισχαιμία είναι 
υπό έρευνα'". Τα αποτελέσματα, ωστόσο είναι ενθαρρυ
ντικά�>�. 

Υ περκαπνία, υποκαπνία, υπεροξυγι5νωση 

Σε εστιακ1Ί ισχαιμία θα πρέπει να διατηρείται νορμο
καπνία. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της ισχαι
μίας, τα εγκεφαλικά αγγεία διαστέλλονται και χάνουν 
την απαντητικότητά τους στο co2 και τη δυνατότητα 
αυτορρύθμισης. Επομένως η προκληηi υπερκωτνία δεν 
αναμένεται ότι θα διαστείλει περαιτέρω αυτά τα αγγεία. 
Αν λοιπόν μια ισχαιμικ1i περιοχ1i έχει διασταλεί πλ1iρως, 
η προσθ1iκη co2 1l αγγειοδιασταλτικών φαρμάκων θα 
ελαττcόσει την αντίσταση στις φυσιολογικές παρακείμε
νες περιοχές και μπορεί να οδηγ1Ίσε ι  σε μια καθαρ1i 
ελάττωση της ροής ( φαινόμενο κλωηiς). 

Παρόλο που η υποκαπνία έχει τη θεωρητική δυνατότη
τα να συστέλλει τα φυσιολογικά αγγεία και να διοχετεύ
ε ι  το αίμα στην περιοχ1i της ισχαιμ ίας, μπορε ί  στην 
πραγματικότητα να αποβεί επιβλαβ1Ίς και να επιδε ινcό
σει περαιτέρω την περιοχικ1i CBF και την τελικ1i έκβαση 
του αρρcίωτου'' ' .  Γι αυτό σε αρρc(Jστους με ΚΕΚ που 
χρειάζονται παρατεταμένο μηχανικό αερισμό, υπεραε
ρισμός θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν υπάρ
χει πραγματικ1i αύξηση της ICP και όχι για λόγους πρό
ληψης. Αναφέρεται ότι η αποτελεσματικότητα του υπε
ραερ ισμού στην ελάττωση του CBV περ ιορίζεται σε 
λιγότερο από 24 ώρες (αν και αυτό είναι συζηηiσιμο ) .  

Ο Colcl έχει υποστηρίξει  ότι ο προφυλακτικός υπεραε
ρισμός ίσως είναι ωφέλιμος '(ια τους ασθενείς με εγκε-
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φαλικ1i υπεραιμάτωση (hyperperi'usion ) , που συχνά 
παρατηρε ίται σε νεαρά άτομα με ΚΕΚ και έντονα 
συμπτώματα Ε'(ΚΕφαλικού οιδ1iματος αλλά ακέραιη λει
τουργία του Ε'(ΚΕφαλικούς στελέχους'''. Παρά τα πιθανά 
οφέλη, ο '(Ενικός ρόλος του υπεραερισμού στον ασθεν1i 
με ΚΕΚ υποβάλλεται πρόσφατα σε επανεκτίμηση. Η 
τυφλ1i εφαρμο'(1l υποκαπνίας σε όλες τις περιπτcδσεις 
ΚΕΚ ή ενδοκρανιακ1iς  χειρουρ'(ιΚΙi ς  χρειάζεται αναθε
cίJρησΙ("". 

Η υπεραξία προσφέρει το θεωρητικό πλεονέκτημα της 
αύξησης της ιστικής οξυ'(όνωσης. Ωστόσο, η ωφέλε ιά 
της δεν έχει αποδειχτεί. 

Παρουσία νευρολογικής βλάβης, ιδιαίτερα όταν συν
δυάζεται με άλλες  ανω μαλίες - π .χ .  δ ιαταραχ1i της 
αυτορρι'θμισης και τοι• ΒΒΒ - το αποτέλεσμα μιας θερα
πευτικΙiς παρέμβαση;, όπω; μετάγγιση, αιμοαραίωση, 
υπεραερισμός, υπέρταση 1i Ιiπια υπόταση, ε ίναι δύσκολο 
να προβλεφθεί. Επί πλέον, η απάντηση τοι• πάσχοντα 
και του φυσιολογικού ε'(κεφάλου σε μια συγκεκριμένη 
θεραπευτικ1i παρέμβαση μπορεί να διαφέρουν. 

Σε '(ενικές '(ραμμές, όταν η αυτορρύθμιση έχει διατα
ραχθε ί, η αρτηριακΙi πίεση θα πρέπε ι  να διατηρείται 
κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για να διατηρηθεί η 
CBF. Ο βελτιωμένο; έλεγχος της εγκεφαλικΙiς λε ιτουρ
γία; Ιl του εγzεφαλικοu μεταβολισμού στο μέλλον θα 
επιτρέψει cι)στε οι θεραπευτικές αποφ6σεις να βασίζο
νται σε πραγματικά δεδομένα, ακ6μη zαι στον ασθεν1i 
που ε ίναι σε κωμαπόδη κατάσταση. �Ισω; η εγκεφαλικ1i 
οξι"rονομετρία απληρcόσει αι•ηiν την ανάγκη. 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Οι μέθοδοι φαρμακολογιz1i; προστασία; τοι• εγκεφά
λου αποτέλεσαν ιδιαίτερα '(ΟητευτιzΙi προοπτιzΙi θερα
πείας των ποικίλων διαταραzcι)ν τοι• ΚΝΣ. το δε ενδια
φέρον του θέματος για τοι•; αναισθησιολόγους είναι 
με'(άλο, επειδ1i τα περισσότερα από ω•τ6 τα φάρμακα 
περιέχονται στην αναισθησιολογιzΙi φαρέτρα. 

Μετά όμως από χρόνια έρευνα;, η φαρμακολοyικΙi 
αντιμετώπιση της εγκεφαλικ1i; υποξία;/ισχαιμία; εξακο
λουθεί  ν' αποτελε ί αντικε ίμενο διαμάχη; και καμιά 
θεραπεία δε φαίνεται να έχει σταθερά επιβληθεί. Ένα 
μέρος τη; διαμάχης στη β ιf)λιογραφία οφείλεται στη 
μεγάλη ποικιλία πειραματικών μοντέλων που χρησιμο
ποιούνται για να ελέγξουν την προστασία του ε'(κεφά
λου. 
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Η παθοφυσιολογία των διαφορετικών μορφών εγκεφα
λικής υποξίας ( σφαιρικ1i ς, εστιακής, ατελούς,  πλή
ρους)(Πιν.l) , μπορεί  να ποικίλει τόσο cδστε ένα φάρμακο 
μπορε ί  να μην έχει την ίδια προστατευτική δράση σε 
όλες τις κατηγορίες. Για παράδειγμα, μερικά αναιθησιο
λογικά φάρμακα ελαττώνουν την κατανάλωση 02 από 
τον εγκέφαλο, καταστέλλοντας την ηλεκτρική δραστηριό
τητα του εγκεφάλου. Αυτός ο μηχανισμός αναμένεται ότι 
είναι προστατευτικός όταν υπάρχει ηλεκτρικ1i δραστη
ριότητα που μπορεί  να ελαττωθεί, αλλά δεν μπορεί να 
ισχύσει στην πλήρη εγκεφαλική ισχαιμία, όπου το ΗΕΓ 
γίνεται ισοηλεκρικό μέσα σε δευτερόλεπτα'''. Ωστόσο 
αυτό δεν αποκλείε ι προστατευτικ1i δράση με κάποιον 
άλλο μηχανισμό. Παρόμοια, ένα φάρμακο που ελαττώνει 
την ICP μπορε ί  φαινομενικά να δρα μόνο σε μοντέλα 
όπου η ICP είναι αυξημένη. Ένα φάρμακο που προκαλεί 
αγγειοσύσπαση στις φυσιολογικές περιοχές του εγκεφά
λου θα διοχετεύσει το αίμα από τις φυσιολογικές στις 
ισχαιμικές περιοχές ( φαινόμενο αντιστροφ1iς κλοπής) 
και αυτό μπορε ί  να συμβεί στην περιοχικ1i ( εστιακ11 )  
ισχαιμία, όπως στην εγκεφαλική αγγειακ1i δυσλειτουργία 
( stroke ), όχι όμως στις καταστάσεις όπου όλος ο εγκέφα
λος υποφέρει από έλλειψη οξυγόνου. 

Βαρβιτουρικά 

Πολλοί είναι οι προτεινόμενοι μηχανισμοί μέσω των 
οποίων τα βρβιτουρικά θεωρείται ότι προστατεύουν τον 
εγκέφαλο από την ισχαιμία (αποκλεισμός των διαύλων 
ασβεστίου, ελάττωση των κατεχολαμινών, σταθεροποίη
ση της μεμβράνης, καταστολή των αντιδράσεων των 
ελευθέρων ριζών, κατάλληλη ανακατανομή της περιοχι
κής CBF, ελάττωση του μεταβολισμού και της ενδοκρα
νιακής πίεσηςΥ'''. 

Υπάρχει σήμερα γενική ομοφωνία ότι τα βαρβιτουρι
κά δεν έχουν πλέον θέση στην πλήρη ισχαιμία (π.χ. 
μετά από καρδιακή ανακοπή) ε ίτε δοθούν πριν, ε ίτε 
κατά, ε ίτε μετά το επεισόδιο67 6�. Αυτή η έλλειψη ωφέλι
μης δράσης μπορεί  να εξηγηθεί με βάση το γεγονός ότι 
τα αναισθητικά δεν μπορούν να καταστείλουν τον εγκε
φαλικό μεταβολισμό ω-τουσία ηλεκτροφυσιολογικής λει
τουργίας. Αφού το ΗΕΓ γίνεται ισοηλεκτρικό σχεδόν 
ταυτόχρονα με την καρδιακή ανακοπή και παραμένει έτσι 
για πολλά λεπτά μετά την έναρξη αναζωογόνησης, δεν 
μπορεί να υπάρξει λογική βάm1 για θεραπεία με βαρβι
τουρικά βασισμένη πάνω στις μεταβολικές τους δράσεις. 

Η δυνατότητα των βαρβιτουρικών να ελαττώνουν το 
μέγεθος της εμφραγματικής περιοχής έχει αποδε ιχτεί 
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επανειλημμένα κάτω από μια ποικιλία πειραματικcδν 
μοντέλων εστιακής εγκεφαλικής ισχαιμίας. Πιθανοί 
μηχανισμοί θεωρούνται η ελάττωση του μεταβολισμού 
και η βελτίωση της παράπλευρης ροής6Υ. Ενώ όμως η 
έννοια της εγκεφαλικής προστασίας με βαρβιτουρικά 
κατά την εστιακή εγκεφαλική ισχαιμία φαίνεται εδραιω
μένη με πειραματικές μελέτες, η υπάρχουσα κλινική 
εμπειρία είναι περιορισμένη και ανέκδοτη . Η χρήση 
τους σε ασθενείς με οξύ εγκεφαλικό επεισόδειο (acute 
stroke) φάνηκε απογοητευτική και περιορίζεται από τις 
ανεπιθύμητες δράσεις τους στο αναπνευστικό και καρ
διαγγειακό σύστημα711• 

Συνολικά, οι μέχρι τώρα ενδείξεις δεν υποστηρίζουν 
τη χρήση των βαρβιτουρικών στη μόνιμη εστιακή ισχαι
μία. Υπάρχουν όμως κλινικές ενδείξεις που υποστηρί
ζουν τη χρήση τους κατά την παροδική εστιακή ισχαιμία. 
Σε Κ/Χ επεμβάσε ις στις οποίες χρησιμοποιείται καρ
διοπνευμονική παράκαμψη (bypass), η συχνότηα εμβο
λcδν στην εγκεφαλικ11 κυκλοφορία (εστιακή ισχαιμία) 
είναι υψηλ1i. Σ' αυτές τις επεμβάσεις τα βαρβιτουρικά 
προστατεύουν α;τό την εμφάνιση νευρολογικci'Ν επιπλο
κcδν71 . Ιδανικ1i κλινικ1i εφαρμογή των βαρβιτουρικών 
αiτοτελεί η χορ1iγησή τους σε εγχειρήσεις εξω- και ενδο
κρανιακής επαναγγε ίωσης. Πολλά κέντρα χρησιμοποι
ούν θειοπεντάλη 4-5 mg/kg, που τη χορηγούν μόλις πριν 
από την προσωρινή aπολίνωση του αγγείου72• Η αποτε
λεσματικότητα των βαρβιτουρικών σε εστιακή ισχαιμία 
εξαρτάται άμεσα από το αν μπορεί  να φτάσει επαρκής 
ποσότητα στην περιοχή της ισχαιμίας. 

Η αυξημένη ICP φαίνεται ότι ε ίναι ένας σημαντικός 
παράγοντας που αυξάνει τη θνησιμότητα στους αρρώ
στους με ΚΕΚ73• Η κύρια χρήση των βαρβιτουρικών 
σ'αυτούς τους αρρώστους είναι ο έλεγχος της ενδοκρα
νιακής υπέρτασης. Η χρήση όμως του βαρβιτουρικού 

κώματος για την προστασία του εγκεφάλου μετά από 
ΚΕΚ φαίνεται απογοητευτική74 7'. Ωστόσο, μια πρόσφα
τη μελέτη δείχνει ότι σ' ένα μικρό αριθμό ασθενcfηι που 
δεν απαντούν στη συνήθη θεραπεία, η πεντοβαρβιτάλη 
σε υψηλές δόσεις μπορεί  να είναι αποτελεσματικ1i στον 
έλεγχο της ICP76• Επί πλέον, τα βαρβιτουρικά παραμέ
νουν χρήσιμα για την αντιμετώπιση των οξέων αυξήσε

ων της ICP στο χειρουργείο ή στη μονάδα εντατικής. 

Ισοφλουράνιο 

Το ισοφλουράνιο προκαλεί  δοσοεξαρτώμενη ελάττω
ση του εγκεφαλικού μεταβολισμού και αύξηση της CBF. 
Κλινικά, το ισοφλουράνιο ε ίναι μοναδικό μεταξύ των 
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πτητικών αναισθητικών γιατί σε κυψελιδική συγκέντρω
ση 3% (2 MAC) προκαλεί ισοηλεκτρικό ΗΕΓ77, δράση 
παρόμοια με αυηΊν των βαρβιτουρικών. Η υπόθεση ότι 
το ισοφλουράνιο μπορεί να έχει  εγκεφαλικές προστα
τευτικές ιδιότητες στηρίχτηκε στις παρατηρήσεις ότι δια
τηρεί την ενεργειακή κατάσταση του εγκεφάλου κατά τη 
διάρκεια ισχαιμίαξ. 

Παρά τις έντονες εγκεφαλικές μεταβολικές επιδράσεις 
του ισοφλουρανίου, η πλειονότητα των κλινικών χαι πει
ραματικcδν μελετών απέτυχε να αποδείξει οποιαδήποτε 
προστατευτική επίδρασή του στην εστιακή ή στη σοβαρ1j 
σφαιρική εγκεφαλική ισχαιμία. Σ' ένα μοντέλο σφαιρι
κής ισχαιμίας σε επίμυς, το ισοφλουράνιο σε ε ισπνεόμε
νη συγκέντρωση 3-4% δεν είχε καμμιά προστατευτικ1j 
επίδραση στους νευρώνες (ιστοπαθολογιχή μελέτη) σε 
σύγκριση με την ομάδα ελέγχου στην οποία χρησιμοποι
Ίjθηκε N2Q7'1• Σ' ένα παρόμοιο μοντέλο, δε διαπιστιδθη
καν ιστοπαθολογικές ενδείξεις προστασίας με το ισο
φλουράνιο ( 1 .3 MAC) σε σύγκριση με ισοδύναμη συγzέ
ντρωση αλοθανίου, ενώ η ήπια υποθερμία (3"C ελάττc.υ
ση της θερμοκρασίας) σε συνδυασμό με το αλοθάνιο 
ήταν προστατευτική411• Οι Nehls και συν. (σ' ένα μοντέλο 
παροδικ1Ί ς  εστιακής ισχαιμίας) ανέφεραν καλύτερη νευ
ρολογική έκβαση και σημαντικά λιγότερες ιστοπαθολο
γικές βλάβες σε πιθήκους που αναισθητοποιήθηκαν με 
θειοπεντάλη σε σύγκριση με τα ζώα που αναισθητοποιή
θηκαν με ισοφλουράνιοχ11• Αυτή η μελέτη επαναλ1jφθηκε 
από τους Milde και συν. οι οποίοι δεν παραηjρησαν 
καμμιά δ ιαφορά (νευρολογ ική και ιστοπαθολογική) 
μεταξύ θειοπεντάλης και ισοφλουρανίου και ως εκ τού
του συνεπέραναν ότι το ισοφλουράνιο έχει τις ίδ ιες 
εγκεφαλικές προστατευτικές ιδιότητες με τη θειοπεντά
ληχ1 . Ωστόσο, αυτή η μελέτη επικρίθηκε γ ιατί δεν ε ίχε 
ομάδα ελέγχου. Μια μεταγενέστερη μελέτη απέτυχε να 
αποδείξει οποιαδήποτε διαφορά στη νευρολογική και 
ιστολογική έκβαση μεταξύ αλοθανίου και ισοφλουρανί
ου σε π ιθ1jκους που υποβλή θηκαν σε απόφραξη της 
μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και υπότασηs2 • 

Η μόνη ένδειξη ότι το ισοφλουράνιο έχει  εγκεφαλο
προστατευτικές ιδιότητες προέρχεται από μελέτες που 
αφορούν μέτριου βαθμού σφαιρική ισχαιμία. Σε επίμυς 
που εκτέθηκαν σε ετερόπλευρη aπολίνωση της έσω 
καρωτίδας και σε αιμορραγικ1j υπόταση, η νευρολογική 
και ιστολογική έκβαση ήταν παρόμοια για τα ζώα που 
αναισθητοποιήθηκαν με ισοφλουράνιο ή μεθοεξιτάληχΌ 
Ωστόσο, αυτοί οι συγγραφείς παρατήρησαν σε άλλες 
μελέτες, που χρησιμοποίησαν το ίδιο μοντέλο, μια ευνο"ί-
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κή επίδραση όλων των αναισθητικών που μελετήθηκαν 
(μεθοεξιτάλη, ετομιδάτη , αλοθάνιο, ισοφλουράνιο) σε 
σύγκριση με την ομάδα των ζώων που έλαβε Ν20. Η 
προστασία επομένως ήταν αποτέλεσμα αυτής καθ' εαυ
τής της αναισθησίας και όχι ενός συγκεκριμένου αναι
σθητικού παράγοντος. Ασφαλώς η πιο έντονη επιχειρη
�ιατολογία για τις εγκεφαλοπροστατευτικές ιδιότητες 
του ισοφλουραν ίου προήλθε  από τη με λέτη των 
Michenfelder και συν. σε 2223 ασθενείς που υποβλΊiθη
καν σε καρωτιδική ενδαρτηριεκτομήχ4• Αυτοί παραηjρη
σαν ότι η κρίσιμη CBF (δηλ. η αιματική ρο1j κάτω από 
την οποία οι ασθενείς εμφανίζουν ΗΕΓκές ενδείξε ις 
ισχαιμίας) 1jταν χαμηλότερη για το ισοφλουράνιο (10 
ml/1 00 g!min) σε σύγκριση με το ενφλουράνιο ( lSml/100 
g!min) και το αλοθάνιο (20 ωl/100 g!ωin). Συνεπέραναν 
τότε ότι η δυνατότητα τοι• ισοφλουρανίου να ελαττcδνει 
την κρίσιμη CBF Ίjταν ένδειξη της προστατευτικ1jς του 
δράσης zατά τη διάρκεια παροδιz1jς ατελούς περιοχι
ΖΊjς ισχαιμίας. Ωστόσο, αυτή η μελέτη 1jταν αναδρομικ1j, 
χωρίς ομοιογενείς ομάδες και το σημαντικότερο, δεν 
υπήρχε καμμιά διαφορά στη νευρολογική έκβαση μετα
ξύ των τριών αναισθητικών. 

Για την ώρα δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για μια 
ιδιαίτερη εγκεφαλοπροστατευτικ1j επίδραση του ισο
φλουρανίου πέρα από τη δυνητική εγκεφαλικ1j προστα
σία που εξεσφαλίζεται από αυτήν καθ' εαυηjν την αναι
σθησία. Η αποτυχία του ισοφλουρανίου να προστατεύ
σει από την εγκεφαλική ισχαιμία παραμένει ανεξ1jγητη . 
Ίσως αυτό να οφείλεται στην αγγειοδιαστολ1i που προ
καλεί στις μη ισχαιμικές περιοχές και στο φαινόμενο 
zλοπ1jς που αναπτύσσεται σ' αυτές τις περιπτώσεις. Το 
ισοφλουράνιο καταστέλλει το μεταβολισμό του εγκεφά
λου, αλλά, όπως φαίνεται, αυτό δεν αρzεί για να εξα
σφαλίσει εγzεφαλικ1j προστασία. 

Ετομιδάτη 

Η ετομιδάτη ελαττώνει τον εγzεφαλικό μεταβολισμό 
και τη CBF σε βαθμό παρόμοιο με τα βαρβιτουρικά. 
Λόγω της βραχύτερη; δράσης, του σταθερού αιμοδυνα
μικού προφίλ και των μεταβολικών κατασταλτικών επι
δράσεων, η ετομιδάτη έχει χρησιμοποιηθεί με καλά απο
τελέσματα κατά τη διάρκεια της προσωριν1jς αγγειακ1jς 
απόφραξης για την aπολίνωση γιγαντιαίων ενδοκρανια
κών ανευρυσμάτωνχΌ Παρόλο που σε πε ιραματικές 
μελέτες έχει αναφερθεί ότι προστατεύει  τον εγκέφαλο 
από την υποξία και την ισχαιμία·�r>-ss, ο νευροπροστατευτι
κός ρόλος της χρειάζεται περαιτέρω έρευνα'1Υ. 
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Προποφόλη 

Σημαντικό ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στη χρήση της 
προποφόλης για τη διατήρηση της αναισθησίας σε Ν/Χ 
επεμβάσεις λόγω της γρήγορης ανάνηψης που θα διευ
κόλυνε μετεγχε ιρητικά την έγκαιρη εκτίμηση της λει
τουργίας του ΚΝΣ . Στην κλινική πράξη, η χρ1Ίση της 
προποφόλης συνοδεύεται με εγκεφαλική αγγειοσύσπα
ση και ελλάτωση της CBF και του CMR02. 

Έχει αποδε ιχτεί ότι η προποφόλη μπορε ί  να ελαττώ
σει τη βλάβη των νευρώνων μετά από ατελή ισχαιμία 
ελαττώνοντας τον CMR0/1. Χρησιμοποιώντας το υπο
ξικό μοντέλο σε μυς, η προποφόλη διαπιστώθηκε ότι 
βελτιώνει, παρόμοια με τη θειοπεντάλη, την ανοχή του 
εγκεφάλου στην σφαιρική υποξία"Ό Σ' ένα υποτασικό 
όμως μοντέλο σφαιρικής ισχαιμίας, ενώ τα ζώα που 
έλαβαν έγχυση προποφόλης παρουσίασαν καλύτερη 
ΗΕΓφική ανάνηψη και ηλεκτρολυτική ομοιόσταση από 
τα ζώα της ομάδας ελέγχου, εν τούτοις δεν είχαν διαφο
ρετική ιστολογική έκβαση')2. Γι αυτό και η προστατευτικ1Ί 
της δράση έχει πρόσφατα αμφισβητηθεί)'. 

Σαν φάρμακο εισαγωγ1Ίς και διαη1ρησης στην αναι
σθησία έχε ι  χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα σε 
επεμβάσεις εγκεφαλικών ανευρυσμάτων')". 

Μιδαζολάμη 

Η μιδαζολάμη είναι μια βενζοδιαζεπίνη που ελαττώνει 
σημαντικά τον CMR02 στον άνθρωπο και άλλα θηλα
στικά ')Ό Προκάλεσε μια δοσοεξαρτώμενη προστατευτι
κή δράση από την εγκεφαλική υποξία, α.ι-τοδεικνυόμενη 
από την επιμήκυνση του χρόνου επιβίωσης μυών, όταν 
αυτοί τοποθετήθηκαν σε 02 5%91'. Σε συμφωνία με τα in 
νitro αποτελέσματα που απέδειξαν ότι η μιδαζολάμη 
προστατεύε ι  τους νευρώνες του ιππόκαμπου από την 
ανοξικ1Ί βλάβη διατηρώντας τα επίπεδα του ΑΤΡ και 
ελαττώνοντας την ε ίσοδο του ασβεστίου97, οι Baughman 
και συν. βρήκαν ότι η μιδαζολάμη προστατεύει τους επί
μυς από την ατελή σφαιρική ισχαιμία')·�. 

Τα ανωτέρω ευρήματα μαζί με τις αντιεπιληπτικές και 
φαρμακοκινητικές της ιδιότητες καθιστούν τη μιδαζολά
μη κατάλληλη για καταστολή στις ΜΕθ"9• 

Φαινυτο'i:νη 

Η φαινυτοlνη αποτελεί το πιο διαδεδομένο αντιεπιλη
πτικό φάρμακο από το 1938. Ανάμεσα στις πολλές θερα
πευτικές χρήσεις της αναφέρθηκε ότι προστατεύει τον 
εγκέφαλο κατά τη δ ιάρκε ια περιόδων ελαττωμένης 
παροχής οξυγόνου 1 1111 . Η φαινυντοlνη ελαττώνε ι τον 
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CMR02 κατά 40-60% 111 1  με αμφιλεγόμενες δράσε ις 
πάνω στη CBF1 112 1ω . Έχει αποδε ιχτεί  ότι εμποδίζει την 
αύξηση του εξωκυτταρίου καλίου 1113 και την αύξηση του 
ενδοκυτταρίου νατρίου που παρατηρείται σε υποξικές 
καταστάσεις, σταθεροποιώντας τη μεμβράνη των νευρώ
νων111 1 ' 1 114 1 11Ό Επίσης εμποδίζει την είσοδο ιόντων ασβεστί

ου στο κύτταρο γιατί αποκλείε ι  τους διαύλους ασβεστί
ου, αναστέλλοντας έτσι την υπερφόρτωση του κυττάρου 
με ασβέστιο που παρατηρείται σε συνθήκες επανειλημ
μένης διέγερσης των νευρώνων (επιληψία) , υποξίας ή 
ισχαιμίας1 11". 

Η χορήγηση φαινυτοlνης (7mg!kg) σε προηγουμένως 
υγιή άτομα που υπέστησαν καρδιακή ανακοπή κατά τη 
διάρκεια ή μετά την αναισθησία και μετά την αποκατά
σταση αυτόματης καρδιακής λειτουργίας παρουσίασαν 
νευρολογική βλάβη , είχε σαν αποτέλεσμα τη σχεδόν 
πλήρη επάνοδο της νευρολογικής λειτουργίας11 17. 

Λιδοκιii:νη 

Είναι γνωστό ότι τα τοπικά αναισθητικά αποκλείουν 
τους διαύλους νατρίου στην κυτταρική μεμβράνη . Η 
δράση τους στη διαρρ01Ί ιόντων κατά τη διάρκεια ισχαι
μίας έχε ι ερευνηθεί από τους Astrup και συν. 1 11", που 
έδε ιξαν ότι μια πολύ υψηλή δόση λιδοκαlνης ( 160 
mg!kg) καθυστέρησε σημαντικά την ισχαιμική εκρο1Ί κ+ 
κατά τη διάρκεια σφαιρικής ισχαιμίας - αποτέλεσμα που 
αιΊοδείχτηκε πως 1Ίταν αθροιστικό με αυτό της υποθερ
μίας. 

Η αποτελεσματικότητα της λιδοκαlνης περιορίζεται 
λόγω των επιληπτογόνων και καρδιοτοξικών ιδιοτήτων 
της (δόσε ις που χρησιμοποιούνται γ ια να επιτύχουν 
ισοηλεκτρ ικό ΗΕΓ προκαλούν καρδιακ1Ί ανακοπ11 ) .  
Παρά τη δυνητική προστατευτικ1Ί της δράση, μελέτες σε 
ζώα έδειξαν ότι η προηγούμενη χορ1Ίγηση μη τοξικών 
δόσεων λιδοκαlνης δεν προσέφεραν προστασία1119 1 1 11. Εν 
τούτοις, νεώτερες μελέτες σε κουνέλια είναι περισσότε
ρο ενθαρρυντικές1 1 1 1 1 2 . Η χρ1Ίση της λιδοκcilνης ως εγκε
φαλοπροστατευτικού φαρμάκου είναι ελκυστική αλλά 
χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. 

Αποκλειστές των διαύλων ασβεστίου 

Οι α.ι-τοκλειστές των διαύλων ασβεστίου αποτελούν μια 
ετερογενή ομάδα φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων 
παραγώγων της παπαβερίνης, διυδροπυριδίνης και πιπε
ραζίνης. Αυτά τα φάρμακα αποκλείουν την είσοδο Ca2+ 
στο κύτταρο μέσω των διαύλων που ε ίναι ευαίσθητοι 
στις διαφορές του δυναμικού 1 1Ό Διαφέρουν δομικά και 
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λε ιτουργικά ωτό τους ανταγωνιστές των διεγερτικcόν 
αμινοξέων, οι οποίοι εJtίσης αJΊοκλείουν την είσοδο Ca2+ 
μέσα στο κύτταρο αλλά μέσω εκείνων των διαύλων που 
ελέγχονται από τους υποδοχείς των νευρομεταβιβαστcδν. 

Οι αποκλειστές ασβεστίου που έχουν μελετηθεί για 
εγκεφαλική Jtροστασία επιλέχθηκαν επε ιδή ασκούν 
εκλεκτική δράση στα εγκεφαλικά αγγεία. Αυτοί περι
λαμβάνουν τη λιδοφλαζίνη, τη φλουναριζίνη, τη νιμοπι
δ ίνη και τη ν ικαρδιπίνη . Η προστασία με αυτές τις 
ουσίες έχει μελετηθεί στην εστιακή ισχαιμία και στην 
πλήρη σφαιρική ισχαιμία μετά από καρδιακή ανακοπή. 

Λιδοφλαζίνη 
Η λιδοφλαζίνη έχει μελετηθεί μόνον για την JΊρόληψη 

της νευρολογικ1Ίς βλάβης μετά από καρδιακ1Ί ανακοJΊ1l . 
Σε ζωικά μοντέλα καρδιακ1Ίς ανακοπ1Ίς, τα cαοτελέσμα
τα ήταν αντιφατικά. Μια μελέτη ανέφερε βελτίωση της 
εγκεφαλικής αιμάτωσης μετά την ισχαιμία1 1 4, ενcό μετα
γενέστερες μελέτες απέτυχαν να αποδείξουν οJtοιαδΊi
ποτε επίδραση της λιδοφλαζίνης στη CBF1 1 5 1 11' . Δυο μελέ
τες σε σκύλους έχουν αναφέρε ι  βελτίωση της νευρολογι
κής έκβασης μετά από πλ1iρη εγκεφαλικ1Ί ισχαιμία1 16 1 1 7 
ενώ άλλες μελέτες απέτυχαν αν αποδείξουν οποιαδήJtο
τε βελτίωση στη νευρολογικ1i έκβαση 1 15' 1 1 '' . Η χορ1Ίγηση 
της λιδοφλαζίνης (στα πλαίσια μιας τυχαιοJtοιημένης 
κλινικής μελέτης) σε ασθενείς Jtoυ αναζωογονήθηκαν 
μετά από καρδιακή ανακοπ11 και παρέμειναν κωματcό
δεις, δεν ε ίχε κανένα θετικ6 αποτέλεσμα1 1 '' . ΕJΊομένω;, 
μπορεί να συμπεράνει κανείς 6τι η λιδοφλαζίνη , μ6νη 
της, δεν έχει καμιά επίδραση στη βελτίωση της νευρολο
γικής βλάβης μετά απ6 Jtαρατεταμένη χαρδιακ1Ί αναχο

Jt1l. 

Φλουναριζίνη 
Η φλουναριζίνη , παράγωγο των πιπεραζινcδν, ε ίναι 

ένας αποκλειστ1iς ασβεστίου με εκλεκτική δράση στο 
επίπεδο των λε ίων μυ'ίκών ινών του το ιχώματος πσν 
αγγείων, των ερυθρcόν αιμοσφαιρίων, των θρομβοκυττά
ρων και του εγκεφαλικού ιστού. Προλαμβάνει τόσο την 
αγγειοσύσπαση των εγκεφαλικών αγγείων, 6σο και τις 
διαταραχές της μορφολογίας των ερυθρcόν αιμοσφαι
ρίων, ελαττώνοντας έτσι τη γλοιότητα του αίματος. Προ
στατεύε ι  το νευρικό κύτταρο αJt6 την Jtαθολογική είσοδο 
Ca2+, σε χαμηλές δε δόσεις έχει την τάση να βελτιcόνει 
την ανάνηψη της συναπτικής δραστηριότητας των νευ
ρώνων, μετά από ένα υποξικό επεισόδιο. 

Η φλουναριζίνη βρέθηκε ότι, όταν χορηγείται πριν 1l 
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μετά την ισχαιμία σε ζώα, ελαττώνε ι  τη βλάβη στον ιππό
καμπο1 21' . Σ' ένα Jtειραματικό μοντέλο καρδιακής ανακο
Π11 ς ( δ ιαρκε ίας 20 min)  σε  σκύ λους η CBF και  ο 
CMR02 στο φλοιό ελαττώθηκαν κατά 50% μετά την 
αναζωογόνηση. Αυτή η ελάττωση συνεχίστηκε μέχρι που 
οι τιμές έφτασαν στο μηδέν 90 min μετά την αναζωογό
νηση, λόγω έντονη ς  και προοδευτικής αύξησης των 
εγκεφαλικών αγγειακών αντιστάσεων μετά την καρδια
Κ1l ανακοπή . Η φλουναριζίνη χορηγηθείσα μετά την 
αναζωογ6νηση ανέστειλε την αύξηση των CVR και δια
τήρησε φυσιολογική τη CBF και τον CMRO{' .  Σε άλλο 
μοντέλο εγκεφαλικής ισχαιμίας σε σκύλους βελτίωσε τη 
λε ιτουρyικ1i ανάνηψη του εγκεφάλου, αλλά δεν χατέ
στειλε την εμφάνιση του ισχαιμ ιιωύ εγχεφαλικού επει
σοδίου '". Σ' ένα μοντέλο εγχεφαλιχ1j; ισχαιμίας σε yερ
βίλους εμJΊόδισε σημαντιχά την ελάττωση της Νιι+ - κ+ -
ΑΤΡάσης (που συμβαίνει σε ισχαιμ ιχέ; καταστάσεις) ,  
και ελάττωσε τη θνησιμότητα των ζc()(rJν ' ' Ό  

Όταν 6μως χορηγήθηκε 10 min μετά αJΊό σφαιρική 
ισχαιμία σε σκύλους δεν προκάλεσε καμιά βελτίωση 
στην κλινική εικόνα124. Επίσης 6ταν χορηγ1jGηχε σε επί
μυς πριν και μετά απ6 εγκεφαλικ1j ισχαιμία διαρκείας 
15 min, δεν επηρέασε την τοJΊιΚJl CBF κατά τη διάρκεια 
της ισχαιμίας, ούτε βελτίωσε τη CBF μετά την εJΊαναιμά
τωση"Ό 

Η φλουναριζίνη , ωστ6σο, δ ιαθέτε ι πολλές ιδιότητες 
JΊου μJΊορούν να εξηy1Ίσουν τις ωφέλιμες δράσεις  της 
στην ισχαιμία. 

Νιμοδιπίνη 
Η νιμοδι;τίνη . ;ταρά'(ω'(Ο τη; διϊ•δρο;τι•ριδίνης, είναι ο 

cι.ιοχλεισηjς ασfΊεστίου ποι• έι.ε ι μελετηθεί περισσότερο 
για τι; ;τροστατει•τιχέ; τη; δρcωει:: έναντι τη; εγχεφαλι
χJj ; ισχαιμία;. �Εχει μελετηtJεί σε �ωιχά μοντέλα εστια
ΚJjς ισχαιμίας χω σε ασθενεί; με οξι' UΊ'γειαχ6 εγχεφα
λιχό εJΊεισ6διο 1j μετά cα6 ι•;ταραχνοειδ1j αιμορραγία. 
Έχει εJΊίσης μελετηθεί σε �ωιχά μοντέλα πλ1jρους εγχε
φαλικής ισχαιμίας χω σε ασθενεί; που επέζησαν μετά 
από καρδιακ1i ανακοπ11 . 

Οι μελέτε; 6σον αφορά την εJΊίδραση της νιμοδιπίνης 
στην περιοχική CBF 6ταν η θερcαεία αρχίσει μετά την 
έναρξη της εστιακ1iς ισχαιμίας είναι αντιφατιχές. Δύο 
αναφέρουν βελτίωση της α ιμάτωσης στις ισχαιμικές 
περιοχές, σμίκρυνση της εμφραyματικ1iς  ζcόνης και βελ
τίωση της νευρολογ ικ1jς ανάνηψης 1 ''' 1 27 .  Ωστόσο, μια 
άλλη μελέτη ανέφερε 6τι η χορ1iγηση νιμοδιπίνης δεν 
επηρέασε την κατανομή της περιοχικής CBF ούτε το 
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μέγεθος του εμφράκτου 12'�. 
Σε δυο τυχαιοποιημένες, τυφλές μελέτες ασθενών με 

οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η χορήγηση νιμοδι
πίνης από το στόμα ( 120 mg ημερησίως) για ένα μήνα 
μετά το επεισόδιο είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική ελάτ
τωση και σημαντικά γρηγορότερη και καλύτερη βελτίω
ση της νευρολογικής λειτουργίας"'J ι Jο. Αυτές οι κλινικές 
μελέτες είναι ενθαρρυντικές και δείχνουν ότι η νιμοδιπί
νη ε ίναι αποτελεσματική αν η χορΙΊγησΙΊ τη ς αρχίσει 
μέσα στο πρcδτο 24ωρο μετά το επεισόδιο, σε συνδυα
σμό πάντα με τη συνΙΊθη θεραπευτικ1Ί αγωγ1Ί . 

Η νιμοδιπίνη έχει επίσης μελετηθεί εκτεταμένα για το 
ρόλο της στην αντιμετώπιση του αγγειόσπασμου μετά 

από υπαραχνοειδή αιμορραγία. Αρκετές προοπτικές, 
τυχαιοποιημένες, τυφλές μελέτες ανέφεραν ότι οι ασθε
νείς που αντιμετωπίστηκαν με νιμοδιπίνη είχαν σημαντι
κά χαμηλότερη συχνότητα όψιμης ισχαιμικ1Ίς βλάβης ή 
θανάτου 1l ε ίχαν ση μαντικά καλύτερη νευρολογική 
έκβαση από εκείνους τους ασθενείς στους οποίους 
χορηγ1Ίθηκε αδρανές φάρμακο (placelιo ) 1" "". Η εμφάνι
ση και σοβαρότητα του όψιμου ( delayed) αγγειογραφι
κού αγγειόσπασμου δε φαίνεται να επηρεάζεται από τη 
νιμοδιιιίνη . Πιθανόν, όμως, οι παθοφυσιολογικές μετα
βολές να αφορούν μικρότερα αγγε ία, που δεν ε ίναι 
ορατά στο αγγειόγραμμαΙJΌ 

Η χορήγηση νιμοδιπίνης, μετά α;τό πλήρη εγκεφαλική 
ισχαιμία σε ζώα, βελτίωσε την κατανομή της αιματικής 
ροής κατά τη φάση της επαναιμάτωσης καθώς και τη 
νευρολογική έκβαση 1 1'' 1 1'�. 

Μια προοπτική, τυχαιοποιημένη, τυφλή κλινική μελέτη 
χορήγησης χαμηλ1Ί ς δόσης νιμοδι;τίνης σ' ένα μικρό 
αριθμό ασθενών μετά από καρδιακ1Ί ανακοπή έδειξε ότι 
η νιμοδιπίνη σημαντικά βελτίωσε τη CBF μετά την ανα
ζωογόνηση και επιτάχυνε την επάνοδο της συνείδησης, 
αλλά δε βελτίωσε την τελική νευρολογική έκβαση 1 1�. Μια 
μεγαλύτερη μελέτη σε ασθενείς που αναζωογοννήθηκαν 
μετά α;τό καρδιακή ανακοΠΙl δε διαπίστωσε καμιά βελ
τίωση στην επιβίωση ή στη νευρολογική λειτουργία σ' 
εκείνους τους ασθενείς που έλαβαν νιμοδιπίνη . Ωστόσο, 
σε μια υποομάδα ασθενcδν στους οποίους τα μέτρα ανα
ζωογόνησης καθυστέρησαν 10 min ή και περισσότερο 
από την έναρξη της καρδιακ1Ίς ανακοπής, η χορήγηση 
νιμοδιπίνης σημαντικά βελτίωσε την ε;τιβίωση 1"11- 1" Ό  

Νικαρδιπίνη 
Η νικαρδιπίνη, ενας αποκλεισηΊς Ca'+ με εγκεφαλικές 

αγγε ιοδιασταλτικές ιδιότητες και προστατευτικές επι-
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δράσεις ;ταρόμοιες με αυτές της νιμοδιπίνης 142ω, ε ίναι 
ευκολότερο να χορηγηθεί ενδοφλεβίως (και ε;τομένως 
οξέως) και πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί σε μια πολυ
Χεντρική μελέτη σε ασθενείς με υπαραχνοειδή αιμορρα
γία. Όπως και η ν ιμοδι;τίνη, τα αποτελέσματα είναι 
μικτά: τα αγγειογραφικά και τα επί της CBF αποτελέ
σματα έδε ιξαν βελτίωση 14\ με ανάλογη ελάττωση του 
αγγε ιόσ;τασμου, αλλά "καμιά βελτίωση στη συνολική 
έΧβαση στους 3 μήνες σε σύγκριση με τη συνήθη αντιμε
τcδ;τιση""'. Επίσης σε μια αναδρομική μελέτη ;του συνέ
Χρινε τα αποτελέσματα της χορ1Ίγησης ή μη αποκλει
στών Ca2+ στη χειρουργική εγκεφαλικών ανευρυσμάτων, 
καμιά σημαντική διαφορά δεν παρατηρήθηκε, μεταξύ 
των ομάδων με ή χωρίς αποκλεισηΊ Ca'+, ούτε μεταξύ 
των υποομάδων της νιμοδιπίνης και της νικαρδιπίνης, 
όσον αφορά τη βραχυ;τρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
έκβαση των ασθενών 1"''. 

Μαγνήσιο 
Το μαγνήσιο, ένα ιόν που ;ταρεμβαίνε ι  στην ε ίσοδο 

του ασβεστίου στους νευρcδνες, προστατεύει από την 
ανοξική βλάβη in vitro147• Επί πλέον, αποκλείει τη συνα
;ττική μεταβίβαση πιθανώς ε�ιποδίζοντας την απελευθέ
ρωση νευρομεταβιβαστιον 1 4'�. Το γεγονός ότι το Mg2+ 
ε ίναι ισχυρό προστατευτικό in vitro, δείχνε ι  ότι ίσως 
δρα ελαττώνοντας την είσοδο του Ccι2+ στους νευρώνες, 
και αυτή η δράση του διαχωρίζεται από τη βελτίωση της 
CBF ;του προκαλεί μέσω διαστολής των εγκεφαλικών 
αγγείων 142• Η χρήση του in vivo έχε ι δώσει ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα149 15 1 • 

Χαμηλές δόσεις θειικού μαγνησίου χρησιμοποιούνται 
με ασφάλεια στον άνθρω;το για την αντιμετώπιση της 
προεκλαμψίας. Το θει'ίκό μαγνήσιο μπορε ί  επίσης να 
ελαττώσει τους σπασμούς κατά τη διάρκεια επιληπτικής 
κρίσης όταν χορηγηθεί ενδοφλεβίως"2• 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι α;τοκλει
στές ασβεστίου μπορούν να προσφέρουν περιορισμένη 
;τροστασία ή βελτίωση της νευρολογικ1Ίς λειτουργίας 
όταν χορηγηθούν μετά από εγκεφαλική ισχαιμία. Το αν 
ο κύριος μηχανισμός δράσης γι αυτήν την προστασία 
είναι η επίδραση στα εγκεφαλικά αγγεία και η βελτίωση 
ή η ανακατανομή της CBF ή αν οφείλεται σε άμεση επί
δραση στους νευρώνες χρειάζεται διευκρίνιση .  Τα απο
τελέσματα πάντως επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι τα 
γεγονότα που συμβαίνουν στη φάση της επαναιμάτωσης 
που ακολουθεί την ισχαιμία πράγματι συμβάλλουν στην 
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τελική νευρολογικ1j έκβαση. Αυτό δίνει την ώθηση για 
περισσότερες μελέτες που θα διευκρινίσουν τους μηχα
νισμούς δράσης αυτών 1j άλλων αποκλειστών ασβεστίου 
σ' αυτήν την καθοριστική περίοδο. 

Ανταγωνιστές των διεγερτικών αμινοξέων 

Υπάρχουν αρκετά είδη ανταγωνιστών του συμπλέγμα
τος NMDA υποδοχέα-ιοντικού διαύλου. Οι ανταγωνι

στικοί ανταγωνιστές (ενώσεις που ανταγωνίζονται το 
γλουταμινικό στη θέση σύνδεσ1jς του με τον υποδοχέα) 
ε ίναι μόρια με υψηλή πολικότητα που δε διέρχονται 
εύκολα τον αιματεγκεφαλικό φραγμό (ΒΒΒ) . Ένας συν
θετικός aνταγωνιστικός aνταγωνιστής που διέρχεται τον 
ΒΒΒ και έτσι μπορεί να δράσει αν δοθεί συστηματικά 
ε ίναι  ο CGS 1 9755 1 5) .  Ωστόσο, λόγω της δυσκολίας 
παρασκευής ενός μη τοξικού ανταγωνιστικού ανταγωνι
στή με επαρκή διέλυση μέσω του ΒΒΒ που να είναι απο
τελεσματικός σε χαμηλές συγκεντρώσεις, η περισσότερη 
βιοχημική έρευνα έχει επικεντρωθεί στους μη ανταγωνι
στικούς ανταγωνιστές. 

Οι ι.ι:η ανταγωνιστικοί ανταγωνιστές ε ίναι ενώσε ις 
που εισέρχονται στους διαύλους, συνδέονται σε συγκε
κριμένες θέσε ις κα ι  ε μποδίζουν την ελεύθερη ροή 
ιόντων. Τέτοιες ενιδσεις ε ίναι τα ιόντα Mg2+ ,  Zn2+ ,  η 
μαλε'ίκ1j διζοκιλπίνη (ΜΚ-801 )  και η κεταμίνη που αίΊΟ
κλε ίουν τους ιοντικούς διαύλους (τους ελεγχόμενους 
από τον NMDA υποδοχέα) σε ανοικηj θέση και η δεξ
τρορφάνη και η δεξτρομεθορφάνη, οι οποίες αποκλεί
ουν τους διαύλους σε κλειστή θέση. Αυτοί οι μη ανταγω
νιστικοί ανταγωνιστές ε ίναι λιποδιαλυτοί, εύκολα δια
περνούν τον ΒΒΒ, έχουν την τάση να συγκεντριiJνονται 
στον εγκέφαλο και έχουν σύντομη και προβλέψιμη ημι
περίοδο ζωής. 

Οι ανταγωνιστές μπορούν επίσης να αποκλε ίσουν τη 
θέση σύνδεσης του υποδοχέα με τη γλυκίνη . Παραδείγ
ματα τέτοιων ανταγωνιστών είναι οι ΗΑ-966, χλωροκυ
νουρενικό οξύ, ACBC και 12CA, οι οποίοι έχουν απο
δειχτεί ότι εμποδίζουν τη νευρωνική βλάβη μετά από 
ισχαιμία 154- 155 • 

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει με τους ανταγωνιστές του 
NMDA υποδοχέα γ ια να καταστείλουν τη διεγερτική 
μεταβίβαση μετά από ισχαιμία και για να καθορίσουν 
την επίδραση στη νευρολογική έκβαση. Ωστόσο, τα απο
τελέσματα ε ίναι αλληλοσυγκρουόμενα. Βελτίωση της 
έκβασης  έχε ι αναφερθε ί  όταν ο ι  NMDA υποδοχε ίς 
χορηγήθηκαν μετά την έναρξη ισχαιμίας156 ιss. Πολλές 
από αυτές τις αναφερθείσες βελτιώσεις βασίστηκαν 
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μόνο στις ιστολογικές μεταβολές, δίνοντας έμφαση σε 
περιοχές με γνωστή συγκέντρωση του NMDA υποδο
χέα, που θεωρούνται εκλεκτικά ευαίσθητες στην ισχαι
μία. Ωστόσο, οι μελέτες της δράσης των NMDA ανταγω
νιστών στη σφαιρική ισχαιμία έχουν δώσει μικτά αποτε
λέσματα155. Σε ορισμένες μελέτες που ανέφεραν βελτίω
ση μετά από πλήρη ισχαιμία, χορηγήθηκε ο μη aνταγω
νιστικός aνταγωνιστής ΜΚ-801 (διζοκιλιπίνη) .  Αυτό το 
φάρμακο ε ίναι γνωστό ότι ελαττώνε ι  τη θερμοκρασία 
σώματος, έτσι ώστε η ελάττωση στη θερμοκρασία του 
εγκεφάλου θα μπορούσε να εξασφαλίσει την παρατηρη
θείσα νευρολογική προστασία μάλλον παρά η ίδια η 
διζοκιλιπίνη 159. Παρόλα αυτά, η χορήγηση του ΜΚ-801 
αποδείχτηκε αποτελεσματική σε μια ποικιλία πειραματι
κών μοντέλων και ανεξάρτητα από την υποθερμίαιω ι r, ι  
και όταν συνδυάστηκε με τη ν ιμοδ ιπίνη 1 1'2 • Σε άλλα, 
όμως, λιγότερο ευαίσθητα μοντέλα η διζοκιλιπίνη 1jταν 
απογοητευτική. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όταν χορηγΙj
θηκε σε κουνέλια, προκάλεσε έντονη καταστολ1j . Αυτό 
δείχνε ι  ότι έχει επίσης αναισθητικές ιδ ιότητες, όπως 
αποδεικνύεται από τη δοσοεξαρτώμενη ελάττωση που 
προκαλεί στη MAC του ισοφλουρανίου '6'. 

Η κεταμίνη έχει δώσει αντιφατικά αποτελέσματα σε 
μια ποικιλία πειραματικών μοντέλων και ίσως οι πιθα
νές προστατευτικές της επιδράσεις να οφείλονται σε 
ελάττωση των κατεχολαμινών παρά σε ανταγωνισμό του 

Ί ' � ' 1 1'4 Π ' δ � δ' '(Λουταμινιχου οςεος . αρομοια, η ει;μεντετομι ινη, 
ένας ατα'(crη•ισηjς που αλληλεπιδρά με τον NMDA υπο
δοχέα, έχε ι προστατευτιχ1j επίδραση (σε πειραματικό 
επί-ιεδο) που ίσως οφείλεται σε ελάττωση των κατεχο
λαμινcδν"''. Η δεξτρομεθορq;άνη, ένα συνηθισμένο aντι
βηχικό φάρμαχο, όταν χορη'(Ιjθηκε πριν α;τό παροδικ1j 
σφαιρική ισχαιμία ελάττωσε την ισχαιμικ1j βλάβη"'6 και 
;τρος το παρόν υποβάλλεται σε μελέτες φάσης Ι σε 
ανθρώ;τους167. 

Η πρόσφατη έρευνα έχει επικεντρωθεί στο σύμπλεγμα 
του ΑΜΡΑ υποδοχέα ( quisqualate) με τον ιοντικό δίαυ
λο. Έχει αποδειχτεί ότι ένας aνταγωνιστής του ΑΜΡΑ 
υποδοχέα (NBQX) διέρχεται εύκολα τον ΒΒΒ και μπο
ρεί  να ελαττώσει την ισχαιμική βλάβη των νευρώνων 
ακόμη και όταν χορηγθεί μετά την ισχαιμία"'s. 

Η μέχρι τώρα έρευνα υποστηρίζει την υπόθεση ότι ο 
εκλεκτικός θάνατος των νευρώνων μετά από παροδικ1j 
εγκεφαλική ισχαιμία οφείλεται και στη δράση των διε
γερτικών νευρομεταβιβαστών. Οι NMDA ή ΑΜΡΑ 
ανταγωνιστές ίσως προσφέρουν μια νέα στρατηγική για 
την αντιμετώπιση της ισχαιμικής εγκεφαλικής βλάβης. 
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Επιπρόσθετες μελέτες θα καθορίσουν αν η προστατευτι
κή (σε πειραματικό επίπεδο) δράση αυτών των ουσιών 
μπορεί να εφαρμοστεί στην κλινική πράξη ώστε να προ
σφέρε ι  προστασία από τη νευρολογική βλάβη μετά από 
μια ισχαιμική προσβολή 16�. 

Δεσμευτές (ή καταναλωτές) των ελευθέρων ριζών. 

Τελικό στοιχείο της κυτταροτοξικότητας από διέγερση 
και η πιο άμεση αιτία της νευρωνικής βλάβης, ίσως είναι 
η άφθονη παραγωγή ελευθέρων ριζών. Το νιτρικό οξεί
διο και το μονοξείδιο του άνθρακος είναι παραδείγματα 
ελευθέρων ριζών που παίζουν το σημαντικό ρόλο του 
δεύτερου αγγελιοφόρου στα νευρικά κύτταρα σε φυσιο
λογικές καταστάσεις, αλλά μπορεί να αποβούν θανατη
φόρα όταν παραχθούν σε μεγάλες ποσότητε(11• 

Η θεραπεία πρόληψης της βλάβης από τις ελεύθερες 
ρίζες περιλαμβάνει: 
(1) ανοξική επαναιμάτωση για την παροχή καταναλω

τών των ελευθέρων ριζών πριν την επανοξυγόνωση, 
(2) χορήγηση ειδικών καταναλωτών των ελευθέρων 

ριζών όπως δισμουτάσης του υπεροξειδίου ή κατα
λάσης ή του μη ειδικού καταναλωηl, της βιταμίνης 
Ε, για να εξουδετερώσει τις ελεύθερες ρίζες και να 
αναστείλλε ι  τις αλυσιδωτές αντιδράσεις σχηματι
σμού περισσοτέρων ελευθέρων ριζών, 

(3) δέσμευση του ελευθέρου σιδήρου από χηλικές ενώ
σεις σιδήρου, όπως η δεφεροξαμίνη, για την πρόλη
ψη σχηματισμού υδροξυλικών ριζών και 

( 4) αναστολή της οξειδάσης της ξανθίνης με την αλλο

πουρινόλη για να αναστείλλει το σχηματισμό ξανθίνης 
και τον μετέπειτα σχηματισμό ριζών υπεροξειδίου. 

Η βιταμίνη Ε έχει αποδειχτεί  προστατευτική in vitro17 1 ,  
με ενθαρρυντικές μαρτυρίες in vivo 1 72• Σε πειραματική 
μελέτη σε σκύλους τα ένζυμα καταλάση και δισμουτάση 
του υπεροξειδίου δε βελτίωσαν το νευρολογικό αποτέ
λεσμα όταν χορηγήθηκαν μετά από σφαιρική ισχαιμία173• 
Εν τούτοις, η δισμουτάση του υπεροξειδίου πρόσφατα 
έχει δώσει ενθαρρυντικές ενδείξεις, σαν ένας δεσμευτής 
των ελευθέρων ριζών, ότι εξασφαλίζει προστασία κατά 
τη φάση της επαναιμάτωσης1 74• Ο δεσμευτής της υδροξυ
λικής ρ ίζας, διμεθυλοθειουρία, φαίνεται ότι έχε ι τη 
δυνατότητα να ελαττώνε ι  το μέγεθος του εμφράκτου και 
το εγκεφαλικό οίδημα μετά από απόφραξη της μέσης 
εγκεφαλικής αρτηρίας στους επίμυς, χωρίς να επηρεάζει 
τη CBF17Ό 

Προς το παρόν, η βλάβη από τις ελεύθερες ρίζες σαν 
μια από τις αιτίες θανάτου του νευρικού κυττάρου είναι 

45 

μια πιθανότητα αλλά όχι μια αποδεδειγμένη πραγματι
κότητα. Ενώ οι in vitro μελέτες αναφέρουν ότι οι ελεύ
θερες ρ ίζες ε ίναι ικανές να προκαλέσουν βλάβη του 
νευρικού ιστού, δεν είναι ακόμη ξεκαθαρισμένο αν και 
που ο ι  ελεύθερες ρ ίζες συμβάλλουν στην ισχαιμική 
εγκεφαλική βλάβη in vivo. Αυτό θα πρέπει να αποδει
χτε ί  πριν καθοριστεί ότι η έγκαιρη χορήγηση ουσιών 
που εξουδετερώνουν και απομακρύνουν τις ελεύθερες 
ρίζες �ιπορεί να υποστηρίξει  την επιβίωση και την ανά
νηψη μετά από κάκωση του ΚΝΣ17rΌ 

Αναστολείς του καταρράκτη του αραχιδονικού οξέος 

Κατά την ισχαιμία του εγκεφάλου, η παραγωγ1Ί και 
απελευθέρωση θρομβοξανών και ιδαίτερα θρομβοξάνης 
Α2, από το αραχιδονικό οξύ, προκαλεί αγγειοσύσπαση 
και ενδαγγε ιακή πήξη ενώ η σύγχρονη παραγωγή προ
σταγλανδινών, με ακριβώς αντίθετη δράση, ελαττώνεται 
(σχήμα 5). Η ινδομεθακίνη, που είναι αναστολέας της 
κυκλο-οξυγενάσης, αναστέλλε ι τις διεργασίες αυτές, 
βελτιώνοντας έτσι τις τοπικές συνθήκες αιμάτωσης. Η 
χορήγησή της πριν αi'tό το ισχαιμικό επεισόδιο επηρέα
σε θετικά τη νευρολογική ανάνηψη 177• Ωστόσο, όταν 
χορηγ1Ίθηκε μετά την ισχαιμία δεν είχε καμιά επίδραση 
ούτε στη CBF ούτε στη νευρολογικ11 έκβαση 17Η. 

Η προστακυκλίνη (ΡGω, είναι ο πιο ισχυρός ενδογε
νής αναστολέας της συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. 
Αρκετές μελέτες έχουν γίνει για να εξετάσουν τη χρησι
μότητά της στην αντιμετώπιση της εγκεφαλικ1Ίς αγγεια
κής δυσλειτουργίας (stroke ), σε κλινικό και πειραματικό 
επίπεδο, παρ' όλο που τα αποτελέσματα, ιδιαίτερα στις 
κλινικές μελέτες, δε δίνουν σαφή συμπεράσματαιJ<J ι Ηιι. 
Ένας λόγος γι αυηΊν την αμφίβολη δράση της προστα
κυκλίνης ίσως είναι οι πολύ ασταθείς χημικές της ιδιότη
τες (t 1/2 στους 37"C=3  min) , έτσι ώστε η διατήρηση 
μιας δραστικής συγκέντρωσης στην κυκλοφορία φαίνε
ται να ε ίναι πολύ δύσκολη . Επί πλέον ε ίναι ισχυρή 
αγγε ιοδιασταλτική ουσία και προκαλεί έντονη υπόταση, 
η οποία μπορεί  να ελαττώσει πολύ την αιμάτωση στον 
ισχαιμικό εγκεφαλικό ιστό, όπου η αυτορρύθμιση της 
CBF συχνά διαταράσσεται. Αρκετά συνθετικά παράγω
γα της προστακυκλίνης έχουν συντεθεί  τα τελευταία 
χρόνια. Ανάμεσα σ' αυτά, το TRK-100 ε ίναι χη μικά 
πολύ σταθερό, και μπορεί  να χορηγηθε ί  και από το 
στόμα1Η1 • 

Η εκλεκτική αναστολή της μετατροπής του αραχιδονι
κού οξέος σε θρομβοξάνη Α2 είναι επίσης εφικτή φαρμα
κευτικά, χωρίς να παρεμποδίζεται η σύνθεση της PGI2 1H2• 
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Στερεοειδή 

Πιθανοί μηχανισμοί μέσω των οποίων ορισμένα κορτι
κοστεροειδή πιστεύεται ότι ασκούν κάποια προστατευτι
κή επίδραση στον εγκέφαλο είναι η αναστολή της διά
σπασης των φωσφολιπιδίων της μεμβράνης, ο περιορι
σμός του εγκεφαλικού οιδήματος και η απομάκρυνση 
των ελευθέρων ριζών. 

Η προσφορά των κορτικοστεροειδών στις κρανιοεγκε
φαλικές κακώσεις και στα αγγε ιακά εγκεφαλικά επει
σόδια δεν έχει ξεκαθαριστεί1.�1• Το μεγαλύτερο μέρος της 
πειραματικής μαρτυρίας στον άνθρωπο έντονα στηρίζει 
το συμπέρασμα ότι ακόμη και μαζικές δόσεις στεροει
δών δεν τροποποιούν επί το ευνο'ίκότερο την έκβαση σε 
ΚΕΚ1,�4 1 χΌ Επί πλέον, η προκαλούμενη από τα κορτικο
στεροειδΊi αύξηση της γλυκόζης μπορεί να επιδε ινcόσει 
την εγκεφαλικ1Ί βλάβη μετά από ισχαιμία. Φαρμακολο
γικές δόσεις γλυκοκορτικοειδcδν έχει δειχτεί ότι προκα
λούν βλάβη στον ιππόκαμπο επιμύων111' . 

Μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα της χορ1Ίγησης 
γλυκοκορτικοε ιδών μετά από καρδιακή ανακοπ11 σε 
ανθρcδπους1 'χ7, μια μεγάλη, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη 
μελέτη έδειξε  ότι η μεθυλοπρεδνιζολόνη μπορεί  να 
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ελαττώσει τη νευρολογική βλάβη μετά από κάκωση του 
ΝΜ, αν χορηγηθεί μέσα σε 8 ώρες από την κάκωcηΓΌ 

Μια νέα κατηγορία στεροειδών, τα 21-αμινοστεροειδή 
ή λαζαροειδή, δεν έχουν γλυκοκορτικοειδ1Ί δραστηριό
τητα, διέρχονται τον ΒΒΒ και αναστέλλουν έντονα την 
υπεροξείδωση των λιπιδίων που καταλύεται από τον 
σίδηρο. Λίγες μελέτες σε ζώα έχουν ερευν1Ίσει την απο
τελεσματικότητα των 21-αμονοστεροειδcίJV στην πρόλη
ψη της νευρολογικής βλάβης μετά αι-τό εστιακ1i 1i σφαιρ
Κ1l εγκεφαλική ισχαιμία. Τα U74006F και U74500A 
όταν χορηγηθούν μετά την ισχαιμία έχει αποδειχτεί 6τι 
προστατεύουν κάποιους εκλεκτικά ευαίσθητους CA1 
νευράJνες του ιπποκάμιτου και συγκεκριμένες περιοχές 
του νεοφλοιού από την ισχαιμία και r)ελτιcδνουν την επι
βίωση ! ''', ελατπδνουν το ισχαιμικό εγκεφαλικό οίδημα1'"1 
και β ελτ ι cδνουν την εγzεφαλικ1i α ιμάτωση μετά την 
ισχαιμία1 '1 1 • Το U74500A μπορεί επίσης να δεσμεύε ι τον 
σίδηρο και αυτό ίσως εξηγεί την μεγαλύτερη αποτελε
σματικότητά του έναντι της υπεροξείδωση; των λιπcδν. 
Εν τούτοις, σε μια πρόσφατη μελέτη ατελούς ισχαιμίας 
σε επίμυς, το U74006F δε βελτίωσε σημαντικά την έκβα
ση ιΥ2. 

ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

Οι αναισθησιολόγοι συνήθως ασχολούνται με την αντι
μετώπιση των αρρώστων που έχουν υποστεί εγκεφαλικ1i 
ισχαιμία, π. χ. μετά από καρδιακ1Ί ανακοπ1l , ΚΕΚ 1l εγκε
φαλική υποξία δευτεροπαθ1i λόγω πνευμονικΙiς δυσλει
τουργία;. Επί πλέον η αναισθησιολογική χρήση προκλη
τή; υπ6τασης, τεχνητή; κυκλοφορικ1Ίς παύσης στην καρ
διοχειρουργική και η τοπικ1Ί εγκεφαλική κυκλοφορικ1Ί 
παύση στη νευροχειρουργική (π.χ. καρωτιδικ1Ί ενδαρτη
ριεκτομή, aπολίνωση ενδοκρανιακών ανευρυσμάτων), 
απαιτούν κατανόηση των ανεκτών ορίων τέτοιων ''προ
σβολών". 

Έχει γίνει σημαντικ1Ί πρόοδος όσον αφορά τη διαλεύ
κανση της παθοφυσιολογίας της εγκεφαλικ1Ίς ισχαιμίας 
και κάποιες πρόοδοι όσον αφορά τη θεραπεία. Αναμφί
βολα, ωστόσο, η καλύτερη αντιμετώπιση εξακολουθεί να 
είναι η πρόληψη. 

Η επαρκ1Ίς καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση σε περί
πτωση καρδιακής ανακοπής (ή η επαρκής αναζωογόνη
ση με υγρά μετά από αιμορραγικό shock) - ακόμη και αν 
οι συστηματικές αιμοδυναμικές παράμετροι αποκατα-

σταθούν - δε σημαίνει zαι ειταρz1i εγκεφαλικ1i αναζωο
γόνηση. 

Η πρόσφατη έρει'να έδειξε 6τι τα ενδοκυττάρια γεγο
νότα που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της ισχαι
μίας ή μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και 
την επανοξυγόνωση που ακολουθεί ένα ισχαιμικό επει
σόδιο συμβάλλουν στην τελική νευρολογική βλάβη. 

Η θεραπευτικ1Ί αντιμεπδπιση στόχο έχει να σταμαηΊ
σει τις δευτερογενείς σι'νέπειε; τη ; ισχαιμία; και να 
προλάβει τη βλάβη του ΚΝΣ. Η καλ1i νευρολογικ1i έκβα
ση αι-ταιτεί λεπτομερειακ1i προσοχ1i και στην ενδοκρα
νιακή και στην εξωκρανιακ1i ομοιόσταση . Αυτό περι
λαμβάνει κατάλληλη καρδιοαναπνευστικ1Ί υποστήριξη 
και παροχή 02 μετά την αποκατάσταση τη; κυκλοφο
ρίας, καθώς επίσης διατήρηση ενός φυσιολογικού όγκου 
εξωκυττάριου υγρού και ηλεκτρολυτικού περιβάλλοντος. 
Προς το παρόν, οποιαδ1iποτε φαρμακολογικ1Ί παρέμβα
ση που στοχεύει στη βελτίωση τη; συνολικ1iς επιβίωση;, 
έχει αποβεί κλινικά άκαρπη, εκτός από το πειραματικό 
εργαστήριο. Το πρόβλημα με τις ζωικές μελέτες είναι 6τι 
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εφαρμόζουν μεθόδους που δε μιμούνται την ανθρcόπινη 
κλινική πραγματικότητα. 

Όταν οι κυτταρικοί μηχαν ισμοί της βλάβης γίνουν 
καλύτερα κατανοητοί, ίσως ε ίναι λογικό να εφαρμόζεται 
συνδυασμένη θεραπευτική αγωγή που να στοχεύει σε 

όλες τις δευτερογενείς συνέπειες της ισχαιμίας. 

Οι ιδέες του σήμερα είναι πραγματικότητες του αύριο. 
Το σημερινό επίπεδο κατανόησης της παθοφυσιολογίας 
της υποξικιi ς- ισχαιμικ1i ς βλάβης Οα χρησιμεύσει σαν 
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βάση πάνω στην οποία αυτές οι ιδέες θα αποφέρουν 
καρπούς με τη μορφή των αποτελεσματικcδν θεραπευτι
κcδν μέτρων που θα αντιστρέψουν τις κυτταρικές μετα
βολές που σιiμερα είναι μη αναστρέψιμες. Αν αναλογι
στούμε τις aξιοσημείωτες προόδους των τελευταίων 30 
ετcόν, μπορούμε να ελπίζουμε ότι, με τις παρούσες και 
μελλοντικές επιτεύξεις της τεχνολογίας, τα επόμενα 30 
χρόνια θα δώσουν αποτελέσματα τα οποία σήμερα μπο
ρούμε μόνο να ονειρευτούμε. 
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