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Αναισθησία στα Νεογνά
Μ. ΜΟΚΑΛΗ-ΒΕΝΤΟΥΡΗ ·Β. ΝΕΡΟΛΗ

Οι πρώτες 30 ημέρες της ζωής αποτελούν την νεο
γνικJj περίοδο. Σ' αυτό το χρόνο εκδηλώνονται οι πε
ρισσότερες χειρουργ1jσιμες συγγενείς ανωμαλίες.
Ταυτόχρονα αποτελεί περίοδο προσαρμογής του νεο
γνού στην εξωμήτρια ζω1j (Adaptation Period).
Τα αίτια που οδηγούν ένα νεογέννητο στο χειρουρ
γείο τις πρώτες μέρες της ζω1jς του είναι λιγότερα σε
σχέση με τον εν1]λικα, είναι όμως εξαιρετικά βαριά και
επείγοντα, είτε γιατί είναι ασύμβατα με την εξω�ηjτρια
ζωtj (π.χ. aτρησία πεπτικού σωλ1jνα), είτε γιατί την
απειλούν άμεσα (π.χ. διαφραγματοκ11 λη).
Τα νεογέννητα, λοιπόν, αποτελούν μια ξεχωρισηj
ομάδα της παιδικής ηλικίας και ο παιδοαναισθησιολό
γος που τα αναλαμβάνει πρέπει όχι μόνο να είναι έμπει
ρος και τεχνικά επιδέξιος, αλλά να έχει και καλ1j γνώ
ση τόσο της παθοφυσιολογίας της νόσου όσο και της
;τεριόδου προσαρμογής του νεογνού. Τα κύρια όργα
να ;του υφίστανται σοβαρές μεταβολές και αφορούν
άμεσα τον αναισθησιολόγο είναι οι πνεύμονες, η καρ
διά ;ι.αι οι νεφροί. Γι' αυτό είναι α:ταραίτητο να ασχο
ληθούμε στην αρχή, με αυτήν την ;τερίοδο :τροσαρμο
γΊjς και τις μεταβολές που αφορούν το αναπνευστικό
και κυr..λοφορικό σύστημα κυρίως.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Αναπνευστικό σύστημα: Στην ενδομήτρια ζω1j οι πνεύ

μονες είναι συμπαγή όργανα γεμάτα νερό. Η ανταλ
λαγή των αερίων γίνεται στον πλακούντα. Στον φυσιο
λογικό τοκετό ο θώρακας του νεογνού συμπιέζεται κα
τά την δίοδο από το γεννητικό σωλήνα. Περισσότερο
από 35 ml υγρών εξέρχονται από το στόμα. Το υπό
λοιπο περιεχόμενο των κυψελίδων, απορροφάται δια
μέσου των τριχοειδών και του λεμφικού συστήματος. Η
πρώτη ενεργητική εισπνοή του νεογνού στο εξωμήτριο
περιβάλλον γίνεται δυνατή, χάρη στην τεράστια αρνη
τικΊi ενδοθωρακική πίεση (-60 εώς -80 cmH20). Το

πρώτο λεπτό της γέννησης ακολουθείται από μια πε
ρίοδο ενδιάμεσης, άρρυθμης αναπνοής, που διαρκεί 110 min1•
Μετά την περίοδο αυτή το φυσιολογικό νεογνό ανα
πτύσσει κανονικό τύπο αναπνοής, της οποίας η συχνό
τητα αυξάνει σε 40-50 αναπν/miη. Περίπου το 5ο με 10ο
λεπτό της γέννησης η αναπνοή γίνεται ήρεμη και η μη
χανική της αναπνοής είναι ίδια με αυτή που συναντά
ται κατόπιν στην νεογνική περίοδο.
Κατά την εξέλιξη του τοκετού το έμβρυο περνάει από
συνθ1jκες σημαντικ1jς υποξίας, υπερκαπνίας και οξέω
ση; λόγω των συσ;τάσεων της μψρας και της συμπίε
σης του ομφάλιου λώρου'1·'.
Μέσα σε 1 εώς 2 ώρες μετά την γέννηση σταθερο
ποιείται και η οξεοβασικ1j ισορροπία.
Απαραίτητος για την έκ:ττυξη των πνευμόνων είναι ο
επιφανειοδραστικός :ταρά'(οντας, που παράγεται από
τα τύπου ΙΙ επιθηί.ιαr.ά r..ύτταρα του πνεύμονα. Η σύν
θεση του αρχίζει την 24'� εβδομάδα κύησης και είναι
;τοιοτικά r..αι ;τοσοτιr..ά ανε:ταρκ1jς στα πρόωρα βρέφη,
;του :ταρουσιάζοι.•ν τον σύνδρομο της αναπνευστικ1jς
δυσχέριας (IRDS)'".
Κυκλοφορικό σύστημα: Στη διάρκεια και μετά τη '(έv
νηση, λαμβάνουν χώρα μια σειρά από μορφολογικές
και λειτουργιr..ές μεταβολές, οι οποίες μεταβάλλουν
δραστικά την αιμοδυναμικ1j της εμβρυικ1jς κυκλοφο
ρίας.
Οι πιο σοβαρές είναι οι εξής:
• Διακοπή της πλακούντια; κυκλοφορίας.
• Ελάττωση των αντιστάσεων των πνευμονικών αγγείων.
• Αύξηση της πνευμονικ1jς αιματικ1jς ροής.
• Σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος.
• Σύγκλειση του βοτάλειου πόρου.
• Μεταβολ1j της συστηματικής πίεσης4•7•
Με την διάταση των πνευμόνων, που ακολουθεί την
εξωμήτρια αναπνοή, τα πνευμονικά αγγεία διαστέλλο-
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νται και υπάρχει συνεχώς μία σημαντική ελάττωση των
αγγειακών αντιστάσεων και μια τετραπλάσια αύξηση
της πνευμονικ1iς αιματικής ρο11ς.
Η αύξηση της πνευμονικής φλεβικής επιστροφής, που
προκαλείται από την αυξημένη ρωi αίματος στην πνευ
μονικ11 κυκλοφορία, αυξάνει και την πίεση στον αρι
στερό κόλπο, ενώ αντίθετα η ελαττωμένη φλεβική επι
στροφ11, σαν συνέπεια της απόφραξης των ομφαλικών
αγγείων, προκαλεί σημαντική ελάττωση στην πίεση του
δεξιού κόλπου. Προκαλείται έτσι μια σημαντική μετα
βολ11 στη σχέση των πιέσεων μεταξύ του αριστερού και
του δεξιού κόλπου η οποία στη συνέχεια προκαλεί τη
λειτουργικ1Ί σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος μειeσα
σε 1 λεπτό από τον τοκετό. Μια ιδρα μετά την γέννηση
η παράκαμψη από δεξιά προ; τα αριστερά ελαττώνε
ται, λόγω μεταβολής των αντιστάσεων στα αγγεία της
συστηματικής και πνευμονιz1jς zυt:ί.οq;ορίας, t:αθώς
και των πιέσεων που επέρzονται στον δεξιό zαι αρι
στερό κόλπο.
Για τις επόμενες μερικές ιδρε;, υπάρzει μια αμq:ί
δρομη παράκαμψη, η οποία τεi.ιr.ά '(ίνεται ωτό αρι
στερά προς τα δεξιά. Μέσα σε 15 u)ρες ζω1jς, η παρά
καμψη του αίματος 1j είναι ασ1jμαντη 1j σταματά τελεί
ως. Η λειτουργική σύγκλειση του βοτάλειου πόροι• προ
καλείται από την αύξηση του Pa02 του αίματος που ρέ
ει διαμέσου αυτού και συμβαίνει 10-15 ώρες, ενιδ ολο
κληρώνεται σε 3-4 εβδομάδες.
Είναι προφανές ότι η εμβρυ'ίκ1j r.υr.λοq;ορία δεν με
ταπίπτει ξαφνιr.ά στην κυκλοφορία του εν1jί.ιzα αμέ
σως μετά την γέννηση. Η μεταβατι%1j %υr.ί.οq;ορία έzει
πολύ μεγάλη σημασία για την επιβίωση στις πριδτε;
ώρες ή μέρες της ζωής, όταν το νεογνό αγωνίζεται να
επιβιώσει 1j όταν υπολείπεται η πνευμονική και καρ
διαr.Jj λειτουργία.
Με την λειτουργικ1j σύγκλειση του ωοειδοvς τρJjμα
τος και του βοτάλειου πόρου, οι δυο κοιλίες δεν ερ'(ά
ζονται πλέον παράλληλα, αλλά εν σειρά.
Η κυκλοφορία του νεογνού βρίσκεται σε μια δυνα
μικά μεταβατική φάση (transitional circulation), είναι
αρκετά ασταθής και εύκολα μπορεί να επανέλθει στην
εμβρυ·ίκού τύπου (Δ-> Α Σhunt), όταν η πίεση στην
πνευμονική αρτηρία φτάσει στα επίπεδα της συστημα
τικής πίεσης. Η κυκλοφορία σ' αυηΊ την φάση ονομά
ζεται επιμένουσα εμβρυ'ίκή κυκλοφορία (Persistent
Fetal Circulation).
Παράγοντες που προκαλούν αυτόν τον τύπο της κυ
κλοφορίας είναι:η προωρότητα, η λοίμωξη, η οξέωση,

η υπερκαπνία, η υποξαιμία, η υποθερμία, συγγενείς
καρδιοπάθειες και μεταβολές του περιφερικού αγγει
ακού τόνου λόγω αναισθησίας.
Η καρδιακ1j παροχή του νεογέννητου ποικίλει μετα
ξύ 200-800 ml/min με μέση τιμή 500 ml/min ή περίπου
160 ml/kgr/min. Μετά την γέννηση, η καρδιακή συχνό
τητα ελαττώνεται από 140 σφ/min, στο τελειόμηνο νε
ογνό, σε 1 10-115 σφ/min, με ελάχιστη συχνότητα 95
σφ/min και μέγιστη 1 30 σφ/min. Στο νεογέννητο η συ
στηματικ1j συστολικ1j πίεση είναι κατά μέσο όρο 70
mmHg, ενώ η διαστολικ1Ί είναι περίπου 45 mmHg. (Πί
νακας 1).

Διαστ.

Θερμορρι5θμιση•7•9:

15-35

20-40

25-45

30-50

Το φαιό λίπος είναι υπεύθυνο για
την παρα'(ωγ1j θερμότητας στο νεογέννητο, στο οποίο
η θερμορρVθμιση γίνεται με θερμογένεση χωρίς ρίγος,
σε αντίθεση με τα παιδιά και τους εν11λικές στους οποί
ους το ρί'(ος παίζει σημαντικό ρόλο στην παραγωγή
θερμότητας. Αυτού του είδους η παραγωγή θερμότη
τας χωρίς ρίγος όμως απαιτεί πολύ αυξημένο μεταβο
λισμό %αι μεγάλη κατανάλωση 02. Όταν το νεογέννη
το zρυu)νει απελευθεριδνονται μεγάλες ποσότητες νο
ραδρεναί.ίνης (σε αντίθεση με την απελευθέρωση
αδρεναλίνη; στου; εν1jί.ι%ες), η οποία ενεργοποιει μία
i.ιπcιση. ποι• διασπCι το q;αιό λίπος σε τριγλυκερίδια. Τα
τψιί.ι•χερίδια στη σι•νέzεια υδρολύονται και σχηματί
ζουν γλυκερόλη %αι μη εστεροποιημένα ελεύθερα λι
παρά οξέα, τα οποία στη συνέχεια είτε οξειδώνονται
σε C02 zαι Η2ο, είτε επανεστεροποιούνται σε τρι
γί.υt:ερίδιαω. Αυηj η οξείδωση είναι μια πολύ υψηλή
εξωθερμικ1j αντίδραση, r.αι είναι υπεύθυνη για την πα
ραγωγ1j θερμότητας.
Συνέπεια τούτων είναι η αυξημένη παραγωγή C02
και οργανικών οξέων. Τα ανωτέρω προ'ίόντα σε συν
δυασμό με την κακή οξυγόνωση του νεογέννητου, μπο
ρούν να οδηγήσουν σε υποξαιμία και οξέωση, παρά
γοντες που οδηγούν στην μετατροπ1Ί της κυκλοφορίας
στον εμβρυ'ίκό τύπο.
Επομένως πρέπει να γίνεται κάθε προσπάθεια, να
ελαττώνεται η απώλεια θερμότητας του νεογνού και να
διατηρείται η θερμοκρασία του περιβάλλοντος σε υψη-
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λά επίπεδα που ίσως δεν είναι ευχάριστα για το προ
σωπικό του χειρουργείου.
Το «υγρό» νεογέννητο που θα εκτεθεί στην θερμο
κρασία του δωματίου έχει περίπου πέντε φορές μεγα
λύτερη απώλεια θερμότητας από το «στεγνό» και ζε
στό νεογνό.
Η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στο νεογνό με
θερμαντικά σώματα, είναι περισσότερο απαραίτητη
στο κατασταλμένο ή πρόωρο νεογνό που έχει ελαττω
μένα ενεργειακά αποθέματα.
ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΙΔΙΑΠΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ

Ανατομικά το νεογνό έχει:
• Μεγάλο κεφάλι και κοντό λαιμό σε σχέση με το υπό
λοιπο σώμα.
• Στενές ρινικές χοάνες.
• Μεγάλη γλώσσα σε σχέση με τη στοματική κοιλότητα.
• Ο λάρυγγας βρίσκεται στο ύψος Α -Α .
3 4
• Μικρ1i διάμετρο του κρικοειδούς χόνδρου.
• Επιγλωττίδα μακριά και δύσκαμπτη σχήματος U.
• Κονη1 τραχεία.
• Οριζόντια θέση πλευρών και κυρίως διαφραγματικ11
αναπνοή.
Τα τελειόμηνα νεογνά έχουν μειωμένο αριθμό κυ
ψελίδων (24χ10") που φθάνουν τον αριθμό των ενηλί
κων (280χ1 Ο") στον 8" χρόνο ζωής, η δε μορφολογία τους
ολοκληρώνεται μετά την ήβη.
ΑναπνευστικόΣύστημα11: Ο συνδυασμόςτωναυξημένων
μεταβολικών αναγκών του νεογνού, του μεγάλου ανα
πνευστικού έργου, της ελαττωμένης λειτουργικ1iς υ:το
λειπόμενης χωρητικότητας σε σχέση με τον r..ι•ιι•εί.ιδιr..ό
αερισμό και τον όγκο σύγκλειση;, καθώς και της εύκο
λης κόπωσης των αναπνευστικών μυών, χαρακτηρίζουν
ένα σύστημα, που λειτουργεί ικανοποιητικά σε φυσιο
λογικές συνθήκες, αλλά έχει ελάχιστες εφεδρείες και
ανεπαρκεί, όταν οι ανάγκες αυξηθούν.
Τις πρώτες 2-3 εβδομάδες ζω1iς τα πρόωρα και τε
λειόμηνα νεογνά απαντούν στην υποξία με παρωδικό
υπαερισμό που ακολουθείται από αναπνευστικ11 κατα
στολ11. Η χορήγηση 100% Ο2 προκαλεί προσωρινή
αναπνευστική καταστολή που ακολουθείται από υπα
ερισμό. Αυηi η διφασική καταστολή του αερισμού των
νεογνών αποδίδεται σε κεντρικ1Ί καταστολή, σε κατα
στολ11 των περιφερικών χημειοϋποδοχέων ή σε διατα-
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ραχές της μηχανικής της αναπνΟJiς. Η ευαισθησία των
νεογνών στην υπερκαπνία είναι μειωμένη ενώ αντι
δρούν με άπνοια και στην υποθερμία. Οι ανωτνευστι
κοί μύες στο νεογέννητο υπόκεινται σε εύκολη r.όπω
ση.
Περιοδική αναπνοή ονομάζεται η γρ1Ίγορη ανα:τνο11
που διακόπτεται από σύντομα διαση1ματα (5-10 sec)
άπνοιας που επαναλαμβάνονται και συμβαίνει σε :τοί.
λά πρόωρα και τελειόμηνα βρέφη μέχρι 3 μηνG)ν (50 o/c ).
Άπνοια ονομάζεται η διακοπ11 της ανα:τνο1jς για δια
στ1jματα πάνω από 20 sec που συνδι·ά�εται με βραδυ
καρδία. Οφείλεται ίσως σε ανεπάρκεια κεντρικών μη
χανισμών (central apnea) ll σε α:τόq:ραξη των αερα
γωγών (obstructive apnea). Εμ�ανί;εται r..υρίως στα
πρόωρα αλλά και σε μερικά τελειόιιηω :ι.cιι αντιμετώ
πιζεται με απτικά ερεθίσματα 1j, αν δεν α:τω'Ίοί>ν, με
αερισμό με μάσκα. Η συχνότητα των α:τvο·ί:ι.cδν επει
σοδίων ελαττώνεται με χορ1jγηση αμινοφυλλίνης, κα
φε·ίνής (10 mg/kgr) ll εφαρμογ1iς συνεχούς θετικΙiς πίε
σης αεραγωγών (CPAP).
Κυκλοφορικό Σύστημα12: Το νεογνό στις αυξημένες κυ
κλοφορικές ανάγκες του ανταποκρίνεται με αύξηση
του καρδιακού ρυθμού και λιγότερο του όγκου παλμού.
Γι' αυτό και η βραδυκαρδία (ρυθμός< 100 σcp/min) προ
καλεί σημαντικ1Ί μείωση της καρδιαr.1jς παροχ1j;. ι :τό 
ταση και collapsus. Η συμπαθητικ1j νεύρωση του μυο
καρδίου υστερεί, σε αντίθεση με την παρασυμπαθητι
κή, που είναι καλά ανεπτυγμένη και υπερισχύει. Γι' αυ
τό πολλοί χειρισμοί ρουτίνας κατά την αναισθησία στα
νεογνά, μπορεί να προκαλέσουν βραδυκαρδία (λα
ρυγγοσκόπηση, διασωλήνωση, τοποθέτηση οισοφά'(ει
ου στηρθοσκόπιου κ.α.Ί. Η 1•ϊn'Ξίcc. 'I u;t:ωση r.αι η υπο
f1εcιι:ο _ "Ι, .ι t: ριε (χειρ ητι ΚΙl περίοδο είναι οι κύριες
αιτίες πνευμονικ1jς αγγειοσύσπασης και αύξησης των
πνευμονικών αντιστάσεων (μετάβαση στην εμβρυ'ίκού
τύπου κυκλοφορία).
Ο όγκος αίματος στα νεογνά είναι περίπου 80 ml!kgr
στα τελειόμηνα και περίπου 20% πάνω στα πρόωρα. Ο
Ht είναι 60% και η Hb 18-19 gr/dl. Οι τιμές του όγκου
αίματος, ο Ht και η Hb ποικίλλουν από νεογνό σε νεο
γνό ανάλογα με τον χρόνο aπολίνωσης του ομφάλιου
λώρου.
Η Pa02 παραμένει χαμηλή στα νεογέννητα σε σχέ
ση με τους εν1]λικες και οφείλεται είτε σε επίμονο δε
ξιό-αριστερό Shunt είτε σε ενδοπνευμονικά Shunts.
Βελτιώνεται όμως γρήγορα στον πρώτο �ηΊνα της ζωής.
(ΠΙΝΑΚΑΣ Π).
•

'

75

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣ!ΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΙΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ηλικία

εβδομάδος
μηνών
4-8 χρονών
12-16 χρονών

0-1

1-10

Pa02

(mmHg) σε αέρα δωματίου
70

85
90

96

Οι παράγοντες πήξης, κυρίως οι Π, VII, Χ και η προ
θρομβίνη είναι χαμηλότεροι, λόγω ανωριμότητας των
ηπατικών ενζύμων. Η χορtiγηση 1 mg βιταμίνης Κ προ
εγχειρητικά αποτελεί πρακτικti ρουτίνας.
Ο ίκτερος είναι ιδιαίτερα έντονος στα πρόωρα, στα
οποία τιμή χολερυθρίνης ακόμα και 10 mg/dl μπορεί να
προκαλέσει εγκεφαλικtj βλάβη αν υπάρχει υποξία.
Νεφροί: Χαρακτηρίζονται από ελαττωμένη σπειραμα
τική διήθηση, μειωμένη ικανότητα συμπύκνωσης των
ούρων και επαναρρόφησης του Na. Η νεφρικtj λει
τουργία φτάνει τις τιμές του ενtif.ικα μετά το πρώτο έτος
της ζωtiς.
Κεντρικό Νευρικό Σύστημα: Ο εγr.έφαλος είναι το πε
ρισσότερο ανώριμο από τα κύρια όργανα του νεο'(νού.
Ειδικά στα πρόωρα νεογνά τα εγr.εq;αλιr.ά αγγεία εί
ναι πολύ εύθραυστα, εύκολα γίνεται ρtjξη, που οδηγεί
σε ενδοεγκεφαλικti αιμοραγία, η οποία επεr.τείνεται
στο ενδοκοιλιακό σύστημα. Αυηj αποτελεί την r.ύρια
αιτία θνητότητας και θνησιμότητας (ιδίως αν συνυ
πάρχει και υποξία) των πρόωρων βρεcμι)ν.
Μεταβολισμός: Τα αποθέματα τοι• νεΟ';'\'Ού σε Ό'i.ι•r.ό�η
r.αι γλυr.ογόνο είναι ποί.ύ περιορισμένα r.αι σzεδόν μη
δενίζονται στα πρόωρα.
Τα τελειόμηνα νεογνά έχουν αποθηr.ευμένο γί.υr.ο
γόνο στο tjπαρ και το μυοκάρδιο και το χρησιμοποιούν
τις πρώτες μέρες της ζωtjς μέχρι να αρχίσει η γλυκογέ
νεση. Πρόωρα και μιr.ρά '(Lα την ηί.ιr.ία r.ύηση; νεο'(νά,
έχουν ανεπαρκή ποσά αποθυκευμένου γλυr.ο'(όνοt• χω
δεν μπορούν εύκολα να παράγουν γλυκόζη μέσω γί.t•
κονεογένεσης. Επίπεδα γλυκόζης κάτω των 30 mg/dl
θεωρούνται υπογλυκαιμικά και θα πρέπει να διορθώ
νονται με συνεχt1 έγχυση γλυκόζης 10% (5 mg/kgr/min).
Παράγοντες που συσχετίζονται με υπογλυκαιμία στα
νεογέννητα είναι: η προωρότητα, το περιγεννητικό
stress, η σήψη, τα μικρά για την ηλικία κύησης νεογνά,
η πολυκυτταραιμία, η υποξία, τα βρέφη διαβητικών μη
τέρων κ.ά.
Η υπεργλυκαιμία είναι επίσης κοινό ιατρογενές πρό
βλημα των νεογνών που βρίσκονται σε ενδοφλέβιο θε-

ραπεία. Οφείλεται σε ανεπαρκή έκκριση ινσουλίνης
και σε συνεχιζόμενη ηπατικti παραγωγή γλυκόζης. Τα
αποτελέσματα της υπεργλυκαιμία; μπορεί να είναι σο
βαρά13'14. Η ωσμωτική μετακίνηση υγρών στον εγκέφα
λο γίνεται αιτία ενδοκοιλιακής εγκεφαλικtiς αιμορα
γίας, ωσμωτικής διούρησης και aφυδάτωσης. Επομέ
νως χρειάζεται προσεκτική και ελεγχόμενη θεραπεία
με διαλύματα γλυκόζης, ώστε να αποφεύγεται η υπερ
γλυκαιμία.
Οξεοβασική Ισορροπία: Η οξεοβασική ισορροπία ανα
τρέπεται εύκολα στο νεογνό, ιδίως μετά από άπνοια
και βραδυκαρδία.
Διαταραχές Na, Κ, Cl συμβαίνουν ταχύτεραι;,ιr'. Η
υποκαλιαιμία μπορεί να είναι και το αποτέλεσμα αλ
κάλωσης κατά την διάρκεια τεχνητού αερισμού.
Το Ca βρίσκεται συχνά σε χαμηλά επίπεδα λόγω της
μειωμένης έκκρισης παραθορμόνης. Ανεξήγητη υπό
ταση και σπασμοί μπορεί να οφείλονται σε υπασβε
στιαιμία.
Η θερμορρύθμιση αναφέρθηκε προηγουμένως.
ΑΝΑ.ΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η αναισθησία για πρόωρα, πριόην πρόωρα και τε
λειόμηνα νεογνά έzει χάνει τεράστιες αλλαγές τα τε
λευταία zρόνια. !\Ιέzρι πρόσφατα ορισμένοι συγγρα
φείς πρότειναν, ότι τα νεογνά r.αι ιδιαίτερα τα πρόω
ρα δεν zρειάζογτω αναισθησία για επώδυνες εγχει
ρtjσει;. Αρr.ούσε το οξυ'(όνο r.αι η μυοχάλαση.
Αι•τό πί.έον δεν ισzύει. Το νεογνό πονά και απαντά
στα επυ)δι•να ερεθίσματα όχι μόνο με αλλαγtj της συ
μπεριq:ορcι; τοι• (·,,ίνεται εt•ερέθιστο, ανόρεκτο, έχει
μεταβολέςστον ύπνο). αί.ί.ά r.t•ρίω; με συγr.εκριμένη
ενδοκρινικ1j και μεταβοί.ιr.tj αντίδραση, όπως r.αι ο
εν1jλικας. η οποία μάλιστα εκδηλώνεται νωρίτερα r.αι
εντονότερα στο νεογνό1- 1' 1�. Η αντίδραση αυτή συνί
σταται σε:
• Αυξημένη έκr.ριση νοραδρεναλίνης, r.ορτιζόνης και
γλυκογόνου.
• Έντονη νεογλυκογένεση.
• Υπεργλυκαιμία.
• Αύξηση των γαλακτικών, πυροσταφυλικών και χε
τονικών ανιόντων.
• Αποδόμηση λευκωμάτων.
• Αρνητικό ισοζύγιο αζώτου.
Αντιθέτως η επαρκής αναισθησία και αναλγησία, όχι
μόνο δεν επιβαρύνει το νεογνό και το πρόωρο, αλλά
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αντίθετα μειώνει στο ελάχιστο την καταβολική φάση
και βελτιώνει την κλινική έκβαση.
Η προεγχειρητική εκτίμηση20'21 είναι βασική και αρχί
ζει από το περιγεννητικό ιστορικό της μητέρας και του
παιδιού. Ο διαβήτης, η χρήση αντιπηκτικών, ηρεμιστι
κών, ναρκωτικών από τη μητέρα, η εκλαμψία και η πε
ριγεννητική ασφυξία επηρεάζουν το Apgar Score του
νεογνού.
Η προώροτητα, είτε σαν χαμηλό βάρος (>2500 gr),
είτε σαν ηλικία κύησης (<38 εβδομάδες) συνδυάζεται
με αυξημένη συχνότητα συγγενών ανωμαλιών, ανα
πνευστικής δυσχέρειας, και εγκεφαλικής αιμοραγίας.
Ο εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει:
• Γενική αίματος
•Ομάδα και διασταύρωση.
• Εκτίμηση νεφρικt1ς λειτουργίας.
•Ca, Ρ, γλυκόζη, χολερυθρίνη.
• Αέρια αίματος.
• Ακτινογραφία θώρακος.
•Έλεγχος του μεγέθους του ήπατος.
• Καλt1 κλινικtΊ εξέταση.
Προσοχή πρέπει να δοθεί στη μεταφορά του νεογνού
στο χειρουργείο. Γίνεται πάντα με θερμαινόμενη θερ
μοκοιτίδα, με οξυγόνο και παρουσία γιατρού, αναι
σθησιολόγου ή νεογνολόγου.
Απαιτείται θέρμανση της χειρουργικής αίθουσας
(28"C-32"C) πριν το νεογνό φθάσει εκεί και προετοι
μασία κατάλληλου αναισθησιολογκού εξοπλισμού και
φαρμάκων. Ο χρόνος τακτοποίησης, σύνδεσης με τα
μηχαν1Ίματα monitoring και φλεβοκέντησης πρέπει να
είναι ο συντομότερος δυνατός. Προσοχή στην αποβο
λt1 θερμότητας22•
Προεγχειρητική νηστεία: 2 ώρες από διαυγ1i υγρά
(τσάι).
Δεν χορηγείται προνάφ:ωση στα νεογνά. Πριν την
έναρξη της αναισθησίας χορηγούμε πάντα ατροπίνη
ενδοφλεβίως διότι ο σχετικά υψηλός τόνος του παρα
συμπαθητικού, τα καθιστά πιο ευάλωτα στο να εμφα
νίσουν βραδυκαρδία σαν απάντηση σε μια ποικιλία
ερεθισμάτων.
ΓΕΝΙΚΉ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ

Στα νεογνά ο τρόπος εισαγωγής στην αναισθησία
εξαρτάται από την γενική τους κατάσταση, την πάθη
ση, αλλά και την εμπειρία και την ικανότητα του αναι
σθησιολόγου.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝτΑΠΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η διασωλήνωση της τραχείας με «ξύπνιο» νεογνό
αποτελούσε για χρόνια αξίωμα στην νεογνικtΊ αναι
σθησία. Πρόσφατα όμως δεν είναι δημοφιλής ιδίως σε
«υγιή» νεογνά. Σοβαρός κίνδυνος υπάρχει για εγκε
φαλική ενδοκοιλιακή αιμοραγία. Τα κριτήρια της ξυ
πνητής διασωλήνωσης έχουν σήμερα τροποποιηθεί20•
Σύμφωνα με τη γνώμη των περισσοτέρων τα κριηiρια
αυτά είναι:
• Άπνοια 1l σοβαρ1Ί αναπνευστική δυσχέρεια.
• Ετοιμοθάνατο, αιμοδυναμικά aσταθές ή υπογκαιμι
κό νεογνό, στο οποίο ακόμη και μικρές δόσεις φαρ
μάκων μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιαγγειακό
collapsus.
• Γεμάτο στομάχι.
Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να
λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα που να μετριάζουν
την ενδοκρινική απάντηση στο stress της διασωλtΊνω
σης. Όπως ψεκασμός του στοματοφάρυγγα με λιδο
κα'ίνη ή 1 mg/kgr λιδοκα'ίνης ενδοφλεβίως 1 min πριν
την λαρυγγοσκόπηση23• Υποστηρίζεται, ότι η «ξυπνητή
διασωλήνωση» ιδιαίτερα στα πρόωρα βρέφη, είναι η
αιτία ενδοκοιλιακής αιμοραγίας, η οποία αποτελεί ση
μαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας. Γι' αυ
τόν τον λόγο, τα περισσότερα νεογνά διασωληνώνονται
αφού γίνει η εισαγωγή με εισπνεόμενα ή ενδοφλέβια
αναισθητικά.
Λόγω της υψηλότερης θέσης του λάρυγγα και της με
γάλης επιγλωττίδας χρησιμοποιείται η ευθεία λάμα για
την λαρυγγοσκόπηση. Ουσιώδη σημασία στη νεογνική
αναισθησία έχει το σωστό μέγεθος και η σωστή στα
θεροποίηση του τραχειοσωλήνα.

Το νεογνό έχει λιγότερε:: :τοr•1ΠL\·ε;υω :τί.άσμα και
στοι•; ιστΓ1ί'; :τοι· ω σι•νbέονται με φάρμακα, μεγαλύ
τερο όγκο κατανομtiς, λιγότερα αποθέματα λίπους, λι
γότερη μυική μάζα, μεγαλύτερη κατανομt1 της καριδια
κής παροχής σε αγγειοβριθείς ιστούς και ελαττωμένη
ηπατική και νεφρική λειτουργία σε σύγκριση με τα με
γαλύτερα παιδιά. Η πρόσληψη των εισπνεομένων αναι
σθητικών είναι πιο γρήγορη στα νεογνά και βρέφη, ενώ
η ενδομυ'ίκtΊ απορρόφηση των φαρμάκων λιγότερη αξιό
πιστη. Η ευρύτερη κατανομt1 υδατοδιαλυτών φαρμάκων
όπως οι νευρομυ'ίκοί αποκλειστές, οδηγεί σε υψηλότε
ρες απαιτήσεις για σουκινυλοχολίνη στα νεογνά.
Τα νεογνά και κυρίως τα πρόωρα είναι ιδιαίτερα ευ
αίσθητα και στα ενδοφλέβια και στα εισπνεόμενα φάρ
μακα. Οι μεγάλες δόσεις εισπνεόμενων αναισθητικών,
προκαλούν σοβαρή καταστολή καρδιαγγειακού, ανα-
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πνευστικού και κεντρικού νευρικού συστήματος. Μετά
τον πρώτο μήνα όμως της ζωής, γίνονται λιγότερο ευ
αίσθητα και μπορεί να απαιτήσουν μεγαλύτερες δόσεις
από αυτές του ενήλικα.
Όλα τα συνtΊθως χρησιμοποιούμενα αναισθητικά
φάρμακα έχουν επιτυχώς χρησιμοποιηθεί στα νεογνά24•
Απαραίτητη είναι η τιτλοποίηση των φαρμάκων και
όχι η εξάρτηση από δοσιμετρικσύς τύπους.
Στην ενδοφλέβια εισαγωγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
η θειοπεντάλη (2-4 mglkgr) ή η κεταμίνη (1-3 mglkgr).
Τελευταία στο τμήμα μας χρησιμοποιούμε την προπο
φόλη σε δόση 2 mglkgr με πολύ καλά αποτελέσματα.
Σαν μυοχαλαρωτικό χρησιμοποιείται είτε η σουκυνι
λοχολίνη (3 mg/kgr) ή απ' ευθείας μη αποπολωτικό μυο
χαλαρωτικό συνήθως atracurium σεδόση 0, 5 mglkgr
και τελευταία και Cis-atracurium σε δόση 0 2 mglkgr.
Η εισπνευστική μέθοδος εισαγωγ1iς γίνεται με σεβο
φλουράνιο και Ν 2Ο-Ο2 1 / 1 . Η διαη]ρηση της αναι
σθησίας γίνεται με συνδυασμό πτητικών αναισθητικών
και μυοχαλαρωτικού 1] αναλγητικού και μυοχαλαρωτι
κού. ΣυνtΊθως χρησ ιμοποιείται fentan)·! σε δόση 5-15
μglkgr και πάντα σε νεογνά που θα μ;τουν σε μετεγχει
ρητικό μηχανικό αερισμό 1] υποστ1]ριξη. Μεγαί.ι'τερε;
δόσεις fentanyl (30-50 mglkgr) χρησιμο:τοιού νται σε
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Τελευταία στο ηl1]μα
μας χορηγούμε την remifentanyl πετυχαίνοντας :τοί.ύ
καλή σταθερότητα στις αιμοδυναμιr.έ; παραμέτροt•;.
Η νεογνικ1] αναισθησία Ίίνεται με εί.επόμενο
(manual) αερισμό για να αντιί.αμβcινεται ο αναισθη
σιολόγο; τι; αί.ί.αγέ; στην ει·ενδοτότητcι το ι• θω ρcυ ι
κού τοιχώματος και των αερα'(ωγιόν. Χρησιμο:τοιείται
μίγμα Ν 2Ο-Ο2 ή αέρα-οξυγόνο.
Μετά το τέλος της επέμβασης είναι δύσκολη η απο
διασωί.Ι]νωση του νεο'(νού εκτός από σι'ντομε; επεμβά
σεις. Οι βαριές νεογνικές ε:τεμβάσει; (aτρησία οισοφά
γου, διαφραγματοκ1]λη, γαστρόσι:ιmι μυ;ι.ωνιακ1] :τερι
τονίτιδα, νεκρωτική εντεροκολίτιδα) απαιτούν μετεγχει
ρητικό μηχανικό αερισμό σε εντατική μονάδα νεογνών.
Η αναστροφti των μυοχαλαρωτικών γίνεται με ατρο
πίνη και νεοστιγμίνη, μόνο όταν η θερμοκρασία του νε
ογνού είναι πάνω από 36,6"C.
Το monitoring είναι ίδιο στο νεογνό όπως και στον
ενήλικα, με λίγες όμως κρίσιμες διαφορές: α) Οι μετα
βολές της κλινικής κατάστασης συμβαίνουν γρήγορα
στο νεογνό. β) Λεπτές αλλαγές των κλινικών σημείων
προμηνύουν σοβαρές μεταβολές στην κλινική κατά
σταση του ασθενούς.
,

,

Το κυριότερο monitoring είναι το προκάρδιο στηθο
Τοποθετείται πρώτο και αφαιρείται στο τέλος
της επέμβασης. Οι συνηθισμένες μέθοδοι διεγχειρητι
κού ελέγχου, όπως ΗΚΓ, ΑΠ, παλμική οξυγονομετρία,
καπνογραφία και θερμομέτρηση χρησιμοποιούνται
επίσης κατά τη διάρκεια των νεογνικών επεμβάσεων.
σκόπιο.

Το σπουδαιότερο όμως monitor είναι ο αναισθησιολό

Η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς και του
εγχειρητικού πεδίου, των μεταβολών στα ζωτικά σημεία
και στο ισοζύγιο των υγρών, βοηθούν αποφασιστικά
στην ακριβή εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς.
Χορήγηση υγρών25• Για τα νεονγά που λαμβάνουν
ολική παρεντερική διατροφή η τρέχουσα αγωγή πρέ
πει να συνεχιστεί. Ωστόσο, οι απώλειες από τον τρίτο
χώρο πρέπει να αναπληρώνονται με έγχυση ισοωσμω
τικών διαλυμάτων, όπως N/S ή R/L. Σε μεταβολική οξέ
ωση το NaCI αντικαθίσταται από Ch3COONa (Οξικό
Νάτριο). Η διεγχειρητικ1] βασική κάλυψη του νεογνού
με υγρά και εφόσον έρχεται στο χειρουργείο χωρίς έλ
λειμμα, υπολογίζεται σε 2-4 ml/kgr/h. Σ' αυτά προστί
θεvται 1-2 ml/kgr/h για απώλειες στοv τρίτο χώρο για
ε:τεμβάσεις θωρακικές Υ.αι των άκρων και5-10 ml/kgr/h
σε βαριές ενδοκοιλια;ι.ές επεμβάσεις. Ακόμη πρέπει να
υ:τοί.ογιστεί η απcίJJ.εια από τους πνεύμονες σε 2-4
ml/kgr/h ιδίως αν δεν υγραίνονται τα αναισθητικά αέ
ρια. Ο έλεγχο; της γλυκόζης διεγχειρητικά είναι απα
ραίτητο;. Η αφυδάτωση πρέπει να αποφεύγεται γιατί
ε:τιτείνει την υποτασικ1] δράση των αναισθητικών πα
ραγόντων. Νεογνά σε υπογχαιμικό shock διάφορης αι
τιοί.ογία; :τρέ:τει να λαμβάνουν ολικό αίμα, FFP t] 5%
διcιί.ι·μcι cιί.βοι•μίνη; ( 10-2.0 ml/kgr), ώσπου να αποκα
τασταθεί ο r.ι·κί.οq:ορι()ν όΊ'κο; και να ε:τ ανέλθει η φυ
σιολογικt] :τεριφεριr.1J δι1]θηση (ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙ).
γος.



Υπερβολικός όγκος υγρών
•
•
•
•
•
•

Συμφορη τική καρδι ακή ανεπά ρκε ια
Διάνοιξη κλειστού βοτάλειου πόρου
Ενδοκοιλιακή εγκεφ αλική α ιμορραγία
Νεκρωτική εντεροκολ ίτις
Επιδε ίνωση συνδρόμου αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνού
Υπεργλ υκαιμία

Ηλεκτρολυτικές διατ αραχέ ς
Θρομβοκυτταροπενία εξ αραιώσεως
Ανεπαρκής όγκος υγρών
• Καταπληξία
•

•

•

Νεφρική ανεπάρκεια
Νεκρωτική εντεροκολ ίτις
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές

•

Υπογλυκαιμία

•
•
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Χορήγηση αίματος26'27•

Ενδείξεις χορήγησης αίματος
είναι, σοβαρή καρδιοπνευμονική νόσος, πολύ χαμηλός
προεγχειρητικός αιματοκρίτης και απώλεια αίματος. Ο
προεγχειρητικός Ht πρέπει να είναι τουλάχιστον 36%
(Hb> 1 2 g/dl) σε νεογνά, ειδικά με καρδιοαναπνευστι
κή νόσο. Ένας Ht 30% (Hb> 10 g/dl) σε πρόωρο άρρω
στο 1] επιβαρυμένο νεογνό επιβάλει μετάγγιση προεγ
χειρητικά ή άμεση μετάγγιση σε επείγουσα επέμβαση.
Η κλινική εμπειρία, καθώς επίσης η στεν1j παρακο
λούθηση του χειρουργικού πεδίου των ζωτικών σημεί
ων της οξεοβασικής ισορροπίας και η επαναλαμβανό
μενη μέτρηση του Ht είναι η βάση της λογικής χορήγη
σης υγρών.
Ο μετεγχειρητικός πόνος αντιμετωπίζεται συν1jθως
με μορφίνη σε δόση 0,05-0,1 mg/kgr και πάντα με ανα
πνευστικό monitoring. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
η fentanyl σε δόση 2 μg/kgr σαν δόση εφόδου, η οποία
ακολουθείται από 2-3 μg!kgr/h σε στάγδην έγχυση. Αν
αναπτυχθεί αντοχή η δόση αυξάνεται.
Διάφοροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο εθισμός
στα ναρκωτικά του νεογνού δεν είναι εύκολος. Συ
μπτώματα στέρησης εμφανίζονται συνήθως μετά από
τουλάχιστον 7/ήμερη χρ1jση των ναρκωτικών και τη δια
κοπή τους στα νεογνά. Τα συμπτώματα αυτά είναι:
υπερβολικό κλάμα, αυξημένος μυ'ίκός τόνος, εφίδρω
ση, φτωχ1] σίτιση, εμετός και διάρροια.
Η περιοχική αναισθησία δεν είναι ιδιαίτερα διαδε
δομένη σ' αυτή την ομάδα αρρώστων. Έχει ένδειξη σε
νεογνά με αναπνευστικό πρόβλημα (IRDS ή βρογχο
πνευμονική δυσπλασία).
ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗrΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΕ ΠΡΟΩΡΑ
ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ

Λόγω της προόδου στην νεογνιr:.ιj εηατικ1j φροντίδα,
περισσότερα πρόωρα νεογνά επιζούν και παίρνουν
αναισθησία τους πρώτους μήνες της ζωής. Στο τέλος της
δεκαετίας του 1970 ανέκδοτες αναφορές σημείωσαν θα
νατηφόρα επεισόδια μετεγχειρητικ1jς άπνοιας σε πρό
ωρα μετά γενικ1j αναισθησία. Τα επεισόδια μετεγχει
ρητικΙjς άπνοιας έχουν κεντρική προέλευση και πιθανόν
συνδυάζονται με απόφραξη των αεροφόρων οδών.
Μέχρι πρόσφατα τα τελειόμηνα νεογνά δεν θεω
ρούντο ότι είναι σε κίνδυνο να εμφανίσουν μετεγχει
ρητικΊj άπνοια. Ωστόσο πρόσφατες ανακοινώσεις με
μονωμένων περιστατικών περιγράφουν τελειόμηνα
νεογνά που παρουσίασαν μετεγχειρητική άπνοια. Οι
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συγγραφείς, λοιπόν, συνιστούν ότι όλα τα νεογνά, ανε
ξαρτήτως της βαρύτητας της επέμβασης, πρέπει να πα
ρακολουθούνται στενά τουλάχιστον 8 ώρες μετά την
επέμβαση. Άλλοι προτείνουν τις 24 ώρες.
Η αιτία της μετεγχειρητικής άπνοιας παραμένει αδι
ευκρίνιστη. Τα ισχυρά εισπνεόμενα αναισθητικά (αλο
θάνιο, σεβοφλουράνιο) προκαλούν ελάττωση της ανα
πνευστικΙjς απάντησης στο co2. Επίσης η υποθερμία
συμβάλλει σημαντικά. Παρόλ' αυτά εμφανίστηκε
άπνοια μετά από αναισθησία με πτητικά αναισθητικά,
μετά 2 ώρες από την αφύπνιση. Η περιοχικ1j αναισθη
σία δεν προφυλάσσει πάντα από την άπνοια.
Η χορ1jγηση καφεΊνης σε δόση 10 mg/kgr στην αρχ1]
της επέμβασης προλαμβάνει την άπνοια και την υπο
ξαιμία και διατηρεί θεραπευτικά επίπεδα καφεΊνης στο
τέλος της επέμβασης. Άλλοι υποστ1jριζαν ότι η χορΊj
γηση ναλοξόνης έχει τα ίδια αποτελέσματα. Πρόσφα
τες όμως εργασίες που συνέκριναν την καφε'tνη με την
ναλοξόνη βρ1jκαν πιό αποτελεσματικ1] την καφε'tνη.
Πολλές ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες όσον
αφορά στο ρόλο που παίζουν τα κατασταλτικά, τα
αναλγητικά και τα αναισθητικά στην καθημεριν1] φρο
ντίδα των νεογνών. Ακόμη και σήμερα πολλά νεογνά
δεν τυγχάνουν της ίδιας προσοχής με τα μεγαλύτερα
παιδιά 1] τους ενήλικες σε μια εντατικ1j μονάδα.
Σε πολλά πρόωρα γίνονται εκατοντάδες παρακενηj
σεις στην πτέρνα ή τα δάχτυλα, τοποθετούνται και
αφαιρούνται ενδοθωρακικοί σωλήνες, υποβάλλονται
σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση και όλα αυτά, χωρίς
να τους δοθεί κάποιο κατασταλτικό ή αναλγητικό. Αυ
τό δεν είναι ούτε ανθρώπινο, αλλά ούτε και ασφrtλr:
Οι κίνδυνοι από τη ϊ.001j"l' η�
ι uι.τιι..ών ποικί
λοι'\'. υ:-τι' τη'> c)'c'uι.u.μιι.•ία του θωρακικού τοιχώματος
έω; την εξάρτηση απο τα ναρκωτικά και σύνδρομο στέ
ρησης.
Αντισταθμίζονται όμως από τα πολλά οφέλη.
• Ελάττωση του τραυματισμού των αεροφόρων οδών
(π.χ. υπογλωττιδικ1j στένωση).
• Ελάττωση του βαροτραύματος που συνδυάζεται με
την ασυγχρονία ασθενούς-αναπνευστήρα.
• Ελάττωση της από απροσεξία αποδιασωλήνωσης και
της συνόδου υποξαιμίας.
• Ελάττωση της δαπανόμενης ενέργειας και του αρ
νητικού ισοζύγιου αζώτου, διευκολύνοντας έτσι την
ανάπτυξη.
• Ελάττωση των διακυμάνσεων της αρτηριακ1]ς πίεσης
και της συνόδου ενδοκοιλιακ1jς αιμορραγίας.
• , . , Lω
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Ελαχιστοποίηση των τραυματικών ψυχολογικών επι
δράσεων από τα παρατεταμένα και επαναλαμβανό
μενα επεισόδια πόνου.
Κατά την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι παι
δοαναισθησιολόγοι αντιμετωπίζουν την μεγάλη πρό
κληση της χορήγησης αναισθησίας σε πρόωρα νεογνά
βάρους<lΟΟΟgr, των οποίων η επιβίωση συνεχώς αυ
ξάνεται. Παράλληλα αυξάνεται και ο αριθμός των προ
ώρων που πάσχουν από ΣΑΔ (Σύνδρομο Αναπνευστι
κής Δυσχέρειας), νεκρωτική εντεροκολίτιδα ή βαριές
συγγενείς καρδιοπάθειες που πρέπει να αντιμετωπι
στούν άμεσα χειρουργικά. Επιπλέον, η ενασχόληση με
•

τα πολύ μικρά πρόωρα έχει επιτείνει την συνεργασία
του παιδοαναισθησιολόγου με τον νεογνολόγο, έχει δε
επιβάλει την μελέτη των βασικων επιστημών, της περι
γεννητικής ιατρικής και της νεογνικής καρδιολογίας34•
Κατά συνέπεια, ο παιδοαναισθησιολόγος έχει να φέ
ρει σε πέρας ένα πολύ δύσκολο έργο. Την εξισορρό
πηση των πολλαπλών παθοφυσιολογικών διαταραχών
των παιδιών αυτών, την πρόληψη του πόνου και της με
ταβολικής απάντησης στο stress και ταυτόχρονα την
εξασφάλιση επαρκούς αιμάτωσης και οξυγόνωσης των
ιστών.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟΓΝΟ, ΝΗΠΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

νεο'{VIκό χειρουργείο
λυχνίες
ιοι;.,μμιlιν�ιμt.Ιιu στρώμα (προτιμάται με μεταφερόμενο θερμαινόμενο

,,,. .................... .. .· ·
.

fl(�gi(;ις

Συνιστι.Jμενα J.lεγέθη τpa}{ειΟ(!ΙΑ)
.

Ηλικία

Εσωτερική
διάμετρος (mm)

Πpοώρο νεογνό

2,5-3,0

ΟΧ!

Τελειώμηνο νεογνό

3,0-3,5

οχ ι

•

3 μηνών

3,5

OXI

•

1 έτους

4

OXI

2 ετών

4,5

OXI

4 ετών

5

OXI

6 ετών

5,5

OXI

8 ετών

6

Ν ΑΙ/ΟΧ!

10 ετών

6,5

Ν ΑΙ

12 ετών

7

ΝΑΙ

onitors
βασικό monitoring + αισθητήρας ροής Doρρler
διαθέσιμη μέτρηση αερί ων αίματος, αιματοκρίτη και ηλεκτρο
λυτών σε μικροδείγμα
λαρυγγοσκόπια: λάμες Miller 1 και Miller Ο

λάμες oxyscoρe εάν αναμένεται διασωλήνωση
εν εγρηγόρσει
ινοοmικό λαρuγγοσκόπειο, εάν είναι διαθέσιμο
ρεις ενδοτραχειακούς σωλή νες: 2.5, 3.0 και 3.5 mm (εσωτερική
διάμετρος)
στυλεός (αφού λιπανθεί) στον μι
κρότ ερο τραχειοσωλήω
φηση με άκαμmο καθετήρα (τύπου Ya,γkaυer.Ι
εύκαμmος καθετήρας
σε σύριγγα
παράγοντας εισαγωγής (π.χ. θειοπεvτάλη, Kelamine, ετομιδάτη)
ατροπίνη
σουνινυλοχολίνη
μη-αποπολωτικός νευρομυϊκός αποκλεισμός
Φάρμακα διαθέσιμα
uιυιuι;,ι;ιμιΛ,

Ι"'uιμμΙll\u

αδρεναλίνη
NaHC03, CaC12
έγχυση δοπαμίνης
νεοστιγμίνη ή εδροφώνιο
ιnnn'"''"n αίματος : ελεγμένα και διαθέσ ιμα
Κολλοειδές διάλυμα έτοιμο για έγχυση αν ο ασθενής είναι
ασταθής αιμοδυναμικά
Ερ υθρά αιμοσφαίρια: ακτινοβολημένα και διαθέσιμα (πλυμένα
δεν είναι
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