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Οι Θέσεις του Νευροχειρουργικού Αρρώστου.
Αναισθησιολογικές Επιπτώσεις
Φ.ΑΗΔΟΝΗ

Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία ο άρρωστο;
τοποθετείται στο χειρουργικό τραπέζι σε κατάλληλη
θέση για την εκτέλεση της νευροχειροt•ργικ1j; (Ν/Χ)
επέμβασης. Υπάρχουν τέσσερις κλασσικέ; θέσει; ;τοt•
συνήθως χρησιμοποιούνται στου; Ν/Χ αρρώστοt•; η
ύπτια, η πρηνής, η πλάγια και η καθιστικ1j θέση. Κάθε
μία από αυτές έχει επίδραση στα διάφορα συσηjματα,
όπως στο νευρικό, αναπνευστικό, κυκλοφορικό και μυο
σκελετικό σύστημα. Ατυχώς η ιδανική θέση για τον
αναισθησιολόγο δεν συμφωνεί πάντα μ' αυτή που χρειά
ζεται ο χειρούργος.
-

ΥΠΤΙΑΘΕΣΗ

Στη θέση αυηj μ.,-τορεί να συμβεί βλάβη του βραχιόνιου
;τλέγματο; α.-τό έλξη. Τα άνω άκρα δεν πρέπει να τοπο
θετοvνται χαμηλότερα α.τ- ό το ε;τί;τεδο της καρδιάς και η
έΥ.ταση αυηόν ;τάνω α;τό 90" ;τρέ;τει να αποφεύγεται.
Πόνο; στην ;τλάτη είναι συχνό; μετά από επεμβάσεις σε
v:ττια θέση και έχει σχέση με τη διάρκεια της εγχείρη
σης1. Στην ;τεριοχ1j του ιερού οστού και στην πτέρνα
μ.-τορεί να συμβεί πιεστική νέκρωση του δέρματοξ Για
να α.ιτ- οφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο δέρμα της ινια
κΊjς χώρας τοποθετούμε ειδικό στήριγμα της κεφαλής.
Το στήριγμα αυτό είναι σχήματος C (τhree-pin-patter)
και αποτελείται από ειδικά μεταλλικά στηρίγματα που
εφαρμόζονται κυκλικά στο κρανίο (Εικόνα 2).

Η

θέση αυτή χρησιμοποιείται για την προσπέλαση του
πρόσθιου κρανιακού βόθρου και γενικά σε επεμβάσεις
της μετωποβρεγματικής περιοχής (Εικόνα 1).
Α
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Εικ. 2.

Στην ύπτια θέση η λειτουργικ1j υπολειπόμενη χωρητι
κότητα (FRC) ελαττώνεται κατά 24% στον ξυπνητό
άρρωστο και σε 44% στον άρρωστο με γενική αναισθη
σία3. Η κατανομ1j των εισπνεόμενων αερίων εντός του
πνευμονικού παρεγχύματος μεταβάλλεται, λόγω της
μηχανικής επίδρασης που υφίσταται το θωρακικό τοίχω
μα και το διάφραγμα και λόγω της διαφοράς στην πνευμονικη αιματικη ροη .
Στην ύπτια θέση οι ζώνες των πνευμόνων με την φτωχή,
...

Εικ. 1. Ύπτια θέση
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μέση και καλ1i αιμάτωση από την κορυφή προς τη βάση
γίνονται περισσότερο ομοιογενείς σε σύγκριση με την
όρθια θέση.
Παρατηρείται μια μεταβολή της σχέσης αερισμού I
αιμάτωσης. Οι μεταβολές στο καρδιαγγειακό σύστημα
οφείλονται στη βαρύτητα και στην επακολουθούσα
φυσιολογικ1i προσαρμογή. Η παρατηρούμενη αύξηση
της φλεβικής επιστροφής αυξάνει με τη σειρά της την
καρδιακή παροχ1i. Αυτό επηρεάζει την πνευμονικ1Ί και
συστηματική κυκλοφορία αλλά συγχρόνως παρατηρείται
μια ήπια αντιρροπιστική πτώση των περιφερικcόν αντι
στάσεων.
Επίσης υπάρχει μια μεταβολ1i τη; αρτηριακ1Ί; πίεση;
κατά μέσο όρο 2 mmHg για κάθε μεταβολ1i της θέση;
του αρρώστου κατά 2,5 cm άνω ή κάτω του επιπέδου τη;
καρδιάς.

Το σπονδυλικό φλεβικό σύστημα αποτελείται από ένα
εκτεταμένο δίκτυο φλεβών που εκβάλλουν και επικοινω
νούν ελεύθερα με την κάτω κοίλη. Αύξηση της κοιλια
κής 1l θωρακικής πίεσης, αυξάνει την πίεση στις σπονδυ
λικές φλέβες και αυτό μπορεί να αναστρέψει την φυσιο
λογική κατέυθυνση της αιματικής ροήςΌ
Για να αποφευχθεί η αύξηση της πίεσης στην κοιλιακή
κοιλότητα ο άρρωστος πρέπει να βρίσκεται σε μηχανικό
αερισμό με πλ1iρη χάλαση και το κοιλιακό του τοίχωμα
να παραμείνει ελεύθερο. Ένα στήριγμα τοποθετείται
κάτω από τον θcδρακα με το χείλος του στηρίγματος
ακριβcό; κάτω α.ιό το επLιεδο του ακρωμίου έτσι ώστε
το διάφραΊ'μα να μετακινείται ελεύθερα. Ένα δεύτερο
σηjριγμα τοποθετείται κάτω α.ιό την πύελο (Εικόνα 3).
Β
Α

ΠΡΗΝΗΣΘΕΣΗ
Η

θέση αυτή χρησιμοποιείται συχνά για επεμβάσεις
στη σπονδυλική στήλη ή για την προσπέλαση του οπισθί
ου κρανιακού βόθρου. Στη θέση αυτή πρέπει να απο
φεύγεται η πίεση του μετώπου τοποθετώντας κατάλληλο
στήριγμα. Επίσης η πίεση των βολβών μπορεί να προκα
λέσει θρόμβωση της αμφιβληστροειδικής αρτηρίας ή
γλαύκωμα2• Για την προστασία των ματιών απαιτείται η
χρησιμοποίηση αδιάβροχου μη ερεθιστικού καλύμματος.
Επί μεταβολών της θέσεως, όταν ο άρωστος είναι σε
μυοχάλαση και δεν γίνονται σωστοί χειρισμοί στον
αυχένα, μπορεί να προκληθεί βλάβη της αυχενικής μοί
ρας του νωτιαίου μυελού ειδικά, αν ο νωτιαίος σωλήνας
είναι στενός από οστεόφυτα ή από προηγούμενη αφαί
ρεση δίσκου.
Η πλάτη και ο αυχένας του αρρώστου πρέπει να παρα
μένουν στο ίδιο επίπεδο και το κεφάλι να στρέφεται σε
πλάγια θέση. Μη σωστή μετακίνηση των ώμων μπορεί
να προκαλέσει έκταση του βραχιονίου πλέγματος. Τα
γεννητικά όργανα του άνδρα και το σηΊθος της γυναίκας
πρέπει να προστατεύονται.
Στη θέση αυτ1Ί μπορεί να σημειωθεί φλεβικ1Ί συμφόρη
ση. Η λάθος τοποθέτηση του αρρώστου έχει σαν αποτέ
λεσμα τη συμπίεση του κοιλιακού τοιχώματος και την
απόφραξη της κάτω κοίλης φλέβας, με επακόλουθο την
ελάττωση της aρτηριακής πίεσης και την αύξηση της πίε
σης στις σπονδυλικές φλέβες και στο φλεβικό πλέγμα
του επισκληρίδιου χώρου.
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Εικ. 3. Α) Αποφvyιj υπερέκταση; u)μov, Β) Ελεύθερη κίνηση κοιλια
κού τοιχώματος,

Γ) Αποφυyιj

τραύματος προσοΊποv και

Δ)

Στηρίγ

ματα

Μια παραλλαγή της πρηνούς θέσης σε επεμβάσεις
σπονδυλικ1iς στήλης είναι η τοποθέτηση μεγάλου υπο
στηρίγματος κάτω από την πύελο του αρρώστου. Αυτό
�ιπορεί να συμπιέσει την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα,
τα αγγεία και τα νεύρα του μηρού, το περιεχόμενο της
κοιλιακής κοιλότητας και το πλάγιο μηροδερματικό
νεύρο6 (Εικόνα 4 ).

Εικ. 4.
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Ένας χρήσιμος τρόπος για την τοποθέτηση του αρρώ
στου για εγχείρηση της οσφυί' κής μοίρας της σπονδυλι
κής στήλης είναι η πρηνής καθιστική θέση με κεκαμμένα
άκρα (θέση προσκυνητήr'7·χ). Η θέση αυτή είναι πολύ
δημοφιλής, αλλά απαιτείται προσοχή ώστε να αποφευ
χθεί η συμπίεση του κοιλιακού τοιχώματος (Εικόνα 5).

Εικ. 5.

ΠΛΑΠΑ ΘΕΣΗ
Η

θέση αυτή είναι χρήσιμη για κροταφικές κρανιοτο
μές ή για εγχειρήσεις στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο. Στη
θέση αυτή το κεφάλι του αρρώστου πρέπει να τοποθε
τείται σε κατάλληλο υποστήριγμα γιατί υπάρχει κίνδυ
νος απόφραξης της σφαγίτιδας φλέβας και της σπονδυ
λικής αρτηρίας.
Το βραχιόνιο πλέγμα του υπερκείμενου άκρου κινδυ
νεύει από την πίεση που προκαλεί το ίδιο άκρο ή από
τυχόν έλξη. Το υποκείμενο άκρο πρέπει επίσης να προ
στατεύεται μ' ένα μικρό υποστήριγμα στην περιοχ1Ί του
ώμου το οποίο συγχρόνως θα προφυλάσσει και το δελ
τοειδή μυ από πιθανή βλάβη'1•
Υπάρχει κίνδυνος όλα τα μέρη του σώματος στα οποία
ο άρρωστος στηρίζεται να υποστούν συμπίεση (Εικόνα
6).

υποκείμενος πνεύμονας πιέζεται από τον υπερκείμενο
πνεύμονα. Ο όγκος των πνευμόνων ελαττίΔνεται, ειδικά
όταν οι δυνάμεις συμπίεσης είναι μεγάλες.
Η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (F.R.C.)
ελαττώνεται λιγότερο από ότι στην ύπτια θέση. Στην
πραγματικότητα αυξάνει στον υπερκείμενο πνεύμονα
αλλά σημαντικά ελαττώνεται στον υποκείμενο10•
Η αιματική ροή στους πνεύμονες διαφέρει λόγω της
βαρύτητας. Στον υπερκείμενο πνεύμονα η αιμάτωση
εξαρτάται από την διαφορά της πίεσης στην πνευμονική
αρτηρία και στις αεροφόρους οδούς. Στον υποκείμενο
πνεύμονα η ροή έχει σχέση με τη διαφορά πίεσης μετα
ξύ αρτηριών και φλεβόΝ. Συγχρόνως υπάρχει μια ανα
κατανο�lll του αίματος υπέρ του κατωτέρου πνεύμονα
;του μεγαλιόνει με την αύξηση των πιέσεων στις αεροφό
ρους οδού; του υ;τερκειμένου πνεύμονα. Ακόμη παρατη
ρείται μια ελάττωση της διάχυσης στον υποκείμενο
πνεύμονα ;του μπορεί να επηρεάσει της οξυγόνωση του
αρριόστου.
Το CΧJ-τοτέλεσμα της βαρύτητας στη συστηματική κυκλο
φορία είναι όμοια με αυτά της ύπτιας θέσης, αλλά λιγό
τερο έντονα.
ΚΑΘΙΣτΙΚΉΘΕΣΗ

Με τη θέση αυτή αναμφίβολα επιτυγχάνουμε μη συμ
φορημένο εγχειρητικό πεδίο σε επεμβάσεις στην ΑΜΣΣ
και στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο.
Ο άρρωστος τοποθετείται σε ειδική καρέκλα με το
κεφάλι στηριζόμενο εκ των έμπροσθεν με ειδικό υπο
σηΊριγμα σχήματος C (three-pin- patter) (Εικόνα 7).

Α
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Β

Εικ. 6. Λποφvyιj φλεβικής απόφραξης του κάτω άκρου

Η

επίδραση της πλάγιας θέσης στο καρδιαναπνευστι
κό σύστημα έχει σχέση με τη φύση της εγχείρησης και το
είδος της αναισθησίας. Το βάρος του κοιλιακού περιε
χομένου περιορίζει τις κινήσεις του διαφράγματος. Ο
Εικ.7.
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Στη θέση αυτή απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να
αποφευχθεί οποιαδήποτε έλξη του αυχένα. Ο συνδυα
σμός της κάμψης και στροφής της αυχενικής μοίρας μαζί
με τοπική πίεση, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο
νωτιαίο μυελό11• Οι πλάγιες επιφάνειες των γονάτων δεν
πρέπει να έρθουν σε επαφή με το υποστήριγμα της
κεφαλής γιατί μπορεί να συμβεί πάρεση του κοινού
περονιαίου νεύρου12•
Οίδημα προσώπου και γλώσσας περιγράφονται μετά
από επεμβάσεις σε καθιστική θέση πιθανόν εξ αιτία;
παρεμπόδισης της λεμφικής παροχέτευσης λόγω της
υπερβολικής κάμψης ή στροφής της κεφαλ1Ίς. Πίεση και
βλάβη του βραχιόνιου πλέγματος λόγω της κακή; θέση;
έχει επίσης αναφερθεί όπως και τετραπληγία α;rό ισχαι
μία της σπονδυλικής στήλης λόγω τη; μηχανι%* πίεσης
που επεκτείνεται σε ασθενείς με στένωση τη; αι•χενικ1Ί;
μοίρας. Η καθιστική θέση προκαλεί τι; λιγότερε; μετα
βολές στην πνευμονική λειτουργία. Δεν παρατηρείται
μείωση τη; λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητα;,
αλλά έχει σημειωθεί ελάττωση της ικανότητας διάχυση;
για το 0213•
Αντίθετα η θέση αυτή επηρεάζει πολύ το καρδιαγγεια
κό σύστημα. Παρατηρείται ελάττωση του ενδοθωρακι
κού όγκου αίματος, κατά 500 ml ή περισσότερο, οδηγώ
ντας σε μείωση της πίεσης στο δεξιό και αριστερό κόλπο
με επακόλουθο ελάττωση της καρδιακής παροχής κατά
12-20% και αύξηση των περιφερικών αγγειακών αντι
στάσεων κατά 50-80% με αποτέλεσμα μείωση της νεφρι
κής αιματικής ροής. Η εγκεφαλική αιματική ροή είναι
δυνατό να ελαττωθεί κατά 15% ή περισσότερο. Η καρ
διακή συχνότητα συνήθως δεν μεταβάλλεται ή είναι
δυνατόν να αυξηθεί ελαφρά. Οι μεταβολές αυτές έχουν
σαφείς επιπτcδσεις σε ασθενείς με ήδη επιβαρυμένο
καρδιαγγειακό ιστορικό και μειωμένες καρδιακές εφε
δρείες. Μη ελεγχόμενη υπέρταση, προχωρημένη ηλικία
και ασθενείς κατηγορίας IV κατά ASA αποτελούν σχε
τικές aντενδείξεις για την εφαρμογή καθιστικής θέσης
λόγω του ηυξημένου κινδύνου εμφάνισης υπότασης.
Απόλυτη εντένδειξη αποτελεί η εκσεσημασμένη υποο-

γκαιμία και το ανοικτό ωοειδές τρήμα14•15•1".
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το "transducer" του συστή
ματος άμεσης μέτρησης ΑΠ. συνιστάται να τοποθετείται
στο ύψος του αυτιού. Διαφορετικά η μέση εγκεφαλική
αρτηριακή πίεση διαφέρει από αυτήν που μετράται σε
άλλο χαμηλότερο σημείο αναφοράς σύμφωνα με τον
τύπο17'1'�.
cm (height difference)

Cerebral MAP=Measured ΜΑΡ-

1,3

Ο Cοοωιη και Hope' σε μια μελέτη τους αναφέρουν τις
αιμοδυναμικέ; μεταβολές που προκαλούνται από την
ύπτια στην καθιστική θέση σε αρρώστους με γενική
αναισθησία (;rιν. 1).
Ι /()!ακα; Ι
:\ΙΕ'ΓΑΒΟΛΕL ΊΏΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑ.ΚΩΝ JΙΑΙ>ΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΑΙLΘΗΗ>ΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΡΩΣΊΌ ΚΑτΑ. ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΗΣ ΑΙΙΟ ΥΙΙΠΑ ΣΕ ΚΑΘΙΣΊ'ΙΚΗ'

Καρδιαγγειακοί Παράμετροι

Μεταβολές

Αρτηριακιj πίεση

Αύξηση 0-40%

Καρδιακή παροχrj

Ελάττωση 12-20%

Καρδιακή συχνότητα

Αμετάβλητη ή αύξηση

Περιφερικές αγγειακές αντιστάσεις

Αύξηση.SΟ-80%

Εγκεφαλική αιματική ροή

ΕΜττωση 15%

Πίεση αριστερού και δεξιού κόλπου

ΕΜττωση δεξιάς<αριστεριjς

Η

αλλαγή της θέσης από την ύπτια στην καθιστικ1Ί και
αντιστρόφως πρέπει να γίνεται αργά και πάντα με συνε
χές monitoring1.
Σοβαρές επιπλοκές που σχετίζονται με την καθιστικ11
θέση είναι η αερώδης εμβολή, η παράδοξη εμβολή και
οι καρδιακές αρρυθμίες.
Η αερώδης εμβολή συμβαίνει σε ποσοστό 20-40% των
αρρώστων και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αλλά η πρώι
μη διάγνωση και θεραπεία από το χειρουργό και αναι
'
σθησιολόγο πολλές φορές έχει εκπληκτική επιτυχία1'20•
Πιο αναλυτικ11 ανά;rτυξη υπάρχει σε ιδιαίτερο κεφά
λαιο του τεύχους.
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