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Οι Νευροχειρουργικές Επεμβάσεις
σε Καθιστική Θέση
Ν.Κ. ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ- Β. ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ

Πολλές νευροχειρουργικές επεμβάσεις που αφορούν
υποσκηνίδιες παθήσεις αλλά και παθήσεις της αυχενι
κής μοίρας της σπονδυλικής στήλης γίνονται με τον
ασθενή σε καθιστική θέση1•
Η θέση αυτή πιστεύεται ότι προσφέρει πλεονεκτήματα
στους χειρουργούς, όπως καλύτερη και ευκολότερη προ
σέγγιση στο πεδίο, μικρότερη αιμορραγία και μικρότερη
πιθανότητα χειρουργικής κάκωσης. Για τον αναισθησιο
λόγο όμως η τοποθέτηση του ασθενούς σ' αυτή τη θέση
πολλαπλασιάζει τα προβλήματα που πρέπει να αντιμε
τωπίσει2-Ό
Πίνακας 1
ΚΑΘΙΣτΙΚΉ ΘΕΣΉ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
•

•

•
•
•

καλύτερη και ευκολότερη
προσπέλαση
μικρότερη παρεκτόπιση και
βλάβη ιιπιίJν
μικρότερη αιμορραγία
λιγότερο συχνή �λάβη νεύρων
καλύτερη εκτομή ιJγκου

•

•
•
•

πιUανότητα φλε�ικής αεριίJδους
εμ �ολ1iς
καρδιαγγειακή αστάθεια
παράδοξη αρτηριακή εμβολή
απαιτεί πολυπλοκιJτερο και πιο
αιματηρό monitoιing

Η διεθνής εμπειρία αξιολογεί ως σημαντικότερα τα
πλεονεκτήματα της μεθόδου και η προσοχή που δίδεται
είναι για την ανάπτυξη μεθόδων που θα βελτιώσουν την
ασφάλειά τη{
Η καλή γνό)ση των παθοφυσιολογικών μεταβολών που
συμβαίνουν κατά την τοποθέτηση του ασθενούς, αλλά
και κατά του χειρουργικούς χειρισμούς και η χρήση
βέβαια του απαραίτητου monitoring έχει εξασφαλίσει
σήμερα σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια της αναισθησίας.
Η επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα εμφανίζεται
όταν ο αναισθητοποιημένος ασθενής μεταφέρεται από
την ύπτια στην καθιστική θέση: παρουσιάζονται αιμοδυ
ναμικές μεταβολές που είναι ίδιες με αυτές που συμβαί
νουν σε υποβολαιμικό ασθενή.

Η μείωση του προφορτίου, επιφέρει μείωση της καρ
διακής παροχής, του όγκου παλμού, των πιέσεων των
δεξιών κοιλοτήτων, ενώ οι περιφερικές αντιστάσεις μ.ί'tΟ
ρεί να αυξηθούν και η συστηματικ1i πίεση να παραμείνει
σε φυσιολογικά επίπεδα.
Οι παραπάνω μεταβολές διαφέρουν από ασθεν1i σε
ασθενή εξαρτώμενες, όπως είναι φυσικό από την κατά
ταση της καρδιακής λειτουργίας, την κατάσταση των
αγγείων, τη χρήση αναισθησιολογικών φαρμάκων και τη
χορήγηση υγρών πριν την αλλαγή θέση(
Το μείζον πρόβλημα του αναισθησιολόγου εμφανίζε
ται σε ασθενείς με επιβαρυμένη καρδιακή λειτουργία
(π.χ. προηγούμενο έμφραγμα με καρδιακή ανεπάρκεια)
που εμφανίζουν αδυναμία να διατηρήσουν την καρδιαγ
γειακή σταθερότητα κατά την αλλαγή της θέσης. Τότε
τίθεται το δίλημμα αν θα συνεχιστεί η προσπάθεια για
την τοποθέτηση του ασθενούς σε καθιστική θέση, ακόμα
και με τη χρήση αγγειοδραστικών ή ινοτρόπων φαρμά
κων ή αν θα επιχειρηθεί η χειρουργική επέμβαση με τον
ασθενή σε πρηνή θέσηχιι.
Η δικιά μας εμπειρία δείχνει ότι σωστά προετοιμασμένοι
ασθενείς, με καλή ενυδάτωση και με πλήρες monitόring
μπορούν να τοποθετηθούν στη θέm1 αυτ1i με ασφάλεια.
Προεγχε ιρητική εκτίμηση και αναισθησία

Η προεγχειρητική εκτίμηση και η αναισθησία ακολου
θούν τις βασικές αρχές για όλες τις νευροχειρουργικές
επεμβάσεις. Ιδιαίτερα σημεία που πρέπει να επισημαν
θούν είναι τα ακόλουθα:
α. Ο έλεγχος του καρδιαγγειακού πρέπει να γίνει με τη
γνώση ότι ο ασθενής θα υποβληθεί σε ένα "ιατρογενές
υποβολαιμικό stress". Η αξιολόγηση των εφεδριών της
καρδιάς με τη λήψη καλού ιστορικού, την άριστη κλινική
εξέταση και τον καρδιολογικό έλεγχο μπορούν να βοη
θήσουν σημαντικά για τον σωστό προγραμματισμό των
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επεμβάσεων.
β. Ο αποκλεισμός ανοικτού ωοειδούς τρήματος συνί
σταται να γίνεται με υπερηχογραφία προεγχειρητικά, αν
και αυτό δεν αποκλείει τελικά την αρτηριακή παράδοξη
εμβολή.
γ. Ο έλεγχος της καλ1jς ενυδάτωσης του ασθενούς και
ο ατcοκλεισμός προεγχειρητικής υποβολαιμίας. Ανοικτό
ω οε ιδές τρή μα και υποβολαιμία αποτελούν απόλυτες
aντενδείξεις για την τοποθέτηση ασθενών σε καθιστι
ιz-ι4
κή θέση .

Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία η τοποθέτηση
κεντρικού φλεβικού καθετήρα στο δεξιό κόλπο και η
πλήρης επιβεβαίωση της σωσηjς του τοποθέτησης είναι
αναγκαία: ανευρίσκεται η θέση του δεξιού κόλπου με Εικ. Ι. Ο ασθενιjς σε καθιστικιj θι'ση.
διαδερμικό υπέρηχο αισθητ1jρα και με ταχεία έγχυση
υγρού μέσω του καθετήρα ανιχνεύουμε τον ήχο που
παράγεται. Αν δεν ανιχνευτεί ο ήχος τότε ή ο αισθητή
ρα; δεν είναι καλά τοποθετημένος Ίl ο καθετήρας δεν
είναι στο δεξιό κόλπο. Συνεχίζουμε την προσπάθεια
μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης ανίχνευση: πρέπει να τονι
στεί ότι δεν μπορεί να ξεκιν1jσει η χειρουργικ1j επέμβα
ση αν δεν υπάρχει πλήρης επιβεβαίωση διότι:
• αν απλά ο αισθητήρας είναι λάθος τοποθετημένος
τότε δεν θα μjιορέσει να ανιχνευτεί έγκαιρα η είσο
δος του αέρα στο δεξιό κόλπο (εκτός αν υπάρχει
έλεγχος και από διαοισοφάγειο υπερηχογράφο)
• αν ο καθετήρας δεν είναι στο δεξιό κόλπο, τότε
ακόμα και να ανιχνευτεί ο αέρας δεν θα μπορεί να
γίνει η άμεση αφαίρεσή του.
Εικ. 2. Η διάταξη στη χειροvργικιj αίθουσα για επεμβάσεις σε καθι
στικιj θι'ση
ε. Η ανάγκη για καλή ενυδάτωση των ασθενών πριν
την αλλαγή θέσης είναι προφαν1jς. Ιδιαίτερη αναφορά πλω:ές από αερcόδη εμβολή και έτσι η επικρατούσα
στο θέμα αυτό γίνεται στη συνέχεια1;.
γνιόμη είναι η πλ1jρης αJ[οφυγή στη χρ1jση του.
στ. Με το μηχανικό αερισμό προσπαθούμε να διατηρΙj
σουμε μερικ1j πίεση διοξειδίου του άνθρακα 35 mmHg.
Λειτουργικά ανενεργή καρδιακά shunt μπορεί να ανοί Συστήματα ελέγχου ή συστηματικός έλεγχος του ασθε
ξουν με τη χρήση του μηχανικού αερισμού. Θετικ1j τε/ω νούς ;
εκπνευστική πίεση (ΡΕΕΡ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Πολλές φορές έχει υποστηριχθεί ότι τα συσηjματα
χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα16'17•
ελέγχου μπορεί να αμβλύνουν την εγρήγορση του αναι
δεν
χορηγήται
σε
Ν20
Το
υποξείδιο
του
αζώτου
σθησιολόγου.
Ο ανθρώJ[ινος έλεγχος υπερτερεί του
ζ.
(
)
επεμβάσεις σε καθιστική θέση γιατί αυξάνει τον όγκο ελέγχου που μπορεί να κάνει κά.,-τοιο μηχάνημα με εξαί
του αέρα σε περίπτωση αερώδους εμβολ1jς. Υπάρχουν ρεση την κόπωση που στον άνθρωπο είναι φυσικ1j.
και απόψεις που υποστηρίζουν ότι είναι σκόπιμο να χρη
Για την αναισθησία όμως σε καθιστική θέση η ανθρώ
σιμοποιείται Ν20, γιατί με την αύξηση του όγκου του πινη προσοχή, η κλινική αντίληψη και η γρήγορη αντί
αέρα που γίνεται, ακόμα και μικρή ποσότητα αέρα που δραση δεν επαρκούν.
έχει εισροφηθεί θα γίνει αντιληπτή. Έχει όμως αποδει
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να υπάρχουν συστήματα που
χθεί ότι η χρ1jση του Ν20 αυξάνει τις θανατηφόρες επι- όσο το δυνατό πιο γρήγορα και J[άντως πριν αJ[ό την
δ.
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κλινική εκδήλωση, να μας επισημάνουν ότι έγινε αερώ
δης εμβολή.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις επιπλοκές και τα
συστήματα ελέγχου.
Η αερώδης μεταβολή είναι η συχνότερη και η πλέον
επικίνδυνη επιπλοκή για τους ασθενείς αυηiς της κατη
γορίας. Ανάλογα με το κέντρο που έχουν γίνει οι έρευ
νες και ανάλογα με τα συστήματα με τα οποία προσπα
θούν να ανιχνεύσουν την επιπλοκή αναφέρεται ότι συμ
βαίνει σε ποσοστό ως και 50% των ασθενών.
Η είσοδος του αέρα γίνεται αι-τό ανοικτές φλέβες του
χειρουργικού πεδίου και εξαρτάται από το μέγεθος των
φλεβών και από την κλίση πίεσης μεταξύ χειρουργικού
πεδίου και δεξιού κόλπου.
Ο αέρας που εισροφάται στο δεξιό κόλπο επειδή είναι
συμπιέσιμος παραμένει σε μεγάλο βαθμό σ' αυτόν ακο
λουθώντας τις κινήσεις του, παρεμποδίζει την φλεβική
επιστροφ1i και μειώνει τον όγκο παλμού.
Η βαρύτητα των αιμοδυναμικών επιδράσεων εξαρτά
ται (εκτός από τη γενική κατάσταση του ασθενούς) αιτ- ό
τον όγκο του εισροφηθέντος αέρα και την ταχύτητα
εισόδου.

Τελοεκπνευστικό C02

Οισοφάγειο στηθοσκόπιο

'�"'""-"�-

Κεντρική
φλεβική γραμμή

--L---:.:-τ-�Γ'Γ- Doppler

Εικ. 3 Προτεινύμενα σvστιίfιατα ελέγχου

1/ίνακας 2
ΤΑ MONΠORS ΚΑΙ τΙ ΑΝΙΧΝΕΥΟΥΝ
Διαδερμικci ή
διαοισοφιiγειο DoppleΓ:
Διαοισοφάγειο
υπερηχοχαρδιογράφημα:
PetC02:

εμφάνιση αέρα στο δ. κόλπο
απι\τομη πτιiJση του εχπνεόμοενου C02

PetN,:

αιφνίδα αύξηση του εκπνεόμενου Ν,

CVP:
ΡΑΡ:
ΜΑΡ :
HR:

αύξηση
αύξηση
:ττιδση
ιωξηοη

ήχος ειοιiδου riέQri στο δ. χόλπο

Ανάλογα με το μηχάνημα ελέγχου έχουμε και τα στοι
χεία ;του αποδεικνύουν την εμβολ1i και τη χρονικ1i στιγ
�ηi που αυτά γίνονται αντιληπτά. Η προσπάθεια του
αναισθησιολόγου είναι να εντοπίσει το πιο ευαίσθητο
κλινικό σημείο από το πλέον αξιόπιστο μηχάνημα ελέγ
χου:
Οι κλινικές αυτές παρατηρήσεις συμβαίνουν μέσα σε
Ο, 1 1,25 min. Η σειρά με την οποία θα συμβούν και η
οποία έχει μεγάλη αξία για τον κλινικό γιατρό παρου
σιάζεται διαφορετική στις διάφορες βιβλιογραφικές
αναφορές. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τρεις διαφορε
τικές εκτιμήσεις για το χρόνο εμφάνισης των κλινικών
σημείων μετά αι-τό αερώδη εμβολ1i (εικόνα 4α, β, γ)'"23•
Η διαοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία μας δίνει
αξιόπιστες πληροφορίες για την είσοδο αέρα στο δεξιό
κό/w-το αλλά και για την δίοδο αέρα από τη δεξιά στην
αριστερή καρδιά. Ακόμα μπορεί να δcδσει πολύτιμες
πληροφορίες για τη λειτουργικ1i κατάσταση της καρδιάς
μετά την αερώδη εμβολή.
Όταν ο αέρας από τον δεξιό r::όλπο και τη δεξιά κοιλία
περνάει στην πνευμονικ1i κυκλοφορία ένα τμψια των
πνευμόνων αερίζεται αλλά δεν αιματcδνεται: έτσι έχουμε
διαταραχές αερισμού αιμάτωση; (V/Q) με αποτέλεσμα
την περαιτέρω μείωση του τελοεκ;τνευστικού C02. Η
σχέση PAC02 Ι PaC02 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν
ένας χονδριr::ό; δείκτη; για τον υπολογισμό του ηηiμα
το; των πνευμόνων ;του αερίζεται αλλά δεν αιματcΔνεται:
όταν το κλάσμα μειωθεί 0.9-0.75-0.5, αντίστοιχα το lOo/c,
40o/c, 60o/c των πνευμόνων αερίζεται αλλά δεν αιματu)νε
ται=Ό
Η αύξηση τη; πίεση; στην πνευμονικ1i κυκλοφορία
γίνεται πολύ γρ1iγορα, μετά την είσοδο του αέρα . Υπάρ
χουν συγγραφεί; που πιστεύουν ότι η αύξηση της πίεσης
στην πνευμονικ1i αρτηρία είναι από τα πλέον γρ1iγορα
κλινιr::ά σημεία. Παρ' όλα αυτά η χρ1iση του καθετήρα
-
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Α

Β
Α. Τροποποίηση εικr5νας απr5 1Λιcα.Ι·

IV.S'.· How to ιιzαιιαgc αιΊ· eιιzbοli.ϊιιι.

Pro!JlcnH ίιι Aιιe.Ι·the.Ι·ia 1987; 1:299.

Β. Αλλαγές σε φυσιολογικές παραμέτρους r5σο αυξιiνεται ο ιiγκος του
εισροφηθέντος αέρα. Τροποποίηση εικ6νας απ6 Cucchiaι'G Rf; Black

.s; .SΊeίnkeler JA: Λne.ϊthe8ίa for ίιιtrαααηίαl ριυccdιπe.1· ρ. 849. !η ΒαΓα8/ι
PG, Gιιlleιι Bf; .SΊoeltίιzg RK ClinίcalΛιzc8the8ίa, 1989.
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ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ
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ΛΛΛΛΓΕΣ

ΛΛΑΙ'ΕΣ

ΑΛΛΑΙ'ΕΣ
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fι.:ι
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C.O.
CVP

ΒΡ
ECG
SΤΠΗΟ

�

Γ

ο
MEIOYMENII ΕΥΑΙΣ�ΙΙΣΙΛ

Γ. Τροποποίηση απ6 8haρiro Η., Cπιmιnond 1: Neuro.l'lιιgίcal Ane.Ι'Ihe.ϊia
ίιι Mίller: Ane.ϊthc.ϊίa, μ. 1904.

Εικ. 4α, 4β, 4γ.
2'τις εικr5νες 4α, 4β, 4γ παρουσιάζονται οι αλλαγές που συμβαίνουν ι5σο μεγαλώνει η αερώδης εμβολή καθώς επίσης και η ευαισθησία των συστη
μάτων ελέγχου.
Υπάρχουν διαφορές για το ποιες κλινικές αλλαγές συμβαίνουν πρώτες; π.χ. πρώτα αυξάνει η ΡΑΡ (εικι5να 4γ) ιj πρώτα μειώνcται το τελοεκπνευ
στικr5 co2 (εικr5να 4α);
Γεγον6ς είναι βέβαια 6τι η πρώτη ανίχνευση μπορεί να γίνει πριν συμβούν οι κλινικές αλλαγές: το διαοισοφάγειο Dορρlα, η διαοισοφάγειος υπε
ρηχοκαρδιογραφία και το διαδερμικιί Doμμler έχουν σύμφωνα με ι5λυυς τους συγγραφείς μεγάλη ευαισθησία στην πρώιμη ανίχνευση της αεριv
δους εμβολιjς.
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της πνευμονικής αρτηρίας δεν προτείνεται σαν απαραί αυτών, απαιτείται η χρήση των προκλητών δυναμικών.
τητο monitoring, εκτός αν συνυπάρχουν προβλήματα Το νεύρο που συχνότερα υφίσταται βλάβες είναι το προ
από το καρδιαγγειακό. Πρόβλημα με τον καθετήρα S.G. σωπικό σε ποσοστό ως και 100% αν ο όγκος υπερβαίνει
αποτελεί η μικρή διάμετρος του τμήματος που βρίσκεται τα 4 cm. Άλλα νεύρα είναι το τρίδυμο, το ακουστικό, το
στο δεξιό κόλπο και η πιθανή δυσκολία με την οποία γλωσσοφαρυγγικό και το πνευμονογαστρικό. Ερεθισμός
μπορεί να γίνει η αφαίρεση του αέρα που θα εισροφη επίσης του προμήκη μπορεί να προκαλέσει αιμοδυναμι
θεί.
κές μεταβολές και αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό52·]J.
Η κεντρική φλεβική πίεση αυξάνεται και αυτή μετά
Από την πλευρά μας ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
από αερώδη φλεβική εμβολή αλλά η αύξησή της δεν δίνεται επίσης στις διαταραχές της αναπνοής κατά τη
συμβαίνει γρήγορα. Η πτώση της καρδιακής παροχής, φάση της aφύπνισης των ασθενών, που χειρουργούνται
της συστηματικής aρτηριακής πίεσης και του PetC02 σε καθιστική θέση. Εάν μπορούμε να αποκλείσουμε
συμβαίνει αργότερα και βοηθούν στην ανίχνευση της φαρμακευτική επίδραση στο ρυθμό της αναπνοής, τότε
αερώδους εμβολής.
πρέπει να ενημερώσουμε τους χειρουργούς γιατί μπορεί
Συμπερασματικά υπάρχει μεγάλη ποικιλία monitors να υποκρύπτεται επιπλοκή χειρουργικής αιτολογίας.
που μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών
Η τελική επιλογή εξαρτάται πολλές φορές από τις δυνα
τότητες του νοσοκομείου. Βασικά monitors πρέπει να ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ
θεωρούνται τα πλέον φτηνότερα: ένας καλός καπνογρά 
φος και αξιόπιστο διαδερμικό Doppler.
Η αντιμετώπιση της αερώδους εμβολή ς περιλαμβά

νει την αναρρόφηση διαμέσου του καθετήρα που βρί
σκεται στο δεξιό κόλπο. Ενημερώνουμε επίσης τους χει
ρουργούς για να ελέγξουν το πεδίο τους και να ανακα
λύψουν τα ανοικτά φλεβικά στελέχη. Αν η είσοδος του
αέρα συνεχίζεται τους ζητάμε να ρίχνουν συνεχώς
φυσιολογικό ορό στο πεδίο για να αποφευχθεί η εισρό
φηση αέρα. Αλλαγή θέσης μπορεί να απαιτηθεί εάν
συνεχιστεί ή είσοδος αέρα. Τα ινότροπα ή τα αγγειο
δραστικά φάρμακα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα γιατί
μπορεί να χρειαστούν εάν παραταθούν οι επιπτώσεις
της αερώδους εμβολής25-4".
Η παράδοξη αρτηριακή εμβολή δεν είναι πολύ συχνή
επιπλοκή αλλά είναι η πλέον επικίνδυνη. Πολλοί ασθε
νείς χωρίς ιστορικό καρδιακής νόσου είναι δυνατό να
έχουν ανοικτό ωοειδές τρήμα, σε ποσοστό που φτάνει
σύμφωνα με ορισμένες μελέτες στο 25%47·"·�.
Υπάρχει περίπτωση κάτω από συνθήκες μηχανικού
αερισμού και εφ' όσον γίνει αερώδης εμβολή, ποσότητα
αέρα να περάσει στις αριστερές κοιλότητες και από εκεί
στη συστηματική κυκλοφορία, με τελικό αποτέλεσμα
βλάβη του εγκεφάλου. Η επιπλοκή αυτή γίνεται αντιλη
πτή μετά το τέλος του χειρουργείου4v51•
Μέθοδος εκλογής για τον έλεγχο της παράδοξης εμβο
λής είναι η διαοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία.
Βλ ά β ες κρανιακ ών νε ύρω ν μπορεί να συμβούν σε
ασθενείς που χειρουργούνται σε καθιστική θέση. Για
τον έλεγχο των νεύρων και την αποφυγή των επιπλοκών

Γενικές Πληροφορίες

Οι γενικές αρχές που ρυθμίζουν τη χορήγηση υγρό)V
στοvς ασθενείς σε αναισθησία δεν επαρκούν για τους
νευροχειρουργικούς ασθενείς. Απαιτείται αντιμετώπιση
που πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν της την κατάσταση του
αιματοεγκεφαλικού φραγμού (Β.Β.Β.) και τους παράγο
ντες που διακινούν υγρά μέσα και έξω από τον εγκέφα
λο.
Αντίθετα από ότι συμβαίνει στους περισσότερους
ιστούς του οργανισμού, ο εγκέφαλος "προστατεύεται"
από ένα δίκτυο ενδοθηλιακό)V κυττάρων που βρίσκονται
στο εσωτερικό των τριχοειδικών αγγείων του εγκεφάλου
και τα οποία είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους έτσι
ώστε να επιτυγχάνεται μια τέλεια "στεγανότητα" κατά
�ηΊκος των τριχοειδόJν. Η μόνη οδός για να περάσουν
μόρια από τα αγγεία μέσα στον εγκέφαλο είναι να
περάσουν δια μέσου των ενδοθηλιακών κυττάρων: τα
λιποδιαλυτά μόρια περνούν με απλ1Ί διάχυση (λιποδια
λυτά άλλωστε είναι και τα αναισθητικά). Τα υπόλοιπα
μόρια πρέπει να χρησιμοποιήσουν ειδικές πρωτε"lνες
μεταφορείς που είναι ειδικές για κάθε είδος μορίου που
μεταφέρεται. Το νερό μπορεί βέβαια να περνά ελεύθε
ρα δια μέσου των τριχοειδών. Διακινείται όμως από την
"οδηγό πίεση" που έχει σχέση με την υδροστατική, την
ωσμωτική και την ογκωτική πίεση.
Μεταβολές του ΒΒΒ προκαλούν ανώμαλη διέλευση
μεγάλων μορίων και υγρών από το αίμα στο διάμεσο
χώρο του εγκεφάλου. Ο μηχανισμός βλάβης του ΒΒΒ
ουσιαστικά μοιάζει με διαρροή από διάταση ή σπάσιμο
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των στενών συνδέσεων των ενδοθηλιακών κυττάρων.
Για παράδειγμα, όταν η υπέρταση υπερβαίνει την
αυτορρύθμιση των εγκεφαλικών αγγείων, τα τριχοειδ1i
του εγκεφάλου διατείνονται βίαια. Αυτό προκαλεί
χάσματα ανάμεσα από τα οποία τα μόρια μπορούν να
περνάνε ελεύθερα. Χάσματα επίσης συμβαίνουν σε
θάνατο ενδοθηλιακών κυττάρων από τραύμα ή από τοξί
νες.
Ρ1iξη του ΒΒΒ παρατηρείται επίσης σε όγκους εγκε
φάλου. Κ αθώς ο όγκος αυξάνει διεγείρει την ανάπτυξη
νέων αγγείων. Τα νεοσχηματισμένα τριχοειδ1i έχουν
ενδοθηλιακό στρώμα παρόμοιο με αυτό που βρίσκεται
στα τριχοειδ1i εκτός εγκεφάλου. Αυτά τα αγγεία έχουν
ευρείς μεσοκυττάριους πόρους που φτάνουν τα 65 Α σε
σχέση με τα 7 Α των πόρων των εγχεφαλιιω)ν τριχοει
δών. Επομένως τα τριχοειδ1i μέσα χαι '(ύρω α;τό τον
όγκο μπορεί να διαχέουν υγρά χαι ;τρωτεϊνε; του αίμα
τος προκαλώντας εγκεφαλικό οίδημα.
Η θεραπεία για ένα διαταραγμένο ΒΒΒ είναι αμφιλε
γόμενη. Η δεξαμεθαζόνη θεωρείται ότι σταθεροποιεί ll
αναστρέφει μερικά τη βλάβη από έναν ενδοκράνιο
όγκο. Η χρήση της όμως για θεραπεία άλλης διαταραχής
του ΒΒΒ (π.χ. τραύμα, υποξία) δεν συνδιάστηκε με
καλύτερη εξέλιξη. Ακόμη υπάρχει η υπόθεση ότι η
χρήση των στεροειδών σ' αυτές τις περιπτώσεις μπορεί
να είναι βλαβερή εξ' αιτίας της συνυπάρχουσα; υπερ
γλυκαιμία;.
Συμπληρωματικά μέτρα για να υποβοηθήουμε τον
εγκέφαλο στον οποίο υπάρχει βλάβη του ΒΒΒ είναι τα
ίδια με αυτά που θεραπεύουμε μια αυξημένη ενδοκρά
νια πίεση. Αυτό περιλαμβάνει έγερση τη; χεφαλ1i;, οξυ
γόνωση, έλεγχο της αρτηριακ1i πίεση;, προφύλαξη α;τό
σπασμούς, χορ1iγηση μαννιτόλης κ.α '"'''.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ

1. Χρησιμοποιείτε διαλύματα που δεν έχουν γλυκόζη
2. Χρησιμοποιείτε διάλυμα φυσιολογικού ορού - Ringer
's Lactate για αναπλήρωση όγκου
3. Περιορίστε το hetastarch σε 1 ως 1,5 λίτρο για αποφυ
γΊi διαταραχής πηκτικότητας
4. Διατηρήστε τον αιματοκρίτη 30-35%
5. Διατηρήστε τους ασθενείς ευβολαιμικούς και ταυτό
χρονα διατηρ11στε τους αρρώστους με όγκο "στε
γνούς", με τραύμα "φυσιολογικούς" και με ανεύρυσμα
"υγρούς".
6. Χρησιμοποιείστε τη μαννιτόλη έγκαιρα. Να ολοκλη-
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ρωθεί η έγχυσή της 20 min πριν την ολοκλήρωση της
κρανιοτομ1iς
7. Σε καταστάσεις με μεγάλο οίδημα χρησιμοποιείστε
και φουρασεμίδη
8. Σε χρόνια προεγχειρητική χρήση μαννιτόλης, ζητείστε
μέτρηση ωσμοτικότητας του πλάσματος πριν τη χρήση
της μαννιτόλης
9. Κρατείστε σε εφεδρία φλεβική (1i φλεβικές) γραμμές.
Οι παραπ ά νω οδηγ ίες μπορούν να ισχύσουν και γ ι'
αυτούς που χειρουργούνται σε καθιστική θέση;

Ισχύουν αλλά δεν επαρκούν. Από τα σημαντικότερα
:-τροβλ1Ίματα που έχει αυτή η θέση και που κάνει την
εφαρμογ1Ί τη; δύσκολη στα περισσότερα νευροχειρουρ
'(ιχά κέντρα είναι η αιμοδυναμικ1i αστάθεια των ασθε
νcδν αι•τcδν η οποία παρουσιάζεται ιδιαίτερα όταν τοπο
θετούνται στην τελικ11 τους θέση.
Η χρ1iση διάφορων τεχνικών για τη σταθεροποίηση
του καρδιαγγειακού έχει συμβάλλει στη μείωση των επι
πλοκών (σταδιακή τοποθέτηση του ασθενούς, δέσιμο
των ποδιών, χρήση αγεειοδραστικών φαρμάκων, υπερε
νυδάτωση).
Το νοσοκομείο ΑΧΕ ΠΑ, πρώτο στον ελληνικό χώρο
εφαρμόζει πάνω από 10 χρόνια τη μέθοδο αυτ1i χωρίς
σημαντικές αρνητικές για τους ασθενείς επιπτcόσεις. 450
περLιου ασθενείς χειρουργήθηκαν σε καθιστική και ημι
καθιστικΊi θέση. Η διεγχειρητικ1i θνητότητα είναι 0%
όπως και η παράδοξη αρτηριακή εμβολ1i, αν και στο
νοσοκομείο μας δεν γίνεται ο υπερηχογραφικός έλεγχος
των ασθενcδν προεγχειρητικά και διεγχειρητικά.
Ο αριθμός των αερωδών εμβολcόν δεν έχει καταγραφεί
με σωστό επιστημονικά τρόπο. Υπάρχουν δύο μελέτες
;του :-τεριλαμβάνουν ένα μιχρό μόνο αριθμό περιστατικcδν
(50 περιστατιχά) τα ο;τοία μελεηiθηχαν πλ1iρως χαι στις
ο;τοίε; η εμφάνιm1 ΑΕ. χψαίνεται μεταξύ 19-25%.
Για την άλλη σημαντικ11 επι;τλοχΊi, την υπόταση κατά
την το:-τοθέτηση των ασθενών, χρησιμοποι1iθηκε προ διε
τίας χαι η χρ1iση των υπέρτονων διαλυμάτων NaCI
7.5%.*
Στην μελέτη συμπεριλ1iφθησαν εικοσιένα ασθενείς
ηλικίας 27-70 χρόνων και κατηγορίας Π-ΠΙ κατά ASA
που επρόκειτο να χειρουγηθούν για όγκο του οπίσθιου
κρανιαχού βόθρου.
Οι ασθενείς έπαιρναν προνάρκωση νιτραζεπάμη 10
mg το βράδυ, πριν την επέμβαση και διαζεπάμη 10-15
mg το πρωί, 1,5 ώρα πριν την είσοδό τους στο χειρουρ
γείο.

*Η ΧΡΗΣ/1 ΥJΊΙ-;ηΌΝΟΥ ΔΙΜΥΜΛΤΟΣ ΝαCl7.5%ΣΠΙΝ ΑΝΑ!ΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΚΑΘΙΣΠΚΗ ΘΕΣ/1,
Ν. Κ. Καπανίr\ης, Π Καζαμίας, Β. Γροσομανίδη:;, Δ. Παπαr\ι5ποvλος, Ε. Βc5λακλη, Λ. Καράογλοv, Λ. Μύττας,
Λναισθησιολοyικιj Κλινικιj, Γ. Π Ν. Θ. 'ΆΧΕΠΑ"
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Πι'νακας 3

1

ΦΑΣΗ
H.R.

bits/min
Μ.Β.Ρ.
mmHg
C.V.P.
mιnHg
Μ.Ρ.Α.Ρ.
mmHg
W.P.
mmHg
C.I.

L/m'
Sv02

%

2

3

ομάδα [
[[
[[[

66.2+6.7

53.2+4.8*

63.4+5.lJ

54.4+4.3*

58.7+4.lJN.S.

67.1+7.Χ

52.6+3.Υ*

61.3+5.6N.S.

ομάδα [
[[
[[[

lJ2.7+7.1

7Χ.4+6.0*

73.1+5.5*

94.6+�.�

75.4+5.6*

71.3+5 Ο* 2/3

Υ4.1+0.5

77.1+5.2*

60.5+5.lJN.S.

(

��.7+5.lJ

ομάδα [
11
111

4.3+1.0

5.2+1.6N.S.

3.7+1.0

5.5+1.4N.S.

1.1J+0.3'

4.2+ 1.2

5.H2.0!'\.S.

3.3+1.0 N.S.

ομάδα ι
11
[[[

15.S+2.4

1�.7+3.2 N.S.

�.3+2.1

16.3+3.4

1Η+2.� 1\.S.

10.7+2.5*

1�.4+2.9

12.S+3.1 N.S.

13.9+3.11 N.S.

lJ.2+2.11

�.6-'-1.2 :\.S.
�.5+ υ :-.:.s.
7.11+1.2 :\.S.

5.3+Ι.Ψ

lJ.3+2.6 N.S.
2.24+11.5"'

ομciδα ι
11
[[[

ι Ι Ι.4+2.3
IO.Y-i-2.1

ομάδα [
[[
111

3.45+0.3

2.7ΗΙΙ.3'

3.51+0.5

2.75+11.4"

3.411+0.3

2.70+0.3"

ομciδα ι
I!
[[[

ο3.5Η.2

1.1J+0.2''

7.5+1.Γ

2.45+113'"
3.31+11.6

#
SS.3+5.2 #
S6.6+5.9 #
SlJ.1+6.1

7�9.6+5.7
SO.l +4.0

)

#

#

(2/3)

S2.4+5.0 N.S.
S3.Y+6.lJ N.S.
o2.f.J+5.5 N.S.

Υπουημε(ωση:

Ν.$.

: στrπιυτ ικci ασιίμαvτες διαφορές

*: οτατιστικci σημαντική πτώση στο επίπc·δο

Μετά την είσοδο στο χειρουργείο χορηγείτο οξυγόνο
με μάσκα και συνδέονταν οι ασθενείς με καρδιογράφη
μα, αυτόματο πιεσόμετρο, παλ μικό οξύμετρο και περι
φερικό νευροδιεγέρτη. Όλες οι γραμμές τοποθετούνται
πριν την χορ1iγηση αναισθησίας και συγκεκριμένα:
- φλεβικός καθετήρας 16G στο αριστερό χέρι για
χορ1iγηση υγρcδν
- αρτηριακός καθετ1iρας 20G (σύνδεση με monitor
Cardio-Cap της Datex)
- καθετήρας Swan Ganz (δια μέσου της δεξιάς έσω
σφαγίτιδας) με ά μεση μέτρηση του κορεσμού του
μικτού φλεβικού αίματος (Opticatch cather-fiberoptric
pulmonaιy arteιy catheter model p7110).
Πρω τόκολλο εισαγωγή ς στην αναισθη σία
•

•
•
•
•

Μιδαζολάμη 3-5 mg (πριν την τοποθέτηση των καθετήρων)
Θειοπεντάλη 4-5 mg!Κg ΒΣ
Φεντανύλη 10 γ/Κg ΒΣ
Βεκουράνιο 0.15 mg/Kg ΒΣ
ΞυλοκαLνη lmg/Κg ΒΣ

Πρω τόκολλο διατήρησης αναισθησίας
•

Οξυγόνο 100%, Ισοφλουράνιο 0.8-1.5%, Φεντανύλη

•

•

0.001

# : ιπατιστικci σημαvτικιί αύξηιπι ιπο επι'πεδο Ο. 00 I

20γ/Κg ΒΣ μετά την σταθεροποίηση του ασθενούς.
Βεκουρόνιο ανάλογα με τις ενδείξεις του νευροδιε
γέρτη.
Αερισμός με IPPV χωρίς ΡΕΕΡ με στόχο διαηiρηση
PaC02 28-33 mmHg

Πρω τόκολλο χορή γησης υγρών

Στην ομάδα Ι εδίδοντο 15 ml/Kg ΒΣ σε διάλυμα R/L
μέχρι την εισαγωγή στην αναισθησία και 10 ml/Kg
μέχρι να τοποθετηθεί ο ασθενής στην τελικ11 του
θέση.
• Στην ομάδα Π εδίδοντο 15 ml/Kg ΒΣ σε διάλυμα R/L
μέχρι την εισαγωγή στην αναισθησία και 30 ωl/Kg
μέχρι να τοποθετηθεί ο ασθενΙiς στην τελικ1i του
θέση.
• Στην ομάδα ΠΙ εδίδοντο 15 ml/Kg ΒΣ σε διάλυμα R/L
μέχρι την εισαγωγ1i στην αναισθησία και 250 ml NaCJ
7.5% δέκα λε;ττά ;τριν αρχίσει η τοποθέτηση του
ασθενούς στην καθιστική θέση.
Καταγράφηκαν οι παρακάτω ;ταράμετροι:
- Καρδιακ1Ί συχνότητα (H.R.),
- Μέση αρτηριακή πίεση (Μ.Β.Ρ.),
- Κεντρική φλεβική πίεση (C.V.P.),
- Μέση πίεση πνευμονικής αρτηρίας (Μ.Ρ.Α.Ρ.),
•
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- Πίεση εξ ενσφηνώσεως (\\'.Ρ.),
- Καρδιακός δείκτης (C.I.)
- Κορεσμός μικτού φλεβικού αίματος (Sv02).
Η καταγραφή γινόταν σε τρεις φάσεις:
• ΦΑΣΗ 1: πριν την εισαγωγή στην αναισθησία,
• ΦΑΣΗ 2: 3 min μετά την εισαγωγή στην αναισθησία
και
• ΦΑΣΗ 3: 3 min μετά την τοποθέτηση του ασθενούς σε
καθιστική θέση.
Αποτελέσματα

Κανένας από τους ασθενείς δεν παρουσίασε αιμοδυ
ναμική αστάθεια που να αναγκάσει στην ε'rχατάλειψη
της καθιστής θέσης ή στη χρήση ινοτρόπων 1l αγγειοδρα
στικών φαρμάκων.
Οι ασθενείς της ομάδας Ι και της ομάδα; ΙΙ είχαν στα
τιστικά* την ίδια αιμοδυναμική συμπεριοφορά (Πίνακας
3): πτάJση της Μ.Α.Ρ., της C.V.P., της Μ.Ρ.Α.Ρ., της W.P.,
και του C.I. στη φάση 3 σε σχέση με τις φάσεις 1 και 2.
Οι ασθενείς της ομάδας ΠΙ είχαν αιμοδυναμική απά
ντηση διαφορετική: Υπήρχε αύξηση της Μ.Α.Ρ. και του
C.I. στη φάση 3 σε σχέση με τη φάση 2, ενώ σε σχέση με
τις αρχικές μετρήσεις (φάση 1) στατιστικά* οι σφύξεις, η
μέση αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός δείκτης και οι πιέ
σεις στην πνευμονική αρτηρία παρέμειναν ανεπηρέα
στες (πίνακας 3).
Σε 4 ασθενείς (2 της ομάδας Ι και από 1 στις άλλες δύο
ομάδες) καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της επεμβάσε
ως αερ ώδης εμβολή. Σε μια μόνο περίπτωση (σε ασθεΑ

νή της ομάδας Ι) η εμβολή ήταν ευρεία και οδήγησε στην
τροποποίηση της αναισθησιολογικής τεχνικής.
Όταν αποφασίστηκε η χρησιμοποίηση του υπέρτονου
διαλύματος NaCI 7.5% ήταν γνωστό ότι συνιστάται η
χορήγησή του (μόνο του ή σε συνδυασμό με κολλοειδή)
σε καταστάσεις οξείας υπογκαιμίας. Όπως φαίνεται και
στη μελέτη η αιφνίδια μείωση του προφορτίου δεν μπο
ρεί να αντιμετωπιστεί ικανοποιητικά με την χορήγηση
μεγάλων δόσεων υγράJΥ πριν την αλλαγή της θέσης του
ασθενούς και έτσι προτάθηκε και εφαρμόστηκε η χρήση
του υπέρτονου NaCI.
Κλινικά αιϊοδείχθηκε ότι η χορήγηση 250 ml υπέρτο
νου διαλύματος ΝιιCΙ 7.5% βοηθά αποφασιστικά στην
σταθεροποίηση της αιμοδυναμικ1Ίς εικόνας. Το γεγονός
αυτό μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ασθενών
μέσω της διατήρησης της αιμοδυναμικής ισορροπίας και
όχι μέσω της εκ των υστέρων αποκατάστασής της.
Οι εργαστηριακές τιμές ηλεκτρολυτών που επίσης λαμ
βάνονταν από όλους τους ασθενείς κατά τη διάρκεια
της επεμβάσεως δεν έδειξαν διαφορές μεταξύ των ομά
δων. Όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν στην Μ.Ε.Θ.Α.
του νοσοκομείου μας και εξήλθαν από αυτήν σε 24-48
ώρες, χωρίς επιπλοκές. Συμπερασματικά μπορούμε να
υποστηρίξουμε ότι με τη χρήση του κατάλληλου
monitoring που θα περιλαμβάνει καθετήρα μέτρησης
πνευμονικών πιέσεων, η χορήγηση υπέρτονου διαλύ�ια
τος (NaCI 7.5%) είναι χρήσιμη για τη διατήρηση της
αιμοδυναμικής ισορροπίας του ασθενούς κατά τη διάρ
κεια της τοποθέτησής του σε καθιστική θέση.
Β
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Σχήμα Α. 2-χηματικιj απεικt5νιση των αλλαγα:ίν στον καρδιακtί t)είκτη
(CJ) και στη μέση αρτηριακιj πίεση (Μ.Β.Ρ.) στις 3 φάσεις.
bef' προ αναισθησίας
ajier anc.l'th: 3 ιηίη μετά την εισαγωγιj στην αναισθησία
afta .Ι"ίt: 3 nιin μετά την τοποθέτηση του ασθενούς στην τελικιj του
θέση.

''Η στατιστικιj ανάλυση έγινε με την μέθοδο analy.Ιί.Ι ofvaι-iance.

ιι.r.

aft.er ιnκth.

2-'χήμα Β. Στην ομάδα που πιjρε υπέρτονο NaCl (7,5%)(ομάδα 111).
Ο C1 και η Μ. Β.Ρ. είχαν σημαντικιj αιίξηση και παρουσ(ασαν κλινικά
σημαντικιj στα&ερt5τητα κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του
ασθενούς στην καθιιπικιj θέση.
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Καταγψ1ψ1j Ι.
Ι':πανειλημμι'νες ω:uriιr\ει; εμf!ολι'; μι· τυυτrίJ.ψJ!'Ι) .·ποίοη l'uCOJ·
αύξηση !'Λ. Ρ. και πλικιί :πu)ση τη:; Η!' μr rιι'ξηαη τοι• 1!.1<.

Κιαrιγψιq ιί 2.
Δ ι'ιι μηrίί.ε; περοίοει; εμβολές με πταίση 1'πCΧJ2,πτα!ση !J.Γ. κω αιίξη
οη σq ι'ξευη·. 1 I ω•rψριίφηση ππιί του καllετιfρα του οεξιοιί κιίλπου μας
ιΊ\ωσε περ(:rοt• 40 ιιι!ω'uα σε κάllε μια απrί τι; δύο αερώδεις εμβολι'ς.

2P�I

OXIMETRIX
Q

Q

3ΡΙ·Ι

90

.........................

60·-

... . .......

50

30

-�--ι
10-23-92

Καταγραψ1j 3.

Α{Jιστερά: 1:/ΚΙίνα (li:!}OJIJOU( ι:μβολ1jς μι· με(ωση τελοεκΠJ'FUΙΠΙΚΙJ/J ('()_,
αρτηριακ1j::: πiΈ:σης και σφιiξεων (;}

____ _

10-23-92

Δεξιά: η εικriJ•α της αερι(Η\οuς ε,ιιβολ1jς απιi

10-23-92

καταγραφ1j των ενδείξεων

του καllεπjρα σιινεχοιίς μι'τρησης του κορεcψιη! του μικτοιi φλεβικοιi
α(ιιατος

(,\'ν02)

παρουσιr.iζεται και ει\α! μια μεγcΊ.λη πτrι!ση του

που καllυστερε( χρονικιz (περt:-του 1-2
τελοαπνευστικιi co_,

ηιίιι)

81·02

σε σχι'ση με τψ πτώση στο
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