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Επεμβάσεις στη Σπονδυλική Στήλη: 

Η Εύκολη Πλευρά στη Νευροαναισθησία; 
Ε. ΒΟΛΑΚΛΗ -Λ. ΜΟΤΤΑΣ 

Οι επεμβάσεις στη σπονδυλικ1Ί στήλη για την aποσυ
μπίεση ριζών του νωτιαίου μυελού θεωρούνται πιο 

απλές από τις επεμβάσεις που αφορούν τον εγκέφαλο. 

Κρύβονται όμως και σ' αυτές πολλοί κίνδυνοι που πρέ
πει να επισημανθούν. Κυριότερο πρόβλημα είναι ότι 

αφορούν συνήθως νεαρά άτομα με καλοήθεις παθήσεις 

οπότε, οποιαδήποτε αποτυχία στην αναισθησιολογική 
τεχνική έχει μεγαλύτερο ιατρικό και κοινωνικό κόστος. 

Γενικά στοιχεία: αφορούν νεαρά συνήθως άτομα με 

προβλήματα στο κατώτερο τμήμα της οσφυ'ίκής και της 

αυχενικής μοίρας ενcδ σπανιότερα αφορούν και στη 

θωρακικ1Ί μοίρα. Ως παθήσεις αναφέρονται οι πιέσεις 

ριζών, νεοπλάσματα, αγγειακές δυσπλασίες 1l και aπο

στήματα. Οι ενδομυελικοί όγκοι ή τα μηνιγγιώματα είναι 

πάντως σπανιότερα στην σπονδυλική στήλη απ' ότι στον 

εγκέφαλο. Υπάρχουν επίσης μεταστατικοί όγκοι που 

μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες αιμορραγίες διεγχει

ρητικά. 

Προαναισθητική επίσκεψη: στους νεότερους ασθενείς η 

προαναισθητικ1Ί εκτίμηση και προετοιμασία περιλαμβά

νει ότι γνωρίζουμε για όλες τις επεμβάσεις επιπρόσθετα 

απαιτείται προσεκτική νευρολογική εκτίμηση. Στους ηλι

κιωμένους όμως ασθενείς με ελαττωμένες αναπνευστι

κές ή καρδιακές εφεδρείες και στους παχύσαρκους πρέ

πει να γίνει πολύ προσεκτικ1Ί εκτίμηση εξ' αιτίας τη; 

θέσης στην οποία τοποθετούνται. 

Θέση: Οι ασθενείς με προβλ1Ίματα στην αυχενική μοίρα 

μπορεί να τοποθετηθούν σε καθιστική θέση. Τα προβλή
ματα της θέσης αυτής περιγράφονται σε αντίστοιχο 

κεφάλαιο. Άλλες φορές μπορεί να τοποθετηθούν σε 
πρηνή θέση. Η πρηνής θέση και η γονατοαγκωνιαία 

είναι οι δύο θέσεις στις οποίες μπορεί να τοποθετηθούν 
όσοι χειρουργούνται στην οσφυ·ίκή μοίρα. 

Προβλήματα λόγω θέσεως 

α. Περιορισμός τοv αναπνευστικού: Οι παχύσαρκοι 

ασθενείς δεν τοποθετούνται σε γονατοαγκωνιαία θέση 

αλλά σε πρην1Ί, αφού πρώτα ειδικά μαξιλάρια τοποθετη
θούν στο θώρακα και στη λεκάνη για να μένει το διά
φραγμα ελεύθερο. 

β. Πίεση της κάτω κοίλης φλέβας: Φροντίζουμε η κοι

λιά να μην πιέζεται στην πρην1Ί αλλά και στην γωνατοα

γκωνιαία θέση για να αποφευχθεί η πίεση της κάτω κοί

λης φλέβας. 
γ. Υποβολαιμικό shock λόγω περιφερικής αγγειοδια

στολή; α-ιό την γενική αναισθησία και τη λίμναση αίμα

τος στα κάτω άκρα και την κοιλιά. Μπορούμε να βάλου
με ελαστικές κάλτσες στα πόδια των ασθενών. Ενυδατώ

νουμε τους ασθενείς, χρησιμοποιούμε επαρκή αλλά όχι 

ιδιαίτερα βαθειά αναισθησία και προσέχουμε για να 

πετύχουμε αργ1i μετακίνηση των ασθενών. Κατά τη 
διάρκεια της μετακίνησης του ασθενούς συνήθως για 

τεχνικού; λόγους τα συστήματα ελέγχου αποσυνδέονται. 

Πρέπει όμως να παραμένει και να χρησιμοποιείται 

οπωσδψτοτε ένα απο αυτά: οισοφάγειο στηθοσκόπιο, 

ηλεκτροκαρδιογράφο;, καπνογράφος, παλμικ6 οξύμε

τρο. 
δ. Ασθενείς με προβλήματα στην αυχενικ1] μοίρα μετα

κινούνται με 6σο το δυνατ6 ηπι6τερες κινήσεις και αν 

χρειάζεται τοποθετείται και προστατευτικός κηδεμόνας. 

ε. Μετά την τοποθέτηση στην τελική θέση ελέγχονται τα 

ευαίσθητα σημεία για να αποφευχθεί ιδιαίτερη πίεσ1Ί 

τους (μάτια, γεννητικά 6ργανα, χέρια). 

στ. Γίνεται καλό στερέωμα του τραχειοσωλ1Ίνα και 

μετά την τοποθέτηση του ασθενούς γίνεται επανέλεγχος 
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για την επιβεβαίωση της σωστής του θέσης. 
Έχει αναφερθεί βρογχόσπασμος λόγω μετακίνησής του 

τραχειοσωλήνα και ερεθισμού του λάρυγγα. Καλό 

βάθος αναισθησίας και χρήση καταλλ1Ίλων φαρμάκων 

σε άτομα με γνωστή προδιάθεση για βρογχόσπασμο 

μπορεί να βοηθήσουν στην αποφυγ1i της σοβαρής αυτής 

επιπλοκ11ς. 

Αναισθησία: περιγράφεται η χρήση της περιοχικΙiς αναι

σθησίας για την πραγματοποίηση των επεμβάσεων 

αυτόΝ. Η θέση όμως του ασθενούς και τα προβλ1Ίματα 

που του δημιουργεί έχουν κάνει τη γενική αναισθησία 

να επικρατήσει στα περισσότερα κέντρα. 
α. Όλα γενικά τα αναισθητικά μπορεί να χρησιμοποιη

θούν με ασφάλεια. Στις περι;ττcόσεις που η επέμβαση 

αφορά την αυχενικ1Ί μοίρα της σ.σ. μπορεί να έχοι'με 

προβλήματα με τη διασωλψιωση ποικίλη; αιτιολογία;. Η 

τεχνικ1i στη χρ1Ίση ενδοφλέβιων cιναισθητικιiJν μ:πιρεί 

να τροποποιηθεί έτσι clκnε να μην καταργηθεί η ω•τι)μα

τη αναπνωi του ασθενούς. 
β. Η χρήση της σουκινυλοχολίνη; πρέπει να αποκλει

στεί σε ορισμένες περιπτύ)σει;, π.χ. τραύμα σπονδι'ί.ικ1j; 

στήλης. 

γ. Όταν υπάρχει επέμβαση στην αι'χενικΙj μοίρα τη; 

σ.σ. η χρήση μυοχαλαρωτικciJν μακρά; διάρκεια; πρέπει 
να αποφεύγεται. Ακόμα ;τρέπει να υπάρχει πλ1iρης 

έλεγχος της νευρομυ·ίκ1jς λειτουργίας με ηλεκτρομυο-
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γράφο, ακόμα και αν γίνεται χρ1jση μυοχαλαρωτικών 

μέσης 1j βραχείας διάρκειας (μιβακούριο, ατρακούριο ). 

Διαταραχές της αναπνοής που μπορεί να υπάρξουν μετά 

παρόμοιες επεμβάσεις θα πρέπει να μπορεί να διαφο

ροδιαγνωστούν από υπερδοσολογία μυοχαλαρωτικcδν. 

δ. Ασθενείς με νεοπλάσματα της σ.σ. υποβάλλονται 

συχνά σε ακτινοβολίες. Κατά την προεγχειρητικ1Ί επί

σκεψη θα πρέπει να επισημανθούν στοιχεία από φλεγ

μονΙi των ;τνευμόνων, αιματολογικές διαταραχές κ.α. 

που μπορεί να τροποποιήσουν την αναισθησιολογικ1j 

τεχνικ11. 
ε. Πολλοί χειρουργοί χρησιμοποιούν την τοπικ1i διήθη

ση με αδρεναλίνη. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τη συνολι

Κ1l της δόση. 

στ. Έχει περιγραφεί ω; σπάνια επι;rλοκ1j η μετακίνη

ση τοι' σπονδι'/,οι' κατά τη διάρκεια χειρουργικcδν χειρι

σμclη' και η τρcόση τη; αορηj; 1j της κάτω κοιλίας φλέ
Ι)α:. Η ε:τι:τί.οκ1j αι'ηj χαρακτηρίζεται α.ιό υψηλ1j θνητό

τητcι (ω; και I oocr των αναφερθέντων ;τεριστατικιδν). 

Αqύπνιση: πρέ:τει να γίνεται σε ύπτια θέση. Η μετακί
νηση των cωθενιiJν στην ύπτια θέση ;τρέ;τει να γίνεται με 
την ίδια :τροσοχ1j, ιδιαίτερα αν η ε;τέμβαση αφορούσε 
την αι'χενικΙj μοίρα. Οι ασθενεί; που χειρουργήθηκαν 
για πάθηση της αυχενικ1iς μοίρας, μπορεί να παρουσιά
σουν διαταραχές αναπνοής λόγω οιδ1Ίματος ή κάκωση; 
του νωτιαίου μυελού. 
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