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Ο Αναισθησιολόγος και 

ο Ν ευροχειρουργικός Άρρωστος εκτός Χειρουργείου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΪΔΑΤΣΗ 

Πριν ο νευροχειρουργικό; άρρωστος καταλ1iξει στο 
χειρουργείο έχει πολλές πιθανότητες να κάνει κάiτοιε; 
διαγνωστικές εξετάσεις σε χώρου; όπου τι; περισσότε
ρες φορές δεν υπάρχουν οι συνθ1iκε; εκείνες που α;ται
τούνται για σωστή αναισθησιολογική φροντίδα. Σκόπιμο 
λοιπόν είναι να αναφερθούν κατ' αρχ1iν οι προϋποθέ
σεις που καθορίστηκαν από την Ιατρική σχολ1i του 
Harvard για χορήγηση αναισθησίας εκτός χειρουργείου1: 
1) Παροχή οξυγόνου 
2) Αναρρόφηση 
3) Μηχάνημα αναισθησίας και εξοπλισμός ισοδύναμος 

με εκείνον του χειρουργείου 
4) Επάρκεια ηλεκτρικών παροχών 
5) Επάρκεια φωτισμού 
6) Άμεση πρόσβαση στον άρρωστο 
7) Δυνατότητα εκτέλεσης απινίδωσης 

8) Παρουσία αναισθησιολόγου 
9) Σύστημα επικοινωνίας για επίκληση βοήθεια;. 

Το νοσηλευτικό προσωπικό στους συγκεκριμένους 

χώρους συχνά στερείται εξοικείωσης με τη συνολικ1i 

αντιμετώπιση του αρρώστου που παίρνει αναισθησία. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την απόσταση από το 

χειρουργείο έχει σαν ενδεχόμενη συνέπεια την ανεπαρ

κή αναισθησιολογική βοήθεια, πράγμα που επιβάλλει 

την πρόβλεψη για βοηθητικό αναισθησιολογικό προσω

πικό. 
Οι τελευταίες πρόοδοι στην νευροακτινολογία έχουν 

επηρεάσει σημαντικά τις αναισθησιολογικές τεχνικές 
και την παρακολούθηση του αρρώστου. Τρεις κυρίως 
διαγνωστικές μέθοδοι εφαρμόζονται σήμερα στο νευρο
χειρουργικό άρρωστο: Η αξονική τομογραφία, η μαγνη
τική και η αγγειογραφία. Λιγότερο συχνά γίνεται η μυε
λογραφία μόνη της ή σε συνδυασμό, εφόσον υπάρχουν 
παθολογικά ευρήματα, με την αξονική τομογραφία. Η 

πνευμονοεγκεφαλογραφία έχει εγκαταληφθεί. 
Επειδ1i οι ακτινολογικοί μέθοδοι δεν είναι ιδιαίτερα 

ε:πόδυνοι οι περισσότεροι προγραμματισμένοι άρρω
στοι δεν έχουν ανάγκη αναισθησίας ή αναλγησίας. Εν 
τούτοις σε κάποιους ασθενείς είναι απαραίτητη η κατα
στολή εξαιτίας της κακής ψυχολογικ1iς τους κατάστασης 
που δημιουργείται στο νοσοκομειακό περιβάλλον. Κάθε 
άρρωστος που δεν μπορεί να παραμείνει ακίνητος έχει 
ανάγκη βαθειάς καταστολής ή αναισθησίας για όσο χρο
νικό διάστημα διαρκεί η ακτινολογική εξέταση. Άρρω
στοι υψηλού κινδύνου ή με ιστορικό αλλεργίας έχουν 
ανάγκη άμεσης αναισθησιολογικής παρακολούθησης 
και φροντίδας. Μια κατηγορία ασθενών είναι αυτοί με 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και με μεγάλη συμπίεση 
του εγκεφαλικού ιστού. Η γνώση της προστασίας του 
εγκεφάλου από την αυξημένη ενδοκράνια πίεση είναι 
απαραίτητη για τη σωσηi χορ1iγηση καταστολής στις 
περιπτώσεις αυτέςΌ 

Όσον αφορά την παρακολοVθηση αυτών των ασθε
νcόν, η Αμερικάνικη Αναισθησιολογική Εταιρεία (ASA) 

έχει βάλει προϋποθέσεις για το βασικό monitoring (21 
Οκτωβρίου 1992) που είναι3: 
1) Συνεχής παρακολούθηση του ECG 
2) Μέτρηση της αρτηριακ1iς πίεσης και παρακολούθηση 

του σφυγμού 
3) Επιπλέον παρακολούθηση της λειτουργίας του κυκλο

φορικού με παλμικό οξύμετρο 1l πληθυσμογράφο ή 
ακρόαση των καρδιακών ήχων. 

Εφόσον ο άρρωστος είναι διασωληνωμένος απαιτείται 
καπνογράφος για τη μέτρηση του τελοπνευστικού co2. 
Σε μη διασωληνωμένο κατεσταλμένο ασθενή το ETC02 
δεν αξιολογείται σωστά, ενώ μερικοί αναισθησιολόγοι 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά στηθοσκόπια για την παρα
κολούθηση των αναπνευστικών ήχων. 
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Επειδή πρέπει να υπάρχει άμεση πρόσβαση στον 
άρρωστο, στα αναισθησιολογικά μηχανήματα και στις 
συσκευές monitoring, ο σχεδιασμός των χωρών και ο 
όλος εξοπλισμός, είναι αρκετά τροποποιημένος σε 
σχέση με το χειρουργείο. Έτσι για παράδειγμα η παρα
κολούθηση στον μαγνητικό τομογράφο γίνεται με 
συσκευές εξειδικευμένες που οι βασικές προϋποθέσεις 
λειτουργίας τους θα αναπτυχθούν στη συνέχεια. Σημα
ντικό ρόλο παίζει η εξοικείωση των αναισθησιολόγων 
και του νοσηλευτικού προσωπικού με αναισθησιολογικά 
μηχανήματα παλαιού τύπου τα οποία, αν και δεν αντα
ποκρίνονται πολλές φορές στα πρόσφατα standards, 
συχνά βρίσκονται στους χώρους αυτούς. 

Η αναισθησιολογικ1i αντιμετώπιση αυτών των αρρώ
στων περιλαμβάνει: 

1) Την προαναισθητική εκτίμηση και προνάρκωση 

Εδώ έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση των συμτηωμά
των ενδοκρανίας πίεσης (πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος), 
νεφρικών δυσλειτουργιών, προηγούμενων αλλεργικών 
αντιδράσεων (αντίδραση στα σκιαστικά μέσα) και καρ
διοαναιινευστικcδν διαταραχcδν (τροποποίηση των αναι
σθητικcΔν τεχνικcδν). 

Η προνάρκωση πρέπει να βοηθάει στην ελάττωση του 
CBF, της CMR02, να αυξάνει το σπασμσγόνο ουδό και 
να προστατεύει τον εγκέφαλο από την ισχαιμία. Η δια
ζεπάμη, 5 - lOmg αιιό το στόμα, Jίληρεί κ�ιοιες από τις 
παραπάνω προϋποθέσεις. Η δρατεριδόλη έχει εντιεμε
τική δράση και ελαττώνει την CBF. Οι φαινοθειαζίνες 
που ελαττώνουν το σπασμογόνο ουδό, αλλά ι:υρίως Jίρο
σφέρουν προστασία έναντι της αλλεργίας αιιό τα σκια
στικά στη μυελογραφία, χορηγούνται δυο ημέρες πριν 
την εξέταση. Βρέφη μικρότερα από 6 μηνcδν συν1iθως 
παίρνουν ενδομυικά προνάρκωση μόνο ατροπίνη (1 Ο -
12μg/Kg). Άρρωστοι με μεγάλη ενδοκράνια υπέρταση 
δεν πρέπει να παίρνουν προνάρκωση. Φάρμακα διουρη
τικά, αντιυπερτασικά, αντιαρυθμικά και στεροειδ1i συνε
χίζονται μέχρι την ημέρα τη; εξέτασης. Ασθενείς με 
ιστορικό αλλεργίας πέρνουν στεροειδή (πρεδνιζόνη 50 
mg από το στόμα 6 - 18 ώρες πριν την εξέταση) και αντι
ισταμινικά (διφαινυδραμίνη 50 mg από το στόμα ή ενδο
μυ'ίκά 1h πριν την εξέταση). Τα ίδια φάρμακα μ .. ιορούν 
να δοθούν τη νύκτα και το πρωί πριν την έγχυση του 
σκιαστικού. Με εξαίρεση τους αρρώστους με στηθάγχη 
και αρρυθμίες, μερικοί αναισθησιολόγοι δίνουν εφεδρί
νη (25 mg από το στόμα) μια cδρα πριν την εξέταση1• Στο 
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νοσοκομείο μας δίνουμε σαν αντιιστααμικ1i προφύλαξη 
σε τρεις δόσεις, το δωδεκάωρο πριν την επέμβαση, 75 
mg υδροξυζίνη (Atarax) με 15 mg πρεδνιζολόνη (Presolone) 
από το στόμα. 

2) Την καταστολή 

Η ονομαζόμενη MAC αναισθησία (monitored anesthesia 
care) περιλαμβάνει το μη ε;τεμβατικό αιμοδυναμικό και 
ανα;τvευστικό monitoring, την χορήγηση οξι"(όνου την 
ενδοφλέβια καταστολ1i - αναισθησία σε εν1Ίλικες ιωι την 
από το στόμα, ενδομυικά, ενδοφλέβια ή α;τό το ορθό 
χορriγηση καταστολ1iς στα παιδιά1• 

Φάρμακα ;του χρησιμοJίοιούνται ενδοφλέβια για κατα
στολΊ1 στους εν1Ίλικε; είναι η μιδαζολάμη, η διαζεπάμη, 
τα οποιοειδ1i ( φεντανύλη) και η Jίροποφόλη. Η φεντανύ
λη σε αναλγητικές δόσεις (2μg!Κg) μπορεί να Jίροκαλέ
σει αναπvευστικ1Ί καταστολή 5 - 10 min μετά την έγχυση 
και για χρονικό διάστημα (1 cδρα περίπου) μεγαλύτερο 
από του αναλγητικού της αποτελέσματος (20 - 30 min), 
ενώ σε υψηλότερες δόσεις δυσκαμψία του θωρακικού 
τοιχώματος. Η επακόλουθη αύξηση του ΡαCΟ2 και του 
CBF επιβάλλει κατά τη διάρκεια της εξέτασης και της 
ανάνηψης παρακολούθηση του αρρώστου με το standaΓd 
monitoring. Η φεντανύλη μπορεί να συνδυαστεί με βεν
ζοδιαζεπίνες ή δροπεριδόλη παρέχοντας ελάττωση του 
CBF, της ICP και της CMR02. Η στάγδην έγχυση προ
ποφόλης και οι επαναλαμβανόμενες δόσεις πεντοθάλης 
αιιαιτούν μεγάλη προσοχ1i για τον κίνδυνο αναπνευστι
κής χαι καρδιαγγειακής καταστολής. 

Στα Jίαιδιά η καταστολή μπορεί να γίνει με μιδαζολά
μη αJίό το στόμα ( αφού αναμιχθεί με χάποιο χυμό φρού
του) σε δόση 0,5 mg!Kg μισ11 ώρα πριν την εξέταση. Από 
τη μύτη η μιδαζολάμη αυτούσια, σε δόση 0,2 - 0,4 mg/Κg 
προχαλεί χαταστολ1i σε 10 minΌ ΑJίό το ορθό σε διάλυ
μα 5ml φυσιολογιχού ορού (;τυκνότητα 0,12 % - 0,27% 
ανάλογα με τα χιλά) η δόση 0,5 - 0,8 mg/Kg ;τροκαλεί 
καταστολή σε 20 min'. 

Ένα μίγμα Jίου μJίορεί να χρησιμοποιηθεί από το 
όρθο σε παιδιά είναι 0,4 mg/Κg μιδαζολάμης, 3mg/Κg 
μεταμίνης χαι 25μg!Κg ατροπίνης σε διάλυμα φυσιολογι
κού ορού7• Βέβαια η από το όρθο χορ1Ίγηση δεν ενδεί
κνυται σε διαρρο'ίκά σύνδρομα. Η χορ1iγηση της κεταμί
vης αντενδείκνυται σε ασθενείς με αυξημένη ενδοχρά
νια πίεση και με αυξημένη ηλεκτρική δραστηριότητα του 
εγκεφάλου (σπασμοί). Μεγαλύτερες δόσεις κεταμίνης 
( ενδομυ'ίκά κυρίως) μπορούν να προκαλέσουν καθυστέ-
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ρηση στην ανάνηψη ή δυσφορία, γεγονός που κάνει πολ

λούς αναισθησιολόγους να την αποφεύγουν σ' ένα 1jδη 

επιβαρυμένο με διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουρ

γίας παιδί. 
Ένα μίγμα που χρησιμοποιείται ενδομυ'ίκά σε παιδιά 

είναι το DPT (Demerol, Phenegran, Thorazine ). Το 
σκεύασμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα και περιέχει σε 
κάθε ml, 25mg μεπεριδίνη, 6,25 mg προμεθαζίνη και 
6,25 ιng χλωροπρομαζίνη. Δόση I ,2 ml /9Kg σε ;ταιδιά 
ηλικίας πάνω αι-τό 3 μηνcδν και βάρους πάνω από 4,5 Kg 
;τροκαλεί καταστολ1j μέχρι τεσσάρων ωρcόν 'Ό 

Ακόμη μπορεί να χορηγηθεί για καταστολ1j στα παι
διά ένυδρος χλωράλη από το στόμα (80 mg/Κg) 1j μεθοε
ξιτάλη (20 - 25 μg /Kg) από το ορθό. Η χορ1j'(ηση [)αρβι
τουρικών από το ορθό μπορεί να προκαλέσει πρωκτίτι
δα 1j κολπίτιδα. 

3) Την γενική αναισθησία 

Άρρωστοι ;του χρειάζονται γενικ1j αναισθησία είναι 

όλοι αυτοί ;του δεν μπορούν να σι•νερ'(υστοι'ν όπω; 
ψυχιατρικοί άρρωστοι, διεγερτικά παιδιά και ανοοικοί 
υπερ1jλικες. Πολλές φορές ο αναισθησιολιS'(ο; καλεί
ται να παρακολουθ1jσει αρρcόστου; που έρχονται από 
μονάδες εντατικ1jς 1jδη διασωληνωμένου; :ωι κατε
σταλμένους ή ;τολυτραυματίες με βαρειέ; κρανιοεγκε
φαλικές κακcδσεις που έχουν αντιμετωπισθεί ανάλογα 
στα εξωτερικά ιατρεία. Πάντως αν χρειαστεί να χορη
γηθεί γενική αναισθησία στους εξεταστικού; χώρους, 
αυηj περιλαμβάνει φάρμακα (θειο;τεντάλη, λιδοκαΊνη, 
μυοχαλαρωτικά) και τεχνικές που αρμόζουν σε νευρο
χειρουργικό άρρωστο. Το βάθος αναισθησίας εξαρτά
ται απιS το αν ο άρρωστος πρέ;τει να αναν1jψει μετά το 
τέλος τη; εξέτασης ή να οδηγηθεί σε κά;τοια μονάδα 
εντατικ1jς 1j στο χειρουργείο. Οι κακc!)ς αεριζόμενοι 
χώροι σε συνδυασμό με την έλειψη απαγωγέων αναι
σθητικών αερίων αναγκάζει τους περισσιSτερσυς αναι
σθησιολόγους να μη χρησιμοποιούν για τη διαηjρηση 
της αναισθησίας πτητικά αναισθητικά. Η ολική ενδο
φλέβια χρησιμοποιείται αρκετά συχνά. Μια τεχνική 
;τεριλαμβάνει αυτιSματο αερισμό με σύγχρονη χορήγη
ση λιδοκαΊνης και θειοπεντάλης2• Σ' αυτήν την περί
;ττωση ο αυτόματος αερισμιSς επιβάλλει α;ταραίτητα 
την παρακολούθηση του ETco2. 

ΣΚΙΑΣτΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Στις ΗΠΑ ένα ποσοστιS 5 -8% των συνολικcδν ακτινο-
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λογικcδν εξετάσεων που χρησιμοποιούν ενδοφλεβίως 
σκιαστικά ε;τι;τλέκονται από ανεπιθύμητες επιδράσεις. 
Από αυτές μόνο το 1 /3 είναι σοβαρές και α;ταιτσύν 
άμεση αντιμετώπιση. Στην πλειοψηφία τους οι αντιδρά
σεις που χρ1jζουν αντιμετc!);τιση απαντούν ικανοποιητι
κά, αλλά υπάρχει και ένας αριθμός θανάτων (500/έτος). 
Η συχνιSτητα εμφάνισης εξαρτάται από το είδος της εξέ
τασης, τη μέθοδο χορ1jγηση; του σκιαοτικού, το ιστορικό 
αλλεργία;, τη διSση του χαι την ;ταρουσία καρδιοπάθει
α( 

Οι σκιαστικοί παράγοντες προκύ;ττουν από συνδυα
σμό ιωδιούχων ανιόντων με διάφορα κατιόντα. Το 
ποσοστό των ιωδιούχων συστατικc()y κυμαίνεται απl'i 20 -
-+5(( και συν1jθω; συνδέεται με οργανικές ενc!ωεις 
(όπω; η μεθι•ί.γί.ι•κcψίνη). Η εμcι;άνιση συστηματιχc)η' 
υντιοράσεωv δεν crαίνετω να επηρεάζεται σημαντιχά 
από το είbο::: των κατιόντων (Να-", Gcι++, Mg++). Τα 
σκιcιστικCι μέσα είναι ι•πέρτονα (συχνά έχουν ωσμωτικ1j 
ΠL'Κ\'6τητc( ,ιιεΊ'αί.ί•τερη απ6 1000 mOsιη/L) για να ε;τι
η•·ο:cηττω ι•ψηί.1j συΊκέντρωση ιωδίου, με σκοπό την 
ικανοποιητικ1j ακτινο'(ραφικ1j απεικόνιση. Όταν ενε
θοι'ν αυξάνουν την ωσμωτικ1j πυκνότητα του ορού κατά 
10 - 12 ι;/ι χαι μπορεί να προχαλέσουν αιμοδυναμικές 
μεταβολές, ό;τως ελαφρά υπόταση, αύξηση της χαρδια
κJjς πλ1jρωσης, ελάττωση των συστηματικών αyγειακc()ν 
αντιστάσεων και τέλος ελάττωση της αιμοσφαιρίνης και 
αιματοκρίτη κατά 1 Ο - 15%. Εντός 10 min α;τό την ένεση 
συν1jθως επέρχεται εξισορριS;τηση με το εξωκυττάριο 
υγρό. Στη συνέχεια λόγω της αυξημένης οσμωτικότητας 
του ορού επέρχεται διούρηση που μπορεί σε μερικούς 
αρρώστους να ;τροκαλέσει υ;τοβολαιμία. ΑκιSμη η αυξη
μένη οσμωτική πυκνότητα του ορού μπορεί να προκαλέ
σει συρίκνωση χαι συγχόληση των ερυθρcόν αιμοσφαιρι
νc!Ν, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει εκλυτικιS παρά
γοντα δρεπανοκυτταρικ1jς χρίση; στους ανάλογους 
ασθενείς. Επίσης τα σχιαστικά μέσα συνδεόμενα με 
πρωτεΊνες ανταγωνίζονται άλλα φάρμακα στις θέσεις 
σύνδεσης και μπορούν να ενισχύσουν τη δράση παραγό
ντων με υψηλ1j πρωτε"ίνικ1j δέσμευση (π.χ. βαρβιτουρι
χάy�. 

Εκτός από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που οφείλο
νται στην αυξημένη ωσμωτιχ1j πυκνότητα υ;τάρχουν και 
οι ιδιοσυστατικές όπως ναυτία, τάση για εμετό και 
tlusing. Η ναυτία και ο έμετος μπορεί να εμφανιστούν 
στα δύο πρcδτα λε;ττά απιS την ένεση και προηγούνται 
στο 20% των αναφυλακτικών αντιδράσεων. Οι τελευταί-
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ες οφείλονται στο ιcδδιο και χαρακτηρίζονται στην αρχή 
από κνίδωση, δυσφορία και άγχος, συμπτώματα μη 
ενδεικτικά της επιδείνωσης της κατάστασης του αρρcδ
στου. Η ελάττωση των αγγειακcδν αντιστάσεων μπορεί 
να προκαλέσει υπόταση, ταχυκαρδία και αρρυθμίες. Οι 
εκδηλώσεις αυτές είναι πρώιμα σημεία σκιαστικΙiς τοξι
κότητας σε ποσοστ6 10 - 13% των θανατηφ6ρων αντι
δράσεων. Η σοβαρ6τερη επιπλοκ1Ί είναι το αναφυλακτι
κ6 sl1ock. Βρογχ6σπασμος και απ6φραξη των αεροφό
ρων οδcίJν απ6 οίδημα του φάρυγγα και της γλcδσσας 
μπορούν να συμβούν σε ένα λεπτ6 α:τ6 την ένεση. Σε 
ποσοστ6 20% των θανατηφ6ρων επι:τλοχcδν στα σχια
στικά Ιl αναπνευστικ1Ί δυσχέρεια είναι το :τριΓηο 
σύμπτωμα4• 

Τα σκιαστικά μέσα διcαερνούν τον ωματοεγχεcμιλιχ6 
φραγμ6 με δοσοεξαρτcδμενο τρόπο χω :τρο;ωλοι'ν σπα
σμούς. Η ενδοκοιλιακ1Ί εντό:τισ1j τοι•; είνω 1 OOU crορι::; 
πιο θανατηφόρα της ενδοφλέβια;. Υ:τάρzοι•ν :τcιρ(l','Ο
ντες όπως το diatrizoate soclium :του η :ταροι•σίυ τοι•: 
στο ΕΝΥ είναι ιδιαίτερα ε:τιβλαβ1jς. Τα ενδοφί.έj)ια 
σκιαστικά προκαλούν σπασμούς σε :τοσοστό 0,01 Γ[. 
αλλά το ποσοστό αυτ6 είναι :τολύ υψηλότερο σε αρρcι)
στους με εγκεφαλικές μεταστάσεις 1j '(λοω)ματα (6 -

19% ), σε ασθενείς με ιστοριχ6 σ:τασμcδν και σε ασθε
νείς κάτω απ6 αντινεοπλασματικ1j θερcαεία. Η χορΙjγη
ση βενζοδιαζεπινών μπορεί να περιορίσει την εμφCινιση 
σπασμο)ν σε ποσοστό 2 -4 ι;/ι Ό 

Υπαραχνοειδ1iς έγχυση μη ιονιχc(Jν ι•δατοδιυί.ι•τcι)ν 
σκιαστικών όπως η μετριζαμίδη :τροκαλεί :τονοκέψιί.ο. 
ναυτία, έμετο, μηνιγγιτισμό και σπασμούς. Οι αί.λαγ't'; 
στο EEG διαρκούν 24 - 48 ώρες. 

Συν1Ίθως ο αναισθησιολ6γος καλείται ν' αντιμετω;τίσει 
εκδηλcδσεις υπ6τασης, βρογχοσπάσμου, αναφυλακτικές 
αντιδράσεις και σπασμούς με φCιρμακα και μέτρα γνω
στά στην ευρύτερη ιατρικ1j. Αυτά είναι η παύση της 
έγχυσης του σκιαστικού, η οξυγόνωση του αρρcίJστου, η 
χορ1jγηση υγρcίJV (αντιμετώπιση της μεγάλης από αγγει
οδιαστολΙi υπ6τασης), η χορήγηση επινεφρίνης, αντιι
σταμινικών, κορτικοστεροειδcίJν, η αντιμεπδπιση των 
σπασμών με βαθειά καταστολή και η αντιμετcίJπιση του 
βρογχοσπάσμου με αμινοφυλλίνη (5-7 mg(Κg σε 20 min 
και στη συνέχεια 0,6 - 0,9 mg!Kgίh) και β2 αγωνιστές. 

Παράγοντες χαμηλής ωμωτικής πυκνότητας 2'3 

Αν και πιο ακριβοί γίνονται καλλίτερα ανεκτοί και 
πλεονεκτούν έναντι των συμβατικcίJν σκιαστικών. Πρό-
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κειται για μη ιονικά (μη ιονιζόμενα) αμίδια ιδιαίτερα 
χρ1jσιμα σε αγγειογραφίες και μυελογραφίες. Συγκριτι
κά με τους :ταλαιότερους υδατοδιαλυτούς σκιαστικούς 
παράγοντες (μετριζαμίδη) οι νέοι υδατοδιαλυτοί 
(iopamidol), προκαλούν σε μικρότερο ποσοστ6 π6νο, 
ναυτία, έμετο 1j κεφαλαλγία, όταν χορηγούνται ενδαγ
γειακCι, καθώς και πιο ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες 
όταν χορηγούνται υπαραχνοειδώς'Ό Σημειώνεται ότι οι 
αντιδράσεις από τα σκιαστικά είναι μεγαλύτερης έκτα
σης και πιο άμεσες όταν η έγχυση γίνεται σε αρτηρία, 
α:τό ότι στον υπαραχνοειδ1j χώρο (μυελογραφία: ρυθμός 
έγχυσης Scc κάθε 30 sec) ή σε φλεβικ6 στέλεχος ( αξονι
ΚΙj τομογραφία: ρυθμός έγχυσης 50 cc σε 30 sec). 

ΑΞΟ�ΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ (Cτ)9 

Η CT ι•:τολογίζει την εξασθένηση της πυκνότητας χαι 
τη; ισχύος των aχτίνων Χ στην πορεία καθέτων τμηματι
κcΓηι λε:τηδν τομcδν του εξεταζομένου ιστού. Η 6λη διαδι
κασία πραγματοποιείται με την ταυτ6χρονη περιστροφ1j 
','ι'ρω α;τό τον άρρωστο εν6ς σωλψια ακτίνων Χ και εν6ς 
ανιχνευτιχού συσηjματος, διατεταγμένων από γωνία 
180. Ε:τι;τρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις αγγεια
κέ; δομές καθcΓJς χαι διάφορες παθολογικές καταστά
σεις :του διακ6:ττουν τον αιματοεγκεφαλικ6 φραγμ6 
(ΒΒΒ) . μπορούν ν' αποκτηθούν με την ενδοφλέβια 
ένεση ιωδιοι'χου συστατικού. Κάτω από φυσιολογικές 
σι•νθ1jκε; αι•τά τα λι:τοδιαλυτά ιωδιούχα σκιαστικά απο
j)cιί.ί.οντω από τον εγκέφαλο μέσω του ΒΒΒ, με αποτέ
λεσμα η :τυκνότητα των φυσιολογικcίJν ιστc(Jν να μη 
:ταροι•σιά�ει αξιοσημείωτη αύξηση. Σε περίπτωση όμως 
:του έχει βλάβη ο ΒΒΒ, η :τυκν6τητα αυτόΝ των ιστόJν 
αι•ξάνει σημαντιχά, :τρά'(μα το ο:τοίο κάνει δυναηi την 
ανίχνευση :ταθο/.ογιιω'J\' καταστ(ισεων οι οποίες με δια
φορετικές συνθ1Ίκε; είναι α;ταραηjρητες. 

Με την CT επιτυγχάνεται: 1) Μεγαλύτερη ευαισθησία 
ανίχνευσης της ακτινο�ολίας, πράγμα που κάνει πιο 
αποτελεσματιχ1j τη χρ1jση των ακτίνων Χ και κατεβάζει 
τη δ6ση της ακτινοβολία;. 2) Ευχέρεια διάκρισης μεταξύ 
ιστcδν με :ταρόμοια πυχνότητα. 3) Κατάργηση των προ
βλημάτων από υπερκείμενου; ιστού;. 4) Κατάργηση των 

επεμβατικcδν τεχνικών (πνευμονοεγκεφαλογραφία). 
Το σημαντικ6τερο πρ6βλημα με τους αρρώστους στον 

αξονικ6 τομογράφο είναι η ανάγκη για πλήρη ακινησία 
και συνεργασία. Ένας τομογράφος συν1Ίθως παράγει 
δύο διαφάνειες κάθε 4 λεπτά και μια πλ1Ίρης εξέταση 



154 

(αποτελούμενη συνήθως από 8 διαφάνειες) θέλει περί
που 16 λεπτά. Καινούργιοι τομογράφοι παίρνουν μια 
το�ηΊ κάθε 2 sec ή λιγότερο, γεγονός που ελαττώνει τον 
χρόνο καταστολ1Ίς σε μη συνεργάσιμους αρρώστους. Το 
1/3 μέχρι το 1/4 των παιδιών στον αξονικό θέλουν MAC 
ή γενική αναισθησία και το 17 % των ενηλίκων που παίρ
νουν αναισθησία είναι άρρωστοι με κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις όπου ο κίνδυνος της εισρόφησης είναι πολύ 
μεγάλο ξ 

Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να φορά μολυβδένια 
ποδιά και να βρίσκεται πίσω από προστατευτικό '(υάλι
νο διαχωριστικό, γιατί η ακτινοβολία που απέμπεται 
είναι 1- 2 mrad/h. 

Στο περιβάλλον του αξονικού επικρατεί συνήθως 
χαμηλή θερμοκρασία για την ακεραιότητα του ηλεκτρο
νικού συστήματος. Έτσι στα μικρά παιδιά απαιτείται 
συνεχής μέτρηση της θερμοκρασίας. Υποθερμία συμβαί
νει στο 40% των παιδιcόν κάτω από 12 μηνcόν. 

Παιδιά με σοβαρό υδροκέφαλο παρουσιάζουν προ
βλΊ1ματα σταθεροποίησης του κεφαλιού και απεικόνισης 
του οπίσθιου βόθρου. Προβλ1Ίματα προκύπτουν και 
στους ενήλικες όταν χρειάζεται η απεικόνιση αυτής 
περιοχής, γιατί η υπερβολική κάμψη του κεφαλιού δημι
ουρ'(εί δυσφορία στον ξύπνιο άρρωστο, κάμψη του τρα
χειοσωλήνα στο διασωληνωμένο ή υπερβολικ1Ί συμπίεση 
του στελέχους όταν υπάρχει ένας ευμεγέθης υποσκηνί
διος όγκος. 

Η χρήση ενδοφλεβίως υπερτόνου ιωδιούχου σκιαστι
κού για την ανίχνευση της διάσπασης του ΒΒΒ όπως σε 
έμφρακτα, νεοπλάσματα ή aποστήματα δημιουργεί επί 
πλέον προβλήματα αλλεργίας 1l υπερβολαιμίας που 
περιγράφτηκαν παραπάνω. 

ΜΑΓΝΗτΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

α) Βασικές αρχές J.ιο.ιι 

Η μαγνητικ1Ί τομογραφική επεικόνιση (MRI) μπορεί να 
οριστεί σαν η διαδικασία διέγερσης ενός (ιστικού) δείγ
ματος με ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία η οποία ακο
λουθείται από ανίχνευση ενός εκλυόμενου ηλεκτρομα
γνητικού σήματος. 

Το Tesla (τ) είναι μονάδα μέτρησης της ισχύος ενός 
μαγνητικού πεδίου [Π=10.000 Gauss (G)). Η ισχύς του 
γήινου μαγνητικού πεδίου είναι 5χ10·'τ. Ο μαγνήτης που 
χρησιμοποιείται για την MRI είναι ένας υπεραγωγός 
υγρού αζώτου που ψυχόμενος στους 4"C παράγει ένα 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ !ΑΤΡ!ΚΗΣ 

μαγνητικό πεδίο ισχύος 0,15 - 2.Οτ. 
Άτομα με περιττό αριθμό προτωνίων ή νετρονίων στον 

πυρήνα τους εμφανίζουν σαφές ηλεκτρικό φορτίο και 
ενδογενείς μαγνητικές ιδιότητες, εξαιτίας των οποίων 
ένα στατικό εξωτερικό πεδίο επιφέρει τον ευθειασμό 
τους (των ατόμων) παράλληλα 1l aντιπαράλληλα προς 
αυτό. Αν στη συνέχεια εφαρμοστούν ώσεις ηλεκτρομα
γνητικής ακτινοβολίας ο προσανατολισμός των ατόμων 
επηρρεάζεται προσωρινά. Με τη διακοπ1i των ηλεκτρο
μαγνητικών ώσεων οι πυρήνες επανέρχονται στην αρχι
Κ1l διάταξη που είχαν εξαιτίας του εξω'(ενούς στατικού 
μαγνητικού πεδίου. Η επάνοδο; των πυρ1iνων στον αρχι
κό προσανατολισμό, "χάλαση", συνοδεύεται από απε
λευθέρωση ενέργειας η οποία χρησιμοποιείται για τη 
μαγνητιz1i τομογραφιχ11 α:-τειzόνιση. Τα άτομα υδρογό
νου είναι τα zατ' εξοχ1iν μελετούμενα εξαιτίας της 
άφθονης παρουσίας τους στους ιστούς σαν κινητό νερό 1i 
σαν ακίνητα τριγλυκερίδια. Λόγω των διαφορών στο 
χημικό περιβάλλον, το μέγεθος επαναφοράς στον αρχι
κό προσανατολισμό (χάλαση) ποικίλει στους διάφορους 
σωματικούς ιστούς και επιτρέπει τη διαφοροποίηση των 
σωματικών δομών. 

Επειδή η ανάπτυξη του μαγνητικού πεδίου είναι χρο
νοβόρα και απαιτεί χρονικό διάστημα 76 - 96 h η αδρα
νοποίηση του μαγνήτη γίνεται μόνο σε επείγουσες κατα
στάσεις. 

β) Κλινικές εφαρμογές111 

Η μαγνητική τομογραφία υπερέχει της αξονικ1iς γιατί 
οι δομές της κρανιακ1iς κοιλότητας και της ΣΣ έχουν 
σαφέστερη απεικόνιση. Σαν διαγνωστικό εργαλείο η 
μέθοδος �ιιϊορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη ενδο
κρανιακών βλαβών καθώς και σαν οδηγός στερεοταξίας 
σε ενδοκρανιακές επεμβάσεις. Ακόμη με την μαγνητικ1i 
τομογραφία η απεικόνιση είναι πολυεπίπεδη και τρισ
διάστατη. Η ιονίζουσα ακτινοβολία είναι απούσα και οι 
ενδοαγγειακές αιϊεικονίσεις δεν χρειάζονται σκιαστικό. 

Μειονεκτήματα της μεθόδου είναι το σχετικά μακρύ 
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απεικόνιση 
(συνολικός χρόνος εξέτασης συν1iθως 1,5 h). Τα πιθανά 
σφάλματα που δημιουργεί η ροή του ΕΝΥ. Το κλειστο
φοβικό αίσθημα που έχουν οι ασθενείς εξαιτίας της 
εισαγωγής τους στον περιορισμένο χώρο του μαγνήτη. 
Το γεγονός ότι παχύσαρκοι άρρωστοι δεν μπορούν να 
εξεταστούν λόγω αδυναμίας εισόδου τους στο μαγνήτη. 
Η περιορισμένη δυνατότητα ανίχνευσης επασβεστώσε-
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ων σε όγκους και παθολογικών μεταβολών στον οστικό 

φλοιό. 
Τα σημαντικότερα προβλήματα όμως της MRI έχουν 

σχέση με μαγνητικά πεδία και είναι: 

- Εμφυτευμένα αντικείμενα: Ασθενείς με τεχνητό βημα
τοδότη θα πρέπει να αποκλείονται από τη συγκεκριμένη 
εξέταση λόγω αδρανοποίησης ή ακατάλληλης λειτουργίας 
του. 

Επειδή ο βαθμός ίνωσης στο ΚΝΣ είναι περιορισμένος 
διάφορα clips (συνδετικά) που χρησιμοποιούνται για την 
αποκατάσταση ανευρυσμάτων μπορεί ν' αποσπαστούν 
ενδοκρανιακά με ενδεχόμενες καταστροφικές συνέπει
ες. 

Η θέρμανση των σιδηρομαγνητικcον προσθετικcον υλι
κών δεν παρουσιάζει προβλ1Ίματα. 

Μια ασυνήθιστη οφθαλμολογικ1Ί επιπλοχ11 είναι η 
ανάπτυξη αμφιβληστροειδικής αιμορραγίας εξαιτίας της 
τυχαίας παρουσίας ενδοφθαλμίων μεταλλιχών αντιχει
μένων. 

Αλλά προσθετικά υλικά είναι εκείνα που χρησιμοποι
ούνται σε ΩΡ Λ επεμβάσεις π. χ. στον κοχλία, αν και 
συνήθως αυτά αποτελούνται από ανοξείδωτο ατσάλι 
που δεν παρουσιάζουν προβλήματα. 

Κατά τα τελευταία χρόνια οι καρδιακές βαλβίδες που 
χρησιμοποιούνται δεν είναι μεταλλικές με αποτέλεσμα 
να μην έχουμε προβλήματα εξαιτίας της θέρμανσή τους 
και της ανάπτυξης μεταβολών στη ρο1i του αίματος. 

Τατουάζ που γίνοντα με μεταλλικές βαφές μπορεί να 
προκαλέσουν δερματικό ερεθισμό. 

Ορισμένα καλλυντικά (make up) μπορούν να προχα
λέσουν σφάλματα ή οφθαλμικό ερεθισμό. 

Για την πρόληψη ή την διαπίστωση των παραπάνω 
προβλημάτων η είσοδος και η έξοδος των αρρώστων στο 
μαγνητικό πεδίο θα πρέπει να γίνεται αργά χαι να 
υπάρχει ετοιμότητα γρήγορης αντιμετώπισης εδεχόμε
νης επιπλοκής. 

- Κινητά αντικείμενα: Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα 
διάφορα monitors και διάφορα ατομικά αντικείμενα 
σιδηρομαγνητικής φύσης π.χ. στυλό διαρκείας, βελόνες 
ψαλίδια, αγκράφες κ.λ.π. Προτείνεται η ύπαρξη στο 
δάπεδο του χώρου εξέτασης μιας γραμμής προκειμένου 
να προειδοποιείται το προσωπικό για τους σχετικούς 
κινδύνους από τα συγκεκριμένα αντικείμενα. Η χρήση 
εργαλείων από βηρύλιο είναι χρήσιμη. Θα πρέπει όμως 
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να ακολουθεί προσεκτικό πλύσιμο των χεριών γιατί η 
μεταλλική σκόνη του βηρυλίου είναι πνευμονοτοξική. 
Στα ασφαλή μέταλλα περιλαμβάνονται το νικέλιο, ανο
ξείδωτο ατσάλι, μεταλλικά κράματα, ταντάλιο και τιτά
νιο. Η διαπίστωση σιδηρομαγνητικών αντικειμένων μπο
ρεί να γίνει με την εγκατάσταση ενός δοκιμαστικού 
μαγνήτη έξω από το χώρο της εξέτασης. 

- Θόρυβος: Προκύπτει από τις δονήσεις των καλωδιcο
σεων εξαιτίας της δημιουργίας ηλεκτρικών ρευμάτων 
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τελικά παρε
μποδίζεται η επικοινωνία και η εκτίμηση της καρδιακής 
και αναπνευστικής λειτουργίας με τον συνήθη εξοπλι
σμό των οισοφάγειων και προκάρδιων στηθοσκοπίων. 
Έχουν χρησιμοποιηθεί ωτικά βύσματα στους παιδιατρι
χούς ασθενείς και αχουστικά στους εν1Ίλικες. Τα επίπε
δα του θορύβου είναι τη; τάξη; 95 DB σ' ένα μαγνητικό 
πεδίο 1 ,sτ. Η επιτρεπηΊ έχ,θεση στις συνθΙiΧες αυτέ; 
είναι 2h ημερ1Ίσια. 

- Θέρμανση: Αν και δεν έχουν αναφερθεί σημεία θέρ
μανσης του σωματικου πυρήνα με την MRI, η ανάπτυξη 
θερμότητας αποτελεί ένα δυνητικό πρόβλημα, αλλά σε 
πεδία ισχύος άνω των Π. 

- Επαγγελματική έκθεση: Η MRI δεν χρησιμοποιεί 
ιονίζουσα ακτινοβολία και έτσι δεν υπάρχουν αναφορές 
βλάβης από την ιστική επαφή με τα μαγνητικά πεδία. Αν 
και δεν αναφέρονται ογκολογικές ή γεννετικές επιδρά
σεις συνιστάται προσοχή κατά την κύηση και μάλιστα 
στο πρώτο τρίμηνο. Η FDA δεν έχει καθορίσει όρια 
συνολικ1Ίς MRI έχθεσης. Υπάρχουν όρια τοπικ1Ίς έχ,θε
ση; όπως: Ισχύ; στατικού μαγνητικού πεδίου::::; 2τ. 

-Παρεμβολή στη λειτουργία συσκευών monitoring12: 

Η επίδραση του μαγνητικού πεδίου στις δέσμες των ηλε
κτρονίων προχ,αλεί παραμόρφωση και μετατόπιση των 
ειχ,όνων στις οθόνες monitors. Το γεγονός αυτό δημι
ουργεί την ανάγκη επιλογ1iς θέσεων στις οποίες η παρα
μόρφωση είναι η ελάχιστη. Τα περισσότερα ΗΚ γραφι
κά σφάλματα δεν �vιορούν να περιοριστούν και οι χρη
σιμοποιούμενες συσκευές θα πρέπει να είναι εφοδια
σμένες με κατάλληλα συστήματα εξουδετέρωσης των 
σφαλμάτων (φίλτρα). Ακόμη οι συσκευές monitoring 
μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του τομογράφου. 
Οι συνδέσεις με τον ασθενή μπορούν να λειτουργήσουν 
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σαν δέκτες ηλετρομαγνητικών σημάτων και να επηρεά
σουν την απεικόνιση. Το ίδιο ισχύει και με τα μαγνητικά 
πεδία που προέρχονται από τα ηλεκτρονικά μέρη των 
συσκευιδν. 

γ) Monitors και εξοπλισμός11'12 

- Ηλεκτροκαρδιογραφία: Monitors που δουλεύουν σε 
χαμηλής έντασης μαγνητικό πεδίο δεν δουλεύουν σε 
ισχυρά μαγνητικά πεδία. Η τάση που αναπτύσσεται στα 
ηλεκτρόδια μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα ή ηλεκτρικό 
shock στον άρρωστο. Για να ελαττcδσουμε την αντίστα
ση μεταξύ ηλεκτροδίων - δέρματος απαιτείται πολύ 
καλός καθαρισμός και ξύρισμα του δέρματος ( αντίστα
ση 1.500 ohms )12• Οι καλλίτερες θέσεις των ηλεκτροδίων, 
που μεγιστοποιείται το QRS και ελαχιστο;τ:οιούνται τα 
παράσιτα είναι οι ν 5 και ν 6· Μη σιδηρομαγνηω�cί 
aυτοκόλλητα ηλεκτρόδια δεν πρωωλούν :ταρεμ�ολέ; 
στον μαγνητικό τομογράφο. Τα καλcόδια :τρέ:τει να είναι 
από γραφίτη και χαλκό με ;τ:λαστικ1j ε;τ:ικάλυψη για τον 
ίδιο λόγο. Τα χρησιμοποιούμενα φίλτρα για την ελάττω
ση των παρασίτων πρέπει να είναι 7 - 10 Hz. Οι και
νούργιοι μαγνητικοί τομογράφοι έχουν ενσωματωμένα 
ECG monitors. Έχουν παρατηρηθεί αλλαγές στο κύμα 
Τ σε μαγνητικά πεδία μεγαλύτερα των 0,3 Τ, πιθανώς 
λόγω των αλλαγcόν της τοπικής αιματικής ρο1Ίς η οποία 
είναι κάθετος στο μαγνητικό πεδίο, χωρίς όμως καμμιά 
επίπτωση στον άρρωστο. 

- Σφυγμική οξυμετρία - περιφερική αιμάτωση: Μπο
ρεί να παρατηρηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας 
των οξυμέτρων λόγω ηλεκτρονικής παρενόχλησης από 
το μαγνητικό πεδίο. Τα περισσότερα οξύμετρα βρίσκο
νται σε απόσταση 2m και περισσότερο από το μαγνψη 
για λιγότερες παρεμβολές. Ο ακροδέκτης (μανταλάκι) 
μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο δάκτυλο εξαιτίας 
της ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην αγκύλη 
του σύρματος που βρίσκεται μέσα στον ακροδέκτη. Με 
τη βοήθεια Doppler μπορούμε να παρακολουθούμε με 
ακουστικά τη ρο1Ί του αίματος στην κερκιδική αρτηρία, 
στο λοβό του ώτος, τα χείλη κ.λ.π. Δύσχρηστα είναι εξαι
τίας του θορύβου στο χώρο του μαγνήτη. 

- Αρτηριακή πίεση: Η μέθοδος της ταλαντωσιμετρίας 
είναι αξιόπιστη στ;ο χώρο του μαγνήτη και δεν επηρεάζεται 
από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Μόνο που η συσκευ1Ί πρέ
πει να είναι όσο το δυνατόν μακρύτερα από το μαγνητικό 
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πεδίο και να συνδέεται με τον άρρωστ;ο με μακρείς σωλήνες. 

- Μηχανήματα αναισθησίας: Οι σχετικές προϋποθέ
σεις αφορύν 1 )  την απουσία κινδύνων για τον άρρωστο, 
2) την κατάλληλη λειτουργία των μηχανημάτων στην 
περιοχή του μαγνήτη, 3) την απουσία επιδράσεων στην 
MRI απεικόνιση. Μερικά απ' αυτά είναι καθηλωμένα 
στον τοίχο και άλλα έχουν τροποποιηθεί με την αφαίρε
ση των ηλεκτρομαγνητικcίJν εξαρτημάτων τους. Σαν 
παράδειγμα αναφέρεται η αντικατάσταση των σιδηρο
μαγνητικc!)ν κυλίνδρων από κυλίνδρους αλουμινίου. 
Ακόμη υπάρχουν ειδικά κατασκευασμένοι αναπνευστή
ρες ευμβατοί με την MRI. Απ' αυτούς ο Siemens - Elemιι 

900 C έχει ;τ:ροίi;τ:όθεση η βαλβίδα για εφαρμογή ΡΕΕΡ, 
:τοι• είναι σωληνοειδούς τύ;τ:ου, να βρίσκεται τουλάχι
στον J .2 ω μακρι•ά τη; τρύπας του μαγνητικού πεδίου 
(ισχύ ο; J .5τ). Η χρ1jση ενός μακρού συστήματος 
λ1ιιpleson D :ταρέχει καλ1Ί οξυγόνωση και αερισμό. 
Είναι ελαq::ρύ, εύχρηστο, φορητό και προσφέρει δυνατό
τητα α:ττικ1jς ατίμησης του αερισμού και της βατότητας 
των αεροφόρων οδcόν του αρρcόστου1Ό Ακόμη είναι χρή
σιμο και κατά την μεταφορά των αρρώστων μέσα στο 
χιίJρο της εξέτασης, μετά την εισαγωγ1Ί στην αναισθη
σία, με τη βοήθεια ενός μηχανήματος με σιδηρομαγνητι
κά εξαρτήματα. Το Ο2 μπορεί να προέρχεται από πλα
στ;ικά κάνιστ:ρα στ;α οποία βρίσκεται σε υγρ1Ί κατάσταση. 

- Αναλυτές αναπνευστικών αερίων: Οι συσκευές αυτές 
που εξασφαλίζουν την εκτίμηση του αερισμού και που 
θα πρέπει να συνδέονται μέσω πλαστικών σωλήνων με 
τον άρρωστο, είναι οι αναλυτές οξυγόνου, οι υπέρυθροι 
αναλυτές τελοεκπνευστικού co2 και τα ειδικά συστήμα
τα ανίχνευσης των κινΙΊσεων του θωρακικού τοιχώματος. 
Ακόμη είναι δυναηΊ η ινοπτική παρακολούθηση των ανα
πνευστικc!Ν κινήσεων με τη βοήθεια οισοφαγείων, ενδο
περιτονα·ίκc!Ν 1l ενδοβρογχικών ηλεκτροδίων. 

- Αντλίες IV έγχυσης: Μπορούν να καταστούν ανενερ
γείς μέσα στ;ο μαγνητικό πεδίο. Οι μπαταρίες πρέπει να 
είναι λιθίου αν και η διάρκεια ζcωΊς τους είναι μικρότερη. 

- Ειδικός εξοπλισμός: Πλαστικά προκάρδια και οισο
φάγεια στηθοσκόπια μπορεί να μην είναι αποδεκτά γιατί 
τα παρεχόμενα ακουστ;ικά σήματα επικαλύπτονται από 
το θόρυβο. Τα χρησιμοποιούμενα πλαστικά λαρυγγοσκό
πια έχουν πρόβλημα με τη λειτουργία των μπαταριών. 
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Έτσι υπάρχουν τροποποιημένα συσηΊματα που λειτουρ
γούν άμεσα συνδεδεμένα με πηγή SV από τον MRI. 

δ) Προβλήματα σχετικά με τον άρρωστο 

-Πρόσβαση στον άρρωστο: Η απόσταση από τον αναι

σθησιολόγο δημιουργεί προβλήματα με τον έλεγχο των 

αεροφόρων οδών, την πρόσβαση των ενδοφλέβιων οδόΝ, 

την άμεση όραση και την εφαρμογή διαφόρων συστημά

των monitoring. Λόγω της απόστασης χρειάζονται σημα
ντικές προεκτάσεις των ενδοφλεβικόΝ οδcόν, γεγονός 
που μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα, στον παιδιατρικό 

πληθυσμό την χορήγηση αυξημένων όγκων υγρcδν. 

- Η υποθερμία: Η αποφυγή της είναι ιδιαίτερα σημα
ντική στα παιδιά. Η ρο1Ί του αέρα δια της κοιλότητας του 
μαγνητικού τομογράφου αυξάνει τον κίνδυνο υποθερ
μίας. Μέτρα περιορισμού των απωλειών είναι η θέρμαν
ση των χορηγούμενων υγρών, η χρησιμοποίηση θερμαι
νόμενων καλυμμάτων και η ύγρανση των αεροφόρων 
οδών. Η παρακολούθηση της θερμοκρασίας προστίθεται 
στο βασικό monitoring, με θερμόμετρα στο ορθό 1l με 
σιδηρομαγνητικές ταινίες θερμομέτρησης. 

ε) Αναισθητικές Τεχνικές 

Εφαρμόζεται και εδώ η MAC και η γενικ1Ί αναισθησία, 
που γίνεται σε βοηθητικό χόJρt1 του μαγνητικού τομογρά
φου έξω από την περιοχή του μαγνητικού πεδίου. Στη 
συνέχεια ο ασθενής μεταφέρεται στο χώρο της εξέτασης. 
Για τους ενήλικες έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές 
στις οποίες περιλαμβάνονται η χρήση λαρυγγικής 
μάσκας, τrν Α με μηχανικό αερισμό ή αυτόματη ανα
πνοή. Η ρινοτραχειρική διασωλήνωση προσφέρει μεγα
λύτερη ασφάλεια των αεροφόρων οδών εφόσον το επι
τρέπει η κατάσταση του αρρώστου. 

Στα παιδιά αφού γίνει η εισαγωγ1i σε βοηθητικό χώρο 
ακολουθεί αερισμός με το χέρι για ηλικίες κάτω των 
τριcίJν ετόJν. Άλλοι περιγράφουν την προνάρκωση με per 

os διαζεπάμη, εισαγωγή με εισπνεόμενους παράγοντες, 
εγκατάσταση ενδοφλέβιας οδού και διασωλήνωση. Η 
διατήρηση γίνεται με τμηματικές δόσεις θειοπεντάλης 
και αερισμό με Ο2 100% με κύκλωμα Mapleson D 14• Η 
χορήγηση προποφόλης για καταστολ1Ί στα παιδιά στο 
χώρο του μαγνήτη, αποτελεί μια εύκολη τεχνικ1Ί": Χορ11-
γηση προποφόλης 1-2 mg!Kg μετά την έγχυση ατροπίνης 
και λιδοκα'ϊνης. Στη συνέχεια τιτλοποίηση της στάγδην 
IV έγχυσης όJστε να υπάρχει καταστολ1Ί χωρίς άπνοια. 
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Αν ο ασθενής κινηθεί χορ1iγηση bolus δόσης 1 mg!Κg. 

Συμτcερασματικά τα προβλήματα παρακολούθησης των 
ασθενών που υποβάλλονται σε μαγνητική τομογραφία 
είναι πολύπλοκα. Η χρήση εξειδικευμένων οργάνων 
δυνητικά λειτουργικών για ένα συγκεκριμένο τύπο 
μαγνητικού τομογράφου, θα πρέπει να συνεξετάζεται με 
την ισχύ του μαγνητικού πεδίου, τον κατασκευασηΊ 
καθόJς και με τον ειδικό ηλεκτρονικό σχεδιασμό άλλων 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται συγχρ6νως. 

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Οι ενδείξεις για την εφαρμογ1i αυτής της μεθόδου είναι 
η ύπαρξη αγγειοπαθειcίJν, αρτηριφλεβικcδν δυσμορφιών 
και ανευρυσμάτων με 1l χωρίς υπαραχνοειδή αιμορρα
γία. Συνήθως γίνεται με καθετηριασμ6 της μηριαίας 
αρτηρίας και στη συνέχεια των τραχηλικών αγγείων. Σε 
ασθενείς με σοβαρή αθηρωμάτωση των αορτολαγονιcδν 
αγγείων, προτιμάται ο απ' ευθείας καθετηριασμός των 
αυχενικών, βραχιονίου, καρωτίδας Ιl σπονδυλικόJν αρτη
ριών. Τα πλεονεκτήματα του καθετηριασμού της μηριαί
ας έναντι των άλλων αρτηριών είναι: 1) Η απεικόνιση με 
ακτινοσκοπικό έλεγχο όλων των αγγείων με μια μ6νο 
τρώm1 αγγείου, 2) Ο ασθεν1iς τοποθετείται σε πιο άνετη 
θέm1 6ταν καθετηριάζεται η μηριαία παρά η καρωτίδα, 
3) Το υλικό των αγγειακcδν βλαβών των αγγείων του λαι
μού και της κεφαλ1iς μπορεί να εμβολιστεί πιο εύκολα 
6ταν καθετηριάζονται επιλεκτικά τα αγγεία αυτά. 

Η αγγειογραφία των σπονδυλικόJν εφαρμόζεται κυρίως 
για τη διάγνωση αρτηριοφλεβικόJν δυσμορφιών της ΣΣ, 
αγγειοβριθόJν νεοπλασμάτων πρωτοπαθcδν 1l μεταστατι
κών και για την ανίχνευση της αρη1ρίας του Adamkiewicz. 

Η ψηφιακή αγγειογραφία (DSA) δίνει τ' αποτελέσμα
τα σε ψηφιακ1i μορφ1Ί και το 6λο σύστημα είναι πιο ευαί
σθητο από την απεικόνιση στα συμβατικά films των ακτί
νων Χ. Μπορεί να γίνει με την γνωσηi ενδοαρτηριακ1i 
έγχυση σκιαστικού ή ενδοφλέβια. Η δεύτερη γίνεται απ6 
μια κεντρική φλέβα ή μετά κα0ετηριασμ6 του δεξιού 
κόλπου (IV- DSA). Μειονέκτημα τη; μεθόδου είναι η 
έγχυση μεγάλης ποσ6τητας σκιαστικού το οποίο με τις 
κινήσεις του αρρcδστου περνά μέσω την πνευμονικ1iς 
κυκλοφορίας στο αρτηριακό σκέλος, ενώ πλεονέκτημα 
είναι η αποφυγ1i προόJθησης εμβόλων που γίνεται με τον 
ενδαρτηριακό καθεηiρα. 

Οι επιπλοκές της αγγειογραφίας αφορούν την προcόθη
ση αθηρωματωδο)ν πλακc!Jν από τα τοιχώματα των αγγεί-
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ων, εμβολή με αέρα από τον καθετήρα και αρτηριακό 
σπασμό. Αναφέρεται παροδικ1j νευρολογική επιδείνωση 
των συμπτωμάτων, αιμάτωμα μετά από απ' ευθείας 
τρώση της καρωτίδας, που μ;Ίορεί να οδηγήσει σε από
φραξη των ανωτέρων αναπνευστικών οδών και παροδι
κά έντονο πόνο πίσω αι-τό τον οφθαλμό μετά την έγχυση 
του σκιαστικού. Κατά την έγχυση του σκιαστικού παρα
τηρείται επίσης πτώση της aρτηριακής πίεσης πιθανώς 
σαν απάντηση των τασεϋποδοχέων. Η υπόταση, η οποία 
γίνεται μεγαλύτερη όταν συνυπάρχει υπαραχνοειδής 
αιμορραγία, ανατάσσεται με τη χορήγηση υγρών. Τα 
αγγειοσυσπαστικά αποφεύγονται στην αγγειογραφία της 
ΣΣ γιατί επιδεινώνουν τις υπάρχουσες βλάβες. Η υπότα
ση συνδυάζεται πολλές φορές με βραδυκαρδία που ανα
τάσσεται με χορήγηση ατροπίνη;. Η ενδαρτηριακ1j έγχυ
ση σκιαστικού �ι-τορεί να προκαλέσει αρρυθμίες, παρα
μένουσα κοιλιακ1j συστολ1j, κομβικό ρυθμό και παρωδι
κή ασυστολία. Όταν δίνεται ενδοφλέβια (IV - DSA) 
προκαλεί άμεσες νεκρωτικές βλάβες που έχουν cτ;::έm1 με 
υποξικές διαταραχές στα μικρά αγγεία. Το συνολικό 
ποσοστό επιπλοκcδν στις εγκεφαλικές αγγειογραφίες 
ανέρχεται σε 8 - 12 %. Οι υπόλοιπες επιπλοκές αφορούν 
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αποκλειστικά τις αντιδράσεις από τα σκιαστικά μέσα και 
αναφέρονται στην αρχή του κεφαλαίου. 

Συν1jθως η εξέταση γίνεται με τοπική αναισθησία και 
καταστολή προκειμένοιυ να διατηρηθεί το επίπεδο 
συνείδησης και να είναι δυνατή η νευρολογικ1j εκτίμηση 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Γενικ1j αναισθησία μπο
ρεί να χρειαστεί σε μη συνεργάσιμους αρρώστους καθώς 
και σ' εκείνους που απαιτείται προστασία των αεροφό
ρων οδών. Σε αρρώστους που επιβαρύνονται από ενδο
κράνια υπέρταση απαιτείται σχολαστικός έλεγχος της 
PaC02, της αρτρηριακής πίεσης, επαρκές βάθος αναι
σθησίας και κατάλληλη τοποθέτηση της κεφαλής ώστε να 
αιιοφεύγεται η αύξηση της ΚΦΠ και της ICP. Μετά την 
διασωλ1jνωση ο υπεραερισμός μπορεί να βελτιώσει την 
ποιόη1τα των cιιοτελεσμάτων τη; αγγειογραφίας γιατί η 
αναπτυσσόμενη εγκεφαλικ1j αγγειοσύσπαση και η επι
βράδυνση της εγκεφαλικ1jς κυκλοφορίας περιορίζουν 
την απομάκρυνση του σκιαστικού και αυξάνουν την 
σt•γκέντρωσΊj της. Ακόμη τα παθολογικά αγγεία ενός 
εγκεφαλικού όγκου φαίνονται πιο καθαρά γιατί ο υπε
ραερισμός, σε αντίθεση με τα φυσιολογικά αγγεία δεν 
τα επηρρεάζει. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο αναισθησιολόγος παίζει έναν ανεκτίμητο ρόλο 
στην υποσηjριξη του μη συνεργάσιμου νευροχειροι•ργι
κού αρρό)στου. Οι διαγνωστιχές εξετάσει;, επεμβατι
κές ή μη, αποβαίνουν επιτυχείς χάρι; στην παρέμβασ1j 
του. Υπάρχει ένα ποσοστό αρρώστων με αλλεργικέ; 
αντιδράσεις στα σκιστικά μέσα, που η άριστη ιατρικ1j 
φροντίδα τους εξαρτάται από την παρουσία του. Δεν 
υπάρχει πιο άσχημη εμπειρία για τον αναισθησιολόγο 
από τις aνήσυχες φωνές ενός μη συνεργάσιμου ασθεν1j. 
Σε χώρο με διαφορετικές συνθήκες από εκείνες του 
χειρουργείου, παρακολουθεί τα ζωτικά σημεία, ελέγχει 

την αναπνευστικ1j χαταστολ1j, χορηγεί και τιτλοποιεί τα 
αναισθητικά φάρμακα και αντιμετωπίζει τις πιθανές 
ε:τι:τ/.οκέ; από την εφαρμογ1j της εξεταστικ1jς μεθόδου. 
Η στεν1j συνεργασία του με τον νευροακτινολόγο εξα
ασφαλίζει τι; καλλίτερε; διαγνωστικές πληροφορίες 
και τη σωσηj :τροφι'λαξ1j του από τις βλαπτικές επιδρά
σει; τη; ακτινοβολία;. Μελλοντικά πιστεύουμε ότι οι 
σι•νεχεί; εξελίξει; στα διαθέσιμα αναισθησιολογικά 
φάρμακα, στην σχετικ1j τεχνολογία και στις μεθόδους 
monitoring θα διευκολύνουν την ασφαλ1j χορ1jγηση 
αναισθησία; σε χcδρου; εκτός χειρουργείου. 
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