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Παρακλίνιος 'Έλεγχος του Κεντρικού Νευρικού
Συστήματος κατά την Αναισθησία
και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Κ.ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ

Εισαγωγή

Κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η υποξία, η αυξη
μένη ενδοκράνιος πίεση, η αρτηριακ11 υπόταση και οι
σπασμοί σχετίζονται άμεσα με την νευρολογικ1i έκβα
ση του ασθενούς. Για το λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για
την εφαρμογ1i τεχνικών ελέγχου της λειτουργίας του
κεντρικού νευρικού συστψιατος (Κ.Ν.Σ.) οι οποίες να
περιλαμβάνουν την μέτρηση της εγκεφαλικ1Ίς αιματικ1Ίς
ροής ( cerebral blood flow, CBF), της οξυγόνωσης του
εγκεφάλου και γενικότερα της λειτουργίας των νευρώ
νων. Οι μεταβολές στην CBF που προκαλούνται από τα
αναισθητικά και τα οπιοειδ1i 1l κατά την εγκεφαλικ11
αυτορρύθμιση μπορούν να μετρηθούν με την χρησιμο
ποίηση του διακρανιακού doppler, της ροομετρίας με
λέιζερ doppler και τα συσηiματα θερμικών μετρΙiσεων.
Η υπέρυθρη φασματοσκοπία φαίνεται ότι έχει την
δυνατότητα μη επεμβατικ1Ίς μέτρησης του κορεσμού
της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στον εγκέφαλο καθcό;
και της διαθεσιμότητας αυτού στα μιτοχόνδρια των
εγκεφαλικών κυττάρων. Οι τεχνικές μέθοδοι ελέγχου
της ηλεκτρικ1iς δραστηριότητας του εγκεφάλου όπως η
ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ, electroencephalography,
EEG) και τα αισθητικά προκλητά δυναμικά (Sensory
Evokec\ Potentials, SEPs) είναι επίσης ειδικές και ευαί
σθητες στις μεταβολές της λειτουργίας των νευρώνων
λόγω εγκεφαλικ1Ίς ισχαιμίας.
Ο στόχος του συνεχούς ελέγχου της λειτουργίας του
ΚΝΣ είναι η διάκριση της εγκεφαλικΙiς υποξίας και
ισχαιμίας κατά την αναισθησία και την αντιμετώπιση
του ασθενούς στην μονάδα εντατικ1iς θεραπείας. Η
συνεχής λοιπόν λ1iψη πληροφοριών που αφορούν τις
μεταβολές των φυσιολογικών παραμέτρων σε συνάρτη-

ση με το χρόνο, θα πρέπει να γίνεται με σκοπό την προ
στασία της φυσιολογικΙiς λειτουργίας των νευρώνων.
Οι μετρ1Ίσεις της εγκεφαλικ1iς αιματικ1iς ρο1iς, της οξυ
γόνωσης του εγκεφ6λου και της λειτουργίας των εγκε
φαλικών κυττάρων διευκολύνουν την φαρμακολογικιi
και χειρουργικ1i αντιμετώπιση των ασθενών και έτσι
αποτρέπονται ή περιορίζονται οι βλάβες των νευρώ
νων.
Οι συσκευές ελέγχου του εγκεφάλου, όπως και αυτές
των άλλων συστηματικών παραμέτρων ή οργανικών
συστημάτων, μπορούν να ταξινομηθούν ανάλογα με
την ακρίβεια των μετρ1iσεων που παρέχουν καθώς και
με την χρησιμότητα των δεδομένων που λαμβ6νονται
στην κλινικ11 πράξη (πίνακας 1 ) Έτσι είναι δύσκολο
να σχεδιαστεί μια συσκευ1Ί ελέγχου (monitor) η οποία
να είναι συγχρόνως και ειδικ1i και ευαίσθητη.
.
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Τον έλεγχο των διαφόρων φυσιολογικών παραμέ
τρων (monitoring) του νευροχειρουργικού ασθενούς
μπορούμε να τον διακρίνουμε στον βασικό, που θα
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πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ασθενιj και στον ειδι
κό, που καθορίζεται ανάλογα με την συγκεκριμένη
κατάσταση του ασθενούς. Ο τελευταίος υποδιαιρείται
στον έλεγχο της ηλεκτρικής δραστηριότητας του κεντρι
κού νευρικού συστ1jματος, των εγκεφαλικcον αιμοδυνα
μικών παραμέτρων και τον έλεγχο της προσφοράς και
χρησιμοποίησης του οξυγόνου απο τον νευρικό ιστό.
ΒΑΣΙΚΟ MONITORING

Ο έλεγχος της πίεσης του αίματος, της καρδιακ1jς
συχνότητας και του ρυθμού, η επάρκεια του αερισμού,
ο έλεγχος της θερμοκρασίας και της διούρησης θα πρέ
πει να γίνεται σε κάθε ασθενιj.
Ο έλεγχος της αρτηριακιjς πίεσης του αίματος χρησι
μοποιώντας μη επεμβατικές τεχνικές (με το Doppler 1j
την ταλαντωσημετρία) είναι υποχρεωτικός σε όλους
τους ασθενείς που υποβάλλονται σε νευροχειρουργικ1j
επέμβαση. Ο άμεσος έλεγχος της αρτηριακιjς πίεσης
χρησιμοποιείται όταν ενδείκνυται, αλλά συγχρόνως η
περιχειρίδα για την έμμεση εκτίμηση της πίεσης του
αίματος, θα πρέπει να παραμένει στον ασθεν1j.
Το ηλεκτροκαρδιοσκόπιο για τον συνεχ1j έλεγχο του
ηλεκτροκαρδιογραφιjματος απαιτείται επίσης σε όλες
τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Οι χειρισμοί στο
εγκεφαλικό στέλεχος συχνά συνοδεύονται με μεταβο
λές στην καρδιακrj συχνότητα και τον ρυθμό οι οποίες
θα πρέπει να διακρίνονται και να αντιμετωπίζονται
άμεσα.
Η εφαρμογ1j καθεηjρα για τον έλεγχο της κεντρικιjς
φλεβικιjς πίεσης 1j και καθεηjρα της πνευμονικ1jς αρτη
ρίας για τον έλεγχο των πιέσεων πλ1jρωσης της καρ
διάς θα πρέπει να εφαρμόζεται στους ασθενείς με
σοβαρ1j καρδιαγγειακή πάθηση.
Συχνά η κεφαλιj, οι αεραγωγοί και το άνω τμήμα του
θώρακος του ασθενούς δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα
από τον αναισθησιολόγο. Το προκάρδιο 1j το οισοφά
γιο στηθοσκόπιο χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των
καρδιακών και πνευμονικών ιjχων. Στις περιπτώσεις
που υπάρχει κινδυνος αερώδους πνευμονικής εμβολ1jς
θα πρέπει επιπρόσθετα να εφαρμόζεται διαδερμικιj
συσκευ1j υπερ1jχων Doppler για την διάκριση της στρο
βιλώδους ρωjς στα μεγάλα φλεβικά αγγεία και τον
κόλπο της δεξιάς καρδιάς.
Οι μεταβολές της θερμοκρασίας του σώματος θεω
ρούνται πολύ σημαντικές εφ' όσον μεγάλο ποσό θερμό-

τητας μπορεί να χαθεί από την τομ1j της κρανιοτομίας
και η προκαλούμενη υποθερμία να καθυστερ1jσει την
αφύπνιση του ασθενούς στο τέλος της επέμβασης. Η
αύξηση επίσης της θερμοκρασίας του σώματος θα πρέ
πει να σημειώνεται γιατί για κάθε βαθμό αύξησης της
θερμοκρασίας πάνω α;τό τους 37oC προκαλείται εκθε
τικΙj αύξηση του εγκεφαλικού μεταβολικού ρυθμού για
το οξυγόνο (Cerebπιl Metabolic Rate for Oxygen, CMR02),
ενόJ αυξάνει γραμμικά η εγκεφαλικ1j αιματικ1j ρωj
(CBF).
Ο συνεχ1jς έλεγχο; του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης
(Sp02) με την βωjθεια του παλμικού οξύμετρου και
του τελοεκπνευστικού διοξειδίου (ETC02) με τον
καπνογράφο, σ1jμερα θεωρούνται θεμελιώδη σε όλες
τις χειρουργικές επεμβάσεις και θα πρέπει έτσι να χρη
σιμοποιούνται και σ' όλους τους νευροχειρουργικούς
ασθενείς.
Η διούρηση, το ειδικό βάρος των ούρων (ιδιαίτερα σε
επεμβάσεις στην υπόφυση) και ο έλεγχος της γλυκόζης
(στα ούρα και στο αίμα) θα πρέπει επιπρόσθετα να
ελέγχονται με στόχο την φυσιολογικ1j ομοιοστασία των
νευρcονων και εν γένει του οργανισμού.
Ανάλογα δε με τον τύπο του χειρουργείου, την χρονι
κΙj διάρκεια της επέμβασης και την προεγχειρητικ1j
κατάσταση του ασθενούς θα πρέπει να χρησιμοποιού
νται και επιπρόσθετες μέθοδοι ελέγχου απ' αυτές που
αναφέρθηκαν. Η αιτιολογημένη χρ1jση μιάς ειδικ1jς
μεθόδου εξαρτάται από την δυνατότητά της να ελέγχει
παραμέτρους του ασθενούς πού η διαηjρηση τους σε
φυσιολογικά όρια επηρεάζουν την πορεία και την
έκβαση του. Οι μη επεμβατικές δε τεχνικές είναι προτι
μότερες από τις επεμβατικές, όταν οι πληροφορίες που
λαμβάνονται είναι ίσης αξίας.

ΕΙΔΙΚΟ MONITORING
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.Ν.Σ

Ηλεκτροεγκεφαλογραφία
(ΗΕΓ, Electroencephalography, EEG)
Ιδανικά η ΗΕΓ φαίνεται να είναι μια σημαντικ1j μη
επεμβατική μέθοδος ελέγχου της εγκεφαλικιjς λειτουρ
γίας για τον αναισθητοποιημένο ασθενή. Οτιδήποτε
επηρεάζει τον μεταβολισμό του εγκεφάλου (υποξία,
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ισχαιμία, υπερκαπνία, αναισθησία) αντανακλάται με
μεταβολές στο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ).
Σήμερα πολλοί κατασκευαστές συσκευών ΗΕΓ έχουν
τροποποι1Ίσει τον αρχικό τους σχεδιασμό. Με την επε
ξεργασία των σημάτων διά μέσου ηλεκτρονικού υπολο
γιστή, έχουν προσθέσει δυνατότητες ώστε το ΗΕΓ να
γίνει περισσότερο φιλικό στον χρ1iστη. Ακόμη όμως και
μ' αυτές τις aπλουστεύσεις απαιτείται εκπαιδευμένος
τεχνικός για να βοηθά τον αναισθησιολόγο στην αξιο
λόγηση του ασθενούς αν και η υπεραπλούστευση των
δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκ1i 1l λανθα
σμένη εκτίμηση των πληροφοριών.
Το ΗΕΓ επιπλέον παρέχει στον αναισθησιολόγο πλη
ροφορίες σχετικά με το βάθος της αναισθησίας για την
βέλτιστη δυνατή αναισθητική αντιμετώπιση. Οι τεχνι
κές όμως δυσκολίες, το κόστος και ο χρόνος που απαι
τείται γιά την εφαρμογή του στο πεδίο αυτό αντισταθ
μίζουν μάλλον τα πλεονεκτήματα του.
Η διάκριση μιας επικείμενης νευρολογικ1iς βλάβης με
τον ηλεκτροεγκεφαλογραφικό έλεγχο δίνει την δυνατό
τητα στον αναισθησιολόγο να ενεργήσει έγκαιρα ώστε
να αποφευχθεί μια μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Τέλος η
μέθοδος μπορεί να χρησιμεύσει ακόμη και στην πρό
γνωση της νευρολογικής έκβασης του ασθενούς.
Σήμερα πιο συχνά χρησιμοποιείται στην χειρουργική
των εγκεφαλικών αγγείων, τις επεμβάσεις που απαι
τούν καρδιοπνευμονική παράκαμψη και στην εφαρμο
γή της αναισθησιολογικής τεχνικής της ελεγχόμενης
υπότασης.
Βασικές αρχές και τεχνικές έννοιες της
ηλεκτροεγκεφαλογραφίας
Οι κυματομορφές στο ΗΕΓ είναι το άθροισμα των
διεγερτικών και ανασταλτικών συναπτικών δυναμικών
που παράγονται από τα εγκεφαλικά κύτταρα του εγκε
φαλικού φλοιού, επηρεαζόμενα από τις ρυθμικές εκπο
λώσεις του θαλάμου. Η ηλεκτρικ1i δραστηριότητα συν
δέεται άμεσα με την μεταβολικ1i δραστηριότητα και
έτσι το ΗΕΓ επηρεάζεται και από παράγοντες που επι
δρούν στον μεταβολισμό των εγκεφαλικών κυττάρων,
όπως είναι η πρόσληψη του οξυγόνου ή η φλοι'ίκ1Ί αιμα
τική ρωi .
Συνήθως χρησιμοποιείται το διεθνές σύστημα τοπο
θέτησης των ηλεκτροδίων όπως φαίνεται και στο σχήμα
1 . Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων υπολογίζεται χρησι
μοποιώντας την επί % περίμετρο της κεφαλής του
ασθενούς και την απόσταση από την μύτη στο ινίο.
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Συμβατικά στην αριστερή πλευρά του κρανίου δίνονται
μονοί αριθμοί ενώ στην δεξιά ζυγοί. Οι κωδικοί που
χρησιμοποιούνται για την περιγραφιi των ηλεκτροδίων
είναι:
• Fp μετωπιαίου πόλου
• F μετωπιαίο
• C κεντρικό
• Ρ βρεγματικό
• Ο ινιακό
• Ζ μέσης γραμμής
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Στο χειρουργείο συνήθως δεν χρησιμοποιούνται όλες
οι διαθέσιμες aπαγωγές καταγραφ1iς. Οι aπαγωγές
στο ΗΕΓ χρησιμοποιούν δυο ενεργά ηλεκτρόδια και
ένα ηλεκτρόδιο αναφοράς (monopolar montage). Στο
σχήμα 2 φαίνεται ότι επιλέγεται το σημείο αναφοράς G
και οι μετρήσεις γίνονται μεταξύ των F-G και C-G. Η
διαφορά μεταξύ αυτών των μετρήσεων είναι και η δια
φορά των F-C. Οι ηλεκτρικές παρεμβολές (artifacts)
αποκόπτονται και ενισχύεται μόνο η διαφορά μεταξύ
των F και C (common mode rejection).
Θέση των ηλεκτροδίων

Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων πρέπει να είναι συμ
μετρική ώστε και το σήμα του ΗΕΓ να είναι συμμετρι
κό. Η τοποθέτηση των ηλεκτροδίων εξαρτάται επίσης
και από τις πληροφορίες που επιδιώκουμε να ελέγξου
με. Σαν χρυσός κανόνας παραμένει το κλασσικό ΗΕΓ
των 16 επαγωγών. Για την διάκριση όμως της σφαιρι
κής ισχαιμίας, στον ασθενή που έχει υποβληθεί σε
θεραπευτικό κώμα, ή για τον έλεγχο του βάθους της
αναισθησίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια απλή
αμφοτερόπλευρη μετωπο-βρεγματική ή μετωπο-κροτα
φική απαγωγή (σχήμα 3α), εφ' όσον κλινικές μελέτες
έχουν δείξει ότι οι περισσότερες μεταβολές που συμ
βαίνουν κατά την χειρουργική επέμβαση και την αναι
σθησία στο χειρουργείο, μπορούν να ελέγχονται και
χωρίς σύνθετο montage.

εκτίμηση της συνολικής ισχαιμίας αλλά πιθανά ανε
παρκής για τον έλεγχο της ισχαιμίας από την μέση
εγκεφαλική αρτηρία. Ετσι όταν χρησιμοποιούνται aπα
γωγές λιγότερες από τις κλασσικές 1 6 θα πρέπει να
τοποθετούνται με τρόπο ώστε να ελέγχεται και η
περιοχή που αιματώνει η μέση εγκεφαλική αρτηρία. Το
σχ1iμα 3β δείχνει την τοποθέτηση των απαγωγών που
εκπληρώνουν αυτό το σκοπό.
Ερμηνεία του ΗΕΓ και Φυσιολογικά ευρ1ίματα

Το ηλεκτρικό σJiμα που δημιουργείται από τον εγκε
φαλικό φλοιό είναι χαμηλ1iς ενέργειας, γύρω στα 2 με
200mν, συγκρινόμενο με τα 500 με l. OOOmv του ηλε
κτροκαρδιογραφjματος. Η ερμηνεία του ΗΕΓ περι
λαμβάνει την μέτρηση της συχνότητας και του δυναμι
κού καθώς και της μορφολογίας της κυματομορφ1iς.
Συχνότητα: Η ηλεκτρική κυματομορφή του ΗΕΓ υπο
διαιρείται σε τέσσερις ημιτονοειδείς κυματομορφές
(sinus waves) με ιδιαίτερες συχνότητες (κύκλους/δευτ. 1i
Hertz) ως ακολούθως (σχ1iμα 4) :
Delta
Theta

Beta
50μV

1 sec
paper speed

2'χιjμα 4. Οι τέσσ ερ ις βασ ικ ι'ς η λεκ τρο εγκ εφα λυγρα φικ ές κ υμα το 
μ υρ φές.

Κύματα δέλτα (δ) Ο 3Hz. Αυτά χαρακτηρίζονται από
-
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Σχ ήμα 3α. 11 θ έση των ι\ύο απα γω γών για τον έλ εγχο της ο λικ ιjς
ισχα ιμ ίας κα ι του βάθο υς ανα ισθησίας.
Σχ ήμα 3β. Η θ έση των α πα γω γcίJν για την εκ τfμ ηση τη ς ισχα ιμ (α ς απιί
την μ έση εγκ εφαλ ικ ιj αρ τηρία.

Βασική αρχή είναι ότι η ΗΕΓ καταγραφή από ένα ηλε
κτρόδιο αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική δραστηριότητα
της άμεσα παρακείμενης περιοχής του εγκεφάλου. Η
τοποθέτηση ηλεκτροδίων μόνο στην μετωπομαστοειδή
χώρα για παράδειγμα μπορεί να είναι επαρκής για την

υψηλά δυναμικά και χαμηλ1j συχνότητα παρατηρούμε
να στον βαθύ ύπνο, την βαθιά αναισθησία 1i διάφορες
παθολογικές καταστάσεις του ΚΝΣ.
Κύματα θψα (θ} 4 7Hz. Τα κύματα θψα εμφανίζο
νται κυρίως στα πρόωρα νεογνά, στα υγιή παιδιά κατά
την διάρκεια του ύπνου και κατά τον υπεραερισμό. Είναι
επίσης χαρακτηριστικά κατά την γενικ1i αναισθησία.
Κ ύματα άλφα (α) 8 13Hz. Τα κύματα α εμφανίζονται
τυπικά σε άτομα που βρίσκονται σε ηρεμία ή σε διέ
γερση και με τα μάτια κλειστά. Τα κύματα α προέρχο-

-
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νται κυρίως από τις βρεγματο'ίνιακές περιοχές.
Κ ύματα βήτα (β) 14-30Hz. Αυτά είναι χαμηλού δυνα
μικού, ταχείας συχνότητας και τυπικά εμφανίζονται σε
ξύπνια και με πλήρη συνείδηση άτομα.
Η ισοηλεκτρικ1j γραμμή στο ΗΕΓ σημαίνει παύση της
ηλεκτρικ1jς δραστηριότητας του εγκεφάλου και εμφανί
ζεται σε ισχαιμία, υποθερμία, κώμα, αναισθησία με
ισοφλουράνιο περισσότερο από 2 MAC και στον εγκε
φαλικό θάνατο.
Δυναμικό: Το δυναμικό περιγράφεται με το ύψος της
κυματομορφής και εκφράζεται σε microvolts. Ετσι δια
κρίνουμε:
Χαμηλά δυναμικά: λιγότερο από 20 μΥ
Μεσαία δυναμικά: 20 με 50 μΥ
Υψηλά δυναμικά: περισσότερο από 50 μΥ
Συμμετρία: Η φυσιολογικ11 εγκεφαλική δραστηριότητα
είναι συμμετρικ1j. Η οξεία ασυμμετρία μπορε ί να
σημαίνει πιθαν1j βλάβη μιας περιοχής νευρικών κυττά
ρων. Ωστόσο ασυμμετρία κατά την διάρκεια μιας νευ
ροχειρουργικής αγγειακής επέμβασης όπως η καρωτι
δικΊj ενδαρτηριεκτομή, όπου επηρεάζεται η περιοχή
που αρδεύεται από την μέση εγκεφαλική αρτηρία,
εμφανίζεται συχνά με ελάττωση της συχνότητας του
ΗΕΓ στην αντίστοιχη πλευρά χωρίς όμως να επηρεάζε
ται η έκβαση.
Επιδράσεις από την αναισθησία

Κάτω από γενικ11 αναισθησία η ποικιλομορφία του
φυσιολογικού ΗΕΓ ελαττώνεται και οι περιοχικές δια-

φορές στην συχνότητα και το δυναμικό ελαχιστοποιού
νται. Οι κυματομορφές γίνονται παρόμοιες και αυτός
είναι ένας άλλος λόγος για τον οποίο μερικοί νευροα
ναισθησιολόγοι εφαρμόζουν μια μόνο απλή αμφοτερό
πλευρη μετωπο-βρεγματικ11 ή μετωπο-κροταφική απα
γωγή. Το ΗΕΓ ποικίλει ανάλογα με τον αναισθητικό
παράγοντα που χορηγείται, αλλά επειδή οι περισσότε
ροι αναισθησιολόγοι χρησιμοποιούν συνδυασμό φαρ
μάκων, το γεγονός αυτό είναι μικρ1jς πρακτικ1Ίς σημα
σίας. Οι αλλαγές τυπικά εμφανίζονται με την αύξηση
του βάθους της αναισθησίας και είναι κυρίως δοσοε
ξαρτώμενες παρά σχετιζόμενες με τον χρησιμοποιού
μενο παράγοντα.
Κατά την εισαγωγ1j οι συν1jθεις δόσεις θειοπεντάλης
προκαλούν χαρακτηριστικά αλλαγ1Ί στο β κύμα του
ΗΕΓ με αύξηση του δυναμικού, διασπορά και ελάττω
ση της συχνότητας στο φάσμα του α κύματος.
Οταν η συγκέντρωση αναισθητικού είναι μικρότερη
από 1 MAC ο ρυθμός α μεταπίπτει σε β και εμφανίζε
ται ευρέως μια ρυθμικ11 κυματομορφ11 στο φάσμα των
χαμηλών β και των α συχνοηΊτων. Όσο η αναισθησία
βαθαίνει, η φάση διέγερσης εξαφανίζεται και συμβαί
νει προοδευτική ελάττωση στην συχνότητα του κύμα
τος.
Οταν η συγκέντρωση του αναισθητικού αυξάνει περισ
σότερο από 1 MAC, το ΗΕΓ αποκλίνει από την θ κυμα
τομορφJj στην δ με προοδευτικ1j ελάττωση της συχνότη
τας και τελικά ελάττωση και του δυναμικού με κατάληξη
ένα ισοηλεκτρικό ΗΕΓ. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει την
επίδραση στο ΗΕΓ των διάφορων παθοφυσιολογικών
μεταβολών και αναισθησιολογικών παρεμβάσεων.

ff(vu;ω; 2
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕ1.: ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΗΕΙ'
Αυξημένη συχνότητα

Ελαττωμέν η συχνότη τα

Υπεραξία
Υπερκαπνία
Υποξία
Σπασμοί
Χαμηλές δόσεις βαρβιτουρικών
Χαμηλές δόσεις Βενζ!πινιi>ν
Πρωτοξείδιο του Α ζι!ηου 30-70%
Εισπνεόμενοι αναισθ. παράγοντες< lMAC
Κεταμίνη

Ψηλό δυναμικό

Υποξία
Υπωω;τνία
ΥποΟερμία
Βαρβιτουριχci
Ετομιδciτη
Ναρκωτικά
Εισπν. αναισθ. παράγοντες> lMAC
Ισοηλεκτρικό

Χαμηλή συχνότητα, Χαμηλό δυναμικό

Υποξία
Υπερχαπνία
Βαρβιτουριχιχ
Υπογλυχαιμία

Εγκεφαλικός θάντατος
Υποξία (Pa02<25 mm Hg)
Υποθερμία
Βαρβιτουρικό κιδμα
Ισοφλουράνιο > 2MAC
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Επεξεργασία της ΗΕΓ καταγραφής

Το κλασσικό ΗΕΓ καταγράφει τις μεταβολές του
δυναμικού σε σχέση με τον χρόνο. Η ανάλυση με ηλε
κτρονικό υπολογισηΊ μετατρέπει τα σύνθετα αυτά
δεδομένα, με την βοήθεια της ταχε ίας ανάλυσης
Fourier (Fast Fourier Transformation, FFτ) , σε ισχύ
(τετραγωνισμένο δυναμικό ) σε συνάρτηση με την
συχνότητα. Η ανάλυση Fouricr χρησιμοποιεί ένα σύν
θετο μαθηματικό υπολογισμό για να ελαττιόσει την
σύνθετη ΗΕΓ κυματομορφ1i σε αρμονικά ημιτονοειδ1Ί
κύματα (sinus waves). Η παρουσίαση του ακατέργα
στου ΗΕΓ σ1jματος παραμένει όμως ακόμη πολύ σημα
ντικΙj δίνοντας στον παρατηρητ11 την δυνατότητα ευρύ
τερης αξιολόγησης των δεδομένων. Ο έλεγχος έτσι του
ΗΕΓ των 16 απαγωγών από έμπειρο παρατηρηηj
παραμένει ο χρυσός κανόνας.
Η συσκευ1j ελέγχου της εγκεφαλικ1jς λειτουργίας
(Cerebral Function Monitor, CFM) εμφανίζει μια
απλουστευμένη μορφ1j του ΗΕΓ όπου το δυναμικό των
ημιτονοειδών κυμάτων μετράται και παρουσιάζεται σε
καταγραφικ1j ταινία σαν το μέσο μέγιστο δυναμικό.
ΑυηΊ η τροποποίηση καταγράφει το παράγωγο της
ισχύος και της συχνότητας. Η καταγραφ1j του ανώτε
ρου ορίου παριστάνει, κορυφ1j προς κορυφ1j, το δυνα
μικό στο ψηλότερο του σημείο, ενώ το χαμηλότερο όριο
παριστάνει το χαμηλότερο σημείο του δυναμικού. Αυτό
το monitor αρχικά σχεδιάστηκε για την παρακολούθη
ση της ΗΕΓ δραστηριότητας στην μονάδα εντατικ11ς.
Αν και παραμένει ένα καλό monitor για την διάκριση
της ολικ1jς ισχαιμίας του εγκεφάλου, είναι ανεπαρκές
στην διάκριση της εστιακ1jς ισχαιμίας καθώς του
βάθους της αναισθησίας.
Η συσκευ1j ανάλυσης της εγκεφαλικ1jς λειτουργίας
(Cerebral Function Analysing Monitor) είναι μια μετα
Ύενέστερη έκδοση του CFM και προσφέρει το στοιχείο
της ταξινόμησης της συχνότητας και του δυναμικού.
Η ανάλυση του φάσματος της ισχύος (Power
Spectrum Analysis) ταξινομεί το ΗΕΓ, το αναλύει και
το ψηφοποιεί χρησιμοποιώντας την ταχεία ανάλυση
Fourier. Για να απλοποιηθούν τα δεδομένα θα πρέπει
να καθοριστεί η μονοδιάστατη περιγραφ1i του φάσμα
τος της ισχύος. Εφ' όσον η κυματομορφ1j απλουστεύε
ται, πολλές από τις πληροφορίες που περιέχονται σ'
αυηi διαγράφονται και έτσι οι πληροφορίες που απορ
ρέουν μ' αυτό τον τρόπο ανάλυσης μπορεί να είναι
παραπλανητικές. Το πλεονέκτημα όμως της τεχνικ1Ίς

αυηjς είναι η απλότητα των παρουσιαζόμενων πληρο
φοριών καθώς και η δυνατότητα διάκρισης της συνολι
ΚΙlς εγκεφαλικ1jς ισχαιμίας. Ωστόσο η μέθοδος είναι
πολύ ευαίσθητη στις εξωτερικές παρεμβολές και την
μετακίνηση.
Η διάταξη του συμπιεσμένου φάσματος (Compressecl
Spectrιιl Array) είναι μια τριών διαστάσεων παρουσία
ση της συχνότητας και της ισχύος σε σχέση με τον
χρόνο ( σχψια 5). Η συχνότητα καταγράφεται στον
άξονα Χ, η ισχύς στον άξονα Ζ και ο χρόνος στον Υ.
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�Σχιfμιχ 5. I I καταγραφιf της ι)ιι�ταξης του σι•μ:rιεcιμ{ιιοι; ψιίιφατο;
α:rι! φυσιολογικι! ενιfλικα η ο:rο/α ι)ε(χιιει μ(α κορυφιί :rou σχετfi;ετιιι

με τοv ριιθμι! α.

ΑυηΊ η γραφικ1j καταγραφ1j των πληροφοριών παρου
σιάζεται με σαφ1Ίνεια σε μια δυο διαστάσεων οθόνη.
Ενα μειονέκτημα αυτού του τύπου παρουσίασης είναι
ότι η υψηλού δυναμικού δραστηριότητα τείνει να προ
καλεί ασάφεια στην ταυτόχρονη χαμηλού δυναμικού
δραστηριότητα στην ίδια συχνότητα. Αυτό προκαλεί
απώλεια ορισμένων δεδομένων η οποία γίνεται σημα
ντικΙi όταν παρατηρούμε τις τάσεις ( trends) της κατα
'{ραφΙjς. Αυτός ο τύπος παρουσίασης μπορεί επίσης να
παριλαμβάνει την απόκλιση του φάσματος της συχνότη
τας. Η απόκλιση αυηΊ είναι πολύ χρΙiσιμη στην εκτίμη
ση του βάθους της αναισθησία; αλλά δεν αντανακλά με
σαφΙΊνεια και τις δυο πλευρές του ΗΕΓ και έτσι μπορεί
να μην διcαρίνει την :τεριοχικ11 ισχαιμία.

Έλεγχος των προκλητών δυναμικών
Τα αισθητικά προκλητά δυναμικά (SensoΓy Evokecl
Potentials, SEPs) είναι ένα πολύτιμο διαγνωστικό
εργαλείο στην νευρολογικ1j πρακτικ1j. Οι τεχνικές των
προκληηόν δυναμικών επιτρέπουν επίσης τους αναι
σθησιολόΎους και τους χειρουρ'{ούς την διεγχειρητικ1j
εκτίμηση της λειτουρΎικ1jς ακεραιότητας του νευρικού
συσηjματος.
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Τα αισθητικά προκλητά δυναμικά (SEPs) είναι η ηλε
κτροφυσιολογικtj εκδήλωση της απάντησης του νευρι
κού συστήματος σε αισθητικά ερεθίσματα. Χρησιμο
ποιώντας τα οπτικά προκλητά δυναμικά (Visual
Eνoked Potentials, VEPs) για παράδειγμα, δημιουργεί
ται μια κυματομορφ1Ί στην ινιακή περιοχή όταν χορη
γήσουμε στροβοσκοπικό φως στα μάτια του ασθενούς.
Τα προκλητά δυναμικά είναι συν1Ίθως πολύ χαμηλού
δυναμικού (0, 1-20 μΥ), πολύ μικρότερου από το δυνα
μικό του ΗΕΓ και έτσι δεν μπορούν να καταγραφούν
στη λψ�Jη μιας κανονικ1Ίς ηλεκτροεγκεφαλογραφικ1jς
καταγραφής. Γι' αυτό το λόγο τα SEPs πρέπει να δια
χωριστούν και να διακριθούν από την ηλεκτροεγκεφα
λογραφική καταγραφή και τις συνοδές ηλεκτρικές
παρεμβολές. Αυτό σήμερα επιτυγχάνεται με καταγρα
φικά συστήματα που επεξεργάζονται τα σ1Ίματα με την
βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η προκύπτουσα
κυματομορφή παρουσιάζεται σαν μια μεταβολ1Ί του
δυναμικού σε σχέση με τον χρόνο και χαρακτηρίζεται
από την καθυστέρηση σε σχέση με το ερέθισμα (σε
milliseconds) και το δυναμικό (σε microνolts).
Κλινική χρήση των προκλητών δυναμικών

Τα SEPs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτί
μηση της λειτουργίας των νευρώνων σε αναισθητοποιη
μένους ασθενείς και μπορούν όχι μόνο να αντανακλούν
τα ειδικά αισθητικά ερεθίσματα αλλά επίσης να είναι
και γενικοί δείκτες της νευρολογικ1jς λειτουργίας
παρακείμενων δομών.
Πολλές κλινικές μελέτες αναφέρουν ότι η χρ1jση των
SEPs κατά την διάρκεια νευροχειρουργικών, ορθοπε-

δικών και αγγειακών επεμβάσεων έχει ελαττώσει την
μετεγχειρητική επίπτωση νευρολογικών επιπλοκών. Τα
σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (somatosensory
evoked potentials, SSEPs) χρησιμοποιούνται στις επεμ
βάσεις του σπονδυλικού σωλήνα Ίl του νωτιαίου μυε
λού, τα ακουστικά προκλητά δυναμικά του στελέχους
(brainstem auditory evoked potentials, BAEPs) στις
επεμβάσεις του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και τα
VEPs στις επεμβάσεις κοντά στο οπτικό νεύρο ή το
οπτικό χίασμα. Ο έλεγχος των προκλητών δυναμικών
μπορεί να αντικαταστήσει την χρ1Ίση των τεχνικών
διεγχειρητικής aφύπνισης (awareness) των ασθενών
για την εκτίμηση της νευρολογικ1Ίς εικόνας. Εχει επί
σης δειχτεί ότι η χρ1jση BAEPs κατά την αναισθησία
υποδεικνύει την διεγχειρητικ1Ί συνείδηση κατά την
αναισθησία.
Αρκετές μεταβλητές που βρίσκονται κάτω από τον
έλεγχο του αναισθησιολόγου μπορούν να επηρεάσουν
τα SEPs. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα αναισθητικά και
άλλα φάρμακα που δρούν στο ΚΝΣ (πίνακας 3), η θερ
μοκρασία, η αρτηριακή πίεση του αίματος, οι πιέσεις
των αερίων του aρτηριακού αίματος και ο αιματοκρί
της. Ανεπιθύμητες μεταβολές στις παραπάνω παραμέ
τρους μπορεί να προκαλέσουν δυσμενή έκβαση στους
ασθενείς που υποβάλλονται σε νευροχειρουργικές
επεμβάσεις υπό γενική αναισθησία. Ωστόσο οι μεταβο
λές στα SEPs μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και
σαν πρώιμα σημεία νευρικής δυσλειτουργίας υποδει
κνύοντας στους αναισθησιολόγους και τους χειρουρ
γούς τις κατάλληλες παρεμβάσεις ώστε να προληφθούν
μόνιμες βλάβες των νευρικών δομών.
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Ο διεγχειρητικός έλεγχος των προκλητών δυναμικών
μπορεί να είναι χρήσιμος όταν συντρέχουν οι παρακά
τω συνθήκες:
• ένα τμήμα του νευρικού συστήματος που μπορεί να
ελεγχθεί με τα SEPs, υπάρχει η πιθανότητα να υπο
στεί βλάβη,
• οι θέσεις χορήγησης και καταγραφής των ερεθισμά
των είναι προσπελάσιμες κατά την διάρκεια της
επέμβασης
• υπάρχει διαθέσιμος τεχνολογικός εξοπλισμός και
έμπειρο προσωπικό ώστε η λψjJη και εκτίμηση των
δεδομένων να είναι ακριβής
• μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από
τον αναισθησιολόγο και τον χειρούργο για την προ
στασία της νευρικής λειτουργίας όταν συμβούν
ενδεικτικές μεταβολές των SEPs.
Ταξινόμηση των αισθητικών προκλητών δυναμικών

Σ1Ίμερα τα SEPs ταξινομούνται σύμφωνα με τις ιδιαί
τερες μεθόδους αισθητικού ερεθισμού, την καθυστέρη
ση της καταγραφής τους μετά τον ερεθισμό, τις ωτο
στάσεις μεταξύ του δημιουργούμενου ερεθίσματος και
των ηλεκτροδίων καταγραφ1iς και των νευρcίJνων που
προκαλούν τις κυματομορφές.
Μέθοδοι αισθητικού ερεθισμού

Οι μέθοδοι αισθητικού ερεθισμού που βρίσκονται
σήμερα σε κλινική χρήση περιλαμβάνουν τα σωματοαι
σθητικά, τα ακουστικά και τα οπτικά ερεθίσματα. Οι
ηλεκτροφυσιολογικές απανηiσεις που καταγράφονται
μετά απ' αυτά ονομάζονται σωματοαισθητικά προκλη
τά δυναμικά (somatosensory evoked potentials, SSEPs),
ακουστικά προκλητά δυναμικά ( auditory evoked
p o t e n tials , AEPs ή brain s t em auditory evoked
potentials, BAEPs) και οπτικά προκλητά δυναμικά
(visual eνoked potentials, VEPs) αντίστοιχα.
1. Μετερεθιστική

υστέρηση (Poststimulus latency)
Το χρονικό διάστημα από τον ερεθισμό της αισθητι
κής οδού μέχρι την καταγραφή του προκλητού δυναμι
κού που δημιουργείται είναι γνωστό σαν μετερεθιστικ1Ί
υστέρηση. Αυτή μπορεί να είναι μικρή (λιγότερη από
1 0msec για τα AEPs έως λιγότερα από 40msec για
μερικά SSEPs) , μέση (20-1 20msec) 1l μεγάλη ( 1 20 SOOmsec) . Σ' αυτή την ταξινόμηση υπάρχει και ανατομι
κή βάση. Τα μικρής καθυστέρησης SSEPs προέρχονται

από υποφλοιώδεις περιοχές του εγκεφάλου ενcίJ τα
μέσης και μακράς διάρκειας προέρχονται από τον
εγκεφαλικό φλοιό.
Η ταχύτητα αγωγ1iς και ο χρόνος της κεντρικ1]ς αγω
γJiς (central conduction time, ccη είναι μετρJiσεις
προερχόμενες από μετερεθιστικές καθυστερ1iσεις και
βοηθούν στην εκτίμηση και ταξινόμηση της νευρολογι
κής λειτουργίας. Η μετερεθιστικ1] υστέρηση των προ
κλητών δυναμικών και η απόσταση από την θέση εφαρ
μογής του ερεθίσματος έως την θέση του ηλεκτροδίου
καταγραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμη
ση της ταχύτητας αγωγ1iς. Ο χρόνος μεταξύ των προ
κλητών δυναμικών που δημιουργούνται στο ακουστικι1
νεύρο, στον αυχενικι1 νωτιαίο μυελ6 1l το εγκεφαλικι1
στέλεχος και αυτών που δημιουργούνται στον θάλαμο
του μεσεγκέφαλου 1l τον ;.ωρίως αισθητικό φλοιό χρη
σιμοποιείται '(ια τον υπολο'(ισμι1 του χρόνου της
κεντρικ1iς α'(ωγ1iς (CCτ). Ο χρι1νος κεντρικ1iς αγωΊ1iς
των σωματοαισθητιιω)ν και των ακουστικών προκλη
τu)ν δυναμικcι)ν μπορεί να είναι διαγνωστικά σημαντι
κι1ς υποδεικνύοντας παθοφυσιολο'(ικές μεταβολές της
εγκεφαλικ1iς λειτουργίας.
2. Η απόσταση μεταξύ του σημείου ερεθισμού και των
ηλεκτροδίων καταγραφής.
Τα προκλητά δυναμικά ταξινομούνται και σαν κοντι
νού ή μακρινού πεδίου (near-field, far-field), εξαρτώμε
να από την απόσταση μεταξύ των σημείων της νευρο
φυσιολογικής δημιουρ'(ίας τους και των καταγραφικών
ηλεκτροδίων.
3. Ανάλογα με

τους νευρώνες που τα προκαλούν

Τα SEPs ταξινομούνται επίσης σαν φλοι'ίκά και υπο
φλοιώδη δυναμικά ανάλογα με την θέση των νευρώνων
που δημιουργούν τις κυματομορφές. Τα φλοι'ίκά προ
κλητά δυναμικά προέρχονται από τα πυραμιδικά κύτ
ταρα του εγκεφαλικού φλοιού. Τα υποφλοιώδη προ
κλητά δυναμικά προέρχονται απι1 του αισθητικούς νευ
ράξονες και τους νευρώνες των υποφλοιωδών πυρ11νων. Οταν τα υποφλοιώδη προκλητά δυναμικά κατα
γράφονται απι1 τα ηλεκτρόδια του κρανίου ταξινομού
νται σαν μακρινού πεδίου.
Φαρμακολογικές παρεμβάσεις και παθοφυσιολογι
κές επιπτώσεις επηρεάζουν τα υποφλοιώδη δυναμικά
σε μικρότερο βαθμό απ' 6τι τα φλοιώδη. Ετσι τα υπο
φλοιώδη προκλητά δυναμικά είναι λιγότερο ευαίσθητα
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στην υποξία και την ισχαιμία απ' ότι τα φλοιώδη και
δεν παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την
δραστηριότητα του φλοιού.
4. Η καταγραφή των προκλητών δυναμικών
Επειδ1j τα προκλητά δυναμικά είναι χαμηλού δυναμι
κού απαιτούνται ειδικές τεχνικές για την καταγραφ1j
και παρουσίαση τους.
Τα συστψιατα που σχεδιάζονται για την αποτελεσμα
τικΊj καταγραφ1j των προκλητών δυναμlκ' ών θα πρέπει
να περιλαμβάνουν:
• σύστημα αισθητικού ερεθισμού
• ενίσχυση, λ1jψ11 και φιλτράρισμα των ηλεκτροφυσιο
λογικών σημά\ων
• σύστημα επεξεργασίας των σημάτων
• παρουσίαση, μέτρηση και αποθήκευση των κυματο
μορφο)ν των SEPs.
Για τον αισθητικό ερεθισμό χρησιμοποιούνται υπο
δερματικά ηλεκτρόδια που χορηγούν ηλεκτρικό ερέθι
σμα σε περιφερικά νεύρα για την εφαρμογ1j του σωμα
τοαισθητικσύ ερεθισμού. Σε αναισθητοποιημένους
ασθενείς χρησιμοποιείται ρεύμα εντάσεως 20mA και
διάρκειας περίπου 250msec.
Η εφαρμογ1j κατάλληλων ακουστικών χρησιμοποιεί
ται στην χορ1jγηση ακολουθιών (i1urst) ακουστικών
τόνων για τον ακουστικό ερεθισμό. Η εκτίμηση του χει
ρουργικού πεδίου είναι ένας επιπρόσθετος σημαντικός
παράγων στην επιλογ1j του τρόπου της χορ1jγησης των
ερεθισμάτων. Η επίτευξη ερεθισμού με ακουστικά ερε
θίσματα και από τα δυο ώτα χρησιμοποιείται γενικά
στο διεγχειρητικό monitoring για την διάχριση τη;
περιοχικής νευρικ1jς δυσλειτουργία;. Οι παρεμβολές
(artif<ιcts) στα ερεθίσματα μπορούν να ελαχιστοποιη
θούν χρησιμοποιώντας μεταλλικούς 1jχους με μεταβαλ
λόμενη πολικότητα χαι συχνότητα γύρω στα 2.000Hz.
Το ιδανικό οπτικό ερέθισμα για χρ1jση στο χειρουρ
γείο δεν είναι ακόμη διαθέσιμο.

α) Η λψjJη των σημάτων
Επειδ1j τα ηλεκτρικά σ1jματα που παράγονται από τα
SEPs είναι πολύ μικρά, είναι απαραίτητη η χρησιμοποί
ηση ακριβών καταγραφικών τεχνικών ώστε οι πληρο
φορίες που λαμβάνονται από το διεγχειρητικό έλεγχο
των SEPs να είναι αξιοποηjσιμες. Ηλεκτρόδια μπορούν
να τοποθετηθούν στο χειρουργικό πεδίο ή στην επιφά
νεια του κρανίου για την διεγχειρητικ1j καταγραφή. Ο
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περιοριστικός παράγων στην τοποθέτηση των ηλεκτρο
δίων είναι γενικά η παρεμβολ1j τους στο χειρουργικό
πεδίο. Συν1jθως χρησιμοποιούνται χαταγραφικά ηλεκ
τρόδια που προσαρμόζονται στο κρανίο 1j το δέρμα.
Η ενίσχυση των σημάτων των προκλητών δυναμικών
είναι απαραίτητη για την κατάλληλη απεικόνιση τους.
Ψηφιακά 1j αναλογικά φίλτρα χρησιμοποιούνται για να
περιορίσουν την απάντηση στην συχνότητα του κατα
γραφικού συστήματος. Οι συχνότητες που ενδιαφέρουν
θα πρέπει να προστατεύονται ενuJ οι παρεμβολές να
αποκόπτονται.
β) Επεξεργασία χω παρουσίαση των σημάτων.
Η κλινικ1j καταγραφ1j των προκλητών δυναμικών
εξαρτάται από το άθροισμα 1j το μέσο όρο των απανηj
σεων στους επαναλαμβανόμενους ερεθισμούς. Ο λόγος
των σημάτων (SEPs) προς τον θόρυβο (ΗΕΓ) αυξάνει
όσες περισσότερες απανηjσεις προστίθονται προκαλώ
ντας έτσι την τυχαία φύση του ΗΕΓ. Για την παρουσία
ση των κυματομορφών των SEPs που παράγονται με
την τεχνικ1j της άθροισης 1j του μέσου όρου χρησιμο
ποιείται ηλεκτρονικ1j οθόνη. Η εμφανιζόμενη κυματο
μορφrj μπορεί επίσης να αποθηκευτεί ηλεκτρονικά για
επιπρόσθετη επεξεργασία.
Σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά

Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά (SSEPs)
που καταγράφονται από το κρανίο αποτελούν την δρα
στηριότητα των νευρcόνων στα περιφερικά ερεθίσματα
που φτάνουν από τα περιφερικά νεύρα διά μέσου του
νωτιαίου μυελού στον εγχέφαλο. Παράδειγμα κατα
'(ραφj; σωματοαισθητικών προκλητών δυναμικών μετά
ηλεκτρικό ερεθισμό του οπίσθιου κνημιαίου νεύρου
φαίνεται στο σχψια 6. Τα SSEPs έχουν αποδειχτεί χρΙj
σιμα σ' ένα ευρύ φάσμα χειρουργικcόν επεμβάσεων.
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Σχιjμα 6. Καταγραφιj σωματοαισθητιχοι! προχλητιη! δvνα,ιιικοι! μετιi
ερεθισμι! του οπ{σθιοv κνημιαiου νεύρου.
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Συνήθως χρησιμοποιούvωι στις ορθοπεδικές επεμβά πλισμός μπορεί να διαφέρει κάπως αλλά οι παράμε
σεις που περιλαμβάνουν τον νωτιαίο μυελό, και ιδιαίτε τροι είναι παρόμοιοι και για τις τρεις τεχνικές. Σ1Ίμερα
ρα στην διόρθωση της σκολίωσης. Οταν υπάρχει κίνδυ διεγχειρητικά χρησιμοποιούνται κυρίως τα ακουστικά
νος βλάβης του νωτιαίου μυελού από χειρουργική προκλητά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους.
Τα AEPs του εγκεφαλικού στελέχους (brainsteω
παρέμβαση σε επεμβάσεις παθήσεων της σπονδυλικής
στήλης όπως σε όγκους, aρθρίτιδες ή τραυματισμούς, ο auditωy eνoked potentials, BAEPs) μπορούν να κατα
έλεγχος των SSEPs είναι επίσης απαραίτητος. Αυτός γραφούν μετά σύντομο ακουστικό ερεθισμό που χορη
είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίος όταν υπάρχει νευ γείται στο ένα αυτί και προκαλεί διαδοχικά ερεθίσ�ια
ρολογική βλάβη προεγχειρητικά αλλά θα πρέπει να τα στην περιφερικ1Ί νευρική οδό. Μια καταγραφ1i
γίνεται ακόμη και σε απουσία νευρολογικών συμπτω φυσιολογικού AEPs φαίνεται στο σχ1iμα 7.
μάτων. Ο έλεγχος των SSEPs σε επεμβάσεις για διόρ
ν
θωση αυχενικής σπονδύλωσης είναι επίσης ιδιαίτερα
!Υ
+
χρήσιμος επειδή αυτοί οι ασθενείς βρίσκονται σε μεγά
λο κίνδυνο νευρολογικής βλάβης.
vτ
Σε οποιαδήποτε επέμβαση που περιλαμβάνονται οι
κεντρικές αισθητικές οδοί θα πρέπει να γίνεται έλεγ
χος με προκλητά δυναμικά. Τέτοιες χειρουργικές επεμ
βάσεις είναι του οπίσθιου κρανιακού βόθρου, στις
1
I
αγγειακές παθήσεις του στελέχους και στους όγκους
5
10
ο
και τις αγγειακές παθήσεις των ημισφαιρίων ιδιαίτερα
Time (ms)
όταν βρίσκονται σε υποφλοιώδεις περιοχές.

\

Ακουστικά προκλητά δυναμικά (AEPs)
Τα AEPs μπορούν να ελέγχονται κατά την διάρκεια
διαφόρων χειρουργικών επεμβάσεων στις οποίες το
VIII κρανιακό νεύρο ή το εγκεφαλικό στέλεχος παρου
σιάζουν αυξημένο κίνδυνο να υποστούν βλάβη. Ο κίν
δυνος απώλειας της ακοής κατά την διάρκεια αφαίρε
σης ακουστικών νευρινωμάτων ή άλλων όγκων της
γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας είναι μεγάλος. Απώ
λεια της ακοής μπορεί να συμβεί επίσης και σε ασθε
νείς που υποβάλλονται σε μικροαγγειακή aποσυμπίεση
για νευραλγία του τρίδυμου, χρόνιο ίλιγγο και ημιπρο
σωπικό σπασμό. Τα AEPs μπορούν να χρησιμοποιη
θούν επίσης σε συνδυασμό με τα SSEPs για τον έλεγχο
της λειτουργίας του στελέχους σε χειρουργικές αγγεια
κές ή νεοπλασματικές παθήσεις του οπίσθιου κρανια
κού βόθρου.

Ο έλεγχος των AEPs
Υπάρχουν τρεις κύριες τεχνικές που χρησιμοποιού
νται διεγχειρητικά για τον έλεγχο της λειτουργίας του
ακουστικού νεύρου: ( 1 ) οι ακουστικές προκλητές απα
ντήσεις του εγκεφαλικού στελέχους, (2) η ηλεκτροκο
χλιογραφία και (3) η άμεση καταγραφή των δυναμικών
δράσης του ακουστικού νεύρου. Ο τεχνολογικός εξο-

Σχ ψια 7. λχηματικ ιf παρο vσ [α ση κ vματομορφ ιfς ακουσ τικο ύ προ 
κλητο ι5 δ υ ναμικο ι!.

Τα BAEPs καταγράφονται από ηλεκτρόδια που τοπο
θετούνται στην κορυφ1i του κρανίου. Αυτά είναι βρα
δείας καθυστέρησης δυναμικά και επηρεάζονται από
χειρουργικούς χειρισμούς ή άλλες μεταβλητές. Κανείς
ασθενής με ανεπηρέαστα τα BAEPs δεν έχει αναφερ
θεί ότι παρουσίασε μετεγχειρητικ1i απώλεια της ακο1iς
και για το λόγο αυτό ο διεγχειρητικός τους έλεγχος
θεωρείται μεγάλης προγνωστικής αξίας.
Οπτικά προκλητά δυναμικά
(Visual Evoked Potentials,VEPs)

Τα VEPs δημιουργούνται με την εφαρμογ1i αναλα
μπών φωτός στους οφθαλμούς με κλειστά το βλέφαρα.
Οι οφθαλμοί προστατεύονται με τον συνήθη τρόπο με
οφθαλμική αλοιφ1i και πλαστικ ή κολλητικ11 ταινία. Ο
διεγχειρητικός έλεγχος των VEPs διενεργείται κατά
την διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων σε παθ1Ίσεις
της υπόφυσης καθώς και κατά την αφαίρεση όγκων
από τον πρόσθιο εγκεφαλικό βόθρο. Τα οπτικά προ
κλητά δυναμικά είναι πολύ μεταβλητά και ευαίσθητα
στις μεταβολικές διακυμάνσεις και στα αναισθητικά
και έτσι σήμερα θεωρούνται μικρής διαγνωστικ1iς
αξίας κατά την διεγχειρητική περίοδο.
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Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ

Ενδοκράνια υπέρταση ορίζεται η αύξηση της ενδο
κράνιας πίεσης πάνω από 15mmHg σε ύπτια θέση. Ο
επεμβατικός έλεγχος της ενδοκράνιας πίεσης μπορεί
να απαιτείται και προεγχειρητικά, σε νευροχειρουργι
κούς ασθενείς υψηλού κινδύνου που παρουσιάζουν
σημεία και συμπτώματα αυξημένης ενδοκράνιας πίε
σης όπως σοβαρή κεφαλαλγία, έμετο, παροδική τύφλω
ση, οίδημα οπτικών θηλών 1j απόκλιση της μέσης γραμ
μής στην αξονικ1j τομογραφία μεγαλύτερη από Smm. Ο
έλεγχος της ενδοκράνιας πίεσης έτσι κατά την διάρ
κεια της εισαγωγής στην αναισθησία καθοδηγεί την
κατάλληλη ρύθμιση της τεχνικής και την τιτλοποίηση
των διαφόρων αναισθητικών παραγόντων. Οξεία αύξη
ση της ενδοκράνιας πίεσης μπορεί να προκληθεί κατά
την τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι
(λόγω παρεμπόδισης της φλεβικής επιστροφ1jς), στο
τέλος του χειρουργείου (στην εφαρμογ1j της περίδεσης
του χειρουργικού τραύματος) καθώς και μετεγχειρητι
κά (αιμορραγία).
Στην κλινική πράξη υπάρχουν τέσσερις βασικές
μέθοδοι ελέγχου της ενδοκράνιας πίεσης (σχήμα): (1)
επισκληρίδια, (2) υποσκληρίδια, (3) ενδοκοιλιακά και
(4) ενδοπαρεγχυματικά.
Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτη
μάτων της κάθε μεθόδου καθώς και των φυσιολογικών
και παθολογικών κυματομορφών της ενδοκράνιας πίε
σης αναφέρεται εκτενέστερα σε άλλο κεφάλαιο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διακρανιακή Doppler Υπερηχογραφία
Αρχικά το διακρανιακό doppler υπερηχογράφημα
αξιολογήθηκε σαν μια συνεχής και μη επεμβατικ1j
τεχνική για την μέτρηση των μεταβολών της εγκεφαλι
κής αιματικής ροής σε σκυλιά. Χορηγήθηκαν σουφε
ντανύλη, προποφόλη και ισοφλουράνιο και μετρήθηκε
το φάσμα των συχνοτήτων με διακρανιακό doppler. Τα
αποτελέσματα απ' αυτές τις μελέτες έδειξαν ότι το δια
κρανιακό doppler είναι μια ημιποσοτική μέθοδος ελέγ
χου για τις μεταβολές της αιματικής εγκεφαλικής ροής.
Το φάσμα των μεταβολών της ροής μετρούμενο με το
διακρανιακό doppler αντανακλά στενά τις μεταβολές

της CBF άσχετα με την αυτορρύθμιση ή τον εγκεφαλι
κό μεταβολισμό. Αρκετές κλινικές μελέτες έδειξαν
στενή συσχέτιση μεταξύ των αλλαγctiν της συχνότητας
και της ροής στις έσω καρωτίδες κατά την διάρκεια
aρτηριακής υπότασης. Επίσης έχει δειχτεί ότι η απά
ντηση των εγκεφαλικών αγγείων στα aπιοειδή (σουφε
ντανύλη και αλφεντανύλη) μπορεί να είναι δοσοεξαρ
τώμενη.
Η κυματομορφή της διαστολικής ταχύτητας της ροής
φαίνεται να είναι ευαίσθητη στις μεταβολές της εγκεφα
λικΙjς πίεσης διήθησης. Με πίεση διήθησης<28mmΗg
παρατηρείται ηλεκτρικ1j σιγ1j του εγκεφάλου παράλλη
λα με την απώλεια της διαστολικ1jς ταχύτητας της κυμα
τομορφΙjς. Η παραηjρηση αυηj δείχνει ότι η διαστολι
ΚΙj ταχύτητα ρο1jς είναι στενά συσχετισμένη με την λει
τουργία των νευρώνων. Αν η μηδενικ1j διαστολικ1j
ταχύτητα ρο1jς παραμείνει 1j η ενδοκράνια πίεση αυξη
θεί επιπλέον, προκαλείται παύση της εγκεφαλικής
κυκλοφορίας (σχήμα 8). Το φάσμα συχνοτήτων που
παρατηρείται με το διακρανιακό doppler σε άτομα με
εγκεφαλικό θάνατο εμπίπτουν σε μια από τις πέντε
κυματομορφές που φαίνονται στο σχήμα 9.
Ο έλεγχος με διακρανιακό doppler μπορεί επίσης να
διακρίνει τον ενδοαγγειακά κυκλοφορούντα αέρα 1j
άλλη ουσία.
Σε ασθενείς που υποβλ1jθηκαν σε καρωτιδικ1j ενδαρ
τηρεκτομή μελετήθηκε η ευαισθησία των κυματομορ
φών με το διακρανιακό doppler και το ηλεκτροεγκεφα
λογράφημα για την διάκριση της εγκεφαλικής ισχαι
μίας και συγκρίθηκε με νευροφυσιολογικές δοκιμα
σίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ευαισθησία και η
ειδικότητα στην διάκριση της διεγχειρητικής εγκεφαλι
ΚΙjς ισχαιμίας είναι υψηλές όταν συνδυάζονται οι δύο
αυτές μέθοδοι. Οι μετρ1jσεις με το διακρανιακό
doppler δείχνουν αύξηση της ταχύτητας της αιματικ1jς
εγκεφαλικ1jς ρο1jς σε αγγειόσπασμο μετά από υπαρα
χνοειδJj αιμορραγία. Ωστόσο η αξία της παθολογικής
αύξησης της ταχύτητας της αιματικ1jς εγκεφαλικής ρωjς
είναι ακόμη αβέβαια. Οι μηχανισμοί δημιουργίας μετα
γενέστερων ισχαιμικών εγκεφαλικών βλαβών μετά από
υπαραχνοειδή αιμορραγία και κρανιοεγκεφαλικ1j
κάκωση μπορεί να είναι πολυπαραγοντικοί και έτσι ο
έλεγχος με το διακρανιακό doppler θα πρέπει να συν
δυάζεται και με άλλες παραμέτρους όπως η κλινικ1j
εικόνα και η εγκεφαλική πίεση διήθησης ώστε να
κατευθύνουν σωστά τις θεραπευτικές παρεμβάσεις.
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τα επίπεδα στα οποία η μέθοδος υποδεικνύει την ισχαι
μία δεν είναι ακόμη επαρκώς προσδιορισμένα και
απαιτούνται επιπλέον μελέτες για τον συσχετισμό των
κυματομορφών με την εγκεφαλικ1i ισχαιμία.
nonnal flow
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normal flow
reduction of
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proiile
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profile
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Τα συστήματα θερμικών μετρ1iσεων ελέγχουν τις
μεταβολές της αιματικής εγκεφαλικής ρωiς με την
χρήση θερμίστορ που τοποθετούνται στην επιφάνεια
του εγκεφαλικού φλοιού. Η θερμότητα που εφαρμόζε
ται στον εγκεφαλικό ιστό ελαττώνεται με ρυθμό ανάλο
γο με την αιματική άρδευση του ιστού. Μελέτες έχουν
δείξει ότι τα συστήματα θερμικών μετρ1]σεων μπορουν
να διακρίνουν ποσοτικές μεταβολές της αιματικής
εγκεφαλικής ρωiς χρησιμοποιώντας aπαγωγές με
μικροσκοπικά θερμίστορ κατα τη διάρκεια συνεχούς 1l
διαλείπουσας εφαρμογ1iς θερμότητας. Η μέθοδος είναι
ετrεμβατικ1i και δεν έχει ακόμη κλινική χρήση στο χει
ρουργείο 1l την μονάδα εντατικ1iς θεραπείας.
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Εγκεφαλική μικροδιάλυση
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Σχή μα 9.

Ροομετρία με Laser doppler

Η ανάλυση του μεσοκυττάριου υγρού που λαμβάνεται
με την τεχνική της εγκεφαλικής μικροδιάλυσης δείχνει
τις μεταβολές των συγκεντρώσεων των ουσιών στο
εξωκυττάριο υγρό, που σχετίζονται με την υποξία 1l την
ισχαιμία του εγκεφάλου. Η τεχνικ1] αυτή έχει χρησιμο
ποιηθεί σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και υπόσχεται
την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της νευρολογικ1iς
βλάβης. Η εγκεφαλική μικροδιάλυση είναι μια επεμβα
τική τεχνική στην οποία, η απαγωγή που χρησιμοποιεί
ται για την λήψη του δείγματος τοποθετείται σε ορισμέ
νη θέση και έτσι δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο του
εγκεφαλικού ιστού.

Μετά από κρανιοτομία, η ροομετρία με laser doppler
μετρά την περιοχική αιματική εγκεφαλική ρωi στο
φλοιό (επιφανειακά) ή τον υποφλοιώδη εγκεφαλικό
ιστό. Εχει δειχτεί ότι η laser-doppler ροομετρία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την συνεχή μέτρηση της εγκεφα
λικής αιματικής ροής κατά την περιεγχειρητική περίο
δο και κατά την διάρκεια της νοσηλείας του ασθενούς
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο:ΞΥΓΟΝΟΥ
Η μέθοδος μπορεί επιπρόσθετα να χρησιμοποιηθεί
και για την εκτίμηση της εγκεφαλικής αυτορρύθμισης.
Συνεχής έλεγχος του κορεσμού του φλεβικού
Αυτό προϋποθέτει ότι θα πρέπει να γίνεται ρύθμιση της
αίματος στον σφαγιτιδικό βολβό
πίεσης εγκεφαλικής διήθησης και του υπεραερισμού
Ο συνεχ1]ς έλεγχος του κορεσμού του αίματος στον
ώστε η εγκεφαλική αιματική ροή να διατηρείται σε
σφαγιτιδικό
βολβό βασίζεται στην αρχή της προσφο
κανονικά επίπεδα. Εχει δειχτεί ότι οι μετρήσεις με την
laser doppler ροομετρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ράς οξυγόνου στον εγκέφαλο και των απαιτήσεων του.
και στην εκτίμηση της εγκεφαλικής ισχαιμίας. Ωστόσο, Η σχέση μεταξύ της CBF και του εγκεφαλικού μεταβο-
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λικού ρυθμού για το οξυγόνο (cerebral metabolic rate
for oxygen, CMR02) περιγράφεται από την εξίσωση
του Fick όπου ο CMR02 υπολογίζεται από την CBF
και την αρτηριοσφαγιτιδικ1Ί διαφορά περιεκτηκότητας
σε 0 2 ( arteriojugular oxygen content difference,
AJD02):
CMR02 = CBF Χ ΛJD02
Σε φυσιολογικές καταστάσεις η σχέση μεταξύ του
CMR02 και της CBF ειναι αυτορυθμιζόμενη και έτσι η
AJD02 παραμένει μεταξύ των στενών ορίων των 49ml/1 00ml αίματος. Ωστόσο κάτω από παθολογικές
καταστάσεις η CBF μπορεί να μεταβληθεί ανεξάρτητα
από τον CMR 0 2 . Αν η AJD0 2 πέσει κά:ω από
4ml/1 OOml αίματος (Sj02> 75% ), η CBF υπερβαίνει τις
μεταβολικές απαιτήσεις. Οταν η AJD02 γίνεται μεγα
λύτερη από 9ml/100ml αίματος (Sj02<54% ) η CBF
είναι ανεπαρκής για τις μεταβολικές απαιτήσεις. Οταν
η απόσπαση οξυγόνου από τον εγκέφαλο είναι μέγι
στη, μια επιπλέον ελάττωση στην παροχή οξυγόνου θα
οδηγήσει σε επιπλέον ελάττωση του CMR02, και τότε
η σχέση μεταξύ AJD02 και CBF γίνεται απρόβλεπτη.
Ο συνεχιiς έλεγχος του Sj02 μας προσφέρει έτσι αφ'
ενός την δυνατότητα διάκρισης της επικείμενης σφαιρι
κΙΊς εγκεφαλικής ισχαιμίας, αφ' ετέρου την δυνατότητα
ελέγχου της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών
παρεμβάσεων.
Για τον έλεγχο του Sj02 γίνεται καθετηριασμός της
έσω σφαγίτιδας φλέβας και παλίνδρομη εισαγωγ1Ί ενός
διπλού αυλού καθετήρα με οπτικές ίνες ο οποίος συν
δέεται με σύστημα ηλεκτρονικ1Ίς επεξεργασίας για την
παρουσίαση και αποθήκευση των δεδομένων.
Ο συνεχής έλεγχος του Sj02 είναι ιδιαίτερα χρ1jσιμος
σε ασθενείς που κινδυνεύουν από ολικ1j εγκεφαλι;.οj
ισχαιμία. Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στους νευρο
χειρουργικούς ασθενείς και ιδιαίτερα στους κρανιοε
γκεφαλικσύς καθώς και σε ασθενείς στους οπο ίους
εφαρμόζεται καρδιοπνευμονική παράκαμψη. Αν και η
μέθοδος έχει χρησιμοποιηθεί και σ' άλλες ομάδες
ασθενών (π.χ. με σηπτικό σύνδρομο) με ενδιαφέροντα
αποτελέσματα, η χρ1Ίση της σ' αυτές τις καταστάσεις
απαιτεί επιπλέον διερεύνηση.
,

την ροή του αίματος στα κατά τόπους όργανα και
ιστούς, σε σοβαρές καταστάσεις υπάρχει η ανάγκη για
μια ακριβή και συνεχή μέθοδο ελέγχου της οξυγόνω
σης ειδικών οργάνων και ιδιαίτερα του εγκεφάλου.
Αυτό που ιδανικά απαιτείται είναι ένα σύστημα ελέγ
χου, που μπορεί να παρέχει τις πληροφορίες αυτές με
ένα συμβατικό μη επεμβατικό τρόπο και με χρονικ1Ί
απάντηση αρκετά ταχεία (λίγων δευτερολέπτων), ώστε
να επιτρέπει την γρ1Ίγορη θεραπευτική παρέμβαση
πριν συμβεί μόνιμη νευρολογική βλάβη.
Η υπέρυθρη φασματοσκοπία είναι τεχνική με την
οποία είναι δυνατό να μετρηθούν οι μεταβολές της χρη
σιμοποίησης του οξυγόνου των εγκεφαλικών κυττάρων
άμεσα και μη επεμβατικά. Βασίζεται πάνω στην παρα
ηjρηση ότι η φωτειν1Ί ενέργεια κοντά στην υπέρυθρη
περιοχ1Ί του φάσματος (700 - 1300 nm) διαπερνά τους
μαλακούς ιστούς και τα οστά και στο γεγονός ότι το
ανακλώμενο φως από τον εγκεφαλικό ιστό μπορεί να
συσχετιστεί με τον οξειδωτικό μεταβολισμό. Ετσι η νέα
αυτή τεχνική προσφέρει την δυνατότητα συνεχούς εκτί
μησης της προσφοράς και της χρησιμοποίησης του οξυ
γόνου από τον εγκέφαλο καθώς και της επίδρασης των
διαφόρων θεραπευτικών παρεμβάσεων και παθολογι
κών καταστάσεων στον μεταβολισμό του εγκεφάλου.
Η τριφωσφωρική αδενοσίνη (adenosine triphosphate,
ΑΤΡ) είναι η μεγαλύτερη πηγ1Ί ενέργειας για τον μετα
βολισμό και η παραγωγ1Ί της εξαρτάται από την γλυκό
λυση και την οξειδωτικ1Ί φωσφωρυλίωση. Οταν η παρο
ΧΙl οξυγόνου είναι ανεπαρχ1jς, επηρεάζεται η οξειδωτι
ΚΙj φωσφωρυλίωση, ελαττG)νεται η συγκέντρωση του
ΑΤΡ και ο μεταβολισμός επιβραδύνεται. Στο τέλος της
αναπνευστι;.οjς αλυσίδας, με αντιδράσεις μεταφοράς
ηλεκτρονίων, τα άτομα υδρογόνου συνδέονται με οξυ
γόνο και σχηματίζουν νερό. Αυηj η διαδικασία πετυ
χαίνεται με έναν κατα/:ίrτη, το κυττόχρωμα οξειδάση 1l
κυττόχρωμα αα3 το οποίο είναι το τελευταίο μέλος της
μιτοχονδριακ1Ίς αναπνευστικ1jς αλυσίδας (σχήμα 10).
Γ
λ
υ
κ

ό

λ
�

Πυοοuθικό οeύ

I

η

Υπέρυθρη φασματοσκόπηση
(Near Infrared Spectroscopy}
Επειδή η μέση αρτηριακή πίεση δεν αντιπροσωπεύει

3ADP3
P�1 JP
Jii[

Ακtτυλο συνένζυμο Α

Συνtνζυμο Α

2e

Κuκλσς
κπ�κοu

C02

Σχιjμα 10.

20

Η
�
�

Κιιτοχρωμα

1/202+2Η

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΊΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

91

Με την αντίδραση 1/2 02 + 2e- + 2Η + Η20 γίνεται η ντας αλγόριθμους που υπολογίζουν τις τιμές για την
χρησιμοποίηση σχεδόν όλου του 02 στο σώμα. Οταν το Hb 0 2, την H b και το κυττόχρωμα αα3 χωριστά,
02 δεν είναι διαθέσιμο στο κυττόχρωμα αα3, η ποσότη συγκρίνοντας τις αλλαγές στην απορρόφηση σε πολλα
τα του ενζύμου ελαττώνεται, ο ρυθμός μεταφοράς ηλε πλά μήκη κύματος. Εφ' όσον τρία επικαλυπτόμενα
κτρονίων επιβραδύνεται και η οξειδωτικ1j φωσφωρυ φάσματα θα πρέπει να αναλυθούν, απαιτούνται δεδο
λίωση ελαττώνεται. Αυτό προκαλεί πτώση της συγκέ μένα από τουλάχιστον τρία μήκη κύματος για να καθο
ντρωσης του ΑΤΡ. Ελέγχοντας λοιπόν τις διακυμάνσεις ρίσουν την συμμετοχή των τριών χρωστικών που απορ
της οξυγόνωσης της αιμοσφαιρίνης και το κυττόχρωμα ροφούν. Αυτοί οι αλγόριθμοι είναι αλγεβρικές εξισώ
αα3, διακρίνουμε και τις μεταβολές της οξειδωτικ1jς σεις οι οποίες βασίζονται στο πηλίκο απορρόφησης για
φωσφωρυλίωσης. Το κυττόχρωμα αα3 είναι η θέση κάθε χρωστικ1j. Τα πηλίκα αυτά θα πρέπει να υπολογί
όπου συμβαίνει το 95% της κατανάλωσης 02. Η κατά ζονται ανεξάρτητα. Το υπέρυθρο φάσμα για κάθε χρω
σταση λο ιπόν του κυττοχρώματος αα3 αντανακλά στικ11 θα πρέπει να υπολογίζεται χωρίς την συμμετοχ1j
άμεσα την διαθεσιμότητα του ενδοκυττάριου 02. Η των άλλων χρωστικών που σχετίζονται με το 02. Τα
δυνατότητα ελέγχου της συγκέντρωσης του κυττοχρώ �ηjκη κύματος που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι
ματος αα3 στον εγκέφαλο με την υπέρυθρη φασματο 778, 813 και 867nm. Σε μερικές περιπτώσεις χρησιμο
σκόπηση, μας δίνει πληροφορίες σχετικά με την διαθε ποιούνται τέσσερα μήκη κύματος, για να παρέχουν
σιμότητα του ενδοκυττάριου 02, ενώ η μέτρηση της περισσότερο ακριβείς πληροφορίες για την απορρόφη
Hb02 και της Hb θα μας δώσει πληροφορίες σχετικά ση του υπέρυθρου φωτός και την διασπορά του στο
με την παροχ1j του 02. Αν για παράδειγμα ο ιστός δεν εξεταζόμενο όργανο.
τροφοδοτείται επαρκώς με 02, αυτό θα φανεί από την
Η θεωρητική βάση για την οπτική μέθοδο που προσ
δεοξυαιμοσφαιρίνη και την ελάττωση του κυττοχρώμα διορίζει την συγκέντρωση μιας διαλυμένης ουσίας,
τος αα3. Αν από την άλλη πλευρά η μεταφορά ηλεκτρο καθορίζεται από τον νόμο των Beer-Lambert ο οποίος
νίων διακόπτεται π.χ. λόγω έλλειψης γλυκόζης, το κυτ εφαρμόζεται σε ομογεν1i, μη διαχεόμενα υγρά. Για την
τόχρωμα αα3 θα είναι πολύ οξειδωμένο.
φωτεινή δέσμη η οποία περνά δι' ενός μέσου το οποίο
Η διαπερατότητα του ορατού φωτός στους βιολογι προκαλεί διάχυση όπως ο εγκέφαλος, χρησιμοποιείται
κούς ιστούς είναι μικρή, λιγότερη από lεκ, ενώ στην μια τροποποιημένη εξίσωση. Ετσι μπορούμε να γρά
υπέρυθρη περιοχ1j του φάσματος (700 - lOOOnm) η ψουμε:
απορρόφηση από τους ιστούς εξασθενίζει και έτσι το
απορρόφηση (σε οπτική πυκvιiτητα,οptίcal density, OD)
υπέρυθρο φως μπορεί να διαπερνά και να εισχωρεί σε
= log lo/1 = aCLB + G
όπου Ιο ε ίναι η πυκνότητα του προσπίπτοντος
αρκετό βάθος. Μ' αυτό τον τρόπο γίνεται εφικηΊ η δια
β ίβαση και η φασματοσκόπηση του ανακλώμενου φωτός,
φωτός διά μέσου ανέπαφων οργάνων ίη vivo. Στην υπέ Ι: η μεταδιδόμενη πυκνότητα,
ρυθρη περιοχή του φάσματος απορροφούν τρεις μόνον a: είναι ο συντελεστής απορρόφησης (mM·1 cm 1),
χρωστικές στον εγκεφαλικό ιστό, η οξυαιμοσφαιρίνη C: είναι η συγκέντρωση (mM),
(Hb02), η δεοξυαιμοσφαιρίνη (Hb) και το κυττόχρωμα L: η απόσταση μεταξύ της φωτειν1jς πηγ1jς και του ανι
αα3 και οι αλλαγές στην συγκέντρωσή τους μπορούν
χνευτJi,
άμεσα να διακριθούν με την υπέρυθρη φασματοσκόπη Β : είνα ι ο παράγοντας του μήκους της διαδρο�ηjς
ση.
(μεγαλύτερος από την μονάδα) και
Τα φάσματα απορρόφησης της Hb02, της Hb και του G: είναι ένας παράγοντας που εξαρτάται από την γεω
οξειδωμένου κυττοχρώματος αα3 στους ιστούς είναι
μετρία του ιστού.
ευρέα και επικαλύπτονται μεταξύ τους. Ετσι σ' ένα
Από την παραπάνω εξίσωση μπορούμε να εκφράσου
συγκεκριμένο μ1jκος κύματος οι αλλαγές στη μετρούμε με την αλλαγ1j (Δ) της οπτικ1jς πυκνότητας (OD) ως
νη απορρόφηση μπορούν να αντανακλούν αλλαγές εξής:
στην οξυγόνωση είτε της αιμοσφαιρίνης είτε του κυττο
ΔΟD = aLB (ΔC)
χρώματος αα3. Αυτό το εμπόδιο για την διάκριση της
Αυτός ο νόμος μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε αρκε
κάθε χρωστικ1jς μπορεί να παρακαμφθεί χρησιμοποιώ- τές χρωστικές όπως η αιμοσφαιρίνη και το κυττόχρωμα

92

αα3 στον εγκέφαλο, και έτσι η ολική απορρόφηση
είναι ίση με το άθροισμα της απορρόφησης της κάθε
χρωστικής. Σε κάθε ένα από τα τρία μήκη κύματος μπο
ρούμε να συσχετίσουμε τις αλλαγές στην ολική οπτική
πυκνότητα με τις αλλαγές στην οπτική πυκνότητα που
προκαλείται από κάθε χρωστικ11.
Η πρόπτωση και μεταφορά του φωτός γίνεται με γυά
λινες οπτικές ίνες ο ι οποίες προσαρμόζονται στην
κεφαλ1Ί . Ο ι φωτεινές πηγές που χρησιμοποιούνται
είναι δίοδοι παλμικού laser στα 778nm, 8 1 3nm και
867nm. Η μέγιστη ισχύς ε ίναι περίπου 10 watts με
εύρος παλμού γύρω στα 200 ns και συχνότητα επανάλη
ψης 1 ΚΗz η οποία παράγει μια μέση ισχύ λίγων mW.
Η μεταδιδόμενη φωτεινή δέσμη προσλαμβάνεται ή από
μια φωτοδίοδο ή έναν φωτοενισχυηi (σχήμα 11).
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(δ) Δαα3: η μεταβολή της κατάστασης του κυττοχρώμα

τος αα3.
Η υπέρυθρη φασματοσκόπηση που περιγράφηκε
αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην μη επεμβατική μελέτη
της οξυγόνωσης του εγκεφάλου σε πειραματόζωα. Οι
περισσότεροι κλινικοί έλεγχοι έχουν γίνει σε νεογέννη
τα παιδιά. Προκαταρτικά ευρήματα σε ασθενή πρόωρα
παιδιά δείχνουν ότι οι μεταβολές της συγκέντρωσης
του κυττοχρώματος οξειδάση σχετίζονται συχνά με τις
αλλαγ ές του κορε σμού του a ρτη ρ ιακού αίματος
(Sa02). Ωστόσο όπως είναι αναμενόμενο αυτό δεν
συμβαίνει πάντα.

-2

(μmo!/1 00g)

:Σχ ήμα 1 1 . Σχη μα τικ ιj παρουσ(αση του α ισθητ ήρα της συσκε υ ής τη;
υ πέρυ θρης φα σ μα τυσκ ιίπησης.

sΌ
2.'χημιι

Το σή μα από τον δέκτη είναι απορρυθμισμένο και γι'
αυτό ενισχύεται και χρησιμοποιείται για τον υπολογι
σμό των δ ιάφορων μεταβολικών αντιδράσεων διά
μ έσου αλγορίθ μων που ε ίναι ενσωματω μ ένοι στο
κύκλωμα. Αναπαράγονται έτσι τεσσάρων ειδών σήμα
τα (συναρτήσεις):

Το σχ1Ίμα 12 δείχνει τα αποτελέσματα από ένα άρρω
στο νεογνό όπου ο εγκέφαλος του παρακολουθείται με
την υπέρυθρη φασματοσκόπηση ενώ ο κορεσμός ελέγ
χεται με το παλμικό οξύμετρο στο χέρι του παιδιού. Η
καταγραφή δείχνει ότι για μια περίοδο 30 λεπτών όταν
το κυπόχρωμα αα3 ελαττώνεται ο κορεσμός του αίμα
τος ουσιαστικά δεν μεταβάλλεται. Αυτό το επεισόδιο
παρουσιάζεται για να υποδηλώσει ότι ο έλεγχος της
κατάστασης του κυττοχρώματος αα3 μπορεί να διακρί
νει την ιστική υποξία ενώ το συμβατικό monitoring
αποτυγχάνει. Οι παράγοντες που προκαλούν μεταβο
λές των σημάτων που λαμβάνονται φαίνονται στον
πίνακα 4.

(α) ΔΗb: ελέγχεται η μεταβολή του ποσού του φλεβι

κού αίματος στον ιστό 1i το όργανο,
(β) ΔΗbΟ2: η μεταβολή της ποσότητας του aρτηριακού
αίματος στον ιστό,
(γ) ΔΒV: η μεταβολή του ολικού ποσού αίματος (όγκος
αίματος) στον ιστό (το άθροισμα των δυο πρώτων
σημάτων),

J 2.

sΌ

7ό

so
9Ό
1ίme (minute:s)

1 10
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Πίνακας 4
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ Μ ΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΗ ΜΆΤΩΝ

Αύξηση της δεοξυαιμοσφαιρίνης
Ελάττωση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης
Απόφραξη της φλεβικής επιστροφής αίματος από τον εγκέφαλο
Αύξηση της ροής μη κορεσμένου αίματος
Αύξηση της συγκέντρωσης της δεοξυαιμοσφαιρίνης
Αύξηση της οξυαιμοσφαιρίνης
Αύξηση του κορεσμού σε οξυγόνο
Αύξηση της εγκεφαλικής αιματικ1jς ροής
Αύξηση της συγκέντρωσης της οξυαιμοσφαιρίνης
Αύξηση του όγκου αίματος
Αύξηση της αιματικ1jς εγκεφαλικής ροής
Απόφραξη της q;λεβικής επιστροφ1jς αίματος απιS τον εγκέφαλο
Αύξηση της συγκέντρωσης της αιμοσφαιρίνης
Αύξηση της οξείδωσης του κυττοχρ(i'Jματος αα3
Αύξηση της προσφοριiς οξυγόνου στα κύτταρα
Αύξηση της μεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων με επάρκεια οξυγιSνου
Ελιiττωση της παροχής ηλεκτρονίων στην αναπνευστικ1j αλυσίδα
t l lb

Ι mln

C y f !! ':! 3
50 m9 Pιnlo l h o l

t
200mg

t ιoo mq

SucclnylPenlolh ol Choline

t
lni u b a i lon

Σχήμα 13. Καταγραφή των μεταβολών της δ εοξυαιμοσφαιρίνης
(tH/J), της ο ξυαιμοσφαιρίνης (J-f/J02) και του κυττοχρώματος αα 3
(Cyt aa3) κατci την εισαγωγιί στην αναισθησία με θειοπεντάλη.

Κλινικές παρατηρήσεις σε ασθενείς που έλαβαν αναι
σθησία για διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις έδειξαν
ότι κατά την εισαγωγή στην αναισθησία με χορήγηση
θειοπεντάλης και 1 00% οξυγόνο, αυξάνονται τόσο η
Hb02 όσο και το κυττόχρωμα αα3 ενώ ελαττώνεται η
Hb (σχήμα 13), δηλαδή βελτιώνεται η οξυγόνωση του

εγκεφαλικού ιστού και πιθανά μειώνεται η κατανάλωση
(πτώση του εγκεφαλικού μεταβολικού ρυθμού για το
02). Αντίθετα σε ασθενείς που έγινε εισαγωγή στην
αναισθησία με ψηλές δόσεις φεντανύλης δεν παρατηρή
θηκαν μεταβολές στην οξειδωτική κατάσταση του κυττο
χρώματος αα3. Η αιφνίδια διεγχειρητική υπόταση φαί
νεται επίσης να μειώνει γρήγορα τα επίπεδα του οξει
δωμένου κυττοχρώματος αα3. Αυτό εμφανίζεται δε πρίν
ακόμη γίνει αντιληπτή η πτώση της aρτηριακής πίεσης
με τις συμβατικές μεθόδους ελέγχου.
Από τις πρώτες παρατηρήσεις γίνεται εμφανές ότι η
υπέρυθρη φασματοσκοπία προσφέρει στον αναισθησιο
λόγο ένα άμεσο και μη επεμβατικό έλεγχο της οξυγόνω
σης του εγκεφάλου . Σή μερα ε ίναι δ ιαθ έσιμη μια
συσκευή που ενσωματώνει τις παραπάνω δυνατότητες
παρουσιάζοντας σε οθόνη καθοδικών ακτίνων τις μετα
βολές στο χρόνο της Hb, της Hb02, του κυττοχρώματος
αα3 και της ολικής Hb.
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