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Είναι γνωστό ότι οι µεγάλες χειρουργικές επεµβάσεις επιβαρύνουν το καρδιαγγειακό σύστηµα σε όλη την 

περιεγχειρητική περίοδο. Η επιβάρυνση αυτή οδηγεί σε αύξηση της καρδιακής παροχής, η οποία εύκολα µπορεί 

να επιτευχθεί σε υγιείς ασθενείς. Σε ασθενείς όµως µε καρδιακή νόσο µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη νοση-

ρότητα και θνητότητα, η οποία οφείλεται σε έµφραγµα του µυοκαρδίου, αρρυθµία και ανεπάρκεια πολλαπλών 

οργάνων λόγω χαµηλής καρδιακής παροχής. 

Στην προσπάθεια να εξακριβωθούν οι περιεγχειρητικοί παράγοντες που επιδρούν στη νοσηρότητα και 

θνητότητα αυτών των ασθενών το ερώτηµα για το πώς επιδρά το είδος της αναισθησίας στην έκβαση τέθηκε από 

παλιά. Ήδη από το 1936 υπάρχει η πρώτη αναφορά που µελετά την επίδραση των αναισθητικών τεχνικών στις 

µετεγχειρητικές επιπλοκές των ασθενών.
1
 Η επίδραση της γενικής αναισθησίας στην έκβαση των ασθενών 

υψηλού περιεγχειρητικού καρδιολογικού κινδύνου θα συζητηθεί παρακάτω. 

Ειδικότερα όσον αφορά τον ασθενή µε ισχαιµική καρδιακή νόσο, όλες οι αναισθητικές τεχνικές θα πρέπει να 

έχουν ως στόχο τη διατήρηση µεγαλύτερης παροχής οξυγόνου σε σχέση µε την κατανάλωση µε σκοπό την απο-

φυγή ισχαιµίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να αποφευχθούν η ταχυκαρδία και οι µεγάλες διακυµάνσεις στην αρτη-

ριακή πίεση, γεγονότα που οδηγούν σε διαταραχή της ισορροπίας παροχής-κατανάλωσης οξυγόνου. Η εφαρµογή 

περιοχικών αναισθητικών τεχνικών σε αυτούς τους ασθενείς θεωρητικά θα µπορούσε να πλεονεκτεί, αφού η επι-

σκληρίδια αναισθησία συνδέεται µε µειωµένο προφορτίο και µεταφορτίο, µειωµένη αντίδραση του µηχανισµού 

πήξης και στην περίπτωση της θωρακικής επισκληριδίου προκαλεί και στεφανιαία αγγειοδιαστολή. Και ενώ θα 

περίµενε κανείς να συνδέεται η επισκληρίδιος αναισθησία µε µείωση της περιεγχειρητικής ισχαιµίας του µυο-

καρδίου, όλα αυτά δεν υποστηρίζονται από µελέτες. Σύµφωνα µε την J. Ballantyne είναι µύθος το ότι λέγεται: η 

περιοχική αναισθησία µε ή χωρίς γενική συνδέεται µε βελτιωµένη καρδιακή έκβαση.
2
 Στην πραγµατικότητα η 

περιοχική συνδέεται µε µειωµένη εµφάνιση διε- και µετεγχειρητικών ισχαιµικών διαταραχών, που έχουν σχέση 

µόνο µε ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήµατα, ενώ δεν έχει βρεθεί κανένα όφελος σε σχέση µε σοβαρές καρδιακές 

επιπλοκές όπως ισχαιµία µυοκαρδίου, καρδιακή ανεπάρκεια ή ακόµα και θάνατος.
2-4 

Από κλινικά δεδοµένα φαίνεται ότι στους ασθενείς µε ισχαιµική καρδιακή νόσο σηµαντική είναι τελικά η 

περιεγχειρητική λήψη β-αναστολέων και ειδικά σε αυτούς που θα υποβληθούν σε αγγειοχειρουργική επέµβαση.
5
 

Όσον αφορά τον ασθενή µε καρδιακή ανεπάρκεια η µείωση του µεταφορτίου σαν αποτέλεσµα της αγγειο-

διαστολής από την περιοχική αναισθησία θα µπορούσε να έχει ένα όφελος, λόγω της µείωσης του έργου του µυο-

καρδίου και της διατήρησης της καρδιακής παροχής. Το όφελος αυτό όµως περιορίζεται από τις πτώσεις της 

αρτηριακής πίεσης οι οποίες εκθέτουν σε κίνδυνο τη ροή αίµατος σε ζωτικά όργανα, όπως ο εγκέφαλος και οι 

νεφροί. 

Η γενική αναισθησία αποτελεί επίσης τη µόνη αναισθητική τεχνική σε ασθενείς µε στένωση της αορτής. Σε 

αυτούς τους ασθενείς είναι σηµαντικό να αποφευχθεί η µείωση των συστηµατικών αγγειακών αντιστάσεων από 

αγγειοδιαστολή, ως εκ τούτου η περιοχική αναισθησία αντενδείκνυται. 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα πλεονέκτηµα όσον αφορά τη 

σύγκριση της περιοχικής και της γενικής αναισθησίας σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε αγγειοχειρουργική 

επέµβαση -ασθενείς υψηλού καρδιολογικού κινδύνου- όσον αφορά την περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρό-

τητα.
6,8
 Επίσης µαρτυρίες από άλλες µελέτες δεν κατάφεραν τελικά να αναδείξουν ένα όφελος της περιοχικής 

αναισθησίας σε σχέση µε τη γενική αναισθησία όσον αφορά τις καρδιακές επιπλοκές, και σε άλλες επεµβάσεις.
7
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Επίσης µία πρόσφατη µελέτη µε µεγάλο αριθµό ασθενών δεν κατάφερε να δείξει κάποιο σηµαντικό όφελος της 

επισκληριδίου αναισθησίας όσον αφορά τη νοσηρότητα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
9
 Παρόµοια οι Wozniak 

και συν. αναφέροντας όλες τις µελέτες που συνέκριναν τα είδη αναισθητικής τεχνικής στην έκβαση ασθενών που 

υποβάλλονται σε επέµβαση για ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής καταλήγουν ότι οι µελέτες απέτυχαν στο να αναδεί-

ξουν ένα σηµαντικό όφελος ενός είδους αναισθητικής τεχνικής. Σύµφωνα µε τους συγγραφείς αποτελούν τους 

πιο σηµαντικούς παράγοντες η διατήρηση της σταθερής αιµοδυναµικής κατάστασης του ασθενούς περιεγχειρη-

τικά και η καλή µετεγχειρητική αναλγησία είναι και όχι το είδος της αναισθητικής τεχνικής.
10
 

Η περιοχική αναισθησία δεν είναι πανάκεια και µπορεί να βελτιώσει την έκβαση στους κατάλληλους ασθε-

νείς και µε τις κατάλληλες συνθήκες. Πολλές φορές προκαλεί δυσφορία από την πλευρά του ασθενούς και ένας 

αξιοσηµείωτος αριθµός των ασθενών απορρίπτει τελικά την τεχνική αυτή. ∆εν ενδείκνυται σε όλους τους ασθε-

νείς (ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή), ούτε για όλα τα είδη των χειρουργικών επεµβάσεων (νευροχειρουργικές 

επεµβάσεις).  

Επιπρόσθετα, η περιοχική αναισθησία δεν είναι άµοιρη σοβαρών επιπλοκών. 

Το 2002 και σε µία περίοδο 5 µηνών αναφέρθηκαν στη Γαλλία 89 περιπτώσεις σοβαρών επιπλοκών που 

αφορούσαν αµιγώς ή εν µέρει την περιοχική αναισθησία (40640 ραχιαίες, 30413 επισκληρίδιες, 21218 περιφε-

ρικοί αποκλεισµοί και 11229 ενδοφλέβιες περιοχικές). Παρατηρήθηκαν 32 ανακοπές -οι 7 ασθενείς κατέληξαν- 

µε κατανοµή 26 σε ραχιαία αναισθησία, 3 σε επισκληρίδιο και 3 σε αποκλεισµούς περιφερικών νεύρων. Όσον 

αφορά τα αιµατώµατα που έχουν παρατηρηθεί µετά από νωτιαία και επισκληρίδιο αναισθησία και οδηγούν σε 

νευρολογικά ελλείµµατα σε µία ανασκόπηση των Horlocker και συν. φάνηκε ότι µόνο το 38% των αιµατωµάτων 

στο νωτιαίο σωλήνα οδηγούν τελικά σε µερική ή πλήρη αποκατάσταση.
11-12

 Ανάλογη αµερικανική ανασκόπηση 

αναφέρει µέσα στη δεκαετία 1990-2000 308 αγωγές για επιπλοκές µετά από περιοχική αναισθησία. Το 20% 

αφορούσε τρώσεις νωτιαίων και περιφερικών νεύρων και το 13% επισκληρίδια αιµατώµατα.
13
 

Ασθενείς µε καρδιακή νόσο που θα χρειαστεί να λάβουν αναισθησία παρουσιάζονται κάθε µέρα. Όσο ο 

αναισθησιολόγος έχει την απαραίτητη γνώση της παθοφυσιολογίας της υποκείµενης καρδιακής νόσου, των επι-

δράσεων των φαρµάκων που χρησιµοποιεί και της χειρουργικής επέµβασης που θα υποβληθεί ο ασθενής και όσο 

ο ασθενής είναι κατάλληλα προετοιµασµένος, η γενική αναισθησία αποτελεί µία ασφαλή τεχνική στον ασθενή 

υψηλού καρδιολογικού κινδύνου.   � � � � � � � � � � � �
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Τα καρδιακά νοσήµατα αποτελούν σηµαντική αιτία περιεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας. Τα 

τελευταία χρόνια υπήρξε σηµαντική πρόοδος όσον αφορά την προεγχειρητική αξιολόγηση και την περιεγχει-

ρητική αντιµετώπιση, µε στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου, ώστε να επιτευχθεί 

µείωση των καρδιακών επιπλοκών. 

Στα πλαίσια της προσπάθειας για µείωση των καρδιακών επιπλοκών, η ACC/AHA δηµοσίευσε το 1996 και 

τροποποίησε το 2002 κατευθυντήριες οδηγίες
1
 οι οποίες συνιστούν την εκτίµηση του καρδιακού κινδύνου µε 

βάση α)  κλινικά κριτήρια και β) τη βαρύτητα της χειρουργικής επέµβασης. 

Επί πλέον, τα τελευταία χρόνια επετεύχθη σηµαντική πρόοδος σε ό,τι αφορά την περιεγχειρητική προστασίας 

ασθενών υψηλού καρδιολογικού κινδύνου µε φάρµακα. Παρεµβάσεις οι οποίες τεκµηριωµένα µειώνουν τον 

κίνδυνο καρδιολογικών επιπλοκών είναι οι εξής: 

1. Περιεγχειρητική χορήγηση:  

(α) β-αποκλειστών σε ασθενείς µε υψηλού κινδύνου ή µε γνωστή στεφανιαία νόσο
2
 

(β) α-2 αγωνιστών
2
 

(γ) στατινών
3
 

(δ) Αντίθετα, δεν κρίνεται αναγκαία η προφυλακτική χορήγηση νιτρωδών ή ανταγωνιστών των διαύλων 

ασβεστίου
2
 

2. Χρήση περιοχικής (κυρίως επισκληριδίου) αναισθησίας
4
, η οποία ενισχύει την αποτελεσµατικότητα της 

φαρµακευτικής προστασίας.� 	 
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Η εφαρµογή επισκληριδίου αναισθησίας/αναλγησίας σε µείζονες επεµβάσεις επί ασθενών υψηλού καρδια-

κού κινδύνου συµβάλλει στη µείωση της νοσηρότητας και θνητότητας
4
, διότι προσφέρει τα εξής: 

(α)   Εξαιρετική αναλγησία µε ↓ στην κατανάλωση οπιοειδών → βελτίωση νοητικής λειτουργίας 

(β) Μείωση περιεγχειρητικού στρες (καλά τεκµηριωµένη µετά χορήγηση τοπικών αναισθητικών, ενδεχοµένως   

-υπό αµφισβήτηση- µετά χορήγηση οπιοειδών) 

(γ)   Μειωµένη συχνότητα µυοκαρδιακής ισχαιµίας
5-7
 λόγω: 

1. ↓ PCWP 

2. ↑ στεφανιαίας αιµατικής ροής
6
 

3. ↓ SVR → µείωση καρδιακού έργου και µυοκαρδιακού µεταβολισµού 

(δ)  Βελτίωση αναπνευστικής λειτουργίας
8;9
 (ταχύτερη αποσωλήνωση και κινητοποίηση, µείωση των αναπνευ-

στικών επιπλοκών) 

(ε)  Ελάττωση της µετεγχειρητικής υπερπηκτικότητας, λόγω  

1. µείωσης θροµβώσεων µετά από αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις
10
 

2. µείωσης κινδύνου µετεγχειρητικών θροµβεµβολικών επιπλοκών
11
 

(ζ)  Ταχύτερη επάνοδο της λειτουργίας του γαστρεντερικού λόγω συµπαθητικού αποκλεισµού 

(η)  Μείωση της διάρκειας νοσηλείας. � � � 
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 � �  � � 
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∆ύο µετα-αναλύσεις, σε 2191 συνολικά ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αρθροπλαστική ισχίου υπό γενική ή 

περιοχική αναισθησία, έδειξαν ότι η περιοχική αναισθησία
12
: 

(α)  οδηγεί σε σηµαντική µείωση των θροµβοεµβολικών επιπλοκών 

(β)  συσχετίζεται µε (οριακά) µειωµένη επίπτωση περιεγχειρητικού οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου. � � � 
 � � � 	 � � 
 � � 
 � � � � � 
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Οι ασθενείς αυτοί αποτελούν οµάδα υψηλού κινδύνου για περιεγχειρητικές καρδιακές ή αναπνευστικές επι-

πλοκές. Η επισκληρίδιος αναισθησία/αναλγησία οδηγεί σε ταχύτερη αποσωλήνωση, βράχυνση του χρόνου νοση-
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λείας στη ΜΕΘ
13
, µείωση των επιπλοκών από το αναπνευστικό

8
, επιτάχυνση της λειτουργίας του εντέρου

14
, και 

συντόµευση της παραµονής στο Νοσοκοµείο. Σε ακραίες περιπτώσεις ασθενών µε τελικού σταδίου χρονία απο-

φρακτική πνευµονοπάθεια, η επισκληρίδιος αναισθησία και αναλγησία θεωρείται όχι απλά «επιθυµητή», αλλά 

άκρως απαραίτητη
9
 προκειµένου αυτοί οι εξαιρετικά επιβαρυµένοι ασθενείς να επιβιώσουν του χειρουργείου και 

να µπορέσουν να απογαλακτισθούν από τον αναπνευστήρα µετεγχειρητικά. � � � 
 � � � 	 � � 
 � � 
 � � � � � 
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Οι αγγειοχειρουργικοί ασθενείς αποτελούν οµάδα υψηλού περιεγχειρητικού καρδιολογικού κινδύνου επειδή 

συχνά συνυπάρχει στεφανιαία νόσος. Μετά από µείζονες αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις, η επισκληρίδιος αναισθη-

σία φαίνεται ότι µειώνει τη συχνότητα µυοκαρδιακής ισχαιµίας και θροµβοεµβολικών επιπλοκών
11
, ενώ µετά από 

αγγειακές επεµβάσεις των κάτω άκρων µειώνεται η συχνότης επανεγχειρήσεως λόγω θροµβώσεως
10
.  � � � 
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Ορισµένες µικρές αλλά ενδιαφέρουσες µελέτες υποδεικνύουν ότι η χρήση θωρακικής επισκληριδίου (σε 

συνδυασµό µε γενική) αναισθησίας σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς προσφέρει, σε σύγκριση µε την χορήγηση 

µόνο γενικής αναισθησίας, σηµαντικά οφέλη όπως: καλύτερη αναλγησία, µεγαλύτερη αιµοδυναµική σταθερό-

τητα
15
, µειωµένες ανάγκες σε νιτρώδη

16
, µειωµένα επίπεδα αδρεναλίνης

7
 και νοραδρεναλίνης πλάσµατος

15
, 

λιγότερα επεισόδια µυοκαρδιακής ισχαιµίας
5,7
 και γρηγορότερη αφύπνιση και αποσωλήνωση. 

Παρά τα ενθαρρυντικά αυτά δεδοµένα, η επισκληρίδιος αναισθησία δεν εφαρµόζεται ακόµα ευρέως στην 

καρδιοχειρουργική λόγω της (µικρής) πιθανότητος αιµορραγίας στο νωτιαίο µυελό ή τον επισκληρίδιο χώρο 

µετά τη χορήγηση ηπαρίνης. Ίσως όµως στο µέλλον, και εφόσον µεγαλύτερες µελέτες επιβεβαιώσουν τα ευρή-

µατα αυτά, η πρακτική αυτή να γίνει ευρύτερα αποδεκτή.� $ ! 	 � � # � ! � � �
Η σύγχρονη βιβλιογραφία τεκµηριώνει ότι η εφαρµογή περιοχικής αναισθησίας σε ασθενείς υψηλού κινδύ-

νου για καρδιακές ή αναπνευστικές περιεγχειρητικές επιπλοκές µειώνει την συχνότητα των επιπλοκών αυτών. Η 

περιοχική αναισθησία ενέχει κάποιο (µικρό) κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών
17
, άρα πρέπει να εφαρµόζεται επιλεκτι-

κά σε ασθενείς οι οποίοι είναι πιθανότερο να ωφεληθούν από αυτήν.  � � � � � � � � � � � �
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O αριθµός των µονάδων ηµερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) από τα µέσα της δεκαετίας 1980-90 έχει γνωρίσει 

µία εκρηκτική αύξηση, κύρια στις Η.Π.Α. Ταυτόχρονα αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός επεµβάσεων που πραγµα-

τοποιούνται ως µίας ηµέρας νοσηλεία σε σχέση µε τον συνολικό αριθµό των προγραµµατισµένων επεµβάσεων. 

Το 1979 σε Μ.Η.Ν. πραγµατοποιήθηκε το 10% του συνολικού αριθµού προγραµµατισµένων επεµβάσεων, το 

1990 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 50% ενώ το1997 έφτασε το 60%. Στην Ευρώπη υπάρχει σηµαντική διαφορο-

ποίηση από χώρα σε χώρα και το ποσοστό των επεµβάσεων που πραγµατοποιούνται σε Μ.Η.Ν. κυµαίνεται από 

10-40%. 

Η πρώτη αναφορά (1) για την επιτυχή χορήγηση γενικής αναισθησίας σε περιστατικά µίας ηµέρας νοσηλείας 

έγινε από τον J. Nicoll, και αναφερόταν σε 8.988 παιδιατρικά περιστατικά από το 1899-1908 καταλήγοντας στο 

συµπέρασµα ότι τα παιδιά ανανήπτουν γρηγορότερα στο σπίτι. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει µία αυξητική τάση 

στην εφαρµογή περιοχικής αναισθησίας στις Μ.Η.Ν. αλλά η γενική αναισθησία εξακολουθεί να είναι το δηµο-

φιλέστερο είδος αναισθησίας (2).   

    Η αναισθησία στις Μ.Η.Ν. πρέπει να προσφέρει: 

- Γρήγορη και ασφαλή επίτευξη των αναγκαίων συνθηκών για την πραγµατοποίηση της επέµβασης.  

- Μειωµένη συχνότητα µετεγχειρητικών ανεπιθύµητων παρενεργειών.  

- Μειωµένη διάρκεια µετεγχειρητικής φροντίδας και το δυνατόν γρηγορότερη επιστροφή στις καθηµερινές 

δραστηριότητες.  

- Μείωση του κόστους. �  � �  	 � 
 � � 	  � �  �  �  � � � �
Πολλά από τα σύγχρονα αναισθησιολογικά φάρµακα µπορούν να ικανοποιήσουν σε σηµαντικό βαθµό τους 

παραπάνω στόχους. Στην αναισθησιολογική πρακτική των Μ.Η.Ν. χρησιµοποιούνται: 

Προποφόλη: είναι η πρώτη επιλογή για εισαγωγή αλλά χρησιµοποιείται συχνά και για διατήρηση της αναισθη-

σίας, λόγω των συµβατών µε τους στόχους της µιας ηµέρας νοσηλείας, φαρµακοκινητικής και φαρµακοδυνα-

µικής της. Επιτυγχάνει γρήγορη και ευχάριστη εισαγωγή ενώ έχει µικρή διάρκεια δράσης. Σε µικρή δοσολογία 

επιτυγχάνει καταστολή, διατήρηση αυτόµατης αναπνοής, αγχόλυση, αµνησία, ενώ έχει αντιεµετική δράση. Μια 

νέα τεχνική συνεχούς χορήγησης προποφόλης είναι η χορήγηση σύµφωνα µε φαρµακοκινητικό µοντέλο που 

προβλέπει την συγκέντρωση προποφόλης στο πλάσµα και στο ΚΝΣ δίνοντας έτσι την δυνατότητα στον αναι-

σθησιολόγο να  επιτύχει την επιθυµητή συγκέντρωση (Target-control infusion). 

Θειοπεντάλη: χαρακτηρίζεται από γρήγορη εισαγωγή αλλά µπορεί να καθυστερήσει την αρχική φάση της 

ανάνηψης σε σύγκριση µε την προποφόλη. 
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Μιδαζολάµη: ∆εν χρησιµοποιείται για εισαγωγή στην αναισθησία αφού η πλήρης ανάνηψη µετά από χορήγηση 

0.1 mg/kgr απαιτεί 90 min. Χρησιµοποιείται ως προνάρκωση ή για καταστολή σε συνδυασµό µε περιοχική 

αναισθησία. 

Σεβοφλουράνιο/∆εσφλουράνιο: χρησιµοποιούνται κύρια για διατήρηση της αναισθησίας προσφέροντας γρήγορη 

ανάνηψη. Το σεβοφλουράνιο χρησιµοποιείται για εισαγωγή σαν εναλλακτική λύση της ενδοφλέβιας εισαγωγής 

(προποφόλη/µυοχαλαρωτικό) σε άτοµα µε φοβία στις βελόνες, µε δυσκολία στη φλεβοκέντηση και όταν επιθυ-

µούµε να διατηρήσουµε την αυτόµατη αναπνοή (πιθανή δύσκολη διασωλήνωση). Η χρήση των πτητικών είναι 

συνδυασµένη µε µεγαλύτερη συχνότητα εµφάνισης ναυτίας/εµέτου συγκρινόµενα µε την προποφόλη.  �  � � � � �  
Το ιδανικό αναλγητικό πρέπει να παρέχει γρήγορη έναρξη δράσης, εύκολη τιτλοποίηση, ανάλογα µε τα 

επώδυνα ερεθίσµατα και να επιτρέπει γρήγορη ανάνηψη χωρίς µετεγχειρητικό πόνο. Σήµερα η αποτελεσµα-

τικότερη αναλγησία επιτυγχάνεται µε συνδυασµό αναλγητικών. 

Στις Μ.Η.Ν. η αναλγησία εξασφαλίζεται κύρια από οπιοειδή, Μ.Σ.Α.Φ. (COX-2), κεταµίνη, τοπικά αναισθη-

τικά, κλονιδίνη.  

Οπιοειδή παρέχουν αποτελεσµατική αντιµετώπιση του πόνου αλλά συνδυάζονται µε ναυτία και έµετο. 

• Φεντανύλη: σε µικρές δοσολογίες (25-100γ) δεν επηρεάζει την ανάνηψη, χρησιµοποιείται και ως αναλγητικό 

στην αρχική φάση της ανάνηψης ώστε να προσφέρει αναλγησία µέχρι να δράσουν τα µη οπιοειδή αναλγητικά. 

• Ρεµιφεντανίλη: γρήγορη έναρξη δράσης περιορισµένης διάρκειας ανεξάρτητα από τον χρόνο χορήγησης 

πρέπει να ληφθεί έγκαιρα µέριµνα για την µετεγχειρητική αναλγησία. 

Ακεταµινοφαίνη:  αναλγητικό/αντιπυρετικό που δρα µε αναστολή του ισοενζύµου COX-3 και προκαλεί µείωση 

της έκλυσης προστανοϊδών στο ΚΝΣ (3).                                                         

Κεταµίνη: έχει αναλγητική δράση σε συγκέντρωση στο πλάσµα πολύ µικρότερη από αυτή που προκαλεί 

αναισθησία (100-200 ng/ml για αναλγησία που αντιστοιχεί σε 5-10 µg/kg/min). Η χορήγηση κεταµίνης µε οπιο-

ειδές ενισχύει την παρεχόµενη αναλγησία, παρατείνει την δράση του και µειώνει τις αναγκαίες ποσότητες χωρίς 

να µεταβάλει το προφίλ ανάνηψης (4).                                                                                                         

Μη Στεροειδή Αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑΦ)/ COX-2 Αναστολείς: παίζουν κεντρικό ρόλο στην αναλγησία τόσο 

κατά την νοσηλεία αλλά και µετά από την έξοδο από την ΜΗΝ. Η χρήση τους παρέχει αναλγησία, µείωση των 

απαιτούµενων οπιοειδών µειώνοντας έτσι και τις παρενέργειές τους.  

Τοπικά αναισθητικά: η χρήση τοπικών αναισθητικών βοηθά στην καλύτερη µετεγχειρητική αναλγησία και 

χρησιµοποιούνται µε διάφορους τρόπους (ενδοαρθρικά, ενδοπεριτοναϊκά, διήθηση τραύµατος).                                          

Κλονιδίνη: δρα στους προσυναπτικούς α2 υποδοχείς και όταν χορηγηθεί παρεντερικά προκαλεί µείωση των απαι-

τούµενων οπιοειδών τόσο διεγχειρητικά όσο και µετεγχειρητικά.   � � � � � � � � � � � � 	  � �  � � � �  �  
Οι παρενέργειες που εµφανίζονται µε την µεγαλύτερη συχνότητα µετά από την γενική αναισθησία είναι: 

πόνος, ναυτία, έµετος, πονοκέφαλος, βράγχος φωνής, επίσχεση ούρων. Εµφάνισή τους µπορεί να προκαλέσει 

καθυστέρηση στην ανάνηψη ή επιστροφή στο νοσοκοµείο για αντιµετώπιση. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση του κόστους και πιθανότατα την δυσαρέσκεια του ασθενούς. 

Πόνος: είναι το σηµαντικότερο πρόβληµα που καλούνται οι αναισθησιολόγοι να αντιµετωπίσουν στην ηµερήσια 

νοσηλεία. Ο µέσος όρος αναφερόµενης συχνότητας εµφάνισης είναι 40%. Ο συνδυασµός οπιοειδών, ΜΣΑΦ και 

τοπικών αναισθητικών είναι ο βασικός τρόπος παροχής αναλγησίας. Η γενική αναισθησία φαίνεται να υστερεί 

έναντι της περιοχικής αναισθησίας κύρια στην αρχική φάση της ανάνηψης. Μετά την πάροδο του αποκλεισµού η 

αναλγησία επιτυγχάνεται µε τους ίδιους τρόπους ενώ υπάρχουν αναφορές που δεν καταγράφουν σηµαντική 

διαφοροποίηση στην παρεχόµενη αναλγησία µεταξύ γενικής και περιοχικής αναισθησίας σε απώτερο χρόνο (5). 

Ναυτία/έµετος: συχνά εµφανίζονται (20-30%) µετά από γενική αναισθησία στις Μ.Η.Ν. Η αποτελεσµατικότερη 

αντιµετώπιση γίνεται µε συνδυασµό αντιεµετικών σκευασµάτων ενώ επιβάλλεται η προφυλακτική χορήγηση 

αντιεµετικών σκευασµάτων σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Παράγοντες πρώτης γραµµής για την αντιµετώπιση 
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των επιπλοκών αυτών είναι: δεξαµεθαζόνη, ανταγωνιστές υποδοχέων σεροτονίνης (5ΗΤ3), δροπεριδόλη, µε το-

κλοπραµίδη. Ο συνδυασµός παραγόντων (ονδασετρόνη - δεξαµεθαζόνη) προκαλεί µεγάλη µείωση στη συχνότη-

τα εµφάνισης µετεγχειρητικής Ν/Ε που φτάνει στο 90% (6). Όµως πρόβληµα Ν/Ε υπάρχει και στην περιοχική 

αναισθησία κύρια σε  κεντρικούς αποκλεισµούς. Οι παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εµφάνιση Ν/Ε στην 

περιοχική αναισθησία είναι υπόταση, µεγάλο ύψος αποκλεισµού, προσθήκη αγγειοσυσπαστικών ή οπιοειδών. 

Βράγχος φωνής: είναι αποτέλεσµα των χειρισµών του αεραγωγού που όµως µειώνεται σηµαντικά µε την χρήση 

λαρυγγικής µάσκας (7). 

Πονοκέφαλος: είναι συχνή παρενέργεια µετά από τη γενική αναισθησία όµως αντιµετωπίζεται εύκολα. Σε 

αντιδιαστολή µε τον πονοκέφαλο µετά από τρώση σκληράς µήνιγγας σε κεντρικούς αποκλεισµούς (9%) που 

είναι επίµονος και µερικές φορές δύσκολα αντιµετωπίσιµος. 

Επίσχεση ούρων: δεν θεωρείται πλέον αναγκαία προϋπόθεση για την έξοδο από Μ.Η.Ν. η αποκατάσταση της 

ούρησης. Όµως δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που ο ασθενής αναγκάζεται να επανέλθει λόγω επίσχεσης κύρια 

µετά από κεντρικό αποκλεισµό ή επέµβαση στην πύελο (8). � � �  � � 	 � � �  �  
Τα πλεονεκτήµατα της γενικής αναισθησίας είναι: 

 -  Η συντόµευση του χρόνου για την επίτευξη κατάλληλων συνθηκών για την πραγµατοποίηση της επέµβασης. 

Εάν θελήσουµε να επιτύχουµε την ίδια ταχύτητα έναρξης της επέµβασης µε κάποια περιοχική τεχνική θα 

πρέπει να υπάρχει διαθέσιµη άλλη εξοπλισµένη αίθουσα και προσωπικό για την πραγµατοποίηση του απο-

κλεισµού, κάτι που θα επιβάρυνε το κόστος. 

 -  ∆εν χρειάζεται η συνεργασία του ασθενούς για την πραγµατοποίηση της αναισθησίας. 

 - Ο ασθενής δεν αντιλαµβάνεται τίποτε απo αυτά που συµβαίνουν κατά την διάρκεια της επέµβασης (Σχετικό 

πλεονέκτηµα). 

 - Αποφυγή της πιθανότητας αποτυχίας που υπάρχει στην περιοχική αναισθησία. Η συχνότητα αποτυχίας κυµαί-

νεται (5-25%) και αυτό µπορεί να εκφραστεί ως ανάγκη για συµπληρωµατικό αποκλεισµό ή για έκτακτη 

µετατροπή της περιοχικής αναισθησίας σε γενική (9). 

-  ∆υνατότητα παράκαµψης της µονάδας µετεγχειρητικής φροντίδας σε µεγάλο ποσοστό (10). 

- Μπορεί να εφαρµοστεί σε παιδιά ενώ η περιοχική για να εφαρµοστεί σε παιδιατρικούς ασθενείς πρέπει να 

συνδυαστεί µε γενική αναισθησία. 

- Μπορεί να εφαρµοστεί σε ασθενείς µε προϋπάρχουσες νευρολογικές βλάβες αφού δεν υπάρχει κίνδυνος νέου 

τραυµατισµού ή συσχέτισης τυχαίας επιδείνωσης µε την αναισθησία. 

Ανεξάρτητα από το είδος της αναισθησίας που θα επιλέξουµε, η εφαρµογή της ηµερήσιας νοσηλείας πρέπει 

να γίνει προτεραιότητα και στα Ελληνικά Νοσοκοµεία αφού συνδυάζει ασφάλεια (11), µεγάλο ποσοστό ικανο-

ποίηση των ασθενών (12) και χαµηλό κόστος νοσηλείας.  � � � � � � � � � � � �
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Ο σκοπός της αναισθησίας ταχείας διακίνησης είναι να επιτραπεί στον ασθενή να µειώσει το χρόνο παρα-

µονής του στην ανάνηψη και µερικές φορές να την παρακάµψει µε στόχο την ταχύτερη επιστροφή στο σπίτι του, 

όπου θα φροντίσει µόνος του τον εαυτό του ή θα τον φροντίσει οικείο πρόσωπο χωρίς ιδιαίτερες ιατρικές γνώ-

σεις. 

Η ταχεία διακίνηση ασθενών εφαρµόζεται αποκλειστικά σε προγραµµατισµένες χειρουργικές επεµβάσεις 

µικρής διάρκειας (<90 λεπτά), ενώ οι ασθενείς µετρίου και υψηλού καρδιολογικού κινδύνου αποκλείονται. Εκτός 

από τους ασθενείς ηµερήσιας νοσηλείας η ταχεία διακίνηση ασθενών έχει επεκταθεί και σε επεµβάσεις µε 

υψηλότερο περιεγχειρητικό κίνδυνο. Ωστόσο, η τάση αυξηµένης διακίνησης ασθενών δεν πρέπει να είναι εις 

βάρος της περιεγχειρητικής ασφάλειάς τους. Στις ΗΠΑ, το 65% των χειρουργικών επεµβάσεων πραγµατοποι-

είται σε εξωτερικούς ασθενείς ενώ στη Μ. Βρετανία το 49% αντίστοιχα.  

Ο Αναισθησιολόγος καλείται να αναγνωρίσει έγκαιρα τους ασθενείς που εµφανίζουν υψηλό ποσοστό 

περιεγχειρητικής νοσηρότητας, µέσω του ιστορικού και της κλινικής εξέτασης. Καλείται επίσης να διακινήσει 

ταχύτερα τα περιστατικά στο χειρουργείο, όπου προεγχειρητικά πρέπει να έχει βελτιώσει τη γενική τους κατά-

σταση, τις ζωτικές τους λειτουργίες και να τους έχει ενθαρρύνει να διακόψουν το κάπνισµα για χρονικό διάστη-

µα 6 εβδοµάδων, µε στόχο τη µείωση των αναπνευστικών επιπλοκών. Επίσης, θα πρέπει να καταστρώσει πλάνο 

αντιµετώπισης του µετεγχειρητικού πόνου, ναυτίας, εµέτων, µετεγχειρητικών διαταραχών ύπνου, κόπωσης και 

γρήγορης κινησιοθεραπείας και το κυριότερο, να αποφασίσει για το είδος της αναισθησίας που θα χορηγήσει: 

περιοχική ή γενική. Εµείς θα αναφερθούµε στην περιοχική αναισθησία.  

Τα πλεονεκτήµατα της περιοχικής αναισθησίας στην ταχεία διακίνηση είναι τα εξής:  

(α)  ο ασθενής διατηρεί σηµαντικό ποσοστό των οµοιοστατικών του µηχανισµών, µε αποτέλεσµα να µην 

απαιτείται ειδική φροντίδα διεγχειρητικά και µετεγχειρητικά, ειδικά όσον αφορά το καρδιαγγειακό και το 

αναπνευστικό,  

(β)  δεν απαιτούνται αναισθησιολογικές παρεµβάσεις που δυνητικά να προκαλούν µετεγχειρητικές δυσκολίες 

(αυξηµένα αντανακλαστικά του αεραγωγού από τη διασωλήνωση, µετεγχειρητική ναυτία, κ.λ.π.) και  

(γ)  µε την κατάλληλη αναισθησιολογική τεχνική δεν απαιτείται µετεγχειρητική αναλγησία για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα. 

Ωστόσο, η περιοχική αναισθησία στην ταχεία διακίνηση συνοδεύεται και από ορισµένα µειονεκτήµατα, 

όπως η καθυστέρηση στην εφαρµογή και εγκατάσταση του αποκλεισµού περιφερικών νεύρων (που µε τη σειρά 

της καθυστερεί τη συνολική διακίνηση των ασθενών στο χειρουργείο), η αποτυχία του αποκλεισµού και η παρα-

µονή υπολειπόµενου αποκλεισµού (που µπορεί να αυξήσει το χρόνο παραµονής του ασθενούς στο νοσοκοµείο). 

Τέλος, κάποιες επιπλοκές του αποκλεισµού, όπως βλάβη νεύρου, σύνδροµο διαµερίσµατος, πνευµοθώρακας και 

κεφαλαλγία, µπορεί να µη γίνουν αντιληπτές παρά µόνο όταν ο ασθενής επιστρέψει στο σπίτι του. 

Στην περιοχική αναισθησία, τα συχνότερα συµβάµατα είναι αυτά που σχετίζονται µε το:  

• � � � 	 
 � � � � 
 �  � � � � � � � � , όπως η αρτηριακή υπόταση, η βραδυκαρδία και η καρδιακή ανακοπή, η επίπτωση 
της οποίας κυµαίνεται µεταξύ 0,4 και 1:1.000.000.      

• � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
 	 � � � � 
 � � � � � � : η επίπτωσή της έχει περιοριστεί µε τη χρήση ατραυµατικών 
βελόνων τύπου pencil point σε αντίθεση µε τη χρήση βελόνων τύπου Quincke.  

• � � � 	 � � � � 
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  � � � � � � � � � 
  � � � � � � ! � � � �  (ριζιτικός ερεθισµός): το σύνδροµο ιππουρί-
δας αποτελεί µία σπάνια επιπλοκή της υπαραχνοειδούς αναισθησίας, η οποία παρατηρείται κυρίως όταν χρησι-

µοποιείται υπαραχνοειδής καθετήρας για χορήγηση πολλαπλών δόσεων, κυρίως µε υπέρβαρο διάλυµα λιδο-
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καΐνης 5%. Ο παροδικός ριζιτικός ερεθισµός είναι συχνότερος µετά από υπαραχνοειδή αποκλεισµό και 

αρκετές µελέτες έχουν ενοχοποιήσει τη λιδοκαΐνη. 

• � � � � � � � � � � � � �  µπορεί να παρατηρηθεί µετά από περιοχική αναισθησία, αλλά έχει αποδειχθεί από νεότερες 
µελέτες ότι δεν απαιτείται η παραµονή των ασθενών στο νοσοκοµείο για να αναµένουµε την πρώτη ούρηση, 

εφόσον δεν υπάρχει ιστορικό κατακράτησης ούρων και εφόσον ο ασθενής δεν έχει υποβληθεί σε επεµβάσεις 

στην πύελο.  

Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα νέα αναισθητικά και αναλγητικά φάρµακα, τα οποία  χρησιµο-

ποιούνται ήδη στην περιοχική αναισθησία (επισκληρίδιος, υπαραχνοειδής και αποκλεισµοί νεύρων), απαλλάσ-

σουν σε µεγάλο βαθµό από τις προαναφερθείσες επιπλοκές.  

Η αντιµετώπιση του µετεγχειρητικού πόνου βασίζεται κυρίως στη χρήση πολυπαραγοντικής αναλγησίας, 

στην έγκαιρη χορήγηση µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων, στην τοπική διήθηση του τραύµατος µε 

τοπικά αναισθητικά, καθώς και στη χρήση P.C.A και P.C.R.A. Τα µέτρα αυτά φαίνεται ότι είναι αποτελεσµατικά 

και κατ’ οίκον, µε προϋπόθεση πάντα τη σωστή ενηµέρωση. 

H ταχεία διακίνηση ασθενών αποτελεί πρόκληση για τη σύγχρονη Αναισθησιολογία και η διερεύνηση της 

δεν πρέπει να επικεντρώνεται στη σχέση κόστους-αποτελέσµατος, αλλά κυρίως στην ασφάλεια των εξωτερικών 

ασθενών.  

Συµπερασµατικά, η περιοχική αναισθησία µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε ασθενείς ταχείας διακίνησης, επειδή 

αφ’ ενός υπάρχουν καλύτερα τοπικά αναισθητικά φάρµακα και βελτιωµένες τεχνικές και αφ’ ετέρου αρκετές 

µελέτες που διενεργήθηκαν µέχρι σήµερα µε στόχο την ανάδειξη της ασφάλειας της περιοχικής αναισθησίας 

έναντι της γενικής, δε µπόρεσαν να αποδείξουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις δύο τεχνικές, ακόµα και σε 

ασθενείς υψηλού κινδύνου. � � � � � � � � � � � �
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