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Most studies investigating the cardiovascular changes associated with laparoscopic surgery report an increase
in systemic vascular resistance (SVR), mean arterial blood pressure (MAP), and myocardial filling pressures,
accompanied by a fall in cardiac index (CI) with little change in heart rate (1). The changes are typically
pronounced after the beginning of the carbon dioxide (CO2) insufflation with a gradually increasing CI during the
further course.
The alterations in cardiovascular function depend on the interaction of several patient and surgical factors
including intraabdominal pressure (IAP), patient postion, CO2 absorption, ventilatory regime, and surgical
technique as well as the nature and duration of the procedure. Furthermore, the intravascular volume, preexisting
cardiopulmonary status, neurohumeral factors and perhaps patient medication and the anaesthetic agents used all
can influence the cardiovascular responses to the creation of pneumoperitoneum and laparoscopy.
Increased intra-abdominal pressure causes compression of the abdominal venous and arterial vasculature.
Aortic compression contributes to an increase in SVR and afterload, and venous compression causes -after a
transient increase in venous return- a decline in preload as flow through the inferior vena cava is significantly
reduced. Although venous return decreases, central venous pressure (CVP) and pulmonary occlusion pressure
(PAOP) rise during abdominal insufflation. This is caused by a cephalad shift of the diaphragm with an increased
IAP and intrathoracic pressure. Thus, in this setting -in either the head-up or head down position- CVP and PAOP
do not accurately reflect ventricular filling.
Cardiovascular changes are proportional to the IAP attained. In an experimental model the threshold pressure
that had minimal effects on haemodynamic function was 12 mm Hg. This has been largely confirmed by clinical
studies (1).
The patient position has significant effects on the haemodynamic consequences of pneumoperitoneum.
Maximal haemodynamic changes are observed when the pneumoperitornuem is created in patients in the reverse
Trendelenburg position. A decline in CI up to 50 % has been reported following insufflation of the abdomen in
the head up postion, whereas no changes were observed in CI or EF with insufflation in the supine position.
While the reverse Trendelenburg is accompanied by a venous pooling and a fall in preload, the trendelenburg
position is associated with increased venous return.
New insights into the cardiocirculatory changes effects of laparoscopic surgery provided a recent animal
study in pigs investigating the effects of capnoperitoneum (CP) with an IAP of 14 mm Hg on the intrathoracic
blood volume and haemodynamic parameters. While in the supine position ITBV, stroke volume (SV) and CO
remained unchanged, CP in a head-down position lead to a decrease in ITBV and CO by 7 %. Finally, CP in a
head-up position lead to a decrease in ITBV, SV and CO by 16, 29 and 28 % respectively. Most interestingly, the
decrease in CO could be completely offset by volume loading (3).
Finally, the issue of the systemic effects of the most commonly used insufflation gas, carbon dioxide (CO2)
deserves attention. Mild hypercapnia can cause sympathetic stimulation that leads to an increase in heart rate and
peripheral vasoconstriction, resulting in increased blood pressure and increased cardiac output. Severe
hypercapnia can exert a negative inotropic effect on the heart, resulting in a depression of left ventricular
function. The degree to which CO2 absorption contributes to the haemodynamic responses to a (capno)
pneumoperitoneum is unclear since the majority of studies did not attempt to separate the effects related to
hypercapnia from those related to the increased intra-abdominal pressure. In a pig model the decrease in stroke
volume and tachycardia observed during CO2 pneumoperitoneum did not coccu when nitrogen was used (2). Thus
CO2 absorption may indeed contribute to the haemodynamic effects of laparoscopy with CO2 insufflation.
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ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ∆ΥΣΠΡΑΓΙΑ
Ελένη ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Οι επιπλοκές από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα µετά από αναισθησία και χειρουργική επέµβαση θεωρείται
ότι είναι σπάνιες. Αυτό είναι αλήθεια µόνο εάν αναζητηθούν µεγάλες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας,
όπως οξύ αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (συχνότητα εµφάνισης µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις
1-6%(1,2,3,4,5,6,7), µετά από µεγάλες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 0.2-0.7%(8,9)).
Ωστόσο, εάν αναζητηθούν λεπτότερες διαταραχές -µετεγχειρητική γνωστική δυσπραγία (ΜΓ∆) (post-operative
cognitive dysfunction, POCD)- φαίνεται ότι αποτελούν µία από τις συχνότερες επιπλοκές µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 11-83%(10,11,12). Η µεγάλη διαφορά στις αναφερόµενες στην βιβλιογραφία µελέτες, οφείλεται
στην ευαισθησία και λεπτοµεριακή ανάλυση των νευροψυχολογικών δοκιµασιών που έχουν χρησιµοποιηθεί και
στο χρόνο εκτίµησης των διαταραχών. Αν και υπάρχει µικρή αµφιβολία ότι παρατηρείται µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις δεν έχει επιβεβαιωθεί µετά από µη καρδιοχειρουργικές(13).
Μελέτες έχουν δείξει ότι συσχετίζεται µε αυξηµένη θνητότητα, παρατεταµένη νοσηλεία σε νοσοκοµείο και
παραµονή σε κέντρα αποκατάστασης. Η ΜΓ∆ (POCD) είναι πιθανόν να διαταράξει την ποιότητα ζωής και να
αποτελέσει σηµαντική επιβάρυνση στην κοινωνία όταν οι ηλικιωµένοι ασθενείς χάνουν την ανεξαρτησία τους(14).
Η ΜΓ∆ (POCD) µπορεί να εµφανισθεί µε την µορφή παραληρήµατος ή παρατεταµένης διαταραχής της νοητικής
λειτουργίας.
Παραλήρηµα
Το παραλήρηµα είναι µία διανοητική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ανικανότητα προσανατολισµού,
φόβο και ευερεθιστότητα. Οι ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχές στην αντίληψη, τη µνήµη, τη σκέψη και την
κατανόηση. ∆εν έχουν επικοινωνία µε το περιβάλλον και µπορεί να είναι θορυβώδεις, οµιλητικοί, επιθετικοί,
καχύποπτοι και ανήσυχοι. Υπάρχει διακύµανση της έντασης των συµπτωµάτων κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τα
οποία είναι συνήθως εντονότερα την νύχτα. Αναφέρεται συχνότητα εµφάνισης 3-61%, η οποία ποικίλλει ανάλογα µε την ηλικία, το είδος της χειρουργικής επέµβασης, τα φάρµακα αναισθησίας, την προεγχειρητική διανοητική κατάσταση του ασθενούς και την προεγχειρητική κατάσταση υγείας. Εµφανίζεται συχνότερα σε ηλικιωµένους, 10-15% µετά από επεµβάσεις γενικής χειρουργικής και 30-50% µετά από ορθοπεδικές και καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις(15).
Έχουν ενοχοποιηθεί διάφοροι παράγοντες για την εµφάνισή του: φάρµακα (νευροληπτικά, αντιχολινεργικά,
στεροειδή, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες), φαινόµενα στέρησης, προϋπάρχουσα διανοητική
δυσλειτουργία, λοιµώξεις, αφυδάτωση, µεταβολικές διαταραχές, είδος χειρουργικής επέµβασης και ηλικία. Η
σπουδαιότερη και περισσότερο δυσοίωνη αιτία µετεγχειρητικού παραληρήµατος είναι η υποξυγοναιµία του
εγκεφάλου. Γι’ αυτό πριν αρχίσει η περαιτέρω έρευνα για διευκρίνιση της αιτίας που το προκαλεί θα πρέπει να
εξασφαλισθεί επαρκής οξυγόνωση του εγκεφάλου.
Ο µηχανισµός που προκαλεί το παραλήρηµα είναι άγνωστος αλλά υπάρχει η θεωρία ότι προκαλείται από την
περαιτέρω ελάττωση των νευροδιαβιβαστών (πχ ακετυλοχολίνης) των οποίων τα επίπεδα είναι ήδη χαµηλά.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η συχνότητα εµφάνισης σύγχυσης µετεγχειρητικά φαίνεται να µην επηρεάζεται από
το είδος της αναισθησίας –ραχιαία, επισκληρίδια ή γενική(15).
Προκειµένου να περιορισθεί η συχνότητα εµφάνισης θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι ασθενείς υψηλού
κινδύνου και να γίνεται προσπάθεια να αποφευχθούν φαρµακευτικοί παράγοντες που ενοχοποιούνται για την
εµφάνισή του. Να καταβάλλεται προσπάθεια να αποφευχθούν καταστάσεις υποξυγοναιµίας και σήψης. Εάν η
πρόληψη αποτύχει, µπορούν να χορηγηθούν αλοπεριδόλη ή αντιψυχωτικά για την αντιµετώπιση των συµπτωµάτων.
Μετεγχειρητική γνωστική δυσπραγία
Η παρατεταµένη µετεγχειρητική γνωστική δυσπραγία (ΜΓ∆) (postoperative cognitive dysfunction, POCD)
χαρακτηρίζεται από διαταραχές της µνήµης, της συγκέντρωσης, της έκφρασης του λόγου και της κοινωνικότητας(14).
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Παρατηρείται ηµέρες ή εβδοµάδες µετά από την αναισθησία και είναι δυνατόν να διαρκέσει εβδοµάδες,
µήνες ή ακόµη και µόνιµα. Η συχνότητα εµφάνισης είναι µεγαλύτερη τις πρώτες ηµέρες (33-83%) και
ελαττώνεται µε την πάροδο του χρόνου (60% και 30% µετά από 8 εβδοµάδες και 12 µήνες αντίστοιχα). Σε
ασθενείς ηλικίας > 60 έτη, 1 εβδοµάδα µετά από µη καρδιοχειρουργική επέµβαση παρατηρείται ΜΓ∆ (POCD)
σε 25%. Η συχνότητα εµφάνισης ελαττώνεται σε 10% 3 µήνες αργότερα. Σε παρόµοια οµάδα ασθενών που δεν
υποβλήθηκε σε αναισθησία και χειρουργική επέµβαση, η συχνότητα εµφάνισης αναφέρεται ότι είναι 3%(14).
Η ακριβής αιτιολογία χρειάζεται να διευκρινισθεί. Πιθανότατα είναι πολυπαραγοντική µε σηµαντικότερους
αιτιολογικούς παράγοντες µακρο-, µικροεµβολές και υποάρδευση του εγκεφάλου. Ανάµεσα στους πολλούς
παράγοντες που ενοχοποιούνται ως προδιαθετικοί για εµφάνιση επιπλοκών είναι: προεγχειρητικοί (µεγάλη
ηλικία, χαµηλού βαθµού εκπαίδευση, σακχαρώδης διαβήτης και µεγάλου βαθµού αθηροσκληρωτική νόσος),
διεγχειρητικοί (αρτηριακή υπόταση, υποξία, φαρµακευτικοί παράγοντες, διάρκεια εξωσωµατικής κυκλοφορίας,
επανεγχείρηση) και µετεγχειρητικές λοιµώξεις(16). Πρόσφατα έχουν ενοχοποιηθεί η φλεγµονώδης αντίδραση και
η γενετική προδιάθεση(14). ΜΓ∆ (POCD) παρατηρείται και σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις υποδηλώνοντας ότι η χειρουργική επέµβαση και/ή η αναισθησία είναι δυνατόν να
συνεισφέρουν στην επιβάρυνση. Η πιθανότητα ωστόσο να επηρεάζει η γενική αναισθησία την ΜΓ∆ (POCD) δεν
έχει επιβεβαιωθεί. Αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ η νοητική λειτουργία φαίνεται να διατηρείται καλύτερα τις
πρώτες 24 ώρες µετά από επισκληρίδια σε σύγκριση µε γενική αναισθησία, µετά πάροδο 6 µηνών δεν παρατηρείται καµία διαφορά µεταξύ των δύο ειδών αναισθησίας(15).
Πρόσφατες µελέτες(17,18) δείχνουν βελτίωση της συχνότητας εµφάνισης ΜΓ∆ (POCD) σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις χωρίς εξωσωµατική κυκλοφορία. Ωστόσο σύµφωνα µε τους D Van Dijk και συν. 12 µήνες
µετεγχειρητικά δεν υπήρχε διαφορά στην εµφάνιση ΜΓ∆ (POCD) µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις µε ή
χωρίς εξωσωµατική κυκλοφορία(19).
Υπάρχουν 350 διαφορετικά νευροψυχολογικά test που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της
ΜΓ∆. Συνήθως ελέγχουν την µνήµη, την προσοχή, την δηµιουργική ικανότητα την κινητική και την ψυχοκινητική ταχύτητα. Σύµφωνα µε το consensus meeting του 1994 θα πρέπει να εκτιµάται η νευρολογική και νευροψυχολογική κατάσταση πριν από την χειρουργική επέµβαση, η ανάλυση θα πρέπει να βασίζεται στην ατοµική
µεταβολή σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα άµεσα µετεγχειρητικά και να υπάρχει µία καθυστερηµένη εκτίµηση
µετά από πάροδο µηνών (πχ 3 µήνες)(20).
Βιοχηµικοί δείκτες. Για την έγκαιρη διάγνωση της ΜΓ∆ (POCD) απαιτούνται βιοχηµικοί δείκτες και νέες
ευαίσθητες µέθοδοι. Σύµφωνα µε τους LS Rasmussen και συν(21) προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά επίπεδα
σταθερών παραγώγων νιτρικού οξειδίου (nitrate/nitrite) έχουν σχέση µε πρώιµη ανίχνευση ΜΓ∆ (POCD) µετά
από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις.
Θεραπεία
Η πρόληψη αποτελεί πιθανόν την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση: αιµοδυναµική σταθερότητα, περισσότερο παρατεταµένη επαναθέρµανση -εφ όσον χρησιµοποιήθηκε υποθερµία-, περιορισµός χειρουργικών χειρισµών, χρήση συσκευών όπως ενδοαορτικό φίλτρο (περιορισµός εµβόλων στον εγκέφαλο) και υπερδιήθηση
(αφαίρεση ύδατος και ουσιών χαµηλού µοριακού βάρους, ουσιών της φλεγµονώδους αντίδρασης). Έχουν
χρησιµοποιηθεί: απροτινίνη, συστήµατα εξωσωµατικής κυκλοφορίας µε επικάλυψη µε ηπαρίνη, βαρβιτουρικά, ή
χορήγηση στεροειδών πριν από την έναρξη της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Ωστόσο η χρησιµότητα των παρεµβάσεων (προληπτικών ή θεραπευτικών) είναι περιορισµένη(14).
Συµπέρασµα
Μία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει ότι η µετεγχειρητική γνωστική δυσπραγία είναι συνηθισµένη και
δυνητικά καταστροφική επιπλοκή. Είναι δυνατόν να επηρεάσει την διάρκεια νοσηλείας, την ποιότητα ζωής, την
πορεία ανάρρωσης και την απόδοση στην εργασία. Ο κίνδυνος εµφάνισης αυξάνει µε την αύξηση της ηλικίας.
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ
Μαρία ΚΛΙΜΑΝΘΙΑΝΑΚΗ, ∆ηµήτριος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Η εφαρµογή αερισµού θετικών πιέσεων (Positive Pressure Ventilation, PPV) και/ή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (Positive End-expiratory Pressure, PEEP) εξασκεί πολλαπλές επιδράσεις, πέραν του αναπνευστικού συστήµατος (ΑΣ) και του καρδιαγγειακού συστήµατος, και σε αποµακρυσµένα όργανα όπως είναι οι νεφροί,
τα κοιλιακά σπλάγχνα και ο εγκέφαλος. Οι επιδράσεις αυτές εξασκούνται άµεσα, µέσω της διαταραχής των αιµοδυναµικών παραµέτρων και της µεταφοράς του οξυγόνου στους ιστούς (Ο2 delivery, DO2), καθώς και έµµεσα
µέσω της διασποράς προφλεγµονωδών παραγόντων στα πλαίσια της Επαγώµενης από Αναπνευστήρα Βλάβης
Πνεύµονος (Ventilator-Induced Lung Injury, VILI). Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των παθοφυσιολογικών
µηχανισµών και της κλινικής σηµασίας τους.
A. Αιµοδυναµικές επιδράσεις – ∆ιαταραχή µεταφοράς Ο2 (DO2)
Το καρδιαγγειακό αποτελεί το σύστηµα στο οποίο ο ΜΑ ασκεί την πλέον άµεση επίδραση, αφού η πίεση
των αεραγωγών µεταδίδεται άµεσα προς την καρδιά και τα ενδοθωρακικά αγγεία. Οι κύριες δράσεις του περιλαµβάνουν την ελάττωση της φλεβικής επιστροφής και εποµένως την ελάττωση του προφορτίου και της ΑΡ και
της ∆Ε κοιλίας, την ελάττωση του µεταφορτίου της ΑΡ κοιλίας (λόγω ελάττωσης της διατοιχωµατικής της
τάσης) και την αύξηση του µεταφορτίου της ∆Ε κοιλίας (λόγω αύξησης των πνευµονικών αγγειακών αντιστάσεων)1. Εντούτοις, η τελική επίδραση του ΜΑ στην καρδιακή παροχή αποτελεί συνδυασµό πολλών παραγόντων
όπως είναι:
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- Η υποκείµενη κατάσταση του καρδιαγγειακού συστήµατος, ιδιαίτερα η παρουσία ανεπάρκειας της ∆Ε ή ΑΡ
κοιλίας, καθώς και οι περιφερικές αντιστάσεις1. Σε περίπτωση ανεπάρκειας της ∆Ε κοιλίας, η περαιτέρω
επιδείνωση του µεταφορτίου της από το ΜΑ µπορεί να προκαλέσει οξεία ανεπάρκεια και διάταση της ∆Ε, µε
αποτέλεσµα τη µετατόπιση του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος προς την ΑΡ κοιλία, και την εµφάνιση δυσλειτουργίας και της ΑΡ. Αντιθέτως, η επίδραση του ΜΑ είναι ευεργετική σε περίπτωση ανεπάρκειας της ΑΡ
κοιλίας.
- Η επάρκεια του δραστικού ενδαγγειακού όγκου.
- Η παρουσία φυσιολογικών ή παθολογικών πνευµόνων, δεδοµένου ότι η µετάδοση της πίεσης των αεραγωγών
στην καρδιά και τα ενδοθωρακικά αγγεία εξαρτάται από την ενδοτικότητα (compliance) του πνεύµονα (πνεύµονες µε χαµηλή ενδοτικότητα όπως στο ARDS απαιτούν µεγάλη διατοιχωµατική πίεση για να εκπτυχθούν, µε
αποτέλεσµα να µεταδίδεται στις γειτονικές ενδοθωρακικές δοµές µικρό µόνο µέρος της αρχικής πίεσης
αεραγωγών).
- Το επίπεδο των πιέσεων που χρησιµοποιούνται, ιδιαίτερα της ΡΕΕΡ (δείτε παρακάτω, µεταφορά Ο2), καθώς
και η στρατηγική για το ΜΑ (για παράδειγµα η εκλεκτική υπερκαπνία σε ασθενείς µε ARDS έχει ως αποτέλεσµα την περαιτέρω αύξηση των πνευµονικών αντιστάσεων, µε πιθανό αποτέλεσµα την οξεία ανεπάρκεια
µιας χρονίως ανεπαρκούσας ∆Ε κοιλίας).
- Συνοδές παρεµβάσεις που συχνά είναι απαραίτητες για την εφαρµογή του ΜΑ (καταστολή, αναλγησία, και
ενίοτε µυοχάλαση, καθώς και η αντιρροπιστική χορήγηση υγρών και ινοτρόπων).
Για παράδειγµα, σε ασθενείς µε επαρκή ενδαγγειακό όγκο και φυσιολογική λειτουργικότητα ∆Ε κοιλίας, η
επίδραση του ΜΑ στην καρδιακή παροχή αµβλύνεται λόγω της συνοδού αύξησης της ενδοκοιλιακής πίεσης που
οδηγεί σε αύξηση της µέσης συστηµατικής πίεσης και διευκολύνει τη φλεβική επαναφορά. Το τελικό αποτέλεσµα του ΜΑ είναι η διατήρηση της φλεβικής επιστροφής µε τίµηµα τη µικρή µόνο αύξηση της πίεσης στο ∆Ε
κόλπο. Αντίθετα, σε ασθενείς µε ανεπαρκή ενδαγγειακό όγκο ή ανεπάρκεια ∆Ε κοιλίας, η εφαρµογή ΜΑ επιδεινώνει δραµατικά τη φλεβική επιστροφή και την καρδιακή παροχή του αρρώστου.
Οι παραπάνω µηχανικές επιδράσεις του ΜΑ επί του καρδιαγγειακού συστήµατος γίνονται ακόµα πιο έντονες
σε περιπτώσεις «κρίσεων», όπως ο πνευµοθώρακας και η πνευµονική εµβολή, µε αποτέλεσµα τη δραµατική
µείωση της καρδιακής παροχής.
Η επίδραση του ΜΑ στη µεταφορά Ο2 (DO2) είναι ακόµα πιο περίπλοκη, αφού η DO2 εξαρτάται και από την
καρδιακή παροχή (CO) και από την περιεκτικότητα σε Ο2 του αρτηριακού αίµατος (CaO2):
DO2 = CO x CaO2 = CO x (1,36 x Hgb x Sat + 0.003 x PaO2)
Ο ΜΑ (PPV και ιδιαίτερα η PEEP) µπορεί να έχει διαφορετική επίδραση σε καθέναν από τους δυο παράγοντες. Η χρήση ΡΕΕΡ µπορεί να βελτιώσει την CaO2, όµως ταυτόχρονα µπορεί να προκαλέσει µείωση της
καρδιακής παροχής, ώστε τελικά -ανάλογα µε το επίπεδο της ΡΕΕΡ- η DO2 να αυξηθεί, να παραµείνει αµετάβλητη ή και να µειωθεί ακόµα. ∆ηλαδή η ρύθµιση των παραµέτρων του ΜΑ και ιδιαίτερα της ΡΕΕΡ δεν
πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση της οξυγόνωσης ή των µηχανικών ιδιοτήτων (compliance)
του ΑΣ, αλλά µάλλον τη βελτίωση της συνολικής µεταφοράς Ο2. Για παράδειγµα, σε µια µελέτη της επίδρασης
της ΡΕΕΡ σε ένα µοντέλο ARDS σε ζώα, ενώ η CaO2 ήταν µέγιστη σε ΡΕΕΡ 10-14 cmH2O και η compliance
ήταν µέγιστη σε ΡΕΕΡ 7.5 cmH2O, η DO2 ήταν µέγιστη σε ΡΕΕΡ 1-6 cmH2O 2. Εποµένως, η επιλογή του βέλτιστου ΡΕΕΡ συνήθως απαιτεί ένα συµβιβασµό µεταξύ των διαφορετικών αυτών κλινικών στόχων, ανάλογα µε τα
ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.
Τέλος, πέραν της γενικής επίδρασής του στην συνολική καρδιακή παροχή και DO2, ο ΜΑ επηρεάζει την
αιµατική ροή και τοπικά σε επίπεδο οργάνου (π.χ. η παρεµπόδιση της φλεβικής απορροής από τον εγκέφαλο και
τα κοιλιακά σπλάγχνα), καθώς και στο επίπεδο της µικροκυκλοφορίας (δείτε παρακάτω, βιότραυµα). Το τελικό
αθροιστικό αποτέλεσµα είναι η µειωµένη αιµατική ροή και DO2 στο ιστικό επίπεδο, η οποία οδηγεί στην
ανάπτυξη του συνδρόµου ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων (Multiple Organ Dysfunction Syndrome-MODS).
B. VILI - Βιότραυµα – Συστηµατική διασπορά προφλεγµονωδών παραγόντων
Ο ΜΑ εξασκεί καταρχήν µηχανικές επιδράσεις στο πνευµονικό παρέγχυµα:
- Η ανάπτυξη υψηλών διαπνευµονικών πιέσεων προκαλεί υπερδιάταση και µηχανική τάση (που µπορεί να φθάσει έως τη ρήξη) των κυψελιδικών τοιχωµάτων (βαρότραυµα).
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- Το επαναλαµβανόµενο κυκλικό άνοιγµα (recruitment) κατά την εισπνοή και κλείσιµο (derecruitment) κατά την
εκπνοή των ατελεκτατικών περιοχών, προκαλεί την εµφάνιση δυνάµεων διάτµησης των κυψελιδικών τοιχωµάτων (ατελέκτραυµα).
Το βαρότραυµα µαζί µε το ατελέκτραυµα αναφέρονται συλλογικά ως µηχανότραυµα. Όµως το µηχανότραυµα επάγει την παραγωγή προφλεγµονωδών κυτταροκινών και χυµοκινών από τα δοµικά και ανοσολογικά
κύτταρα του πνευµονικού παρεγχύµατος (βιότραυµα). Με τον όρο Ventilator-Induced Lung Injury (VILI) περιγράφονται τα αθροιστικά αποτελέσµατα του µηχανοτραύµατος και του βιοτραύµατος στον πνεύµονα.
Ο ΜΑ όµως προκαλεί διάρρηξη του πνευµονικού επιθηλιακού και ενδοθηλιακού φραγµού, µε αποτέλεσµα
τη διασπορά των προφλεγµονωδών παραγόντων (IL-6, IL-8, TNF-a κ.α.) στη συστηµατική κυκλοφορία (συστηµατικό βιότραυµα), και πιθανώς και βακτηρίων και των προϊόντων τους. Προκαλείται έτσι είτε η εξαρχής
πυροδότηση είτε η επιδείνωση και συντήρηση προϋπάρχουσας συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης, η οποία
πλέον επηρεάζει ακόµα και τα αποµακρυσµένα εξωθωρακικά όργανα, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη MODS.
Οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί που συνδέουν την επίταση της συστηµατικής φλεγµονώδους αντίδρασης από τον ΜΑ µε την ανάπτυξη MODS δεν είναι επαρκώς διευκρινισµένοι. Φαίνεται όµως ότι, υπό την
επίδραση αντίστοιχων χυµοκινών και κυτταροκινών, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων και του µηχανισµού της απόπτωσης, µε τελική κατάληξη τη διάρρηξη των επιθηλιακών και ενδοθηλιακών
φραγµών, τη διαταραχή της µικροκυκλοφορίας και τελικά την ιστική βλάβη.
Οι παραπάνω µηχανισµοί λαµβάνουν χώρα τόσο στον πνεύµονα όσο και σε αποµακρυσµένα όργανα και
οδηγούν στην εµφάνιση MODS, το οποίο εκδηλώνεται στον πνεύµονα ως Acute Lung Injury-ALI (το VILI), στο
νεφρό ως νεφρική ανεπάρκεια και στο γαστρεντερικό σύστηµα (ΓΕΣ) ως αιµορραγία. Κλινικές µελέτες σε ασθενείς µε ALI/ARDS3-5 έχουν επιβεβαιώσει το ρόλο του βιοτραύµατος στην εµφάνιση του MODS. Η εφαρµογή
προστατευτικού ΜΑ3-5 (αποφυγή της υπερδιάτασης µε χρήση χαµηλού αναπνεόµενου όγκου, και του επαναλαµβανόµενου recruitment/derecruitment µε χρήση ΡΕΕΡ) είχε ως αποτέλεσµα την ελάττωση των προφλεγµονωδών κυτταροκινών στο αίµα3,4 και στο BAL4, την ελάττωση του αριθµού των δυσλειτουργούντων οργάνων3,5,
και βελτίωση της θνητότητας5 ως προς την οµάδα που έλαβε συµβατικό ΜΑ.
Ο νεφρός και το έντερο αποτελούν όργανα που συχνότατα δυσλειτουργούν σε ασθενείς µε ARDS που υποβάλλονται σε ΜΑ3,5. Αυτό οφείλεται στο συνδυασµό της ελαττωµένης σπλαγχνικής αιµατικής ροής και DO2, µε
τις φλεγµονώδεις επιπτώσεις του συστηµατικού βιοτραύµατος. Πράγµατι, από µελέτες σε µοντέλα ζώων, έχει
αποδειχθεί ότι ο συµβατικός ΜΑ προκαλεί αυξηµένη απόπτωση του επιθηλίου των νεφρικών σωληναρίων και
των εντερικών λαχνών6, καθώς και αυξηµένη διαπερατότητα του πνευµονικού και του εντερικού φραγµού7 σε
σχέση µε τον προστατευτικό ΜΑ.
Παρόλο που η παθοφυσιολογία του MODS είναι σύνθετη και ακόµα όχι πλήρως διευκρινισµένη, από τα παραπάνω είναι εµφανές ότι ο ΜΑ σαφώς συµµετέχει στην εκδήλωση του συνδρόµου µέσω της επίδρασής του στη
συνολική και τοπική αιµατική ροή και DO2, καθώς και στη συστηµατική διασπορά προφλεγµονωδών παραγόντων.
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PATHOPHYSIOLOGY OF ISCHEMIC AND TRAUMATIC BRAIN DAMAGE
Christian WERNER
Cerebral ischemia and/or hypoxia may occur as a consequence of shock, vascular stenosis or occlusion, vasospasm, neurotrauma, and cardiac arrest. The ischemic/hypoxic insult evokes a cascade of pathophysiological
processes which will result in neuronal death. The first level of the ischemic cascade is the accumulation of lactic
acid due to anaerobic glycolysis. This leads to increased membrane permeability and consecutive edema formation. Since the anaerobic metabolism is inadequate to maintain cellular energy states, the ATP-stores deplete and
failure of energy-dependent membrane ion pumps occurs. At the second stage of the ischemic cascade terminal
membrane depolarization along with excessive release of excitatory neurotransmitters (i.e. glutamate, aspartate),
activation of NMDA- (N-methyl-D-aspartate), AMPA- (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionat), and
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voltage dependent Ca - and Na - channels. The consecutive Ca - and Na - influx leads to catabolic intracellu++

lar processes. Ca activates lipidperoxidases, proteases, and phospholipases which in turn increase the intracellular concentration of free fatty acids (FFA) and free radicals. Additionally, activation of caspases (ICE-like proteins), translocases, and endonucleases initiate progressive structural changes of biological membranes and the
nucleosomal DNA (DNA fragmentation, inhibition of DNA repair). In case of reperfusion, inflammatory
processes aggravate the primary insult. For example, mechanical obstruction of microvascular territories by
neutrophil adhesion, generation of free radicals and tissue invasion by neutrophils further contribute to decreases
in perfusion. Likewise, peri-infarct depolarisations damage astroglia with consecutive edema formation, vascular
obstruction and astrogliosis. Together, these events lead to membrane degeneration of vascular and cellular structures and consecutive necrotic or programmed cell death (apoptosis).

HAEMODYNAMIC MONITORING ASSESSMENT
Egbert HUETTEMANN, ΜD, PhD
Evaluation of the haemodynamic status is of particular importance in the intensive care unit (ICU). Studies
have shown the inaccuracy of clinical parameters such as hypotension, tachycardia, mottling, and low urine
output in the haemodynamic assessment of the critically ill patient since they are not specific of any
pathophysiological disorder. Thus, relying only on clinical experience to determine therapy (volume loading,
inotropic or vasopressor support etc.) will often not lead to appropiate therapeutic measures. This is the reason
why, even if haemodynamic monitoring has not been shown to reduce mortality by a randomized controlled trial,
most physicians believe that the information regarding cardiac preload, contractility and output are of great value
for management of patients with shock. Haemodynamic data and other information obtained from haemodynamic
monitoring may provide diagnostic clues, guide management, and inform prognosis. As shown recently for
patients with septic shock these patients require urgent responses as prolonged hypotension and suboptimal
internal organ perfusion may lead to cryptic ischemia, multiorgan failure, and poor outcome (1).
Several alternative haemodynamic monitoring technologies are currently available which will be discussed with
its advantages and disadvantages.
Pulmonary Artery Catheter (PAC)
Accurate placement of the PAC allows direct measurements of central venous (CVP), right-sided
intracardiac, pulmonary arterial, and pulmonary artery occlusion (PAOP) (wedge) pressures (Table 1).
Automated thermodilution techniques can be used to estimate cardiac output; other haemodynamic parameters,
including systemic and pulmonary vascular resistance, can be calculated on the basis of vascular pressures and
cardiac output. In addition, samples of mixed venous blood can be used to quantify oxygen utilization.
A recent meta-analysis of randomized clinical trials evaluating the PAC shows that despite the widespread
acceptance of the PAC, use of this device across a variety of clinical circumstances in critically ill patients does
not improve survival or decrease the number of days hospitalized (2). These results suggest that the PAC should
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not be used for the routine treatment of patients in the ICU, patients with decompensated heart failure, or patients
undergoing surgery (3,4,5). However, all of the trials excluded patients in whom clinicians thought a PAC was
required for treatment. Thus, it is possible that patients who are outside the boundaries of these trials (e.g.
evaluation for heart and lung transplantation, pulmonary hypertension) derive benefit from the PAC, particularly
if effective therapies that improve outcomes require this diagnostic tool.
Indicator dilution technique and pulse contour analysis
The pulse contour cardiac output (PiCCO) measurement system is a recent system that allows continuous
haemodynamic monitoring using a large (femoral, brachial, or axillary) artery catheter and a central venous
catheter. It is a new technology using intermittent transpulmonary thermodilution and pulse contour analysis.
With the use of specific algorithms, various parameters such as cardiac output (CO), extravascular lung water
(EVLW), intrathoracic blood volume (ITBV), global end diastolic volume (GEDV), pulse pressure variation
(PPV), and stroke volume variation (SVV) can be obtained. There is no need for right heart catheterization,
rendering the PiCCO system a less invasive haemodynamic tool. Initial calibration and recalibration is required
in regular time intervals.
Volumetric preload parameters such as ITBV or GEDV have been shown to be superior to pressures such as
CVP or PAOP in patients with septic shock and after cardiac surgery (6, 7).
Two other important PiCCO parameters are PPV and SVV as predictors of volume responsiveness. PPV
was shown to be an accurate indicator of fluid responsiveness in septic, mechanically ventilated patients (8). PPV
was also shown to be a good predictor of CO response in postoperative coronary artery bypass graft patients, and
it fared much better than CVP and PAOP in these patients (9). Both PPV and SVV were found to be good preload
predictors in an animal model of haemorrhagic shock (10), and SVV was shown to be a predictor of fluid
responsiveness in patients undergoing brain surgery (11).
In patients with arrhythmias, intracardiac shunts, aortic aneurysm, pneumonectomy or significant lung
embolism the pulse contour analysis and the transpulmonary indicator dilution technique may give inaccurate
measurements.
Echocardiography
Echocardiography and in particular transoesophageal echocardiography (TEE) has evolved to become one of
the most versatile modalities for diagnosing and guiding treatment of critically ill patients (12). The reasons for this
development include its ease of use at patient bedside, the high quality imaging due to improved imaging technology
(harmonic imaging, contrast media, multiplane probes (TEE)), the rapid availability of diagnostic information, and
its low complication rates (TEE). Echocardiography provides images and offers a direct volumetric evaluation of the
beating heart. This approach can offer rapid and direct information on chamber size, valvular function, myocardial
wall motion. Echocardiography may also provide information about preload using intra-atrium septum movement,
mitral regurgitation, transmitral and pulmonary venous flow pattern and, most recently, tissue Doppler imaging. By
using this new technique, the left atrial pressure can also be calculated. Analogous to systolic respiratory pressure
variation and stroke volume variation, which have been shown to correlate well with a positive fluid responsiveness,
the respiratory variation of the transaortal time velocity integral has been shown to be a very accurate predictor of
fluid responsiveness in patients (13). Myocardial contractility can also be directly visualized and evaluated (ejection
fraction, dp/dt, preload adjusted maximal power (PAMP)), and CO can be estimated by echocardiography.
Echocardiography is particularly important when evaluating the patient presenting with congestive heart failure, as it
can help diagnose left ventricular (LV) diastolic dysfunction, a diagnosis easily missed by other methods. Both
transthoracic and transesophageal echocardiography are now considered as the methods of choice in haemodynamic
unstable critically ill patients. In these patients, diagnoses such as hypovolemia, severe left or right ventricular
dysfunction, cardiac tamponade, (acute) valvular pathologies, dynamic LV outflow obstruction, or massive
pulmonary embolism can be rapidly made, leading to prompt lifesaving therapeutic interventions. The major
problems associated with echo-cardiography are the lack of continuous monitoring, operator dependency, prolonged
training requirements, and cost.
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Echocardiography provides different information than other currently available devices for an advanced
 system, and the methods are
haemodynamic monitoring such as the pulmonary artery catheter and the PiCCO
therefore not competitive but rather complementary. An overview of the parameters, that can be obtained by each
technique, and its advantages and disadvantages is provided in table 1.
Haemodynamic assessment by echocardiography compared to pulmonary artery catheterization (PAC)
and indicator dilution technique
Device
Preload
P
A
R
A
M
E
T
E
R
S

Fluid responsiveness
Afterload
Contractility
CO
PAP
Miscellaneous

Advantage

Pulmonary artery
Catheterization (PAC)
CVP, PAOP; RVEDV
“
SVR
LVSWI, RVSWI
RVEF (RVEF-PAC)
CO / CCO (thermodilution)
PAP (continuously)
SvO2
•

•

Continuous (CCO,
SvO2, RVEDV)
haemodynamic
monitoring
PAP (pulmonary
hypertension)

(Transesophageal)
Indicator dilution technique
(PiCCO
)
Echocardiography
ITBVI / GEDVI
LVEDA, LVEDV;
RVEDA, RVEDV
SVV
Respiratory variation of VTI
SVR
CFI

Wall stress
EF, FAC, PAMP

CO / CCO (thermodilution,
pulse contour analysis)
EVLW

CO (Doppler flow)

•

•

•
•
Disadvantage

•
•

•

Invasive
Filling pressures
(CVP, PAOP) do
not correlate well
with SV
Beneficial effect on
clinical outcome
not documented

•
•
•

Continuous
haemodynamic
monitoring (CO)
ITBVI better preload
parameter than filling
pressures
Assessment of fluid responsiveness by SVV
EVLW may aid
management of ARDS
Invasive
No information on PAP
Beneficial effect on
clinical outcome not
documented

PAP (intermittent)
Regional wall motion
Diastolic function
Valvular function
• Bedsided,
comprehensive
evaluation of cardiac
function (see above),
• Inexpensive (TTE)

•

•
•

•
•
•

Technically limited
images in majority of
patients (TTE)
Semi-invasive (TEE)
Repeated studies longer
than several hours are
impractical
Requires training
Data intermittent
High fixed costs

Abbreviations: CFI cardiac function index, PAC pulmonary artery catheter; PiCCO pulse contour cardiac output; TTE
transthoracic echocardiography; TEE transesophageal echocardiography; SvO2 mixed venous saturation; CO cardiac
output; CCO continuous cardiac output; EVLW extravascular lung water; PPV pulse pressure variation; SVV stroke
volume variation; CVP central venous pressure; PAP pulmonary artery pressure; PAOP pulmonary artery occlusion
pressure; LAP left atrial pressure; EF ejection fraction; GEDVI global end-diastolic volume index; ITBVI intrathoracic
blood volume index; FAC fractional area shortening; RVEDV right ventricular end-diastolic volume; LVEDV left
ventricular end-diastolic volume; EDA end-diastolic area;
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CURRENT CONCEPTS IN ΤΗΕ MANAGEMENT OF TRAUMATIC BRAIN INJURY
Christian WERNER
Neurologic outcome following traumatic brain injury is related to the extent of the primary insult and the incidence and duration of secondary insults. Complications that contribute to secondary injury of the central nervous system (CNS) include hypoxia, hypotension, hypercapnia, hypocapnia, hyperthermia and intracranial hypertension. Monitoring of cerebral hemodynamics, cerebral oxygenation, neurochemistry, and neuronal function detect cerebral hypoxia and/or ischaemia and provide information to taper pharmacological and surgical treatment
according to the individual status of the patient. A monitored approach rather than rigid treatment protocols will
reduce the consequences of secondary insults, decrease neuronal injury and neurological deficit associated with
cerebral ischaemia and may improve long-term neurologic outcome.
As related to the remarks stated above, the most important end-points in the treatment of severely head
injured patients are the control of intracranial pressure below 25 mmHg and a cerebral perfusion pressure within
the range of 60 - 70 mmHg. This infers that meticulous systemic and brain monitoring will be performed by
experts. Likewise, thresholds for intervention need to be identified for every single monitoring technique. The
final therapeutic goal is reflected in the algorithm as listed below:
Basic support and management:
1) Normoxia
2) Normocapnia (paCO2: 36-40 mmHg)
3) Normoglycemia (plasma glucose concentration: 100-150 mg/dl)
4) Normothermia
5) Surgical decompression of space occupying lesions
6) Sedation
If maintenance of physiological variables within the normal range are inadequate to control for the above
end-points, the following interventional support will be initiated:
1) CSF-drainage
2) Barbiturate coma
3) Osmodiuretics (mannitol, hypertonic saline)
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4) Hyperventilation (paCO2: 30 mmHg),
5) TRIS-buffer
6) Mild hypothermia
7) Surgical decompression with dural patch

ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ
Ελένη ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ
Εκτιµάται ότι περίπου 700.000 άνθρωποι πεθαίνουν ετησίως στην Ευρώπη από αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.
Κάποιες από αυτές τις ζωές θα µπορούσαν να σωθούν µε πιο αποτελεσµατική βασική και εξειδικευµένη υποστήριξη της ζωής (BLS–Basic Life Support και ALS - Advanced Life Support). Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης (ERC–European Resuscitation Council) για την αναζωογόνηση
στοχεύουν σε αυτό, δηλαδή την µείωση της θνητότητας της καρδιακής ανακοπής και την βελτίωση της ποιότητας
ζωής µετά την αναζωογόνηση.
Οι οδηγίες του ERC βασίζονται στο International Consensus on Science, και δηµοσιεύτηκαν στα τεύχη
Νοεµβρίου/∆εκεµβρίου 2005 του περιοδικού Resuscitation και online (www.erc.edu). Οι συγκεκριµένες κατευθυντήριες οδηγίες αντιπροσωπεύουν την οµοφωνία του ERC Executive Committee και διαµορφώθηκαν στην
τρέχουσα τελική µορφή τους µε κριτήριο την αποτελεσµατικότητα, την απλότητα και την ευκολία εκµάθησης και
αφοµοίωσης.
[Το 2005 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care
Science with Treatment Recommendations είναι αποτέλεσµα αξιολόγησης όλων των κλινικών και πειραµατικών
δεδοµένων από περισσότερους από 380 διεθνείς ειδικούς, υπό την αιγίδα του ILCOR (International Liaison
Committee on Resuscitation)].
Η Αλυσίδα της Επιβίωσης
Οι πράξεις που αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης του θύµατος της αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής συνοψίζονται στην «Αλυσίδα της Επιβίωσης». Η αλυσίδα αποτελείται από τέσσερις κρίκους, όπου ο κάθε κρίκος
πρέπει να είναι τόσο δυνατός όσο και οι άλλοι. Οι κρίκοι αυτοί έχουν διαµορφωθεί ως εξής:
1. Πρώϊµη αναγνώριση και κλίση βοήθειας (ενδονοσοκοµειακά ενεργοποίηση της οµάδας επειγόντων περιστατικών - MET – Medical Emergency Team)
2. Έγκαιρη Καρδιοπνευµονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
3. Έγκαιρη Απινίδωση
4. Αποτελεσµατική Φροντίδα µετά την αναζωογόνηση για την διατήρηση των λειτουργιών του εγκεφάλου και
της καρδιάς
Παγκόσµιος αλγόριθµος
Έχουν γίνει κεντρικές αλλαγές στην βασική, εξειδικευµένη και παιδιατρική αναζωογόνηση βασισµένες στα
καινούργια δεδοµένα. Ταυτόχρονα για λόγους εκµάθησης και αποτελεσµατικής αφοµοίωσης διακρίνεται η τάση
για απλούς και εφαρµόσιµους αλγόριθµους.
Συνοπτικά οι πιο σηµαντικές αλλαγές:
1. ΚΑΡΠΑ ξεκινάει όταν το θύµα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει φυσιολογικά.
2. Η σχέση θωρακικών συµπιέσεων προς εµφυσήσεις είναι 30:2 για όλους τους ενήλικες, και για τα παιδιά
(εκτός νεογνών) εκτός νοσοκοµείου. [Οι λόγοι για αυτή την αλλαγή είναι η απλοποίηση της διδασκαλίας, η
διατήρηση δεξιοτήτων, η αύξηση του αριθµού συµπιέσεων και η µείωση της διακοπής των συµπιέσεων.]
3. Μόλις συνδεθεί απινιδωτής γίνεται µία µόνο απινίδωση (αντί σειρά τριών απινιδώσεων στο παρελθόν), που
ακολουθείται αµέσως από 2 min ΚΑΡΠΑ χωρίς έλεγχο σφυγµού ή ρυθµού [για να µειωθεί ο χρόνος «µηάρδευσης»].
Όπως φαίνεται από τα ανωτέρω ένα κεντρικό µήνυµα είναι η προσπάθεια αποφυγής της διακοπής των
θωρακικών συµπιέσεων.
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Κύριες αλλαγές στο BLS για το κοινό
Η ΚΑΡΠΑ ξεκινάει όταν το θύµα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει φυσιολογικά. Στους ενήλικες πρώτα
γίνονται οι θωρακικές συµπιέσεις και µετά οι εµφυσήσεις (Πιν. 1). Μόνο στα παιδιά γίνονται πρώτα πέντε εµφυσήσεις και µετά συνεχίζουν οι θωρακικές συµπιέσεις. Τα χέρια πρέπει πλέον να τοποθετούνται απλά στο κέντρο
του στήθους και καταργείται η αναζήτηση του «συγκεκριµένου σηµείου συµπίεσης» η οποία αποδείχτηκε
χρονοβόρα στην πράξη. Η κάθε εµφύσηση πρέπει να διαρκεί ένα αντί δύο δευτερολέπτων. Η σχέση συµπιέσεων
προς εµφυσήσεις είναι 30:2 και στα παιδιά.
Κύριες αλλαγές στον Αυτόµατο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ)
Συστήνονται η εκπόνηση και οργάνωση προγραµµάτων Αυτόµατης Εξωτερικής Απινίδωσης από το κοινό
(Public Access Defibrillation - PAD), όταν εκτιµάται ότι η χρήση του ΑΕΑ θα γίνει πάνω από µια φορά κάθε δυο
χρόνια. Η επιβίωση αυξάνεται πάνω από 25% όταν τοποθετούνται ΑΕΑ σε χώρους όπου συγκεντρώνονται
πολλοί άνθρωποι (αεροδρόµια, αθλητικά στάδια, εµπορικά κέντρα). Όταν φτάνει ο ΑΕΑ στο θύµα πρέπει πλέον
να γίνεται µια απινίδωση (150-200 J διφασικά) και άµεση ΚΑΡΠΑ για δύο λεπτά χωρίς έλεγχο ζωτικών σηµείων
ή ρυθµού. Για τα παιδιά χρησιµοποιείται ο ΑΕΑ όταν είναι µεγαλύτερα του ενός έτους, µε την ιδιαιτερότητα ότι
µέχρι την ηλικία των οκτώ ετών θα πρέπει να µειώνεται αντίστοιχα η ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως µε
την µείωση του µεγέθους των ηλεκτροδίων, αλλά πάντα σύµφωνα µε τις οδηγίες του κάθε κατασκευαστή.
Κύριες αλλαγές στο ALS για υγειονοµικούς
Ίσως µια από τις πιο ριζικές αλλαγές αφορά την αλληλουχία απινίδωσης και ΚΑΡΠΑ (Πιν. 2). Στην κοιλιακή µαρµαρυγή/άσφυγµη κοιλιακή ταχυκαρδία (ΚΜ/ΚΤ) χορηγείται µία απινίδωση που ακολουθείται αµέσως
από 2 min ΚΑΡΠΑ (30:2) χωρίς καθυστέρηση. Μετά από 2 min ΚΑΡΠΑ γίνεται έλεγχος ρυθµού ή/ και σφυγµού
και ακολουθεί η χορήγηση της επόµενης απινίδωσης εφόσον αυτή ενδείκνυται. Σε όλες τις ενδονοσοκοµειακές
ανακοπές και σε εξωνοσοκοµειακή ανακοπή µε µάρτυρα υγειονοµικό γίνεται πρώτα η απινίδωση και µετά
ΚΑΡΠΑ όπως περιγράφεται επάνω. Η εξαίρεση, όπου πρώτα γίνεται 2 min ΚΑΡΠΑ και µετά η απινίδωση, είναι
η εξωνοσοκοµειακή ανακοπή χωρίς µάρτυρες. Επίσης όταν υπάρχει αµφιβολία µεταξύ λεπτής ΚΜ και
ασυστολίας γίνεται πρώτα 2 min ΚΑΡΠΑ και µετά απινίδωση. Η ενέργεια για διφασικούς απινιδωτές στην 1η
απινίδωση κυµαίνεται µεταξύ 150 – 200 J, από την 2η και έπειτα µεταξύ 150 – 360 J. Για τους µονοφασικούς
απινιδωτές συνιστάται ενέργεια 360 J από την 1η και σε όλες τις ακόλουθες απινιδώσεις.
Η αδρεναλίνη χορηγείται στην καρδιακή ανακοπή σε δόση 1 mg ενδοφλεβίως κάθε 3-5 min, ξεκινώντας
στην ΚΜ/ΚΤ µετά από την 2η απινίδωση. Η αµιοδαρόνη χορηγείται στην ανθεκτική ΚΜ/ΚΤ 300 mg bolus µετά
από την 3η απινίδωση, µετά µπορεί να χορηγηθούν άλλα 150 mg bolus και ακολουθεί συνεχής έγχυση 900
mg/24ωρo. Η λιδοκαΐνη 1 mgkg-1 παραµένει το φάρµακο 2ης επιλογής, και µόνο εφόσον δεν υπάρχει αµιοδαρόνη. Επισηµαίνεται η ανάγκη να µην χορηγηθούν περισσότερο από 3 mgkg-1 στην πρώτη ώρα.
Η θροµβόλυση συνιστάται να γίνεται όταν εκτιµάται ότι η ανακοπή οφείλεται σε πιθανή ή αποδεδειγµένη
πνευµονική εµβολή. Η ΚΑΡΠΑ δεν αποτελεί αντένδειξη στην θροµβόλυση, όπως επίσης µπορεί να συνεχιστεί η
αναζωογόνηση για 60-90 min µετά από θροµβόλυση.
Συνιστάται να εφαρµοστεί µέτρια υποθερµία (32-34ºC) για 12-24 ώρες σε κωµατώδεις ασθενείς µετά από
επιτυχή αναζωογόνηση σε εξωνοσοκοµειακή ανακοπή µε ΚΜ/ΚΤ, επειδή φαίνεται να αυξάνεται το ποσοστό
επιβίωσης και να βελτιώνεται η νευρολογική έκβαση των ασθενών. Εκτιµάται ότι η µέτρια υποθερµία µπορεί να
είναι ευεργετική και για όλους τους υπολοίπους επιζήσαντες της καρδιακής ανακοπής.
Κύριες αλλαγές στην παιδιατρική αναζωογόνηση για υγειονοµικούς
Όπως και στους ενήλικες η αλληλουχία στην ΚΜ/ΚΤ είναι πλέον µια απινίδωση που ακολουθείται από
2 min ΚΑΡΠΑ µε σχέση 15:2 από υγειονοµικούς, και µετά τα 2 λεπτά έλεγχο ρυθµού. Σε χειροκίνητους (διφασικούς και µονοφασικούς) απινιδωτές η ενέργεια όλων των απινιδώσεων οφείλει να είναι 4 Jkg-1. Η αδρεναλίνη
χορηγείται σε δόση 10 mcgkg-1 ενδοφλεβίως κάθε 3-5 min, ξεκινώντας µετά την 2η απινίδωση, ή ενδοτραχειακά
100 mcgkg-1.
Εκτιµάται ότι και τα παιδιά µπορούν να επωφεληθούν από την ανωτέρω περιγραφείσα θεραπευτική
υποθερµία, όπως οι ενήλικες.
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Βασική Υποστήριξη της Ζωής των Ενηλίκων

Unresponsive ?
Shout for help

Open Airway

NOT BREATHING NORMALLY ?

Call 166

30 Chest compressions

2 rescue breaths
30 compressions
Πιν. 1: Αλγόριθµος της Βασικής Υποστήριξης της Ζωής των Ενηλίκων
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Εξειδικευµένη Υποστήριξη της Ζωής των Ενηλίκων

Unresponsive ?
Open Airway
Look for signs of life

CPR 30:2

Call
Resuscitation
Team

Until defibrillator/monitor attached

Assess
Rhythm

Shockable

Non-Shockable

(VF/Pulseless VT)

(PEA/Asystole)

During CPR:

1 Shock
150-360 J biphasic or
360 J monophasic

• Correct reversible causes*
• Check electrodes, paddle position
and contact
• Attempt / verify:
IV access
airway and oxygen
• Give uninterrupted compressions
when airway secure
• Give adrenaline every 3-5 mins

• Consider: amiodarone, atropine,
magnesium

Immediately resume:

Immediately resume:

CPR 30:2
for 2 min

CPR 30:2
for 2 min
* Reversible causes

Hypoxia
Hypovolaemia
Hypo/hyperkalaemia/Metabolic
Hypothermia

Tension Pneumothorax
Tamponade, cardiac
Toxins
Thrombosis (coronary or pulmonary)

Πιν. 2: Αλγόριθµος της Εξειδικευµένης Υποστήριξης της Ζωής των Ενηλίκων
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
∆ηµήτριος ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ
Νόµος του Murphy: «Αν κάτι µπορεί να πάει στραβά, θα πάει!»
5ο συνακόλουθο: «Αν αφήσεις τα πράγµατα στην τύχη τους, έχουν την τάση να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο»
9ο συνακόλουθο: «Η Φύση είναι πάντα µε το µέρος του κρυµµένου ελαττώµατος»1

Οι πιθανότητα να θυµηθεί κάποιος τους νόµους του Murphy# στην εξάσκηση της Περιεγχειρητικής Ιατρικής
[και της Ιατρικής γενικότερα] είναι πολύ µεγάλη. Τη µεγαλύτερη σηµασία όµως έχει το 5ο συνακόλουθο.
Υπάρχει εποµένως µια διαχωριστική γραµµή. Πριν και µετά το ατύχηµα.
Μια 2η παράµετρος που πρέπει να έχουµε επίσης υπόψη, είναι ότι η διαχείριση της ανεπιτυχούς έκβασης
είναι ένα τµήµα της συνολικής διαχείρισης των κινδύνων. Η πρόληψη [το πριν] είναι η ουσιαστικότερη µέθοδος
αντιµετώπισης. Η εκπαίδευση στη διαχείριση των γεγονότων [το µετά], δεν λύνει το πρόβληµα, απλώς µειώνει
την επίπτωση των συνεπειών του. Άρα πρωταρχικός µας στόχος δεν είναι να προγραµµατίσουµε τις ενέργειες
που πρέπει να γίνουν όταν υπάρξει κακή έκβαση, αλλά να προλάβουµε το σύµβαµα. Ένα άλλο σηµείο που πρέπει
να δοθεί προσοχή, ειδικά από τους σχεδιαστές πολιτικών και τους διευθυντές των διαφόρων τµηµάτων, είναι η
προσέγγιση του προβλήµατος τόσο από την πλευρά του ασθενούς [ή/και των συγγενών] όσο και από αυτήν του
Αναισθησιολόγου [ή όποιας άλλης ιατρικής ειδικότητας εντρυφεί στην Περιεγχειρητική Ιατρική].
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ
Η συνολική θνητότητα µιας χειρουργικής επέµβασης το 1987 ήταν 83:10.000.2 Ο αριθµός αυτός σηµαίνει ότι
είναι εξαιρετικά πιθανό κάποιος αναισθησιολόγος να περιλαµβάνεται στην «οµάδα» που αντιµετώπισε ένα
περιστατικό µε τη χειρότερη έκβαση [=θάνατος], περισσότερες από µια φορά στην καριέρα του. Σύµφωνα µε
αναφορά της Committee on Quality of Health Care in America «η Αναισθησιολογία είναι ένα πεδίο στο οποίο
εντυπωσιακές βελτιώσεις έχουν επιτευχθεί στην ασφάλεια των ασθενών» και «η θνητότητα από 2:10.000 στη
δεκαετία του 1980 έχει µειωθεί σε 1:200.000 έως 300.000 σήµερα.3 Η συχνότητα αυτή αν και επιβεβαιώνεται
από πιο πρόσφατες µελέτες,4 δεν είναι καθολικά αποδεκτή.5
ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ
Η εφαρµογή του νευροµυϊκού αποκλεισµού, στο µέσον του προηγούµενου αιώνα, είχε σαν αποτέλεσµα την
αύξηση των αναισθησιολογικών θανάτων.6 Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι δεν έφταιγαν οι νευροµυϊκοί
αποκλειστές, αλλά η κακή χρήση τους και η αλλαγή της σύνθεσης της νοσηρότητας των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέµβαση. Η αλλαγή αυτής της σύνθεσης συνεχίζει να υφίσταται και να εξελίσσεται. Η
πρόοδος της ιατρικής, της φαρµακολογίας και της τεχνολογίας έχουν πετύχει η χειρουργική να µπορεί να
εφαρµοστεί σε ασθενείς µε πολλά και πολλαπλά παθολογικά προβλήµατα και σε δυσκολότερες τεχνικά περιπτώσεις. Σε αυτό πρέπει να προστεθεί η γήρανση του πληθυσµού που επίσης έχει παρασύρει τη νοσηρότητα.7 Επιπλέον δύο παράγοντες είναι σηµαντικοί στη σύγχρονη εποχή. Αφενός η εξέλιξη της παγκόσµιας οικονοµίας,
ειδικότερα την τελευταία 10ετία, έχει αναδείξει τη σπανιότητα των οικονοµικών πόρων, και σαν πρώτο µέτρο
αντιµετώπισης της τη µείωση του προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας. Αφετέρου η ονοµαζόµενη «ασύµµετρη πληροφόρηση»$ συνεχώς µειώνεται, µε τους ασθενείς να έχουν περισσότερες γνώσεις όσον αφορά στους θεραπευτικούς χειρισµούς και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.
Με άλλα λόγια υπάρχει µια συνεχής πίεση για υψηλού επιπέδου ασφάλεια και ποιότητα υγείας, σε ασθενείς
µε όλο και περισσότερα προβλήµατα υγείας, από ένα συνεχώς µειούµενο προσωπικό. Στις µέρες µας όλοι
[ασθενείς, συγγενείς, χειρουργοί και κοινωνία] περιµένουν, και θεωρούν δεδοµένο, η χορήγηση αναισθησίας να
#

η φράση του 1ου νόµου του Murphy αποδίδεται στον µηχανικό αεροπορίας Edward A. Murphy στην Αµερικάνικη στρατιωτική βάση Edwards Air Force το 1949
$
Όρος των «Οικονοµικών της Υγείας». Στην αγορά υπηρεσιών υγείας οι καταναλωτές δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για
να αποφασίζουν τι θα πρέπει να καταναλώνουν, σε αντίθεση µε τους γιατρούς/προµηθευτές που διαθέτουν. Το γεγονός ότι
αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες υγείας έχουν µεγαλύτερη γνώση από αυτούς που τις χρησιµοποιούν καταλήγει σε βάρος των
τελευταίων.
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είναι απολύτως ασφαλής, πολλές φορές και εκεί που είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να ισχύει.
Οποιαδήποτε διαφορετική έκβαση, εκτός από την ίαση, αποτελεί αιτία απογοήτευσης, θυµού και [πολύ συχνά
πλέον] ιατρονοµικών εµπλοκών. Η εκπαίδευση και το ήθος της αναισθησιολογικής πράξης επιβάλει την αποφυγή
της βλάβης και τη διατήρηση της ασφάλειας του ασθενή, προσθέτοντας επιπλέον ψυχολογική επιβάρυνση στον
αναισθησιολόγο.8
Όλα τα προηγούµενα οδηγούν στην επιβεβαίωση του νόµου του Murphy και σε ένα συµπέρασµα: Κακή
έκβαση στην Περιεγχειρητική Ιατρική θα συνεχίσει να υπάρχει και είναι επιβεβληµένη η πρόληψή της και η
προετοιµασία για την αντιµετώπιση των επιπτώσεών της.
ΤΟ «ΠΡΙΝ»
Χρησιµοποιώντας τεχνικούς όρους η ανεπιθύµητη έκβαση οφείλεται σε «λάθη» είτε ανθρώπινα [ακατάλληλη τεχνική, κακή χρήση υλικού, παράβλεψη υπαρχόντων στοιχείων, αποτυχία συγκέντρωσης απαραίτητων
στοιχείων, ανεπαρκής γνώση] είτε συστηµατικά [τεχνικό ατύχηµα, κακής ποιότητας υλικό, λάθος επικοινωνίας,
περιορισµός θεραπευτικών µέσων, περιορισµός διαγνωστικών µέσων, περιορισµός απαραίτητων πηγών πληροφόρησης, περιορισµοί επίβλεψης από έµπειρο].9 Είναι προφανές ότι τα περισσότερα από αυτά µπορούν να
προβλεφθούν και προληφθούν γιαυτό και σε µελέτες «ευαίσθητων» πληθυσµών [πχ µαιευτικό] είναι ήδη γνωστό
ότι το 55% των θανατηφόρων επιπλοκών σχετιζόταν άµεσα µε ανεπαρκή ιατρική επαγρύπνηση και φροντίδα και
µπορούσε να αποφευχθεί ή ότι στο 40% των θανάτων η παρασχεθείσα ιατρική βοήθεια δεν ήταν σωστή ή ήταν
ελλιπής.10,11
Στα µέτρα πρόληψης Περιεγχειρητικού Συµβάµατος περιλαµβάνονται:
1. η συνεχής µετεκπαίδευση και ενηµέρωση [Το κόστους τους πρέπει να συνυπολογιστεί από τους σχεδιαστές
πολιτικών υγείας]
2. η σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών [Όριο ισχύος τα 5 έτη]
3. ο έλεγχος ποιότητας κλινικής πρακτικής [Στόχος είναι η εξακρίβωση της αιτίας και ο αποκλεισµός της στο
µέλλον]
4. η χρήση του απαραίτητου εξοπλισµού και η εµπιστοσύνη σε αυτόν [Μεγάλο ποσοστό θανάτων οφείλεται στην
απουσία τους, στην έλλειψη εµπιστοσύνης ή στην αδυναµία εκτίµησής των δεδοµένων που προσφέρουν12]
5. η σύνταξη έγγραφων [κυρίως] κανόνων λειτουργίας ενός τµήµατος. [Όριο ισχύος το πολύ τα 5 έτη]
6. η προσεκτική εισαγωγή νέων µεθόδων ή τεχνικών στη καθηµερινή πρακτική [πχ η χορήγηση αναισθησίας σε
ιατρεία-Office-Based Anesthesia]
7. η εξασφάλιση ενηµερωµένης συναίνεσης των ασθενών [Τόσο ο ασθενής όσο και οι συγγενείς πρέπει να έχουν
ενηµερωθεί για τους ενδεχόµενους κινδύνους. Η ενηµερωµένη συναίνεση πρέπει να είναι ξεχωριστή από την
αντίστοιχη χειρουργική. Αν το συγγενικό περιβάλλον εκ των προτέρων εµφανίζει σηµεία θυµού ή εκνευρισµού και τα σηµεία αυτά δεν κατασταλούν, ίσως πρέπει να αναβληθεί η επέµβαση]
8. η εξασφάλιση επικοινωνίας µεταξύ όσων συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση µιας επέµβασης [Στο Ην.
Βασίλειο, η NCEPOD (National Confidential Enquiry into Perioperative Deaths – Εθνική Εµπιστευτική Αναφορά για τους Μετεγχειρητικούς Θανάτους), κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι σηµαντικός επιβαρυντικός παράγοντας στην ανεπιθύµητη έκβαση αποτελεί η έλλειψη επικοινωνίας12]
9. η ασφάλιση του κλινικού. [Εκτός από το ερώτηµα αν η αστική και νοµική ασφάλιση των γιατρών βοηθά τους
ίδιους στην άµυνά τους ή στο να µην εξαντληθούν οικονοµικά, υπάρχει η άποψη ότι εξυπηρετεί µόνο τους
δικηγόρους και τις ασφαλιστικές εταιρείες ή ακόµα χειρότερα ότι καταλήγει στο να επιλύονται ιατρικά
προβλήµατα από το νοµικό σύστηµα. Εν τούτοις ήδη προτείνεται από µεγάλες επιστηµονικές εταιρείες.13 Το
βέβαιο είναι ότι η επιλογή της ασφαλιστικής εταιρείας πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και αφού διαπιστωθεί η εµπειρία της, η αξιοπιστία της και το εύρος κάλυψής της, και όχι µε µοναδικό κριτήριο το κόστος
ασφάλισης].
ΤΟ ΣΥΜΒΑΜΑ
Ως σύµβαµα ορίζεται το αποτέλεσµα της αποτυχία ενός συστήµατος [εν προκειµένω παροχής υπηρεσιών
υγείας], απορρέει συνήθως από πολλαπλές αιτίες και όχι µόνο από µια (τεχνική ή ανθρώπινη) και ταξινοµείται σε:
1. Σύµβαµα που θα µπορούσε να είχε βλάψει [πχ αποσύνδεση από το µηχάνηµα αναισθησίας].
2. Απλό σύµβαµα µε απουσία βλάβης [πχ αποτυχία περιοχικής αναισθησίας].
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3. Αναστρέψιµη βλάβη ή λειτουργική διαταραχή [πχ παροδική παραισθησία µετά από νευρικό αποκλεισµό].
4. Μη αναστρέψιµη βλάβη [πχ υποξαιµική εγκεφαλική βλάβη].
5. Θανατηφόρο σύµβαµα.
Στην Περιεγχειρητική Ιατρική οι βασικοί παράγοντες που έχουν σχέση µε κακή έκβαση είναι η προϋπάρχουσα νοσηρότητα, το επείγον της χειρουργικής επέµβασης και το σύστηµα της ανθρώπινης φυσιολογίας
που έχει πληγεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις η κακή έκβαση είναι αναµενόµενη και οι αιτίες γνωστές και
κατανοητές.
ΤΟ «ΜΕΤΑ»
Σε κάθε περίπτωση συµβάµατος θα πρέπει να ξεκινήσει συγκεκριµένη διαδικασία διαχείρισης γεγονότων,
που θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων από κάθε Ιατρικό Τµήµα, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητές του.
Το σχέδιο αυτό πάντα [και όχι µόνο σε περίπτωση θανάτου] πρέπει να περιλαµβάνει την βοήθεια που οφείλεται
να παρασχεθεί στους συγγενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.13,14 Η προετοιµασία αυτή δεν θα εµποδίσει
την εµφάνιση θυµού, κατάθλιψης ή εκνευρισµού, αντίθετα [και µε βεβαιότητα] αναµένεται «βίαια» αντίδραση,
που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε σεβασµό και ευγένεια ειδικά από την πλευρά του ασθενή ή/και των συγγενών. Θα βοηθήσει όµως έγκαιρα τους εµπλεκόµενους να κατανοήσουν την παρουσία των συναισθηµάτων
αυτών, και να προσπαθήσουν µόνοι ή και µε βοήθεια να τα αντιµετωπίσουν άµεσα.
Συνολικά η διαχείριση δεν διαφέρει στα βήµατα σε σχέση µε τη βαρύτητα, όσο πιο σοβαρό όµως είναι το
σύµβαµα τόσο ταχύτερα πρέπει να γίνουν οι ενέργειες και αυξάνεται η προσοχή που πρέπει να δοθεί, ώστε να
µειωθεί η πιθανότητα δυσάρεστων εξελίξεων.
Πρώτο µέτρο, µετά την αρχική, ιατρική αντιµετώπιση οποιουδήποτε συµβάµατος, είναι η ενηµέρωση του
ασθενή [όποτε αυτό είναι εφικτό] η/και του συγγενικού περιβάλλοντος λεπτοµερώς και σαφώς για το συµβάν,
την κρισιµότητα της κατάστασης και την προβλεπόµενη εξέλιξη της πορείας. Οφείλει να γίνεται από κοινού µε
τον χειρουργό, µε ταυτόσηµες απόψεις, που από πριν θα έχουν συµφωνηθεί, γιατί έτσι ενισχύεται η αξιοπιστία
αµφοτέρων. ∆εν χρειάζεται να εξαχθούν πρόωρα συµπεράσµατα, που αν αναιρεθούν αργότερα θα προκαλέσουν
αµφισβητήσεις και µείωση της εµπιστοσύνης. Αν δεν υπάρχουν εξηγήσεις είναι καλύτερο να δοθεί η διαβεβαίωση ότι ήδη ελέγχονται όλες οι πιθανότητες και ότι θα υπάρξει άµεση ενηµέρωση όταν θα υπάρχουν βέβαια
συµπεράσµατα. Η ενηµέρωση συγγενών δεν πρέπει να γίνεται τηλεφωνικά.
Όποτε κρίνεται ότι απαιτείται νοσηλεία σε ειδικό τµήµα, τότε αποτελεί υποχρέωση του αναισθησιολόγου να
το βρει, να µεταφέρει ο ίδιος µε ασφάλεια εκεί τον ασθενή και να ενηµερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη της
πορείας του. Η διαρκής ενηµέρωση για την πορεία του ασθενή, αν και µερικές φορές είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί, επιβάλλεται επειδή απουσία της µπορεί να θεωρηθεί αδιαφορία.
Η προετοιµασία για την άµυνα [ακόµα και νοµική] πρέπει να ξεκινήσει αµέσως.
Κοµβικής σηµασίας είναι η διατήρηση αρχείων και καταγραφών. Ένα ευανάγνωστο, ενυπόγραφο αναισθησιολογικό διάγραµµα πρέπει να συµπληρωθεί άµεσα µε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες. Αν υπάρχει
ηλεκτρονική καταγραφή πρέπει να εκτυπωθεί και να προστεθεί. Μεταχρονολογηµένη προσθήκη σηµειώσεων δεν
είναι αδίκηµα, αρκεί να µην «εξαφανίζει» προηγούµενες εγγραφές και να µην αποκρύπτει τη χρονική στιγµή που
τέθηκε. Αν υπάρχουν αντιφατικές σηµειώσεις µεταξύ διαφορετικών ιατρικών οµάδων [πχ Χειρούργων και Αναισθησιολόγων] πρέπει να βρεθούν και διορθωθούν από κοινού.13
Η αναζήτηση βιβλιογραφίας και «γνώµης των ειδικών» [ιατρών και νοµικών] θα βοηθήσουν τόσο στη
διερεύνηση των αιτιών όσο και στις επόµενες κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβεί ο εµπλεκόµενος. Αν τελικά
«διαγνωσθεί» αµέλεια, τότε η ενηµέρωση των συγγενών πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή, αµερόληπτα και
έγκαιρα. Η καθυστέρηση ή η απόκρυψη αποτελούν επιπλέον αδικήµατα.
Πρέπει να εξασφαλισθεί «ηρεµία» στη προσωπική ζωή ακόµα και αν δεν υπάρχει νοµική εµπλοκή. Είναι
ευθύνη της διεύθυνσης του Τµήµατος να απαλλάξει για κάποιο διάστηµα τον εµπλεκόµενο γιατρό από τα καθήκοντά του και αν υπάρχει ψυχολογική επιβάρυνση να αντιµετωπισθεί από ειδικούς. Σε ατοµικό επίπεδο µεγάλη
σηµασία έχει η αναζήτηση ενασχόλησης µε εξωεπιστηµονικές δραστηριότητες [πχ αθλητισµός].
Ειδική περίπτωση αποτελούν συµβάµατα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης [πχ χορήγηση
µικρής ποσότητας ασύµβατου αίµατος] και των οποίων η συνέπεια µπορεί να εµφανιστεί αργότερα [µη ανατά-
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ξιµη νεφρική ανεπάρκεια]. Εκτός από την απόφαση που αφορά στη συνέχιση ή στον τερµατισµό της επέµβασης
υπάρχει και η απόφαση που αφορά στην ενηµέρωση των συγγενών, που πρέπει να ληφθεί µετά από σκέψη και
συζήτηση, από κοινού και µε ΑΠΟΛΥΤΗ συµφωνία µεταξύ χειρουργικής και αναισθησιολογικής οµάδας. Στην
περίπτωση που αποφασισθεί διεγχειρητική ενηµέρωση, τότε πρέπει να υπάρχουν εκπρόσωποι και των δύο
οµάδων [Χειρούργων-Αναισθησιολόγων], αφού οι άµεσα υπεύθυνοι πιθανόν να µη µπορούν να αποµακρυνθούν
από τον ασθενή.
Τέλος, σύµφωνα µε την Εταιρεία Αναισθησιολόγων Ην. Βασιλείου και Ιρλανδίας είναι συγκεκριµένες οι
ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι κλινικοί διευθυντές των Τµηµάτων σε κάθε περίπτωση ιατρικού
συµβάµατος και ειδικότερα θανατηφόρου.13
ΙΑΤΡΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Το πρώτο µέληµα του Αναισθησιολόγου που διώκεται, είναι να ελέγξει τις ψυχολογικές του αντιδράσεις
µόνος ή συχνότερα µε την αναζήτηση έγκαιρα επιστηµονικής βοήθειας ειδικά αν είναι [ή αισθάνεται] αθώος.
Αυτό θα βοηθήσει σε όλα τα επόµενα στάδια και κυρίως µέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου.
Η δηµοσιογραφική κάλυψη του γεγονότος αποτελεί µια επιπλέον [συχνά άδικη] πηγή άγχους και προβληµάτων. Οι εργαζόµενοι σε δηµόσια νοσηλευτικά ιδρύµατα µπορούν να αποφύγουν την άµεση εµπλοκή µε την
ψυχοφθόρα αυτή διαδικασία, αφού κανονικά καλύπτονται από τα αρµόδια τµήµατα των νοσοκοµείων, που έχουν
τη ευθύνη της ενηµέρωσης. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, είναι περισσότερο
εκτεθειµένοι και είναι προτιµότερο να προετοιµαστούν κατάλληλα. Οι διοικήσεις των Ιδιωτικών Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων κανονικά πρέπει να εκπονήσουν και αυτές ανάλογα σχέδια.
Στην ανακριτική φάση αλλά και στην ακροαµατική διαδικασία ο εµπλεκόµενος θα πρέπει «να έχει µάθει απ’
έξω» το αναισθησιολογικό διάγραµµα ή οποιαδήποτε κατάθεση έχει καταγραφεί και όχι να προσπαθεί να θυµηθεί µέσα στον «αγχογόνο» περιβάλλον του δικαστηρίου. Είναι τραγικό λάθος να υπάρξουν αντιφάσεις µεταξύ
γραπτών και προφορικών καταθέσεων. Ούτε επιτρέπεται να γίνονται υποθέσεις για πραγµατικά γεγονότα. Είναι
προτιµότερη η απάντηση «δεν θυµάµαι» παρά να δοθεί απάντηση αντιφατική µε άλλες τεκµηριωµένες κατάθέσεις. Επίσης δεν πρέπει να επιχειρηθεί να «αλλάξει» γνώµη ο αντίδικος δικηγόρος. Μοναδικός σκοπός και
στόχος είναι να πεισθεί το δικαστήριο, γιαυτό και οι απαντήσεις πρέπει να απευθύνονται πάντα προς τον πρόεδρο
και χωρίς να γίνεται προσπάθεια να δοθεί η εντύπωση της «αυθεντίας».
Στην προετοιµασία της άµυνας µέσα στη δικαστική αίθουσα, πρέπει επίσης να έχουν αναζητηθεί:
• κάθε γεγονός που περιλαµβάνεται στη πορεία προς τη θανατηφόρο κατάληξη
• όλες οι εναλλακτικές επιλογές που δεν εφαρµόστηκαν [και να έχουν αξιολογηθεί]
• η διεθνής βιβλιογραφική επιβεβαίωση [που πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιµη στο δικαστήριο]
• η τεκµηρίωση για τα «µελανά σηµεία» στα οποία θα στηριχθεί η επιχειρηµατολογία του αντίδικου [εδώ υπεισέρχεται ο ρόλος του καλού νοµικού συµβούλου και του έµπειρου αναισθησιολόγου, που θα τα προβλέψει].
Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η προετοιµασία του τρόπου που εκφέρονται οι απαντήσεις του εγκαλούµενου.
Πρέπει να είναι σύντοµες και σαφείς γιατί µεγάλες και πολύπλοκες απαντήσεις αφενός κουράζουν αφετέρου
δηµιουργούν την εντύπωση ότι γίνεται προσπάθεια απόκρυψης ή συγκάλυψης. Είναι χρήσιµο να προηγηθεί
επίσκεψη στο χώρο των δικαστηρίων και εξοικείωση µε τον χώρο και τις διαδικασίες του.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Αν δεχθούµε το νόµο του Murphy και το 9ο συνακόλουθό του, τότε σε κάποια φάση της καριέρας µας θα
κληθούµε να διαχειριστούµε µια κακή έκβαση. Αν πρέπει να συµπτυχθούν συµπερασµατικά οι ενέργειες,
χρειάζονται τέσσερα ρήµατα: Ενηµερωθείτε, Προετοιµαστείτε, Οργανώσετε, Ενηµερώσετε.15
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THE DETERMINANTS OF INTRA-TIDAL COLLAPSE AND DECOLLAPSE
DURING ALI/ARDS
Luciano GATTINONI, MD, F.R.C.P.
The recruitment is the opening of pulmonary units, otherwise collapsed, at given inspiratory pressures,. The
recruitment is, obviously, an inspiratory phenomenon. However, for clinical purposes, it is important that the
pulmonary units recruited during inspiration stay open at end expiration. This is to avoid the opening and closing
phenomenon during the respiratory cycle, which has been experimentally proved to be one of the major
determinants of pulmonary parenchyma impairment. It is clinically fundamental to measure the potential for
recruitment to set an adequate PEEP level on physiological basis. CT scan analysis will be an effective tool to
estimate potential for lung recruitment in ARDS patients.

BASE EXCESS IS GOOD FOR MANAGEMENT. STRONG ION DIFFERENCE
FOR UNDERSTANDING
Luciano GATTINONI, MD, F.R.C.P.
The traditional assessment of the acid-base status of the blood is based on the computation of base excess
(BE), i.e. the difference between the actual buffer base (the sum of bicarbonate, proteins and phosphates in their
dissociated form) and its ideal value at pH 7.4 and PCO2 40 mmHg.
BE is an adequate parameter for clinical purposes as it is easy to compute and immediate.
In the ‘80ies a new approach has been introduced by Stewart, based on the electroneutrality law. Independent
parameters of this approach are PCO2, the concentration of weak acids and the strong ion difference (SID, i.e. the
difference between positively and negatively strong ions of yhe blood). According to electroneutrality law the
sum of positive charges equal the sum of the negative charges so:
Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+ = Cl- + Lactate- + HCO3- + AIt follows that:
Na+ + K+ + Mg2+ + Ca2+ - Cl- - Lactate- = HCO3- + AThe left term of the equation corresponds to the SID, while the right term is the buffer base.
The equivalence is true at the equilibrium in ideal condition as well as in case of disturbancies (actual conditions):
SIDactual = Buffer Baseactual
SIDideal = Buffer Baseideal
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According to BE definition:
BE = Buffer Baseactual - Buffer Baseideal = SIDactual - SIDideal
We can conclude that the two approaches look at the same reality by different points of view. The limitation of
SID approach is that it is difficult to collect all the different ions of the blood and some species remain
umeasured. However this approach considers electrolytes and acid-base status of the blood under a
comprehensive model which is useful to understand many findings of the clinical practice and found in literature.

CARDIOCIRCULATORY EFFECTS OF INTRAABDOMINAL
HYPERTENTION IN CRITICALLY ILL
Egbert HUETTEMANN, MD, PhD
Intra-abdominal hypertension (IAH) and the abdominal compartment syndrome (ACS) have been recognized
as a relevant and critical clinical condition recently (1). However, the thresholds for the definition of IAH and
ACS still varies in the literature. Most commonly, IAH is defined as an IAP ≥ 12 (12 – 25) mmHg and ACS as an
IAP ≥ 20 (25) mmHg associated with progressive organ dysfunction (and improved organ dysfunction after
decompression).
This lecture focuses on the cardiocirculatory effects of intraabdominal hypertension in critically ill. Increased
intraabdominal pressure (IAP) impairs venous return due to compression of the retroperitoneal veins and due to a
direct mechanical restriction of the inferior vena cava, particularly at the step of the diaphragm, which constitutes
the threshold between the abdominal and thoracic cavity. Simultaneously the systemic vascular resistance (SVR)
increases, causing an increase in the left ventricular afterload. The increased intrathoracic pressure resulting from
an upward movement of the diaphragm, increases right ventricular afterload and can lead to right ventricular
failure and dilatation with impaired left ventricular filling due to displacement of the ventricular septum. Most
important, high values of central venous pressure (CVP) and pulmonary artery occlusion pressure (PAOP) are
arteficially induced by the high IAP and do not reflect the volume status. Ventricular compliance is constantly
changing in the critically ill, resulting in a vairable relationsship between pressure and volume. IAH may lead to a
flattening and rightward shift of the Frank-Starling-curve. Haemodynamic are characterized by a low stroke
volume and high heart rate and low cardiac output.
Given the limitations of pressure derived preload parameters it seems reasonable to use volumetric
parameters to guide fluid therapy. In a porcine model ist has been demonstrated that the presence of IAH leads to
a significant intravscular volume depletion wthat was not reflected by CVP (2). A 30 mm Hg increase in IAP
from baseline resulted in a 55 % and 67 % reduction in intrathoracic blood volume (ITBV) and total circulating
blood volume, respectively. This was accompanied by a 27% decrease in cardiac output, however, the CVP
increased fourfold. In patients with IAH studied before and after surgical decompression, comparison of PAOP,
CVP and right heart end-diastolic volume index (RVEDVI) demonstrated similar to findings in those patients
with high levels of PEEP (3). Several studies clearly demonstrate that in patients with IAH and particularly in the
setting of high intrathoracic pressures (combination of IAH and PEEP), volumetric prelaod parameters such as
ITBV or RVEDVI still provide valid estimates of cardiac preload (4). In mechanically ventilated patients with
IAH or ACS, functional haemodynamic parameters such as pulse pressure variation (SPV) or stroke volume
variation (SVV) are particularly useful tools to predict fluid responsiveness, assuming the patients is in controlled
ventilation and sinus rhythm.
REFERENCES
1. Malbrain ML. Is it wise not to think about intraabdominal hypertension in the ICU? Curr Opin Crit Care. 2004;10:132-45.
2. Schachtrupp A, Graf J, Tons C, Hoer J, Fackeldey V, Schumpelick V. Intravascular volume depletion in a 24-hour porcine
model of intra-abdominal hypertension. J Trauma. 2003 ;55:734-40.
3. Cheatham ML, Safcsak K, Block EF, Nelson LD. Preload assessment in patients with an open abdomen. J Trauma.
1999;46:16-22.
4. Luecke T, Roth H, Herrmann P, Joachim A, Weisser G, Pelosi P, Quintel M. Assessment of cardiac preload and left
ventricular function under increasing levels of positive end-expiratory pressure. Intensive Care Med. 2004;30:119-26.
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Η ΗΘΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Μαρία Μ. ΓΚΙΑΛΑ
Μέχρι πρίν λίγες δεκαετίες η έννοια της “Ιατρικής Ηθικής” ήταν συνώνυµη µε την έννοια της “Ιατρικής
∆εοντολογίας”, η οποία απαρτίζετο από ένα σύνολο κανόνων ηθικής, παράδοσης και επαγγελµατικής επικοινωνίας.
Οι αξίες και οι κανόνες της δεοντολογίας αποτελούσαν την “εσωτερική ηθική της ιατρικής/internal morality
of medicine” και καθόριζαν τις σχέσεις µεταξύ ιατρού και ασθενούς καθώς επίσης και του ιατρού µε το λοιπό
κοινωνικό σύνολο (ιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικές υπηρεσίες κλπ).
Από τη δεκαετία του 1960, η ιατρική ηθική βαθµιαία άλλαξε από την παραδοσιακή δεοντολογία στη σηµερινή “Ηθική της Φροντίδας Υγείας” ή “Βιο-ηθική”.
Σύµφωνα µε την ορολογία αυτή, η ηθική δεν αναφέρεται/περιλαµβάνει µόνο τα προβλήµατα που προκύπτουν στη σχέση µεταξύ ιατρού-ασθενούς, αλλά και ένα πλήθος ηθικών προβληµάτων που προέρχονται από
άλλους επαγγελµατίες υγείας, από το σύστηµα υγείας και από τις δυνατότητες που δηµιουργούνται από την πρόοδο της βιο-ιατρικής και τα αποτελέσµατα της έρευνας.
Τα ήθη, οι νόµοι, οι ηθικοί κανόνες, οι πολιτισµικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν είναι ίδια σε όλες τις
κοινωνίες, ούτε ακόµα στην ίδια κοινωνία, καθώς διαφέρουν ανάµεσα στις οµάδες που έχουν διαφορετική πνευµατική και κοινωνική καλλιέργεια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το ουσιαστικό δίληµµα που προκύπτει
από το εναγώνιο ερώτηµα του πότε αρχίζει και πότε τελειώνει η ζωή. Στο πρώτο ερώτηµα, η απόλυτη θέση ότι η
ζωή αρχίζει αµέσως µετά τη γονιµοποίηση και διαίρεση του πρώτου κυττάρου, έρχεται σε αντίθεση µε τη θέση
ότι ο νέος οργανισµός αποτελεί ανθρώπινο ον µετά την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού του συστήµατος. Στο
δεύτερο ερώτηµα, η απόλυτη θέση ότι η ζωή τελειώνει µε το διαχωρισµό της ψυχής από το σώµα (στιγµή την
οποία δεν γνωρίζουµε), έρχεται σε αντίθεση µε τη θέση ότι η ζωή τελειώνει όταν καταργηθούν τα αντανακλαστικά του εγκεφαλικού στελέχους.
Το θέµα “Η Ηθική στην Άσκηση της Περιεγχειρητικής Ιατρικής” είναι εξαιρετικά επίκαιρο και σηµαντικό, καθώς καθηµερινά αντιµετωπίζουµε ηθικά προβλήµατα και διλήµµατα, για την επίλυση των οποίων δεν
επαρκεί η επιστηµονική γνώση και τα πιστεύω του καθενός µας, αλλά είναι απαραίτητη η καθιέρωση κανόνων
ηθικής που εφαρµόζονται στο χώρο της εργασίας µας.
Τα θέµατα τα οποία απαιτούν την καθιέρωση κανόνων ηθικής είναι:
Ι. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Α. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ
δηλαδή σεβασµός των προτιµήσεων του ασθενούς, προκειµένου να δεχθεί ή να αρνηθεί την προτεινόµενη
θεραπεία. Εάν δεν είµαστε βέβαιοι για την πνευµατική επάρκεια του ασθενούς, ζητούµε από ψυχίατρο να
εκτιµήσει την ικανότητά του να αντιληφθεί/καταλάβει τις πληροφορίες και να επιλέξει ανάµεσα στις δυνατότητες που του προσφέρονται.
Β. ΕΝΣΥΝΕΙ∆ΗΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
αποτελεί την καλύτερη απόδειξη σεβασµού της αυτονοµίας του ασθενούς. Συχνά βαρέως πάσχοντες ή ασθενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί καταστολή ή/και αναλγησία δεν είναι σε θέση να συναινέσουν ενσυνείδητα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν έχουµε πρόβληµα εάν υπάρχει:
α. προκαταβολική οδηγία ή επιθυµία εκφρασθείσα εν ζωή για τη θεραπεία που αποδέχεται ή αρνείται ο
ασθενής όταν προκύψει πρόβληµα
β. τοποτηρητής, δικαστής, πληρεξούσιος ιατρός ή δικηγόρος ο οποίος έχει υποδειχθεί από τον ασθενή για
να εκφράσει την επιθυµία του όταν αυτός δεν θα είναι ικανός. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αυτό, ο πλησιέστερος συγγενής ή, εν απουσία αυτού, ο πιο έµπιστος φίλος του καθορίζεται de facto ως υπεύθυνος για να
εκφράσει την επιθυµία του
γ. µε δικαστική απόφαση νόµιµος κηδεµόνας στη σπάνια περίπτωση που δεν υπάρχει οικογένεια ή φίλος
που µπορεί να εκφράσει την επιθυµία του ασθενούς.
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Γ. ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ
Οι αντιπαραθέσεις είναι καλό να επιλύονται µε συζήτηση µεταξύ του ασθενούς ή της οικογένειας και του
ιατρού και εν ανάγκη µε τη συνδροµή της Επιτροπής Ηθικής του Νοσοκοµείου. Βασική προϋπόθεση για την
αποτροπή ή την επίλυσή τους αποτελεί ο σεβασµός των πολιτισµικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων του
ασθενούς.
∆. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
αποτελείται από οµάδα επαγγελµατιών υγείας η οποία έχει εκπαιδευθεί στον τοµέα αυτό, προκειµένου να
εκπαιδεύει, συµβουλεύει και επιλύει προβλήµατα που δηµιουργούνται από ηθικές αντιπαραθέσεις.
1. Η Επιτροπή εξετάζει αντικειµενικά την περίπτωση του ασθενούς και προτείνει τις καθοδηγητικές ηθικές
αρχές οι οποίες θα βοηθήσουν τον ασθενή, τον ιατρό και την οικογένεια να αποφασίσουν για τη θεραπευτική
πορεία. Η Επιτροπή πρέπει να είναι προσιτή σε όλους τους ενδιαφερόµενους. Αυτό ελαττώνει τις ανισότητες
ισχύος και εδραιώνει κλίµα σεβασµού όλων των απόψεων.
2. Η κατάσταση και η πρόγνωση του ασθενούς πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή τεκµηριωµένα. Μέλη
της Επιτροπής οργανώνουν ή παρίστανται σε συναντήσεις µε την οικογένεια, προκειµένου να βοηθήσουν στη
λήψη αποφάσεως.
3. Ο ρόλος της Επιτροπής έχει την έννοια του “πλέον ειδικού/expert”. Σε περίπτωση αδυναµίας επίλυσης του
προβλήµατος, ζητείται δικαστική παρέµβαση.
Ε. ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ
απαιτείται µεγάλη περίσκεψη προκειµένου να επιλυθούν ηθικά προβλήµατα τα οποία αφορούν τους παιδιατρικούς ασθενείς. Νοµικά οι αποφάσεις λαµβάνονται από τους γονείς. Η αναισθησιολογική προσέγγιση πρέπει να γίνεται µε ευαισθησία και σεβασµό στις ιδιαιτερότητες της συµπεριφοράς των γονέων.
ΣΤ. ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
γενικά αρνούνται να λάβουν αίµα ή παράγωγα αίµατος (φρέσκο κατεψυγµένο πλάσµα, αιµοπετάλια, κρυοπρωτεΐνες ή λευκωµατίνη). Μερικοί δέχονται αυτοµετάγγιση ιδιαίτερα εάν δεν διακοπεί η κυκλοφορία του
επαναχορηγούµενου αίµατός τους µε το κυκλοφορικό τους σύστηµα. Ιδιαίτερη περίσκεψη απαιτεί η µετάγγιση οµόλογου αίµατος σε παιδιά, πνευµατικά ανίκανους, κατιόντες συγγενείς και επείγουσες καταστάσεις
όπως αντιµετώπιση µη αναµενόµενης αιµορραγίας.
Ο Νόµος υποστηρίζει την αυτονοµία του ασθενούς σχετικά µε την άρνηση µετάγγισης αίµατος.
Ζ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΜΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ “DNR”
δεν πρέπει να θεωρείται δεδοµένο ότι ισχύουν οδηγίες µη αναζωογόνησης στο χειρουργείο, εκτός και εάν
πράγµατι η Επιτροπή Ηθικής του Νοσοκοµείου έχει καθιερώσει αυτή την αρχή. Όταν υπάρχει τέτοιο ενδεχόµενο πρέπει να λαµβάνεται η συναίνεση της οικογένειας.
ΙΙ. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Α. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (ορισµός)
είναι ορισµός που χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι ο θάνατος καθορίζεται από την εκτίµηση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Η διάγνωση εγκεφαλικού θανάτου σηµατοδοτεί πιθανή δωρεά οργάνων. Σε κάθε χώρα
υπάρχουν οδηγίες οι οποίες καθορίζουν τη διαδικασία της διάγνωσης.
Β. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ (κριτήρια)
είναι ένα κλινικό σύνδροµο κώµατος ή απουσίας απάντησης, το οποίο χαρακτηρίζεται από κατάργηση των
αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους και άπνοια και το οποίο οφείλεται σε γνωστή και µη αναστρέψιµη αιτία. Προαπαιτούµενα στοιχεία:
1. οξεία καταστροφή του κεντρικού νευρικού συστήµατος (σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση, µεγάλη ενδοεγκεφαλική αιµορραγία) η οποία συνοδεύεται από κατάργηση των αντανακλαστικών του εγκεφαλικού στελέχους και άπνοια
2. αποκλεισµός ηλεκτρολυτικών, οξεοβασικών και ενδοκρινικών διαταραχών
3. αποκλεισµός φαρµακευτικής ή τοξικής δηλητηρίασης
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4. αποκλεισµός νευροµυϊκού αποκλεισµού (πρόσφατη ή παρατεταµένη χορήγηση µυοχαλαρωτικών)
5. θερµοκρασία πυρήνος σώµατος 32ο C
6. εάν υπάρχουν αµφιλεγόµενα κλινικά ευρήµατα απαιτείται εργαστηριακή επιβεβαίωση.
Εάν η αιτία του κώµατος είναι άγνωστη απαιτείται παρατήρηση τουλάχιστον 24 ωρών, κατά τις οποίες, εάν
δεν εκδηλωθεί καµία (θετική) νευρολογική µεταβολή, τίθεται η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου.
Γ. ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Όταν υπάρχει διαγνωστικό πρόβληµα η κλινική διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου επιβεβαιώνεται µε εργαστηριακές δοκιµασίες.
∆. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
1.
2.
3.
4.

Αγγειογραφία εγκεφάλου
Ηλεκτροεγκεφαλογραφία
∆ιακρανιακό Doppler υπερηχογράφηµα
Σπινθηρογράφηµα του εγκεφάλου µε Technetium 99m

ΙΙΙ. ∆ΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ασθενείς µε βεβαιωµένο εγκεφαλικό θάνατο συνήθως λόγω µείζονος κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης ή ενδοεγκεφαλικής αιµορραγίας, είναι κατάλληλοι δότες οργάνων. Απαιτείται:
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / ΑΙΤΗΣΗ ∆ΩΡΕΑΣ / ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
µε ιδιαίτερο tact και σεβασµό µπορούµε να εισηγηθούµε το θέµα της δωρεάς οργάνων στην οικογένεια.
Συνήθως, ο γιατρός, µε τον οποίο έχουν αναπτυχθεί σχέσεις εµπιστοσύνης, µπορεί να ρωτήσει εάν ο θνήσκων
είχε εκφράσει επιθυµία δωρεάς οργάνων, αφού βεβαίως τους έχει ενηµερώσει για την αµετάκλητη αρνητική
πορεία της εξέλιξης του ασθενούς.
Β. ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
{EΞΕΥΡΕΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ και ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΩΝ ∆ΟΤΗ ΚΑΙ ΛΗΠΤΗ}
είναι απαραίτητη για την ετοιµασία της οµάδας η οποία θα πάρει τα όργανα. Σε συνεργασία καθορίζεται η
φαρµακευτική υποστήριξη του καρδιαγγειακού συστήµατος και της λειτουργικότητας των οργάνων, η µηχανική υποστήριξη της αναπνοής και η διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.
Στην Ελλάδα, ο Εθνικός Οργανισµός Μεταµοσχεύσεων “ΕΟΜ” έχει ορίσει συντονιστές οι οποίοι εκτός από
τον αµιγή ρόλο του συντονιστού, συµβάλλουν και στην προσέγγιση της οικογένειας και την επίλυση πολλαπλών προβληµάτων.
Γ. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΟΤΗ
απαιτείται µεγάλη εµπειρία, επαγρύπνηση του αναισθησιολόγου και συνεργασία µε την οµάδα Μεταµοσχεύσεων για την αντιµετώπιση της υπότασης, αρρυθµιών, υποξαιµίας και του άποιου διαβήτη, προκειµένου να
ληφθούν βιώσιµα µοσχεύµατα.
∆. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ
ιδιαίτερα εάν υπάρχουν αιτίες οι οποίες θέτουν σε δοκιµασία τα µοσχεύµατα.
IV. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΟΤΗ
είναι απαραίτητη η έντιµη, συχνή και συµπάσχουσα επικοινωνία της ιατρικής οµάδας µε την οικογένεια. Η πνευµατική και κοινωνική καλλιέργεια και οι αντίστοιχες πνευµατικές και κοινωνικές αξίες/αρχές, θέτουν το πλαίσιο
της επικοινωνίας και της κατά το δυνατόν ανώδυνης συµµετοχής/προσφοράς. Ο/η κοινωνικός/ή λειτουργός
συµβάλλει ουσιαστικά στη διερεύνηση της πνευµατικής και κοινωνικής υποδοµής της οικογένειας και στην
ανάγκη της παρουσίας ιερέως.
V. ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Οι γιατροί, οι οποίοι αντιµετωπίζουν τους ασθενείς και τις οικογένειες µε εντιµότητα και αληθινό προβληµατισµό στα ηθικά τους διλήµµατα, σπάνια ευρίσκονται αντιµέτωποι µε τη δικαστική εξουσία.
[Αναφέρουµε Νοµικούς Κανόνες οι οποίοι εφαρµόζονται στις περιπτώσεις ηθικών προβληµάτων στο MGH,
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παρ' όλο που δεν έχουν αντίστοιχη ισχύ στη χώρα µας:
Α. Η Αυτονοµία του ασθενούς έχει πρωταρχική βαρύτητα για τη λήψη αποφάσεων οι οποίες αφορούν τη
συνέχιση ή τη διακοπή µιας θεραπείας
Β. Η ανθρώπινη ζωή δεν είναι µόνο βιολογικά στοιχεία. Έτσι εάν πχ δεν υπάρχει “ποιότητα ζωής”, ο
εκπρόσωπος του ασθενούς µπορεί να ζητήσει διακοπή της υποστήριξής της
Γ. ∆εν ισχύει η απόφαση υποστήριξης της ζωής, εάν τα δεδοµένα αλλάξουν
∆. Η απόφαση διακοπής της υποστήριξης της ζωής δεν απαιτεί δικαστική εντολή
Ε. Η διακοπή χορήγησης υγρών ή διατροφής δεν διαφέρει νοµικά από άλλο τρόπο διακοπής της υποστήριξης της ζωής
ΣΤ. Ο θεράποντας γιατρός δεν δεσµεύεται να διατηρεί µία ζωή χωρίς προοπτική, έστω και εάν το επιθυµεί η
οικογένεια
Ζ. Για ασυνήθιστες ή δύσκολες περιπτώσεις είναι καλύτερα να ζητείται η γνώµη του νοµικού συµβούλου
του Νοσοκοµείου].
VI. ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Το περισσότερο χρησιµοποιούµενο πλαίσιο ηθικών αρχών, που εφαρµόζονται στην κλινική πράξη και στην
ιατρική έρευνα, αποτελείται από τις ονοµαζόµενες τέσσερις αρχές :
1η. Η αρχή του σεβασµού της αυτονοµίας
Ο ασθενής θεωρείται αυτόνοµος, ικανός να παίρνει αποφάσεις. Καθήκον του γιατρού είναι να δίνει στον ασθενή
κατανοητές πληροφορίες για την κατάστασή του και να του εξηγεί τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους που
υπάρχουν, έτσι ώστε να τον διευκολύνει να επιλέξει/αποφασίσει για την περαιτέρω αντιµετώπιση της υγείας του.
Η ενσυνείδητη συναίνεση για θεραπεία και η αποδοχή συµµετοχής στην έρευνα βασίζονται στην αρχή αυτή.
2η. Η αρχή του µη-βλάπτειν
Από την εποχή του Ιπποκράτους η αρχή “ωφελείν ή µη-βλάπτειν” υπαγορεύει ότι οποιαδήποτε ιατρική παρέµβαση δεν πρέπει να βλάψει τον ασθενή. Ο γιατρός πρέπει να κρίνει εάν η παρέµβαση θα βελτιώσει ή θα επιδεινώσει
την ήδη υπάρχουσα κατάσταση.
3η. Η αρχή του ωφελείν
Οι ιατρικές παρεµβάσεις όχι µόνο δεν πρέπει να βλάπτουν, αλλά κυρίως να προκαλούν ευεργετικό αποτέλεσµα.
4η. Η αρχή του δικαίου
Παρά το ότι οι ιατρικές παρεµβάσεις εστιάζονται σε κάθε ασθενή ξεχωριστά, εν τούτοις, πρέπει να λαµβάνουµε
υπ' όψιν ότι ο ασθενής αυτός ανήκει σε οµάδα ασθενών, οι οποίοι πρέπει να έχουν ίσες δυνατότητες πρόσβασης
σε κάθε παρέµβαση. Έτσι πχ δεν είναι δίκαιο να εφαρµόσουµε µία θεραπευτική αγωγή µόνο σε ένα ασθενή έστω
και αν πρόκειται να τον ευεργετήσει, ενώ υποχρεωτικά θα τη στερήσουµε από άλλους ασθενείς της ίδιας
κατηγορίας.
Παρά το ότι οι αρχές αυτές µας βοηθούν στην καθηµερινή κλινική πράξη, πολλές φορές αντιπαρατίθενται η
µία στην άλλη και δηµιουργούν αδιέξοδα. Έτσι πχ µπορεί να προκύψει αντιπαράθεση όταν ένας ασθενής ζητά
µία παρέµβαση, ενώ ο γιατρός θεωρεί ότι δεν θα τον ωφελήσει ή µπορεί και να τον βλάψει, ή αντίθετα όταν ο
ασθενής αρνείται µία παρέµβαση την οποία ο γιατρός θεωρεί ωφέλιµη. Και στις δύο περιπτώσεις αντιπαρατίθενται η αρχή της αυτονοµίας προς την αρχή της ωφέλειας. Εφ' όσον η αρχή της αυτονοµίας θεωρείται πρωταρχική, η λύση στις δύο περιπτώσεις είναι διαφορετική: όταν ο ασθενής αρνείται την παρέµβαση ο γιατρός
οφείλει να σεβαστεί την επιθυµία του. Όταν όµως ο ασθενής απαιτεί µία παρέµβαση, ο γιατρός δεν είναι υποχρεωµένος να την κάνει εάν δεν την θεωρεί απαραίτητη. Η αρχή της αυτονοµίας δεν συνεπάγεται ότι ένα άτοµο
µπορεί να απαιτεί µία πράξη από άλλο άτοµο. Εάν εγίνετο αυτό, θα καταργείτο η αυτονοµία του άλλου ατόµου,
δηλαδή, στην προκειµένη περίπτωση, του γιατρού.
Συµπερασµατικά, το πλαίσιο των ηθικών αρχών, το οποίο καθιερώθηκε την τελευταία 30ετία, µας βοηθά να
αναλύουµε και να επιλύουµε ηθικά διλήµµατα τα οποία αναφύονται κατά τη φροντίδα των ασθενών και την
ιατρική έρευνα.
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Εν τούτοις, στην πράξη ο γιατρός πρέπει να χρησιµοποιεί δεξιότητες που του επιτρέπουν να εφαρµόζει µε
ισορροπία τις ηθικές αρχές, έτσι ώστε να επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσµα για τον ασθενή του.
Οι δεξιότητες αυτές απαιτούνται σήµερα όλο και περισσότερο, γιατί ο γιατρός προκειµένου να επιτύχει την
εµπιστοσύνη και συνεργασία του ασθενούς του, οφείλει να εξηγεί και να δικαιολογεί τις αποφάσεις του.
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