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Οι περιεγχειρητικές ψυχολογικές διαταραχές δεν είναι σπάνιο φαινόµενο για µεγάλο αριθµό παιδιών, που
υποβάλλονται σε χειρουργικές επεµβάσεις. Η εισαγωγή στην αναισθησία για µία χειρουργική επέµβαση, όσο
απλή και εάν είναι αυτή, αποτελεί µία ιδιαιτέρως αγχωτική κατάσταση τόσο για το παιδί όσο και για τους γονείς.
Λόγω του ότι τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως επιρρεπή σε µεγαλύτερο προεγχειρητικό άγχος είναι συχνότερα και τα
συµβάµατα κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Άρα για τον αναισθησιολόγο είναι µείζονος σηµασίας η καταπολέµηση της ανησυχίας των µικρών ασθενών προεγχειρητικά.
Πρωταρχικής σηµασίας είναι η δυνατότητα αναγνώρισης της κατάστασης αυτής, ώστε να ακολουθήσει η
αντιµετώπιση της. Σηµεία τα οποία θα ανησυχήσουν τον αναισθησιολόγο είναι η συναισθηµατική ένταση, η
έντονη ανησυχία και η νευρικότητα, αντιδράσεις οι οποίες απεικονίζουν το φόβο του παιδιού για τον επικείµενο
αποχωρισµό από τους γονείς του και το περιβάλλον του. Τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτικά µε καινούργιους ανθρώπους και άγνωστους χώρους τους οποίους δεν ελέγχουν. Για να διαχειριστούν την ανησυχία
αυτή, οι αναισθησιολόγοι χρησιµοποίησαν διάφορες φαρµακευτικές µεθόδους (προληπτική θεραπευτική αγωγή)
και πρωτόκολλα προσέγγισης. Οι µέθοδοι αυτοί χρησιµοποιήθηκαν τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνδυασµό.
Για να γίνει κατανοητή η συµπεριφορά αυτή των παιδιών θα πρέπει το προσωπικό του νοσοκοµείου το οποίο
ασχολείται µε αυτά να γνωρίζει κάποια στοιχεία της ψυχοβιολογίας του αποχωρισµού1.
Ένα από τα σηµαντικότερα βήµατα για τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού είναι η εκµάθηση της
αναγκαιότητας του αποχωρισµού ήδη από τα αρχικά στάδια της ανάπτυξης. Βέβαια ενώ ο χωρισµός για το
σχολείο βοηθά στη φυσιολογική εξέλιξη της προσωπικότητας ενός παιδιού η εµπειρία της προεγχειρητικής
αποµάκρυνσης από το περιβάλλον προκαλεί έντονη ανησυχία και σύγχυση. Τα υψηλά µάλιστα επίπεδα
ανησυχίας έχουν προσδιοριστεί ως προάγγελοι διεγχειρητικών και µετεγχειρητικών προβληµάτων, τα οποία
µπορεί να εµµένουν µέχρι και εβδοµάδες µετά την επέµβαση µε τη µορφή διαταραχών συµπεριφοράς και ύπνου2.
Η ικανότητα για διαχωρισµό των οικείων από αγνώστους ξεκινά στην ηλικία των τριών µηνών. Τα βρέφη
απαντούν µε χαµόγελο στα πρόσωπα που τους είναι γνωστά, ενώ η ανησυχία του αποχωρισµού ξεκινά στην
ηλικία των 7-8 µηνών έως και του ενός έτους. Η ηλικία του παιδιού φαίνεται ότι έχει άµεση συσχέτιση µε την
εµφάνιση αγχώδους συνδροµής και µάλιστα, στα παιδιά της προσχολικής ηλικίας εµφανίζεται µεγαλύτερη
παλινδρόµηση µετά τον αποχωρισµό3. Το σηµαντικότερο ρόλο όµως στη δυνατότητα των παιδιών να αντιµετωπίσουν αυτή την κατάσταση παίζει η ικανότητα των ίδιων των γονέων να διαχειριστούν το δικό τους άγχος.
Το ιστορικό προηγούµενων εισαγωγών στο νοσοκοµείο, ο περιορισµένος αριθµός επισκέψεων σε παιδίατρο και
το οικογενειακό ιστορικό (γονείς σε διάσταση, έλλειψη γονικής στοργής) έχουν άµεση σχέση µε την εµφάνιση
αγχώδους συνδροµής περιεγχειρητικά.
Η προεγχειρητική επίσκεψη παραµένει ο ακρογωνιαίος λίθος αντιµετώπισης του περιεγχειρητικού άγχους
γονέα-παιδιού. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προταθεί διάφορα πρωτόκολλα αντιµετώπισης της κατάστασης
αυτής, που σκοπό είχαν αρχικά την ανάπτυξη εµπιστοσύνης µεταξύ γονέα-παιδιού και ιατρικού-νοσηλευτικού
προσωπικού των νοσοκοµείων. Τη δεκαετία του ′70 τα πρωτόκολλα περιελάµβαναν µαθήµατα προσέγγισης του
παιδιού µε τη χρήση παιχνιδιών (κούκλες σε ρόλο µικρών ασθενών) και video. Τελευταία δίδεται µεγαλύτερη
έµφαση στην ανάπτύξη διαφόρων δεξιοτήτων, στην προετοιµασία µέσω του παιχνιδιού, στην εξοικείωση µε το
χώρο και τον εξοπλισµό ενώ παράλληλα γίνεται ενηµέρωση µε τη χρήση έντυπου υλικού1.
Τα προγράµµατα προετοιµασίας δεν θα πρέπει να έχουν τη µορφή αυστηρώς τηρουµένων πρωτοκόλλων στα
οποία θα εντάσσονται όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως, αλλά πρέπει να αποτελούν οδηγά σηµεία και να εφαρµόζονται
µε βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε παιδιού. Το καλύτερο πρόγραµµα µπορεί να είναι αναποτελεσµατικό, εάν
δεν είναι προσαρµοσµένο στην προσωπικότητα του παιδιού, καθώς επίσης και εάν η έναρξη του δεν είναι
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έγκαιρη. Οι µικροί ασθενείς δεν έχουν προσαρµοστικότητα, όταν όλα γίνονται υπό την πίεση του χρόνου.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το όφελος των προγραµµάτων είναι σχεδόν ανύπαρκτο, όταν αυτά εφαρµόζονται την
παραµονή του χειρουργείου.
Επειδή ο βαθµός εκδήλωσης αγχώδους συνδροµής στα παιδιά είναι ανάλογος µε το βαθµό ανησυχίας των
γονέων, θεωρείται σηµαντική η συµµετοχή τους στα προγράµµατα. Έχει µελετηθεί η αλλαγή στη συµπεριφορά
τους µετά την προβολή ενηµερωτικών ταινιών4.
Η επιθυµία γονέα-παιδιού να παραµείνουν µαζί ακόµα και κατά την εισαγωγή στην αναισθησία είναι γνωστή, αλλά δεν γίνεται αποδεκτή από όλες τις αναισθησιολογικές οµάδες. Ο λόγος είναι η έλλειψη ειδικά διαµορφωµένων χώρων και προγραµµάτων, καθώς επίσης και η παρατήρηση ότι πολλές φορές η παρουσία των γονέων προκαλεί µεγαλύτερη επιβάρυνση τόσο στην κατάσταση του παιδιού όσο και στον αναισθησιολόγο.
Το ερώτηµα βέβαια θα πρέπει να είναι όχι το εάν είναι δόκιµο να παρευρίσκονται οι γονείς κατά την εισαγωγή στην αναισθησία, αλλά το ποιοι γονείς µε την παρουσία τους θα διευκολύνουν τη δύσκολη κατάσταση.
Γονείς οι οποίοι είναι ιδιαιτέρως αγχωµένοι, το µόνο που µπορούν να καταφέρουν είναι περαιτέρω επιδείνωση
της κατάστασης, παράταση της διαδικασίας εισαγωγής και επιπρόσθετο άγχος για τον αναισθησιολόγο.
Σε παλαιότερες µελέτες αναφέρεται η θετική επίδραση της παρουσίας ιδιαιτέρως της µητέρας στην υπερνίκηση του άγχους του παιδιού5, ενώ σε πιο σύγχρονες δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην παρουσία ενός ήρεµου
γονέα ανεξαρτήτως φύλου6. Γεγονός είναι, ότι η παρουσία ενός ήρεµου γονέα στο χειρουργείο υπερκαλύπτει και
το πιθανό όφελος της προληπτικής φαρµακευτικής αγωγής.
Σε µία πρόσφατη µελέτη ερευνήθηκαν τα αποτελέσµατα της παρουσίας κλόουν στη διαχείριση του περιεγχειρητικού άγχους στα παιδιά και στο γονέα που τα συνοδεύει. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε, ότι η παρουσία
των κλόουν τόσο κατά την προεγχειρητική περίοδο όσο και κατά την εισαγωγή στην αναισθησία ήταν µία
αποτελεσµατική παρέµβαση για τη διαχείριση της ανησυχίας του παιδιού. Ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών
έκαναν διάφορα µαγικά τεχνάσµατα, παιχνίδια, κ.ά. Θα µπορούσαν να ενθαρρυνθούν τέτοιες µορφές θεραπείας
απόσπασης της προσοχής των παιδιών, αλλά η έλλειψη υποδοµών και η αντίσταση του ιατρικού προσωπικού
στην παρεµβολή ενός τέτοιου προγράµµατος στη δραστηριότητα του χειρουργείου καθιστά σχεδόν αδύνατη την
εφαρµογή τους7.
Πολλά φαρµακευτικά σκευάσµατα έχουν χρησιµοποιηθεί κατά την προεγχειρητική περίοδο στα παιδιά ως
προνάρκωση. Ο συνηθέστερα χρησιµοποιούµενος φαρµακευτικός παράγοντας είναι η µιδαζολάµη (85%) και
ακολουθούν η κεταµίνη (4%), και η από του στόµατος χορηγούµενη φεντανύλη (3%). Τα φάρµακα αυτά χορηγούνται συνήθως ως πόσιµο διάλυµα (80%) και λιγότερο συχνά ενδορινικά (8%), ενδοµυϊκά (6%) ή διορθικά
(3%)1.
Η µιδαζολάµη είναι µια σύντοµης διάρκειας βενζοδιαζεπίνη µε υψηλή λιποδιαλυτότητα σε φυσιολογικό pH,
γεγονός το οποίο σχετίζεται µε την γρήγορη έναρξη της δράσης της. Η διορθική χορήγηση της 0.5-1 mg/kg µε
µέγιστη δόση τα 15 mg µειώνει αποτελεσµατικά την ανησυχία των παιδιών προεγχειρητικά. Συνηθέστερα η
χορήγηση γίνεται από του στόµατος µαζί µε µικρή ποσότητα εύγευστου σιροπιού, παρότι υπάρχει ο κίνδυνος της
αποβολής του από το παιδί. Μετά τη χορήγηση είναι αρκετός χρόνος τα 10 λεπτά για επιτυχή αποχωρισµό από
τους γονείς µε το µέγιστο της δράσης της να επιτυγχάνεται µέσα στα 20-30 λεπτά. Τα παιδιά στα οποία χορηγείται µιδαζολάµη προεγχειρητικά δεν εµφανίζουν αρνητική συµπεριφορά µετά το χειρουργείο. Ο µηχανισµός
δεν είναι γνωστός, πιθανώς να οφείλεται στην πρόκληση αµνησίας1.
Η κεταµίνη χρησιµοποιείται ως προνάρκωση και προκαλεί µικρότερη καταστολή του αναπνευστικού. Στα
αρνητικά της είναι η προκαλούµενη αύξηση των εκκρίσεων, οι παραισθήσεις και το παραλήρηµα σε µεγαλύτερες
βέβαια δόσεις. Παραµένει όµως το θεωρούµενο «πλήρες» αναισθητικό το οποίο προκαλεί αναλγησία, αµνησία
και απώλεια συνείδησης.
Η φεντανύλη ένα έντονα λιποδιαλυτό οπιοειδές είναι ιδανικό για διαβλεννογόνιο και διαδερµική απορρόφηση. Είναι το πρώτο σκεύασµα το οποίο έχει πάρει έγκριση για χορήγηση από το στόµα σε παιδιά. Στη µορφή
αυτή απορροφάται το µισό από το βλεννογόνο του στόµατος και το άλλο µισό από το στοµάχι. Στις παρενέργειες
του φαρµάκου αναφέρονται κνησµός προσώπου, ναυτία, έµετος και πρόκληση προσωρινού αποκορεσµού. Για το
λόγο αυτό χορηγείται παρουσία ειδικού ιατρικού προσωπικού. Στα πλεονεκτήµατα του είναι η ελαττωµένη
απαίτηση µετεγχειρητικά σε οπιοειδή.
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Η χρήση ειδικών αλοιφών που περιέχουν τοπικά αναισθητικά, για µία ανώδυνη φλεβοκέντηση ειδικά στα
παιδιά, πρέπει να είναι µέρος της χορηγούµενης προεγχειρητικής αγωγής.
Επίσης τα παιδιά δεν θα πρέπει να υποβάλλονται προεγχειρητικά σε µια σειρά άσκοπων εργαστηριακών
εξετάσεων, οι οποίες το µόνο το οποίο θα αποφέρουν είναι περαιτέρω επιδείνωση της ανησυχίας τους. Λιγότερη
πίεση σηµαίνει λιγότερα προβλήµατα κατά την περίοδο της εισαγωγής στην αναισθησία, της αποκατάστασης
καθώς επίσης και λιγότερη ανάγκη για παρατεταµένη µετεγχειρητική παρακολούθηση8.
Τελικά σε όλους τους ασθενείς και ακόµα περισσότερο στα παιδιά τον «χρυσό κανόνα» της άριστης προεγχειρητικής προετοιµασίας αποτελεί η προσωπική συνέντευξη µε τον αναισθησιολόγο και η ανάπτυξη σχέσεων
εµπιστοσύνης.
Κατά την προεγχειρητική επίσκεψη εκτός από την ψυχολογική προσέγγιση του µικρού ασθενούς θα πρέπει
να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη λήψη ενός πλήρους ατοµικού και οικογενειακού ιστορικού, να γίνεται ανασκόπηση της πρόσφατης φαρµακευτικής αγωγής και µια πλήρης και επισταµένη κλινική εξέταση κατά συστήµατα.
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Η εισαγωγή στην αναισθησία, η διατήρηση της αναισθησίας και η ανάνηψη στα παιδιά εµφανίζει ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τους ενηλίκους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά από τη µια
εµφανίζουν διαφορές στην ανατοµία και στη φυσιολογία και από την άλλη παρουσιάζουν φαρµακοκινητικές και
φαρµακοδυναµικές διαφορές κατά τη χορήγηση των φαρµάκων, σε σχέση µε τους ενηλίκους. Η αναισθησιολογική
προσέγγιση των µικρών ασθενών απαιτεί γνώση των διαφορών αυτών για την καλύτερη περιεγχειρητική διαχείριση και έκβαση.
Παιδιατρική αναισθησία και εισπνεόµενα αναισθητικά
Η εισαγωγή µε εισπνεόµενα αναισθητικά είναι µια δηµοφιλής επιλογή στην παιδιατρική αναισθησία, δεδοµένου ότι συχνά η εισαγωγή γίνεται πριν από την εύρεση φλέβας. Τα παιδιά, ιδίως µε καλή προαναισθησία, ανέχονται εύκολα τη µάσκα. Σε ένα παιδί που κλαίει και κινείται η φλεβοκέντηση είναι δύσκολη έως και αδύνατη.
Η δυνατότητα παρακολούθησης µε monitoring της τελοεκπνευστικής συγκέντρωσης του εισπνεόµενου
παράγοντα διευκολύνει τη σωστή τιτλοποίηση της δόσης για όλους τους ασθενείς από πρόωρα νεογέννητα
βάρους < 1000 g µέχρι παιδιά µε βάρος ενηλίκου.
Το σεβοφλουράνιο θεωρείται σήµερα το εισπνεόµενο αναισθητικό επιλογής, καθώς σε σύγκριση µε το
αλοθάνιο (που χρησιµοποιείται για δεκαετίες στην παιδιατρική αναισθησία) παρουσιάζει ταχύτερη και πιο οµαλή
εισαγωγή, ταχύτερη ανάνηψη, µικρότερη καρδιαγγειακή καταστολή, µικρότερη αρρυθµιογόνο δράση και δεν
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έχει ερεθιστική οσµή. Το σεβοφλουράνιο προστίθεται στο µίγµα των φρέσκων αερίων σε αρχική συγκέντρωση
8% (που είναι και η µέγιστη ένδειξη του εξαερωτήρα) µέχρι την απώλεια του αντανακλαστικού των βλεφάρων.
Η συγκέντρωσή του στη συνέχεια µειώνεται στα επιθυµητά για τη διατήρηση της αναισθησίας επίπεδα. Εφ’ όσον
χρησιµοποιηθεί για εισαγωγή στην αναισθησία, µπορεί να συνεχιστεί η ίδια τεχνική και για τη διατήρησή της,
ιδιαίτερα σε επεµβάσεις < 30 min που δεν απαιτούν µυοχάλαση. Προϋπόθεση είναι η διατήρηση της αυτόµατης
αναπνοής του παιδιού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουµε τους ανεπιθύµητους χειρισµούς στον ευαίσθητο
αεραγωγό των παιδιών από τη διασωλήνωση της τραχείας. Σε βαθιά επίπεδα αναισθησίας µε πτητικά αναισθητικά µπορεί να γίνει και διασωλήνωση της τραχείας ή τοποθέτηση λαρυγγικής µάσκας, ο δε αερισµός συνεχίζεται
ως αυτόµατος ή υποβοηθούµενος.
Το δεσφλουράνιο δεν ενδείκνυται για εισαγωγή στην αναισθησία λόγω των αναπνευστικών επιπλοκών
(λαρυγγόσπασµος, βήχας) που εµφανίζονται στο 50% των περιστατικών, όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Είναι ιδανικό για τη διατήρηση της αναισθησίας, λόγω της ταχείας αύξησης του βάθους αναισθησίας και
της ταχείας ανάνηψης. ∆εν ενδείκνυται όµως για τη διατήρηση της αναισθησίας σε περιστατικά χωρίς διασωλήνωση τραχείας.
Ένα σοβαρό µειονέκτηµα των πτητικών αναισθητικών είναι η διέγερση που παρουσιάζεται κατά την αφύπνιση. Βασική αιτία θεωρείται ο µετεγχειρητικός πόνος, γι αυτό η κατάλληλη και έγκαιρη χορήγηση µετεγχειρητικής αναλγησίας είναι ουσιώδους σηµασίας.
Παιδιατρική αναισθησία και ενδοφλέβια αναισθητικά
Τα ενδοφλέβια αναισθητικά αποτελούν τη συνηθέστερη µέθοδο εισαγωγής στα µεγαλύτερα παιδιά καθώς
και στα επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά µε γεµάτο στοµάχι. Η χορήγησή τους προϋποθέτει την εξασφάλιση
ενδοφλέβιας οδού, η οποία διευκολύνεται µε την εφαρµογή κρέµας EMLA στα πιθανά σηµεία φλεβοκέντησης,
µια ώρα πριν από την εισαγωγή στην αναισθησία. Κύριο µειονέκτηµα της ενδοφλέβιας αναισθησίας είναι το
γεγονός ότι δεν υπάρχει δυνατότητα µέτρησης της συγκέντρωσης του αναισθητικού στο πλάσµα, ακόµα και µε
TCI. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται συσκευή µέτρησης βάθους αναισθησίας (BIS).
Η θειοπεντάλη είναι το πιο παλαιό και ευρύτερα χρησιµοποιούµενο φάρµακο εισαγωγής. Τα βρέφη απαιτούν
µεγαλύτερη δόση από ό,τι τα µεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικοι.
Η προποφόλη έχει αντικαταστήσει σχεδόν πλήρως τη θειοπεντάλη, λόγω της ταχείας αφύπνισης, της εντονότερης καταστολής των φαρυγγικών και λαρυγγικών αντανακλαστικών και της ελαττωµένης συχνότητας µετεγχειρητικής ναυτίας και εµετού. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί και για διατήρηση της αναισθησίας σε στάγδην έγχυση.
Είναι γνωστό βέβαια ότι η παρατεταµένη χορήγησή της µπορεί να οδηγήσει στο καλούµενο σύνδροµο χορήγησης προποφόλης, “propofol infusion syndrome”. Το σύνδροµο αυτό (αναπνευστική και µεταβολική οξέωση µε
αποτέλεσµα καρδιακή ανεπάρκεια και θάνατο) έχει περιγραφεί µετά από χορήγηση προποφόλης για > 150-300
λεπτά. Συνεπώς, η διατήρηση της αναισθησίας για µακράς διάρκειας επεµβάσεις µε προποφόλη δεν συνιστάται.
Επίσης, µε αυτά τα δεδοµένα ίσως δεν συνιστάται η χορήγηση προποφόλης για διατήρηση αναισθησίας σε
νεογνά και βρέφη.
Η κεταµίνη (χορηγείται και ενδοµυϊκά), βοηθά στην εύρεση φλέβας και προσφέρει εισαγωγή στην αναισθησία µε καρδιαγγειακή σταθερότητα και διατήρηση των αντανακλαστικών του αεραγωγού.
Η παραγωγή της δεξµεδετοµιδίνης, ενός α2-αγωνιστή, ο οποίος προκαλεί και καταστολή και αναλγησία µε
µικρότερο χρόνο δράσης από την κλονιδίνη και 8 φορές ισχυρότερη, ανοίγει νέους ορίζοντες στη αναισθησία,
ιδιαίτερα σε παιδιατρικούς ασθενείς.


























Η τεχνική της εξισορροπηµένης αναισθησίας προτιµάται κυρίως σε επεµβάσεις µεγάλης διάρκειας που
απαιτούν µυοχάλαση και αναλγησία.
Τα οπιοειδή χρησιµοποιούνται στην παιδιατρική αναισθησία σαν συµπλήρωµα µιας εξισορροπηµένης
τεχνικής. Η φεντανύλη είναι το συνηθέστερα χρησιµοποιούµενο οπιοειδές στα βρέφη και παιδιά. Τελευταία χρησιµοποιείται η ρεµιφεντανίλη, ένα ταχείας και βραχείας διάρκειας δράσης οπιοειδές.
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Τα µυοχαλαρωτικά είναι απαραίτητο συµπλήρωµα της εξισορροπηµένης αναισθησίας και η χορήγησή τους
επιτρέπει στον αναισθησιολόγο να µειώσει τις δόσεις των αναισθητικών παραγόντων προκειµένου να επιτύχει
καλές εγχειρητικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η χρήση σουκκινυλοχολίνης στην παιδοαναισθησία έχει
περιοριστεί σηµαντικά, επειδή έχουν αναφερθεί θάνατοι, λόγω υπερκαλιαιµίας και καρδιακής ανακοπής, µικρών
παιδιών που έπασχαν από µη διαγνωσµένη µυϊκή δυστροφία. Από τα µη αποπολωτικά µυοχαλαρωτικά συνήθως
χρησιµοποιούνται το cis-ατρακούριο και το ροκουρόνιο.






















































Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην αντιµετώπιση του αεραγωγού µεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Αυτό
οφείλεται στις ανατοµικές και φυσιολογικές διαφορές του αεραγωγού των παιδιών, οι οποίες είναι σηµαντικότερες στα µικρότερα παιδιά. Επιπλέον, η παρουσία συγγενών ή επίκτητων παθολογικών συνδρόµων µπορεί να
προσθέσει σηµαντικές δυσκολίες στον έλεγχο του αεραγωγού. Η νοσηρότητα και η θνησιµότητα, που σχετίζεται
µε τον αεραγωγό κατά την περιεγχειρητική περίοδο, είναι αρκετά υψηλή και µόνον ο προεγχειρητικός έλεγχος
και ο κατάλληλος σχεδιασµός αναισθησίας µπορεί να την περιορίσει. Νέες συσκευές, όπως η λαρυγγική µάσκα
σε πολύ µικρά µεγέθη ή άλλες υπεργλωττιδικές συσκευές αερισµού σε όλα τα µεγέθη και τα µικρού µεγέθους
ινοπτικά βρογχοσκόπια, µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να αντιµετωπιστεί µε ασφάλεια ο αεραγωγός
στις περιπτώσεις αυτές.
Αναισθησία για πρόωρα νεογνά
Τα τελευταία χρόνια η επιβίωση των περισσοτέρων προώρων έχει αυξηθεί. Τα περισσότερα, λόγω της
προωρότητας τους, θα παρουσιάσουν ιατρικά προβλήµατα. Το 1/3 από αυτά, µετά από αναισθησία, εµφανίζει
διάφορες επιπλοκές µε συχνότερη και σοβαρότερη την άπνοια. Η άπνοια µπορεί να εµφανιστεί ανά πάσα στιγµή
στις 12 ώρες µετά το χειρουργείο. Συνεπώς, επιβάλλεται η µετεγχειρητική παρακολούθηση των πρόωρων
νεογνών µε monitoring για τουλάχιστον 12 ώρες µετεγχειρητικά και σε περίπτωση που εµφανιστεί άπνοια
επιβάλλεται η παρακολούθησή τους µέχρις ότου παρέλθουν 12 ώρες χωρίς επεισόδια άπνοιας. Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος αυτού έχει προταθεί και έχει χρησιµοποιηθεί η χορήγηση µεθυλξανθινών και καφεΐνης
κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Εναλλακτικά, για την αποφυγή της µετεγχειρητικής άπνοιας προτείνεται η
εφαρµογή περιοχικής αναισθησίας. Η αντιµετώπιση των πρόωρων νεογνών µε µικρό βάρος θα πρέπει να γίνεται
από αναισθησιολόγους µε εµπειρία και σε νοσοκοµεία µε µονάδα εντατικής παρακολούθησης νεογνών.
Περιοχική αναισθησία
Τα τελευταία χρόνια η περιοχική αναισθησία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στα παιδιά, ιδιαίτερα
σε περιστατικά στα οποία η γενική ενδοφλέβια ή η αναισθησία δι’ εισπνοής αντενδείκνυνται ή είναι υψηλού
κινδύνου. Τα πολύ πρόωρα και τα πολύ µικρού βάρους νεογνά καθώς και τα παιδιά µε νευρολογικά σύνδροµα
έχουν ένδειξη για τοποπεριοχικές τεχνικές αναισθησίας. Συγκρινόµενη η περιοχική µε τη γενική προκαλεί
λιγότερες επιπλοκές από το αναπνευστικό (επεισόδια άπνοιας και παράταση της µηχανικής αναπνοής) και
φυσικά προσφέρει εξαιρετική µετεγχειρητική αναλγησία. Η χρήση νέων υλικών (βελόνες, καθετήρες) για τη
διενέργεια περιοχικών τεχνικών ειδικά σχεδιασµένων για παιδιά και νέων τοπικών αναισθητικών (ροπιβακαΐνη,
λεβοβουπιβακαΐνη) µόνων τους ή σε συνδυασµό µε άλλους φαρµακευτικούς παράγοντες (κλονιδίνη, κεταµίνη)
προσφέρει καλύτερες συνθήκες αναισθησίας µε λιγότερες επιπλοκές.
Συµπερασµατικά, η επιλογή της αναισθησιολογικής τεχνικής, γενικής ή περιοχικής, στα παιδιά στην καθ’
ηµέρα κλινική πράξη αποτελεί µερικές φορές δίληµµα για τον αναισθησιολόγο, δεδοµένου ότι ορισµένα περιστατικά (πρόωρα µε πολύ µικρό βάρος) εµφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διαχείρισή τους. Όµως, τα νεότερα
φάρµακα και η εξέλιξη της τεχνολογίας προσφέρουν ασφάλεια και περισσότερες δυνατότητες. Το κριτήριο
επιλογής, εκτός από τα δεδοµένα του ιστορικού των µικρών ασθενών, θα πρέπει να είναι η εµπειρία και η γνώση
του αναισθησιολόγου καθώς και οι προσφερόµενες δυνατότητες από το τµήµα και την υποδοµή του νοσοκοµείου
στο οποίο εργάζεται.


1.



















Cote CJ: Pediatric anesthesia. In: Miller RD, ed. Anesthesia. Churchill Livingstone, p.2088-2117, 2000.
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Η περιεγχειρητική χορήγηση υγρών, αίµατος και φαρµάκων στους παιδιατρικούς ασθενείς προϋποθέτει την
τοποθέτηση ενδαγγειακών καθετήρων. Προβλήµατα και επιπλοκές που µπορεί να εµφανιστούν:
1. ∆υσκολία φλεβοκέντησης. Η τοποθέτηση περιφερικού φλεβικού καθετήρα (ΠΦΚ) στα νεογνά και βρέφη
απαιτεί µεγάλη εµπειρία. Συνήθης πρακτική είναι να εφαρµόζεται εισπνεόµενη εισαγωγή στην αναισθησία
µε σεβοφλουράνιο και στη συνέχεια να επιχειρείται φλεβική προσπέλαση. Υποθερµία µπορεί να εµφανιστεί
αν ο χρόνος φλεβικής προσπέλασης είναι µεγάλος και το σώµα του βρέφους εκτεθειµένο.
2. Ατυχηµατική αφαίρεση του καθετήρα. Το πρόβληµα αντιµετωπίζεται µε την προσεκτική καθήλωση και τη
σταθεροποίηση του µέλους µε νάρθηκες.
3. Αστοχία στην τοποθέτηση και εξωαγγειακή έγχυση υγρών-αίµατος-φαρµάκων µε αποτέλεσµα οίδηµα,
αιµάτωµα, νέκρωση των ιστών.
4. Ατυχηµατική ενδαρτηριακή έγχυση φαρµάκων λόγω της στενής γειτνίασης των φλεβών µε αρτηρίες στους
παιδιατρικούς ασθενείς.
5. Εµβολή µε αέρα αν δεν έχει αφαιρεθεί προσεκτικά ο αέρας από τα συστήµατα, τις προεκτάσεις και τα
συνδετικά χορήγησης διαλυµάτων.
6. Τα παιδιά µε τοποθετηµένους ΠΦΚ αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να εµφανίσουν επιπλοκές σαν αποτέλεσµα:
• της θέσης τοποθέτησης του καθετήρα (οι θέσεις των ΠΦΚ θα πρέπει να επιλέγονται ώστε να αποφεύγονται οι αρθρώσεις και οι οστικές αποφύσεις),
• του εύρους του καθετήρα σε σχέση µε το µέγεθος και την κατάσταση του αγγείου,
• του είδους των ενδοφλέβιων υγρών και φαρµάκων που χορηγούνται,
• τη διάρκεια παραµονής του ΠΦΚ.
Τα προβλήµατα και οι επιπλοκές που ενδέχεται να εµφανιστούν είναι: απόφραξη του καθετήρα, µόλυνση του
καθετήρα, φλεβίτιδα, διαρροή από το σηµείο εισόδου ή από τις συνδέσεις, εξωαγγειακή διήθηση.
7. Η τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ) στα παιδιά πρέπει να έχει απόλυτη ένδειξη (µεγάλες
επεµβάσεις, µακρόχρονη χρήση, παρεντερική θρέψη). Ο καθετηριασµός της έσω σφαγίτιδας στα βρέφη και
παιδιά έχει µεγαλύτερη συχνότητα επιπλοκών σε σχέση µε τους ενήλικες. Έτσι είναι προτιµότερο να
επιχειρηθεί αρχικά κεντρικός καθετηριασµός µέσω της έξω σφαγίτιδας φλέβας αν είναι εύκολα ορατή.
Πολλοί προτιµούν τη χειρουργική τοποθέτηση και υποδόρια εµφύτευση ειδικών κεντρικών καθετήρων στην
άνω κοίλη φλέβα (π.χ. Hickman). Ακόµη και σ’ αυτήν την περίπτωση όµως, µπορεί να συµβεί πνευµοθώρακας, τραυµατισµός του µυοκαρδίου ή καρδιακός επιπωµατισµός. Στις απώτερες επιπλοκές των ΚΦΚ
περιλαµβάνονται η δυσλειτουργία ή η απόφραξη της γραµµής, οι λοιµώξεις, η σήψη, η εν τω βάθει φλεβική
θρόµβωση.
8. Εναλλακτικό τρόπο χορήγησης υγρών-αίµατος-φαρµάκων σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, όταν δεν
είναι δυνατός ο καθετηριασµός περιφερικής ή κεντρικής φλέβας, αποτελεί η έγχυση στον αυλό µακρών
οστών (κνήµης, µηριαίου). Επιπλοκές της ενδοοστικής οδού είναι το κάταγµα της κνήµης ιδιαίτερα στα
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νεογνά, το σύνδροµο διαµερίσµατος, η οστεοµυελίτιδα, η τοπική νέκρωση του δέρµατος, οι µικροσκοπικές
πνευµονικές εµβολές µε λίπος ή µυελό των οστών (γι’ αυτό, συνιστάται να αποφεύγεται η µέθοδος παρουσία
ενός ενδοκαρδιακού δεξιά-προς-αριστερά shunt, ή σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας) και οι απώτερες
συνέπειες στην αύξηση του οστού.




































































Η ικανοποιητική διαχείρηση των υγρών κατά την περιεγχειρητική περίοδο στα παιδιά απαιτεί σωστή επιλογή
της ποσότητας και της σύνθεσης των διαλυµάτων. Η επιλογή θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες του παιδιού,
το στάδιο ανάπτυξης, την υποκείµενη παθολογία και την κατάσταση ενυδάτωσης, το είδος και τη διάρκεια του
χειρουργικού stress.








































































































1. Υπερογκαιµία. Η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά για να αποφευχθεί η υπερ-

φόρτωση. Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε αντλίες και γραµµές ελεγχόµενης ενδοφλέβιας έγχυσης για
ακριβή έλεγχο των χορηγούµενων όγκων. Η χρήση διαλυµάτων περιορισµένου όγκου (250 ml) µπορεί να
ελαττώσει την πιθανότητα ατυχηµατικής εφ’ άπαξ χορήγησης µεγάλου όγκου υγρών.
2. Υποογκαιµία. Στους παιδιατρικούς ασθενείς και ιδιαίτερα στα νεογνά είναι συχνά δύσκολο να εκτιµηθούν οι
απώλειες υγρών και αίµατος. Το γεγονός αυτό µπορεί να οδηγήσει σε δραµατική µείωση του ενδαγγειακού
όγκου. Η εκτίµηση των απωλειών βασίζεται περισσότερο σε κλινικά κριτήρια. Στα νεογνά και βρέφη η
αρτηριακή πίεση είναι ένας απόλυτα αξιόπιστος δείκτης των διακυµάνσεων του όγκου αίµατος.
3. Υποθερµία. Η χορήγηση µεγάλων ποσοτήτων ενδοφλέβιων υγρών σε θερµοκρασία δωµατίου µπορεί να
προκαλέσει απότοµη πτώση της κεντρικής θερµοκρασίας.








































































1. Υπονατριαιµία από αραίωση. Είναι απότοκος της περιεγχειρητικής χορήγησης υπότονων υγρών (όπως το
γνωστό µας διάλυµα 1+4). Συνήθως οι νεφροί µπορούν να αποβάλλουν γρήγορα ένα φορτίο ελευθέρου ύδατος
για να διατηρηθεί η οµοιοστασία. Όταν όµως ο οργανισµός εκτίθεται σε stress όπως είναι η χειρουργική
επέµβαση, ο πόνος, ή η υποογκαιµία, τα επίπεδα της αντιδιουρητικής ορµόνης αυξάνουν. Η αντιδιουρητική
ορµόνη µπλοκάρει την νεφρική απέκκριση του ύδατος µε αποτέλεσµα κατακράτηση και υπονατριαιµία από
αραίωση. Αυτό µε τη σειρά του οδηγεί σε εγκεφαλικό οίδηµα, που εκδηλώνεται µε αύξηση της ενδοκρανιακής
πίεσης, εγκολεασµό του εγκεφαλικού στελέχους και θάνατο. Τα παιδιά πριν από την εφηβεία είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητα σε εγκεφαλική βλάβη λόγω µετεγχειρητικής υπονατριαιµικής εγκεφαλοπάθειας. Μια αναδροµική
ανάλυση των παιδιατρικών ασθενών µε συµπτωµατική υπονατριαιµία έδειξε θνητότητα 8,4%. Τα συµπτώµατα
που παρατηρούνται είναι απώλεια συνείδησης και προσανατολισµού, αναπνευστική καταστολή, έµετος,
σπασµοί. Γι αυτό, υπότονα υγρά δε θα πρέπει να χορηγούνται αν το νάτριο του πλάσµατος είναι κάτω από 140
mmol/l. Αν οι ηλεκτρολύτες του πλάσµατος δεν είναι γνωστοί, είναι ασφαλέστερο να χορηγηθεί 0,9% NaCl
σ’ ένα παιδί µε αυξηµένο νάτριο, από το να χορηγηθούν υπότονα υγρά σ’ ένα υπονατριαιµικό παιδί.
2. Υπογλυκαιµία, υπεργλυκαιµία. Γλυκόζη µπορεί να χρειαστεί για να αποφευχθεί η υπογλυκαιµία λόγω της
προεγχειρητικής νηστείας, παρόλο που αυτό φαίνεται να µην αποτελεί πρόβληµα σε σύγκριση µε παλαιότερες
δοξασίες. Οι ηµερήσιες µεταβολές στα επίπεδα της κορτιζόλης επηρεάζουν τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίµα.
Αυτά είναι µεγαλύτερα το πρωί σε σύγκριση µε το απόγευµα. Παιδιά που µένουν νηστικά τη νύχτα έχουν
µεγαλύτερο επίπεδο γλυκόζης από εκείνα που µένουν νηστικά κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Το stress της
επέµβασης και η προεγχειρητική νηστεία προκαλούν υπεργλυκαιµία στα νεογνά µέχρι 2 εβδοµάδων. Αυτό
συµβαίνει και όταν χορηγούνται υγρά χωρίς γλυκόζη. Η χορήγηση γλυκόζης θα επιδεινώσει την υπεργλυκαιµία ακόµη περισσότερο. Μελέτες έχουν δείξει ότι η περιεγχειρητική υπογλυκαιµία είναι σπάνια στα
περισσότερα παιδιά. Εξαίρεση αποτελούν τα νεογνά κάτω των 48 ωρών, τα ελλειποβαρή νεογνά στα οποία η
προεγχειρητική έγχυση γλυκόζης διακόπτεται απότοµα και τα νεογνά διαβητικών µητέρων. Σ’ αυτές τις οµάδες
νεογνών θα πρέπει να διατηρείται η έγχυση γλυκόζης. Στην υπόλοιπα παιδιά µπορούν να χορηγηθούν υγρά
ελεύθερα γλυκόζης.
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Η υπεργλυκαιµία µπορεί να προκαλέσει ωσµωτική διούρηση και, µέσω αυτής, αφυδάτωση και διαταραχές
ηλεκτρολυτών. Μπορεί επίσης να επιδεινώσει την εγκεφαλική βλάβη µετά από ένα υποξικό/ισχαιµικό επεισόδιο.
Με βάσει τα παραπάνω, θα πρέπει να αποφεύγεται η περιττή χορήγηση γλυκόζης. Εναλλακτικά, µια έγχυση
γλυκόζης µε ρυθµό 120 mg/kg/h µπορεί να διατηρήσει ένα αποδεκτό επίπεδο γλυκόζης αίµατος και να
αποτρέψει την κινητοποίηση των λιπιδίων σε βρέφη και παιδιά. Γενικά, σε κάθε παιδί που ενδέχεται να
αναπτύξει υπογλυκαιµία ή υπεργλυκαιµία θα πρέπει να ελέγχονται τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίµα σε τακτά
διαστήµατα.
3. Για την αντικατάσταση των απωλειών στα παιδιά θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν ισότονα υγρά, όπως κρυσταλλοειδή, ή κολλοειδή διαλύµατα, ή αίµα σε περίπτωση που η αιµορραγία είναι µεγάλη. Όταν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά κρυσταλλοειδή, µεγάλες ποσότητες θα χρειαστούν για την αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου. Επειδή οι µεγάλες ποσότητες κρυσταλλοειδών µπορούν να προκαλέσουν περιφερικό και πνευµονικό οίδηµα, καθώς και ηλεκτρολυτικές διαταραχές, ενώ ένας µικρότερος όγκος κολλοειδών αρκεί για την
αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου, τα κολλοειδή ίσως αποτελούν τα διαλύµατα πρώτης γραµµής για την
αύξηση του όγκου σε περίπτωση µεγάλης διεγχειρητικής αιµορραγίας στα παιδιά. Αρκετές επιλογές κολλοειδών είναι διαθέσιµες: αλβουµίνη, υδροξυαιθυλάµυλο (Hetastarch), δεξτράνες και ζελατίνες. Προκύπτοντα
προβλήµατα από τη χρήση των κολλοειδών είναι οι διαταραχές του πηκτικού µηχανισµού, η συσσώρευση στους
ιστούς, ο κνησµός, οι αναφυλακτικές αντιδράσεις, η διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας.
Η διαµάχη όσον αφορά τη σχετική αποτελεσµατικότητα των κολλοειδών σε σύγκριση µε τα κρυσταλλοειδή
συνεχίζεται. Σύµφωνα µε µια πρόσφατη ανασκόπηση τυχαιοποιηµένων µελετών που συνέκριναν τα κολλοειδή
µε τα κρυσταλλοειδή σε ασθενείς πολυτραυµατίες, εγκαυµατίες ή χειρουργικούς ασθενείς, δεν υπήρχαν
στοιχεία που να δείχνουν ότι η αναζωογόνηση µε κολλοειδή ελάττωσε τη θνησιµότητα σε σύγκριση µε την
αναζωογόνηση µε κρυσταλλοειδή. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι, αφού τα κολλοειδή δε
βελτιώνουν την επιβίωση και αφού είναι πολύ πιο ακριβά από τα κρυσταλλοειδή, δε δικαιολογείται η συνεχιζόµενη χρήση τους, παρά µόνο στο πλαίσιο τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων κλινικών µελετών.




























































Όταν οι απώλειες από το εγχειρητικό τραύµα ξεπερνούν το 15% του εκτιµώµενου όγκου αίµατος ή όταν ο
αιµατοκρίτης είναι µικρότερος από 25% ή η αιµοσφαιρίνη µικρότερη από 8 g/dL, θα πρέπει να χορηγηθεί αίµα
στον παιδιατρικό ασθενή. Οι επιπλοκές που µπορεί να εµφανιστούν κατά τη µετάγγιση είναι:
1. Μετάδοση νόσων (AIDS, ηπατίτιδα Β και C, έρπητας, σύφιλη, ελονοσία).
2. Αιµολυτικές αντιδράσεις. Η σοβαρότερη και συχνότερη επιπλοκή της µετάγγισης είναι η οξεία αιµολυτική
αντίδραση. Αυτή, συχνά, οφείλεται σε ΑΒΟ ασυµβατότητα και είναι, συνήθως, απόρροια ανθρωπίνου
σφάλµατος. Οξεία αιµολυτική αντίδραση παρατηρείται λιγότερο συχνά στα µικρά βρέφη επειδή µέχρι τον
3ο-4ο µήνα της ζωής τα βρέφη δεν µπορούν να σχηµατίσουν αλλοαντισώµατα έναντι των αντιγόνων των
ερυθροκυττάρων του δότη.
3. Μη αιµολυτικές πυρετικές αντιδράσεις.
4. Αλλεργικές, αναφυλακτικές αντιδράσεις.
5. Βακτηριακή µόλυνση.
6. Κυκλοφορική υπερφόρτωση.
7. Οξεία πνευµονική βλάβη από µετάγγιση (TRALI).
8. Αντίδραση µοσχεύµατος έναντι ξενιστή. Παρατηρείται πιο συχνά στα πρόωρα νεογνά των οποίων το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι ανώριµο.
9. Ανοσοτροποποίηση
10. Υποθερµία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια µαζικής µετάγγισης.
11. Υπερκαλιαιµία, λόγω της αύξησης της περιεκτικότητας του καλίου στο συντηρηµένο αίµα. Καθώς το αίµα
παλιώνει, το κάλιο διαρρέει από τον ενδοκυττάριο χώρο προς το πλάσµα. Αυτή η διαρροή αυξάνει δραµατικά στο ακτινοβοληµένο αίµα. Το χρησιµοποιούµενο αντιπηκτικό επηρεάζει επίσης τη διαδικασία γήρανσης
του αίµατος. Τα συµπυκνωµένα ερυθρά, επειδή περιέχουν µικρότερη ποσότητα πλάσµατος, έχουν χαµηλότερο φορτίο καλίου από το ολικό αίµα.
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12. Υπασβεστιαιµία-υποµαγνησιαιµία, λόγω δέσµευσης των ιόντων ασβεστίου και µαγνησίου από τα κιτρικά

του συντηρηµένου αίµατος.
13. ∆ιαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας.
14. Μείωση των επιπέδων του 2,3-DPG και µετατόπιση της καµπύλης διάστασης της οξυαιµοσφαιρίνης προς τα

αριστερά, µε αποτέλεσµα ελαττωµένη απόδοση του Ο2 στους ιστούς.
15. Ίκτερος. Είναι αποτέλεσµα µετάγγισης µεγάλων ποσοτήτων κατεστραµµένων κυττάρων και συνήθως

συνυπάρχει µε πτωχά αρδευόµενο, υπολειτουργούν ήπαρ.
16. Εµβολές στη µικροκυκλοφορία του πνεύµονα. Είναι αποτέλεσµα εµφάνισης µικροσυσσωρεύσεων από
λευκοκύτταρα, αιµοπετάλια και ινική στο συντηρηµένο αίµα.
17. ∆ιαταραχές του πηκτικού µηχανισµού οφειλόµενες σε θροµβοπενία από αραίωση ή από άνοσα αίτια, µείωση
των παραγόντων V και VIII, υποθερµία ή διάχυτη ενδαγγειακή πήξη.
Σε µια πρόσφατη ανάλυση των αιτίων της περιεγχειρητικής καρδιακής ανακοπής στα παιδιά, το 35% αφορούσε
καρδιαγγειακά αίτια. Η υποογκαιµία (συχνά από αιµορραγία) ή οι µεταβολικές συνέπειες της µαζικής µετάγγισης
(συνήθως υπερκαλιαιµία) ήταν οι πιο συχνές αιτίες της ανακοπής σ’ αυτήν την κατηγορία.
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Μια άµεση, οµαλή και χωρίς επιπλοκές αφύπνιση πρέπει να αποτελεί την κατάληξη κάθε παιδιατρικής
αναισθησίας. ∆υστυχώς καµία αναισθησιολογική τεχνική δεν εγγυάται αφύπνιση χωρίς επιπλοκές, πράγµα που
την καθιστά περίοδο υψηλού κινδύνου για τους παιδιατρικούς ασθενείς. Οι επιπλοκές µπορεί να είναι πολλές και
ποικίλες.
Σχεδόν το 50% των περιεγχειρητικών ανακοπών στα παιδιά προ οφείλεται σε αναπνευστικά προβλήµατα την περίοδο της ανάνηψης..
Οι ανατοµικές και φυσιολογικές ιδιαιτερότητες του αναπνευστικού συστήµατος
των παιδιών και η επίδραση της αναισθησίας συµβάλλουν στην εµφάνιση της. Υπερτροφικές αµυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις, πρόσφατη λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού, γναθοπροσωπικές ανωµαλίες, λαρυγγολογικές επεµβάσεις αποτελούν επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου. Εκδηλώνεται σαν αναπνευστική δυσχέρεια. Αντιµετωπίζεται µε απλούς χειρισµούς, τοποθέτηση αεραγωγού και όταν επιµένει µε διασωλήνωση. Απόφραξη του αεραγωγού µπορεί να υποδυθούν ο πνευµοθώρακας, η σιωπηλή εισρόφηση, το πνευµονικό οίδηµα ή
πνευµονικό οίδηµα εξ αρνητικής πιέσεως και η ατελεκτασία που πρέπει να µπαίνουν στην διαφορική διάγνωση
όταν η αναπνευστική δυσχέρεια επιµένει.
Ο χρόνος και ο τρόπος της αποσωλήνωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πρόκληση
λαρυγγόσπασµου κατά την αφύπνιση. Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η αποσωλήνωση να γίνεται µε το παιδί
είτε σε εγρήγορση είτε βαθιά κοιµισµένο. Έτσι µεγαλύτερα βρέφη και παιδιά πρέπει να αποσωληνώνονται ενώ
είναι καλά αναισθητοποιηµένα, ειδικά όταν υπάρχει ιστορικό αντιδραστικής νόσου. Αποσωλήνωση µε το παιδί
σε εγρήγορση πρέπει να γίνεται στα νεογνά, σε περιπτώσεις που το στοµάχι είναι γεµάτο, σε επεµβάσεις µε
ακινητοποίηση της γνάθου και εκείνες που µπορεί να προκαλέσουν απόφραξη του αεραγωγού. Καλή εφαρµογή
της µάσκας και άσκηση σταθερά πίεσης επιτρέπει συνήθως την δίοδο αέρα την στιγµή της σχετικής χάλασης του
λάρυγγα κατά την εισπνοή. Επί αποτυχίας αερισµού απαραίτητη είναι η χορήγηση µυοχαλαρωτικού. Λαρυγγόσπασµος µπορεί να προκληθεί και από αναρρόφηση ή εκκρίσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εκκρίσεις
πρέπει να αποµακρυνθούν ακόµη και αν υπάρχει λαρυγγόσπασµος για να µην διεγερθεί περαιτέρω το άνω
λαρυγγικό νεύρο.
. Εµφανίζεται µε συχνότητα 1% περίπου. Εκδηλώνεται µε σηµεία
εισπνευστικής δυσχέρειας, όχι πάντα κατά την αφύπνιση. Κυριότεροι ενοχοποιητικοί παράγοντες θεωρούνται
τραχειοσωλήνας που εφαρµόζει στενά και δεν επιτρέπει την διαφυγή αέρα σε 30-40 mm H2O, ηλικία κάτω των 4
ετών, πρόσφατη λοίµωξη του ανώτερου αναπνευστικού, τρισωµία 21, τραυµατική διασωλήνωση, επανειληµµένες προσπάθειες διασωλήνωσης, κινήσεις της κεφαλής διεγχειρητικά, επεµβάσεις τραχήλου, πολύωρες επεµβάσεις, χορήγηση ξηρών αερίων, σφίξιµο ή βήχα στον τραχειοσωλήνα, χρήση αναλγητικής γέλης στον τραχειοσωλήνα. Η αντιµετώπιση γίνεται σε µέτριας βαρύτητας περιπτώσεις µε ψυχρούς υδρατµούς µετά την αποσωλήνωση και στις βαρύτερες µε χορήγηση είτε ρακεµικής είτε απλής επινεφρίνης µέσω νεφελοποιητή. Θέση έχει
και η έγκαιρη χορήγηση δεξαµεθαζόνης. Επαναδιασωλήνωση µε µικρότερο νούµερο τραχειοσωλήνα και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επιβάλλεται όταν το οίδηµα και κατά συνέπεια η εισπνευστική δυσχέρεια
είναι πολύ έντονα και δεν υποχωρούν. Η χρήση τραχειοσωλήνων µε cuff µικρότερου µεγέθους αποτελεί την νέα
θέση ελάττωσης της συχνότητας της επιπλοκής. Πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος επανεµφάνισης του οιδήµατος µέχρι
και 4 ώρες µετά την υποχώρηση των συµπτωµάτων.
Η παραµονή του τραχειοσωλήνα ενώ το βάθος της αναισθησίας είναι ανεπαρκές µπορεί να
προκαλέσει έντονο και παρατεταµένο βρογχόσπασµο. Συµβαίνει συνήθως σε παιδιά µε άσθµα αν και σπάνια
εµφανίζεται σε καλά ρυθµισµένα παιδιά ως απότοκος µόνο της αναισθησίας.
. Ένα µεγάλο ποσοστό (20-40%), κατά τα τ’ άλλα υγιών βρεφών και παιδιών εµφανίζουν πτώση
του κορεσµού (SpO2 < 94%) την άµεση µετεγχειρητική περίοδο αν εισπνεύσουν ατµοσφαιρικό αέρα αµέσως
µετά την γενική αναισθησία. Ιδιαίτερα επιρρεπή είναι τα βρέφη κάτω των 6 µηνών και τα παιδιά µε λοίµωξη του
ανώτερου αναπνευστικού. Οφείλεται στην διαταραχή της ανταλλαγής των αερίων κατά την γενική αναισθησία
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λόγω της ελάττωσης της FRC και της συνεπακόλουθης σύγκλεισης των αεροφόρων οδών και ατελεκτασίας. Για
τον περιορισµό των ατελεκτασιών βάσει των νεοτέρων ευρηµάτων συνιστάται πριν την αποσωλήνωση, όχι προοξυγόνωση µε 100% Ο2, αλλά µε µίγµα Ο2 και αέρα (FIO2 0.6-0.73) και στην συνέχεια διατάσεις των πνευµόνων
µε σταθερή πίεση 30-40 cm H2O για 3-5¨.
. Είναι το οίδηµα που αναπτύσσεται αµέσως µετά την άρση
απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού. Προκαλείται από την αυξηµένη αρνητική πίεση που αναπτύσσεται κατά
την έντονη αναπνευστική προσπάθεια καθώς η επιγλωττίδα είναι κλειστή. Εκδηλώνεται µε ρόγχους, συρίττουσα
αναπνοή, πτώση του κορεσµού και τα χαρακτηριστικά ροδόχροα πτύελα του πνευµονικού οιδήµατος. Αντιµετωπίζεται µε εφαρµογή CPAP και υψηλή συγκέντρωση Ο2 σε αέρα και διουρητικά ενώ αν η υποξία είναι πολύ
έντονη χρειάζεται διασωλήνωση και αερισµός µε PEEP.
Κλινικά άπνοια χαρακτηρίζεται παύση της αναπνοής πέραν των 15΄΄ που συνοδεύεται από βραδυκαρδία, κυάνωση ή ωχρότητα. Μπορεί να είναι κεντρικού, αποφρακτικού ή µικτού τύπου.
Ιδιαίτερα επιρρεπή σε µεταναισθητική άπνοια είναι τα πρόωρα νεογνά µικρότερα των 44 εβδοµάδων από την
σύλληψη τους, βρέφη µε ιστορικό προωρότητος, προηγούµενο ιστορικό άπνοιας και µε αναιµία (αιµατοκρίτης
< 30).
Επιρρεπή σε µετεγχειρητική άπνοια είναι τα παιδιά µε σύνδροµο χρόνιας
αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (OSAS). Στα παιδιά σχετίζεται µε υπερτροφικές αµυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις. Το σύνδροµο παρατηρείται και σε παιδιά µε στένωση των ανώτερων αναπνευστικών οδών λόγω κρανιοπροσωπικών ανωµαλιών, µυϊκής δυστροφίας, εγκεφαλικής παράλυσης και σύνδροµο Down. Ο κίνδυνος µεταποφρακτικού πνευµονικού οιδήµατος είναι αυξηµένος σε παιδιά µε OSAS.
∆ιαταραχές του ρυθµού είναι εξαιρετικά σπάνιες στα παιδιά. Η βραδυκαρδία
είναι συνήθως απάντηση σε φαρµακευτικούς παράγοντες ή φυσιολογική απόκλιση. Όταν συνδυάζεται µε
υπόταση απαιτείται άµεση αξιολόγηση και η ανάλογη αντιµετώπιση. Η ταχυκαρδία οφείλεται σε υπογκαιµία,
αντιχολινεργικούς παράγοντες ή πόνο που δεν αντιµετωπίζεται επαρκώς. Η υπέρταση στα παιδιά προκαλείται
από ανεπαρκή αναλγησία, δράση αντιχολινεργικών φαρµάκων, υπερφόρτωση υγρών ή χρήση µικρότερης του
κανονικού περιχειρίδος µέτρησης της ΑΠ. Η υπόταση στα παιδιά υποδηλώνει ανεπαρκή αντικατάσταση υγρών
ή / και αίµατος διεγχειρητικά.
Συχνή και δυσάρεστη επιπλοκή, σπάνια απειλητική για την ζωή. Η συχνότητα αυξάνει
µετά από διόρθωση στραβισµού, αδενοτοµή και ορθοπεδικές επεµβάσεις. Άλλοι προδιαθετικοί παράγοντες είναι
η ηλικία, το φύλο, ιστορικό εµέτων ταξιδιού, αναισθητικές τεχνικές, ανεπαρκής αναλγησία, διάταση του στοµάχου και η ικανότητα του αναισθησιολόγου. Προφυλακτική χρήση αντιεµετικών είναι αποτελεσµατική.
Η υποθερµία διαταράσσει την λειτουργία των αιµοπεταλίων, ελαττώνει τον
µεταβολισµό, παρατείνει την δράση των αναισθητικών φαρµάκων, καθυστερεί την ανάνηψη και µετεγχειρητικά
προκαλεί ρίγος που αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου και επιτείνει τον µετεγχειρητικό πόνο. Επιπλέον πολλοί
ασθενείς βρίσκουν την υποθερµία πολύ δυσάρεστη. Μετεγχειρητικά τα βρέφη και τα περισσότερα παιδιά, ακόµη
και αν είναι υποθερµικά, δεν εµφανίζουν ρίγος. Η υποθερµία πρέπει να προλαµβάνεται και όχι να θεραπεύεται.
Υποθερµία κατά την αφύπνιση πρέπει να αντιµετωπίζεται σκεπάζοντας µε κουβέρτες και θέρµανση µε ακτινοβολία. Σε µεγαλύτερα παιδιά µε ρίγος δεν αρκεί η χορήγηση µεπεριδίνης ή κλονιδίνης αλλά απαιτείται και
ενεργητική επαναθέρµανση. Υπερθερµία κατά την αφύπνιση µπορεί να οφείλεται σε υπερθέρµανση, έναρξη
σηπτικής προσβολής αλλά και κρίσης κακοήθους υπερθερµίας.
Πολλοί παράγοντες, µόνοι τους ή σε συνδυασµό, όπως το παραλήρηµα της
διέγερσης από αναισθητικά, ο πόνος, µεταβολικές και νευρολογικές διαταραχές, απάντηση συµπεριφοράς στην
αιφνίδια αφύπνιση σε άγνωστο περιβάλλον, άγχος του αποχωρισµού, απόφραξη του αεραγωγού που προκαλεί
υποαερισµό και υποξία, µπορεί να προκαλέσουν διέγερση. Πολλούς απ’ αυτούς ο αναισθησιολόγος µπορεί να
τους ελαχιστοποιήσει ή να τους εξαλείψει. Όσον αφορά το παραλήρηµα της αφύπνισης διάφορες θεωρητικές
ερµηνείες έχουν προταθεί µε προεξάρχουσα την ανεπαρκή αντιµετώπιση του πόνου. Η εισαγωγή του δεσφλουρανίου και του σεβοφλουρανίου αύξησε την συχνότητα εµφάνισης της. Η µετεγχειρητική χορήγηση αναλγητικών
και κατασταλτικών είναι αποτελεσµατική αλλά παρατείνει την ανάνηψη και τον χρόνο παραµονής στη ΜΜΑΦ.
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Πόνος κατά την αφύπνιση µπορεί να προκαλέσει απότοµη αφύπνιση και βήχα στον
τραχειοσωλήνα, ταχυκαρδία, υπέρταση, ταχύπνοια, ναυτία και έµετο, ανησυχία αλλά και να επιδεινώσει την
διέγερση της αφύπνισης. Έτσι ο αναισθησιολογικός σχεδιασµός είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει µια στρατηγική µετεγχειρητικής αναλγησίας. Επί πόνου, είναι απαραίτητη η αντιµετώπιση του αφού πρώτα εκτιµηθεί µε την
κατάλληλη κλίµακα. Η διάκριση ανάµεσα στον πόνο, την ανησυχία και άλλες αιτίες που προκαλούν άγχος
σ’ αυτές τις ηλικιακές οµάδες εξακολουθεί να αποτελεί ακόµη µια πρόκληση.
Συµπερασµατικά είναι προφανές ότι καλή προεγχειρητική αξιολόγηση και προετοιµασία, σωστός αναισθησιολογικός σχεδιασµός που περιλαµβάνει και την µετεγχειρητική αναλγησία, γνώση των πιθανών επιπλοκών και
της διαχείρισης τους έχει σαν αποτέλεσµα την πρόληψη και γενικότερα την ελαχιστοποίηση της εµφάνισης
επιπλοκών κατά την αφύπνιση και την επιτυχή αντιµετώπιση τους όταν εµφανιστούν.






































1.Smith’s Anesthesia for Infants and Children, 2006, p. 359-395.
2.Pediatric Anesthesia; Principles & Practice.Bruno Bissonnette, Bernard Dalens, 2002, p.643-660.
3. Pediatric Anaesthesia. Edward Sumner, David J. Hatch. 1999, p.285-302.
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Οι πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες για την αναζωογόνηση στα παιδιά του Παγκόσµιου Συµβουλίου
Αναζωογόνησης (Ιnternational Committee on Resuscitation – ILCOR) εκδόθηκαν το 2005 και δηµοσιεύθηκαν
παράλληλα το ∆εκέµβριο του 2005 στο περιοδικό Circulation. 2005; 112 (suppl IV) υπό την αιγίδα της Αµερικάνικης Καρδιολογικής Εταιρίας, στο περιοδικό Resuscitation.2005; 67 (S1) υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου Αναζωογόνησης και στο Pediatrics υπό την αιγίδα της Αµερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδηµίας.
Με τη γνώση ότι η έκβαση της καρδιακής ανακοπής είναι καλύτερη όταν παρέχεται άµεσα η βασική
καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση από παρευρισκόµενο άτοµο, ο στόχος των πρόσφατων οδηγιών ήταν να
, θα
και θα
απλοποιηθούν κατά το δυνατό, µε την ελπίδα ότι περισσότερα άτοµα θα
όταν χρειαστεί καρδιοπνευµονική αναζωογόνηση. Οι κυριότερες αλλαγές στην αναζωογόνηση του
παιδιού έναντι του 2000 είναι: (όπου ΑΕΑ: αυτόµατος εξωτερικός απινιδωτής)
1. ∆ιαχωρισµός δύο ηλικιακών οµάδων µε όριο τη βρεφική ηλικία. Μετά την ηλικία του έτους οι οδηγίες τόσο
για τη σχέση αερισµού συµπιέσεων όσο και για την τεχνική των συµπιέσεων είναι οι ίδιες για παιδιά και
ενήλικες.
2. Επικέντρωση στην πιθανή αιτία της καρδιακής ανακοπής και όχι στην ηλικία.
3. Προτεραιότητες στη καρδιακή ανακοπή στα παιδιά απουσία µάρτυρα η όταν το επεισόδιο δεν είναι αιφνίδιο
(πχ ασφυξία, call fast)




































































































































4. Προτεραιότητες στην αιφνίδια καρδιακή ανακοπή παρουσία µάρτυρα (πχ αθλητής που καταρρέει, πιθανή
κοιλιακή µαρµαρυγή, call first)


























































































5. Έλεγχος σφυγµού: ∆εν απαιτείται για τους απλούς διασώστες,























































. Για τους επαγγελµατίες υγείας ο έλεγχος
σφυγµού παραµένει στα ίδια σηµεία, αρκεί να γίνεται σε χρόνο < 10 sec.
6. Καρδιακές συµπιέσεις στα βρέφη: Προτείνεται η κυκλοτερής τεχνική µε τους δύο αντίχειρες ενωµένους όταν
οι διασώστες είναι δύο, γιατί επιτυγχάνεται καλύτερη πίεση άρδευσης των στεφανιαίων αρτηριών. Σε
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περίπτωση που ο διασώστης είναι ένας παραµένει η τεχνική των δύο δακτύλων. Το οδηγό σηµείο παραµένει
το ίδιο, ένα δάκτυλο κάτω από τη νοητή γραµµή που ενώνει τις θηλές των µαστών στο κέντρο του στέρνου.
7. Καρδιακές συµπιέσεις στα παιδιά: Είναι αποδεκτές και οι δύο τεχνικές (του ενός ή των δύο χεριών) µε την
προϋπόθεση να






































































































































8. Σχέση συµπιέσεων αερισµού: Ο ρυθµός συµπιέσεων / αερισµού είναι 30: 2 σε περίπτωση απλού διασώστη ή
όταν ο επαγγελµατίας διασώστης είναι µόνος του, σε όλες τις ηλικίες (βρέφη–παιδιά–ενήλικες) πλην των
νεογνών. Σε περίπτωση δύο επαγγελµατιών υγείας ο ρυθµός είναι 15:2.


































































































































































































































9. ∆ίνεται έµφαση στην ποιότητα της βασικής ΚΑΡΠΑ


































































































































































































































































10. Απινίδωση: Είναι αποδεκτή η χρήση των ΑΕΑ µε δυνατότητα άµβλυνσης ενέργειας στα παιδιά > 1 έτος. Αν
δεν υπάρχει διαθέσιµος τέτοιος απινιδωτής, χρησιµοποιήστε κλασσικό ΑΕΑ ενηλίκων στα παιδιά > 1 έτος.
Σε περίπτωση χειροκίνητου απινιδωτή χρησιµοποιήστε 2J/Kg για την πρώτη και 4J/Kg για όλες τις επόµενες
(περίπου 1- 2 min),
δόσεις.
ακολουθεί έλεγχος ρυθµού και αν χρειάζεται δεύτερο shock κοκ. Σε ανθεκτική στην απινίδωση κοιλιακή
µαρµαρυγή/άσφυγµη κοιλιακή ταχυκαρδία χρησιµοποιείστε αδρεναλίνη µετά το δεύτερο shock και αµιοδαρόνη µετά το τρίτο shock.
11. Χορήγηση αδρεναλίνης: Χρησιµοποιήστε την ίδια δόση 10 mcg/Kg, για την πρώτη και όλες τις επόµενες
δόσεις. Οι υψηλές δόσεις αδρεναλίνης δεν συνιστώνται πλέον.
12. Τραχειοσωλήνες: Προτείνονται είτε µε αεροθάλαµο (προτιµώµενοι σε ενδονοσοκοµειακή ανακοπή µε αναµενόµενη σοβαρότερη παθολογία πνευµόνων) ή χωρίς αεροθάλαµο σε όλες τις ηλικίες. Σε κάθε περίπτωση
διασωλήνωσης προτείνεται ο έλεγχος της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα µε καπνογράφο/χρωµατοµετρικό αναλυτή CO2.
13. Ενδοοστική προσπέλαση: Προτείνεται εκτός από την καρδιακή ανακοπή και σε κάθε άλλη περίπτωση που
απαιτείται γρήγορη χορήγηση υγρών ή φαρµάκων σε βρέφη και παιδιά.
14. Σε περίπτωση που ο ασθενής παραµένει σε κωµατώδη κατάσταση µετά την επαναφορά της αυτόµατης
κυκλοφορίας προτείνεται η εφαρµογή θεραπευτικής υποθερµίας για την προστασία του ΚΝΣ.
Παρακάτω δίνονται οι αλγόριθµοι της βασικής και εξειδικευµένης καρδιοπνευµονικής αναζωογόνησης στα
παιδιά, σύµφωνα µε τις θέσεις οµοφωνίας 2005.
















































































































































Το 1994 ιδρύθηκε στην Αµερική το Kέντρο Aναφοράς Περιεγχειρητικής Καρδιακής Ανακοπής στα Παιδιά
(Pediatric Perioperative Cardiac Arrest Registry – POCA) υπό την αιγίδα του Συµβουλίου Επαγγελµατικής
Ευθύνης της Αµερικάνικης Αναισθησιολογικής Εταιρίας ASA, και του Συµβουλίου ∆ιασφάλισης Ποιότητας του
Αναισθησιολογικού τµήµατος της Αµερικάνικης Παιδιατρικής Ακαδηµίας. Η ανάγκη συγκρότησης του παραπάνω κέντρου έγινε προφανής κατά την ανάλυση των κλειστών παιδιατρικών δικαστικών υποθέσεων της ASA.
Ο στόχος ήταν να καταγραφούν οι πιο κοινές αιτίες σχετιζόµενης µε την αναισθησία καρδιακής ανακοπής στα
παιδιά και να αναπτυχθούν στρατηγικές πρόληψης.
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Έλεγχος ανταπόκρισης


























































Ένας διασώστης
Αιφνίδια ανακοπή;



Αναπνέει ; < 10 sec



























∆εν ανταποκρίνεται
Σφυγµός ; < 10 sec
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Αδυναµία αναπνοών








2 αναπνοές διάσωσης
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Υπάρχει κυκλοφορία
1 αναπνοή κάθε 3 sec
Eπανέλεγχος κυκλοφορίας



Έναρξη συµπιέσεων

κάθε 2 sec

Συµπιέσεις δυνατές και γρήγορες ~ 100/min
Eλαχιστοποίηση διακοπών συµπιέσεων
Πλήρης επαναφορά του θώρακα

Eάν δεν έχει ήδη γίνει, κλήση βοήθειας, προσέγγιση ΑΕΑ στα παιδιά
Βρέφος < 1 έτος: Βασική ΚΑΡΠΑ µέχρι την άφιξη της εξειδικευµένης
Παιδί > 1 έτος: Βασική ΚΑΡΠΑ, εφαρµογή ΑΕΑ µετά 5 κύκλους

Άµεση χρήση ΑΕΑ σε αιφνίδια ανακοπή παρουσία µάρτυρα
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Αδρεναλίνη
IV/IO
10mcg/Kg 1:10000 0,1ml/Kg
Aδρεναλίνη, ΕΤ
100mcg/Kg 1:1000 0.1ml/Kg
Επανάληψη κάθε 3 - 5 min
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Συµπιέσεις δυνατές και γρήγορες 100/min
Πλήρης επαναφορά του θώρακα
Ελαχιστοποίηση διακοπών συµπιέσεων
Κύκλος ΚΑΡΠΑ 15:2 , 5 κύκλοι ~ 1-2 min
Αποφυγή υπεραερισµού
Eξασφάλιση αεραγωγού (διασωλήνωση) και έπειτα
Συνεχόµενος αερισµός / συµπιέσεις



Μετά τη διασωλήνωση αερισµός µε 8 - 10 b.p.m
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Aντιαρρυθµικά
Αµιοδαρόνη 5 mg/Kg IV/IO
Ξυλοκαίνη 1mg/Kg IV/IO
Mαγνήσιο 25-50mg/Kg IV/IO
max 2gr TDP
max 2gr TDP



Έλεγχος ρυθµού κάθε 2 min
Εναλλαγή διασωστών αερισµού/συµπιέσεων ανά
κάθε2 2min
min
Ανίχνευση - αντιµετώπιση αντιστρεπτών αιτίων
Υ/Η
T
Υποογκαιµία
Πνευµοθώρακας υπο τάση
Υποξία
Επιπωµατισµός
Υπο/υπερκαλιαιµία Θροµβοεµβολή
Υπογλυκαιµία
Τοξίνες
Υποθερµία
Τραύµα
Υδρογονοκατιόντα
Υδρογονοκατιόντα

Circulation. 2005; 112 (Suppl IV) : IV – 167 – IV - 187
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Από το 1994 µέχρι το 2003 καταγράφηκαν 315 περιπτώσεις περιεγχειρητικής καρδιακής ανακοπής στα
παιδιά σχετιζόµενης µε την αναισθησία, δίνοντας µία συχνότητα 1.4±0.45 (mean±SD) ανά 10.000 παιδιατρικές
χορηγήσεις αναισθησίας. Τα χαρακτηριστικά των ασθενών στις περιόδους 1994–1997 και 1998–2003 φαίνονται
στον πίνακα 1.








Χαρακτηριστικά παιδιατρικών ασθενών µε περιεγχειρητική καρδιακή ανακοπή

























































































58 (36%)*

1 – 5 έτη

47 (31%)

55 (34%)

6 –18 έτη

21 (14%)

48 (30%)*

ΑSA 1 - 2

50 (33%)

43 (27%)

Επείγον

33 (22%)

36 (22%)

Eσωτερικός

112 (74%)

126 (79%)

Θάνατος

40 (26%)

45 (28%)

Μόνιµη βλάβη

8 (5%)

8 (5%)

Προσωρινή βλάβη

104 (68%)

110 (67%)

Καρδιαγγειακό

32%

37%

Φάρµακα

37%

20%*

Αναπνευστικό

20%

27%

Εξοπλισµός

7%

5%

















84 (55%)









< 1 έτος





























* Στατιστικά σηµαντική διαφορά, p<0,05

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της πρώτης περιόδου έδειξε ότι µόνο δύο µεταβλητές, η βαρύτητα κατά
ASAPS 3–5 και η επείγουσα επέµβαση συσχετίζονταν µε τη θνητότητα. Η ηλικία, διορθωµένη κατά βαρύτητα
ASAPS δεν ήταν προγνωστικός δείκτης θνητότητας.
Παρατηρώντας τον πίνακα βλέπουµε ότι άλλαξαν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών της
δεύτερης περιόδου (λιγότεροι ασθενείς βρεφικής ηλικίας και ΑSAPS 1–2). Άλλαξε επίσης η πρωτοπαθής αιτία
της ανακοπής, ενώ στην πρώτη περίοδο κυριαρχούσαν τα αίτια από φαρµακευτική καταστολή στη δεύτερη
περίοδο κυριαρχούσαν τα αίτια από το καρδιαγγειακό σύστηµα. Μία πιθανή εξήγηση για τα ανωτέρω θα
µπορούσε να αποτελεί η ελάττωση των καρδιακών ανακοπών από υπερδοσολογία πτητικών παραγόντων κατά τη
διάρκεια χορήγησης αναισθησίας, η οποία συνέβαινε συνήθως σε ασθενείς βρεφικής ηλικίας καλής γενικής
κατάστασης, µετά την αντικατάσταση της χρήσης του αλοθανίου από το σεβοφλουράνιο. Η θνητότητα στις δύο
περιόδους δεν παρουσίαζε στατιστικά σηµαντική διαφορά (28% έναντι 26%).
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