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Ο πόνος κατά τον φυσιολογικό τοκετό βιώνεται ως ιδιαίτερα ισχυρός από τις περισσότερες επίτοκες. 

Επιπλέον, ο πόνος αυτός µπορεί να έχει δυσµενή αποτελέσµατα για τη µητέρα, το έµβρυο και την εξέλιξη του 

τοκετού συνολικά. Στις µέρες µας η αναλγησία κατά τον φυσιολογικό τοκετό κρίνεται απαραίτητη και αναζη-

τείται η µέθοδος µε την καλύτερη αποτελεσµατικότητα και τη µεγαλύτερη ασφάλεια (δηλαδή, το βέλτιστο 

φαρµακολογικό profil). Εδώ θα αναφερθούν τα νεώτερα δεδοµένα για τους κεντρικούς νευρικούς αποκλεισµούς, 

την παρεντερική χρήση οπιοειδών, τη χρήση εισπνεόµενων αναισθητικών και την εφαρµογή εναλλακτικών µη 

φαρµακευτικών τεχνικών για την παροχή αναλγησίας κατά το φυσιολογικό τοκετό.   

Είναι γνωστό ότι ο φυσιολογικός τοκετός εξελίσσεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο εκτείνεται από την 

έναρξη των συσπάσεων της µήτρας µέχρι την πλήρη διαστολή του τραχήλου. Ο πόνος σε αυτό το στάδιο είναι 

σπλαχνικός, οφείλεται σε µηχανική διάταση των τοιχωµάτων της µήτρας και του τραχήλου και µεταφέρεται 

µέσω των σπλαχνικών  προσαγωγών ινών που εισέρχονται στο νωτιαίο µυελό στο επίπεδο των Θ10, Θ11, Θ12 

και Ο1 νευροτοµίων. Το δεύτερο στάδιο ορίζεται από την πλήρη διαστολή του τραχήλου µέχρι τη γέννηση του 

παιδιού. Ο πόνος στο στάδιο αυτό γίνεται περισσότερο σωµατικός, οφείλεται στη διάταση του περινέου και 

µεταφέρεται µέσω των αιδιοικών νεύρων στα Ι1, Ι2, Ι4 νωτιαία νευροτόµια. Το τρίτο στάδιο περιλαµβάνει τη 

«γέννηση» του πλακούντα. Η ένταση του πόνου που βιώνει κάθε επίτοκος επηρεάζεται από: (α) τη χρήση 

ωκυτοκίνης, η χορήγηση της οποίας αυξάνει την ένταση του πόνου και (β) τον αριθµό των τοκετών. Οι πρωτο-

τόκες φαίνεται να πονούν περισσότερο κατά το πρώτο στάδιο, ενώ οι πολύτοκες αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο 

πόνο στο δεύτερο στάδιο (1). * + , - . / 0 1 2 3 4 5 . 6 6 7 6 1 8 2 / 4 6
   

Η επισκληρίδια αναλγησία αποτελεί βασικό κοµµάτι της αναλγησίας κατά τον φυσιολογικό τοκετό. Μια 

ποικιλία φαρµάκων και δόσεων σε πολλαπλούς συνδυασµούς έχουν δοκιµαστεί µε βασικό πλεονέκτηµα όλων 

των πρωτοκόλλων την µεγάλη ανακούφιση των επιτόκων από τον πόνο (περίπου 80% των επιτόκων θεωρούν 

εξαιρετική την αναλγησία µετά από επισκληρίδιο) (2,3,4,5). Οι προβληµατισµοί για τη χρήση της επισκληριδίου 

προκύπτουν από την ενδεχόµενη επίδρασή της: (α) στο µαιευτικό αποτέλεσµα, (β) στο νεογνό και (γ) τις πιθανές 

επιπλοκές της.   

Τα ποσοστά καισαρικών τοµών δεν φαίνεται να αυξάνουν µε την εφαρµογή περιοχικών τεχνικών (6). 

Αντιθέτως, η χρήση επισκληριδίου φαίνεται να µειώνει το ποσοστό καισαρικών τοµών σε πολύδυµες κυήσεις 

(4). Ωστόσο, αναφέρεται αυξηµένη συχνότητα επεµβατικά διεκπεραιούµενων τοκετών µετά από επισκληρίδιο 

αναλγησία (7). Οι περισσότερες µελέτες συγκλίνουν στο ότι η επισκληρίδιος µπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του 

τοκετού, χωρίς όµως να είναι εµφανής η κλινική σηµασία αυτής της παράτασης (6,8). Η χρήση ωκυτοκίνης 

φαίνεται να µην επηρεάζεται από την εφαρµογή επισκληριδίου αναλγησίας, καθώς συνήθως αυτή έχει προ-

αποφασιστεί από τους µαιευτήρες µε κριτήριο την πορεία του τοκετού (9). 

Η επίδραση της επισκληριδίου στο νεογνό έχει επίσης µελετηθεί. Η χρήση αραιών διαλυµάτων τοπικών 

αναισθητικών φαίνεται να µειώνει την ποσότητα του φαρµάκου που διέρχεται από τον πλακούντα και εποµένως 

την πιθανότητα ανεπιθύµητων επιδράσεων στο έµβρυο. Αµέσως µετά τη χορήγηση οπιοειδών επισκληριδίως 

µπορεί να παρατηρηθούν παροδικές αλλαγές στον εµβρυϊκό ρυθµό (βραδυκαρδία, κατάργηση ποικιλοµορφίας), 

χωρίς όµως αντίστοιχες διαταραχές στο νεογνό κατά τη γέννηση του. Ακόµη, η υπόταση που µπορεί να εµφα-

νιστεί στη µητέρα µετά τον αποκλεισµό ή η επίδραση της επισκληριδίου στην εξέλιξη του τοκετού µπορεί να 

επηρεάσουν το νεογνό (10). 

Όσον αφορά τις επιπλοκές από την εφαρµογή επισκληρίδιας προσπέλασης φαίνεται να ισχύουν τα παρα-

κάτω: (α) αν και έχει παρατηρηθεί κάποια σχέση µεταξύ εµφάνισης πυρετού και επισκληριδίου αναλγησίας στη 
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µητέρα, αυτό δεν φαίνεται να έχει περαιτέρω επιπλοκές στη µητέρα ή το έµβρυο, (β)
 
η κεφαλαλγία µετά από 

τρώση της σκληράς µήνιγγας εµφανίζεται συχνότερα στο µαιευτικό πληθυσµό, (γ) η πιθανότητα νευρολογικών 

επιπλοκών είναι υπαρκτή, ωστόσο πρέπει να γνωρίζουµε ότι ο τραυµατισµός του σφιγκτήρα του πρωκτού 

σχετίζεται περισσότερο µε την χρήση µεταλλικού εµβρυουλκού και την πολυτοκία, παρά µε την χρήση 

επισκληριδίου ή ωκυτοκίνης, ενώ και οι διαταραχές στην οσφυοϊερά περιοχή και τα κάτω άκρα εµφανίζονται 

συχνά µετά τον τοκετό χωρίς να συνδέονται απαραίτητα µε την εφαρµογή κεντρικού αποκλεισµού (4). Η 

λοίµωξη του ΚΝΣ ή η τοπική φλεγµονή στη θέση του επισκληριδίου καθετήρα είναι εξαιρετικά σπάνια, αν και η 

επιµόλυνση του άκρου του επισκληρίδιου καθετήρα είναι συχνότερη απ’ ότι στη γενική χειρουργική ή τη 

γυναικολογική χειρουργική, λόγω της εύκολης ανάπτυξης µικροβίων στο αµνιακό υγρό που µπορεί να επαλήφει 

τον καθετήρα µετά τη θέση εξόδου από το δέρµα. Για το λόγο αυτό απαιτείται στεγανή κάλυψη στη θέση 

τοποθέτησής του (11). 

Η σύγχρονη τάση στον ανώδυνο τοκετό είναι η χρήση τοπικών αναισθητικών χαµηλών συγκεντρώσεων 

(0.0625-0.125%) σε συνδυασµό µε οπιοειδή [φεντανύλη (2 µg/ml), σουφεντανίλη (0.5-0.6 µg/ml)] επισκληριδίως 

για την εκκίνηση και τη διατήρηση της αναλγησίας (3,4). Τα νεώτερα τοπικά αναισθητικά, λεβοβουπιβακαϊνη 

και ροπιβακαϊνη, φαίνεται να προσφέρουν εξαιρετική αναλγησία κατά τον τοκετό, µε µικρές διαφορές µεταξύ 

τους ως προς το µαιευτικό αποτέλεσµα και τις επιδράσεις στο έµβρυο (12). Τα παραπάνω αναισθητικά µπορεί να 

προκαλούν µικρότερο κινητικό αποκλεισµό και να είναι λιγότερο καρδιοτοξικά από τη ρακεµική µπουπιβακαϊνη, 

ωστόσο φαίνεται να προκαλούν αυξηµένες αναλγητικές ανάγκες, γεγονός που αυξάνει το κόστος χρήσης τους 

(13). Η πιθανότητα εµφάνισης υπότασης ή τοξικότητας από τη χρήση των τοπικών αναισθητικών φαίνεται να 

αποµακρύνεται µε τη χρήση αραιότερων διαλυµάτων (3,4,7). Η κλονιδίνη και η νεοστιγµίνη είναι δύο παρά-

γοντες µε δράση στο επίπεδο του νωτιαίου µυελού (αυξάνουν την απελευθέρωση της ακετυλχολίνης) που έχουν 

επίσης χορηγηθεί επισκληριδίως για αναλγησία κατά τον φυσιολογικό τοκετό. Η κλονιδίνη (75-150 µg) φαίνεται 

να έχει αναλγητική δράση χορηγούµενη επισκληριδίως, αλλά και να µειώνει την απαιτούµενη δόση του τοπικού 

αναισθητικού. Η νεοστιγµίνη (750 µg) προσφέρει αποτελεσµατική αναλγησία σε συνδυασµό µε σουφεντανίλη ή 

κλονιδίνη (14). 

Iδιαίτερα δηµοφιλής είναι η χρήση της επισκληρίδιας αναλγησίας ελεγχόµενης από τον ασθενή (patient 

controlled epidural analgesia-PCEA), η οποία φαίνεται ότι µειώνει έως και 30% τη συνολική δόση τοπικού 

αναισθητικού µε αποτέλεσµα: (α) τη µείωση των συναφών ανεπιθύµητων ενεργειών και (β) την παράλληλη 

µείωση του φόρτου εργασίας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τα µειονεκτήµατα αυτής της µεθόδου 

προκύπτουν από την πιθανότητα εµφάνισης υπερδοσολογίας λόγω υπερβολικής χρήσης από την έγκυο ή 

τεχνικής βλάβης της συσκευής. Η χρήση αυτής της µεθόδου επιβάλλει κατάλληλη εκπαίδευση του ιατρονο-

σηλευτικού προσωπικού και στενή παρακολούθηση (τακτική καταγραφή αρτηριακής πίεσης, καρδιακής και 

αναπνευστικής συχνότητας, εκτίµηση αισθητικού και κινητικού αποκλεισµού και αναλγητικού αποτελέσµατος), 

αλλά και έγγραφες οδηγίες περί του πρακτέου σε περίπτωση βραδυκαρδίας, πτώσης πιέσεως και αναπνευστικής 

καταστολής (15).  

Η ασφάλεια χρήσης αυτών των αυτοχρησιµοποιούµενων συσκευών στηρίζεται στα εξής: (α) την προσεκτική 

επιλογή των ρυθµίσεων, όπως είναι ο βασικός ρυθµός: 4-10 ml, η χορήγηση εφάπαξ δόσης (bolus): 5-10 ml, το 

µεσοδιάστηµα δόσεων/χρόνος αποκλεισµού χορήγησης επιπλέον δόσης (lock out): 10-15 min, το όριο ωριαίας 

δόσης (hourly dose limit): 15-20 ml/h (µg/ml), (β) η εκπαίδευση του χρήστη πριν από την εφαρµογή της, (γ) η 

προστασία της συσκευής από τυχόν παρεµβάσεις στη ρύθµισή της εκ µέρους του ασθενούς και (δ) η βελτίωση 

της τεχνολογίας των συσκευών (15).  � + � � 3 . � � . 0 � 6 7 6 1 8 2 / 4 6 � � - . / 0 1 2 3 4 5 . � � � 	 - 6 3 6 � 7 � � . 5 � � � / 	 7 5 	 6 / 
 � � � � 	 �
Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται η υπαραχνοειδής και η συνδυασµένη υπαραχνοειδής+επισκληρίδιος 

αναλγησία για φυσιολογικό τοκετό. Η χορήγηση τοπικών αναισθητικών (βουπιβακαϊνη ή ροπιβακαϊνη 2.5 mg) 

σε συνδυασµό µε οπιοειδή (φεντανύλη 25 µg ή σουφεντανίλη 10 µg) υπαραχνοειδώς προσφέρει ικανοποιητική 

αναλγησία µε ταχεία έναρξη δράσης και διάρκεια αναλγησίας περίπου 2 ωρών (16). Η εφάπαξ χορήγηση των 

παραπάνω φαρµάκων υπαραχνοειδώς µπορεί να αρκεί για την πραγµατοποίηση του τοκετού όταν γίνεται σε 

επίτοκες µε προχωρηµένη διαστολή (>5cm και <8cm). Όµως, οι τοκετοί διαρκούν απρόβλεπτα περισσότερο, 
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γεγονός που κάνει αναγκαία την παρουσία ενός επισκληριδίου καθετήρα. Η συνδυασµένη υπαραχνοειδής + 

επισκληρίδιος αναλγησία προσφέρει µεν το πλεονέκτηµα της ταχείας έναρξης αναλγησίας, ωστόσο είναι 

επισφαλής η παραµονή του καθετήρα στη σωστή θέση και για το λόγο αυτό αποφεύγεται σε τοκετoύς που έχουν 

αυξηµένη πιθανότητα να εξελιχθούν σε καισαρική τοµή (15). Η χορήγηση οπιοειδών υπαραχνοειδώς αυξάνει τον 

κίνδυνο εµφάνισης κνησµού, υπερτονικότητας της µήτρας ή εµβρυϊκής βραδυκαρδίας, η οποία όµως σπανίως 

οδηγεί σε καισαρική τοµή (16). � + , 7 5 � � 1 � � . 6 0 6 . � 7 5 � 
 	 . 0 � � 5 � � 6 7 6 1 8 2 / 4 6 �
Τα παρεντερικά χορηγούµενα οπιοειδή δεν είναι σε καµία περίπτωση εξίσου αποτελεσµατικά µε την 

επισκληρίδιο αναλγησία, άρα συνιστάται η χρήση τους µόνο σε απουσία της (17). Η πεθιδίνη (50 mg ΕΜ ή ΕΦ, 

PCA: bolus 15mg, lock-out 10 min) εξακολουθεί να χρησιµοποιείται σε αρκετά κέντρα παρά το ότι παρέχει 

µικρή ανακούφιση από τον πόνο, προκαλεί καταστολή, ναυτία και εµετό στη µητέρα και παρατεταµένη 

αναπνευστική καταστολή στο έµβρυο (17,18). Η φεντανύλη έχει χρησιµοποιηθεί είτε σε εφάπαξ ΕΦ χορήγηση 

(2-3µg/kg, επανάληψη µετά από 45-60 min) είτε σε PCA (bolus: 25-50 µg, lock-out: 5-10 min) και προσφέρει 

καλύτερη αναλγησία από την πεθιδίνη, µε µικρότερη καταστολή στο έµβρυο (17). Τα φαρµακολογικά χαρακτη-

ριστικά της ρεµιφεντανίλης (ταχεία έναρξη και βραχεία διάρκεια δράσης, ταχεία αποβολή) την κάνουν ελκυστική 

για τη χρήση της κατά το φυσιολογικό τοκετό. H χορήγηση ρεµιφεντανίλης (PCA, bolus: 0.25-0.5 g/kg, lock-out: 

1-2 min) φαίνεται να προσφέρει καλύτερη αναλγησία από την πεθιδίνη αλλά και το Ν2Ο, αλλά προκαλεί κνησµό 

και αναπνευστική καταστολή στη µητέρα, η οποία όµως αναστρέφεται ταχέως και να µην είναι κλινικά 

σηµαντική, ενώ περνά τον πλακούντα, αλλά φαίνεται να µεταβολίζεται ταχέως από το έµβρυο και προκαλεί 

µεταβολές στον εµβρυϊκό καρδιακό ρυθµό, που δεν φαίνεται όµως να χρειάζονται παρέµβαση (18,19).   � + , . / - 7 � � 
 � 7 2 � 5 � �
Το µίγµα πρωτοξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) 50% µε οξυγόνο είναι το πλέον χρησιµοποιηµένο εισπνεόµενο 

αναισθητικό για αναλγησία κατά το φυσιολογικό τοκετό. Παρόλο προσφέρει µικρή ανακούφιση από τον πόνο, 

ωστόσο οι επίτοκες δηλώνουν ικανοποιηµένες από τη χρήση του, έχει λίγες ανεπιθύµητες ενέργειες και µπορεί 

να εφαρµοστεί άµεσα σε προχωρηµένους τοκετούς (20). Η διακεκοµµένη χορήγηση σεβοφλουρανίου (αρχίζει η 

χορήγηση 60 sec πριν την έναρξη της συστολής σε εισπνεόµενη συγκέντρωση σεβοφλουρανίου 2%-3%, µε 

µίγµα αέρα/Ο2 FiO250% και διακόπτεται η χορήγηση στη µέγιστη ένταση της συστολής). Αυτό φαίνεται να είναι 

πιο αποτελεσµατικό από το τη χορήγηση Ν2Ο. Ωστόσο, απαιτεί συνεχής παρουσία αναισθησιολόγου και 

χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για τη διαπίστωση της επίδρασης τoυ πτητικού αναισθητικού στη νευροφυσιολογία 

του εµβρύου και την εξέλιξη του τοκετού (21). � + � � 1 � 7 . / 
 � �
Ο βελονισµός φαίνεται να είναι χρήσιµος κατά τον φυσιολογικό τοκετό ως συµπλήρωµα των παραδοσιακών 

µεθόδων αναλγησίας (φαίνεται πως µειώνει την κατανάλωση πεθιδίνης ή τη χρήση επισκληριδίου αναλγησίας). 

Ωστόσο, για την εφαρµογή του απαιτείται γνώση και εµπειρία. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται για την τεκµηρίωση 

του ρόλου του βελονισµού στον ανώδυνο τοκετό (22).  � + � . 6 5 � 3 
 . 0 � � � 6 3 
 � 8 � 2 1 � 0 � 3 . 0 � 	 7 � 	 3 . 0 � 	 � 3 � 
 . / 
 � 	
Η χρήση διαδερµικού ηλεκτρικού νευρικού ερεθισµού (transcutaneous electrical nerve stimulation-TENS) 

καταστέλλει τη µετάδοση των σηµάτων πόνου από τις µικρές ίνες (Αδ και C) διεγείροντας εκλεκτικά τις µεγάλες 

ίνες (Αβ), οι οποίες µεταδίδουν τα σήµατα µη επώδυνων πληροφοριών. Ωστόσο, ο TENS κατά τον τοκετό δεν  

φαίνεται να προσφέρει αποτελεσµατική αναλγησία (23).   � + , 
 � 	 
 . / 2 / � 7 � 3 �
Μετά από εµβύθιση της επιτόκου σε νερό κατά το 1

ο
 στάδιο του τοκετού οι επίτοκες αναφέρουν µικρότερο 

πόνο, ενώ παρατηρήθηκε µείωση στη χρήση αναλγητικών, χωρίς ανεπιθύµητες επιδράσεις στο µαιευτικό αποτέ-

λεσµα ή το νεογνό (24).  

 



 44 

� + � - 7 � / 2
Λίγες είναι οι αξιόπιστες µελέτες που ερεύνησαν το ρόλο της ύπνωσης στο φυσιολογικό τοκετό. Αυτές 

δείχνουν µείωση των αναγκών για τη χρήση συµβατικών µεθόδων αναλγησίας (25). 

Συµπερασµατικά, από τις µέχρι σήµερα διαθέσιµες µεθόδους αναλγησίας κατά το φυσιολογικό τοκετό, η 

περιοχική αναλγησία (επισκληρίδιος, υπαραχνοειδής ή συνδυασµός τους) φαίνεται να έχει την καλύτερη σχέση 

αποτελεσµατικότητας-ασφάλειας. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για την 

εφαρµογή της ή αδυναµία παροχής της σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Η συστηµατική αναλγησία (παρεντερικά 

οπιοειδή, εισπνεόµενα αναισθητικά) µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά, αλλά παραµένει λιγότερο αποτε-

λεσµατική και περισσότερο επικίνδυνη από την περιοχική αναλγησία. Οι εναλλακτικές µη-φαρµακευτικές 

παρεµβάσεις µπορεί να είναι ασφαλείς και αποτελεσµατικές όταν χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε περιοχικές 

τεχνικές, αλλά δεν φαίνεται να λειτουργούν µεµονωµένα. � � � � � � � � 	 
 � 	
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Σήµερα, το 24% των τοκετών γίνεται µε καισαρική τοµή (ΚΤ). Ιδανική µέθοδος αναισθησίας δεν υπάρχει 

στην ΚΤ. Όλες οι µέθοδοι έχουν τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους. Η αναισθησία παραµένει ακόµη 

και σήµερα µια από τις κύριες αιτίες µητρικής θνητότητας (3%-12%) (1, 2). Οι περισσότεροι µητρικοί θάνατοι 

συνδέονται µε την εισαγωγή στη γενική αναισθησία (ΓΑ) και οφείλονται στην αποτυχία διασωλήνωσης της 

τραχείας και εξασφάλισης του αερισµού της επιτόκου και σε εισρόφηση του γαστρικού περιεχοµένου (3). Για 

τους παραπάνω λόγους, η γενική αναισθησία, αν και συνιστάται σε ορισµένες περιπτώσεις επείγουσας ΚΤ, εν 

τούτοις χάνει έδαφος από την αυξανόµενη χρήση της περιοχικής αναισθησίας (ΠΑ). Σε ορισµένα κέντρα η 

χρήση της ΠΑ στην ΚΤ υπερβαίνει το 80% (4). Η προετοιµασία της  επιτόκου για ΚΤ περιλαµβάνει:  

1. Τη λήψη µέτρων για την πρόληψη αναγωγής και εισρόφησης. Χορηγούνται αντιόξινα σκευάσµατα, Η2 

αναστολείς, αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, κιτρικό νάτριο και γαστροκινητικά φάρµακα (µετοκλοπρα-

µίδη). 

2. Την εξασφάλιση της συνεργασίας και της ηρεµίας της επιτόκου διατηρώντας καλή λεκτική επικοινωνία µαζί 

της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξηµένου άγχους µπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως διαζεπάµη 2-5 mg ή 

µιδαζολάµη 0.5-2 mg ή εναλλακτικά από το στόµα διαζεπάµη 5 mg 1-2 ώρες πριν από την ΚΤ. Λαµβάνεται 

πάντοτε υπόψη στην περίπτωση αυτή, η πιθανότητα ότι η χορήγηση βενζοδιαζεπίνης µπορεί να προκαλέσει 

στο νεογνό καταστολή, ίκτερο, υποτονία και κακή θερµορύθµιση (5).  

3. Τη σωστή προενυδάτωση της εγκύου µε χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυµάτων 15-20 ml/kg (κυρίως 

Ringer’s lactate) 30 min πριν την επέµβαση, διότι έτσι ελαττώνεται η πιθανότητα πρόκλησης συστηµατικής 

υπότασης µετά από την εφαρµογή της ΠΑ και βελτιώνεται η µητροπλακουντιακή κυκλοφορία και η 

απόδοση οξυγόνου στο έµβρυο (6). Η χορήγηση διαλυµάτων γλυκόζης αντενδείκνυται, διότι προκαλεί 

υπεργλυκαιµία και υπερινσουλιναιµία στο έµβρυο, καθώς και αυξηµένη πιθανότητα εκδήλωσης ίκτερου (7). 

4. Την προοξυγόνωση της επιτόκου, την τοποθέτησή της σε αριστερή πλαγία θέση ή µε δεξιά υπέγερση της 

οσφύος και την εφαρµογή του κατάλληλου monitoring (αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα µητέρας και 

εµβρύου (Fetal Heart Rate), SpO2, ΗΚΓ, ETCO2). Η παρακολούθηση του διαστήµατος ST στο ΗΚΓ είναι 

αµφιλεγόµενης αξίας, διότι αν και έχει παρατηρηθεί πτώση του ST κατά τη διάρκεια της ΚΤ, εντούτοις δεν 

βρέθηκε αντίστοιχα θετική συσχέτιση µε τα επίπεδα του CKMB στο αίµα (8).   

  Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής της ΠΑ στην ΚΤ είναι: 

1. Αποφυγή κινδύνου εισρόφησης και αποτυχίας διασωλήνωσης της τραχείας. 

2. Η µητέρα βιώνει τη γέννηση του παιδιού της. Σε πολλά νοσοκοµεία επιτρέπεται και η παρουσία του πατέρα. 

3. Μειώνεται η απώλεια αίµατος. 

4. Εξασφαλίζεται µεγαλύτερος χρόνος στο χειρουργό για την έξοδο του εµβρύου χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις. 

5. Αποφεύγεται η καταστολή των νευροσυµπεριφεριολογικών λειτουργιών του νεογνού, η οποία παρατηρείται 

µε τη ΓΑ άµεσα µετά από την ΚΤ. 

6. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρµογής άριστης µετεγχειρητικής αναλγησίας µέσω του επισκληρίδιου 

καθετήρα. 

7. Έγκαιρη κινητοποίηση της µητέρας και µείωση του κινδύνου θροµβοεµβολικών επεισοδίων. 

Οι αντενδείξεις εφαρµογής ΠΑ στην ΚΤ περιλαµβάνουν: τη συστηµατική σήψη, τη φλεγµονή στο σηµείο 

της προσπέλασης, τις διαταραχές του πηκτικού µηχανισµού, την αιµορραγική διάθεση, την υποογκαιµία, τις 

καρδιοπάθειες (κυρίως, πνευµονική υπέρταση και στένωση αορτικής βαλβίδας), την άρνηση της επιτόκου ή την 

αδυναµία συνεργασίας µαζί της, την  αλλεργία στα τοπικά αναισθητικά και την παρουσία νευρολογικής νόσου 

της µητέρας.  � - 6 3 6 � 7 � � . 5 � � 6 7 6 . / 
 2 / 4 6 / � 2 7 0 6 . / 6 3 . 0 � � � 
 �
Η υπαραχνοειδής αναισθησία (ΥΑ) είναι η δηµοφιλέστερη τεχνική σήµερα για την καισαρική τοµή. Αποτε-

λεί απλή τεχνική (ποσοστό επιτυχίας 98%), είναι περισσότερο αξιόπιστη από την επισκληρίδια, απαιτείται χορή-

γηση µικρότερης ποσότητας τοπικού αναισθητικού (ΤΑ) και επιτυγχάνεται ταχεία εγκατάσταση του νευρικού 
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αποκλεισµού (<10 min). Σε έρευνα που έγινε στη Σουηδία βρέθηκε ότι το 90% των προγραµµατισµένων και το 

80% των επειγόντων ΚΤ διεξάγονται µε υπαραχνοειδή αναισθησία (4). Για την υπαραχνοειδή αναισθησία προτι-

µάται η χορήγηση κατάλληλων υπέρβαρων διαλυµάτων βουπιβακαΐνης 0.5% (10-15 mg), λεβοβουπιβακαΐνης 

0.5% (10-15 mg), ροπιβακαΐνης 0.5% (15-20 mg) ή λιδοκαΐνης (70-80 mg). H προσθήκη των οπιοειδών στην 

ΥΑ σε συνδυασµό µε τα τοπικά αναισθητικά αµβλύνει τα µειονεκτήµατά τους (υπόταση) και παρατείνει τη 

διάρκεια δράσης τους (9). Συνήθως, χορηγείται φεντανύλη 10-20 µg, ενώ η προσθήκη µορφίνης 0.1-0.25 mg 

παρατείνει τη µετεγχειρητική αναλγησία. Εναλλακτικά, µπορεί να χορηγηθεί υπαραχνοειδώς µεπεριδίνη 80-100 

mg (σαν µόνος αναλγητικός παράγοντας) για την εξασφάλιση αναλγησίας, η οποία διαρκεί έως και 6 ώρες µετά 

από την ΚΤ (10). Το κυριότερο µειονέκτηµα της ΥΑ είναι η περιορισµένη δυνατότητα ελέγχου της έκτασης και 

της διάρκειας του αισθητικού και κινητικού αποκλεισµού. Η τοποθέτηση µικροκαθετήρων συνεχούς έγχυσης 

εξασφαλίζει σταδιακό έλεγχο του συµπαθητικού αποκλεισµού και έλεγχο του ύψους και της διάρκειας της αναι-

σθησίας, λόγω όµως των τεχνικών δυσκολιών και των επιπλοκών που συνοδεύουν τη χρήση τους (ιππουριδική 

συνδροµή, αραχνοειδίτιδα) χρησιµοποιούνται σπάνια (11). Η ΥΑ σε σύγκριση µε την επισκληρίδια αναισθησία 

(ΕΑ) εξασφαλίζει ταχύτερη εγκατάσταση του αισθητικού και κινητικού αποκλεισµού, συνοδεύεται από µικρότε-

ρο ποσοστό ρίγους, προκαλεί όµως µεγαλύτερο ποσοστό υπότασης (80% έναντι 40% στην ΕΑ). Η υπόταση 

αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή και πρέπει να αντιµετωπίζεται άµεσα, διότι όταν παρατείνεται πέραν των 2 min 

µπορεί να προκαλέσει οξέωση του εµβρύου και επακόλουθες νευροσυµπεριφοριολογικές διαταραχές του 

νεογνού. Για την αποφυγή και την αντιµετώπισή της προτείνεται η ταχεία χορήγηση κρυσταλλοειδών διαλυµά-

των και η ενδοφλέβια χορήγηση εφεδρίνης, σε εφάπαξ δόσεις 5-10 mg ή σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση σε 

περιπτώσεις εµµένουσας υπότασης (12, 13). Επίσης, αποτελεσµατική είναι η προενυδάτωση µε κολλοειδή 

διαλύµατα και η χορήγηση φαινυλεφρίνης (14, 15). Άλλες επιπλοκές της ΥΑ είναι η κεφαλαλγία, η οποία 

εµφανίζει σήµερα µικρή συχνότητα <1% λόγω της χρήσης βελονών µικρού εύρους, η οσφυαλγία, οι χρόνιες 

νευρολογικές επιπλοκές (χρόνια συµφυτική αραχνοειδίτιδα), το ρίγος, η ναυτία και η τοξικότητα των τοπικών 

αναισθητικών από το κεντρικό νευρικό σύστηµα  και το καρδιαγγειακό (4). , - . / 0 1 2 3 4 5 . � � 6 7 6 . / 
 2 / 4 6 / � 2 7 0 6 . / 6 3 . 0 � � � 
 �
 Η επισκληρίδιος αναισθησία � ΕΑ) σε σύγκριση µε την ΥΑ αποτελεί πιο πολύπλοκη τεχνική, παρουσιάζει 

καθυστέρηση στην εγκατάσταση του αποκλεισµού και αυξηµένο κίνδυνο τοξικότητας της µητέρας και του 

εµβρύου, δίδει όµως τη δυνατότητα συµπληρωµατικής χορήγησης φαρµάκων, εξασφαλίζει ικανοποιητική 

µετεγχειρητική αναλγησία και συνοδεύεται από µικρότερη συχνότητα πρόκλησης υπότασης ή εµφάνισης 

κεφαλαλγίας. Επιπλοκές της ΕΑ είναι η υπόταση, η οσφυαλγία,  η κεφαλαλγία µετά από τρώση της σκληράς 

µήνιγγας, το επισκληρίδιο αιµάτωµα, η ολική ραχιαία και η αραχνοειδίτιδα (11). Μετά την τοποθέτηση του 

επισκληριδίου καθετήρα δίνεται δοκιµαστική δόση  λιδοκαΐνης 2% (2-3 ml), µε ή χωρίς αδρεναλίνη και στη 

συνέχεια χορηγούνται τα τοπικά αναισθητικά σταδιακά (16). Με την προσθήκη µικρών δόσεων αδρεναλίνης στα 

ΤΑ ελαττώνεται η τοξικότητά τους, αυξάνεται η επιτυχία του αποκλεισµού και ελαττώνεται η συχνότητα και το 

µέγεθος της προκαλούµενης υπότασης. Σε περίπτωση αποτυχίας της επισκληρίδιας τεχνικής, η επόµενη κίνηση 

είναι η υπαραχνοειδής προσπέλαση, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος πρόκλησης υψηλού αποκλεισµού ή ολικής 

ραχιαίας (17). Τα τοπικά αναισθητικά που χρησιµοποιούνται επισκληριδίως είναι η λιδοκαΐνη 2%, η βουπι-

βακαΐνη 0.5% και τα νεώτερα, ροπιβακαΐνη 0.5% ή 0.75% και λεβοβουπιβακαΐνη 0.5%, τα οποία συγκριτικά µε 

τη βουπιβακαΐνη εµφανίζουν µικρότερη καρδιοτοξικότητα και µικρότερη διάρκεια του κινητικού αποκλεισµού.  , - . / 0 1 2 3 4 5 . 6 5 . � 8 � � . 3 2 � . 0 � 0 6 . 
 � � � 8 � � . 3 2 � . 0 � 6 7 6 1 8 2 / 4 6 / � 2 7 0 6 . / 6 3 . 0 � � � 
 �
Ο συνδυασµός επισκληρίδιας χορήγησης τοπικών αναισθητικών και οπιοειδών επιταχύνει την έναρξη 

δράσης των ΤΑ, παρατείνει τη διάρκεια δράσης των, βελτιώνει την ποιότητα του αποκλεισµού και επιτρέπει τη 

χρήση µικρότερων δόσεων ΤΑ (µικρότερου βαθµού και διάρκειας κινητικός αποκλεισµός, µειωµένη τοξικότητα) 

(18). Η φεντανύλη επισκληριδίως σε δόση 0.05-0.75 mg παρέχει καλή διεγχειρητική αναλγησία και µικρής 

διάρκειας µετεγχειρητική (120-240 min). Η µορφίνη επισκληριδίως σε δόση 3-4 mg παρέχει µετεγχειρητική 

αναλγησία διάρκειας 720-1440 min, ενώ η διαµορφίνη παρέχει καλή διεγχειρητική και µετεγχειρητική αναλγη-

σία και επιπλέον δεν προκαλεί όψιµη αναπνευστική καταστολή. Επίσης, µπορεί να χορηγηθεί µεπεριδίνη (50-75 

mg), η οποία παρέχει µετεγχειρητική αναλγησία διάρκειας 240-720 min. Πρόσφατα, έχουν χρησιµοποιηθεί για 
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επισκληρίδια αναλγησία η αποθηκευµένη σε λιποσώµατα µορφίνη, η οποία αποδεσµεύεται σταδιακά στον 

επισκληρίδιο χώρο (Depo Dur), η νεοστιγµίνη, καθώς και οι α2 αδρενεργικοί αγωνιστές, όπως κλονιδίνη και 

δεξµεδετοµιδίνη (υπό έρευνα) (18). Η συνεχής επισκληρίδιος µετεγχειρητική αναλγησία στη ΚΤ επιτυγχάνεται 

µε συσκευές συνεχούς εγχύσεως και µε PCEA (Patient Controlled Epidural Analgesia).  � 	 7 5 	 6 / 
 � 7 2 � - . / 0 1 2 3 4 5 . � � � 	 - 6 3 6 � 7 � � . 5 � � 6 7 6 . / 
 2 / 4 6 / � 2 7 0 6 . / 6 3 . 0 � � � 
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Η τεχνική αυτή συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα της υπαραχνοειδούς και της επισκληρίδιας αναισθησίας, διότι 

εξασφαλίζει ταχεία εγκατάσταση του αποκλεισµού και τη δυνατότητα χορήγησης µετεγχειρητρικής αναλγησίας. 

Με τη συνδυασµένη επισκληρίδια + υπαραχνοειδή αναισθησία η συχνότητα εµφάνισης κεφαλαλγίας και 

υπότασης είναι µικρότερη συγκριτικά µε την ΥΑ µόνη (19). Μειονέκτηµα της τεχνικής είναι ο κίνδυνος εισόδου 

του επισκληρίδιου καθετήρα στον υπαραχνοειδή χώρο διαµέσου της οπής της σκληράς µήνιγγας (20).  � � 7 . 0 � 6 7 6 . / 
 2 / 4 6 / � 2 7 0 6 . / 6 3 . 0 � � � 
 �
Ενδείξεις χορήγησης ΓΑ στην ΚΤ αποτελούν η επιθυµία της µητέρας, η υποογκαιµία, η αποτυχία εφαρµο-

γής της περιοχικής αναισθησίας, οι αντενδείξεις της περιοχικής αναισθησίας και η ανάγκη άµεσου τοκετού 

(πρόπτωση οµφαλίδας, προδροµικός πλακούντας, στιφρός πλακούντας, αιµοδυναµική αστάθεια µητέρας). 

Εφαρµόζεται όλο και λιγότερο συχνά, λόγω των υπαρκτών κινδύνων και επιπλοκών, όπως: 

(α) � � � � � � � 	 � 
 � 
 �  � � � � � � � � �  
 	 � � � �  
 � � � � � � � � �  Αυτά αποτελούν την αιτία στο 50% των µητρικών 
θανάτων που οφείλονται στη γενική αναισθησία (1, 3, 21). Ο κίνδυνος εισρόφησης αυξάνεται, όταν το pΗ του 

στοµάχου είναι <2,5 και ο γαστρικός όγκος υγρών >0,4 ml/kg. ∆ίδονται αντιόξινα σκευάσµατα (Η2 αναστολείς ή 

αναστολείς της αντλίας πρωτονίων), γαστροκινητικά που αυξάνουν τον τόνο του κατώτερου οισοφαγικού 

σφιγκτήρα και κιτρικό νάτριο για την αύξηση του γαστρικού pΗ >3. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία είναι 

απαραίτητη η διαδικασία της επείγουσας εισαγωγής στην αναισθησία και η εφαρµογή του χειρισµού του Sellick.   

(β) � � � 	 � � � � � �  � � � � � � �  Ο δύσκολος αεραγωγός της επιτόκου αποτελεί τη δεύτερη αιτία θανάτου στη ΓΑ, 
γι’ αυτό απαιτείται λεπτοµερής προεγχειρητική εκτίµηση (Mallampati test, πωγωνοστερνική απόσταση, θυρεο-

πωγωνική απόσταση και συνδυασµός αυτών) και πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, όπως: χειρουργι-

κό τραπέζι κατάλληλο για δύσκολο αεραγωγό, µικράς διαµέτρου ενδοτραχειακοί σωλήνες (6-7 mm), διάφορα 

λαρυγγοσκόπια (µε σπαστή λάµα), εξοπλισµός για κρικοθυρεοτοµή και επείγουσα τραχειοστοµία, λαρυγγική 

µάσκα, ινοπτικό βρογχοσκόπιο και εκπαίδευση στη χρήση του.  

(γ) � �  � � �  � � � �  � ! " # " $ $ %  κατά τη γενική αναισθησία: Η εγρήγορση της επιτόκου κατά τη διάρκεια της ΚΤ  
αποτελεί ένα σοβαρό πρόβληµα, κυρίως µετά τα ιατροδικαστικά προβλήµατα που προέκυψαν και τις αποζη-

µιώσεις που επιδικάσθηκαν στις περιπτώσεις αυτές στις ΗΠΑ. Η διεγχειρητική χορήγηση πτητικών αναισθη-

τικών (0.5 MAC) και η προσθήκη υποξειδίου του αζώτου περιορίζει την πιθανότητα διεγχειρητικής εγρήγορσης.  

Η θειοπεντάλη παραµένει το φάρµακο εκλογής για την εισαγωγή στην αναισθησία σε ΚΤ, ενώ η προποφόλη 

αποτελεί καλή εναλλακτική λύση σε σχέση µε τη συµπεριφεριολογική κατάσταση του νεογνού. Η προποφόλη 

επίσης, ελαττώνει την υπερτασική απάντηση στη λαρυγκοσκόπηση και στη διασωλήνωση και ενδείκνυται στις 

υπερτασικές επιτόκους (22). Επί αιµοδυναµικής αστάθειας µπορεί να χρησιµοποιηθεί η κεταµίνη. Η σουκκι-

νυλχολίνη αποτελεί το µυοχαλαρωτικό εκλογής. Το ροκουρόνιο (0.6 mg/kg) ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

εναλλακτικά, επειδή έχει παρόµοιο χρόνο έναρξης δράσης και εξασφαλίζει πολύ καλές συνθήκες τραχειακής 

διασωλήνωσης (23). 

H ελλιπής µετεγχειρητική αναλγησία αποτελεί µειονέκτηµα της ΓΑ, διότι ο πόνος εµποδίζει τη µητέρα να 

φροντίσει και να θηλάσει το νεογνό της. Επιπρόσθετα, η ικανοποιητική αναλγησία επιτρέπει την άµεση κινητο-

ποίηση της µητέρας και µειώνει τον κίνδυνο των θροµβοεµβολικών επεισοδίων. Για την εξασφάλιση της 

µετεγχειρητικής αναλγησίας µπορεί να χορηγηθούν µετεγχειρητικά οπιοειδή (µορφίνη, µεπεριδίνη) ενδοµυϊκά, 

διαδερµικά ή ενδοφλέβια (PCA), καθώς και µη οπιοειδή αναλγητικά, όπως η προπαρακεταµόλη, η παρακετα-

µόλη και τα ΜΣΑΦ (18). Σε µητέρες που θηλάζουν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη  ο κίνδυνος της επίδρασης των 

αναλγητικών στο νεογνό. Η χορήγηση µορφίνης µε PCA φαίνεται να προκαλεί σε µικρότερο βαθµό καταστολή 

στο νεογνό συγκριτικά µε τη µεπεριδίνη (24), ενώ οι κοξίµπες (COX-2 εκλεκτικοί αναστολείς) περνούν στο 

µητρικό γάλα και η επίδρασή τους στο νεογνό δεν έχει ακόµη µελετηθεί επαρκώς.   
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Η έγκυος γυναίκα κατατάσσεται στην κατηγορία "υψηλού κινδύνου" όταν εµφανίζει µια ή περισσότερες 

καταστάσεις που σαφώς αυξάνουν τη συχνότητα µητρικής ή εµβρυικής θνητότητας/θνησιµότητας. Οι καταστά-

σεις  που χαρακτηρίζουν την εγκυµοσύνη ως "υψηλού κινδύνου" περιλαµβάνουν κυρίως τα εξής: υπέρταση (7% 

των κυήσεων), προεκλαµψία (5-7% των κυήσεων), πρόωρος τοκετός (7-10% των τοκετών), αποκόλληση 

πλακούντα (0.2-2.4% των κυήσεων), επιχείλιος πλακούντας (0.5% των τελειόµηνων τοκετών), ατονία µήτρας 

(2-5% των φυσιολογικών τοκετών), σακχαρώδης διαβήτης της κύησης (1-5% των κυήσεων), παχυσαρκία (6% 

των κυήσεων), παθολογική παχυσαρκία (1-2% των κυήσεων), νεφροπάθεια (1-2% των κυήσεων) και καρδιακή 

νόσος (1-2% των κυήσεων). 

Iδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη λήψη του ιστορικού και µάλιστα σε αλλοδαπές επιτόκους που µπορεί 

αν εµφανίζουν τα εξής προβλήµατα: (α) δεν γνωρίζουν καλά τη γλώσσα, (β) δεν φέρουν µαζί τους κανένα 
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συνοδευτικό ιατρικό σηµείωµα που να αναφέρεται σε τυχόν προϋπάρχον νόσηµα ή λήψη θεραπευτικής αγωγής 

(π.χ. τροπικά νοσήµατα), (γ) διέπονται από φοβία για τυχόν ρατσιστικές αντιλήψεις του ιατρονοσηλευτικού 

προσωπικού (π.χ. φορείς ΗΙV) και (δ) δεν είναι σε θέση να παρουσιάσουν προηγούµενο µαιευτικό ιστορικό ή 

συµβάντα (αιµορραγία, δύσκολο αεραγωγό, κ.λπ.). 

Τα συνηθέστερα προβλήµατα που χαρακτηρίζουν τον υψηλό κίνδυνο στις επίτοκες είναι: * + � - � 3 � 6 / 2 �
Η υπέρταση της κύησης � � " $ � � � � � # � � � � � " ! � " # $ � � # % χαρακτηρίζεται από αύξηση της µέσης 

αρτηριακής πίεσης (ΜΑΠ) µετά την 20
η 
εβδοµάδα της κύησης, χωρίς πρωτεϊνουρία. Η προεκλαµψία� � ! " " � � � 	 � $ � � � � ! " 
 # � # � � � � # �  � " � � � � " ! � " # $ � � # %  χαρακτηρίζεται από υπέρταση και πρωτεϊνουρία µε ή χωρίς 

οίδηµα. Η χρόνια υπέρταση � � � ! � # � � � � � " ! � " # $ � � # % µπορεί επίσης να παρατηρείται στη διάρκεια της εγκυµο-

σύνης καθώς επίσης και η χρόνια υπέρταση σε συνδυασµό µε προεκλαµψία (� � ! � # � � � � � " ! � " # $ � � #  � � �$  � " ! � 	 � � $ " � � ! " � � � 	 � $ � � % � Συµπτώµατα και σηµεία της προεκλαµψίας αποτελούν τα εξής: � � � � � � � � � � � � � � , � � � � � � � � � , � �
Κεφαλαλγία 

∆ιαταραχές όρασης 

Σπασµοί (εκλαµψία) 

Κρεατινίνη ορού 

Θροµβοπενία 

Υπερχολερυθριναιµία 

Τρανσαµινάσες (SGOT) 

Επιγαστραλγία  

Επιβράδυνση ανάπτυξης εµβρύου 

- 

- 

- 

Φυσιολ. 

- 

- 

Φυσιολ. 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

↑ 

+ 

+ 

↑ 

+ 

+ � . 6 8 7 � / � . 0 � 0 3 . � � 3 . 6 - 3 � � 0 1 6 
 � 4 6 �
 � � � � � � � � � � � � � � � , � �

Συστολική ΑΠ > 140 ή ↑ 30 mmHg >160 mmHg 

∆ιαστολική ΑΠ > 90 mmHg ή ↑ 15 mmHg >110 mmHg 

Πρωτεϊνουρία >300 mg στα ούρα 24ώρου  ή  1+, 2+ >5 gr στα ούρα 24ώρου  ή  3+, 4+ 

Ολιγουρία - + 

Οίδηµα 1+ >2+ � � � 
 � � � � � 
 � � �  � � 	 � � � � � � �
Η 

6 / - . 3 4 7 2
µπορεί να χορηγηθεί σε µικρές δόσεις πριν τον τοκετό για να αλλάξει την αναλογία προστα-

κυκλίνης/θροµβοξάνης. Το 

 � . � 0 � 
 6 8 7 � / . �

(MgSO4) προτείνεται για προφύλαξη από τους σπασµούς, καθώς 

αυξάνει την ουδό αυτών. Αρχικά, χορηγείται δόση εφόδου 4-6 gr IV για 15 min και συνεχίζεται ενδοφλέβια 

χορήγηση 1-3 gr/hr µε ταυτόχρονο έλεγχο των επιπέδων Mg στο αίµα για την πρόληψη τυχόν τοξικότητας. Όταν 

η διαστολική αρτηριακή πίεση είναι επίµονα > 110 mmHg αρχίζει η χορήγηση ενός αντιϋπερτασικού άµεσης 

δράσης. Η
	 5 3 6 1 6 � 4 7 2

είναι το φάρµακο εκλογής (5-10 mgr IV κάθε 20 µε 30 min µε µέγιστη δόση 200 

mg/24h). Οι αγγειοδιασταλτικές της ιδιότητες αυξάνουν την αιµατική ροή της µήτρας και την αιµατική διήθηση 

των νεφρών της µητέρας. Η διαστολική πίεση πρέπει να διατηρείται ≈90 mmHg καθώς η διήθηση της µήτρας 

επηρεάζεται από την απότοµη ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Τα διουρητικά συνήθως αποφεύγονται επειδή 

οι ασθενείς παρουσιάζουν έντονη αγγειοσύσπαση και υποογκαιµία. Το επεµβατικό monitoring ενδείκνυται στις 

ασθενείς που χρειάζονται χορήγηση υγρών ή παραµένουν ανουρικές µετά τη χορήγηση υγρών, ενώ αρτηριακή 

γραµµή τοποθετείται σε προεκλαµψία, αιµοδυναµική αστάθεια, γνωστό καρδιακό νόσηµα και σε πνευµονικό 

οίδηµα. Ο τοκετός του εµβρύου και η έξοδος του πλακούντα συνήθως, συµβάλλουν στη λύση του προβλήµατος. � � � 
 � � � � 
 � � � � 
 	 � � � � 
 � � � � � 
 � � � � � � � � � � � � �  � � 	 � � � � � �
Είναι απαραίτητη η πλήρης προεγχειρητική εκτίµηση της ασθενούς µε ιδιαίτερη έµφαση στην εκτίµηση του 

αεραγωγού, καθώς η ανώτερη αεροφόρος οδός αναµένεται να είναι οιδηµατώδης. Όπως και σε όλες τις επίτοκες, 
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πρέπει να τοποθετείται µεγάλου εύρους φλεβοκαθετήρας για χορήγηση υγρών ή/και αίµατος. Πρέπει να 

χορηγείται προφύλαξη για ενδεχόµενη εισρόφηση πριν την αναισθησία. Η χορήγηση Ο2 στη µητέρα αυξάνει και 

την παροχή Ο2 στο έµβρυο. Η επίτοκος τοποθετείται σε αριστερή πλάγια θέση για αποσυµπίεση της κάτω κοίλης 

φλέβας και της αορτής. Απαραίτητος είναι ο προεγχειρητικός έλεγχος της πηκτικότητας και µάλιστα, του 

αριθµού των αιµοπεταλίων. Εφόσον ο έλεγχος πηκτικότητας και η γενική κατάσταση της επιτόκου το επιτρέπει, 

τοποθετείται επισκληρίδιος καθετήρας για ανώδυνο τοκετό. Η χορήγηση του τοπικού αναισθητικού γίνεται αργά 

για αποφυγή έντονης υπότασης, η οποία µπορεί να έχει ως επακόλουθο την ελάττωση της µητροπλακουντιακής 

κυκλοφορίας. Η επισκληρίδιος αναλγησία συµβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της υπέρτασης και σε διευκόλυνση 

της διεξαγωγής φυσιολογικού τοκετού. Σε περίπτωση καισαρικής τοµής (ΚΤ) είναι προτιµότερη η επισκληρίδιος 

αναισθησία, καθώς η υπαραχνοειδής µπορεί γρήγορα να οδηγήσει σε υπόταση και να επηρεάσει περισσότερο 

την αιµατική ροή µήτρας–πλακούντα. Η γενική αναισθησία ενδείκνυται σε επείγουσες καταστάσεις εµβρυικής 

δυσπραγίας, ειδικά αν δεν έχει ήδη τοποθετηθεί ο επισκληρίδιος καθετήρας, σε διαταραχές πηκτικού µηχανι-

σµού ή σε διαταραχές του επιπέδου συνείδησης. Ο αεραγωγός αναµένεται οιδηµατώδης και εύθρυπτος (σε ετοι-

µότητα πρέπει να υπάρχει µικρού διαµετρήµατος ενδοτραχειακός σωλήνας µέχρι και 6mm). Για να αποφύγουµε 

την υπερτασική απάντηση στη διασωλήνωση, µπορούµε να χορηγήσουµε MgSO4 (30-40 mg/kg) και αλφεντα-

νύλη (5-40 µg/kg) ή υδραλαζίνη. Το MgSO4 ενισχύει τη δράση των µη αποπολωτικών µυοχαλαρωτικών και 

κατά συνέπεια οι δόσεις τους πρέπει να είναι ελαττωµένες. Αν η υπέρταση της ασθενούς δεν ελέγχεται, µπορεί 

να χορηγηθεί ενδοφλεβίως διάλυµα νιτρογλυκερίνης ή νιτροπρωσσικού. Το νιτροπρωσσικό πρέπει να χορηγείται 

για χρονικό διάστηµα <6h, λόγω της τοξικότητας των κυανιδίων και της µητρικής ταχυφυλαξίας. Οι β-

αναστολείς πρέπει να αποφεύγονται πριν τον τοκετό, καθώς προκαλούν βραδυκαρδία στο έµβρυο. � �  � � � � � � 	 � � � � � 
 	 � � � � � � � � �
Απαραίτητη είναι η χορήγηση Ο2 µε προσωπίδα. Αν υπάρχει δυσκολία στη διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού 

και ικανοποιητικής οξυγόνωσης, πρέπει να γίνεται διασωλήνωση της τραχείας. Φάρµακα που µπορεί να χορη-

γηθούν ενδοφλεβίως για την αντιµετώπιση των σπασµών είναι η θειοπεντάλη (50-100 mg), η διαζεπάµη (2.5- 

5 mg), η µιδαζολάµη (1-2 mg) ή το MgSO4 (2-4 gr). � + � 3 � � 3 � � � � 0 � � � �
Πρόωρος χαρακτηρίζεται ο τοκετός που πραγµατοποιείται πριν την 37

η
 εβδοµάδα της κύησης ή όταν το 

νεογνό ζυγίζει < 2500 g. Συνήθως, συνδυάζεται µε αποκόλληση  του πλακούντα, µορφολογικές ανωµαλίες της 

µήτρας, επιχείλιο πλακούντα ή πολύδυµη κύηση. Όταν η τοκολυτική θεραπεία αποτυγχάνει, η επίτοκος οδη-

γείται σε τοκετό. Η πιθανότητα ΚΤ είναι αυξηµένη λόγω της εµβρυικής  δυσπραγίας, της µητρικής αιµορραγίας 

ή της ισχιακής προβολής του εµβρύου. Η επισκληρίδιος αναισθησία ενδείκνυται µεν για την περίπτωση του 

πρόωρου τοκετού, αλλά επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στις χορηγούµενες δόσεις φαρµάκων, επειδή οι επίτοκες 

αυτές µπορεί να εµφανίσουν υπόταση λόγω της συνέργιας µε τους β2-αγωνιστές που έπαιρναν προηγουµένως 

για τοκόλυση. Επιπλέον, είναι  επιρρεπείς στην εµφάνιση υπεργλυκαιµίας και πνευµονικού οιδήµατος. � + � - � 0 � 1 1 2 / 2 � � 	 - 1 6 0 � 	 7 � 6
Η αποκόλληση του πλακούντα µπορεί να προκαλέσει εµβρυική δυσπραγία, οπότε και ενδείκνυται η ΚΤ. Σε 

αποκόλληση  0 ή 1
ου
 βαθµού µπορεί να εφαρµοσθεί περιοχική αναισθησία, ενώ σε αποκόλληση 2

ου
 και 3

ου
 

βαθµού η γενική αναισθησία είναι η πλέον ενδεδειγµένη λόγω του υπογκαιµικού shock και/ή των σοβαρών 

διαταραχών της πήξης. Για την εισαγωγή στην αναισθησία είναι απαραίτητη η εξασφάλιση δυο µεγάλου εύρους 

φλεβικών γραµµών (για τη χορήγηση υγρών, αίµατος και παραγώγων του), ενώ φάρµακα επιλογής είναι αυτά 

που εξασφαλίζουν αιµοδυναµική σταθερότητα στην επίτοκο. � + � � � 7 4 6 
 � � 3 6 �
Η κατάσταση αυτή µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απώλεια αίµατος (2-5 lt σε λιγότερο από 5 min). Η 

οξυτοκίνη είναι το φάρµακο πρώτης γραµµής και χορηγείται ενδοφλεβίως  20 µονάδες/1000 ml διαλύµατος. Σε 

σοβαρή ατονία µπορεί να χορηγηθούν 1-2 µονάδες οξυτοκίνης εφάπαξ. Η οξυτοκίνη δεν πρέπει να δίνεται 

γρήγορα ενδοφλεβίως, επειδή προκαλεί υπόταση, σπασµό των στεφανιαίων ή εγκεφαλική αιµορραγία. Άλλα 
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φάρµακα επιλογής είναι η µεθερζίνη (0.02 mg IV ή 0.2 mg IM), και η προσταγλανδίνη F2-a  (250 mg IM ή 

ενδοµητρίως κάθε  15-30 min µε µέγιστη δόση <2mg).        � + � 6 3 5 . 6 0 � 7 � / � �
Τα συχνότερα απαντώµενα στις επιτόκους καρδιακά νοσήµατα είναι τα εξής: � � % � � � � � � � � �  � 
 	 � � � � � � � � � �
Οι ασθενείς µπορεί να είναι ασυµπωµατικές και να έχουν οµαλή και χωρίς επιπλοκές εγκυµοσύνη. Οι 

επιπλοκές εκδηλώνονται µε την έναρξη δύσπνοιας, στηθάγχης ή ταχυκαρδίας κατά την ανάπαυση, οπότε κρίνε-

ται απαραίτητη η µεταφορά της επιτόκου σε νοσοκοµείο. Το υπερηχογράφηµα καρδιάς δίνει πληροφορίες για τη 

λειτουργία της αριστερής κοιλίας και την επιφάνεια της αορτικής βαλβίδας η οποία πλέον είναι < 0,75 cm
2 
όταν 

αρχίζουν τα συµπτώµατα. Οι ασθενείς µε αορτική στένωση έχουν περιορισµένη καρδιακή παροχή και είναι 

ανίκανοι να αντιρροπήσουν την ελάττωση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων, εκτός εάν µπορέσουν να 

αυξήσουν τον καρδιακό ρυθµό. Όµως, αύξηση µεγαλύτερη από 140 σφύξεις/min, ελαττώνει το χρόνο διαστολι-

κής πλήρωσης των κοιλιών και κατ’ επέκταση συνεπάγεται και ελάττωση της καρδιακής παροχής. Η κολπική 

µαρµαρυγή ελαττώνει την πλήρωση των κοιλιών γι’ αυτό πρέπει να αντιµετωπίζεται άµεσα. Όταν πραγµατο-

ποιείται επισκληρίδιος αναισθησία το χορηγούµενο φάρµακο πρέπει να δίνεται σταδιακά, µέχρι να επιτευχθεί το 

επιθυµητό ύψος αναισθησίας. Η υπαραχνοειδής αναισθησία πρέπει να αποφεύγεται διότι αποτελεί αντένδειξη 

για την περίπτωση αυτή, για τους παραπάνω λόγους. Η γενική αναισθησία πρέπει να χορηγείται µε προσοχή 

λόγω της πιθανής ελάττωσης των συστηµατικών αγγειακών αντιστάσεων. Γενικά, η επιλογή της αναισθησία για 

καισαρική τοµή είναι αµφιλεγόµενη. Θεωρείται ότι η επιλογή της χορηγούµενης αναισθησίας είναι λιγότερο 

σηµαντική από ότι η προσοχή που πρέπει να δίνεται σε γυναίκες µε συµπτωµατική αορτική στένωση, οι οποίες 

χρήζουν πλήρους monitoring και πολύ έµπειρο αναισθησιολόγο. � � % � � � � � � � � 
 �  � � 
 � � � �
Είναι η πλέον συχνή ρευµατικής αιτιολογίας βαλβιδοπάθεια. Η ροή µέσω της στενωµένης βαλβίδας είναι 

ελαττωµένη, αυξάνοντας την πίεση στον αριστερό κόλπο και οδηγώντας σε πνευµονικό οίδηµα. Κατά τη 

διάρκεια της εγκυµοσύνης η αύξηση του καρδιακού ρυθµού ελαττώνει το διαστολικό χρόνο πλήρωσης και 

αυξάνει την πίεση στον αριστερό κόλπο. Οι ασθενείς αντιµετωπίζονται µε β-αναστολείς και διουρητικά. Αντι-

πηκτικά χορηγούνται για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος σχηµατισµού θρόµβου, ενώ πριν τον τοκετό χορη-

γούνται αντιβιοτικά IV (αµπικιλλίνη 2 gr και γενταµυκίνη 2 mg/kg) ως προφύλαξη για ενδοκαρδίτιδα και 

ρευµατικό πυρετό. ∆ιεγχειρητικοί αιµοδυναµικοί στόχοι είναι: διατήρηση φλεβοκοµβικού ρυθµού, αποφυγή 

ταχυκαρδίας, διατήρηση φυσιολογική πίεση στην πνευµονική αρτηρία (ΡΑΡ), όχι ελάττωση ή σηµαντική 

αύξηση των συστηµατικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR). Η επισκληρίδιος αναλγησία/αναισθησία εφαρµό-

ζεται µε προσοχή και σταδιακή εγκατάσταση του block. Στη γενική αναισθησία πρέπει να αποφεύγονται τα 

φάρµακα που προκαλούν ταχυκαρδία (ατροπίνη, κεταµίνη, πανκουρόνιο).� + � 6 0 � 6 3 � 5 2 � 5 . 6 � � � 2 �
Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ένα από τα πλέον κοινά µεταβολικά νοσήµατα στο γενικό πληθυσµό. Ως 

σακχαρώδης διαβήτης της κύησης χαρακτηρίζεται ο διαβήτης που πρωτοδιαγιγνώσκεται κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης. Η γλυκόζη διαπερνά τον πλακούντα και η µητρική υπεργλυκαιµία διεγείρει το πάγκρεας του 

εµβρύου, µε αποτέλεσµα αυτό να παράγει ινσουλίνη, η αναβολική δράση της οποίας προκαλεί µακροσωµία 

(νεογνό µεγάλου σωµατικού βάρους). Το µεγάλο µέγεθος των νεογνών  αυτών αυξάνει τις πιθανότητες εργώ-

δους τοκετού. Η περιοχική αναισθησία ενδείκνυται στην περίπτωση της διαβητικής επιτόκου, καθώς ελαττώνει 

το stress και κατά συνέπεια τα επίπεδα κατεχολαµινών και κορτιζόλης στο αίµα, αλλά και βελτιώνει τη 

µητροπλακουντιακή κυκλοφορία. Σε προγραµµατισµένη ΚΤ ενδείκνυται η επισκληρίδιος αναισθησία. Τα υγρά 

χορήγησης δεν πρέπει να περιέχουν γαλακτικά ή γλυκόζη. Οι επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη στη µητέρα, 

όπως είναι η νόσος µεγάλων/µικρών αγγείων, διαταραχές από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα (αυτόνοµη νευρο-

πάθεια), γαστροπάρεση, δύσκαµπτος αυχένας, κ.λπ.  καθιστούν τη γενική αναισθησία δυνητικά επικίνδυνη.
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Η περιοχική αναισθησία αποτελεί τη µέθοδο επιλογής παρά τις τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά 

την εφαρµογή της, λόγω των φτωχών οδηγών σηµείων. Η ποσότητα του τοπικού αναισθητικού που απαιτείται 

είναι ελαττωµένη, καθώς οι επίτοκες αυτές είναι πιο ευαίσθητες στα τοπικά αναισθητικά και έχουν µικρότερο 

επισκληρίδιο χώρο. Στη διάρκεια του τοκετού, πρέπει να χορηγείται συµπληρωµατικά Ο2 λόγω της αυξηµένης 

κατανάλωσης Ο2. Το επίπεδο αισθητικού αποκλεισµού θα πρέπει να διατηρείται κάτω από το Θ6 νευροτόµιο, 

ακόµη και στην ΚΤ, ώστε οι επίτοκες να µπορούν να χρησιµοποιούν τους µεσοπλεύριους µύες για την αναπνοή 

τους. Απαραίτητη είναι η κατάλληλη τοποθέτηση της επιτόκου, ώστε να γίνεται η µετατόπιση της µήτρας προς 

τα αριστερά. Η θέση µε την κεφαλή σε κατωφέρεια (trendelenburg) πρέπει να αποφεύγεται. 

Η γενική αναισθησία καλό είναι να αποφεύγεται λόγω των δυσκολιών που µπορεί να προκύψουν. Το 

οίδηµα, το υποδόριο λίπος και οι µεγάλοι µαστοί κάνουν τη διασωλήνωση της τραχείας δύσκολη. Συχνά 

χρειάζεται µικρός ενδοτραχειακός σωλήνας (≤ 6.5mm). Για να είναι καλύτερες οι συνθήκες διασωλήνωσης, 

πρέπει οι ώµοι και το κεφάλι των ασθενών να ανασηκωθούν µε ένα µαξιλάρι. Τόσο το πάχος όσο και η 

εγκυµοσύνη ελαττώνουν την λειτουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα των πνευµόνων (FRC), µε αποτέλεσµα 

γρήγορη ελάττωση της SpO2 ακόµη και σε µικρές περιόδους άπνοιας (διάρκεια διασωλήνωσης). Η ασθενής 

πρέπει να αποσωληνώνεται όταν έχει πλήρως αφυπνισθεί και ανακτήσει µυικό τόνο. Σε προβλεπόµενη δύσκολη 

ή αδύνατη διασωλήνωση ενδείκνυται η χρήση ινοπτικού βρογχοσκοπίου µε την επίτοκο σε εγρήγορση και 

κατάλληλη προετοιµασία και εφόσον υπάρχει η σχετική εµπειρία στην εφαρµογή ινοπτικής διασωλήνωσης. � + � � � 3 . 0 � 7 � / � �
 

Οξεία νεφρική ανεπάρκεια µπορεί να εµφανισθεί στη διάρκεια της εγκυµοσύνης από ανιούσα λοίµωξη της 

ουροφόρου οδού, προεκλαµψία ή αιµορραγία. Τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από την αιτία ή το βαθµό της 

νεφρικής ανεπάρκειας, έχει βελτιωθεί η έκβαση των νεφροπαθών επιτόκων. Η περιοχική αναισθησία εφαρµό-

ζεται µε ασφάλεια εφόσον η κατάσταση της πηκτικότητας και η λειτουργικότητα των αιµοπεταλίων το επιτρέ-

πουν. Αν διατηρηθεί αιµοδυναµική σταθερότητα, τότε και η νεφρική αιµατική ροή και ο ρυθµός σπειραµατικής 

διήθησης (GFR) επηρεάζονται ελάχιστα. Η επισκληρίδιος είναι προτιµότερη της υπαραχνοειδούς αναισθησίας, 

επειδή το επίπεδο του συµπαθητικού αποκλεισµού επεκτείνεται αργά χωρίς απότοµες µεταβολές της αρτηριακής 

πίεσης και των συναφών επιπτώσεων από το νεφρό. Όταν τα επίπεδα καλίου αίµατος είναι αυξηµένα, τα 

ενδοφλεβίως χορηγούµενα υγρά δεν πρέπει να περιέχουν Κ
+
. Σε γενική αναισθησία, η χορήγηση σουκκινυλο-

χολίνης πρέπει να αποφεύγεται αν το Κ
+ 
είναι αυξηµένο (κίνδυνος καρδιακής ανακοπής). Το ατρακούριο και cis-

ατρακούριο είναι τα µυοχαλαρωτικά εκλογής, καθώς η αποµάκρυνσή τους από τον οργανισµό είναι ανεξάρτητη 

από τη νεφρική λειτουργία. � + � 3 � / 2 � � 6 3 � 2 / . � 8 � 7 � 7 � 	 / . � 7
Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι ένα συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα. Οι ΗΠΑ είναι η χώρα µε τη 

µεγαλύτερη εµπειρία, καθώς πάνω από το 18% των εγκύων γυναικών έχουν κάνει χρήση κοκαΐνης ή άλλων 

ουσιών στη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Τα προβλήµατα που προκύπτουν είναι: οξεία δηλητηρίαση, χρόνια 

ανεπάρκεια διαφόρων οργανικών συστηµάτων, κίνδυνος HIV λοίµωξης και ενδοκαρδίτιδας (από την ενδοφλέβια 

χρήση ουσιών), επίδραση της χρήσης των ουσιών στο έµβρυο και νεογνό. � � � 
 	 � � �  � � � � � � 
 � � � � � 
 � � �
Η παραδοσιακή αντιµετώπιση των αλκοολικών επιτόκων περιλαµβάνει τη χορήγηση χλωροµεθιαζόλης. 

Εναλλακτικά, µπορούν να χορηγηθούν βενζοδιαζεπίνες. Η έγχυση κατάλληλου διαλύµατος αλκοόλης 5-10% 

(10-150 ml/h) είναι αποδεκτή αν και µπορεί να αναστείλει τις συσπάσεις της µήτρας. Σε χρήστριες κοκαΐνης που 

λαµβάνουν γενική αναισθησία είναι απαραίτητη η χορήγηση αντιϋπερτασικών φαρµάκων, καθώς σοβαρή 

υπέρταση και αρρυθµίες µπορεί να ακολουθήσουν την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Με επιτυχία έχουν χρησι-

µοποιηθεί η λαµπεταλόλη και η νιτρογλυκερίνη, ενώ πρέπει να αποφεύγεται η προπρανολόλη (κίνδυνος καρδια-

κής ανακοπής). Η χορήγηση βενζοδιαζεπινών µπορεί να ελαττώσει τη συµπαθητική δραστηριότητα, ενώ πρέπει 

να αποφεύγονται φάρµακα που προκαλούν διέγερση του συµπαθητικού και αρρυθµίες. 
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Όταν χορηγείται περιοχική αναισθησία, η αιµοδυναµική αστάθεια είναι µεγαλύτερη ενώ µπορεί να εµφα-

νισθεί και αντίσταση στην επινεφρίνη, λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων νορεπινεφρίνης (προτιµότερα είναι τα 

άµεσης δράσης αγγειοσυσπαστικά φάρµακα, όπως η φαινυλεφρίνη). 

Κατά τη διάρκεια ΚΤ οι απαιτήσεις σε αναλγητικά αυτών των επιτόκων είναι συνήθως αυξηµένες. 

Στις χρήστριες ναρκωτικών είναι προτιµότερο να αποφεύγεται εντελώς η χρήση οπιοειδών και να εφαρµό-

ζεται περιοχική αναισθησία µε τοπικά αναισθητικά προκειµένου για την προστασία του εµβρύου (αποφυγή 

αναπνευστικής καταστολής στο νεογνό). � � � � � � � � 	 
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Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης µπορεί να απαιτηθεί η χορήγηση αναισθησίας για την επιτέλεση διαφό-

ρων γυναικολογικών ή µη γυναικολογικών χειρουργικών επεµβάσεων στην έγκυο, αλλά και για την επιτέλεση 

χειρουργικών επεµβάσεων στο ίδιο το έµβρυο (1, 2). Από τις γυναικολογικές επεµβάσεις πιο συχνές είναι η χει-

ρουργική αντιµετώπιση έκτοπης εγκυµοσύνης, η διακολπική περίδεση του τραχήλου (σε ανεπάρκεια τραχήλου), 

οι αποβολές και η χειρουργική αφαίρεση τροφοβλαστικών νεοπλασµάτων της κύησης. Οι µη γυναικολογικές 

επεµβάσεις ανέρχονται στο 0.75–2% και περιλαµβάνουν τις λαπαροσκοπικές επεµβάσεις, τη σκωληκοειδεκτοµή, 

την αφαίρεση κακοήθων όγκων, τις καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, τις νευροχειρουργικές επεµβάσεις και το 

τραύµα (3, 4, 5).  

Η αναισθησία αποτελεί την έβδοµη κατά σειρά αιτία µητρικής θνητότητας στις ΗΠΑ (6). Οι κίνδυνοι για τη 

µητέρα απορρέουν από τις ανατοµικές και φυσιολογικές διαφορές που προκαλεί η εγκυµοσύνη και από τη βαρύ-

τητα της υποκείµενης νόσου. Κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης ο κυψελιδικός αερισµός αυξάνει οδηγώντας σε 

χρόνια αναπνευστική αλκάλωση και ελάττωση των διττανθρακικών και των ρυθµιστικών βάσεων, ενώ η λει-

τουργική υπολειπόµενη χωρητικότητα (FRC) ελαττώνεται (>20%), κυρίως µετά το πρώτο τρίµηνο της κύησης. Ο 

κυψελιδικός υπεραερισµός και η ελάττωση της FRC προκαλούν ταχύτερη εισαγωγή στην αναισθησία µε τη 
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χορήγηση πτητικών αναισθητικών. Επιπρόσθετα, η ελάττωση της FRC και των ρυθµιστικών βάσεων και η 

αύξηση της κατανάλωσης του οξυγόνου µπορεί να οδηγήσουν σε ταχεία ανάπτυξη υποξίας και οξέωσης της 

εγκύου σε περίπτωση υποαερισµού της. 

Τα ευρήµατα της κατά Mallampati εξέτασης µεταβάλλονται κατά την κύηση. Μεταξύ της 12
ης
 και της 38

ης
 

βδοµάδας της κύησης παρατηρείται αυξηµένη συχνότητα δύσκολου αεραγωγού (κατηγορία IV) (7). Σε περιπτώ-

σεις προβλεπόµενου δύσκολου αεραγωγού ενδείκνυται η χρήση της περιοχικής αναισθησίας, όταν είναι εφικτό, 

διαφορετικά πρέπει να εφαρµόζεται διασωλήνωση µε ξύπνια την ασθενή µε τη χρήση εύκαµπτου ινοσκοπίου 

(awake intubation). Σε δύσκολη διασωλήνωση συνιστάται εναλλακτικά η χρήση της λαρυγγικής µάσκας, της 

ProSeal και της λαρυγγικής µάσκας διασωλήνωσης (fastrach) (8).   

Στις εγκύους µετά τη 18
η
 εβδοµάδα της εγκυµοσύνης λόγω του υφιστάµενου αυξηµένου κίνδυνου αναγωγής 

και εισρόφησης του γαστρικού περιεχοµένου συνιστάται πριν την εισαγωγή στην αναισθησία αλκαλοποίηση του 

στοµάχου µε τη χορήγηση ρανιτιδίνης και καθαρών αντιόξινων και επιτάχυνση της γαστρικής κένωσης µε τη 

χορήγηση µετοκλοπραµίδης. 

Το σύνδροµο της «συµπίεσης της αορτής και της κάτω κοίλης φλέβας από το έµβρυο» τυπικά εµφανίζεται 

µετά τη 18
η
 -20

η
 εβδοµάδα κύησης και για την αποφυγή του απαιτείται η διεγχειρητική τοποθέτηση της εγκύου σε 

πλαγία αριστερή (15°) θέση. Ο κυκλοφορών όγκος αίµατος (BV) αυξάνει προοδευτικά (81 ml/kg τη 12
η
 εβδο-

µάδα, 35% την 20
η
 και 97 ml/kg στο τέλος της εγκυµοσύνης), προκαλώντας αναιµία εξ αραιώσεως. Η αύξηση της 

αδρενοµεδουλίνης στο πλάσµα των εγκύων φαίνεται ότι συµµετέχει στην αύξηση του BV (9). Λόγω αυτής της 

αύξησης του BV γίνονται ανεκτές διεγχειρητικές απώλειες 500-1500 ml αίµατος, εφόσον δεν συνυπάρχει σοβαρή 

αναιµία ή καρδιολογική ή αναπνευστική νόσος. Γενικότερα, οι έγκυες εµφανίζουν υπερπηκτική διάθεση λόγω 

αύξησης των επιπέδων του ινωδογόνου, των παραγόντων VII, VIII, X, XII και των προϊόντων αποδόµησης του 

ινώδους και βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο µετεγχειρητικών θροµβοεµβολικών επιπλοκών.  

Οι έγκυες εµφανίζουν αυξηµένη ευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά (ελάττωση α1-οξεογλυκοπρωτεΐνης) 

και στα γενικά αναισθητικά (30% ελάττωση της MAC, ελάττωση της αλβουµίνης και της χολινεστεράσης στο 

πλάσµα). Σε εγκύους που λαµβάνουν µαγνήσιο (προεκλαµψία, πρόωρος τοκετός) παρατηρείται παράταση της 

δράσης των µυοχαλαρωτικών φαρµάκων (10). Απαιτείται τιτλοποίηση των δόσεων των χορηγουµένων φαρµά-

κων και διεγχειρητικός έλεγχος του νευροµυϊκού αποκλεισµού.  

  Η τερατογόνος επίδραση των αναισθητικών παραγόντων κατά την περίοδο της οργανογένεσης του 

εµβρύου, η αποβολή, ο πρόωρος τοκετός, η καθυστέρηση της ανάπτυξης του εµβρύου και η επίδραση σοβαρών 

διεγχειρητικών συµβαµάτων στη µητέρα, όπως η υποξία, η υπόταση και η οξέωση, αποτελούν κινδύνους για το 

έµβρυο που συνδέονται µε την επέµβαση και τη χορήγηση αναισθησίας. ∆εν έχει βρεθεί σύνδεση της τερατο-

γένεσης µε τις συνήθεις χρησιµοποιούµενες δόσεις των ενδοφλέβιων αναισθητικών παραγόντων (βαρβιτουρικά, 

κεταµίνη, οπιοειδή) (11, 12). Η τερατογόνος επίδραση της χορήγησης διαζεπάµης το πρώτο τρίµηνο της κύησης 

(πρόκληση λαγώχειλου και λυκοστόµατος) αποτελεί θέµα διαµάχης (11, 13). Σχετικά µε τα τοπικά αναισθητικά 

δεν υπάρχουν τεκµηριωµένες µαρτυρίες που να υποστηρίζουν την τερατογόνο επίδρασή τους στον άνθρωπο (11).

Από τα εισπνεόµενα αναισθητικά µόνον το N20 ενοχοποιείται για τερατογόνο επίδραση, πιθανόν µέσω αναστο-

λής της συνθετάσης της µεθειονίνης και µέσω συµπαθητικής διέγερσης (14). Τα φάρµακα που θεωρούνται 

«ασφαλή» για τη χορήγηση γενικής αναισθησίας σε εγκύους είναι η θειοπεντάλη, η µορφίνη, η µεπεριδίνη, η 

φεντανύλη, τα αποπολωτικά και µη αποπολωτικά µυοχαλαρωτικά και τα εισπνεόµενα αναισθητικά σε 

συγκεντρώσεις 0.5-1.5 MAC. Τελευταίως, χρησιµοποιείται η ρεµιφεντανίλη και η προποφόλη, η οποία λόγω της 

αντιοξειδωτικής της δράσης φαίνεται ότι ασκεί νευροπροστατευτική επίδραση στο έµβρυο, ελαττώνοντας τη 

βλάβη από επαναιµάτωση του εµβρύου µετά από παροδική ενδοµήτρια ισχαιµία (15). Νευροπροστατευτική 

επίδραση επίσης φαίνεται ότι ασκεί το ατρακούριο και το cis-ατρακούριο µέσω της λαβδανοσύνης, η οποία σε 

συγκέντρωση 26 ng/ml στην οµφαλική φλέβα αναστέλλει τον NMDA καταρράκτη των διεγέρσεων στο νεογνό 

µέσω ενεργοποίησης των α4β2nACh υποδοχέων (16).  

Ο πλέον σοβαρός κίνδυνος για το έµβρυο κατά την περιεγχειρητική περίοδο είναι η ενδοµήτρια ασφυξία. Η 

υποξαιµία της µητέρας (υποαερισµός, υψηλό επίπεδο περιοχικής αναισθησίας, συστηµατική τοξικότητα τοπικών 

αναισθητικών) µπορεί να προκαλέσει υποξία στο έµβρυο και θάνατο. Η υπερκαπνία της µητέρας µπορεί να 

προκαλέσει οξέωση στο έµβρυο και καταστολή του µυοκαρδίου του, ενώ η αναπνευστική και µεταβολική 
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αλκάλωση της µητέρας µπορεί να επηρεάσει τη µητροεµβρυϊκή απόδοση του Ο2, λόγω αγγειοσύσπασης της 

οµφαλικής αρτηρίας. Η σοβαρή διεγχειρητική υπόταση (υποογκαιµία, καταστολή του συµπαθητικού, αιµορ-

ραγία) µπορεί να προκαλέσει µητροπλακουντιακή υποάρδευση και ασφυξία του εµβρύου. Συνιστάται η αναπλή-

ρωση των απωλειών αίµατος και η χορήγηση αγγειοσυσπαστικών. Η φαινυλεφρίνη φαίνεται ότι επηρεάζει 

λιγότερο το pH του εµβρύου συγκριτικά µε την εφεδρίνη, η οποία προκαλεί οξέωση, λόγω αύξησης του µετα-

βολικού ρυθµού του εµβρύου και της επακόλουθης αύξησης της κατανάλωσης του οξυγόνου (17). Εντούτοις, η 

κλινική σηµαντικότητα αυτών των παρατηρήσεων αµφισβητείται. 

Μετά τη 18
η
 εβδοµάδα κύησης πρέπει να παρακολουθείται η καρδιακή συχνότητα του εµβρύου (ΚΣΕ) µε 

συνεχή υπερηχογραφία/Doppler (5). Σε επεµβάσεις κοιλίας µπορεί να χρησιµοποιηθεί η διακολπική υπερηχο-

γραφία. Τα εισπνεόµενα αναισθητικά, όταν χορηγούνται σε συγκεντρώσεις >1.5 MAC,  µπορεί να καταστείλουν 

άµεσα το µυοκάρδιο του εµβρύου ή έµµεσα, µέσω της προκαλούµενης υπότασης στη µητέρα. Τα οπιοειδή και τα 

ενδοφλέβια αναισθητικά ελαττώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό τη ΚΣΕ, ενώ η χορήγηση β-αποκλειστών ενοχο-

ποιείται για πρόκληση βραδυκαρδίας στο έµβρυο  (18).  

Σε πολλές επιδηµιολογικές µελέτες αναφέρεται αυξηµένη συχνότητα πρόκλησης πρόωρου τοκετού µετά από 

την επιτέλεση µη γυναικολογικών επεµβάσεων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης. Ο κίνδυνος είναι αυξηµένος, 

όταν οι επεµβάσεις γίνονται µεταξύ της 24
ης
 και της 38

ης
 εβδοµάδος της κύησης και όταν εµπλέκονται χειρουργι-

κοί χειρισµοί της µήτρας. Η ενδοφλέβια χορήγηση αντιχολινεστερασών ενοχοποιείται για πιθανή πρόκληση 

πρόωρου τοκετού µέσω διέγερσης της έκλυσης ακετυλοχολίνης και επακόλουθης αύξησης του τόνου της µήτρας. 

Για την αντιστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού συνιστάται η ενδοφλέβια χορήγηση ατροπίνης πριν τη βραδεία 

χορήγηση της νεοστιγµίνης (19). Τα πτητικά αναισθητικά παρόλο που καταστέλλουν την ευερεθιστότητα του 

µυοµητρίου, εντούτοις δεν φαίνεται να υπερτερούν των ενδοφλέβιων αναισθητικών στην πρόληψη του κινδύνου 

πρόκλησης πρόωρου τοκετού. Η προφυλακτική χορήγηση τοκολυτικών παραγόντων (τερβουταλίνης, ριτοδρίνης, 

νιφεδιπίνης, ινδοµεθακίνης) επίσης αµφισβητείται. Συνιστάται η διεγχειρητική και µετεγχειρητική παρακολού-

θηση της συσταλτικότητας της µήτρας µε τη χρήση εξωτερικού ή εσωτερικού καρδιοτοκογράφου
+
  

Σε λαπαροσκοπικές επεµβάσεις απαιτείται η διεγχειρητική χρήση διακεκοµµένης συµπίεσης των κάτω 

άκρων για την αποφυγή θροµβώσεων και η διακολπική υπερηχογραφία για την παρακολούθηση της ΚΣΕ. Κατά 

τη διάρκεια του πνευµοπεριτόναιου απαιτείται διατήρηση νορµοκαπνίας µε ανάλογη τροποποίηση του αερισµού, 

διατήρηση της ενδοκοιλιακής πίεσης µεταξύ 8-12 mmHg και χορήγηση εφεδρίνης ή φαινυλεφρίνης σε περίπτω-

ση υπότασης (20, 21). 

Στις νευροχειρουργικές επεµβάσεις σε εγκύους για την αποφυγή της διεγχειρητικής υπέρτασης χρησιµο-

ποιείται η ρεµιφεντανίλη (5) και η νικαρδιπίνη, η οποία δεν αυξάνει την ενδοκράνια πίεση και δεν επηρεάζει τη 

φυσιολογική αυτορρύθµιση του εγκεφάλου, ενώ επιτυγχάνει ταχεία ελάττωση του µεταφορτίου, χωρίς να προκα-

λεί αντανακλαστική αύξηση της καρδιακής συχνότητας (4). 

Στις επεµβάσεις στο έµβρυο υπάρχει αυξηµένος κίνδυνος πρόωρου τοκετού περιεγχειρητικά. Η αναισθη-

σιολογική διαχείριση είναι παρόµοια µε τη διαχείριση των µη γυναικολογικών επεµβάσεων σε έγκυες γυναίκες, 

απαιτείται όµως αυξηµένο διεγχειρητικό monitoring του εµβρύου (ΚΣΕ, σφυγµική οξυµετρία, υπερηχογραφία, 

αέρια αίµατος), αναισθησία και ακινητοποίηση του εµβρύου και διεγχειρητική χάλαση της µήτρας. Μικρής βαρύ-

τητας ενδοµήτριες επεµβάσεις (αµνιοκέντηση, οµφαλιδοκέντηση) µπορεί να επιτευχθούν µε τη χρήση τοπικής 

αναισθησίας και τη χορήγηση αναλγητικών και κατασταλτικών φαρµάκων στη µητέρα (2), οι ανοικτές όµως  

επεµβάσεις στο έµβρυο απαιτούν εφαρµογή γενικής αναισθησίας µε χορήγηση πτητικών αναισθητικών (1).  � , � � � , � � � � , � � � � � , � � �
Αποφυγή των εκλεκτικών επεµβάσεων κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης, κυρίως κατά τη διάρκεια της 

οργανογένεσης στο πρώτο τρίµηνο. Επιτέλεση των εκλεκτικών επεµβάσεων, όταν κρίνεται απαραίτητο και είναι 

εφικτό, το δεύτερο τρίµηνο της κύησης, διότι ελαττώνεται ο κίνδυνος του πρόωρου τοκετού. � � � � � � � � � � 	 � 
 � � 
 	 �  � � � 	 � � � � 
 � � � � � � � � � � � 
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Σε επείγουσες καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή της µητέρας, ο κύριος στόχος είναι η επιβίωση της 

µητέρας (22).
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Στις εγκύους µετά τη 18
η
 εβδοµάδα της εγκυµοσύνης συνιστάται πριν την εισαγωγή στην αναισθησία η 

χορήγηση ρανιτιδίνης, καθαρών αντιόξινων και µετοκλοπραµίδης, ενώ απαιτείται ενδοτραχειακή διασωλήνωση 

µε την τεχνική της ταχείας εισαγωγής (rapid sequence induction). 

Τοποθέτηση της εγκύου στην πλάγια αριστερή θέση µετά την 18
η
 εβδοµάδα, για την αποφυγή του 

συνδρόµου «συµπίεσης της αορτής και της κάτω κοίλης φλέβας από το έµβρυο». 

Επιλογή τοποπεριοχικών τεχνικών αναισθησίας, όταν είναι εφικτό, σε διακολπική περίδεση του τραχήλου, 

σε ουρολογικές επεµβάσεις ή σε επεµβάσεις των άνω και κάτω άκρων. Πριν την εφαρµογή υπαραχνοειδούς ή 

επισκληριδίου αναισθησίας, απαιτείται ενδοφλέβια χορήγηση 1 λίτρου κρυσταλλοειδών υγρών. Αποφυγή και 

άµεση διόρθωση της υπότασης µε χορήγηση αγγειοσυσπαστικών. 

Το διεγχειρητικό monitoring πρέπει να περιλαµβάνει και την παρακολούθηση της ΚΣΕ (µετά τη 18
η
 

εβδοµάδα κύησης) µε τη χρήση υπερηχογραφίας/Doppler και την  παρακολούθηση της συσταλτικότητας της 

µήτρας µε τη χρήση εξωτερικού ή εσωτερικού καρδιοτοκογράφου
+
  

Ανεξαρτήτως του είδους της εφαρµοζόµενης αναισθητικής τεχνικής απαιτείται αποφυγή της υποξαιµίας, της 

υπότασης, της οξέωσης και του υπεραερισµού της εγκύου. 

Μετεγχειρητικά απαιτείται η χορήγηση επαρκούς αναλγησίας, η παρακολούθηση της ΚΣΕ και της δραστη-

ριότητας της µήτρας και η µέριµνα για την αποφυγή της φλεβικής θρόµβωσης της εγκύου µε τη χρήση της  

ελαστικής περίδεσης των κάτω άκρων και ενδεχοµένως µε τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. � � � � � � � � 	 
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