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Αγαπεηέ/ή πλάδειθε, 
 

Ζ Δηαηξεία Αλαηζζεζηνινγίαο θαη Δληαηηθήο Ηαηξηθήο Βνξείνπ Διιάδνο (Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ.) ζαο θαισζνξίδεη 

ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζην 2o εκηλάξην πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Αλαηζζεζηνινγία θαη Δληαηηθή 

Ηαηξηθή ηεο C.Δ.Δ.Α. (Committee for European Education in Anaesthesiology – Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε 

πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία). Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2009 ε F.E.E.A. (Fondation 

Européenne d΄Enseignement en Anesthesiologie, Foundation for European Education in Anaesthesiology) 

κεηνλνκάζηεθε ζε C.Δ.Δ.Α. θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ππφ ηελ αηγίδα ηεο ESA (European Society of 

Anaesthesiology). πλεπψο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο C.Δ.Δ.Α. δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Δηαηξείαο ησλ Αλαηζζεζηνιφγσλ θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.euroanesthesia.org. 

θνπφο ηεο C.Δ.Δ.Α. είλαη ε ζπλερήο Δθπαίδεπζε ησλ Αλαηζζεζηνιφγσλ ζε παγθφζκηα ζήκεξα εκβέιεηα 

θαη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ θέληξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεκεξψλνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε Δπηζηεκνληθά ππεχζπλν 

ηεο C.Δ.Δ.Α.. 

Σν Δπξσπατθφ Ίδξπκα γηα ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ζηελ Αλαηζζεζηνινγία ζην νπνίν ε Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ. 

ζπκκεηέρεη ηζφηηκα απφ ην 1991, πξνγξακκαηίδεη ψζηε ν θχθινο Δθπαίδεπζεο λα νινθιεξψλεηαη κε 6 εκηλάξηα 

πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο ηεο Αλαηζζεζηνινγίαο αιιά θαη ηεο Πεξηεγρεηξεηηθήο Ηαηξηθήο (Φπζηνινγία 

φισλ ησλ ζπζηεκάησλ, Αλαηζζεζία, Πφλν, Δληαηηθή Θεξαπεία, Δπείγνπζα Ηαηξηθή). Κάζε εκηλάξην δηαξθεί 20 

ψξεο θαηαλεκεκέλν ζε 3 εκέξεο κε νινήκεξν πξφγξακκα δηαιέμεσλ. Ζ παξνπζία ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ εκηλαξίνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Ζ είζνδνο ζηελ αίζνπζα δηαιέμεσλ επηηξέπεηαη κφλν ηα πξψηα 5 

ιεπηά θάζε εθπαηδεπηηθήο ψξαο.  

ην ηέινο θάζε εκηλαξίνπ αλ ν εθπαηδεπφκελνο ππεξβαίλεη ηηο 3 απνπζίεο, δειαδή ην 15% ησλ σξψλ 

δηδαζθαιίαο ηνπ εκηλαξίνπ θαη δελ ζπκκεηέρεη ζηελ ππνρξεσηηθή γξαπηή εμέηαζε, δελ ηνπ ρνξεγείηαη 

πηζηνπνηεηηθφ παξαθνινχζεζεο. Σν ζεκηλάξην κνξηνδνηείηαη κε 12 Μεηαπηπρηαθέο Γηδαθηηθέο Μνλάδεο 

(EACCME-UEMC). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 6 εκηλαξίσλ νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ ην Eπξσπατθφ 

δίπισκα ηεο C.E.E.A.. 

Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ θέληξνπ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ C.Δ.Δ.Α. θέξεη ηελ επζχλε 

ηεο δηνξγάλσζεο γηα ην 2ν εκηλάξην κε ζέκα: «ΚΑΡΓΗΑ ΚΑΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟ». Σν θέληξν ηεο Θεζζαινλίθεο 

απφ ην 2010 πξαγκαηνπνηεί κφλν έλα (1) εκηλάξην γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ έηνο θαηά ην κήλα Ννέκβξην. Απφ ην 

2014 θαη κφλνλ κέρξη ηεο νινθιήξσζεο ησλ έμη (6) εκηλαξίσλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ δχν θάζε έηνο 

(Φεβξνπάξην θαη Ννέκβξην). Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην πξνζπαζεί λα κελ ζπλππάξρνπλ παξάιιειεο 

εθπαηδεπηηθέο εθδειψζεηο ζπλαθείο κε ηελ εηδηθφηεηα καο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκηλαξίνπ. 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην εκηλάξην είλαη ππνρξεσηηθή ε εγγξαθή ή ε ηακεηαθή ηαθηνπνίεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ. (ηακίαο: Παχινο Υαηδάξαο, Ννζνθνκείν Γ. Παπαγεσξγίνπ, 

Θεζζαινλίθε). 

Ζ ζπκκεηνρή γηα ηελ παξαθνινχζεζε θάζε εκηλαξίνπ είλαη 110 επξψ θαη πεξηιακβάλεη: 2 ειαθξά 

γεχκαηα, θαθέ θαη αλαςπθηηθά ζηα δηαιείκκαηα, ηζάληα, γξαθηθή χιε θαη ην USB νκηιηψλ. 

Σειεηψλνληαο επραξηζηνχκε ηελ Δ.Α.Δ.Η.Β.Δ. γηα ηε ζηήξημή ηεο, αιιά θαη φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε θη απηνχ ηνπ εκηλαξίνπ αλεμάξηεηα απφ θφπνπο θαη έμνδα. 

 

Με εθηίκεζε 

 
 

Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην 

ηνπ Κέληξνπ Θεζζαινλίθεο 
 

Σνπηθή Δθπξφζσπνο:   Θ. η. Αζηέξε  

    Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή:   Αζπαζία Φηιφζνγινπ, νπδάλα Αλίζνγινπ  

    Νηθφιανο Σζνηζφιεο, Εσή Αξβαληηάθε 

    Φσηεηλή Βεξνλίθε, Θενδψξα Γεσξγηάδνπ  

          Διέλε Θενδψξνπ, Παλαγηψηα Παπαθσλζηαληίλνπ  
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ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΔΤΡΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

Διέλε Αξλανύηνγινπ 

       

Πνιιέο αλαηζζεηηθέο πξάμεηο θαη θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή 

έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα (ΑΝ). Γηα ην ιφγν απηφ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηνλ αλαηζζεζηνιφγν λα έρεη κηα βαζηθή γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

θαξκαθνινγία ηνπ ΑΝ.    

ΦΤΗΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝ 

Ση είλαη ην ΑΝ; 

Σν ΑΝ έρεη βαζηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο νκνηφζηαζεο ειέγρνληαο ηα πεξηζζφηεξα 

φξγαλα ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κέζσ λεπξηθψλ αληαλαθιαζηηθψλ ππνζπλείδεηα θαη κε έλα βαζκφ 

απηνκαηηζκνχ (π.ρ. ηδξψλνπκε φηαλ θάλεη πνιιή δέζηε). Δπηπιένλ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνιιέο 

ζπζηεκαηηθέο λφζνπο (π.ρ. ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα), ελψ θάξκαθα πνπ δξνπλ ζε απηφ κπνξεί λα 

βειηηψζνπλ (π.ρ. β2-αδξελεξγηθνί αγσληζηέο θαη άζζκα) ή λα ππξνδνηήζνπλ (α1-αδξελεξγηθνί 

αγσληζηέο θαη ππέξηαζε) ηε ζπκπησκαηνινγία πνιιψλ αζζελεηψλ θαη ηελ πνξεία ηνπο. 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ΑΝ είλαη αθνχζηα, θαη πξνθαινχληαη απφ γξήγνξα 

αληαλαθιαζηηθά λεχξσλ κε ζηφρν ηε ξχζκηζε ηνπ νξγαληζκνχ. Σν πξνζαγσγφ ζθέινο ζηα 

αληαλαθιαζηηθά πνηθίιεη θαη κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην ΑΝ είηε ζην ΚΝ. Σν απαγσγφ ζθέινο 

ησλ λεπξσληθψλ απηφλνκσλ αληαλαθιαζηηθψλ πεξηιακβάλεη εηδηθά απηφλνκα λεχξα κε ζπλάςεηο 

ζηα απηφλνκα γάγγιηα καδί κε κεηαγαγγιηνληθέο ίλεο, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηελ επηζπκεηή απάληεζε 

ζην φξγαλν. Απηφ ην απαγσγφ ζθέινο ηνπ ΑΝ ππνδηαηξείηαη ζην πκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα 

(Ν) θαη ζην Παξαζπκπαζεηηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ΠΝ), ηα νπνία δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηε 

δνκή θαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγία. 

Σν Ν ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα απμάλεη ηελ ηλφηξνπε θαη ρξνλφηξνπε δξάζε, νδεγψληαο 

ζε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο πξνο ηα δσηηθά 

φξγαλα θαη ηνπο ζθειεηηθνχο κχεο. Δπηπιένλ, απμάλεη ηε ζπλνιηθή δηέγεξζε ηνπ ΚΝ θαη ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ θέληξνπ, ελψ ε ζπιαρληθή δξαζηεξηφηεηα ειαηηψλεηαη.  

Αληίζεηα, ην ΠΝ απμάλεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηιηαθψλ ζπιάρλσλ, θαηαζηέιιεη ην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ην ΚΝ θαη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα κε απνηέιεζκα κείσζε ηεο 

θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

Πνηα είλαη ε δνκή ηνπ ΑΝ; 

 Σν ΑΝ βξίζθεηαη ζε ζηελή ιεηηνπξγηθή θαη αλαηνκηθή ζρέζε κε ην ΚΝ. Σα γάγγιηα ζην 

Ν ζρεκαηίδνπλ ηε ζπκπαζεηηθή αιπζίδα, ε νπνία εθηείλεηαη θαη βξίζθεηαη ζε ζηελή επαθή κε ην 

κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Οη πξνγαγγιηνληθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο είλαη θνληέο θαη 

έρνπλ ηα θπηηαξηθά ηνπο ζψκαηα ζηε θαηά νπζία ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κεηαμχ Θ1 θαη Ο2, 

ζπλάπηνληαη ζηε ζπκπαζεηηθή αιπζίδα, ελψ νη κεηαζπλαπηηθέο ίλεο είλαη κεγαιχηεξεο. 
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 Οη παξαζπκπαζεηηθέο πξνγαγγιηνληθέο ίλεο αθήλνπλ ην ΚΝ  κε ηα θξαληαθά θαη ηζρηαθά 

λεχξα θαη θαηαιήγνπλ ζηα γάγγιηα, ηα νπνία είλαη πην απνκαθξπζκέλα απφ ην ΚΝ θαη πην θνληά 

ζηα φξγαλα ζηφρνπο. Αληίζεηα απφ ην Ν νη πξνγαγγιηνληθέο ίλεο είλαη κεγαιχηεξεο, ελψ νη 

κεηαγαγγιηνληθέο κηθξφηεξεο. Οη ηζρηαθέο πξνγαγγιηνληθέο ίλεο εμνξκνχλ απφ ην ΚΝ κε ηα Η2-Η4 

λεχξα θαη ζρεκαηίδνπλ ηα ππειηθά ζπιαρληθά λεχξα, ηα νπνία πεξλνχλ ζηα γάγγιηα θνληά ζηα 

απαγσγά φξγαλα. 

 Με βάζε ηα πξνεγνχκελα, έλαο λσηηαίνο απνθιεηζκφο κπνξεί λα δηαθφςεη πξνζσξηλά ηε 

ζπκπαζεηηθή πξνζαγσγή νδεγψληαο ζε αγγεηνδηαζηνιή, ελψ εάλ ν απνθιεηζκφο πξνρσξήζεη ζηα 

επίπεδα πνπ παξέρνπλ ηηο θαξδηαθέο ζπκπαζεηηθέο ίλεο (Θ1-Θ4/5), ζα ππάξμεη πξννδεπηηθή κείσζε 

ηεο ηλφηξνπεο θαη ρξνλφηξνπεο δξάζεο ηεο θαξδηάο θαη ππφηαζε. Ζ παξαζπκπαζεηηθή παξνρή ηεο 

θαξδηάο κέζσ ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ην λσηηαίν απνθιεηζκφ, κε 

απνηέιεζκα βξαδπθαξδία. 

Νεπξνδηαβηβαζηέο θαη ππνδνρείο 

 Οη πξνγαγγιηνληθέο ίλεο θαη ηνπ Ν θαη ηνπ ΠΝ εθιχνπλ αθεηπινρνιίλε, άξα νη 

ληθνηηληθνί ππνδνρείο επηθξαηνχλ ζηα απηφλνκα γάγγιηα. Οη ζπκπαζεηηθέο κεηαγαγγιηνληθέο ίλεο 

είλαη θαηά θαλφλα αδξελεξγηθέο, εθιχνληαο λνξαδξελαιίλε θαη πεξηζηαζηαθά αδξελαιίλε. Σν 

απνηέιεζκα ηεο δηέγεξζεο ησλ κεηαγαγγιηαθψλ λεχξσλ εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ππνδνρέα ζην 

πξνζαγσγφ ζθέινο, ζπλήζσο α- θαη β- αδξελεξγηθνί ππνδνρείο. Σα απνηειέζκαηα νινθιεξψλνληαη 

κε ηελ επαλαπξφζιεςε λνξαδξελαιίλεο απφ ηηο ηειηθέο απνιήμεηο ησλ λεχξσλ.  

Μηα εηδηθή πεξίπησζε απνηειεί ην λεχξν ηνπ κπεινχ ησλ επηλεθξηδίσλ. Καζψο δελ ζπλάπηεη 

κέζα ζηε ζπκπαζεηηθή αιπζίδα, είλαη πξνγαγγιηνληθφ ζην κπειφ ησλ επηλεθξηδίσλ θαη έηζη εθθξίλεη 

αθεηπινρνιίλε, κε απνηέιεζκα ν κπειφο ησλ επηλεθξηδίσλ λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ απηφλνκν 

γάγγιην θαη λα εθθξίλεη αδξελαιίλε ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Δηδηθή πεξίπησζε επίζεο, 

απνηεινχλ νη ζπκπαζεηηθέο κεηαγαγγιηνληθέο ίλεο ησλ ηδξσηνπνηψλ αδέλσλ, νη νπνίεο εθιχνπλ 

αθεηπινρνιίλε θαη δξνπλ κέζσ ησλ κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ. 

Οη παξαζπκπαζεηηθέο κεηαγαγγιηνληθέο ίλεο εθθξίλνπλ αθεηπινρνιίλε. Γξνπλ κέζσ ησλ 

κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ θαη νη ελέξγεηέο ηνπο ηεξκαηίδνληαη κε ηελ πδξφιπζε ηεο αθεηπινρνιίλεο 

απφ ηελ αθεηπινρνιηλεζηεξάζε. 

 Οη λεπξνδηαβηβαζηέο ελψλνληαη κε εηδηθνχο ππνδνρείο ζηα θχηηαξα ζηφρνπο. Γηαθνξεηηθέο 

ππννκάδεο ππνδνρέσλ βξίζθνληαη ζηηο δπν νκάδεο ηνπ ΑΝ θαη ε θπηηαξηθή απάληεζε ζην 

θχηηαξν-ζηφρν θαη θαηά ζπλέπεηα ζην φξγαλν εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηνπ ππνδνρέα. Μέζα ζην 

Ν ηα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη απφ ηνπο αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο, ελψ ζην ΠΝ απφ ηνπο 

κνπζθαξηληθνχο ππνδνρείο.  

 Οη αδξελεξγηθνί ππνδνρείο δηαηξνχληαη ζε α1 θαη α2 θαη β1 θαη β2. Οη α1-αδξελεξγηθνί 

ππνδνρείο βξίζθνληαη ζην αγγεηαθφ δέληξν θαη ε δηέγεξζή ηνπο πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε, απμεκέλεο 

πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη θαηαλνκή ηεο αηκαηηθήο ξνήο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηα δσηηθά φξγαλα. 

Οη α2-αδξελεξγηθνί ππνδνρείο είλαη θπξίσο πξνζπλαπηηθνί ππνδνρείο πνπ έρνπλ σο δξάζε ηε κείσζε 

ηεο ζπκπαζεηηθήο δηέγεξζεο. Δίλαη παξφληεο θαη ζην ΚΝ, θπξίσο ζηελ ηέηαξηε θνηιία θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο έρεη ζπλδεζεί κε ηνλ ζάιακν θαη ην αγγεηνθηλεηηθφ θέληξν πξνθαιψληαο αλαιγεζία, 

ππλειία θαη ππφηαζε. Οη β-αδξελεξγηθνί ππνδνρείο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά θαη ζε πνιιά κέξε ηνπ 
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αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαη είλαη επκεηάβιεηνη φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ζηελ θαξδηαθή αλεπάξθεηα φπνπ ππάξρεη κεησκέλε ππθλφηεηα ππνδνρέσλ ζηνλ 

θαξδηαθφ κπ. Κιηληθά, ε δηέγεξζε ησλ β1-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο 

ζπρλφηεηαο, ζεηηθή ηλφηξνπε δξάζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ξελίλεο / αγγεηνηελζίλεο / 

αιδνζηεξφλεο. Ζ δηέγεξζε ησλ β2-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ νδεγεί ζε ράιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ 

ηλψλ ησλ βξφγρσλ θαη ηεο κήηξαο, αγγεηνδηαζηνιή ζε θάπνηα αγγεηαθά δέληξα (ζηεθαληαία, 

πλεπκνληθά, ζθειεηηθψλ κπψλ) θαη ζε θάπνηνπ βαζκνχ ζεηηθή ηλφηξνπε θαη ρξνλφηξνπε δξάζε.  

Οη αθεηπινρνιηληθνί ππνδνρείο ρσξίδνληαη ζηνπο κνπζθαξηληθνχο θαη ζηνπο ληθνηηληθνχο 

ππνδνρείο. Οη ληθνηηληθνί ππνδνρείο επηηξέπνπλ ηελ έιεπζε θαηηφλησλ κέζα ζην θχηηαξν 

πξνθαιψληαο εθπφισζε. Βξίζθνληαη ζε φια ηα απηφλνκα γάγγιηα. Οη κνπζθαξηληθνί ππνδνρείο 

κεζνιαβνχλ γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ δξάζεσλ ησλ παξαζπκπαζεηηθψλ κεηαγαγγιηαθψλ ηλψλ. 

Γηαηξνχληαη ζε Μ1-Μ5. Οη Μ1-ππνδνρείο βξίζθνληαη ζην γαζηξηθφ βιελλνγφλν θαη πξνθαινχλ ηελ 

έθθξηζε νμένο. Οη Μ2-ππνδνρείο βξίζθνληαη ζηελ θαξδηά θαη έρνπλ αξλεηηθή ρξνλφηξνπε δξάζε. Οη 

Μ3-ππνδνρείο πξνθαινχλ ηε ζχζπαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ηνπ εληέξνπ θαη δηεγείξνπλ ηελ 

έθθξηζε εληεξηθψλ πγξψλ. Οη Μ4-ππνδνρείο πξνθαινχλ απειεπζέξσζε αδξελαιίλεο ζην κπειφ ησλ 

επηλεθξηδίσλ κεηά απφ ζπκπαζεηηθή δηέγεξζε θαη νη Μ5-ππνδνρείο ζεσξείηαη φηη έρνπλ δξάζε ζην 

ΚΝ. 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΑΝ 

 ε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο αλάπαπζεο ππάξρεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ Ν θαη ηνπ ΠΝ. Φάξκαθα πνπ δηεγείξνπλ ή αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ελφο απφ ηα δχν 

ζπζηήκαηα επηδξνχλ ζε απηή ηελ ηζνξξνπία. 

Οξνινγία πνπ πεξηγξάθεη ηε δξάζε ηωλ θαξκάθωλ ζην ΑΝ 

 Σπκπαζνκηκεηηθά: Μνηάδνπλ κε ηελ αδξελαιίλε θαη έρνπλ παξφκνηα δξάζε ζηηο κεηαγαγγιηνληθέο 

ίλεο ηνπ Ν. Ολνκάδνληαη θαη αδξελεξγηθά ή ζπκπαζεηηθνί αγσληζηέο 

 Σπκπαζνιπηηθά: Φάξκαθα πνπ δξνπλ αληίζεηα ζηηο κεηαγαγγιηνληθέο ίλεο. Ολνκάδνληαη θαη 

αληηαδξελεξγηθά ή ζπκπαζεηηθνί αληαγσληζηέο. Αλαιφγσο ηεο δξάζεο ηνπο ζηνπο α- ή β-

ππνδνρείο θαη νη δπν πξνεγνχκελεο νκάδεο ππνδηαηξνχληαη πεξαηηέξσ. 

 Παξαζπκπαζνκηκεηηθά: Δίλαη θάξκαθα πνπ δηεγείξνπλ ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο κνπζθαξηληθνχο 

ππνδνρείο. Ζ δξάζε ηνπο κνηάδεη κε ηεο αθεηπινρνιίλεο, γηα ην ιφγν απηφ αλαθέξνληαη ζαλ 

ρνιηλεξγηθά ή  παξαζπκπαζεηηθνί αγσληζηέο. 

 Παξαζπκπαζνιπηηθά: Πεξηιακβάλνπλ θάξκαθα κε αληίζεηε δξάζε ηνπ ΠΝ ζηνπο 

κνπζθαξηληθνχο ππνδνρείο ιφγσ αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο αθεηπινρνιίλεο. Αλαθέξνληαη θαη 

αληηρνιηλεξγηθά, παξαζπκπαζεηηθνί αληαγσληζηέο ή βαγνιπηηθά. 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ Ν 

 Σα απνηειέζκαηα απφ ηε δηέγεξζε ηνπ Ν νθείινληαη απφ ηε δξάζε ησλ θαηερνιακηλψλ 

(πην ζπρλά λνξαδξελαιίλεο) ζηνπο α- θαη β-ππνδνρείο. 

 Οη θπξηφηεξεο δξάζεηο ησλ ππνδνρέσλ είλαη: 

 α1: αγγεηνζχζπαζε, ράιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ηνπ εληέξνπ, έθθξηζε ζηέινπ, γιπθνγν-

λφιπζε ζην ήπαξ θαη ζχζπαζε ησλ ζθηθηήξσλ ηνπ εληέξνπ θαη ηεο κήηξαο 
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 α2:  αγγεηνδηαζηνιή (θεληξηθή), αγγεηνζχζπαζε (πεξηθεξηθή), ράιαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ 

ηνπ εληέξνπ 

 β1:  ζεηηθή ηλφηξνπε θαη ρξνλφηξνπε δξάζε 

 β2: αγγεηνδηαζηνιή ζην έληεξν, κχεο θαη λεθξνχο, βξνγρνδηαζηνιή, δηαζηνιή ηεο θφξεο, 

γιπθνγνλφιπζε 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα πην ζεκαληηθά θάξκαθα (αγσληζηέο ή αληαγσληζηέο) ηνπ Ν 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαζεκεξηλή αλαηζζεηηθή πξαθηηθή. 

ΤΜΠΑΘΟΜΗΜΖΣΗΚΑ 

Γξνπλ δηεγείξνληαο απεπζείαο ηνπο α- ή β-ππνδνρείο ή έκκεζα κε ηε δηέγεξζε ηεο 

απειεπζέξσζεο λνξαδξελαιίλεο δξψληαο πξνζπλαπηηθά. Μηα άιιε θαηεγνξία θαξκάθσλ, νη 

αλαζηνιείο ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο, έρνπλ κεηαζπλαπηηθή δξάζε. 

 α1 αγσληζηέο: Δθεδξίλε (έκκεζε α δξάζε πξνθαιψληαο αγγεηνζχζπαζε θαη άκεζε β δξάζε 

πξνθαιψληαο αχμεζε ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη παξνρή κε επαθφινπζε αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο. Γηάξθεηα δξάζεο 10-15 ιεπηά, πξνθαιεί ηαρπθπιαμία. Υνξήγεζε γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

ππφηαζεο κεηά απφ λσηηαίν απνθιεηζκφ. Φελπιεθξίλε (απεπζείαο δξάζε ζηνπο α1-ππνδνρείο 

πξνθαιψληαο αγγεηνζχζπαζε, αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο πίεζεο αηκάησζεο ζηα 

ζηεθαληαία θαη εγθεθαιηθά αγγεία θαη ζπλνδφ αληαλαθιαζηηθή βξαδπθαξδία. Υνξήγεζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππφηαζεο κεηά απφ επηζθιεξίδην ή ξαρηαία αλαηζζεζία). 

 α2 αγσληζηέο: Υσξίδνληαη ζε 3 ππνηχπνπο: α2Α (θαηαζηνιή, αλαιγεζία θαη ζπκπαζφιπζε), 

α2Β (αγγεηνζχζπαζε), α2C (δξάζε ζην ΚΝ). Παξά ην φηη είλαη αγσληζηέο έρνπλ θπξίσο 

ζπκπαζνιπηηθή δξάζε. Κινληδίλε (δξα ζηνπο ππνδνρείο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. ηαλ ρνξεγείηαη 

ελδνθιεβίσο ή απφ ην ζηφκα πξνθαιεί δνζνεμαξηψκελε θαηαζηνιή, κεηψλεη ηε δφζε θαξκάθνπ 

εηζαγσγήο ζηελ αλαηζζεζία, κεηψλεη ηελ MAC ησλ εηζπλεφκελσλ αλαηζζεηηθψλ θαη παξέρεη έλα 

βαζκφ αλαιγεζίαο. Απμάλεη ηελ αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο, ηεο αλάλεςεο θαη κεηψλεη ηελ θαξδηαθή λνζεξφηεηα ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ. 

Διαηηψλεη ην ξίγνο κεηεγρεηξεηηθά. Ζ ρνξήγεζε επηζθιεξηδίσο ή ξαρηαίσο απμάλεη ηε δηάξθεηα θαη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ απνθιεηζκνχ αιιά θαη ην βαζκφ ηεο ππφηαζεο). Νηεμκεδεηνκηδίλε (παξφκνηα 

απνηειέζκαηα κε ηελ θινληδίλε, αιιά έρεη κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα κε ηνπο α2-ππνδνρείο 

 β-αγσληζηέο: Δδψ αλήθνπλ νη θπζηθέο θαηερνιακίλεο αδξελαιίλε (α- θαη β-αγσληζηήο) θαη 

λνξαδξελαιίλε (θπξίσο α-αγσληζηήο αιιά θαη κε β1 δξάζε). Άιια θάξκαθα ζηελ θαηεγνξία απηή 

είλαη ε Ηζνπξελαιίλε (ζπλζεηηθφο κε εθιεθηηθφο β-αγσληζηήο κε κηθξή δηάξθεηα δξάζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε αληηκεηψπηζε ηεο ζπκπησκαηηθήο βξαδπθαξδίαο) θαη ε  Σαιβνπηακφιε 

(β2 αγσληζηήο, ρνξεγείηαη ελδνθιεβίσο θαη σο εηζπλεφκελν γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άζζκαηνο). 

 αλαζηνιείο ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο: Ακηλνθπιιίλε/ζενθπιιίλε (βξνγρνδηαζηαιηηθά) 

ΤΜΠΑΘΟΛΤΣΗΚΑ 

 Απνθιείνπλ ηνπο α- θαη β-αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο ή ηα ζπκπαζεηηθά γάγγιηα. 

 α-αλαζηνιείο: Φελνμπβελδακίλε (α1 θαη α2 αλαζηνιέαο, ρνξήγεζε ζε θαηνρξσκνθχηησκα γηα 

ηελ πξφθιεζε ππφηαζεο). Φεληνιακίλε (παξφκνηα δξάζε). Τνιαδνιίλε (ζεξαπεία πλεπκνληθήο 
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ππέξηαζεο ζε λενγλά). Πξαδνζίλε, ληνμαδνζίλε (εθιεθηηθφο α1 αλαζηνιέαο πνπ πξνθαιεί 

αγγεηνδηαζηνιή θαη ππφηαζε) 

 β-αλαζηνιείο: Πξνπξαλνιφιε (κε εηδηθφο αλαζηνιέαο, ειαηηψλεη ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα 

ηελ θαξδηαθή παξνρή θαη αξηεξηαθή πίεζε, απμάλεη ηελ αληίζηαζε ησλ αεξαγσγψλ ζε αζζελείο κε 

άζζκα, ελψ παξάιιεια ρνξεγείηαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ζπξενηνμίθσζεο, ηεο εκηθξαλίαο, ησλ 

ζσκαηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ην ζηξεο). Αηελνιφιε, κεηνπξνιφιε (θαξδηνεθιεθηηθά ιφγσ ηεο 

αλαζηνιήο ηνπο ζηνπο β1-ππνδνρείο ηνπ κπνθαξδίνπ, ειαηηψλνπλ ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα ηελ 

θαξδηαθή παξνρή θαη αξηεξηαθή πίεζε θαη απμάλνπλ ηε ζηεθαληαία αηκαηηθή ξνή κέζσ ηεο αχμεζεο 

ηεο δηαζηνιηθήο θάζεο, ρνξεγνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο ππέξηαζεο θαη ηεο ηζραηκηθήο 

θαξδηνπάζεηαο). Δζκνιφιε (ηαρχο β1-αλαζηνιέαο, γξήγνξα κεηαβνιηδφκελνο, ρνξεγείηαη κφλν 

ελδνθιεβίσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ  φπσο π.ρ. θαηά ηε δηαζσιήλσζε θαη γηα 

ηε ζεξαπεία ππεξθνηιηαθψλ αξξπζκηψλ). Λαβεηαιφιε (κε εηδηθφο α θαη β- αλαζηνιέαο, ηδαληθφο γηα 

ηνλ έιεγρν ππεξηαζηθψλ θξίζεσλ θαη γηα ηελ επίηεπμε ειεγρφκελεο ππφηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαηζζεζίαο). 

Έρνπλ δεκνζηεπζεί ζπζηάζεηο πνπ πξνηείλνπλ ηελ πεξηεγρεηξεηηθή ρνξήγεζε ησλ β-

αλαζηνιέσλ ζε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ πνπ ππνβάιινληαη ζε κεγάιε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα 

ηε κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζλεηφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο. Δίλαη ππφ ζπδήηεζε ε δηάξθεηα ηεο 

ρνξήγεζεο, ην είδνο ηνπ αλαζηνιέα θαη νη νκάδεο ησλ αζζελψλ πνπ ζα νθειεζνχλ. 

 αλαζηνιείο γαγγιίσλ: ηξηκεηαθάλε (γηα ηελ επίηεπμε ειεγρφκελεο ππφηαζεο, ιφγσ πεξηθε-

ξηθήο αγγεηνδηαζηνιήο, πξνθαιεί επηπιένλ κείσζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηεο ζηεθαληαίαο θαη 

λεθξηθήο αηκαηηθήο ξνήο). 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΗΑ ΣΟΤ ΠΝ 

Οη κνπζθαξηληθνί ππνδνρείο είλαη νη θχξηνη ζηφρνη ησλ θαξκάθσλ πνπ δξνπλ ζην ΠΝ. Έρνπλ 

αλαγλσξηζηεί, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, δηάθνξνη ηχπνη ππνδνρέσλ νλνκαδφκελνη ζαλ Μ1 – Μ5. Οη 

δηάθνξνη αγσληζηέο θαη αληαγσληζηέο ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε εκθαλίδνπλ 

πνιχ κηθξή εηδηθφηεηα γηα ηνπο δηάθνξνπο ηχπνπο ησλ κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ. 

ΠΑΡΑΤΜΠΑΘΖΣΗΚΟΜΗΜΖΣΗΚΑ 

 αγσληζηέο κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ: πάληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θιηληθή πξάμε, κε πην 

γλσζηφ ηελ πηινθαξπίλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζεξαπεία ηνπ γιαπθψκαηνο. 

 αλαζηνιείο ηεο αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο: Δίλαη ίζσο απφ ηα πην γλσζηά θάξκαθα ζηνπο 

αλαηζζεζηνιφγνπο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δηάζπαζεο ηεο αθεηπινρνιίλεο 

ζηηο λεπξνκπτθέο ζπλάςεηο θαη ηε ελίζρπζε ηεο λεπξνκπτθήο δηαβίβαζεο. Χζηφζν ε κε εηδηθή 

δξάζε ηεο έρεη σο απνηέιεζκα ηε γεληθεπκέλε δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ. 

Νενζηηγκίλε: Δίλαη αλαζηξέςηκνο αλαζηνιέαο ηεο αθεηπινρνιηλεζηεξάζεο γηα ηελ νπνία δξα 

ζαλ ππφζηξσκα . Μεηά απφ κία εθ΄απαμ δφζε εκθαλίδεη ηελ θνξχθσζε ηεο δξάζεο ζε 7- 10 min θαη 

ε δξάζε ηεο δηαξθεί πεξίπνπ γηα 1 ψξα. 

Ππξηδνζηηγκίλε: Έρεη παξφκνην κεραληζκφ δξάζεο κε ηελ λενζηηγκίλε, δηαξθεί φκσο ε δξάζε 

ηεο πεξηζζφηεξν θαη κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ ηνπ ζηφκαηνο. Υξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε ζεξαπεία 

ηεο κπαζζέλεηαο gravis. 
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Δδξνθψλην: Δίλαη ζπλαγσληζηηθφο αλαζηνιέαο ηεο αθεηπινρνιελεζηεξάζεο, κε βξαρεία 

δηάξθεηα δξάζεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε δηάγλσζε ηεο κπαζζέλεηαο gravis. 

ΠΑΡΑΤΜΠΑΘΖΣΗΚΟΛΤΣΗΚΑ 

 αληαγσληζηέο κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ: Δίλαη φια ζπλαγσληζηηθνί αλαζηξέςηκνη αλαζηνιείο 

θαη πξνθαινχλ δνζνεμαξηψκελα θαηλφκελα. ηελ αλαηζζεζηνινγηθή θιηληθή πξαθηηθή 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Σα πην γλσζηά είλα ε αηξνπίλε, ε πνζθίλε θαη ε 

γιπθνππξξνιάηε. 

Αηξνπίλε: Δίλαη ηξηηνηαγήο ακίλε πνπ παξάγεηαη απφ ην θπηφ Atropa Belladona. Γηαπεξλά ηνλ 

αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ γηαηί είλαη ιηπνδηαιπηή θαη έηζη νη δξάζεηο είλαη θεληξηθέο θαη 

πεξηθεξηθέο. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζε ειηθησκέλνπο. Απφ ηηο 

πεξηθεξηθέο δξάζεηο ηεο θπξηαξρνχλ ε αλαζηνιή ηεο εθίδξσζεο θαη ηεο έθθξηζεο ζηέινπ ζε 

κηθξφηεξεο δφζεηο ελψ ζε κεγαιχηεξεο ε βξνγρνδηαζηνιή θαη ε ηαρπθαξδία. 

Υνζθίλε: Δίλαη ηξηηνηαγήο ακίλε, ιηπνδηαιπηή κε θεληξηθή δξάζε θαη απνηειέζκαηα. 

Γιπθνππξξνιάηε: πλζεηηθή ηεηαξηνηαγήο ακίλε πνπ δελ δηαπεξλά ηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ 

θξαγκφ θαη άξα δελ εκθαλίδεη θεληξηθέο δξάζεηο. Έρεη θπξίσο δξάζε αληηζηεινεθθξηηηθή. Πξνθαιεί 

αζζελέζηεξε κεηαβνιή ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ αηξνπίλε 

Ηπξαηξφπην: Δίλαη ζπλζεηηθφ παξάγσγφ ηεο αηξνπίλεο πνπ ρνξεγείηαη κε λεθεινπνίεζε θαη 

ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ ζηνπο κνπζθαξηληθνχο ππνδνρείο ησλ βξφγρσλ κεηψλεη ηελ έληαζε ηνπ 

βξνγρφζπαζκνπ. 

 

ABSTRACT 

 Autonomic Nervous System (ANS) has a crucial role in the maintenance of the human homeostasis. 

Furthermore it may play a role in many systemic diseases. As many procedures and drugs used in anaesthetic 

practice have a direct influence on the autonomic nervous system, anaesthetists should have a basic 

understanding of its structure and function. The two divisions of the ANS (Sympathetic -SNS and 

Parasympathetic Nervous System -PNS) control different physiological functions and differ in both structure 

and function. In general, the SNS can be thought of as preparing the body for “fight or flight”. In the 

cardiovascular system, increased inotropic and chronotropic drive leads to increased cardiac output, while 

blood flow is routed toward vital organs and skeletal muscle. There is an overall increase in Central Nervous 

System (CNS) stimulation, and respiratory drive is increased, too. Visceral activity is decreased. The PNS in 

contrast, increases the activity of the abdominal viscera. The cardiovascular system is depressed - reducing 

heart rate and cardiac output, and routing blood flow toward visceral beds. The respiratory system and CNS 

are also depressed.  

The efferent limb of neuronal autonomic reflexes consists of specific primary autonomic nerves that 

synapse in autonomic ganglia, with secondary or “postganglionic” fibres. These postganglionic fibres 

mediate the desired response at the effector organ through neurotransmitters, which interact with specific 

receptors. Sympathetic postganglionic fibres secrete noradrenaline and occasionally adrenaline, which 

stimulate adrenergic receptors. Adrenoreceptors subdivided into alpha and beta receptors.  Each of these 

classes is further divided into subgroups – alpha 1&2, and beta 1&2. Parasympathetic postganglionic fibres 

release acetylcholine. Most effects are mediated via muscarinic receptors, which subdivided into five 

subgroups M1-M5.  
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Many clinically useful drugs act on receptors of the ANS. Some common terminology is used to 

describe the action of drugs on the autonomic nervous system. Sympathomimetics or sympathetic agonists are 

drugs that resemble adrenaline (epinephrine) in their actions and are also referred to as adrenergics. 

Sympatholytics or sympathetic antagonists are drugs that oppose the actions of the postganglionic fibres of 

the SNS. Both groups are subdivided further depending on their actions on either alpha or beta- receptors. 

Parasympathomimetics are drugs that stimulate postsynaptic muscarinic receptors. Their actions resemble 

acetylcholine and they are also referred to as cholinergics or parasympathetic agonists. Parasympatholytics 

are drugs that oppose the actions of the PNS at the muscarinic receptors by blocking the actions of 

acetylcholine. They are also referred to as anticholinergics, parasympathetic antagonists or occasionally 

vagolytics. 

In conclusion, as many procedures and drugs used in anaesthetic practice have a direct influence on 

the autonomic nervous system, anaesthetists should have a good knowledge of its structure, function and 

pharmacology. 

 

Key words: Autonomic nervous system, adrenoreceptors, muscarinic receptors, pharmacology  
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ - ΑΡΡΤΘΜΗΔ -  

ΑΝΣΗΑΡΡΤΘΜΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

Πέηξνο Σδίκαο 

 

Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Ζ θαξδηαθή ειεθηξνθπζηνινγία αθνξά ζηε κειέηε ησλ ειεθηξηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ 

θαηά ηε γέλεζε ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. Πεξηιακβάλεη ηε ξνή ησλ ηφλησλ ζηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα θαη 

ηηο πξνθαινχκελεο θπζηνινγηθέο θαη παζνθπζηνινγηθέο κεηαβνιέο θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηελ αγσγή 

ηεο ειεθηξηθήο εθπφισζεο ζηνπο θφιπνπο θαη ηηο θνηιίεο. 

1. Ζιεθηξνκεραληθή ζύδεπμε 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο είλαη ειεθηξηθή θαη κεραληθή, νη νπνίεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κεηαμχ ηνπο. Κάζε ειεθηξηθή εθπφισζε αθνινπζείηαη (κεηά απφ ρξνληθφ δηάζηεκα 30-80msec) απφ 

κεραληθή ζπζηνιή, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ειεθηξνκεραληθήο ζχδεπμεο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηνπ 

ειεθηξνκεραληθνχ δηαρσξηζκνχ. Ο ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ηα ηφληα αζβεζηίνπ.  

2. Ζ κεραληθή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο  

Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ησλ κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ είλαη ε κεραληθή ζπζηνιή θαη ράιαζε, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ δχν ζπζηαιηψλ πξσηετλψλ, ηεο αθηίλεο θαη ηεο κπνζίλεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

παξάιιειε δηάηαμε. Οη πξσηεΐλεο απηέο ζχξνληαη ε κηα πάλσ ζηελ άιιε, ρσξίο λα κεηαβάιινπλ ην 

κήθνο ηνπο. Χο απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο, κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηνπ ζαξθνκεξίνπ, δειαδή 

βξαρχλεηαη ζηε ζπζηνιή (1.5κm) θαη απμάλεηαη ζηε δηαζηνιή (2.2κm). Σα ζεκεία πξφζδεζεο ηεο 

αθηίλεο κε ηε κπνζίλε βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πεξίπνπ 38nκ κεηαμχ ηνπο θαη θαιχπηνληαη απφ έλα 

ζχκπιεγκα ηξηψλ ξπζκηζηηθψλ πξσηετλψλ, πνπ απνθαινχληαη ηξνπνλίλεο (ηξνπνλίλε-C, ηξνπνλίλε Σ  θαη 

ηξνπνλίλε Η). Σα ηφληα αζβεζηίνπ απνηεινχλ ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ησλ ειεθηξηθψλ θαη ησλ 

κεραληθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κπνθαξδηαθνχ θπηηάξνπ. Ζ ελέξγεηα απηή επηηειείηαη κέζσ ηεο κεηαβνιήο 

ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

ηξνπνλίλε-C ή ηελ απνζχλδεζε ηνπο απφ απηήλ. Ζ κείσζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ 

απνηειεί ην έλαπζκα γηα ηε ράιαζε ηνπ κπνθαξδίνπ, ελψ ε αχμεζή ηεο ην έλαπζκα γηα ηε ζπζηνιή. 

3. Ζ ειεθηξηθή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο 

Ζ ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο θαξδηάο νθείιεηαη ζε ηνληηθά ξεχκαηα, πνπ κεηαβάιινπλ ην 

δπλακηθφ ηεο κεκβξάλεο θαη ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο ησλ κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ. Οη ηνληηθέο απηέο 

κεηαβνιέο, αθνινπζνχκελεο απφ ηελ επαλαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ηζνξξνπίαο, κεηαθέξνληαη ζε φια ηα 

θχηηαξα ηνπ θνιπηθνχ θαη θνηιηαθνχ κπνθαξδίνπ, πξνθαιψληαο ηε κεραληθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

3.1. Τν δπλακηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο θαη νη κεηαβνιέο ηνπ 

ηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα, ε παξνπζία ησλ αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ πξσηετλψλ, θαζψο θαη ε 

ηνληηθή ηζνξξνπία κεηαμχ λαηξίνπ θαη θαιίνπ, πξνθαινχλ κία δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ελδνθπηηάξηνπ 

θαη εμσθπηηάξηνπ ρψξνπ πεξίπνπ 90mV, ην νπνίν νλνκάδεηαη δπλακηθφ εξεκίαο ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο (Em). Ζ δηαθνξά δπλακηθνχ εθαηέξσζελ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο κπνξεί λα κεηξεζεί κε 

ηελ εηζαγσγή ελφο κηθξν-ειεθηξνδίνπ ζην θχηηαξν. Ζ αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο θπηηαξηθήο 
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κεκβξάλεο (ειεθηξναξλεηηθφ θνξηίν -90mV) νλνκάδεηαη εθπφισζε θαη ηα ηνληηθά ξεχκαηα πνπ ηελ 

πξνθαινχλ νλνκάδνληαη εζψζηξνθα ή εθπνισηηθά. Ζ κείσζε (ζε πεξηζζφηεξν αξλεηηθέο ηηκέο) ηνπ 

δπλακηθνχ εξεκίαο νλνκάδεηαη ππεξπφισζε, θαη ηα ηνληηθά ξεχκαηα πνπ ηελ πξνθαινχλ νλνκάδνληαη 

εμψζηξνθα ή ππεξπνισηηθά. 

4. Ηνληηθνί δίαπινη, αληιίεο θαη αληαιιαγείο ηόλησλ 

Οη ηνληηθνί δίαπινη (ή ‗θαλάιηα‘) είλαη πξσηεΐλεο κεγάινπ κνξηαθνχ βάξνπο, νη νπνίεο 

ζρεκαηίδνπλ κία ιεηηνπξγηθή κνλάδα κε έλαλ πφξν, κέζα απφ ηνλ νπνίν δηέξρεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηφλ. 

Οη δίαπινη ηφλησλ εκθαλίδνπλ εθιεθηηθφηεηα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ηφλ, θαη ιακβάλνπλ ηελ νλνκαζία 

ηνπο απφ απηφ. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη δηαχισλ είλαη νη δίαπινη λαηξίνπ, θαιίνπ θαη αζβεζηίνπ.  

ε αληίζεζε κε ηνπο δηαχινπο, νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη κφλν έλα ηφλ, νη αληιίεο ηφλησλ 

δηαρεηξίδνληαη ηαπηφρξνλα δχν ηφληα, πξνθαιψληαο ηελ είζνδν ελφο ηφληνο ζην θπηηαξφπιαζκα, κε 

ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε θάπνηνπ άιινπ πξνο ηνλ εμσθπηηάξην ρψξν. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη 

ελεξγεηηθή. Αληίζεηα, έλαο αληαιιαγέαο ηφλησλ επηηειεί απηή ηε δηαδηθαζία παζεηηθά, ρσξίο ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

5. Υεκηθή θαη ειεθηξηθή ηζνξξνπία 

5.1. Γπλακηθφ ηεο κεκβξάλεο 

Σν δπλακηθφ ηεο κεκβξάλεο, ζην νπνίν ε παζεηηθή ξνή ησλ ηφλησλ, ιφγσ ηεο θιίζεο 

ζπγθέληξσζεο, εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ ειεθηξηθή θιίζε, νλνκάδεηαη δπλακηθφ εξεκίαο ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο (Em). Ζ δηαπεξαηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο γηα ηα ηφληα δελ επηηειείηαη κέζσ 

παζεηηθήο δηάρπζεο, αιιά κέζσ ελεξγεηηθήο δηφδνπ ηφλησλ κέζσ ησλ δηαχισλ θαη απνθαιείηαη 

αγσγηκφηεηα.  

ζα ηφληα λαηξίνπ εηζέξρνληαη ζην θχηηαξν, παξά ηηο απνηξεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο, πξέπεη λα απνβάιινληαη θαη φζα ηφληα θαιίνπ εμέξρνληαη ηνπ θπηηάξνπ ιφγσ ηνπ 

‗ειεθηξηθνχ ειιείκκαηνο‘, ζα πξέπεη λα επαλεηζάγνληαη ζην θχηηαξν. Οη ιεηηνπξγίεο απηέο επηηεινχληαη 

απφ ηελ αληιία λαηξίνπ/θαιίνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη κεηαθέξεη 3 ηφληα 

λαηξίνπ ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν θαη 2 ηφληα θαιίνπ ζην θπηηαξφπιαζκα. Ζ δίνδνο πεξηζζφηεξσλ 

θαηηφλησλ κέζσ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο πξνο ην θπηηαξφπιαζκα πξνθαιεί έλα εμψζηξνθν ξεχκα, ην 

νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο λαηξίνπ-θαιίνπ (INa/K). 

6. Αλεξέζηζηε πεξίνδνο 

Χο αλεξέζηζηε πεξίνδνο νξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην θχηηαξν ή ν ηζηφο δελ 

κπνξεί λα εθπνισζεί. Ζ αλεξέζηζηε πεξίνδνο είλαη έλαο πξνζηαηεπηηθφο κεραληζκφο ζην κπνθάξδην, πνπ 

δξα ζαλ έλαο ‗εζκφο‘, επηηξέπνληαο έλα κέγηζην αξηζκφ εθπνιψζεσλ ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ.  

7. Μεηαβνιή ηνπ δπλακηθνύ ζην ρξόλν 

7.1. Δθπφισζε 

Ζιεθηξηθή εθπφισζε ελφο κπνθαξδηαθνχ θπηηάξνπ νλνκάδεηαη ε κεηαβνιή ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ηνπ, έηζη ψζηε λα επηηξέςεη ηελ είζνδν ηφλησλ αζβεζηίνπ κέζα ζε απηφ. 

7.2. Δπαλαπνισηηθά ξεχκαηα θαιίνπ 

Ζ ηηκή ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (Em) ζηα θνιπηθά θαη θνηιηαθά 

κπνθαξδηαθά θχηηαξα δηαηεξείηαη θνληά ζην δπλακηθφ ηζνξξνπίαο ηνπ θαιίνπ, κέζσ δχν 
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επαλαπνισηηθψλ κεραληζκψλ, ηεο ιεηηνπξγίαο αληιίαο λαηξίνπ/θαιίνπ θαη ησλ επαλαπνισηηθψλ 

ξεπκάησλ θαιίνπ. Σα επαλαπνισηηθά ξεχκαηα θαιίνπ απνηεινχληαη θπξίσο απφ ην εζψζηξνθν 

επαλνξζσηηθφ ξεχκα θαιίνπ (ΗΚ1) θαη, δεπηεξεπφλησο, απφ ηα εζψζηξνθα ξεχκαηα θαιίνπ. 

7.3. Υπν-νπδηθή εθπφισζε 

Έλα κηθξήο έληαζεο ηνληηθφ ξεχκα νλνκάδεηαη ππν-νπδηθφ εθπνισηηθφ ξεχκα θαη ε πξνθαινχκελε 

κεηαβνιή ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (Em) νλνκάδεηαη ππν-νπδηθή εθπφισζε.  

7.4. Οπδόο εθπόισζεο 

Έλα κεγαιχηεξεο έληαζεο ηνληηθφ ξεχκα (εθπνισηηθφ), ηθαλφ λα πξνθαιέζεη κία κεγαιχηεξε 

αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, κεηαβάιεη ηελ θαηάζηαζε ησλ δηαχισλ 

λαηξίνπ απφ θιεηζηή ζε αλνηθηή, πξνθαιψληαο ηειηθά εθπφισζε. Ζ ηηκή ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο πάλσ απφ ηελ νπνία απμάλεηαη αηθλίδηα ε αγσγηκφηεηα ηεο θπηηαξηθήο 

κεκβξάλεο γηα ηα ηφληα λαηξίνπ νλνκάδεηαη νπδφο εθπφισζεο. 

7.5. Δπαλαπόισζε 

Ζ επαλαπφισζε ζπλίζηαηαη ζηελ επαλαθνξά ηνπ δπλακηθνχ ηεο κεκβξάλεο ζηηο αξρηθέο ηηκέο, κε 

απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ηφλησλ αζβεζηίνπ.  

8. Γηαρείξηζε ηόλησλ αζβεζηίνπ 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ πεξηιακβάλεη ηελ είζνδν θαη έμνδν ηφλησλ αζβεζηίνπ πξνο θαη 

απφ ην θπηηαξφπιαζκα κέζσ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, θαζψο θαη κέζσ ηεο κεκβξάλεο ηνπ 

ζαξθνελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη δηαχισλ αζβεζηίνπ, νη ηχπνπ L  θαη νη ηχπνπ Σ. Οη 

ππνδνρείο ξπαλνδίλεο βξίζθνληαη ζηελ κεκβξάλε ηνπ ζαξθνελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ θαη ειέγρνπλ ηελ 

έμνδν ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ην ζαξθνελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν πξνο ην θπηηαξφπιαζκα.  

8.1. Απειεπζέξσζε ηνπ αζβεζηίνπ απφ ην αζβέζηην 

Ζ έλαξμε ηεο κεραληθήο ζπζηνιήο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ πξφζδεζε ηφλησλ αζβεζηίνπ κε ηελ 

ηξνπνλίλε C. Ζ απαηηνχκελε, γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ, επηπιένλ ζπγθέληξσζε ηφλησλ αζβεζηίνπ ζην 

θπηηαξφπιαζκα θαηά ηελ θάζε ηεο ζπζηνιήο, πξνέξρεηαη απφ ηε κεγάιε ζπγθέληξσζε ηφλησλ 

αζβεζηίνπ πνπ είλαη απνζεθεπκέλε ζην ζαξθνελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν. ηαλ ε ελδνθπηηάξηα 

ζπγθέληξσζε ηνπ αζβεζηίνπ απμεζεί ζε επίπεδα επαξθή γηα ηελ έλαξμε ηεο κεραληθήο ζπζηνιήο, ε 

απειεπζέξσζε αζβεζηίνπ απφ ην ζαξθνελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν ζηακαηά παξέρνληαο ηθαλφ ρξφλν ζηνπο 

ππνδνρείο ξπαλνδίλεο λα αληαπνθξηζνχλ ζηελ επφκελε εθπφισζε. 

8.2. Απνκάθξπλζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ελεξγεηηθή ράιαζε 

Ζ κείσζε ηεο ελδνθπηηάξηαο ζπγθέληξσζεο ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ ππξνδνηεί ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ράιαζεο, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ απνδέζκεπζε ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ απφ ηελ ηξνπνλίλε C θαη ζηελ 

επάλνδν ησλ ζπζηαιηψλ πξσηετλψλ ζε θαηάζηαζε εηνηκφηεηαο γηα λέα κεραληθή ζπζηνιή.  

8.3. Αληαιιαγέαο ηφλησλ λαηξίνπ/αζβεζηίνπ 

Ο αληαιιαγέαο ηφλησλ λαηξίνπ/αζβεζηίνπ αληαιιάζζεη έλα ηφλ αζβεζηίνπ (ην νπνίν είλαη 

δηζζελέο) πνπ εμέξρεηαη απφ ην θχηηαξν, πξνο ηξία ηφληα λαηξίνπ (ηα νπνία είλαη κνλνζζελή) πνπ 

εηζέξρνληαη ζην θχηηαξν. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλα πιεφλαζκα πξνζιακβαλνκέλσλ ζεηηθψλ θνξηίσλ, κε 

απνηέιεζκα ην παξαγφκελν ηνληηθφ ξεχκα λαηξίνπ/αζβεζηίνπ (INa/Ca) λα έρεη θαηεχζπλζε πξνο ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ. Με ηνλ κεραληζκφ απηφ απνκαθξχλεηαη πεξίπνπ 30% ηεο ελδνθπηηάξηαο 
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ζπγθέληξσζεο αζβεζηίνπ πξνο ηνλ εμσθπηηάξην ρψξν. Αληίζεηα, φηαλ ηξία ηφληα λαηξίνπ απνβάιινληαη 

απφ ην θχηηαξν, έλα ηφλ αζβεζηίνπ εηζέξρεηαη ζε απηφ, ηφηε ην παξαγφκελν ηνληηθφ ξεχκα 

λαηξίνπ/αζβεζηίνπ έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηνλ εμσθπηηάξην ρψξν. Καηά ηελ εθπφισζε ηνπ θπηηάξνπ, πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ηελ είζνδν ηφλησλ λαηξίνπ, ε ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζή ηνπο απμάλεηαη, κε ζπλέπεηα 

ηξία ηφληα λαηξίνπ λα αληαιιάζζνληαη κε έλα ηφλ αζβεζηίνπ. Αληίζεηα, κεηά ηελ είζνδν ηφλησλ 

αζβεζηίνπ ζην θχηηαξν θαη ηελ έλαξμε ηεο δηαζηνιήο, ε ζπγθέληξσζε ηφλησλ αζβεζηίνπ είλαη κεγάιε, 

πξνθαιψληαο ηελ αληαιιαγή ηνπο κε ηφληα λαηξίνπ.  

9. Σν δπλακηθό ελέξγεηαο ηνπ κπνθαξδηαθνύ θπηηάξνπ 

Γπλακηθφ ελέξγεηαο θαιείηαη ην ζχλνιν ησλ κεηαβνιψλ ηνπ δπλακηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο 

ησλ κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ, σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ. Σν δπλακηθφ ελέξγεηαο ζπλίζηαηαη ζηηο 

κεηαβνιέο ηνπ δπλακηθνχ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο απφ ην δπλακηθφ εξεκίαο ζε θαηάζηαζε 

εθπφισζεο, κέρξη ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε. Ζ δηάξθεηα ηνπ δπλακηθνχ ελέξγεηαο ηνπ 

κπνθαξδηαθνχ θπηηάξνπ είλαη πεξίπνπ 350msec (200-450msec). 

Σν δπλακηθφ ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη ηελ θάζε ηεο εθπφισζεο θαη επαλαπφισζεο, νη νπνίεο 

ρσξίδνληαη ζε πέληε επηκέξνπο θάζεηο (Δηθφλα 1), πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ηνληηθά 

ξεχκαηα. Ζ θάζε 0 (ηαρεία εθπφισζε) θαζνξίδεηαη απφ έλα εζψζηξνθν ξεχκα λαηξίνπ, ελψ ε θάζε 1 

(πξψηκε ηαρεία επαλαπφισζε), ε θάζε 2 (θάζε plateau) θαη ε θάζε 3 (ηαρεία επαλαπφισζε) είλαη πην 

ζχλζεηεο θαη απνηεινχλ ηε ζπληζηακέλε πνιιψλ ηνληηθψλ ξεπκάησλ εζψζηξνθσλ ή εμψζηξνθσλ. Σέινο, 

ε θάζε 4 (ειεθηξηθή δηαζηνιή) θαζνξίδεηαη απφ ην επαλνξζσηηθφ ξεχκα θαιίνπ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Φάζεηο ηνπ δπλακηθνχ ελέξγεηαο. 

 

10. Παξαγσγή θαη αγσγή ηεο ειεθηξηθήο εθπόισζεο 

10.1. Φιεβφθνκβνο 

Φπζηνινγηθά, ε εθπφισζε παξάγεηαη απφ έλα ζχλνιν θπηηάξσλ ζηνλ θιεβφθνκβν, ν νπνίνο 

απνηειεί ηνλ θπζηνινγηθφ βεκαηνδφηε ηεο θαξδηάο. Ζ ειεθηξηθή εθπφισζε πνπ παξάγεηαη ιφγσ 

κεηαβνιψλ ησλ ηνληηθψλ ξεπκάησλ θαηά κήθνο ηεο κεκβξάλεο ησλ θπηηάξσλ ηνπ θιεβνθφκβνπ 
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νλνκάδεηαη θπζηνινγηθφο απηνκαηηζκφο. ηαλ ν θιεβφθνκβνο εθπνισζεί απφ θάπνην άιιν θέληξν, 

αλαζηέιιεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη ε ηδηφηεηα απηή νλνκάδεηαη ππεξθέξαζε. Ζ 

ηθαλφηεηα ηνπ θιεβνθφκβνπ λα αλαιακβάλεη δξαζηεξηφηεηα κεηά ηελ ππεξθέξαζε ηνπ νλνκάδεηαη 

αλάλεςε ηνπ θιεβνθφκβνπ. Σν δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί νλνκάδεηαη ρξφλνο αλάλεςεο θιεβνθφκβνπ θαη 

απνηειεί έλα δείθηε ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θιεβφθνκβνο, κία επηκήθεο αηξαθηνεηδήο δνκή κε κήθνο 10-

20mm θαη πιάηνο πεξίπνπ 3mm, βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή αχιαθα, ζην ζεκείν εθβνιήο ηεο άλσ θνίιεο 

θιέβαο ζην δεμηφ θφιπν. 

10.2. Βεκαηνδνηηθά ξεχκαηα 

Σα βεκαηνδνηηθά ξεχκαηα κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηα ηνληηθά ξεχκαηα πνπ πξνθαινχλ αχμεζε 

ηεο ζπρλφηεηαο εθπφισζεο [(α) ην εζψζηξνθν ξεχκα αζβεζηίνπ πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο απφ ηνπο 

δηαχινπο αζβεζηίνπ ηχπνπ L, θαη (β) ην ξεχκα If πνπ πξνθαιείηαη απφ ηφληα λαηξίνπ, θαη εκθαλίδεηαη 

ζην ηέινο ηεο θάζεο 3, ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ έλαξμε ηεο δηαζηνιηθήο εθπφισζεο] θαη ζε απηά πνπ 

πξνθαινχλ κείσζε ηεο ζπρλφηεηαο εθπφισζεο ηνπ θιεβνθφκβνπ [(α) ην εζψζηξνθν ξεχκα θαιίνπ (β) ην 

ξεχκα θαιίνπ ελεξγνπνηνχκελν απφ ηελ αθεηπιρνιίλε, θαη (γ) ην ξεχκα θαιίνπ ελεξγνπνηνχκελν απφ ηελ 

αδελνζίλε]. Ζ θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ηελ εθάζηνηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο. 

10.3. Αγσγή ηεο εθπφισζεο 

Ζ κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο εθπφισζεο απφ έλα ηκήκα ηνπ κπνθαξδίνπ ζε έλα άιιν νλνκάδεηαη 

αγσγή ηεο εθπφισζεο. Φπζηνινγηθά, ε εθπφισζε άγεηαη απφ ηνλ θιεβφθνκβν ζηνπο δχν θφιπνπο θαη 

ηειηθά ζηηο θνηιίεο, κέζσ ηεο θνιπνθνηιηαθήο ζχλδεζεο (θφκβνο) θαη ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ελδνθνηιηαθήο αγσγήο (δεμηφ θαη αξηζηεξφ ζθέινο ηνπ δεκαηίνπ ηνπ His, πνπ δηράδεηαη ζε πξφζζην θαη 

νπίζζην εκηζθέινο). Αθνινπζεί ε επαλαπφισζε θαη ε φιε δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη. 

10.4. Κνιπνθνηιηαθφο θφκβνο 

Ο θνιπνθνηιηαθφο θφκβνο βξίζθεηαη ζην θαηψηεξν-νπίζζην ηκήκα ηνπ κεζνθνιπηθνχ 

δηαθξάγκαηνο θαη (α) παξαηείλεη ην ρξφλν ηεο θνιπνθνηιηαθήο αγσγήο, βειηηψλνληαο ηελ πιήξσζε ησλ 

θνηιηψλ κεηά ηελ κεραληθή ζπζηνιή ησλ θφιπσλ θαη (β) ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ, 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλαο ‗εζκφο‘, πεξηνξίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ θνιπηθψλ εθπνιψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

αρζνχλ ζην θνηιηαθφ κπνθάξδην. 

10.5. Δλδνθνηιηαθή αγσγή 

Έλα δπλακηθφ ελέξγεηαο, αγφκελν κέζσ ηνπ θνιπνθνηιηαθνχ θφκβνπ θαη ηνπ δεκαηίνπ ηνπ His, 

εθπνιψλεη ηηο δχν θνηιίεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ελδνθνηιηαθήο αγσγήο, δειαδή κέζσ ησλ ζθειψλ ηνπ 

δεκαηίνπ ηνπ His. Σα ζθέιε ηνπ δεκαηίνπ ηνπ His πνξεχνληαη ζην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα θαη απφ εθεί 

ζην ππελδνθάξδην ησλ δχν θνηιηψλ, ζρεκαηίδνληαο έλα ππθλφ δίθηπν ηλψλ ηνπ Purkinje, κε αθφκε 

ηαρχηεξε αγσγή. Σν ζχζηεκα ελδνθνηιηαθήο αγσγήο ζπκβάιιεη ζηε ζχγρξνλε θνηιηαθή εθπφισζε θαη, 

επφκελα, ζχγρξνλε κεραληθή ζπζηνιή ησλ θνηιηψλ. 

B. ΑΡΡΤΘΜΗΔ 

1. Μεραληζκνί αξξπζκηνγέλεζεο 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ βαζηθψλ κεραληζκψλ αξξπζκηνγέλεζεο είλαη ζρεκαηηθφο θαζψο νη κέζνδνη 

κειέηεο ησλ αξξπζκηψλ δελ είλαη πάληα αθξηβείο θαη νη κεραληζκνί αξξπζκηνγέλεζεο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ζπληζηψζεο. 
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1.1. Γηαηαξαρέο παξαγσγήο ηεο εθπφισζεο 

 1) Αδφθηκε θιεβνθνκβηθή ζπρλφηεηα: Μηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο θπζηνινγηθήο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ζπκπαζεηηθνχ-παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο (πρ. ιφγσ ππν- ή ππεξ-

ζπξενεηδηζκνχ).  

2) Παζνινγηθφο απηνκαηηζκφο: Ζ ειεθηξηθή εθπφισζε παξάγεηαη απφ ζεκείν εθηφο ηνπ 

θιεβνθφκβνπ. Πξνθαιείηαη απφ κεηαβνιέο ηνπ δπλακηθνχ εξεκίαο ιφγσ εμσθπηηάξησλ (π.ρ. 

ππεξθαιηαηκία), ελδνθπηηάξησλ ή κεηθηψλ κεραληζκψλ θαη κπνξεί λα ζπλνδεχεη απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζπκπαζεηηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, απμεκέλε ηνηρσκαηηθή ηάζε, κπνθαξδηαθή 

ηζραηκία, ή θιεγκνλή ηνπ κπνθαξδίνπ.  

3) Ππξνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα: Οθείιεηαη ζε πνιιαπιέο ζχληνκεο κεηαβνιέο ηνπ κεκβξαληθνχ 

δπλακηθνχ, ηηο ‗κεηεθπνιψζεηο‘, πνπ δηαθξίλνληαη ζε ‗πξψηκεο‘ (π.ρ. επί θιεξνλνκηθήο ή επίθηεηεο 

δπζιεηηνπξγίαο δηαχισλ ηφλησλ θάζεο 2 ή 3, ζπλδξφκνπ καθξνχ QT, ή αηθλίδηαο αχμεζεο ηεο 

ηνηρσκαηηθήο ηάζεο ηνπ κπνθαξδίνπ) θαη ‗φςηκεο‘ (π.ρ. επί απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ). Σν πξνθαινχκελν δπλακηθφ ελέξγεηαο νλνκάδεηαη ‗ππξνδνηνχκελν‘, θαη κπνξεί κε ηε 

ζεηξά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη λέα δπλακηθά, κε απνηέιεζκα ηαρπθαξδία.  

4) Δπαλείζνδνο: πληζηάηαη ζηελ επαλαιακβαλφκελε θίλεζε ελφο ειεθηξηθνχ εξεζίζκαηνο ζε έλα 

ηκήκα κπνθαξδηαθνχ ηζηνχ (ππφζηξσκα) πξνθαιψληαο αληίζηνηρε εθπφισζε ηνπ ππφινηπνπ κπνθαξδίνπ 

θαη ηαρπθαξδία. Σν ππφζηξσκα θαηά θαλφλα απνηειείηαη απφ παζνινγηθέο δνκέο, φπσο πεξηνρέο 

ζπλδεηηθνχ ηζηνχ απφ παιαηφ έκθξαγκα ή πεξηνρή θνηιηνηνκήο ή πεξηνρή ρεηξνπξγεζείζαο 

κεζνθνηιηαθήο επηθνηλσλίαο. Οη ηαρπθαξδίεο επαλεηζφδνπ ιακβάλνπλ ηελ νλνκαζία ηνπο απφ ην 

ππφζηξσκα ηνπο (π.ρ. θιεβνθφκβνπ, θνιπνθνηιηαθνχ θφκβνπ, θνιπηθή, θνηιηαθή, θνιπνθνηιηαθή, 

ζθειηθή) θαη κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ή λα ηεξκαηηζηνχλ κε έθηνπα εξεζίζκαηα (πξνθιεηά ή απηφκαηα). 

1.2. Γηαηαξαρέο αγσγήο ηεο εθπφισζεο 

 πλίζηαληαη ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ εξεζίζκαηνο ζε κία πεξηνρή ηνπ κπνθαξδίνπ, πνπ έρεη 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηλψδε ζπλδεηηθφ ηζηφ ή ζε κπνθαξδηαθφ ηζηφ κε παζνινγηθέο ειεθηξνθπζηνινγηθέο 

ηδηφηεηεο. Απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία φηαλ αθνξά ζην θιεβφθνκβν, ζηελ θνιπνθνηιηαθή ζχλδεζε ή ζην 

ζχζηεκα ελδνθνηιηαθήο αγσγήο. Καηά θαλφλα πξνθαιεί βξαδπθαξδία, εθηφο εάλ απνηειεί κέξνο ηνπ 

κεραληζκνχ επαλεηζφδνπ. Πηζαλά αίηηα κπνξεί απνηεινχλ ε ηδηνπαζήο ίλσζε ηεο θνιπνθνηιηαθήο 

ζχλδεζεο ή ησλ ζθειψλ ηνπ δεκαηίνπ ηνπ His, ε ηζραηκηθή λέθξσζε ηνπ κπνθαξδίνπ, ν ζπγγελήο 

θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο, ε αζβέζησζε ηνπ ανξηηθνχ ή κηηξνεηδηθνχ δαθηπιίνπ, ε κπνθαξδίηηδα θαη 

δηεζεηηθέο ή λεπξνκπτθέο  λφζνη. Ο θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο ηαμηλνκείηαη ζε πξψηνπ, δεπηέξνπ θαη 

ηξίηνπ βαζκνχ. Πξψηνπ βαζκνχ: Παξάηαζε ηνπ ρξφλνπ αγσγήο ζηελ θνιπνθνηιηαθή ζχλδεζε (>200 

msec). Γεπηέξνπ βαζκνχ: Γηαιείπσλ απνθιεηζκφο ηεο αγσγήο απφ ηνπο θφιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο: α) Ο 

ρξφλνο αγσγήο ζηελ θνιπνθνηιηαθή ζχλδεζε κεηαβάιιεηαη (ηχπνπ Η, Mobitz I, Wenckebach) ή είλαη 

ζηαζεξφο (ηχπνπ ΗΗ, Mobitz IΗ). Τξίηνπ βαζκνχ ή „πιήξεο‟: Παληειήο θαηάξγεζε ηεο αγσγήο απφ ηνπο 

θφιπνπο ζηηο θνηιίεο (Δηθφλα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2. (Απν άλσ πξνο ηα θάησ): Κνιπνθνηιηαθφο 

απνθιεηζκφο πξψηνπ, δεπηέξνπ (ηχπνπ Η θαη ΗΗ), θαη 

ηξίηνπ βαζκνχ. 
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2. Σαρπθαξδίεο 

 

Χο ηαρπθαξδία νξίδεηαη ε παξνπζία ηξηψλ ή πεξηζζνηέξσλ εθπνιψζεσλ ζηε ζεηξά κε ζπρλφηεηα 

κεγαιχηεξε ησλ 120/ιεπηφ. Αλάινγα κε ηελ πεξηνρή έλαξμήο ηνπο ηαμηλνκνχληαη ζε ‗ππεξθνηιηαθέο‘ ή 

‗θνηιηαθέο‘. 
 

2.1. Υπεξθνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο 
 

 1) Κνιπηθή νλνκάδεηαη ε ηαρπθαξδία πνπ πξνέξρεηαη απφ κία εζηία ζην κπνθάξδην ησλ θφιπσλ 

κέζσ παζνινγηθνχ απηνκαηηζκνχ, ππξνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ή επαλεηζφδνπ.  

2) Ο θνιπηθφο πηεξπγηζκφο πξνθαιείηαη κέζσ κεραληζκνχ επαλεηζφδνπ.  

3) Ζ ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία απφ επαλείζνδν ζηνλ θνιπνθνηιηαθφ θφκβν είλαη ε ζπρλφηεξε 

παξνμπζκηθή ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία.  

4) Ζ θνιπνθνηιηαθή ηαρπθαξδία κέζσ παξαπιεξσκαηηθνχ δεκαηίνπ είλαη ‗νξζφδξνκε‘ ή 

‗αληίδξνκε‘, αλάινγα κε ην αλ ε εθπφισζε ησλ θνηιηψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην θπζηνινγηθφ ζχζηεκα 

αγσγήο ή απφ ην παξαπιεξσκαηηθφ δεκάηην αληίζηνηρα.  

5) Ζ θνιπηθή καξκαξπγή πξνθαιείηαη απφ ειεθηξηθή εθπφισζε ηνπ θνιπηθνχ κπνθαξδίνπ κεγάιεο 

ζπρλφηεηαο (> 400/ιεπηφ) κέζσ παζνινγηθνχ απηνκαηηζκνχ, ππξνδνηνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, πξψηκσλ 

ή φςηκσλ κεηεθπνιψζεσλ θαη θπθισκάησλ επαλεηζφδνπ. Σν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ θνηιηαθψλ 

εθπνιψζεσλ κεηαβάιιεηαη ιφγσ αλνκνηνγελνχο εθπφισζεο ηνπ θνιπηθνχ κπνθαξδίνπ θαη δηαθχκαλζεο 

ηεο ηαρχηεηαο αγσγήο ζηελ θνιπνθνηιηαθή ζχλδεζε. Ζ θνιπηθή καξκαξπγή επηπιέθεη πνιιέο 

θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, φπσο αξηεξηαθή ππέξηαζε, βαιβηδνπάζεηεο (θπξίσο ηε ζηέλσζε ηεο 

κηηξνεηδνχο) θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα θάζε αηηηνινγίαο, θαη ζπλνδεχεη ζπρλά παζήζεηο ηνπ ζπξενεηδνχο 

θαη ηε ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνληθή λφζν. Γηαθξίλεηαη ζε παξνμπζκηθή (δηάξθεηα <48 ψξεο), 

εκκέλνπζα (δηάξθεηα >1 εβδνκάδα ή ηεξκαηίδεηαη θαξκαθεπηηθά ή ειεθηξηθά), καθξνρξφληα εκκέλνπζα 

(δηάξθεηα >1 έηνο) θαη κφληκε (δηάξθεηα πέξαλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ νξίσλ ή παξά ηελ πξνζπάζεηα 

ηεξκαηηζκνχ ηεο) (Δηθφλα 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Κνηιηαθέο ηαρπθαξδίεο 
 

1) Μνλφκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία: Πξνθαιείηαη κέζσ κεραληζκνχ επαλεηζφδνπ θαη θαηά θαλφλα 

ε ζπρλφηεηά ηεο παξακέλεη ζηαζεξή. Παξαηεξείηαη θπξίσο ζε αζζελείο κε παιαηφ έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, δηαηαηηθή κπνθαξδηνπάζεηα, ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα, βαιβηδνπάζεηα ή 

αξξπζκηνγφλν δπζπιαζία ηεο δεμηάο θνηιίαο. 

2) Πνιχκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία: Ζ εθπφισζε εκθαλίδεη αλνκνηνκνξθία ζην ρψξν θαη ζην 

ρξφλν θαη εκθαλίδεηαη σο επηπινθή θάπνηαο πάζεζεο, φπσο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ ή θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο. Δάλ πξνεγείηαη παξάηαζε ηεο επαλαπφισζεο, ε πνιχκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία 

Δηθόλα 3. (Aπφ άλσ πξνο ηα θάησ): 

Κνιπηθή ηαρπθαξδία, θνιπηθφο 

πηεξπγηζκφο, θαη θνιπηθή καξκαξπγή. 
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νλνκάδεηαη torsade de pointes (πεξηζηξνθή ησλ ζεκείσλ), θαη παξνπζηάδεη ραξαθηεξηζηηθά 

απμνκεηνχκελα δπλακηθά. Ο ηχπνο απηφο εκθαλίδεηαη ζε θιεξνλνκνχκελε δηαηαξαρή ηεο επαλαπφισζεο 

(ζχλδξνκν καθξνχ QT), θαη σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο θαξκάθσλ (Πίλαθαο 1), ηζραηκίαο, 

ππνθαιηαηκίαο ή άιισλ ειεθηξνιπηηθψλ δηαηαξαρψλ.  

 

Πίλαθαο 1. Δπίδξαζε θαξκάθσλ γεληθήο ή αλαηζζεζηνινγηθήο ρξήζεο, ζην QTc δηάζηεκα. Σα δεδνκέλα 

απφ θιηληθέο κειέηεο γηα κεξηθά θάξκαθα είλαη αληηθξνπφκελα.  

 

Δπίδξαζε Φαξκάθσλ ζην QTc δηάζηεκα 

Δηζπλεφκελα Αλαηζζεηηθά  

 Αινζάλην (ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε/βξάρπλζε) 

 Δλθινπξάλην/Ηζνθινπξάλην (παξάηαζε) 

 εβνθινπξάλην  

(ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε/παξάηαζε) 

 Γεζθινπξάλην (παξάηαζε) 

Δλδνθιέβηα Αλαηζζεηηθά 

 Θεηνπεληάιε/Κεηακίλε (παξάηαζε) 

 Πξνπνθφιε (ρσξίο ζεκαληηθή 

επίδξαζε/παξάηαζε/βξάρπλζε) 

 Δηνκηδάηε (ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε) 

Οπηνεηδή 

 Φεληαλχιε  

(ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε/βξάρπλζε) 

 Αιθεληαλχιε/νπθεληαλχιε/Ρεκηθεληαλχιε 

Μνξθίλε/Σξακαδφιε (ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε) 

 Μεπεξηδίλε (παξάηαζε) 

Απνθιεηζηέο λεπξνκυηθήο αγσγηκφηεηαο & „αληίδνηα‟ 

 νπθηλπινρνιίλε  

(ρσξίο ζεκαληηθή επίδξαζε/παξάηαζε) 

 Ρνθνπξφλην/Αηξαθνχξην/ηζαηξαθνχξην/Νενζηηγκίλε 

+ Αηξνπίλε, νπγθακκαληέμ (ρσξίο ζεκαληηθή 

επίδξαζε) 

Άιια θάξκαθα αλαηζζεζηνινγηθήο ρξήζεο 

 Μηδαδνιάκε  

(ρσξίο ζεκαληηθή 

επίδξαζε/παξάηαζε/βξάρπλζε) 

 Γεμκεηνκηδίλε/Γξνπεξηδφιε/Οληαλζεηξφλε 

Πξνκεζαδίλε (παξάηαζε) 

 Μεηνθινπξακίδε  

(ζεκαληηθή αχμεζε ηεο δηαθχκαλζεο) 

Αληηαξξπζκηθά θάξκαθα, πνπ πξνθαινχλ 

παξάηαζε 

 Κηληδίλε, δηζνππξακίδε, πξνθατλακίδε, 

ζνηαιφιε, δνθεηηιίδε, ηβνπηηιίδε, 

ακηνδαξφλε, θιεθατλίδε, πξνπαθελφλε 

Χπρνηξφπα θάξκαθα, πνπ πξνθαινχλ παξάηαζε 

 Αινπεξηδφιε, ζεηνξηδαδίλε, 

ρισξπξνκαδίλε, εζηηαινπξάκε, 

ζηηαινπξάκε, θινπνμεηίλε 

Άιια θάξκαθα, πνπ πξνθαινχλ παξάηαζε 

 Μεζαδφλε, ζηζαπξίδε, εξπζξνκπθίλε, 

θινπθαλαδφιε, ηηξαθνλαδφιε, 

θεηνθνλαδφιε, ζηπξνθινμαζίλε, 

κεηξνληδαδφιε,  

 

 

3) Κνηιηαθή καξκαξπγή. Παξαηεξείηαη ηαρεία (>250/ιεπηφ) θαη αζχγρξνλε θνηιηαθή εθπφισζε, 

ρσξίο ζηαζεξή θαηεχζπλζε, πξνθαινχκελε απφ πνιιαπιά ζπεηξνεηδή θπθιψκαηα επαλεηζφδνπ. ην 

ΖΚΓ δελ παξαηεξνχληαη ζρεκαηηζκέλα επάξκαηα QRS, αιιά κία ζπλερήο θπκαηνεηδήο γξακκή, ιφγσ 

ηεο αζχγρξνλεο θαη ζπλερνχο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ θνηιηψλ (Δηθφλα 4).  
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3. Πξσηνπαζείο αξξπζκηνινγηθέο λόζνη 
 

Πξφθεηηαη γηα θιεξνλνκνχκελεο δηαηαξαρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηνληηθψλ δηαχισλ. Πξνθαινχλ 

θνηιηαθή ηαρπθαξδία ή θνηιηαθή καξκαξπγή θαη απνηεινχλ αίηην αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ζε παηδηά, εθήβνπο 

θαη λεαξνχο ελήιηθεο. Πξφθεηηαη θπξίσο γηα ηελ θαηερνιακηλεξγηθή πνιχκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία, ην 

ζχλδξνκν καθξνχ QT, ην ζχλδξνκν Brugada θαη ηελ αξξπζκηνγελή δπζπιαζία (κπνθαξδηνπάζεηα) ηεο 

δεμηάο θνηιίαο. Απαηηείηαη ηδηαίηεξε δηαρείξηζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ν ηχπνο ηεο λφζνπ, ην 

ηαηξηθφ ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο θαη ην είδνο ηεο επέκβαζεο.  
 

4. Πεξηεγρεηξεηηθέο αξξπζκίεο 
 

Παξαηεξνχληαη ζπρλά θαη απνηεινχλ ζεκαληηθή αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο. Σα ζηνηρεία 

απφ ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξνπλ ζρεηηθή επίπησζε 10-30% ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο θαη 4-20% ζε κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Αλ θαη εκθαλίδνληαη θαη ζε πγηείο αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε ζηξεο, (ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, πξνζσξηλή αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, δηαηαξαρέο 

ειεθηξνιπηψλ), κπνξεί λα απνηεινχλ επίζεο έθθξαζε ππνθείκελεο αδηάγλσζηεο θαξδηαθήο λφζνπ.  

Ζ έγθαηξε αλίρλεπζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή αξξπζκηψλ είλαη βαζηθή, 

εηδηθά γηα ηνπο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ. Ζ πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε είλαη απαξαίηεηε, θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνιχπινθσλ αξξπζκηψλ, νη αζζελείο πξέπεη λα παξαπέκπνληαη ζε θαξδηνιφγν. Οη 

δηεγρεηξεηηθέο αξξπζκίεο δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε ζνβαξέο θαξδηαγγεηαθέο επηπινθέο, δπζηπρψο φκσο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο πξφζζεηεο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο δελ είλαη δηαζέζηκεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

δηάγλσζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ (ΖΚΓ) θαη 

ζε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζηελ ερνθαξδηνγξαθία. ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή δηαρείξηζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ, ε ζπλερήο ΖΚΓ θαηαγξαθή ζπζηήλεηαη γηα 

θάζε αζζελή (θαηεγνξία IC) πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζηε γεληθή αλαηζζεζία ή ηελ εθηέιεζε ελφο 

πεξηθεξηθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Γ. ΑΝΣΗΑΡΡΤΘΜΗΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 

 

Γξνπλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο  αδξελεξγηθνχ ππνδνρέα/δεχηεξνπ αγγειηνθφξνπ ή κέζσ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ ηχπσλ δηαχισλ ηφλησλ ή θαη κε ηνπο δπν ηξφπνπο (Πίλαθαο 2). Αλ θαη νη κνξηαθνί ζηφρνη 

είλαη δηαθξηηνί, νη ζέζεηο ησλ ππνδνρέσλ δηαθνξεηηθψλ θαξκάθσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ 

είλαη εμαηξεηηθά νκφινγεο, πξνθαιψληαο ηελ αιιεινεπηθάιπςε ηεο θαξκαθεπηηθήο ηνπο δξάζεο. Οη πην 

ζεκαληηθέο παξελέξγεηέο ηνπο είλαη νη πξναξξπζκηθέο ηνπο ηδηφηεηεο (πηζαλφηεηα πξφθιεζεο ή 

επηδείλσζεο αξξπζκίαο) θαη  ε θαηαζηνιή ηνπ κπνθαξδίνπ (εθδήισζε ππφηαζεο θαη θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο). 

Δηθόλα 4. (Aπφ άλσ πξνο ηα θάησ): 

Μνλφκνξθε θνηιηαθή ηαρπθαξδία, πνιχκνξθε 

θνηιηαθή ηαρπθαξδία, torsade de pointes θαη 

θνηιηαθή καξκαξπγή. 
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Πίλαθαο 2. Καηεγνξίεο αληηαξξπζκηθψλ παξαγφλησλ (Καηάηαμε θαηά Vaughan Williams).  

 

Καηεγνξία 
Μεραληζκόο 

Γξάζεο 
Απνηέιεζκα Γξάζεο Φάξκαθα 

IA 

Αλαζηνιή 

δηαχισλ Na
+
 

(κέηξηνπ βαζκνχ) 

Παξάηαζε δπλακηθνχ́ 

ελεξγείαο, ειάηησζε θιίζεο 

Φάζεο 0, παξάηαζε απφιπηεο 

αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ 

Κηληδίλε 

Πξνθατλακίδε 

Γηζνππξακίδε 

Ακηνδαξφλε 

IB 

Αλαζηνιή 

δηαχισλ Na
+
 

(κηθξνχ βαζκνχ) 

Διάηησζε θιίζεο Φάζεο 0, 

βξάρπλζε δπλακηθνχ́ 

ελεξγείαο, ειάηησζε 

απφιπηεο αλεξέζηζηεο 

πεξηφδνπ 

Ληδνθαΐλε 

Φαηλπηνΐλε 

Μεμηιεηίλε 

Σνθατλίδε 

Γξνλεδαξφλε 

IC 

Αλαζηνιή 

δηαχισλ Na
+
 

(ηζρπξνχ βαζκνχ) 

Μεγαιχηεξε άκβιπλζε 

Φάζεο 0, ρσξίο επίδξαζε ζε 

δηάξθεηα δπλακηθνχ́ ελεξγείαο 

θαη δηάξθεηα απφιπηεο 

αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ 

Φιεθατλίδε 

Πξνπαθελφλε 

II 

Αλαζηνιή 

β-αδξελεξγηθψλ 

ππνδνρέσλ 

Μείσζε ζπρλφηεηαο 

θιεβφθνκβνπ, επηβξάδπλζε 

αγσγήο ψζεο, θαηαζηνιή 

έθηνπεο βεκαηνδν́ηεζεο, 

αχμεζε δηάξθεηαο δπλακηθνχ́ 

ελέξγεηαο θαη απφιπηεο 

αλεξέζηζηεο πεξηφδνπ ζηα 

κπνθαξδηαθά θχηηαξα ρσξίο 

απηνκαηία 

Δζκνιφιε 

Πξνπξαλνιφιε 

Μεηνπξνιφιε 

Σηκνιφιε  

Αηελνιφιε 

νηαιφιε 

Ακηνδαξφλε 

Γξνλεδαξφλε 

III 
Αλαζηνιή 

δηαχισλ Κ
+
 

Δπηβξάδπλζε επαλαπφισζεο, 

παξάηαζε δηάξθεηαο 

δπλακηθνχ́ ελεξγείαο θαη 

απφιπηεο αλεξέζηζηεο 

πεξηφδνπ  

νηαιφιε 

Ακηνδαξφλε 

Βξεηχιην 

 Ηβνπηηιίδε 

Γνθεηηιίδε 

Γξνλεδαξφλε 

IV 
Αλαζηνιή 

δηαχισλ Ca
++

 

Παξάηαζε επαλαπφισζεο θαη 

ειάηησζε ηαρχηεηαο αγσγήο 

ψζεο, ηδηαίηεξα ζηνλ 

θνιπνθνηιηαθφ θφκβν 

Βεξαπακίιε 

Γηιηηαδέκε 

Ακηνδαξφλε 

Γξνλεδαξφλε 

Λνηπά Πνηθίινο Πνηθίιν 

Αδελνζίλε  

Γηγνμίλε  

Θεητθφ καγλήζην 
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Αληηκεηώπηζε πεξηεγρεηξεηηθώλ αξξπζκηώλ 

 

Πξηλ ηελ εθαξκνγή εηδηθήο αληηαξξπζκηθήο ζεξαπείαο, πξέπεη λα αλαδεηνχληαη απαληήζεηο ζηα 

παξαθάησ εξσηήκαηα: Δίλαη θπζηνινγηθφο ν θπςειηδηθφο αεξηζκφο; Τπάξρεη ππνμπγνλαηκία; Τπάξρεη 

πξφβιεκα κε ηελ αξηεξηαθή πίεζε ή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αζζελνχο; Δίλαη πηζαλέο νη ειεθηξνιπηηθέο 

δηαηαξαρέο θαη ε νμέσζε; Τπάξρεη πεξίπησζε κεηαθίλεζεο ηεο ζέζεο θεληξηθψλ θιεβηθψλ θαζεηήξσλ; 

Μπνξεί λα επζχλεηαη ην ρεηξνπξγηθφ εξέζηζκα; Ο πφλνο, ην κηθξφ βάζνο αλαηζζεζίαο, ν εξεζηζκφο ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ ή ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο; Ζ απμεκέλε ελδνθξάληα πίεζε; Τπάξρεη 

πηζαλφηεηα ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ; Πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα δηφξζσζεο ηεο αλαζηξέςηκεο 

αηηίαο παξάιιεια κε ηε ζπλερηδφκελε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο αξξπζκίαο. Μπνξεί λα κελ είλαη 

πάληα απαξαίηεηε ε ρξήζε ησλ αληηαξξπζκηθψλ θαξκάθσλ, φκσο ε ρξήζε ηνπο δελ πξέπεη λα 

θαζπζηεξεί φηαλ είλαη ελδεδεηγκέλε. Ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδνπλ: Ζ ζπκπησκαηηθή θιεβνθνκβηθή 

ηαρπθαξδία (ρνξήγεζε αηξνπίλεο, αδξελαιίλεο, ηζνπξνηεξελφιεο), ην ζχλδξνκν λνζνχληνο θιεβφθνκβνπ 

(επεηζφδηα βξαδπθαξδίαο, ή βξαδπθαξδίαο-ηαρπθαξδίαο: βεκαηνδφηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ), Mobitz ηχπνπ ΗΗ (βεκαηνδφηεο ζε πεξίπησζε νμείαο ηζραηκίαο κπνθαξδίνπ), θνιπνθνηιηαθφο 

απνθιεηζκφο ηξίηνπ βαζκνχ (βεκαηνδφηεο), θνιπηθφο πηεξπγηζκφο (θαξδηνκεηαηξνπή αθνχ εθηηκεζεί ν 

θίλδπλνο ζξνκβνεκβνιηθνχ επεηζνδίνπ, ή θαξκαθεπηηθά κε β-αλαζηνιείο, αληαγσληζηέο αζβεζηίνπ, 

ακηνδαξφλε), θνιπηθή καξκαξπγή (θαξδηνκεηαηξνπή επί αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο αθνχ εθηηκεζεί ν 

θίλδπλνο ζξνκβνεκβνιηθνχ επεηζνδίνπ ή θαξκαθεπηηθά κε ακηνδαξφλε, β-αλαζηνιείο, ηβνπηηιίδε, 

δαθηπιίηηδα, βεξαπακίιε, αδελνζίλε), ζθπγκηθή θνηιηαθή ηαρπθαξδία (θαξδηνκεηαηξνπή ζε αηκνδπλακηθή 

αζηάζεηα ή αιιηψο ακηνδαξφλε), άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία θαη θνηιηαθή καξκαξπγή (απηλίδσζε θαη 

εμεηδηθεπκέλε ΚΑΡΠΑ), ζχλδξνκν καθξνχ QT (εηδηθή αληηκεηψπηζε αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ 

ζπλδξφκνπ, ην ηαηξηθφ ηζηνξηθφ θαη ηνλ εληνπηζκφ θνηιηαθψλ αξξπζκηψλ. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί 

εκθχηεπζε απηληδσηή).  

 

ABSTRACT 

Basic Electrophysiology, Arrhythmias, Antiarrhythmic Drugs 

Cardiac electrophysiology elucidates the electrical activities of the heart. Cardiac cells possess specific 

properties, such as automaticity, excitability and conductivity. Action potentials, generated by the movement of 

ions through the transmembrane ion channels in the cardiac cells (phases 0, 1, 2, 3 and 4), trigger myocytes to 

contract via a specialized conduction pathway, through a process called excitation-contraction coupling. The 

major event of excitation-contraction coupling is a dramatic rise in the intracellular free Ca
++

 concentration. 

Action potentials of cells from different regions of the heart are not identical but have varying characteristics 

that are important to the overall process of cardiac excitation. The components of the conductive system include: 

the sinoatrial node (SA node), atrioventricular node (AV node), bundle of His, the right and left bundle 

branches, and the Purkinje fibers. The electrical cycle of the heart begins with the SA node, or pacemaker. The 

SA node initiates the cardiac contraction by producing an electrical impulse that travels through the muscle 

strands of the atria, causing them to contract simultaneously. This action in turn forces the blood in the atria to 

move into the ventricles. The AV node, located in the lower portion of the right interatrial septum, receives the 

electrical impulse and relays it to the ventricles via the bundle of His, the right and left bundle branches, and the 

Purkinje fibers. Stimulation of the Purkinje fibers causes the ventricles to contract simultaneously. Cardiac 

arrhythmias are relatively common in the perioperative period and should be adequately diagnosed and treated 

by the anesthesiologist whenever indicated. They may be due to changes in the formation of the electric impulse 
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or in conduction, resulting to bradycardia or supraventricular or ventricular tachycardia, while „reentry‟ 

phenomenon proves to be the electrophysiologic mechanism responsible for the majority of clinically important 

tachyarrhythmias. The availability of systems for the continuous monitoring of the electrocardiogram has 

allowed for real-time evaluation of any arrhythmic event occurring perioperatively. Although cardiac 

arrhythmias can occur in healthy patients under stress conditions, in most cases, the arrhythmic event is the 

expression of an underlying cardiac disease that may also be undiagnosed. In the presence of organic heart 

disease, the risks increase and arrhythmia can be easily exacerbated by hemodynamic impairment, sympathetic 

tone modulation, adrenergic stimulation and use of anesthetic drugs. Thus, early detection of perioperative 

cardiac arrhythmias is fundamental and should be aimed at the evaluation of both the severity of the arrhythmia 

and its associated hemodynamic implications. In view of the fact that perioperative arrhythmias can be a 

warning sign of some correctable blood gas, perfusion, or metabolic abnormality, it is important to look for 

correctable underlying reasons for an arrhythmia before introducing a specific antiarrhythmic therapy. One 

should remember that although the use of available antiarrhythmic drugs is not always needed and these drugs 

may have a proarrhythmic effect and induce myocardial depression, their use should not be delayed when 

appropriate. 

 

Keywords: Cardiac electrophysiology, conductive system, arrhythmias, antiarrhythmic drugs. 
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ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟΤ 

Έιελα  Αξγπξηάδνπ  

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα απνηειεί ηελ θπξηφηεξε αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο 

ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο. Παξά ηελ πνιχ ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παζνθπζηνινγηθνχ κεραληζκνχ ηεο ρξφληαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη 

ζηελ αληηκεηψπηζή ηεο, ε επίπησζή ηεο απμάλεηαη δηαξθψο κε απνηέιεζκα λα ζεσξείηαη ε πάζεζε 

απηή σο επηδεκία δηεζλψο θαη λα ζπζζσξεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξνη αζζελείο ζηα ηειηθά ζηάδηα. 

Ο επηπνιαζκφο ηεο λφζνπ ππνινγίδεηαη ζε 3-20 αλά 1.000 άηνκα γεληθνχ πιεζπζκνχ, ελψ απμάλεη 

κε ηελ ειηθία, ψζηε λα ππάξρνπλ 30-130 αζζελείο αλά 1.000 άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. 

Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 10 εθαηνκκχξηα αζζελείο πάζρνπλ απφ θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζηε Γπηηθή 

Δπξψπε θαη 5 εθαηνκκχξηα ζηηο ΖΠΑ, ελψ ππνινγίδεηαη φηη ζηελ Διιάδα πηζαλφηαηα ππάξρνπλ 

200.000 αζζελείο ζπλνιηθά θαη 30.000 πεξίπνπ λέεο πεξηπηψζεηο θάζε ρξφλν. Σα επηδεκηνινγηθά 

απηά δεδνκέλα σο πξνο ηελ ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη ε νινέλα απμαλφκελε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο νμείαο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο ζε έλα λνζνθνκείν, δίλνπλ ην επξχ πιαίζην ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζηηο κέξεο καο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ηεθκεξηψζεθε κε ηελ 

πνιπθεληξηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε REMATCH, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην 2001 θαη παξφηη 

ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπέο πξψηεο γεληάο ζε πνιχ επηβαξπκέλνπο αζζελείο, θαηέδεημε ηελ ππεξνρή 

ηεο ζεξαπείαο απηήο ζπγθξηηηθά κε ηε βέιηηζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε 

ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαηαζθεπάζηεθαλ ζπζθεπέο κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν κέγεζνο θαη 

κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα απφ ηηο παιαηφηεξεο, πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ζπλερή ξνή κεγαιχηεξε 

απφ 5 ιίηξα/ιεπηφ. 

Ζ κεραληθή ππνζηήξημε ηνπ θπθινθνξηθνχ αλαθέξεηαη ζηελ ππνβνήζεζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, φηαλ ε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ αληηξξφπεζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ κεραληθή ππνζηήξημε ηεο θαξδηάο 

είλαη ζεξαπεία δηάζσζεο ζηελ νμεία θπθινθνξηθή θαηαπιεμία θαη ζεξαπεία εθινγήο ζηε  ρξφληα κε 

αληηξνπνχκελε  θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία. Καη νη δχν θαηαζηάζεηο νδεγνχλ ηειηθά ζε ρακειά 

επίπεδα  θαξδηαθήο παξνρήο θαη ζε ζνβαξή ηζηηθή ππνάξδεπζε. 

ΟΞΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ 

H νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη ζπλήζσο απνηέιεζκα: 

 1) εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, 2) νμείαο απνξξχζκηζεο  ρξφληαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 3) 

πξνεγεζείζαο θαξδηνρεηξνπξγηθήο  επέκβαζεο  4)  βαξηάο ζεπηηθήο θαηαπιεμίαο θαη 5) νμείαο 

κπνθαξδίηηδαο.   

Ζ αλεπάξθεηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο εθδειψλεηαη θιηληθά κε ηελ εηθφλα νμένο πλεπκνληθνχ 

νηδήκαηνο θαη δπζιεηηνπξγίαο ησλ ηειηθψλ νξγάλσλ. ε αληίζεζε κε ηελ αξηζηεξή ε δεμηά  θνηιία 

ιεηηνπξγεί ζε ζπλζήθεο κεησκέλσλ πηέζεσλ θαη αληηζηάζεσλ θαη, επνκέλσο ζε δπζιεηηνπξγία  
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εκθαλίδεη ιηγφηεξν ζνξπβψδε θιηληθή εηθφλα ζπγθξηηηθά κε ηελ αξηζηεξή θνηιία γηα απηφ θαη 

απαηηείηαη απμεκέλνο δείθηεο ππνςίαο γηα ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο. 

 Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ρξφληαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο βαζίδεηαη ζε ζπλδπαζκέλε 

θαξκαθεπηηθή  αγσγή ε νπνία ηηηινπνηεηηαη  θαη δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ην ζηάδην αιιά θαη ηελ 

έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ. ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο ρξφληαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ε ζηελ νμεία 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα ε κεραληθή ππνζηήξημε είλαη  ζεξαπεία δηάζσζεο θαη επηινγήο.  Ζ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ζπζθεπψλ ππνζηήξημεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζηηο κέξεο καο θαηέζηεζε  δπλαηή ηελ 

καθξφρξνλε εθαξκνγή ηνπο ζε εμσηεξηθνχο αζζελείο εμαζθαιίδνληαο ηνπο κηα εμαηξεηηθή πνηφηεηα 

δσήο.   

ΔΝΓΟΑΟΡΣΗΚΟ ΑΚΟ 

Ο ελδνανξηηθφο αζθφο είλαη ε πην απιή ζπζθεπή κεραληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θπθινθνξηθνχ. 

Δηζάγεηαη απφ ηελ κεξηαία αξηεξία θαη θαηαιήγεη ζηελ θαηηνχζα ζσξαθηθή ανξηή κεηά ηελ εθθπζε 

ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ (Δηθφλα 1). Ο αζθφο θνπζθψλεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαζηνιήο κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηελ βειηίσζε  ηεο  αηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ. Αλ θαη παξαδνζηαθά ζεσξείηαη ζεξαπεία δηάζσζεο, σζηφζν, δελ κπνξεί λα 

ζηαζεξνπνηήζεη αηκνδπλακηθά έλαλ αζζελή κε ζνβαξή δπζπξαγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ή κε νμεία 

δεμηά ή ακθηθνηιηαθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα  γηαηί αδπλαηεί λα απνθνξηίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ 

αξηζηεξή θνηιία. Γηα λα επηηεπρζεί απνθφξηηζε ηεο αξηζηεξήο ή/θαη ηεο δεμηάο θνηιίαο είλαη 

αλαγθαία ε ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπψλ νη νπνίεο έρνπλ ηε κνξθή αληιίαο.  

 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  ΕΝΔΟΑΟΡΣΙΚΟΤ ΑΚΟΤ ‘ΙΑΒΡ’

αντιςφυγμική ροή (counterpulsation)

μη υποβοηθούμενη 
ςυςτολική πίεςη

υποβοηθούμενη 
ςυςτολική πίεςη

ελαττωμένη 
τελοδιαςτολική πίεςη

ελαττωμένη ςυςτολική 
πίεςη

μη υποβοηθούμενη 
τελοδιαςτολική πίεςη   

αορτήσ

δικροτική εντομή

 

Δηθόλα 1. Δλδνανξηηθφο αζθφο θαη ηξφπνο ιεηηνπξγίαο 
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ΤΚΔΤΔ ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΠΟΒΟΖΘΖΖ ΣΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ αλαπηπρζεί κεραληθέο ζπζθεπέο ππνζηήξημεο 

ησλ θνηιηψλ, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο αληιίεο θαη ππνθαζηζηνχλ πιήξσο ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηιηψλ. 

Παίξλνπλ, δειαδή, ην αίκα απφ ηελ αξηζηεξή ή ηε δεμηά θνηιία θαη ην πξνσζνχλ ζηελ ανξηή ή ζηελ 

πλεπκνληθή αξηεξία αληίζηνηρα. Οη ζπζθεπέο απηέο, αλάινγα κε ην πνχ ηνπνζεηνχληαη σο πξνο ην 

ζψκα ηνπ αζζελνχο, κπνξεί λα είλαη είηε εμσζσκαηηθέο (εγγχο ηνπ ζψκαηνο – έμσ απφ απηφ), είηε 

παξαζσκαηηθέο (επί ηνπ ζψκαηνο – έμσ απφ απηφ), είηε νιηθψο εκθπηεχζηκεο (εληφο ηνπ ζψκαηνο), 

ελψ παξέρνπλ ζθπγκηθή ή ζπλερή ξνή. Ζ θαηάηαμε ησλ ζπζθεπψλ πεξηγξάθεηαη ζηελ Δηθφλα  2.  

ΟΛΙΚΩ ΕΜΦΤΣΕΤΙΜΕ 
(Intracorporeal):

•Η ςυςκευη εμφυτεφεται 
ενδοθωρακικά 

HeartWare, INCOR, DeBakey,

Jarvik 2000, DuraHeart, 

HeartMate II, Thoratec IVAD,  Novacor, Abiocor, 

Syncardia TAH

ΠΑΡΑΩΜΑΣΙΚΕ  (Paracorporeal):

• η ςυςκευή ΔΕΝ εμφυτεφεται αλλά 
λόγω φορητοφ driving system, ο 
αςθενήσ μπορεί να κινείται
EXCOR, MEDOS AB5000, 

Thoratec, BerlinHeart

ΕΞΩΩΜΑΣΙΚΕ (Extracorporeal):

• Ο αςθενήσ ΔΕΝ κινείται
Levitronix, MEDOS BVS5000, ECMO

 

Δηθόλα 2. Ταμηλφκεζε ζπζθεπψλ ππνζηήξημεο. 

 

Βαζηθή αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζθεπψλ απηψλ απνηειεί ε κεραληθή απνθφξηηζε ηεο 

θνηιίαο πνπ αλεπαξθεί. Ζ δηάηαζε ησλ θνηιηψλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ηεινδηαζηνιηθήο πίεζεο 

πιήξσζεο, ειάηησζε ηεο αηκάησζεο ηεο ππελδνθαξδηαθήο ζηνηβάδαο θαη αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

νμπγφλνπ απφ ην κπνθάξδην. Ηλφηξνπα θάξκαθα, φπσο ε αδξελαιίλε θαη ε ληνπακίλε, απμάλνπλ ηελ 

θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη ην κεηαθνξηίν, επηηείλνληαο πεξαηηέξσ ηελ θαηαλάισζε νμπγφλνπ. Με ηε 

κεραληθή απνθφξηηζε ηεο θνηιίαο αλαζηξέθεηαη ν θαχινο απηφο θχθινο θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

αλάξξσζε ηνπ πάζρνληνο κπνθαξδίνπ.  

Οη ζπζθεπέο ππνζηήξημεο ηεο θαξδηάο εμειίζζνληαη ζπλερψο, φπσο θαη νηηδήπνηε δηαζέηεη 

ηερλνινγία, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο «γέθπξα πξνο κεηακφζρεπζε», ζε αζζελείο πνπ 

πεξηκέλνπλ λα ππνβιεζνχλ ζε θαξδηαθή κεηακφζρεπζε είηε σο «γέθπξα πξνο αλάξξσζε», ζε 

αζζελείο κε θαξδηνγελή θαηαπιεμία κεηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ζε νμεία κπνθαξδίηηδα, θ.α. είηε σο 

καθξνρξφληα ζεξαπεία (destination therapy), ζε αζζελείο νη νπνίνη δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα λα 
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ππνβιεζνχλ ζε κεηακφζρεπζε θαξδηάο. Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπψλ ππνζηήξημεο 

ηνπ θπθινθνξηθνχ πνπ ππάξρνπλ ζηελ θιηληθή πξάμε ζηηο κέξεο καο αθνξνχλ ηε δηάξθεηα 

ππνβνήζεζεο, ηελ νδφ ηνπνζέηεζεο, ηα αλαηνκηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηε δπλαηφηεηα 

ακθηθνηιηαθήο ππνζηήξημεο ηεο θαξδηάο, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ην είδνο ξνήο ηνπ 

αίκαηνο πνπ παξέρνπλ.  

ΒΡΑΥΤΥΡΟΝΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη βξαρπρξφληα ππνζηήξημε ηεο θπθινθνξίαο, έρνπλ θεξδίζεη 

έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα νη δηαδεξκηθέο ζπζθεπέο ππνζηήξημεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

(percutaneous Left Ventricular Assist Devices – pLVADs) κε αληιίεο ζπλερνχο ξνήο  νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα απνθνξηίζνπλ κεξηθψο ηελ αξηζηεξή θνηιία θαη λα ρνξεγήζνπλ παξνρή απφ 2,5 

ιίηξα/ιεπηφ κέρξη 5 ιίηξα/ιεπηφ. Κχξην πιενλέθηεκά ηνπο απνηειεί ε επθνιία δηαδεξκηθήο 

ηνπνζέηεζήο ηνπο απφ πεξηθεξηθά αγγεία θαη ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα 

πνπ πεξηνξίδεη θαη ηε ρξήζε ηνπο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε κεξηθή απηή ππνβνήζεζε δελ επαξθεί ζε 

πεξηπηψζεηο ζνβαξήο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο. Παξάιιεια, ζπλνδεχνληαη απφ θίλδπλν ηζραηκίαο 

ηνπ άθξνπ. Δθαξκφδνληαη, επνκέλσο, θπξίσο σο «γέθπξα» πξνο αλάξξσζε ή σο «γέθπξα» πξνο 

«γέθπξα», πξνζθέξνληαο πξνζσξηλή κεξηθή ππνβνήζεζε ηεο θαξδηάο κέρξη ηελ εκθχηεπζε κηαο 

αληιίαο πνπ επηηπγράλεη κεγαιχηεξε παξνρή (Δηθφλα 3). 

 

Abiomed Impella CardioSystems AG

•Micro axial pump
•Output 2.5 l/min
•Bridge-to-Bridge
•Bridge-to-Recovery • Centrifugal pump

• Output 4 l/min
• Bridge-to-Bridge
• Bridge-to-Recovery

 

Δηθόλα 3. Γηαδεξκηθέο ζπζθεπέο ππνζηήξημεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

 

Ζ ρξήζε LVADs απφ ηα πεξηθεξηθά αγγεία κε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο παξνρήο, είηε 

ζθπγκηθήο είηε ζπλερνχο ξνήο απαηηεί ρεηξνπξγηθή παξαζθεπή γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη αθαίξεζε 

ηνπο, ρσξίο φκσο λα επηηπγράλεηαη πάιη ε πιήξεο απνθφξηηζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ζε φιεο ηηο 
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πεξηπηψζεηο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κηαο αληιίαο (Ventricular Assist 

Device- VAD) ε νπνία  ηνπνζεηείηαη είηε παξαζσκαηηθά θαη εκθπηεχεηαη ρεηξνπξγηθά κεηά απφ 

κέζε ζηεξλνηνκή ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο θαη ζηα κεγάια αγγεία. Παξέρνπλ απνηειεζκαηηθή 

θπθινθνξηθή ππνζηήξημε κέρξη 10 ιίηξα/ιεπηφ, ελψ κπνξνχλ λα ππνβνεζήζνπλ ηελ αξηζηεξή θνηιία 

(LVAD), ηε δεμηά θνηιία (RVAD) ή θαη ηηο δχν θνηιίεο (BiVAD). Οη παξαζσκαηηθέο ζπζθεπέο 

(Δηθφλα 4)  παξέρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή λα θηλεηνπνηεζεί. Οη παξαπάλσ αληιίεο 

ηνπνζεηνχληαη σο «γέθπξα» πξνο αλάξξσζε ηνπ κπνθαξδίνπ ή σο «γέθπξα» πξνο ηνπνζέηεζε 

ζπζθεπψλ καθξνρξφληαο ππνβνήζεζεο  ή σο «γέθπξα» γηα κεηακφζρεπζε Κπξηφηεξεο επηπινθέο 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ απηψλ απνηεινχλ νη ινηκψμεηο ζηα ζεκεία εμφδνπ ησλ 

ζσιήλσλ, ε αηκφιπζε, ηδηαίηεξα φηαλ ππάξρεη ζθπγκηθή ξνή, θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πεθηηθνχ κεραληζκνχ κε επαθφινπζν πςειφ πνζνζηφ ζξνκβσηηθψλ επεηζνδίσλ παξά ηελ 

αληηπεθηηθή αγσγή.   

 

ΠΑΡΑΩΜΑΣΙΚΕ  (Paracorporeal):

• η ςυςκευή ΔΕΝ εμφυτεφεται αλλά 
λόγω φορητοφ driving system, ο 
αςθενήσ μπορεί να κινείται
EXCOR, MEDOS AB5000, 

Thoratec, BerlinHeart

 

Δηθόλα 4. Παξαζσκαηηθέο ζπζθεπέο ππνζηήξημεο 

 

ΑΜΦΗΚΟΗΛΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ηελ πεξίπησζε ηεο ακθηθνηιηαθήο νμείαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, αιιά θαη ζε θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα κε ή ρσξίο πλεπκνληθφ νίδεκα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρή ηεο νμπγφλσζεο ηνπ 

αζζελνχο, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ECMO (ExtraCorporeal 

Membrane Oxygenation), ην νπνίν ππνθαζηζηά ηφζν ηελ θαξδηαθή φζν θαη ηελ αλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ αζζελνχο (Δηθφλα 5). Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλεηαη ε πξφζιεςε ηνπ νμπγφλνπ απφ 

ηνπο ηζηνχο, ελψ παξάιιεια παξέρεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηηίαο πνπ 
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νδήγεζε ζε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα. Σνπνζεηείηαη είηε δηαδεξκηθά είηε αλνηθηά θαη παξέρεη 

θπθινθνξηθή ππνζηήξημε κέρξη 6 ιίηξα/ιεπηφ, παξάιιεια κε ηελ νμπγφλσζε ηνπ αίκαηνο ηνπ 

αζζελνχο. Απνηειεί, επνκέλσο, κία απνηειεζκαηηθή «γέθπξα» πξνο αλάξξσζε, πξνο κεηακφζρεπζε 

ή πξνο απφθαζε ηνπνζέηεζεο κηαο άιιεο καθξνρξφληαο ζπζθεπήο ππνζηήξημεο. Οη ελδείμεηο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπθισκάησλ ECMO δηαξθψο επεθηείλνληαη θαη πεξηιακβάλνπλ, εθηφο απφ ηελ 

θαξδηνγελή θαηαπιεμία θαη ηελ αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ηελ ππνζεξκία ζε πνιπηξαπκαηίεο, 

θαζψο θαη ηελ θαξδηαθή αλαθνπή σο επαθφινπζν θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο (Extracorporeal 

Cardiopulmonary Resuscitation – ECPR). Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρνπλ  αλαπηπρζεί 

θαη θνξεηά  θπθιψκαηα  ECMO πνπ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηνπ αζζελνχο ζηνλ ηφπν ηνπ 

αηπρήκαηνο θαη κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο  κε ην θχθισκα ζε ιεηηνπξγία. 

 

Φλεβική Αρτηριακή

ΚΑΝΟΤΛΕ ΠΑΡΟΧΕΣΕΤΗ 
ΦΛΕΒΙΚΟΤ ΑΙΜΑΣΟ

ΚΑΝΟΤΛΕ ΕΠΙΣΡΟΦΗ 
ΟΞΤΓΟΝΩΜΕΝΟΤ ΑΙΜΑΣΟ

ECMO

VA-ECMO
(υποβοήθηςη τησ καρδιακήσ λειτουργίασ)

 

Δηθόλα 5. Σχζηεκα ECMO. 

 

Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν ζπζηήκαηα ππνβνήζεζεο ησλ θνηιηψλ, έλα 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αξηζηεξήο θαη έλα γηα ηε δεμηά θνηιία (LVAD θαη RVAD) είηε εμσζσκαηηθά 

είηε παξαζσκαηηθά, κε αληιίεο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ. Οη αληιίεο απηέο ηνπνζεηνχληαη σο 

«γέθπξα» πξνο αλάξξσζε ηνπ κπνθαξδίνπ ή πξνο ηνπνζέηεζε ηερλεηήο θαξδηάο ή πξνο 

κεηακφζρεπζε. Ζ ηερλεηή θαξδηά απνηειεί ην «ηεξφ δηζθνπφηεξν» ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο ηεο 

θπθινθνξίαο, θαζψο απνηειεί αληηθείκελν έξεπλαο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950. Υξεζηκνπνηείηαη απφ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πηζηνπνηεκέλσλ θέληξσλ αλά ηνλ θφζκν θαη έρεη σο θχξηα έλδεημε ηε 

«γέθπξα» γηα κεηακφζρεπζε, ελψ πξφζθαηα έιαβε άδεηα γηα καθξνρξφληα ζεξαπεία. Παξέρεη 

απνηειεζκαηηθή ακθηθνηιηαθή ππνζηήξημε κε παξνρή πνπ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα 9 ιίηξα/ιεπηφ. ε 
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εμεηδηθεπκέλα θέληξα ζπλνδεχεηαη απφ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά κε ηελ ελαιιαθηηθή 

επηινγή ηνπ BiVAD. Δίλαη ζθπγκηθήο ξνήο θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή λα 

θηλεηνπνηεζεί θαη λα ιάβεη εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν.H ηειεπηαία ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ έξεπλα 

γηα ηελ ηερλεηή θαξδηά είλαη ε πνιχ πξφζθαηε εηζαγσγή ζηελ θιηληθή πξάμε κηαο «βηνπξνζζεηηθήο» 

ηερλεηήο θαξδηάο (CARMAT) (Δηθφλα 6)  πιήξσο εκθπηεχζηκεο κε βηνινγηθέο βαιβίδεο. Σα πξψηα 

απνηειέζκαηα θαίλνληαη αξθεηά ελζαξξπληηθά.  

 

Eηθόλα 6. Πιήξσο εκθπηεχζηκε ηερλεηή θαξδηά (CARMAT) 

 

ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Οη νιηθψο εκθπηεχζηκεο ζπζθεπέο κεραληθήο ππνζηήξημεο ρξεζηκνπνηνχληαη πιένλ ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηνπο αζζελείο πνπ απαηηείηαη καθξνρξφληα ππνζηήξημε (Δηθφλα 7). Παξέρνπλ ζπλερή 

ξνή (αμνληθή ή θπγνθεληξηθή), είλαη κηθξέο ζε κέγεζνο θαη έρνπλ αληηθαηαζηήζεη πιήξσο ηηο 

πξνεγνχκελεο γεληάο ζπζθεπέο, νη νπνίεο ήηαλ νγθψδεηο θαη ιεηηνπξγνχζαλ κε ζθπγκηθή ξνή. Με 

ηελ ηερλνινγηθή ηνπο αλαβάζκηζε έγηλε εθηθηή ε καγλεηηθή αηψξεζε θαη ε απνθπγή ηεο κεραληθήο 

επαθήο ησλ ηκεκάησλ ηνπο. Απηφ είρε ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ειάηησζε ησλ επηπινθψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε ρξήζε ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζηελ θαηαζηξνθή ησλ εκκφξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο, 

θαζψο θαη ζηε κεησκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Οη ζπζθεπέο απηέο παξέρνπλ ζπλερή ξνή 5-10 

ιίηξα/ιεπηφ θαη θαηαξγνχλ ηε ζθπγκηθφηεηα ζηνλ αζζελή. πλδένληαη δηακέζνπ θαισδίνπ πνπ 

εμέξρεηαη απφ ην θνηιηαθφ ηνίρσκα ή απφ ην θξαλίν κε ηε θνξεηή ζπζθεπή ειέγρνπ θαη κε ηηο 

κπαηαξίεο. Δκθαλίδνπλ εμαηξεηηθή κεραληθή αληνρή ζην ρξφλν. Ζ ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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κεηακνζρεχζεσλ θαξδηάο πνπ παξαηεξείηαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεησκέλν 

αξηζκφ δηαζέζηκσλ κνζρεπκάησλ, θαζηζηνχλ ηε καθξνρξφληα ππνβνήζεζε ηεο θπθινθνξίαο κε ηελ 

εκθχηεπζε LVAD σο ηελ πιένλ πξφζθνξε θαη ξεαιηζηηθή επηινγή ζε αζζελείο κε ηειηθνχ ζηαδίνπ 

ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα είηε αθφκα θαη κε νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα πνπ εκθαλίδεη κεησκέλν 

ελδερφκελν αλάξξσζεο. 

 

Ο καθξνβηφηεξνο αζζελήο κε LVAD έδεζε 7,5 ρξφληα ζε θιηληθφ ζηάδην NYHA I, ελψ 

ζεκαληηθφο αξηζκφο αζζελψλ έρεη μεπεξάζεη ηελ πεληαεηία. Κπξηφηεξε επηπινθή ησλ ζπζθεπψλ 

απηψλ απνηεινχλ νη ινηκψμεηο, ηδηαίηεξα ζην ηξαχκα εμφδνπ ηνπ θαισδίνπ, ελψ αθνινπζνχλ 

ζξνκβσηηθέο θαη αηκνξξαγηθέο επηπινθέο. Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο κεηάδνζεο ελέξγεηαο 

(Transcutaneous Energy Transfer-ΣΔΣ) δηαδεξκαηηθά κε πελία επαγσγήο ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

ειέγρνπ ηεο ζπζθεπήο απφ απφζηαζε (remote monitoring) ζα ζπληειέζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ησλ ζπζθεπψλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αζζελψλ.   

Ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο ζπρλά εκθαληδφκελεο ζηελ θιηληθή πξάμε θαξδηνγελνχο 

θαηαπιεμίαο ηζρχεη ην ξεηφ «time is muscle: ν ρξφλνο είλαη κπο». Απηφ αλαθέξεηαη ζηελ ηαρεία 

επέθηαζε ηεο βιάβεο ηνπ κπνθαξδίνπ. απφ αλαζηξέςηκε ππελδνθάξδηα ηζραηκία αξρηθά ζε 

δηαηνηρσκαηηθή λέθξσζε, αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη επαθφινπζε δπζπξαγία ηεο δεμηάο 

θνηιίαο θαη εκθάληζε δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Γηα ηα ιφγν απηφ, ε άκεζε θαη 

απνηειεζκαηηθή κεραληθή ππνζηήξημε ηεο θαξδηάο είλαη πξναπαηηνχκελα, θαη‘ αξράο γηα ηε 

δηάζσζε ηνπ αζζελνχο θαη θαηά δεχηεξν ιφγν γηα ηε δηαηήξεζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο 

κπνθαξδηαθήο κάδαο. Απηφ κεηαθξάδεηαη θιηληθά κε ηε δηαηήξεζε καθξνπξφζεζκα επαξθνχο 

Δηθόλα 7. Σπζθεπέο ππνζηήξημεο αξηζηεξήο θνηιίαο 
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ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κπνθαξδίνπ (θιάζκαηνο εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θαζψο θαη ηεο δεμηάο 

θνηιίαο). 

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε γλψζε, ε εκπεηξία θαη ε αλάπηπμε ελφο Κέληξνπ Μεραληθήο 

Τπνζηήξημεο ηεο Καξδηάο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ 

απηψλ, θαζψο θαη αζζελψλ κε ρξφληα ηειηθνχ ζηαδίνπ θαξδηαθή αλεπάξθεηα44. Ζ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ θέληξνπ ζε έλα ηεηαξηνβάζκην λνζνθνκείν βαζίδεηαη θαζνξηζηηθά ζηε 

ζπλεξγαζία θαξδηνρεηξνπξγψλ, θαξδηνιφγσλ, θαξδηναλαηζζεζηνιφγσλ, εληαηηθνιφγσλ θαη ηερληθψλ 

εμσκαηηθήο θπθινθνξίαο νη νπνίνη έρνπλ εμεηδίθεπζε ζην πεδίν ηεο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Κάησ 

απφ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο ηα απνηειέζκαηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο θαη νηθνλνκηθά δαπαλεξήο απηήο 

αληηκεηψπηζεο είλαη εληππσζηαθά θαη κεηαθξάδνληαη ζηε δηάζσζε αζζελψλ κε πξαθηηθά κεδεληθφ 

πξνζδφθηκν αλάξξσζεο κε ηε ζπκβαηηθή ζεξαπεία, νη νπνίνη, παξάιιεια, έρνπλ θαη ηθαλνπνηεηηθή 

πνηφηεηα δσήο καθξνρξφληα.       

Κνκβηθά ζηνηρεία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο απνηεινχλ ε 

έγθαηξε θαη άκεζε έλαξμε ηεο ππνζηήξημεο ζε εμεηδηθεπκέλν θέληξν, πξηλ επηζπκβνχλ κε 

αλαζηξέςηκεο βιάβεο ησλ ηειηθψλ νξγάλσλ πνπ επηβαξχλνπλ θαζνξηζηηθά ηελ πξφγλσζε ησλ 

αζζελψλ. 
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ΔΝΓΟΚΑΡΓΗΑΚΔ ΠΗΔΔΗ – ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ MONITORING 

Μαξία ίιειε 

 

ε βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο ή ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κείδνλεο επεκβάζεηο θαη 

δηαηξέρνπλ θίλδπλν αηκνδπλακηθήο επηβάξπλζεο ηφζν δηεγρεηξεηηθά φζν θαη θαηά ηελ άκεζε 

πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, ε αθξηβήο εθηίκεζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο αιιά θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ 

απνηειεζκαηηθνχ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ, είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Έρεη απνδεηρζεί φηη είηε ε 

κεκνλσκέλε εθηίκεζε  θιηληθψλ δεηθηψλ είηε ε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηηο κεηαβνιέο ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο ζε αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα θιηληθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη ζεξαπεπηηθέο επηινγέο. Ζ δηαπίζησζε απηή νδήγεζε ζηελ αλαγθαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηερληθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ελδνθαξδηαθψλ πηέζεσλ.  

Πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε θαηαγξαθή ησλ ελδνθαξδηαθψλ πηέζεσλ ήηαλ δηαιείπνπζα θαη 

γηλφηαλ κε δπζθνιία αθνχ απαηηνχζε ηε κεηαθνξά ηνπ αζζελνχο ζε αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην. 

Έθηνηε, κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ εχθακπηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο απφ ηνπο Swan θαη 

Ganz, ν δεμηφο θαξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο θαζηεξψζεθε σο ην βαζηθφ αηκνδπλακηθφ monitoring 

θαζψο επέηξεπε ηε κέηξεζε ησλ πηέζεσλ ησλ δεμηψλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ, ηελ θαηαγξαθή ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο θαη ηελ έκκεζε παξαθνινχζεζε ησλ πηέζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αξηζηεξέο 

θαξδηαθέο θνηιφηεηεο δίπια ζηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο. Γπζηπρψο αθφκε θαη ζήκεξα, ε άκεζε 

κέηξεζε ησλ πηέζεσλ ησλ αξηζηεξψλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ θαη ηεο ανξηήο επηηπγράλεηαη κφλν ζην 

αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην θαηά ηε δηελέξγεηα αξηζηεξήο θνηιηνγξαθίαο. ε νξηζκέλα 

θαξδηνρεηξνπξγηθά θέληξα ε πίεζε ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ κπνξεί λα κεηξεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επέκβαζεο κέζσ ηνπνζέηεζεο θαζεηήξα ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν. Έρνπλ γίλεη αξθεηέο κεηαηξνπέο 

ζηνλ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε παξάιιειε θαηαγξαθή θαη 

άιισλ ρξήζηκσλ δεηθηψλ. Οη αηκνδπλακηθέο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ρξεζηκεχνπλ ηφζν 

γηα δηαγλσζηηθνχο ζθνπνχο φζν θαη γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεξαπεία ηνπ 

αζζελνχο. Χζηφζν, παξά ηελ αξρηθή θαζηέξσζε θαη εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ, ε ρξεζηκφηεηα ηνπ 

θαζεηήξα Swan-Ganz έρεη έληνλα ακθηζβεηεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα αξθεηνχο ιφγνπο, φπσο ε 

αλαθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ζε ζπλήζεηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ή ε αδπλακία ζσζηήο εξκελείαο 

ησλ δεηθηψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλνπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο. Δπηπιένλ απφ 

κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί δελ έρεη πηζηνπνηεζεί ε σθέιεηά ηνπ ηφζν δηαγλσζηηθά φζν θαη 

ζεξαπεπηηθά ζε δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ελψ θάπνηεο απφ απηέο αλαθέξνπλ, σο απφηνθν 

ηεο ρξήζεο ηνπ, απμεκέλν θίλδπλν ζλεηφηεηαο. 

Οη πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ησλ ελδνθαξδηαθψλ πηέζεσλ θαη ησλ 

άιισλ δεηθηψλ κέζσ ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, φηαλ απηέο είλαη αθξηβείο θαη 

αμηφπηζηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο είλαη νπζηψδεηο γηα ηε δηάγλσζε ή ηελ 

επηινγή θαη ξχζκηζε ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ζε εμεηδηθεπκέλεο θαηαζηάζεηο. 
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ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΦΛΔΒΗΚΖ ΠΗΔΖ (ΚΦΠ) 

Ζ απφδνζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ ελδναγγεηαθφ φγθν (πξνθνξηίν), 

ηελ αληίζηαζε πνπ ζπλαληά ε θαξδηά θαηά ηελ εμψζεζε ηνπ αίκαηνο (κεηαθνξηίν), ηελ θαξδηαθή 

ζπζηαιηηθφηεηα θαη ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα. Ζ ΚΦΠ αληαλαθιά ππφ πξνυπνζέζεηο ηνλ 

ελδναγγεηαθφ φγθν, απνηειψληαο έλα δείθηε ηνπ πξνθνξηίνπ. 

H ΚΦΠ είλαη ε ελδναγγεηαθή πίεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζηα κεγάια θιεβηθά ζηειέρε ηνπ 

ζψξαθα θαη κεηξηέηαη θαηά ζχκβαζε ζε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε. Ζ κέηξεζή ηεο γίλεηαη 

απφ ηνλ εγγχο απιφ (distal) θαζεηήξα πνπ ηνπνζεηείηαη ζε θεληξηθή θιέβα (ππνθιείδην θιέβα ή έζσ 

ζθαγίηηδα), ην άθξν ηνπ νπνίνπ θηάλεη ζηε ζπκβνιή ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο κε ην δεμηφ θφιπν ή 

απφ ηνλ απιφ ηνπ δεμηνχ θφιπνπ εηδηθνχ θαζεηήξα (Swan-Ganz) πνπ ηνπνζεηείηαη δηαδεξκηθά ζηελ 

ππνθιείδην θιέβα ή ηελ έζσ ζθαγίηηδα θαη θηάλεη ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

πξνηείλεηαη ε αλίρλεπζε ηεο θιέβαο κε ηε βνήζεηα ππεξήρσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ επηπινθψλ 

απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηεο.  

Ζ θπζηνινγηθή θπκαηνκνξθή ηεο ΚΦΠ πεξηιακβάλεη πέληε επάξκαηα, ηξία ζεηηθά (a,c,v) θαη 

δχν αξλεηηθά (x,y). Γηα ηε ζσζηή αλαγλψξηζε ησλ θπκαηνκνξθψλ πξέπεη πάληα νη ελδνθαξδηαθέο 

πηέζεηο λα θαηαγξάθνληαη κε ζχγρξνλε θαηαγξαθή ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο (ΖΚΓ). Πξέπεη λα 

έρνπκε ππ´ φςηλ φηη παξαηεξείηαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλίρλεπζε ησλ κεραληθψλ γεγνλφησλ ζε ζρέζε 

κε ηελ εκθάληζή ηνπο ζην ΖΚΓ.  

Σα θχκα a πξνθχπηεη απφ ηελ θνιπηθή ζχζπαζε θαη έπεηαη ηνπ ΖΚΓ θχκαηνο P. Σν θχκα c 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζχγθιηζε ηεο ηξηγιψρηλαο βαιβίδαο θαη ηελ πξφπησζή ηεο κέζα ζηνλ θφιπν 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηζνγθαηκηθήο θνηιηαθήο ζπζηνιήο θαη παξαηεξείηαη ακέζσο κεηά ην θχκα R 

ηνπ ΖΚΓ. Σν θχκα λ αληηζηνηρεί ζηελ θιεβηθή πιήξσζε ησλ θφιπσλ θαηά ην ηέινο ηεο θνηιηαθήο 

ζπζηνιήο ελψ ε ηξηγιψρηλα βαιβίδα παξακέλεη θιεηζηή θαη αθνινπζεί ην ΖΚΓ θχκα Σ. Σν αξλεηηθφ 

θχκα x δεκηνπξγείηαη απφ ηελ κεηαζπζηνιηθή θνιπηθή ράιαζε θαη εκθαλίδεηαη πξηλ ην ΖΚΓ θχκα 

Σ, ελψ ην y αληηθαηνπηξίδεη ηελ ηαρεία εθθέλσζε ηνπ δεμηνχ θφιπνπ κεηά ηε δηάλνημε ηεο 

ηξηγιψρηλαο βαιβίδαο θαη πξνεγείηαη ηνπ ΖΚΓ θχκαηνο Ρ. [ Δηθφλα 1]  

 

Ζ ηδαληθή ζέζε κέηξεζήο ηεο  είλαη ζηε βάζε ηνπ θχκαηνο c (έλαξμε ηεο θνηιηαθήο 

ζπζηνιήο), ελψ φηαλ απηφ δελ είλαη εκθαλέο, ζηε βάζε ηνπ θχκαηνο a. ηαλ δελ ππάξρεη θχκα a 

κεηξάκε ηελ ΚΦΠ ιίγν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ QRS. Ζ ηηκή πνπ θαηαγξάθνπκε είλαη ε κέζε ηηκή  θαη 

νη θπζηνινγηθέο ηηκέο ηεο είλαη 0-8 mmHg. Ζ αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο εμαξηάηαη ελ κέξε απφ ηε 

ζέζε ηνπ κεηαηξνπέα θαη ηνπ αζζελνχο ζε ζρέζε κε ην ζεκείν αλαθνξάο  (κέζε καζραιηαία γξακκή 

κε ηνλ αζζελή ζε χπηηα ζέζε). 

Ζ θπκαηνκνξθή ηεο ΚΦΠ ηξνπνπνηείηαη ζε δηάθνξεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Σν θχκα a 

απνπζηάδεη ζε θνιπηθή καξκαξπγή ελψ είλαη απμεκέλν ζε ζηέλσζε ηεο ηξηγιψρηλαο, ηεο 

πλεπκνληθήο βαιβίδαο θαη ζε πλεπκνληθή ππέξηαζε. Σεξάζηηα a θχκαηα, ηα επνλνκαδφκελα ―Canon 

Δηθόλα 1. Φπζηνινγηθή θπκαηνκνξθή ΚΦΠ 

ζπγρξνληζκέλε κε ην ΖΚΓ 
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a waves‖, πξνθχπηνπλ ζε θαηαζηάζεηο φπσο πιήξνπο θνιπνθνηιηαθνχ απνθιεηζκνχ, θνηιηαθήο 

ηαρπθαξδίαο θαη θνηιηαθήο βεκαηνδφηεζεο. Μεγάια θχκαηα c θαη v παξαηεξνχληαη ζε αλεπάξθεηα 

ηεο ηξηγιψρηλαο βαιβίδαο. Μεγάια v θχκαηα κπνξεί, επίζεο, λα εκθαληζηνχλ σο απνηέιεζκα 

ηζραηκίαο ή αλεπάξθεηαο ηεο δεμηάο θνηιίαο. ε ζπκπηεζηηθή πεξηθαξδίηηδα παξαηεξνχκε απμεκέλα a 

θαη v θχκαηα, θαη απφηνκε θάζνδν ησλ θπκάησλ x θαη y. ηνλ θαξδηαθφ επηπσκαηηζκφ ππάξρεη 

απφηνκε θάζνδνο ηνπ θχκαηνο x ελψ απνπζηάδεη ην θχκα y. [Δηθφλα 2].  

 

Δηθόλα 2. Α. Κνιπηθή καξκαξπγή, απνπζία a θχκαηνο  Β. Κνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο,  

παξνπζία Cannon a waves Γ. Αλεπάξθεηα ηξηγιψρηλαο, κεγάια θχκαηα c v. 

H παξαηήξεζε ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο πίεζεο  ηεο ΚΦΠ κπνξεί λα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηελ πξώηκε αλαγλώξηζε θαξδηαθώλ παζήζεωλ φπσο  αλεπάξθεηα ηεο δεμηάο θνηιίαο, 

δπζιεηηνπξγία βαιβίδσλ θαη δηαηαξαρψλ ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. 

H ΚΦΠ ζεσξείηαη φηη αληηθαηνπηξίδεη ηελ πίεζε ηνπ δεμηνχ θφιπνπ (RAP) θαη ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηεο ηξηγιψρηλαο βαιβίδαο είλαη θπζηνινγηθή, ηελ ηεινδηαζηνιηθή 

πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο (RVEDP). Ο πξωηαξρηθόο ζθνπόο ηεο κέηξεζήο ηεο είλαη ν έκκεζνο 

ππνινγηζκόο ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο. Χο πξνθνξηίν νξίδεηαη ην κέγεζνο ηεο δηάηαζεο 

ησλ ηλψλ ηνπ κπνθαξδίνπ θαηά ην ηέινο ηεο δηαζηνιήο. Σν πξνθνξηίν ζεσξεηηθά είλαη αλάινγν ηνπ 

ηεινδηαζηνιηθνχ φγθνπ ηεο θνηιίαο. ηελ θιηληθή πξάμε είλαη δχζθνιν λα κεηξήζνπκε ηε δηάηαζε 

ησλ κπνθαξδηαθψλ ηλψλ ή ηνλ ηεινδηαζηνιηθφ φγθν ηεο θνηιίαο θαη ε ΚΦΠ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

ππνθαηάζηαην γηα λα θαζνξηζζεί ην πξνθνξηίν ηεο δεμηάο θνηιίαο (ΚΦΚ=RAP=RVEDP=RVEDV). 

Ωζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηέο θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ππάξρεη κηθξή ζπζρέηηζε ησλ 

κεηξήζεσλ ησλ πηέζεσλ µε ηνπο φγθνπο ησλ θνηιηψλ. 

Ζ ΚΦΠ είλαη κία ζηαηηθή κέηξεζε ηεο ελδναγγεηαθήο θαη φρη ηελ δηαηνηρσκαηηθήο πίεζεο  θαη 

κεηαβάιιεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ελδναγγεηαθφ φγθν. Ζ 

ελδναγγεηαθή πίεζε δελ επεξεάδεηαη κφλν απφ ηνλ φγθν ηνπ αίκαηνο κέζα ζην αγγείν αιιά θαη απφ 

νπνηαδήπνηε πίεζε αζθείηαη πάλσ ζην αγγεηαθφ ηνίρσκα απφ έμσ. Ζ ηηκή ηεο ινηπφλ κπνξεί λα 

επεξεαζηεί απφ ηε ζέζε ηνπ αζζελνχο, ηνλ αγγεηαθφ ηφλν, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ελδνηηθφηεηα ηεο 

δεμηάο θνηιίαο, βαιβηδνπάζεηα ηεο ηξηγιψρηλαο, ηνλ  θαξδηαθφ ξπζκφ, ηνπηθνχο φγθνπο φπσο θαη απφ 

λφζνπο ηνπ πεξηθαξδίνπ θαη ησλ πλεπκφλσλ.  Δπνκέλσο, ε αμία κηαο απφιπηεο ηηκήο ΚΦΠ είλαη 

πεξηνξηζκέλε. Ζ κέηξεζε ηεο ΚΦΠ επίζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ ελδνζσξαθηθή πίεζε πνπ 

κεηαβάιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θχθινπ φπσο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 
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κεραληθνχ αεξηζκνχ ζεηηθήο πίεζεο. Ζ επίδξαζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ελδνζσξαθηθήο πίεζεο ζηελ 

ΚΦΠ είλαη ειάρηζηε ζην ηέινο ηεο εθπλνήο φπνπ ε ελδνζσξαθηθή πίεζε πιεζηάδεη ηελ 

αηκνζθαηξηθή (εμαθνινπζεί σζηφζν λα πθίζηαηαη δηαθνξά φηαλ ππάξρεη ελδνγελήο ή εμσγελήο 

PEEP). Έηζη, ε κέηξεζε ηεο ΚΦΠ πξέπεη λα γίλεηαη ζε χπηηα θαηαθεθιηκέλν αζζελή, ζην ηέινο ηεο 

εθπλνήο είηε απηφο είλαη ζε απηφκαηε αλαπλνή είηε ζε κεραληθφ αεξηζκφ.  

Ζ ΚΦΠ εδψ θαη ρξφληα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο γηα ηε ρνξήγεζε πγξψλ. χκθσλα κε 

ηηο δηεζλείο νδεγίεο (2012) πνπ αθνξνχζαλ ηελ αξρηθή αλάλεςε ζε αζζελείο κε ζήςε θαη ηζηηθή 

ππνάξδεπζε ππφ κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, πξνηεηλφηαλ ε ρνξήγεζε πγξψλ κε ζηφρν 

ΚΦΠ 12-15mmHg. πσο είλαη γλσζηφ, ε ρνξήγεζε πγξψλ έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ 

πξνθνξηίνπ πνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ φγθνπ παικνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε βειηίσζε ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο. Απηφ φκσο πξνυπνζέηεη φηη ν άξξσζηνο βξίζθεηαη ζην αληφλ ζθέινο ηεο θακπχιεο ηνπ 

Frank-Starling θαη επνκέλσο ε ρνξήγεζε φγθνπ ζα βειηηψζεη ηελ θαξδηαθή παξνρή. Τπάξρνπλ 

αληηθξνπφκελα δεδνκέλα απφ ηε βηβιηνγξαθία φζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ηεο ΚΦΠ κε ηελ 

αληαπφθξηζε ζηε θφξηηζε κε πγξά. Γηάθνξεο κειέηεο, πνπ αθνξνχζαλ νκάδεο αζζελψλ θπξίσο κε 

αηκνδπλακηθή αζηάζεηα, έδεημαλ φηη νη αθξαίεο ηηκέο ηεο ΚΦΠ απνηεινχλ πην αμηφπηζηνπο δείθηεο 

πξφβιεςεο ηεο απάληεζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ.  Άιιεο κειέηεο έδεημαλ φηη 

ε εθηίκεζε  ησλ κεηαβνιψλ ηεο ΚΦΠ κε ρεηξηζκνχο κεηαβνιήο ηνπ πξνθνξηίνπ είλαη κεγαιχηεξεο 

αμίαο απφ ηελ εθηίκεζε κηαο απφιπηεο ηηκήο ηεο. 

Σν 2008 παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα κηαο κεηαλάιπζεο απφ ηελ νκάδα ηνπ Marik, πνπ 

ζπκπεξηειάκβαλε 24 κειέηεο θαη αθνξνχζε ηε ζπζρέηηζε ηεο ΚΦΠ κε ηνλ ελδναγγεηαθφ φγθν θαη 

ηελ  αληαπφθξηζή ηεο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ. Παξαηεξήζεθε φηη ε ηηκή ηεο ΚΦΚ είρε θησρή 

ζπζρέηηζε κε ηελ νγθαηκηθή θαηάζηαζε, ελψ παξάιιεια δηαπηζηψζεθε αδπλακία ηεο ΚΦΠ θαη ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζηελ πξφβιεςε ηεο αηκνδπλακηθήο αληαπφθξηζεο ζηε δνθηκαζία θφξηηζεο κε πγξά 

ζε έλα κεγάιν θάζκα θιηληθψλ θαηαζηάζεσλ. ηελ ίδηα κειέηε πξνηείλεηαη  ε κέηξεζε ηεο ΚΦΠ σο 

δείθηε εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη φρη σο δείθηε πξνθνξηίνπ, ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε κεηακφζρεπζε θαξδηάο ή έρνπλ ππνζηεί έκθξαγκα ηεο δεμηάο θνηιίαο ή νμεία 

πλεπκνληθή εκβνιή. Έθηνηε αθνινχζεζαλ αξθεηέο κειέηεο πνπ ηελ επηβεβαηψλνπλ.  

ζνλ αθνξά ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, δηάθνξεο 

κειέηεο έδεημαλ φηη, ε ΚΦΠ δελ απνηειεί ηελ θαηαιιειφηεξε παξάκεηξν δηεγρεηξεηηθά γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ θαη ηδίσο κεηά ηε ζηεξλνηνκή φπνπ νη πηέζεηο ζηνπο αεξαγσγνχο 

κεηαβάιινληαη. Δπηπιένλ, ε ρξήζε  αγγεηνζπζπαζηηθψλ θαη αγγεηνδηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επεκβάζεηο, αιινηψλεη ηηο κεηξήζεηο ηεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ΚΦΠ είλαη έλαο ζηαηηθφο δείθηεο πνπ επεξεάδεηαη απφ πνιιέο 

παξακέηξνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε κεκνλσκέλε κέηξεζε ηεο ΚΦΠ δελ απνηειεί ηνλ θαιχηεξν δείθηε 

αμηνιφγεζεο ηνπ θπθινθνξνχληνο φγθνπ αίκαηνο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ. 

Μπνξεί φκσο ε κέηξεζή ηεο λα είλαη ρξήζηκε ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

ζπλνιηθήο απφδνζεο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο, φηαλ απηή ζπλεθηηκάηαη κε άιινπο θιηληθνχο 

θαη αηκνδπλακηθνχο δείθηεο.  

ΓΔΞΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ – ΔΝΓΟΚΑΡΓΗΑΚΔ ΠΗΔΔΗ 

Ο θαζεηήξαο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο (PAC) θέξεη ζην άθξν ηνπ κπαιφλη ην νπνίν ηνπ 

επηηξέπεη λα επηπιέεη ζηελ αηκαηηθή ξνή ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο 
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θαηαγξαθήο νξηζκέλσλ ελδνθαξδηαθψλ πηέζεσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Δπηπιένλ, πξνζθέξεηαη γηα 

ρξήζε παξά ηελ θιίλε ηνπ αζζελνχο. Ο ηππηθφο θαζεηήξαο κε αεξνζάιακν έρεη κήθνο 110 εθ. θαη 3 

απινχο. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρνξήγεζεο πγξψλ θαη θαξκάθσλ, ζπλερνχο θαηαγξαθήο ηεο πίεζεο 

ηνπ δεμηνχ θφιπνπ (RAP) θαη ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο (PAP), δηαιείπνπζαο κέηξεζεο  ηεο πίεζεο 

ηεο δεμηάο θνηιίαο, ηεο  πίεζεο απνθιεηζκνχ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο (PAOP) θαη ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο. Παξέρεη επίζεο ηε δπλαηφηεηα εθηίκεζεο θαη άιισλ 

εμαγψγηκσλ αηκνδπλακηθψλ κεηαβιεηψλ θαη παξακέηξσλ νμπγφλσζεο (π.ρ. ζπζηεκαηηθέο θαη 

πλεπκνληθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο, έξγν εμψζεζεο ησλ δχν θνηιηψλ, φγθν παικνχ, ηζηηθή 

απφζπαζε νμπγφλνπ). Οη λεφηεξνη θαζεηήξεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο έρνπλ πεξηζζφηεξνπο 

απινχο θαη παξέρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπλερνχο θαηαγξαθήο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο 

(CCO), ηεο κέηξεζεο ηνπ θιάζκαηνο εμψζεζεο θαη φγθνπ παικνχ ηεο δεμηάο θνηιίαο, ηνπ θνξεζκνχ 

ζε νμπγφλν ηνπ κηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο (SvO2), αιιά θαη απιφ γηα πξνζσξηλή θνιπηθή ή θνηιηαθή 

βεκαηνδφηεζε. Ζ πξνζπέιαζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο γίλεηαη κεηά απφ εηζαγσγή ηνπ εηδηθνχ 

θαζεηήξα ζηελ ππνθιείδηα θιέβα ή ηελ έζσ ζθαγίηηδα κέζσ ελφο εηζαγσγέα (ζεθάξη) πνπ έρεη 

ηνπνζεηεζεί δηαδεξκηθά ζηε θιέβα. Πξηλ ηε  εηζαγσγή ηνπ, ην ζχζηεκα πξέπεη λα κεδεληζηεί σο 

πξνο ηελ αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη λα ηεζεί ζηε ζσζηή ζέζε αλαθνξάο (κέζε καζραιηαία γξακκή κε 

ηνλ αζζελή ζε χπηηα ζέζε). Ζ βαζκνλφκεζε (calibration) ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη απηφκαηα. Ο 

θαζεηήξαο πξνσζείηαη κέρξη ηε ζπκβνιή ηεο άλσ θνίιεο κε ην δεμηφ θφιπν (10 εθ.).  ηε ζπλέρεηα 

θνπζθψλεηαη ην κπαιφλη κέζσ ζχξηγγαο κε πξνθαζνξηζκέλν φγθν (1.5 ml) θαη ν θαζεηήξαο 

πξνσζείηαη ζην δεμηφ θφιπν (20 εθ.), ζηε δεμηά θνηιία (30-35 εθ.), ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία  

(40-45 εθ.) θαη ηέινο ελζθελψλεηαη θαη απνθξάζζεη έλαλ θεληξηθφ θιάδν ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

(50 εθ.). Ξεθνπζθψλνληαο ην κπαιφλη  ν θαζεηήξαο παιηλδξνκεί ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία. Σν άθξν 

ηνπ θαζεηήξα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ηέηνηα ζέζε ψζηε ε πιήξεο δηάηαζε ηνπ κπαινληνχ λα δίλεη 

θαηαγξαθή ελζθήλσζεο. Οη ραξαθηεξηζηηθέο θαηαγξαθφκελεο θπκαηνκνξθέο δίλνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζέζε ηνπ θαζεηήξα [Δηθφλα 3].   

 

Δηθόλα 3. Φαξαθηεξηζηηθέο θπκαην-κνξθέο ησλ ελδνθαξδηα-θψλ πηέζεσλ θαηά ηελ δηέιεπζε  

ηνπ θαζεηήξα ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο. 
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Πάληα φκσο πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο κε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο ηφζν γηα ηε ζέζε ηνπ, φπνπ 

ην άθξν ηνπ Swan-Ganz δελ πξέπεη λα πξνβάιιεη έμσ απφ ηε ζθηά ηνπ κεζνζσξαθίνπ, φζν θαη γηα 

ηελ χπαξμε επηπινθψλ απφ ηνλ θαζεηεξηαζκφ. Πξηλ ηηο κεηξήζεηο ζα πξέπεη ην ζχζηεκα λα ειεγρζεί 

κε ηε δνθηκαζία έθπιπζεο (flush test) ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξεθηίκεζε (underdumping) ή ε 

ππνεθηίκεζε (overdumping) ησλ κεηξνχκελσλ πηέζεσλ. Οη πηέζεηο πξέπεη πάληα λα θαηαγξάθνληαη 

θαη λα εξκελεχνληαη κε ηε  ζχγρξνλε θαηαγξαθή ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. Ζ αμηνιφγεζε 

θπξίσο ησλ αιιαγψλ ησλ πηέζεσλ θαη ησλ θπκαηνκνξθψλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ θαζεηήξα ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκεο γηα δηαγλσζηηθνχο θαη ζεξαπεπηηθνχο ζθνπνχο. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα κπνξεί λα πξνθαιέζεη επηπινθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηε θιεβηθή 

πξνζπέιαζε, αξξπζκίεο, βιάβε ησλ βαιβίδσλ ησλ δεμηψλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ, ηξαπκαηηζκφ ηνπ 

ελδνζειίνπ, πεξηέιημε ηνπ θαζεηήξα, ζξφκβσζε ή έκθξαθην ηνπ πλεπκνληθνχ αγγείνπ, ξήμε ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ινίκσμε αηκαηηθήο ξνήο. Δπνκέλσο, ε ηνπνζέηεζή ηνπ παξέρεη ην κέγηζην 

φθεινο κφλν φηαλ ε γλψζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δεηθηψλ πνπ πξνζθέξεη παξέρνπλ φθεινο ζην 

ρεηξηζκφ ηνπ αζζελνχο πνπ λα δηθαηνινγεί ηηο πηζαλέο επηπινθέο ηεο ηνπνζέηεζεο θαη παξακνλήο 

ηνπ θαζεηήξα. 

ΠΗΔΖ ΓΔΞΗΟΤ ΚΟΛΠΟΤ (RAP) 

Αληηθαηνπηξίδεη φπσο θαη ε ΚΦΠ ηελ ηεινδηα-

ζηνιηθή πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε ηξηγιψρηλα βαιβίδα είλαη θπζηνινγηθή. 

Υξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο εθηίκεζεο ηνπ πξνθνξηίνπ. 

Δπίζεο ε κέηξεζή ηεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εθηίκεζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ 

θαη ηνπ έξγνπ εμψζεζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο. Ζ 

θπκαηνκνξθή ηεο δεκηνπξγείηαη απφ ηηο αιιαγέο ησλ 

πηέζεσλ ηνπ δεμηνχ θφιπνπ θαηά ηε ζπζηνιή θαη ηε 

δηαζηνιή. Δίλαη φκνηα κε απηή ηεο ΚΦΠ θαη 

ηξνπνπνηείηαη απφ ηηο ίδηεο θαηαζηάζεηο. Σν θχκα a πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε ζπζηνιή ηνπ θφιπνπ εκθαλίδεηαη 

αθξηβψο πξηλ ην QRS ηνπ ΖΚΓ [Δηθφλα 4]. 

Ηζρχνπλ νη ίδηνη πεξηνξηζκνί ζηε κέηξεζή ηεο φπσο θαη ζηελ ΚΦΠ. Ζ θπζηνινγηθή ηηκή ηεο 

είλαη 2 - 6 mmHg. Απμεκέλε ηηκή παξαηεξείηαη ζε ππεξθφξησζε φγθνπ, επεξεαζκέλε 

ζπζηαιηηθφηεηα ή έκθξαγκα δεμηάο θνηιίαο, λφζν ηεο ηξηγιψρηλαο βαιβίδαο, κεησκέλε θαξδηαθή 

παξνρή, πλεπκνληθή ππέξηαζε, πλεπκνληθή ζηέλσζε, κεραληθφο αεξηζκφο κε PEEP, αξηζηεξά πξνο 

δεμηά shunt θαη πλεπκνζψξαθα ππφ ηάζε. ε θαηαζηάζεηο φπσο θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ, 

έκθξαγκα δεμηάο θνηιίαο, ζπκθπηηθήο πεξηθαξδίηηδαο θαη πεξηνξηζηηθήο κπνθαξδηνπάζεηαο 

παξαηεξείηαη άλνδνο ηεο πίεζεο ηνπ δεμηνχ θφιπνπ θαη εμίζσζή ηεο κε ηελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε 

ηεο δεμηάο θνηιίαο, ηελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη κε ηελ πίεζε 

απνθιεηζκνχ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Υακειέο ηηκέο παξαηεξνχληαη ζε ππνγθαηκία, shock 

αλαθαηαλνκήο θαη ζηελ βαζηά εηζπλνή. 

 

 

Δηθόλα 4. Κπκαηνκνξθή δεμηνχ θφιπνπ. 
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ΠΗΔΖ ΓΔΞΗΑ ΚΟΗΛΗΑ (RVP) 

Με ηε δίνδν ηνπ θαζεηήξα ζηε δεμηά θνηιία  

παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο 

(ζε ζρέζε κε απηή ηνπ δεμηνχ θφιπνπ) θαη πνιχ 

ρακειή δηαζηνιηθή πίεζε. Ζ θπκαηνκνξθή ηεο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα θαηαθφξπθν αληφλ ζθέινο 

πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπζηνιηθή πίεζε θαη έλα θαηηφλ 

ζθέινο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δηαζηνιηθή πίεζε θαη 

ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε ηνπ QRS ζην ΖΚΓ  

[Δηθφλα 5].   

Ζ παξακνλή ηνπ θαζεηήξα ζε απηή ηε ζέζε πξνθαιεί αξξπζκίεο θαη πξνηείλεηαη λα κελ 

γίλνληαη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο. Ζ ζπζηνιηθή πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο θπζηνινγηθά είλαη 

15-25 mmHg θαη ε ηεινδηαζηνιηθή πίεζή ηεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά ρακειή φκνηα κε απηή ηνπ 

δεμηνχ θφιπνπ θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 0-8 mmHg (ζηε δηαζηνιή νη πηέζεηο θφιπνπ θαη θνηιίαο 

εμηζψλνληαη). Αχμεζε ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο παξαηεξείηαη ζε πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ζε 

ζηέλσζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. ε πεξίπησζε νμείαο πλεπκνληθήο εκβνιήο ε αχμεζή ηεο δελ 

μεπεξλά ηελ ηηκή ησλ 40-50 mmHg. Ζ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε απμάλεηαη ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

φπσο ηζραηκία ή έκθξαγκα ηεο δεμηάο θνηιίαο, θαξδηαθφ επηπσκαηηζκφ θαη ζπκθπηηθή 

πεξηθαξδίηηδα.   

ΠΗΔΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ 

Ζ πξνψζεζε ηνπ θαζεηήξα κε θνπζθσκέλν 

κπαιφλη ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία αλαγλσξίδεηαη 

απφ ηελ αηθλίδηα αχμεζε ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο ελψ 

ε ζπζηνιηθή πίεζε παξακέλεη ζηα ίδηα επίπεδα κε ηε 

ζπζηνιηθή πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο. Καηαγξάθεηαη ε 

ραξαθηεξηζηηθή θπκαηνκνξθή ηεο πνπ πεξηιακβάλεη 

ηε ζπζηνιηθή θαη ηε δηαζηνιηθή θάζε αιιά θαη κηα 

δίθξνηε εγθνπή ζην θαηηφλ ζθέινο πνπ νθείιεηαη 

ζηε ζχγθιεηζε ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο θαηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαζηνιήο θαη αθνινπζεί ην QRS ζην 

ΖΚΓ [Δηθφλα 6].  

Με ην θαζεηήξα ζε απηή ηε ζέζε θαη μεθνχζθσην ην κπαιφλη, κπνξνχκε λα ιάβνπκε δείγκα 

κεηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θνξεζκνχ ζε νμπγφλν ηνπ κηθηνχ θιεβηθνχ 

αίκαηνο (SvO2) θαη γηα ηελ κέηξεζε ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ Ο2 ηνπ κηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο  ε 

νπνία ζα ρξεζηκεχζεη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξηεξηνθιεβηθήο δηαθνξάο Ο2. ηαλ ην πεξηθεξηθφ 

άθξν ηνπ θαζεηήξα βξίζθεηαη ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία απφ ηνλ εγγχο απιφ πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη 

ε θπκαηνκνξθή ηνπ δεμηνχ θφιπνπ. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα ππάξμεη δπζθνιία πξνψζεζεο 

ηνπ θαζεηήξα ιφγσ θνιπηθήο καξκαξπγήο, δηάηαζεο ηεο δεμηάο θνηιίαο ή ρακεινχ θιάζκαηνο 

εμψζεζεο θαη ρξεηάδεηαη λα πξνβνχκε ζε ρεηξηζκνχο φπσο ζηξνθή ηνπ αξξψζηνπ ζε πιάγηα ζέζε, 

αλχςσζε ηεο θεθαιήο ηνπ ή ζηξνθή ηνπ θαζεηήξα. Ζ θπζηνινγηθή ηηκή ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο ηεο 

 

Δηθόλα 5. Κπκαηνκνξθή δεμηάο θνηιίαο. 

 

Δηθόλα 6. Κπκαηνκνξθή πλεπκνληθήο αξηεξίαο, 

παξνπζία δίθξνηεο εγθνπήο. 
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πλεπκνληθήο αξηεξίαο είλαη πεξίπνπ φζν θαη ε ζπζηνιηθή πίεζε ηεο δεμηάο θνηιίαο 15-25 mmHg ελψ 

ε ηεινδηαζηνιηθή πίεζε είλαη κεγαιχηεξε θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 8-18 mmHg. Ζ δηαζηνιηθή πίεζε 

ηεο πλεπκνληθή αξηεξίαο, ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, είλαη κεγαιχηεξε θαηά 1-4 mmHg απφ ηελ 

πίεζε απνθιεηζκνχ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Ζ δηαθνξά απηή απμάλεηαη ζε πξν-ηξηρνεηδηθή 

πλεπκνληθή ππέξηαζε (ππνμαηκία, νμέσζε, πλεπκνληθή εκβνιή, ρξφληα πλεπκνληθή θαξδία, ARDS) 

θαη ζε κεγάιε ηαρπθαξδία (>120/ιεπηφ) φπνπ παξαηεξνχκε φηη ε δηαζηνιηθή πίεζε ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο είλαη απμεκέλε ελψ ε πίεζε απνθιεηζκνχ είλαη θπζηνινγηθή. Ζ κέζε πίεζε ηεο 

πλεπκνληθήο είλαη 8-15 mmHg θαη απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 

αληηζηάζεσλ θαη ηνπ έξγνπ ηεο δεμηάο θνηιίαο. Άλνδνο ηεο πίεζεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

παξαηεξείηαη ζε ππεξθφξηηζε φγθνπ, ηδηνπαζή πλεπκνληθή ππέξηαζε, πξσηνπαζή πλεπκνληθή λφζν, 

κηηξνεηδνπάζεηα, αξηζηεξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη πλεπκνληθή εκβνιή. ε νμεία πλεπκνληθή 

εκβνιή ε αχμεζε ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο ζπάληα μεπεξλά ηελ ηηκή ησλ 40-50mmHg. 

ΠΗΔΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ΣΖ ΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑ (PAOP) 

Καζψο ν θαζεηήξαο κεηαθηλείηαη βαζκηαία πξνο ηα εκπξφο κε θνπζθσκέλν ην κπαιφλη 

απνθξάζζεη έλαλ πεξηθεξηθφ θιάδν ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη δηαθφπηεη ηελ αηκαηηθή ξνή ζε 

εθείλν ην ηκήκα. κσο ε ξνή ζην ππφινηπν αγγεηαθφ δίθηπν ηεο πλεπκνληθήο ζπλερίδεηαη 

θπζηνινγηθά πξνο ηηο πλεπκνληθέο θιέβεο. Έηζη δεκηνπξγείηαη κία ζηαηηθή ζηήιε αίκαηνο κεηαμχ 

ηνπ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα θαη ηηο πλεπκνληθέο θιέβεο (ζεκείν j). Ζ πίεζε απνθιεηζκνχ ηεο 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο είλαη ε πίεζε πνπ κεηξηέηαη ζην ζεκείν j ηνπ πλεπκνληθνχ θιεβηθνχ δηθηχνπ 

θαη αθνξά ηελ πίεζε ησλ πλεπκνληθψλ θιεβψλ θαη φρη ησλ πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ [Δηθφλα 7]. 

 

Δπνκέλσο, ν φξνο πίεζε ελζθήλσζεο ησλ 

πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ είλαη 

δφθηκνο. Μφιηο επηηεπρζεί ε ελζθήλσζε ηνπ θαζεηήξα 

παξαηεξείηαη άκεζε πηψζε ηεο κέζεο πίεζεο θαη 

εκθαλίδεηαη κηα λέα θπκαηνκνξθή (απηή ηνπ 

αξηζηεξνχ θφιπνπ) κε κηθξά επάξκαηα, παξφκνηα κε 

απηή ηνπ δεμηνχ θφιπνπ κε θχκαηα a, v, x, y φκσο ην 

θχκα v είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θχκα a [Δηθφλα 8]. 

 

Δηθόλα 7. Μέηξεζε ηεο πίεζεο απνθιεηζκνχ 

ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, ζεκείν j. 

 

 

Δηθόλα 8. Κπκαηνκνξθή πίεζεο εμ απνθιεηζκνχ 

ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. 
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Σν θχκα a είλαη απνηέιεζκα ηεο θνιπηθήο ζπζηνιήο θαη αληηζηνηρεί ρξνληθά ακέζσο κεηά ην 

θχκα Σ ηνπ ΖΚΓ. Σν θχκα x εθθξάδεη ηελ πηψζε ηεο πίεζεο πνπ αθνινπζεί ηελ θνιπηθή ζπζηνιή, 

ην v ηελ παζεηηθή πιήξσζε ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ ζηε δηάξθεηα ηεο θνηιηαθήο ζπζηνιήο θαη ην y 

ηελ πηψζε ηεο θνιπηθήο πίεζεο κεηά ηε δηάλνημε ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο θαη ηελ παζεηηθή 

πιήξσζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Σν θχκα c πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζχγθιηζε ηεο κηηξνεηδνχο ζπλήζσο 

δελ είλαη νξαηφ ελψ κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θπκάησλ ιφγσ 

απφζβεζεο. Μεγάια θχκαηα v εκθαλίδνληαη ζε αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνχο θαη ζε δηαηεηακέλν  

αξηζηεξφ θφιπν.  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αθξηβή κέηξεζε ησλ πηέζεσλ ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο 

είλαη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ άθξνπ ηνπ θαζεηήξα. Ζ αθξίβεηα ησλ θαηαγξαθψλ είλαη πηζαλή κφλν 

φηαλ ν θαζεηήξαο βξίζθεηαη ζηε δψλε ΗΗΗ θαηά West γηαηί ζε απηή ηε ζέζε ε PAOP ηζνχηαη κε ηελ 

πίεζε ησλ πλεπκνληθψλ θιεβψλ [Δηθφλα 9].  

 

Δηθόλα 9. Εψλεο θαηά West. Τν άθξν ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο πξέπεη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλν ζηελ δψλε 3 θαηά West γηα λα αληηθαηνπηξίδεη αθξηβείο κεηξήζεηο. 

ηαλ ν θαζεηήξαο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Η ή ΗΗ ε θπκαηνκνξθή ηεο πίεζεο αιιάδεη, επεξεάδεηαη 

ζεκαληηθά απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο θαη κπνξεί ε PAOP λα είλαη πςειφηεξε απφ ηε 

δηαζηνιηθή πίεζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Ζ κέηξεζε ηεο PAOP πξέπεη λα γίλεηαη κε ηνλ αζζελή 

ζε χπηηα ζέζε ζηε θάζε ηεο εθπλνήο γηαηί επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ελδνζσξαθηθψλ 

πηέζεσλ. Ζ ζσζηή κέηξεζή ηεο γίλεηαη ζην αλψηαην ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηφκαηεο 

αλαπλνήο θαη ζην θαηψηαην θαηά ηε δηάξθεηα αεξηζκνχ κε ζεηηθή πίεζε. Ζ παξνδηθή αθαίξεζε ηνπ 

αλαπλεπζηήξα γηα ηε κέηξεζε ηεο δελ ζπληζηάηαη γηαηί κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο 

αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο φπσο επίζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνμαηκία. Σν κπαιφλη δελ πξέπεη λα 

παξακέλεη ζηε ζέζε ελζθήλσζεο πεξηζζφηεξν απφ 2-3 αλαπλεπζηηθνχο θχθινπο. Ζ απνζπκπίεζε 

ηνπ κπαινληνχ πξέπεη λα πξνθαιεί ηελ άκεζε επαλεκθάληζε ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε πξέπεη λα αλαζπξζεί ν θαζεηήξαο ιίγν πξνο ηα πίζσ. 

Ζ θπζηνινγηθή κέζε ηηκή ηεο είλαη 6-12 mmHg (ειαθξψο πςειφηεξε απφ απηή ηνπ δεμηνχ 

θφιπνπ) θαη είλαη πάληα κηθξφηεξε απφ ηε δηαζηνιηθή ηεο πλεπκνληθήο πίεζεο θαηά 1-4 mmHg 

ιφγσ ηεο κηθξήο αληίζηαζεο ζηε ξνή ηνπ αίκαηνο πνπ νθείιεηαη ζηα πλεπκνληθά αγγεία. Δπνκέλσο 

ε επαλαιακβαλφκελε κέηξεζε ηεο PAOP δελ είλαη απζηεξά απαξαίηεηε εθηφο θαη αλ ζπλππάξρνπλ 
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θαηαζηάζεηο φπνπ ν αγγεηαθφο ηφλνο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ηνπ πλεπκνληθνχ θιεβηθνχ 

δηθηχνπ κεηαβάιιεηαη κε απνηέιεζκα κεηαβνιή απηήο ηεο ζρέζεο ησλ πηέζεσλ. Αλ ε PAOP είλαη 

πςειφηεξε ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, ηφηε ή ν θαζεηήξαο βξίζθεηαη πνιχ 

πεξηθεξηθά ή ε PAOP αληαλαθιά πςειέο θπςειηδηθέο πηέζεηο ή ππάξρεη αλεπάξθεηα κηηξνεηδνχο 

βαιβίδαο.  

Ζ  PAOP εθθξάδεη θαηά πξνζέγγηζε ηελ πίεζε ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ (LAP), αληαλαθιά ππφ 

θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηελ ηεινδηαζηνιηθή πίεζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (LVEDP) θαη κπνξεί ππφ 

πξνυπνζέζεηο λα είλαη ελδεηθηηθή ηνπ ηεινδηαζηνιηθνχ φγθνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (LVEDV), 

δειαδή ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (PAOP=LAP=LVEDP=LVEDV). Δδψ θαη αξθεηά 

ρξφληα ζεσξείηαη δείθηεο ηνπ πξνθνξηίνπ αιιά θαη δείθηεο αληαπφθξηζεο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηέο ζπλήζεηο θιηληθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε πίεζε απνθιεηζκνχ δελ 

αληηζηνηρεί ζην πξνθνξηίν ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο. Σέηνηεο θαηαζηάζεηο απνηεινχλ ε ειάηησζε  ηεο 

επελδνηφηεηαο ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο, ζνβαξνχ βαζκνχ βαιβηδνπάζεηα ανξηηθήο, βαιβηδνπάζεηα 

κηηξνεηδνχο, παζήζεηο ησλ πλεπκνληθψλ θιεβψλ (π.ρ. πλεπκνληθή θιεβναπνθξαθηηθή λφζνο, 

απφθξαμε πλεπκνληθψλ θιεβψλ) πλεπκνληθή ίλσζε, κχμσκα αξηζηεξνχ θφιπνπ, κεραληθφο 

αεξηζκφο ησλ πλεπκφλσλ κε ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε (PEEP) θαη ν θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο. 

Δπνκέλσο, ε PAOP  δελ απνηειεί πάληα αμηφπηζην δείθηε ηνπ πξνθνξηίνπ θαη ε αμία ηεο γλψζεο 

κηαο απφιπηεο ηηκήο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο κεηά απφ ρνξήγεζε 

πγξψλ ζεσξείηαη φηη πιενλεθηεί. Ζ αλακελφκελε αληαπφθξηζε ζηε ρνξήγεζε πγξψλ είλαη ε αχμεζε 

ηνπ φγθνπ παικνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. κσο, αλ ε ρνξήγεζε πγξψλ ζα 

απνβεί σθέιηκε ή θαηαζηξνθηθή γηα ηνλ αζζελή εμαξηάηαη ζε πην ζθέινο ηεο θακπχιεο ηνπ Frank-

Starling βξίζθεηαη. Πξάγκαηη, κφλν ην 50% ησλ αηκνδπλακηθά αζηαζψλ αζζελψλ αληαπνθξίλνληαη 

ζηε θφξηηζε κε πγξά απμάλνληαο ηελ θαξδηαθή παξνρή ηνπο. Μεγαιχηεξε θιηληθή ζεκαζία ζα είρε 

ν θαζνξηζκφο ηεο βέιηηζηεο PAOP, δειαδή ηεο πίεζεο πάλσ απφ ηελ νπνία ε πεξαηηέξσ ρνξήγεζε 

πγξψλ ζα επηθέξεη ειάρηζηε αχμεζε ηνπ φγθνπ παικνχ. Δπνκέλσο, ε εθηίκεζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο 

κε πξφθιεζε ρνξήγεζεο πγξψλ θαη ε παξάιιειε αμηνιφγεζε ηεο αχμεζήο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε 

βειηίσζε θαη άιισλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ έρεη κεγαιχηεξε αμία.  

ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ 

Οξίδεηαη σο ν φγθνο ηνπ αίκαηνο πνπ εμσζείηαη απφ ηελ θαξδηά πξνο ηε ζπζηεκαηηθή 

θπθινθνξία αλά ιεπηφ. Ζ θαξδηαθή παξνρή εμαξηάηαη απφ ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα, ην πξνθνξηίν, 

ην κεηαθνξηίν θαη ηε ζπζηαιηηθφηεηα ηεο θαξδηάο.  

Ο ππνινγηζκφο ηεο κέζσ ηνπ θαζεηήξα Swan-Ganz γίλεηαη κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο 

ε νπνία απνηειεί θαη ηε κέζνδν αλαθνξάο ζηελ θιηληθή πξάμε. Υνξεγείηαη κε γξήγνξν ξπζκφ (2sec) 

θξχν δηάιπκα (DW 5% ή NS 0.9%) ζπγθεθξηκέλνπ φγθνπ (10ml) ζην ηέινο ηεο εθπλνήο, απφ ην 

εγγχο ζηφκην ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο ζην δεμηφ θφιπν. Σν πγξφ αλακηγλχεηαη κε ην 

αίκα ζηε δεμηά θνηιία θαη εμσζείηαη ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία φπνπ κέζσ ζεξκίζηνξα πνπ βξίζθεηαη 

ζην απψηεξν άθξν ηνπ θαζεηήξα θαηαγξάθεηαη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ην 

ρξφλν. Υξεζηκνπνηψληαο κία ζχλζεηε εμίζσζε εκθαλίδεηαη κία θακπχιε ζεξκνθξαζίαο ρξφλνπ θαη 

έηζη ππνινγίδεηαη ε θαξδηαθή παξνρή. Σν εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο θάησ απφ ηελ θακπχιε είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγν ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. ηαλ ε θαξδηαθή παξνρή είλαη ρακειή, ε θακπχιε 
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παξνπζηάδεη βξαδεία αχμεζε θαη πηψζε, ελψ φηαλ είλαη πςειή παξνπζηάδεη ηαρεία άλνδν, ζχληνκε 

θνξπθή θαη απφηνκε πηψζε [Δηθφλα 10]. ε θαηαζηάζεηο φπνπ ππάξρεη παιηλδξφκεζε αίκαηνο ζηηο 

δεμηέο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο (π.ρ. αλεπάξθεηα ηξηγιψρηλαο ή πλεπκνληθήο βαιβίδαο, ελδνθαξδηαθή 

επηθνηλσλία) ε κέηξεζε δελ είλαη αμηφπηζηε. ήκεξα, νη ηξνπνπνηεκέλνη θαζεηήξεο Swan-Ganz είλαη 

εθνδηαζκέλνη κε εηδηθφ ζεξκηθφ λεκάηην πνπ παξάγεη ψζεηο ζεξκφηεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ δεμηνχ 

θφιπνπ. Καηαγξάθεηαη κέζσ ζεξκίζηνξα ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε ζρέζε κε ην ρξφλν κε 

ηνλ ίδην ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο θάζε 30-60 sec θαη θαηαγξαθήο ελφο κέζνπ φξνπ ηηκψλ θάζε 3 ιεπηά πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζπλερψο. ε απφηνκεο θαη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κπνξεί λα 

ππάξρεη πζηέξεζε ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη 12 ιεπηά. H θπζηνινγηθή ηηκή ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο θπκαίλεηαη απφ 4.0 - 8.0 L/min. 

 

Ζ κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κπνξεί λα κε έρεη κεγάιε ζπζρέηηζε κε ηηο επηκέξνπο 

θπθινθνξίεο ζηα δηαθνξεηηθά φξγαλα (εγθέθαιν, ήπαξ, λεθξνί, θαξδηά). Ζ γλψζε ηεο απφιπηεο 

ηηκήο ηεο δελ κπνξεί λα παξέρεη επαξθήο πιεξνθνξίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ νξγαληζκνχ 

ζε Ο2 θαη επνκέλσο ηελ ηθαλνπνηεηηθή άξδεπζε ησλ ηζηψλ. Δπνκέλσο, ε αμία κηαο απφιπηεο ηηκήο 

θαξδηαθήο παξνρήο είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο ζε ζρέζε κε ρεηξηζκνχο 

κεηαβνιήο ηνπ πξνθνξηίνπ έρεη κεγαιχηεξε αμία ζε αζζελείο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο 

ζηελ αξρηθή ζεξαπεία.  

ΚΟΡΔΜΟ ΜΗΚΣΟΤ ΦΛΔΒΗΚΟΤ ΑΗΜΑΣΟ  (SvO2) 

Ζ ζπλερήο κέηξεζε ηνπ θνξεζκνχ ηνπ αίκαηνο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο είλαη έλαο 

επαίζζεηνο δείθηεο ηεο επαξθνχο νμπγφλσζεο νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο θαη καο δίλεη ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ παξνρήο θαη θαηαλάισζεο Ο2 ζηνλ νξγαληζκφ. ηαλ ε 

ηζνξξνπία απηή απεηιείηαη θαη νη αληηξξνπηζηηθνί κεραληζκνί πνπ αλαπηχζζνληαη (αχμεζε 

θαξδηαθήο παξνρήο, αχμεζε ηεο απνδέζκεπζεο Ο2) δελ επαξθνχλ ππάξρεη ειάηησζε ηνπ SvO2. 

Δηθόλα 10. Κακπχιε ζεξκναξαίσζεο 

ζε θαηαζηάζεηο ρακειήο θαξδηαθήο 

παξνρήο, πςειήο θαξδηαθήο παξνρήο 

θαη αλεπάξθεηα ηξηγιψρηλαο. 
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Ζ ιήςε ηνπ αίκαηνο γίλεηαη απφ ην άθξν ηνπ θαζεηήξα πνπ βξίζθεηαη ζηελ πλεπκνληθή 

αξηεξία θαη ε αλαξξφθεζε πξέπεη λα γίλεηαη αξγά γηα ηελ απνθπγή αλάκημεο κε νμπγνλσκέλν αίκα 

απφ ηα πλεπκνληθά ηξηρνεηδή. Σν θπζηνινγηθφ εχξνο ηεο ηηκήο ηνπ είλαη 60-80%. Κάζε κεηαβνιή 

κεγαιχηεξε ηνπ 10% πξέπεη λα αμηνινγείηαη αλ επηκέλεη γηα πεξηζζφηεξν  απφ 3-5 ιεπηά. Ο 

αλαεξφβηνο κεηαβνιηζκφο αξρίδεη φηαλ ην SvO2 πέζεη θάησ απφ 40% γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

ελψ ν θπηηαξηθφο ζάλαηνο επέξρεηαη φηαλ ην SvO2 είλαη κηθξφηεξν απφ 25%. ε αζζελείο κε 

ζνβαξή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, κπνξεί λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 30-40% ρσξίο ζεκεία θιηληθήο ππνμίαο 

ιφγσ αληηξξνπηζηηθψλ κεραληζκψλ πνπ νδεγνχλ ζε πςειφηεξε απνδέζκεπζε Ο2. Δάλ ηα επίπεδα 

ηνπ SvO2 είλαη άλσ ηνπ 80% ππάξρεη αχμεζε ηεο παξνρήο Ο2 (απμεκέλν FiO2), ειάηησζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ (ππνζεξκία, αλαηζζεζία, θαξκαθεπηηθή παξάιπζε) ή ν θαζεηήξαο βξίζθεηαη ζε ζέζε 

ελζθήλσζεο. Καηαζηάζεηο πνπ πξνθαινχλ κείσζε ηνπ SvO2 είλαη ε αλαηκία, ε ππνβνιαηκία, ε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο Ο2, ε  ειάηησζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ε ειάηησζε ηνπ SaO2. Απφ 

κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ρακειέο ηηκέο SvO2 ζρεηίζζεθαλ κε θαθή έθβαζε. 

ΔΜΜΔΑ ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΔ ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

Παξάκεηξνο Φόξκνπια Φπζηνινγηθή ηηκή 

Καξδηαθφο δείθηεο (CI) CO/BSA 2.5 - 4 Lt/min/m
2
 

γθνο παικνχ (SV) CO/HR 60 - 100 ml/παικφ 

Γείθηεο φγθνπ παικνχ (SVI) SV/BSA 30 - 50 ml/m
2 
 

Γείθηεο ζπζηεκαηηθψλ αγγεηαθψλ 

αληηζηάζεσλ (SVRΗ) 
80 x (MAP - RAP) / CI 1800 - 2500 dyn sec/cm

5
/m

2
 

Γείθηεο πλεπκνληθψλ αγγεηαθψλ 

αληηζηάζεσλ (PVRΗ) 
80 x (MPAP - PAWP) / CI 255 - 285 dyn sec/cm

5
/m

2
 

Μεηαθεξφκελν O2 (DO2) CO x CaO2 x 10 900 - 1200 ml/min 

Καηαλάισζε O2 (VO2) CO x (CaO2 - CvO2) x10 225 - 275 ml/min 

Αξηεξηoθιεβηθή δηαθoξά O2  

[(a-v)DO2] 
CaO2 - CvO2 4-5 mlO2/100ml αίκαηνο 

Πoζoζηφ πξφζιεςεο O2 (OER) VO2/DO2 0.22 - 0.3 

Δλδνπλεπκνληθφ shunt (Qs/Qt) CcO2-CaO2/CcO2-CvO2 0 - 8% 

Γείθηεο έξγνπ εμψζεζεο 

αξηζηεξάο θνηιίαο (LVSWΗ) 
0,0136 x (MAP - PAWP) x SVI 50 - 62 gm-m/m

2
/beat  

Γείθηεο έξγνπ εμψζεζεο δεμηάο 

θνηιίαο (RVSWI) 
0,0136 x (MPAP - RAP)  x SVI 5 - 10 gm-m/m

2
/beat  

Σεινδηαζηνιηθφο φγθνο δεμηάο 

θνηιίαο (RVEDV) 
SV/EF 100 - 160 ml 

Κιάζκα εμψζεζεο δεμηάο θνηιίαο 

(RVEF) 
SV/RVEDV 40 - 60 % 
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ΤΣΑΔΗ ΓΗΑ ΓΔΞΗΟ ΚΑΡΓΗΑΚΟ ΚΑΘΔΣΖΡΗΑΜΟ 

Παξά ηελ επξεία ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην απνηέιεζκα 

ηεο επίδξαζεο ηεο επεκβαηηθήο αηκνδπλακηθήο παξαθνινχζεζεο ζηελ έθβαζε βαξέσο παζρφλησλ 

αζζελψλ παξακέλεη αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη δηαθσληψλ. Κακία απφ ηηο κειέηεο πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί κέρξη ζήκεξα ζε δηάθνξεο νκάδεο αζζελψλ δελ θαηάθεξε λα θαηαδείμεη βειηίσζε ηεο 

επηβίσζεο απφ ην δεμηφ θαζεηεξηαζκφ. ε θάπνηεο κάιηζηα παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο 

ιφγσ ηεο επηζεηηθήο ζεξαπείαο πνπ βαζίζηεθε ζε δεδνκέλα απφ ηνλ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. Σν απμεκέλν θφζηνο, νη πηζαλέο επηπινθέο, ε αλαγθαηφηεηα εκπεηξίαο ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ δηάθνξσλ δεηθηψλ, ε αλαθξίβεηά ηνπ ζε ζπλήζεηο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ην κε 

ηεθκεξησκέλν φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αιιά θαη ε αλάπηπμε ειάρηζηα ή κε επεκβαηηθψλ 

ζπζθεπψλ παξαθνινχζεζεο  αηκνδπλακηθψλ δεηθηψλ (Vigileo Flo-trac, PiCCO, ECHO) νδήγεζαλ 

ζηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγίαο ζπζηάζεσλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο. Οη ηζρχνπζεο θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηεο θιηληθήο πξαθηηθήο πξνηείλνπλ επεκβαηηθφ monitoring ζε επηιεγκέλεο θαηαζηάζεηο.   

ε αζζελείο κε νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη θαξδηνγελή θαηαπιεμία, ε ρξήζε ηνπ 

θαζεηήξα πξνηείλεηαη κε ηελ άθημή ηνπο ζην ΣΔΠ. Δπίζεο ε ηνπνζέηεζή ηνπ είλαη απαξαίηεηε ζηε 

δηαθνξνδηάγλσζε ηεο δπζιεηηνπξγίαο κεηαμχ αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ, ζηε  

δηαθνξνδηάγλσζε θαξδηνγελνχο απφ άιιεο αηηηνινγίαο θαηαπιεμία, ζε παξνπζία αηκνδπλακηθήο 

αζηάζεηαο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηελ ζπλήζε ζεξαπεία θαζψο θαη  ζε ζπλχπαξμε 

ζπκθφξεζεο θαη ππνάδξεπζεο.  

ε αζζελείο κε ζήςε, ε ρξήζε ηνπ θαζεηήξα πξέπεη λα είλαη ζηνρεπκέλε ζε πεξηπηψζεηο 

αλεπηηπρνχο αξρηθήο αλαδσνγφλεζεο θπξίσο ζε αζζελείο κε ζπλππάξρνπζα δπζιεηηνπξγία ηεο 

Γεμηάο θνηιίαο ή αλάπηπμε ARDS.  

Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα γηα επηβεβαίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο πλεπκνληθήο 

ππέξηαζεο, ηελ εθηίκεζε ηεο βαξχηεηάο ηεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ρνξεγνχκελεο ζεξαπείαο. Δπίζεο ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε κεηακφζρεπζε θαξδηάο ή πλεπκφλσλ.  

ηνπο ρεηξνπξγηθνχο αζζελείο, ε απφθαζε γηα ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο πξνεγρεηξεηηθά, ην είδνο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ηελ εκπεηξία ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα αιιά θαη ηελ εκπεηξία ζηελ 

εξκελεία ησλ επξεκάησλ. ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηνπ Αmerican College of Cardiologists / American 

Heart Αssociation ε ηνπνζέηεζή ηνπ πξνηείλεηαη ζε αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε πςειφ θίλδπλν 

αηµνδπλαµηθήο επηβάξπλζεο πεξηεγρεηξεηηθά (ζχζηαζε IIB). Δηδηθά ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ε ηνπνζέηεζή ηνπ ελδείθλπηαη φηαλ ν άξξσζηνο βξίζθεηαη ζε 

θαξδηνγελή θαηαπιεμία (ζχζηαζε ΗC) ή φηαλ αλαπηχμεη νμεία αηκνδπλακηθή αζηάζεηα δηεγρεηξεηηθά 

(ζχζηαζε IIB). ε θιηληθά ζηαζεξνχο αζζελείο  ε ηνπνζέηεζή ηνπ δηθαηνινγείηαη ζε πςεινχ 

θηλδχλνπ αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζχλζεηεο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (ζχζηαζε ΗΗΒ).  

Αληέλδεημε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο απνηειεί ε χπαξμε 

ελδνθαξδίηηδαο, ε παξνπζία πξνζζεηηθήο βαιβίδαο ζηελ ηξηγιψρηλα ή ζηελ πλεπκνληθή βαιβίδα θαη 

ε χπαξμε ελδνθαξδηαθήο κάδαο (φγθνο ή ζξφκβνο).  



48 

 

ρεηηθέο αληελδείμεηο απνηεινχλ ν απνθιεηζκφο αξηζηεξνχ ζθέινπο, ην ζχλδξνκν Wolff–

Parkinson–White θαη ε αλσκαιία Ebstein's γηαηί ν θίλδπλνο πξφθιεζεο απεηιεηηθήο γηα ηε δσή 

αξξπζκίαο είλαη ζεκαληηθφο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, αλ είλαη αλαγθαίνο, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαζεηήξαο κε απιφ γηα δπλαηφηεηα πξνζσξηλήο βεκαηνδφηεζεο. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Ζ αλάλεςε βαξέσο παζρφλησλ αζζελψλ αιιά θαη αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλα ή επείγνληα ρεηξνπξγεία απαηηεί ηελ αθξηβή εθηίκεζε ηφζν ηνπ 

ελδναγγεηαθνχ φγθνπ φζν θαη ηεο αηκνδπλακηθήο απάληεζεο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ. Παξά ηελ επξεία 

ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επίδξαζεο ηεο επεκβαηηθήο αηκνδπλακηθήο παξαθνινχζεζεο ζηελ έθβαζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

αζζελψλ ακθηζβεηήζεθαλ έληνλα. Ζ ρξήζε ηνπ γηα ηελ ελδναγγεηαθή πιήξσζε φπσο θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αληαπφθξηζεο ζηνπο ζεξαπεπηηθνχο ρεηξηζκνχο είλαη ακθηιεγφκελε θαη νθείιεηαη 

ζηελ αλαθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ φηαλ ζπλππάξρνπλ ηαρπθαξδία, κεραληθφο αεξηζκφο κε PEEP, 

ειαηησκέλε ελδνηηθφηεηα ηνπ πλεχκνλα ή ηεο θαξδηάο, βαιβηδνπάζεηα, ή πεξηθαξδηαθή ζπιινγή. 

χκθσλα κε πξφζθαηεο ζπζηάζεηο απφ ηελ επξσπατθή θνηλφηεηα φζνλ αθνξά ην monitoring 

αζζελψλ ζε θπθινθνξηθή θαηαπιεμία, πξνηηκάηαη ε ρξήζε δπλακηθψλ κεηξήζεσλ έλαληη ησλ 

ζηαηηθψλ ρσξίο λα ζπζηήλεηαη θάπνηα απφιπηε ηηκή ζηφρνο ησλ πηέζεσλ πιήξσζεο. 

Ζ θαηαγξαθή θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ελδνθαξδηαθψλ πηέζεσλ δελ πξέπεη λα απνηειεί κηα 

κεκνλσκέλε ελέξγεηα αιιά λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη άιισλ αηκνδπλακηθψλ αιιά 

θαη θιηληθψλ παξακέηξσλ ζε επηιεγκέλε νκάδα αζζελψλ. ήκεξα, κε ηε ρξήζε ηεο 

ππεξερνθαξδηνγξαθίαο ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ LVEDA  πνπ απνηειεί έλα πην αθξηβή 

δείθηε ηνπ πξνθνξηίνπ. Καη απηή φκσο ε κέζνδνο παξνπζηάδεη πεξηνξηζκνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νη δπλακηθέο κεηξήζεηο (SPV, SVV, PPV, Caval Index) έρεη απνδεηρζεί φηη απνηεινχλ πην 

αμηφπηζηνπο δείθηεο ηεο απαληεηηθφηεηαο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ ζε αζζελείο κε κεραληθή ππνζηήξημε 

ηεο αλαπλνήο.  

ABSTRACT 

Intracardiac Pressures – Invasive Monitoring 

Determination of the cardiovascular performance in critically ill patients as well as in those undergoing 

major surgery is extremely difficult. Fluid loading is considered the first step in the resuscitation of 

hemodynamically unstable patients in order to increase stroke volume and consequently to increase cardiac 

output and improve tissue perfusion.  However, multiple studies have demonstrated that only approximately 

50% of these patients respond to a fluid challenge.  

The pulmonary artery catheter (PAC) is a simple and widely used invasive tool which offers 

hemodynamic monitoring at the bedside. It enables measurements of cardiac filling pressures (CVP, PAOP), 

cardiac output, oxygen consumption and tissue utilization data as well. 

CVP and PAOP have been traditionally used to guide fluid management.  However, due to several 

reasons such as changes in venous tone, intrathoracic pressures, LV and RV compliance, there is a poor 

relationship between these pressures and end-diastolic volumes. Multiple studies have demonstrated that 

cardiac filling pressures are unable to predict fluid responsiveness since they do not reflect the patients‟ 
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position on the Frank-Starling curve and therefore his preload reserve. Other studies reported that the routine 

use of PAC does not improve prognosis and may be associated with higher complication rate. Indeed it is 

paramount that the user should be familiar with the pitfalls, the dangers of misinterpretation and the potential 

complications of the devise. For these reasons, the frequency of pulmonary artery catheterization has declined 

the last decades. Minimally invasive and noninvasive technologies allow clinicians to assess volume 

responsiveness using real–time dynamic procedures that challenge the patients‟ Frank-Starling curve.   

In our days, PA catheterization is not indicated as routine. Existing data suggest that it has proven 

utility if selectively used in appropriate population. It is recommended in cases such as hemodynamic 

assessment of patients being at refractory shock, determination of the type of shock, assessment of pulmonary 

hypertension, evaluation of heart/lung transplanted patients, management of advanced heart failure and under 

special circumstances in cardiac surgery patients. 

 

Key words: Pulmonary artery catheter, filling pressures, invasive hemodynamic monitoring, volume 

responsiveness. 
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ΜΖ ΔΠΔΜΒΑΣΗΚΟ MONITORING ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟΤ 

Υξήζηνο Ννύξεο 

 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ηθαλφηεηα κεηαθνξάο νμπγφλνπ θαη ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα θχηηαξα θαη ε 

απνκάθξπλζε πξντφλησλ κεηαβνιηζκνχ απφ απηά είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο επηβίσζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Σν θπθινθνξηθφ ζχζηεκα είλαη ην εμεηδηθεπκέλν ζχζηεκα πνπ δηαδξακαηίδεη ην ξφιν 

απηφ. Οπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ππνζηήξημεο βαξέσο παζρφλησλ αζζελψλ πεξηιακβάλεη εμ νξηζκνχ 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο άξδεπζε 

ησλ ηζηψλ θαη λα απνθεπρζεί ε δπζιεηηνπξγία νξγάλσλ. 

Σα δεδνκέλα δείρλνπλ φηη ε έγθαηξε θαη πξνζεθηηθά ηηηινπνηεκέλε ππνζηήξημε (early goal 

directed therapy) ηνπ θπθινθνξηθνχ κε ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ελδναγγεηαθνχ φγθνπ θαη ηε 

ρνξήγεζε ηλνηξφπσλ/αγγεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ ζρεηίδεηαη κε θαιχηεξε έθβαζε θαη ιηγφηεξεο 

επηπινθέο. Δπνκέλσο, ε πξνζεθηηθή ππνζηήξημε ηνπ θπθινθνξηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε 

ππέξ- ή ππν- αλαδσνγφλεζε ησλ αζζελψλ, απνηειεί δεηνχκελν θαη είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

ζηε δηαδηθαζία πεξηεγρεηξεηηθήο δηαρείξηζεο αξξψζησλ ή αληηκεηψπηζεο βαξέσο παζρφλησλ 

αζζελψλ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

Οη δείθηεο πνπ παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο άξδεπζεο ησλ ηζηψλ θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αλαδσνγφλεζεο είλαη ε αξηεξηαθή πίεζε, ε ζπρλφηεηα ζθπγκνχ, ε 

θεληξηθή θιεβηθή πίεζε θαη ν θνξεζκφο νμπγφλνπ. Οη κεηαβιεηέο, φκσο, απηέο έρεη απνδεηρζεί φηη 

είλαη δπλαηφ λα επεξεάδνληαη ειάρηζηα ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο θαηαπιεμίαο, ελψ απνηεινχλ 

θησρνχο πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αλαδσνγφλεζεο. Αληίζεηα, ε 

αηκνδπλακηθή ππνζηήξημε ελφο αζζελή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ αθξηβή εθηίκεζε ηνπ 

ελδναγεηαθνχ φγθνπ (volume status) θαη ηεο απάληεζεο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ θαη 

ηλνηξφπσλ/αγγεηνδξαζηηθψλ νπζηψλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ είλαη απαξαίηεην λα εθηηκεζνχλ ν 

φγθνο παικνχ (SV) θαη ε θαξδηαθή παξνρή (CO). Δπνκέλσο, ε κέηξεζε ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ 

απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηελ παξαθνινχζεζε (monitoring) ηνπ θπθινθνξηθνχ θαη ηελ 

εθαξκνγή κεζφδσλ ππνζηήξημεο απηνχ. 

Απφ ην 1870 ν Adolph Fick πεξηέγξαςε ηελ πξψηε κέζνδν εθηίκεζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

κσο, ε ρξήζε ηνπ θαζεηήξα πλεπκνληθήο αξηεξίαο κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο ήηαλ απηή 

πνπ επέηξεςε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ζηελ θιηληθή πξάμε. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

ηερληθή απηή απνηειεί ηε κέζνδν αλαθνξάο (gold standard) κε ηελ νπνία ζπγθξίλεηαη θάζε άιιε 

κέζνδνο πνπ έρεη σο ζηφρν λα εθηηκήζεη ηελ θαξδηαθή παξνρή. Χζηφζν, ν επεκβαηηθφο ραξαθηήξαο 

ηεο κεζφδνπ αλαθνξάο έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε κε επεκβαηηθψλ κεζφδσλ monitoring ηνπ 

θπθινθνξηθνχ. 

 Έρεη αλαθεξζεί φηη ην monitoring ηεο θαξδηαθήο παξνρήο πξέπεη λα είλαη αμηφπηζην, 

ζπλερέο, κε επεκβαηηθφ θαη αλεμάξηεην απφ ην ρεηξηζηή. ηαλ αμηνινγείηαη κηα κέζνδνο κε 

επεκβαηηθνχ monitoring δχν παξάγνληεο έρνπλ ζεκαζία: α) ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, 

ζπγθξηλφκελε κε ηε κέζνδν αλαθνξάο (θαζεηήξαο πλεπκνληθήο αξηεξίαο) θαη θπξίσο β) ε ηθαλφηεηα 

λα αληρλεχεη ηηο κεηαβνιέο (Trends) ζηνλ φγθν παικνχ θαη ηελ θαξδηαθή παξνρή κεηά απφ κηα 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε κε αθξηβή ηξφπν. Απφ ηνπο δπν απηνχο παξάγνληεο ν δεχηεξνο έρεη ηε 
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κεγαιχηεξε ζεκαζία, θαζψο απηφο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε ιήςε θιηληθήο απφθαζεο θαη ηελ 

εθαξκνγή ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο. 

ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΦΤΓΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑΣΟ (PULSE 

CONTOUR ANALYSIS) 

Έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίια ζπζηήκαηα πνπ ππνινγίδνπλ ηνλ φγθν παικνχ θαη ηελ θαξδηαθή 

παξνρή αλαιχνληαο ηελ θπκαηνκνξθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ζ βαζηθή αξρή ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη είλαη φηη ε αξηεξηαθή πίεζε, ν φγθνο παικνχ, ε αξηεξηαθή επελδνηφηεηα θαη νη 

πεξηθεξηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, ν φγθνο παικνχ θαη ε 

θαξδηαθή παξνρή κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ απφ ηελ θπκαηνκνξθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, αλ είλαη 

γλσζηέο νη πεξηθεξηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο θαη ε αξηεξηαθή επελδνηφηεηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ηα ζπζηήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχλ αιγνξίζκνπο πνπ πεξηιακβάλνπλ παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηηο 

πεξηθεξηθέο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο θαη ηελ αξηεξηαθή επελδνηφηεηα, γηα λα παξάγνπλ ξεαιηζηηθέο 

ζπζρεηίζεηο πίεζεο-φγθνπ. Έηζη, ππνινγίδνπλ ηνλ όγθν παικνύ από ην εκβαδό ηεο επηθάλεηαο 

(area under the curve) θάησζελ ηεο ζπζηνιηθήο θάζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο (εηθφλα 1) . 

 

 

Αξρηθά, νη κεηξήζεηο αθνξνχζαλ θαηαγξαθή ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο απφ ηελ ανξηή. Χζηφζν, 

ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ ζπζηήκαηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε κεηξήζεηο απφ πεξηθεξηθφηεξεο 

αξηεξίεο (βξαρηφληα, θεξθηδηθή, κεξηαία) ή αθφκε θαη κεηξήζεηο κέζσ πιεζπζκνγξαθίαο δαθηχινπ, 

ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ παξφκνηα απνηειέζκαηα.  

Τπάξρνπλ ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα αλάιπζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ θχκαηνο ηα 

νπνία δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

1) Σπζηήκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ πεξηνδηθή βαζκνλφκεζε ηνπ αιγνξίζκνπ αλάιπζεο ηεο 

αξηεξηαθήο θπκαηνκνξθήο κε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Γηα ηελ αληηθεηκεληθή 

κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ρξεζηκνπνηείηαη είηε κέζνδνο αξαίσζεο-νπζίαο δείθηε (LiDCO 

System; LiDCO, Cambridge, UK) είηε κέζνδνο ζεξκναξαίσζεο (PiCCO System; Pulsion, Munich, 

Germany).  

Δηθόλα 1. Ζ κέζνδνο θαηά Wesseling 

απνηειεί κηα απφ ηηο πεξηζζφηεξν 

κειεηεκέλεο θφξκνπιεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ φγθνπ παικνχ απφ ην αξηεξηαθφ 

ζθπγκηθφ πεξίγξακκα. Σχκθσλα κε ηελ 

εμίζσζε Wesseling ν φγθνο παικνχ (VS) 

είλαη αλάινγνο κε ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζπζηνιηθνχ ηκήκαηνο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο 

ανξηηθήο πίεζεο (Αs) θαη αληηζηξφθσο 

αλάινγνο ηεο εκπέδεζεο ηνπ αγγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο (Ε).  
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2) Σπζηήκαηα πνπ απαηηνχλ δεκνγξαθηθά θαη ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο εκπέδεζεο ηνπ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο (Flotrack System; Edwards Lifesciences 

Irvine, CA).  

3) Σπζηήκαηα πνπ δε ρξεηάδνληαη βαζκνλφκεζε ή δεδνκέλα αζζελνχο (MostCare System; 

Vyetech Health, Padua, Italy). Δθηφο, φκσο, απφ ηα αλσηέξσ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί 

ζπζηήκαηα πνπ ζπλδπάδνπλ αλάιπζε ηνπ αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ θχκαηνο κε κε επεκβαηηθή 

θαηαγξαθή ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο πιεζπζκνγξαθία δαθηχινπ (Nexfim CO-trek; 

ΒΜΡΤΔ, Amsterdam, The Netherlands). 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ 

 To ζχζηεκα LiDCO ζπλδπάδεη αλάιπζε αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ πεξηγξάκκαηνο θαη ηερληθή 

αξαίσζεο κε ρξήζε ηνπ ιηζίνπ σο νπζία-δείθηε γηα ηνλ ζπλερή ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ παικνχ. Σν 

ιίζην κπνξεί λα ρνξεγεζεί απφ πεξηθεξηθή θιέβα θαη δελ παξνπζηάδεη θαξκαθνινγηθέο επηδξάζεηο 

ζε ελήιηθεο. To ζχζηεκα LiDCO έρεη βξεζεί φηη είλαη ηνπιάρηζηνλ ην ίδην αμηφπηζην κε άιιεο 

κεζφδνπο ζε επξχ θάζκα ηηκψλ θαξδηαθήο παξνρήο θαη ζε πνηθηιία αζζελψλ.  

 Σν ζχζηεκα PiCCO ζπλδπάδεη αλάιπζε αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ πεξηγξάκκαηνο θαη ηερληθή 

δηαπλεπκνληθήο ζεξκναξαίσζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπλφινπ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ. 

Απαηηείηαη ε παξνπζία θεληξηθνχ θιεβηθνχ θαζεηήξα (έζσ ζθαγίηηδα ή ππνθιείδηα θιέβα) θαη 

αξηεξηαθνχ θαζεηήξα (κεξηαία αξηεξία). Δθηφο απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ παικνχ κε βάζε ην 

αξηεξηαθφ ζθπγκηθφ πεξίγξακκα, ην ζχζηεκα PiCCO, αμηνπνηψληαο ηελ θακπχιε ζεξκναξαίσζεο, 

ππνινγίδεη κηα ζεηξά άιισλ παξακέηξσλ. Απηέο νη παξάκεηξνη είλαη: α) ν ζπλνιηθφο 

ηεινδηαζηνιηθφο φγθνο (ην άζξνηζκα ησλ φγθσλ ησλ ηεζζάξσλ θνηινηήησλ ηεο θαξδηάο), β) ν 

ελδνζσξαθηθφο φγθνο αίκαηνο (φγθνο ηεζζάξσλ θνηινηήησλ θαξδηάο + φγθνο αίκαηνο πλεπκνληθψλ 

αγγείσλ), γ) ην εμσαγγεηαθφ χδσξ πλεπκφλσλ (εθθξάδεη ηελ πνζφηεηα πγξνχ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ 

εμσαγγεηαθφ ζσξαθηθφ ρψξν θαη δ) ν δείθηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ πλεπκνληθψλ αγγείσλ. Οη 

αλσηέξσ δείθηεο ππνινγίδνληαη κε βάζε πνιχπινθεο καζεκαηηθέο ζρέζεηο θαη κπνξεί λα βνεζήζνπλ 

ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε ηεο αηηίαο ηνπ πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο. Σν ζχζηεκα PiCCO έρεη βξεζεί φηη 

είλαη αμηφπηζην ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θαζεηήξα πλεπκνληθήο αξηεξίαο ζε επξχ θάζκα αζζελψλ. 

Σα ζπζηήκαηα LiDCO θαη PiCCO πξνζθέξνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγηθνχ 

αηκνδπλακηθνχ monitoring. Ζ αλάιπζε ηνπ αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ θχκαηνο απφ ηα ζπζηήκαηα απηά 

κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο δηαθύκαλζεο ηνπ όγθνπ παικνύ (Stroke Volume 

Variation-SVV) θαη ηεο δηαθύκαλζεο ηεο πίεζεο ζθπγκνύ (Pulse Pressure Variation-PPV). Οη 

δχν απηνί δείθηεο, SVV θαη PVV, είλαη πξνγλσζηηθνί ηεο απαληεηηθφηεηαο ζηε θφξηηζε κε πγξά 

(fluid responsiveness). Δίλαη γλσζηφ απφ δεθαεηίεο φηη ην SVV θαη ην PVV κπνξνχλ λα 

θαζνδεγήζνπλ κε επηηπρία ηε ρνξήγεζε πγξψλ, φκσο κφιηο πξφζθαηα κε ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ 

LiDCO θαη PiCCO έγηλε δπλαηή ε εθαξκνγή ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ θιηληθή πξάμε.  

Ζ αξρή ρξήζεο ησλ SVV θαη PVV γηα ηελ πξφιεςε ηεο απαληεηηθφηεηαο ζηε ρνξήγεζε 

πγξψλ   ζηεξίδεηαη ζηελ επίδξαζε ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ ζηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο. Ζ εθαξκνγή 

δηαιείπνληνο αεξηζκνχ κε ζεηηθέο πηέζεηο πξνθαιεί θπθιηθέο κεηαβνιέο ζηηο ζπλζήθεο πιήξσζεο 

ησλ θνηιηψλ. πγθεθξηκέλα, νη πεξηνδηθέο ζεηηθέο ελδνζσξαθηθέο πηέζεηο κεηψλνπλ ην πξνθνξηίν θαη 

απμάλνπλ ην κεηαθνξηίν ηεο δεμηάο θνηιίαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ηνπ φγθνπ 
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παικνχ ηεο δεμηάο θνηιίαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ζην ηέινο ηεο εηζπλνήο. Ζ 

ειάηησζε απηή ηεο πνζφηεηαο ηνπ αίκαηνο πνπ εμσζείηαη απφ ηε δεμηά θνηιία θαηά ηελ 

εηζπλεπζηηθή θάζε ηεο κεραληθήο αλαπλνήο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πιήξσζεο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο, ε νπνία εκθαλίδεηαη κεηά απφ δηάζηεκα 2-3 θαξδηαθψλ θχθισλ. Ζ κείσζε, 

ινηπφλ, ηνπ πξνθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο αθνινπζείηαη απφ ειάηησζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

αίκαηνο πνπ εμσζείηαη απφ ηελ αξηζηεξή θνηιία δειαδή ηνπ φγθνπ παικνχ (SV), ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

ηελ ειάρηζηε ηηκή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθπλνήο. κσο, ν αεξηζκφο κε ζεηηθέο πηέζεηο επηδξά φρη κφλν 

έκκεζα αιιά θαη άκεζα ζηε ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. πγθεθξηκέλα, ε κεραληθή εκθχζεζε 

αέξα απμάλεη ην πξνθνξηίν θαη κεηψλεη ην κεηαθνξηίν ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο επλνψληαο έηζη ηελ 

εμψζεζε αίκαηνο απφ απηή, δειαδή απμάλεη ηνλ φγθν παικνχ (SV) ν νπνίνο ιακβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή 

ηνπ θαηά ην ηέινο ηεο εηζπλνήο. 

πλεπψο, ηφζν ν φγθνο παικνχ (Stroke Volume-SV)  φζν θαη ε αξηεξηαθή πίεζε ζθπγκνχ 

(Pulse Pressure-PP) παξνπζηάδνπλ δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ ησλ 

πλεπκφλσλ, ιφγσ ηεο επίδξαζεο ησλ ζεηηθψλ ελδνζσξαθηθψλ πηέζεσλ ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

θαξδηαθψλ θνηιηψλ. Απηέο νη δηαθπκάλζεηο ζηελ ηηκή ησλ SV θαη PP θαηαγξάθνληαη απφ ηα 

ζπζηήκαηα κε επεκβαηηθνχ monitoring LiDCO θαη PiCCO θαη έηζη ππνινγίδεηαη ε δηαθχκαλζε ησλ 

κεγεζψλ απηψλ. Γηαθχκαλζε φγθνπ παικνχ (SVV)  είλαη ε επί ηνηο εθαηφ κεηαβνιή ηνπ κέγηζηνπ 

θαη ηνπ ειάρηζηνπ φγθνπ παικνχ δηα ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ηηκήο ηνπ γηα κηα πεξίνδν 30 

δεπηεξνιέπησλ [SVV=(SVmax-SVmin)/SVmean]. Καηά αληηζηνηρία, δηαθχκαλζε πίεζεο ζθπγκνχ 

(PVV)  είλαη ε επί ηνηο εθαηφ κεηαβνιή ηεο κέγηζηεο θαη ηνπ ειάρηζηεο πίεζεο ζθπγκνχ δηα ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο ηηκήο ηεο γηα κηα πεξίνδν 30 δεπηεξνιέπησλ [PVV=(PPmax-PPmin)/PPmean]. 

ηαλ ζηνλ νξγαληζκφ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο ρακεινχ πξνθνξηίνπ, ηφηε νη θνηιίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζην αλνδηθφ ζθέινο ηεο θακπχιεο ηνπ Frank-Starling, δειαδή ε ζπζηαιηηθφηεηα ησλ θνηιηψλ 

εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην πξνθνξηίν ηνπο, νπφηε ε ελδαγγεηαθή ρνξήγεζε πγξψλ ζα 

βειηηψζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ. ε απηέο, ινηπφλ, ηηο ζπλζήθεο νη θπθιηθέο κεηαβνιέο 

ηνπ φγθνπ παικνχ ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαηά ην κεραληθφ αεξηζκφ είλαη 

κεγαιχηεξεο. πλεπψο, θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ SV θαη ηεο PP είλαη κεγαιχηεξεο. Αληίζεηα, φηαλ ζηνλ 

νξγαληζκφ επηθξαηνχλ ζπλζήθεο πςεινχ πξνθνξηίνπ, ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ θνηιηψλ βξίζθεηαη επί 

ηνπ επηπεδσκέλνπ ηκήκαηνο ηεο θακπχιεο Frank-Starling, δειαδή ε ζπζηαιηηθφηεηα ησλ θνηιηψλ 

εμαξηάηαη ζε κηθξφ βαζκφ απφ ην πξνθνξηίν θαη έηζη πεξαηηέξσ ρνξήγεζε πγξψλ ζα είρε κηθξή 

επλντθή επίδξαζε ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθινθνξηθνχ. ηηο ζπλζήθεο απηέο, νη κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ 

παικνχ ησλ θνηιηψλ θαηά ην κεραληθφ αεξηζκφ είλαη κηθξέο θαη επνκέλσο ε δηαθχκαλζε ηνπ SV θαη 

ηεο PP είλαη κηθξή. 

Ο αλσηέξσ κεραληζκφο εμεγεί κε πνηφ ηξφπν ην SVV θαη ε PPV κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ  

απαληεηηθφηεηα ζηε ρνξήγεζε πγξψλ θαη λα αληρλεχζνπλ ηνπο αζζελείο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε 

κπνθαξδηαθή ηνπο ιεηηνπξγία κε ηελ ελδαγγεηαθή ρνξήγεζε πγξψλ. Δθηηκάηαη φηη PPV ή SVV 

κεγαιχηεξν απφ 12-13% ζρεηίδεηαη κε απάληεζε ζε ελδαγγεηαθή ρνξήγεζε πγξψλ. Ζ δπλακηθή απηή 

εθηίκεζε ηνπ πξνθνξηίνπ είλαη αμηφπηζηε ζε αζζελείο κε θιεβνθνκβηθφ ξπζκφ πνπ βξίζθνληαη ππφ 

θαηαζηνιή θαη κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο. Αληίζεηα, ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

κεηψζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ φπσο ν αεξηζκφο κε κηθξνχο φγθνπο, ε δπζπγρξνλία 
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αλαπλεπζηήξα-αζζελή, νη θαξδηαθέο αξξπζκίεο, νη αιιαγέο ζηελ επελδνηφηεηα ησλ πλεπκφλσλ θαη 

ηνπ ζσξαθηθνχ θισβνχ, ε πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ε απμεκέλε ελδνθνηιηαθή πίεζε. 
 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝ ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΧΜΑΣΟΜΔΣΡΗΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ ΑΘΔΝΟΤ 
 

Σν ζχζηεκα FloTrac απνηειείηαη απφ έλαλ αηζζεηήξα (κεηαηξνπέαο ελέξγεηαο) ν νπνίνο 

ζπλδέεηαη κε κηα αξηεξηαθή γξακκή θαη κε έλα monitor κέηξεζεο θαξδηαθήο παξνρήο (Vigileo). Σν 

ζχζηεκα ππνινγίδεη ηνλ φγθν παικνχ βαζηδφκελν ζηελ αξρή ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ φγθνπ 

παικνχ θαη πίεζεο ζθπγκνχ. Ζ εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ παικνχ 

είλαη: SV=SDAP x ρ. Κάζε 20 δεπηεξφιεπηα αλαιχεηαη ε θπκαηνκνξθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κε 

ζπρλφηεηα 100Hz. Έηζη, πξνθχπηνπλ 2.000 ζεκεία-ηηκέο αξηεξηαθήο πίεζεο. Σν SDAP είλαη ε ηππηθή 

απφθιηζε (standard deviation) ησλ ηηκψλ απηψλ θαη εθπξνζσπεχεη ηελ πίεζε ζθπγκνχ. Ο 

παξάγνληαο ρ εμαξηάηαη απφ ηελ αγγεηαθή επελδνηφηεηα (ππνινγίδεηαη απφ ηα ζσκαηνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηε κέζνδν πνπ πεξηγξάθεθε απφ Langewouters et al), ηε κέζε ηηκή ηεο 

αξηεξηαθή πίεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο (skewness, 

kyrtosis) ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ. 

Σν ζχζηεκα FloTrack/Vigileo δελ απαηηεί βαζκνλφκεζε, είλαη αλεμάξηεην απφ ην ρεηξηζηή 

θαη ρξεηάδεηαη κφλν κηα νπνηαδήπνηε αξηεξηαθή γξακκή, γηα λα ιεηηνπξγήζεη. Υάξε ζηελ εχθνιε 

θαη ηαρεία εθαξκνγή ηνπ ην ζχζηεκα απηφ έιαβε επξεία απνδνρή ζηελ θιηληθή πξάμε θαη 

κειεηήζεθε επξέσο φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεψλ ηνπ. Σν 1εο γεληάο FloTract 

απνδείρηεθε αλαμηφπηζην ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηεο ζεξκναξαίσζεο. Ζ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ 

ηεο 2εο γεληάο FloTract απνδείρηεθε θαη απηή θιηληθά κε απνδεθηή. Σν 3εο γεληάο ινγηζκηθφ, παξά 

ηνπο ηζρπξηζκνχο φηη ππεξληθά ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εθδφζεσλ, δε θαίλεηαη απφ ηηο 

κέρξη ηψξα κειέηεο λα έρεη βειηηψζεη ηελ αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο 

γελεέο ινγηζκηθψλ. Δθηφο, φκσο, απφ ηελ ειιηπή αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ, ην ζχζηεκα 

FloTrack/Vigileo αδπλαηεί λα αληρλεχζεη κε αμηνπηζηία ηηο αιιαγέο ζηνλ φγθν παικνχ κεηά απφ 

θφξηηζε κε πγξά (volume challenge) ή ηε ρνξήγεζε πςειψλ δφζεσλ αγγεηνδξαζηηθψλ. 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔ ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΖΖ Ζ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΑΘΔΝΟΤ 

Σν ζχζηεκα MostCare ππνινγίδεη ηνλ φγθν παικνχ κεηξψληαο ην εκβαδφ ηεο επηθάλεηαο (area 

under the curve) θάησζελ ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαξδηαθνχ θχθινπ (Pressure recording analytical method-PRAM). Σν ζχζηεκα αλαιχεη ηελ 

θακπχιε ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο θαη δηαρσξίδεη ηε ζπζηνιηθή απφ ηε δηαζηνιηθή θάζε ζχκθσλα κε 

ηελ παξνπζία ηνπ δηθξνηηθνχ επάξκαηνο. Καηφπηλ, θαζνξίδεη ηε ζπκκεηνρή ηεο θάζε θάζεο 

(ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή) θαη ππνινγίδεη δπν ηηκέο εκπέδεζεο ηνπ αγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο (κηα γηα 

θάζε θάζε). Έηζη, ππνινγίδεη ηνλ φγθν παικνχ αλαιχνληαο φιν ηνλ θαξδηαθφ θχθιν. Ζ εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη εχθνιε θαη δελ απαηηεί βαζκνλφκεζε ή εηζαγσγή δεδνκέλσλ ηνπ αζζελή, 

φκσο νη κειέηεο δείρλνπλ αληηθξνπφκελα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ αθξίβεηά ηνπ, ηδηαίηεξα ζε 

ζρέζε κε αηκνδπλακηθά αζηαζείο αζζελείο. 

Τπάξρεη κηα ζεηξά απφ κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ κεηαμχ ηνπο ηελ αμηνπηζηία ησλ ηξηψλ 

βαζηθψλ ζπζηεκάησλ αλάιπζεο ηνπ αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ πεξηγξάκκαηνο LiDCO, PiCCO θαη 
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FloTrac, ελψ γηα ην MostCare δελ ππάξρνπλ έξεπλεο ζχγθξηζεο. Έηζη, νη Hadian et al έδεημαλ φηη ε 

κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηεο απφ ηα ζπζηήκαηα LiDCO θαη PiCCO είλαη 

αμηφπηζηε ζπγθξηλφκελε κε ηε κέζνδν δηαιείπνπζαο ζεξκναξαίσζεο δηακέζνπ θαζεηήξα 

πλεπκνληθήο αξηεξίαο, ελψ ε απφδνζε ηνπ FloTrac ήηαλ θαηψηεξε ηνπ επηζπκεηνχ. Δπηπιένλ, νη 

Monnet et al έδεημαλ φηη ην PiCCO αληρλεχεη κε αμηνπηζηία ηηο κεηαβνιέο ζηελ θαξδηαθή παξνρή 

κεηά απφ ρνξήγεζε πγξψλ ή αγγεηνδξαζηηθψλ, ελψ ην FloTrac έρεη κηθξφηεξε αμηνπηζηία ζηελ 

εληφπηζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ. 

ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΤΝΓΤΑΕΟΤΝ ΠΛΖΘΤΜΟΓΡΑΦΗΑ ΓΑΚΣΤΛΟΤ ΚΑΗ ΑΝΑΛΤΖ 

ΣΟΤ ΑΡΣΖΡΗΑΚΟΤ ΦΤΓΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑΣΟ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ηερλνινγία πιεζπζκνγξαθίαο δαθηχινπ (finger cuff technology) έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ θαη έρεη νδεγήζεη ζηε δπλαηφηεηα ζπλερνχο κε επεκβαηηθνχ 

monitoring ηνπ θπθινθνξηθνχ κε ηελ θαηαγξαθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη άιισλ αηκνδπλακηθψλ 

παξακέηξσλ, φπσο είλαη ν φγθνο παικνχ θαη ε θαξδηαθή παξνρή. Σα ζπζηήκαηα απηά θαηαγξάθνπλ 

ηελ θπκαηνκνξθή αξηεξηαθήο πίεζεο απφ ηε δαθηπιηθή αξηεξία θαη θαηφπηλ αλαζπλζέηνπλ ηελ 

θπκαηνκνξθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηε βξαρηφληα αξηεξία. ηε ζπλέρεηα κε αλάιπζε ηνπ 

αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ πεξηγξάκκαηνο ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο ηεο βξαρηφληαο αξηεξίαο ππνινγίδνπλ 

δηάθνξεο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο (Δηθφλα 2). 
 

 
 

Γηα λα θαηαγξαθεί κε επεκβαηηθά ε θπκαηνκνξθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο απφ κηα δαθηπιηθή 

αξηεξία ρξεζηκνπνηείηαη έλα cuff ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζην δάθηπιν θαη ην νπνίν πεξηέρεη 

θσηνπιεζπζκνγξάθν θαη ζπζθεπή άζθεζεο εμσηεξηθήο πίεζεο. Ο θσηνπιεζπζκνγξάθνο αληρλεχεη 

ηηο κεηαβνιέο ηεο δηακέηξνπ ηεο δαθηπιηθήο αξηεξίαο θαηά ηε θάζε ηεο εμψζεζεο ηνπ αίκαηνο 

(θαξδηαθή ζπζηνιή). Ζ ζπζθεπή άζθεζεο πίεζεο αζθεί κε δπλακηθφ ηξφπν εμσηεξηθά πίεζε θαζ‘ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ, έηζη ψζηε ε δηάκεηξνο ηεο δαθηπιηθήο αξηεξίαο λα 

παξακέλεη ζηαζεξή. ηαλ ε αξηεξία βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε «κε εθπηπγκέλνπ φγθνπ», δειαδή δελ 

είλαη νχηε πιήξσο ζπκπηεζκέλε νχηε πιήξσο δηαηεηακέλε, ηφηε ε πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο 

(αξηεξηαθή πίεζε) είλαη ίζε κε ηελ εμσηεξηθή πίεζε (ζπζθεπή άζθεζεο πίεζεο ηνπ cuff). 

Δηθόλα 2. Υπνινγηζκφο ηνπ φγθνπ 

παικνχ θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε 

αλάιπζε αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ 

θχκαηνο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ κε 

επεκβαηηθή θαηαγξαθή ηνπ αξηεξην-

γξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο πιεζπ-

ζκνγξαθία δαθηχινπ. 
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Υξεζηκνπνηψληαο κνληέια πνπ ππνινγίδνπλ απηφκαηα ηνλ «κε εθπηπγκέλν φγθν» ηεο δαθηπιηθήο 

αξηεξίαο, πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πιεζπζκνγξάθν θαη ηε ζπζθεπή άζθεζεο πίεζεο ηνπ cuff 

βαζκνλνκεκέλεο θαηαγξαθέο ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο δαθηπιηθήο αξηεξίαο. Δπεηδή, φκσο ε 

βξαρηφληα αξηεξία είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ θιηληθή πξάμε γηα ηε κε επεκβαηηθή 

κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, είλαη αλαγθαίν λα θαηαγξαθεί ην αξηεξηφγξακκα ηεο βξαρηφληαο 

αξηεξίαο. Απηφ είλαη ζρεηηθά απιφ, θαζφηη ε κεηαβνιή ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο 

θαηά κήθνο ηνπ αξηεξηαθνχ δέληξνπ (απφ θεληξηθά πξνο πεξηθεξηθά) είλαη πξνβιέςηκε θαη κπνξεί 

λα πεξηγξαθεί κε καζεκαηηθά κνληέια. Έηζη, είλαη δπλαηφ ε κεηαβνιή απηή λα αλαζηξαθεί θαη λα 

αλαζπληεζεί ε θπκαηνκνξθή ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο ζηε βξαρηφληα αξηεξία απφ ηελ θπκαηνκνξθή 

ζηε δαθηπιηθή αξηεξία. Τν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο είλαη φηη θαηαγξάθεηαη κε 

αμηνπηζηία ε θπκαηνκνξθή ηεο βξαρηφληαο αξηεξίαο ρξεζηκνπνηψληαο έλα cuff πνπ ηνπνζεηείηαη ζην 

δάθηπιν. 

Τπάξρνπλ πνιιέο ζπζθεπέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πιεζπζκνγξαθία δαθηχινπ, γηα λα 

ππνινγίζνπλ κε επεκβαηηθά ηελ αξηεξηαθή πίεζε, φπσο νη: 1) Finometer, 2) CNAP θαη 3) Nexfim. 

Οη δχν πξψηεο ρξεζηκνπνηνχλ επηπιένλ κεηξήζεηο κε πεξηρεηξίδα πνπ ηνπνζεηείηαη ζην βξαρίνλα, 

ελψ ε ζπζθεπή Nexfim, πνπ είλαη θαη ε πην ζχγρξνλε, δελ απαηηεί εμσηεξηθή βαζκνλφκεζε. Οη 

κειέηεο δείρλνπλ φηη ε κέζνδνο ηεο αλαζχλζεζεο ηεο θπκαηνκνξθήο ηνπ αξηεξηνγξάκκαηνο είλαη 

αμηφπηζηε ζε κεγάιν εχξνο αηκνδπλακηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη φηη ε ζπζθεπή Nexfim κπνξεί λα 

αληρλεχζεη ηηο κεηαβνιέο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε κε αθξίβεηα αληίζηνηρε άιισλ κε επεκβαηηθψλ 

(πεξηρεηξίδα) θαη επεκβαηηθψλ (θαζεηεξηαζκφο θεξθηδηθήο αξηεξίαο) κεζφδσλ. 

Δθηφο, φκσο, απφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα έρνπλ 

εμειηρζεί, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίδνπλ ηνλ φγθν παικνχ θαη ηελ θαξδηαθή παξνρή. Σν λεψηεξν απφ 

απηά είλαη ην κνληέιν Nexfim CO-trek ην νπνίν ππνινγίδεη ηνλ φγθν παικνχ κε αλάιπζε 

αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ πεξηγξάκκαηνο. Σν κνληέιν απηφ ππνινγίδεη ηνλ φγθν παικνχ βαζηδφκελν 

ζηε κέζνδν θαηά Wesseling (βιέπε εηθφλα 1). Γειαδή, δηαηξεί ηελ πεξηνρή θάησ απφ ην ζπζηνιηθφ 

ηκήκα ηεο θακπχιεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ηεο βξαρηφληαο αξηεξίαο (AS) πνπ έρεη αλαζπληεζεί απφ 

ην cuff δαθηχινπ (ζπζθεπή Nexfim) κε ηελ εκπέδεζε ηνπ αξηεξηαθνχ δηθηχνπ (Zin) ε νπνία 

ππνινγίδεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο θαη ηε κέζε αξηεξηαθή πίεζε (3-element 

Windkessel model). Σν κνληέιν Nexfim CO-trek είλαη ζρεδηαζκέλν λα ιεηηνπξγεί κε κε επεκβαηηθή 

κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (finger cuff technology) θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηνπ 

φγθνπ παικνχ άκεζα κε ηελ έλαξμε ησλ κεηξήζεσλ αξηεξηαθήο πίεζεο. Σα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα 

απφ ηηο κειέηεο δείρλνπλ φηη ν ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ παικνχ θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε 

αλάιπζε αξηεξηαθνχ ζθπγκηθνχ θχκαηνο ην νπνίν πξνθχπηεη απφ κε επεκβαηηθή θαηαγξαθή ηνπ 

αξηεξηνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο πιεζπζκνγξαθία δαθηχινπ είλαη αμηφπηζηνο θαη ζπγθξίζηκνο 

κε ηηο θαηαγξαθέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ζεξκναξαίσζεο. 

ΤΠΔΡΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ππεξερνθαξδηνγξαθία δε ζεσξείηαη κέζνδνο monitoring, ηφζν ε 

δηαζσξαθηθή φζν θαη ε δηνηζνθάγεηνο ερνθαξδηνγξαθία παξέρνπλ πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δεμηάο θαη αξηζηεξήο θνηιίαο πνπ απνδεηθλχνληαη πνιχηηκεο ζηε δηαρείξηζε 

αηκνδπλακηθά αζηαζψλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, θαηά ηε δηελέξγεηα ερνθαξδηνγξαθήκαηνο είλαη δπλαηφ 
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λα ππνινγηζζεί έλα ζχλνιν δπλακηθψλ ππεξερνγξαθηθψλ παξακέηξσλ πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο 

πξνγλσζηηθνχο δείθηεο ηεο απαληεηηθφηεηαο ζηε ρνξήγεζε πγξψλ. Ζ ερνθαξδηνγξαθία, ινηπφλ, 

είλαη κηα δπλακηθή αλαίκαθηε κέζνδνο πνπ κπνξεί λα παξέρεη ηφζν αλαηνκηθή φζν θαη 

αηκνδπλακηθή πιεξνθφξεζε. 

Έηζη, ζηνπο ρεηξνπξγηθνχο αξξψζηνπο θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη ζηνπο βαξέσο 

πάζρνληεο αζζελείο πνπ λνζειεχνληαη ζηε ΜΔΘ, ε ερνθαξδηνγξαθία, θαη ηδηαίηεξα ε δηνηζνθάγεηνο, 

πεξηιακβάλεη πιήζνο εθαξκνγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη εθαξκνγέο απηέο είλαη: 

 Δθηίκεζε νγθαηκίαο (volume status). 

 Δθηίκεζε ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θαη δεμηάο θνηιίαο. 

 Μειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δεμηάο θαη 

αξηζηεξήο θνηιίαο. 

 Δθηίκεζε ηεο δξάζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ρεηξηζκψλ π.ρ. ρνξήγεζε πγξψλ θαη ηλνηξφπσλ. 

 Με αηκαηεξφο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

Ηδηαίηεξε εθαξκνγή ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο απνηεινχλ νη ηερληθέο Doppler. χκθσλα κε ην 

θαηλφκελν Doppler, ε ζπρλφηεηα ελφο θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα πεγή θαη αλαθιάηαη ζε έλα 

αληηθείκελν κεηαβάιιεηαη, φηαλ ε πεγή παξαγσγήο ή ην αληηθείκελν θηλνχληαη. Μάιηζηα ε 

κεηαβνιή ζηε ζπρλφηεηα κεηαμχ ηνπ εθπεκπφκελνπ θχκαηνο πξνο έλα θηλνχκελν αληηθείκελν θαη 

ηνπ αλαθιψκελνπ θχκαηνο πνπ πξνθχπηεη είλαη επζέσο αλάινγε πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ. H αξρή απηή βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ ερνθαξδηνγξαθία. ηαλ κηα δέζκε ππεξήρσλ 

δηαπεξλά ηνπο ηζηνχο αληαλαθιάηαη απφ θάζε αλαηνκηθή δνκή. Μεηαμχ ησλ αλαηνκηθψλ απηψλ 

δνκψλ είλαη θαη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. Δπεηδή ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θηλνχληαη, ιακβάλεη ρψξα 

κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ησλ θπκάησλ ππεξήρσλ. Έηζη, ε δηαθνξά ζηε ζπρλφηεηα κεηαμχ ηνπ 

θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη θαη ηνπ θχκαηνο πνπ αλαθιάηαη (Γf) θαηαγξάθεηαη. Ζ εμίζσζε Doppler 

ζπζρεηίδεη ηε κεηαβνιή ζηε ζπρλφηεηα ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο κε ηελ ηαρχηεηα ησλ εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ: 

Γf=V x 2fo x ζπλζ / c 

φπνπ Γf είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο, V ε ηαρχηεηα ησλ εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ, fo ε ζπρλφηεηα ηνπ εθπεκπφκελνπ θχκαηνο, ζπλζ ην ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο κεηαμχ 

ηνπ άμνλα ηεο δέζκεο ησλ ππεξήρσλ θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαη c ε ηαρχηεηα ηνπ 

ήρνπ ζηνπο ηζηνχο (1540m/sec). Δπνκέλσο, γηα κηα δεδνκέλε ζπρλφηεηα εθπνκπήο ππεξήρσλ ηζρχεη:  

V=k x Γf / ζπλζ, φπνπ k κηα ζηαζεξά 

 Έηζη είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί ε ηαρχηεηα ξνήο ησλ θηλνχκελσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ απφ 

ηελ θαηαγξαθφκελε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θχκαηνο ππεξήρσλ. Δίλαη βέβαηα απαξαίηεην ε 

γσλία ζ, δειαδή ε γσλία πνπ ζρεκαηίδεη ε πξνζπίπηνπζα δέζκε ππεξήρσλ κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο, λα είλαη ην δπλαηφλ κηθξφηεξε, θαζφηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε γσλία απηή ηφζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε ππνεθηίκεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο αηκαηηθήο ξνήο. Έρεη ππνινγηζζεί φηη γσλία 

ζ<30Ο ζρεηίδεηαη κε θιηληθά απνδεθηφ ζθάικα (<14%) ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ 

αίκαηνο. 

   



58 

 

Τπάξρνπλ δχν κνξθέο ερνθαξδηνγξαθίαο κε Doppler:  

α) Ζ ερνθαξδηνγξαθία κε Doppler παικηθνχ θχκαηνο (Pulsed Wave Doppler). Με ηελ 

ηερληθή απηή είλαη δπλαηφ λα εμεηάδεηαη κε ιεπηνκέξεηα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ε ηαρχηεηα αηκαηηθήο 

ξνήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν. Έηζη θαηαγξάθνληαη ηαρχηεηεο ξνήο κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αλαηνκηθή ζέζε. 

β) Ζ ερνθαξδηνγξαθία κε Doppler ζπλερνχο θχκαηνο (Continuous Wave Doppler). Με ηελ 

ηερληθή απηή θαηαγξάθεηαη νιφθιεξν ην θάζκα ησλ ηαρπηήησλ ξνήο θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ηεο 

δέζκεο ππεξήρσλ. Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε πςειψλ ηαρπηήησλ ξνήο κέζσ 

αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηέλσζε ή αλεπάξθεηα. 

Με ηε ρξήζε ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο Doppler κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κηα ζεηξά απφ 

αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο, φπσο νη πηέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο, ε 

δηαβαιβηδηθή θιίζε πίεζεο ή ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο. Μία πνιχ ζεκαληηθή εθαξκνγή είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο νγθνκεηξηθήο ξνήο (volumetric flow). ηελ ηερληθή απηή ζηεξίδεηαη ε κέηξεζε 

ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

ΜΔΣΡΖΖ ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΜΔ ΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ DOPPLER 

Ο ππνινγηζκφο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ηελ ερνθαξδηνγξαθία Doppler ζηεξίδεηαη ζην 

γεγνλφο φηη κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε αηκαηηθή ξνή (blood flow) απφ ηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αίκαηνο 

(flow velocity). Ζ βαζηθή αξρή είλαη φηη ε νγθνκεηξηθή ξνή είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηνπ εκβαδνχ 

δηαηνκήο ελφο αλνίγκαηνο απφ φπνπ δηέξρεηαη ην αίκα (πρ ρψξνο εμψζεζεο αξηζηεξήο θνηιίαο ή 

αληνχζα ανξηή) επί ηελ ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αίκαηνο δηακέζνπ απηνχ ηνπ αλνίγκαηνο. Έηζη, αλ 

κεηξήζνπκε ηελ ηαρχηεηα αηκαηηθήο ξνήο ζηνλ ρψξν εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ην εχξνο 

δηαηνκήο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ φγθν ηνπ αίκαηνο πνπ δηέξρεηαη 

δηακέζνπ απηνχ.  

Δπεηδή ε ξνή ηνπ αίκαηνο έρεη ζθπγκηθφ ραξαθηήξα ε ηαρχηεηα ξνήο δηακέζνπ ηνπ ρψξνπ 

εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο δελ είλαη ζηαζεξή αιιά 

κεηαβάιιεηαη. Έηζη, δελ ππάξρεη κηα κφλν ηηκή ηαρχηεηαο ξνήο πνπ κπνξνχκε λα ιάβνπκε ππφςε 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αηκαηηθήο ξνήο, αιιά έλα ζχλνιν ηηκψλ. Σν ζχλνιν απηφ ησλ ηαρπηήησλ 

ξνήο θαηά ηε ζπζηνιή νλνκάδεηαη TVI (Time Velocity Integral), ππνινγίδεηαη απφ ην εκβαδφ ηεο 

επηθάλεηαο ηεο θακπχιεο ηνπ παικηθνχ Doppler (πιαλπκεηξία) θαηά ηε θάζε ηεο εμψζεζεο θαη 

νπζηαζηηθά είλαη ην άζξνηζκα φισλ ησλ ηαρπηήησλ ξνήο θαηά ηε θάζε απηή. Οη κνλάδεο κε ηηο 

νπνίεο κεηξάηαη ην TVI είλαη εθαηνζηά (cm), δηφηη πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηαρχηεηαο (cm/sec) κε 

ρξφλν (sec), γη‘ απηφ θαη νλνκάδεηαη απφζηαζε ξνήο (stroke distance).  Οπζηαζηηθά ην TVI είλαη ε 

γξακκηθή απφζηαζε πνπ δηαλχεη ην αίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπζηνιήο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Σν 

TVI ππνινγίδεηαη κε ηελ απιή εθαξκνγή παικηθνχ Doppler ζην ζεκείν ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο. Σν εκβαδφ δηαηνκήο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ππνινγίδεηαη 

εχθνια κε δηζδηάζηαηε ππεξερνγξαθία ε κε M-mode (κεηξηέηαη ε δηάκεηξνο θαη θαηφπηλ 

ππνινγίδεηαη ην εκβαδφ δηαηνκήο απφ ην γηλφκελν πξ2). [Δηθφλα 3] 
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Απφ ην γηλφκελν ηνπ TVI κε ην εκβαδφ δηαηνκήο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

πξνθχπηεη ν φγθνο αίκαηνο πνπ πξνσζείηαη δηακέζνπ ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

θαηά ηε θάζε ηεο ζπζηνιήο ηεο, δειαδή ν φγθνο παικνχ. Σν γηλφκελν πνπ πξνθχπηεη κεηξηέηαη ζε 

cm3 δειαδή ml (TVI ζε cm x εκβαδφ δηαηνκήο ζε cm2). 

Ζ κέηξεζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαη ζπλεπψο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ηελ ερνθαξδηνγξαθία 

Doppler κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ην αίκα πεξλά δηακέζνπ ελφο αλνίγκαηνο ηνπ 

νπνίνπ ε δηάκεηξνο κπνξεί λα κεηξεζεί. Έηζη, είλαη δπλαηφ λα κεηξήζνπκε ηνλ φγθν παικνχ 

δηακέζνπ νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ηέζζεξηο θαξδηαθέο βαιβίδεο θαη ηα κεγάια αγγεία (ανξηή, 

πλεπκνληθή αξηεξία). Δθφζνλ δελ ππάξρεη βαιβηδηθή αλεπάξθεηα/ζηέλσζε ή ελδνθαξδηαθφ shunt, νη 

κεηξήζεηο απφ φια ηα αλσηέξσ ζεκεία ζα είλαη ίδηεο. ηελ θιηληθή πξάμε ε αηκαηηθή ξνή 

ππνινγίδεηαη δηακέζνπ ηεο ανξηηθήο θαη, πεξηζζφηεξν ζπρλά ζηα παηδηά, ηεο πλεπκνληθήο βαιβίδαο. 

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ: 

 Γσλία ζ: πσο έρεη αλαθεξζεί ζηελ εμίζσζε Doppler, κεγάιε ζεκαζία έρεη ε γσλία ζ πνπ 

ζρεκαηίδεη ην ερεηηθφ θχκα κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο. ηαλ ε γσλία ζ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 0ν θαη 20ν, ηφηε ην ζπλζ θπκαίλεηαη κεηαμχ 1 θαη 0,92 πξνθαιψληαο κηθξή ππνεθηίκεζε ηεο 

ηαρχηεηαο αηκαηηθήο ξνήο. ηαλ φκσο ε γσλία ζ είλαη κεγαιχηεξε απφ 20ν, ην ζπλζ ειαηηψλεηαη 

πνιχ θαη έηζη ν βαζκφο ππνεθηίκεζεο ηεο ηαρχηεηαο ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο απμάλεηαη ζεκαληηθά. 

 Δκβαδφ δηαηνκήο: Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζθάικαηνο ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο αηκαηηθήο 

ξνήο κε Doppler είλαη ε ιαλζαζκέλε κέηξεζε ηνπ εκβαδνχ δηαηνκήο. Σν εκβαδφ δηαηνκήο κπνξεί λα 

κεηξεζεί είηε κε δηζδηάζηαηε ππεξερνγξαθία είηε κε M-mode θαη πξέπεη απαξαηηήησο λα 

ππνινγίδεηαη ζην ίδην ζεκείν πνπ θαηαγξάθεηαη ην ζήκα Doppler. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ 

δηαηνκήο ζεσξείηαη φηη ν ρψξνο εμψζεζεο έρεη θπθιηθφ ζρήκα (πξ2), ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

έρεη ειιεηπηηθφ. Δπηπιένλ, επεηδή ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ δηαηνκήο ε αθηίλα ηνπ αλνίγκαηνο 

πνπ κεηξάηαη ε ξνή πςψλεηαη εηο ην ηεηξάγσλν (E=πξ2), νπνηνδήπνηε ιάζνο ζηε κέηξεζε ηεο 

δηακέηξνπ, θαη άξα ηεο ππνινγηδφκελεο αθηίλαο, ζα πςσζεί εηο ην ηεηξάγσλν. Δπνκέλσο, κηθξέο 

απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηε κέηξεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζεκείν ππνινγηζκνχ ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθά ιάζε ππνινγηζκνχ ηνπ εκβαδνχ δηαηνκήο θαη άξα ηεο 

Δηθόλα 3. Υπνινγηζκφο ηνπ φγθνπ 

παικνχ απφ ην γηλφκελν ηνπ VTI πνπ 

ιακβάλεηαη κε παικηθφ Doppler θαη ηε 

δηάκεηξν ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο  ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο. 
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θαξδηαθήο παξνρήο. Γηα παξάδεηγκα, έλα ιάζνο ηεο ηάμεο ησλ 2 mm θαηά ησλ ππνινγηζκφ ρψξνπ 

εμψζεζεο αξηζηεξήο θνηιίαο πξαγκαηηθήο δηακέηξνπ 2 cm ζα νδεγήζεη ζε ζθάικα ηεο ηάμεο ηνπ 

20% ζηνλ ππνινγηδφκελε νγθνκεηξηθή ξνή. Σν πξφβιεκα κπνξεί λα παξαθακθζεί, αλ κεηξεζεί 

απεπζείαο κε πιαληκεηξία ην εκβαδφ δηαηνκήο ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο απφ κηα εγθάξζηα ππεξερνγξαθηθή ιήςε. πλήζσο, φκσο, θαηαγξάθνληαη 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο απφ επηκήθεηο ππεξερνγξαθηθέο ηνκέο θαη ιακβάλεηαη ππφςε ε 

κεγαιχηεξε κέηξεζε πνπ ζπλήζσο αληηπξνζσπεχεη ηελ αιεζηλή δηάκεηξν. 

 Φαξαθηεξηζηηθά αηκαηηθήο ξνήο: Ζ κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο αηκαηηθήο ξνήο κε παικηθφ 

Doppler πξνυπνζέηεη γξακκηθή ξνή ζην ρψξν εμψζεζεο ηεο ΑΡ θνηιίαο ή ηεο ανξηήο, πνπ ζεκαίλεη 

φηη ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηαμηδεχνπλ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κε ηελ ίδηα πεξίπνπ ηαρχηεηα. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε αηκαηηθή ξνή είλαη παξαβνιηθή, δειαδή θνληά ζηα ηνηρψκαηα ηνπ 

αγγείνπ ε ξνή είλαη ζηξνβηιψδεο θαη πην αξγή, ελψ ζην θέληξν είλαη πην γξακκηθή θαη ηαρχηεξε, κε 

ζπλέπεηα ε ππνινγηζκφο ηεο  ηαρχηεηαο ξνήο κε παικηθφ Doppler λα κελ είλαη αθξηβήο. Σν πφζν 

γξακκηθή ή παξαβνιηθή είλαη ε ξνή εμαξηάηαη απφ ηε γινηφηεηα ηνπ αίκαηνο θαη ην εχξνο θαη ηελ 

θπξηφηεηα ησλ αγγείσλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηηο θπζηνινγηθέο βαιβίδεο θαη ηα κεγάια αγγεία ε 

ξνή ηείλεη λα είλαη γξακκηθή θαη έηζη ε επίδξαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο δελ έρεη θιηληθή ζεκαζία. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο νγθνκεηξηθήο ξνήο κε ερνθαξδηναγξαθία Doppler έρεη αξθεηέο πξαθηηθέο 

εθαξκνγέο:  

 Υπνινγηζκφο φγθνπ παικνχ. Ο ππνινγηζκφο ηνπ φγθνπ παικνχ σο απφιπην κέγεζνο απνηειεί 

δείθηε ζπζηνιηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

ππνινγηζζεί ε θαξδηαθή παξνρή.  

 Υπνινγηζκφο κεηαβνιψλ φγθνπ παικνχ. Οη ζρεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ παικνχ, απφ 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, κπνξεί λα αλαδείμνπλ βειηίσζε ή επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ή λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ απάληεζε ζε κηα ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε. Γεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρνπλ 

ζπρλά παζήζεηο πνπ λα κεηαβάιινπλ ην εχξνο δηαηνκήο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ είλαη απαξαίηεην λα κεηξάηαη μαλά ε παξάκεηξνο απηή θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ παικνχ (θαζψο ν ππνινγηζκφο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο κπνξεί λα ππφθεηηαη ζε 

ζεκαληηθά ιάζε). Σν TVI είλαη ε κφλε κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ζην ρξφλν θαη 

ζπλεπψο ν ππνινγηζκφο απηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αληρλεπζνχλ δηαδνρηθέο κεηαβνιέο 

ζηνλ φγθν παικνχ (κεηαβνιέο ζην TVI αληηθαηνπηξίδνπλ κεηαβνιέο ζηνλ φγθν παικνχ, εθφζνλ ην 

εχξνο δηαηνκήο παξακέλεη ζηαζεξφ). 

 Αλίρλεπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε βαιβηδνπαζεηψλ. Δθφζνλ δελ ππάξρνπλ βαιβηδνπάζεηεο, ν 

ππνινγηδφκελνο φγθνο παικνχ δηακέζνπ φισλ ησλ βαιβίδσλ ζα πξέπεη λα είλαη ν ίδηνο. ε παξνπζία 

φκσο αλεπάξθεηαο θάπνηαο βαιβίδαο, θαηαγξάθνληαη δηαθνξέο ζηνλ φγθν παικνχ πνπ κεηξάηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο βαιβίδεο θαη απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο αλεπάξθεηαο. 

Γηα παξάδεηγκα ζε αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο κπνξεί λα εθηηκεζεί ν φγθνο ηνπ αίκαηνο πνπ 

παιηλδξνκεί δηακέζνπ ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο (θιάζκα παιηλδξφκεζεο) απφ ηε δηαθνξά ηνπ 

ππνινγηδφκελεο νγθνκεηξηθήο ξνήο δηακέζνπ ηεο ανξηηθήο θαη ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο. 
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 Υπνινγηζκφο ελδνθαξδηαθνχ shunt. Ζ αξρή γηα ηε κέηξεζε ελδνθαξδηαθνχ shunt ζηεξίδεηαη 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ ηεο πλεπκνληθήο πξνο ηε ζπζηεκαηηθή νγθνκεηξηθή ξνή (Qp:Qs). Έηζη, 

ε κέηξεζε ηνπ TVI ζηελ πλεπκνληθή θαη ηελ ανξηηθή βαιβίδα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ 

ηνπ φγθνπ παικνχ ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Ζ ζχγθξηζε ησλ δπν φγθσλ παικνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ shunts θαζψο ε δηαθνξά ηνπο ηζνχηαη κε ηε ζπλνιηθή 

πνζφηεηα αίκαηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην shunt (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζπλππάξρεη ζηέλσζε ή 

αλεπάξθεηα βαιβίδσλ). Απηή ε ηερληθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παηδηαηξηθή ερνθαξδηνγξαθία γηα 

ηελ εθηίκεζε ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ θαη ελδνθαξδηαθψλ shunts θαη ε αμηνπηζηία ηεο έρεη 

ζπγθξηζεί θαη απνδεηρζεί αληίζηνηρε κε απηή επεκβαηηθψλ κεζφδσλ. 

Δίλαη αλακθηζβήηεην φηη ε ρξήζε ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο απνηειεί ζεκαληηθφ βνήζεκα ζηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. Σφζν ε 

δηαζσξαθηθή φζν θαη ε δηνηζνθάγεηνο ερνθαξδηνγξαθία βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηε δηαρείξηζε 

αζζελψλ θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη θαηά ηε λνζειεία ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο. Ζ ερνθαξδηνγξαθία πξνεγρεηξεηηθά κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

αμηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηαρείξηζε ηνπ αζζελή ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα. Γηεγρεηξεηηθά ε 

ερνθαξδηνγξαθία εθαξκφδεηαη ζπλήζσο κε ηε δηνηζνθάγεην κνξθή γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επηδηφξζσζε βαιβίδσλ ή ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ. 

Μεηεγρεηξεηηθά κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε δηαθνξηθή δηάγλσζε αζζελψλ πνπ παξνπζηάδνπλ 

αηκνδπλακηθή αζηάζεηα. εκαληηθφο επίζεο ζεσξείηαη ν ξφινο ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο ζε επίπεδν 

Δπείγνπζαο Ηαηξηθήο θπξίσο ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξαχκαηνο ζην Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. 

Ζ ερνθαξδηνγξαθία σο κέζνδνο monitoring ηνπ θπθινθνξηθνχ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

«εκί-ζπλερήο», εμαξηάηαη αξθεηά απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ρεηξηζηή, ελψ ε εθαξκνγή δηνηζνθάγεηαο 

ερνθαξδηνγξαθίαο πξνυπνζέηεη ηελ αλαηζζεηνπνίεζε ηνπ αζζελή. Χζηφζν, απηφ πνπ είλαη 

ζεκαληηθφ είλαη φηη ε ερνθαξδηνγξαθία δελ απνηειεί απιά κέζν γηα ηελ θαηαγξαθή κεηαβιεηψλ θαη 

αξηζκψλ, αιιά παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ιήςεο εηθφλαο θαη κηα εηθφλα, φπσο είλαη γλσζηφ, «είλαη 

ρίιηεο ιέμεηο», αξθεί λα κπνξεί θάπνηνο λα ηελ θνηηάδεη ζσζηά. 
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Ο ΣΔΦΑΝΗΑΗΟ ΑΘΔΝΖ 

Βαζίιεο Γξνζνκαλίδεο 

 

ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ  

Αζζελήο 65 ρξνλψλ, κε ηζηνξηθφ ζηεθαληαίαο λφζνπ, πξνγξακκαηίδεηαη γηα ζσξαθν-

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, γηα εθηνκή εκθπζεκαηηθψλ θπςειίδσλ θαη απνθινίσζε αξηζηεξνχ 

πλεχκνλα ιφγσ ππνηξνπηάδνληνο πλεπκνζψξαθα. Ο αζζελήο έρεη παιαηφ έκθξαγκα γηα ην νπνίν έρεη  

stent ζηελ δεμηά ζηεθαληαία αξηεξία θαη πξφζθαην έκθξαγκα κπνθαξδίνπ γηα ην νπνίν ππνβιήζεθε 

ζε ζξνκβφιπζε θαη ε ζηεθαληνγξαθία πνπ έγηλε  ζε δεχηεξν ρξφλν δελ έδεημε  λέεο ζηελψζεηο πνπ 

λα ρξεηάδνληαη αληηκεηψπηζε. Μεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ γεληθή αλαηζζεζία ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλα 

δηπινχ απινχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ζε πιάγηα θαηαθεθιηκέλε ζέζε ν αζζελήο εκθάληζε 

εηθφλα ηζραηκίαο ζην ΖΚΓ ε νπνία επηδεηλψζεθε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Με  ηελ άθημε ζηελ 

ΜΔΘ κεηά ην ηέινο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαξδηαθή αλαθνπή ε νπνία αλαηάρζεθε κε 

ΚΑΡΠΑ. Μεηά ηελ επάλνδν ηεο απηφκαηεο θπθινθνξίαο ν αζζελήο νδεγήζεθε ζην αηκνδπλακηθφ 

εξγαζηήξην φπνπ έγηλε  αλαξξφθεζε  ζξφκβνπ, αγγεηνπιαζηηθή θαη ηνπνζέηεζε Stent.  

Αζζελήο 56 ρξνλψλ ρεηξνπξγείηαη πξνγξακκαηηζκέλα  γηα κεηεγρεηξεηηθή θνηιηνθήιε. Ζ 

επέκβαζε εμειίρζεηε νκαιά. Μεηά ην ηέινο ηεο επέκβαζεο νδεγήζεθε ζηε κνλάδα εληαηηθήο 

ζεξαπείαο. Καηά ηελ πξνζπάζεηα  αθχπληζεο, ηελ ίδηα κέξα ην απφγεπκα,  εκθάληζε εηθφλα 

ηζραηκίαο ζην ΖΚΓ κεηά απφ ηαρπθαξδία θαη ππέξηαζε. Ο αζζελήο παξέκεηλε θνηκηζκέλνο ππφ 

κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο, ηελ επνκέλε έγηλε  ζηεθαληνγξαθία φπνπ βξέζεθε λφζνο ηξηψλ 

αγγείσλ κε ζπκκεηνρή ηνπ ζηειέρνπο. Ο αζζελήο νδεγήζεθε ηελ ίδηα κέξα  ζην ρεηξνπξγείν φπνπ 

έγηλε ανξηνζηεθαληαία  παξάθακςε. 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ο αζζελήο  κε ζηεθαληαία λφζν, κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο θαη παζνινγία άιινηε άιιεο 

βαξχηεηαο, απνηειεί ηνλ θαζεκεξηλφ ρεηξνπξγηθφ αζζελή πνπ ππνβάιιεηαη ζε πνηθίιεο  επεκβάζεηο.  

Πνιιέο θνξέο ην θαξδηνινγηθφ ηζηνξηθφ είλαη γλσζηφ (παιαηφ έκθξαγκα κπνθαξδίνπ, 

ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε) αιιά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ απνπζηάδεη ε αλαγλψξηζε ηνπ 

ζηεθαληαίνπ αζζελή απνηειεί πξαγκαηηθή πξφθιεζε γηα ηνλ αλαηζζεζηνιφγν.  

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζηεθαληαίνπ αζζελή δελ είλαη πάληα εχθνιε, εάλ ιάβνπκε ππφςε φηη ν 

αλαηζζεζηνιφγνο βιέπεη γηα πξψηε θνξά ηνλ αζζελή (ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ 

πξνεγνπκέλε ηεο επέκβαζεο), ν νπνίνο ζπλήζσο έρεη ελεκεξσζεί φηη ζα ππνβιεζεί ζε κηα επέκβαζε 

ξνπηίλαο. Οη αζζελείο έρνπλ ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ ηα φπνηα ζπκπηψκαηα ηνπο ζηελ πάξνδν ηεο 

ειηθίαο ή ζηε ζπζζσξεπκέλε θφπσζε, ελψ πξνζαξκφδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο εθάζηνηε 

αληνρέο ηνπο. Γελ είλαη ζπάλην αζζελείο κε ζνβαξνχ βαζκνχ ζηέλσζε δχν ή θαη πεξηζζνηέξσλ 

αγγείσλ λα κελ αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα. πλππάξρνπζεο παζήζεηο (πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα, 

αξζξίηηδεο) πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αζζελή κπνξεί λα δπζθνιεχνπλ ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπκπησκάησλ.   
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Αθφκα φκσο θαη φηαλ ππάξρεη γλσζηφ θαξδηνινγηθφ ηζηνξηθφ ρξεηάδεηαη αμηνιφγεζε ηεο 

βαξχηεηαο, ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ κπνθαξδίνπ αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηνπ 

αζζελνχο, ιακβάλνληαο πάληα ππφςε ηε ρεηξνπξγηθή πάζεζε γηα ηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ζε 

επέκβαζε αιιά θαη ηελ βαξχηεηα ηεο επέκβαζεο.  

Γηα ηελ πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ κε θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα ζπρλά  

ρξεηάδεηαη ε ζπλεηζθνξά άιισλ εηδηθνηήησλ (ζπλήζσο θαξδηνιφγσλ) είηε γηα ηελ θχξηα λφζν είηε 

γηα ηηο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο. Οη γηαηξνί άιισλ εηδηθνηήησλ δελ είλαη πάληα ζε ζέζε λα 

αμηνινγήζνπλ ηνλ θίλδπλν κηαο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, ηνλ θίλδπλν  ηνπ λα κελ ρεηξνπξγεζεί, ησλ 

δηαθφξσλ αλαηζζεζηνινγηθψλ ηερληθψλ θαζψο επίζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ εθάζηνηε  ρεηξνπξγνχ θαη 

ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ. Μεηαζέηνληαο ην πξφβιεκα πεξηκέλνπκε άιιεο εηδηθφηεηεο λα 

γλσκνδνηήζνπλ εάλ ν αζζελήο κπνξεί λα ρεηξνπξγεζεί ή φρη ελψ απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξψηεκα ζα πξέπεη λα δψζεη  κφλν ν αλαηζζεζηνιφγνο. Γηαηξνί  άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ εμεηάδνπλ 

ηνλ ρεηξνπξγηθφ αζζελή ζα πξέπεη λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα ηη έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο, 

πφζν ζνβαξή είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ θαη εάλ ζηα πιαίζηα ηεο ρεηξνπξγηθήο πάζεζεο βξίζθεηαη ζηελ 

βέιηηζηε θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ θαξδηαθή ηνπ λφζν.   

Υξεηάδεηαη πξνζεθηηθή ιήςε ηζηνξηθνχ, θαιή θιηληθή εμέηαζε θαη πξνζεθηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αζζελψλ κε ζηεθαληαία λφζν.  

ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ  

Με ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ αζζελψλ κε ζηεθαληαία λφζν θαζψο 

επίζεο θαη  ε πηζαλφηεηα απηνί νη αζζελείο λα ππνβιεζνχλ ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε.  Οη 

ζηεθαληαίνη αζζελείο ππνβάιινληαη ζπρλφηεξα ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο απφ φηη ζε 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο θαη πνιχ ζπρλφηεξα (ηέζζεξηο θνξέο πεξηζζφηεξν) απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Έρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο, παίξλνπλ θάξκαθα (αληηπεθηηθά) θαη είλαη 

θαπληζηέο. Οη πεξηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο είλαη ζπρλέο θαη δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε απηέο ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ.  Οη ζπρλφηεξεο θαξδηαθέο  επηπινθέο είλαη νη αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο, ε ηζραηκία 

θαη ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη νη αξξπζκίεο. Παγθνζκίσο, επηπινθέο ζηηο κε θαξδην-

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζπκβαίλνπλ ζε πνζνζηφ 7-11% κε ζλεηφηεηα 0,8 – 1.5%. Πεξηζζφηεξν απφ 

42% απφ απηέο είλαη θαξδηνινγηθέο επηπινθέο. Γηα ην πιεζπζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 167.000 θαξδηνινγηθέο επηπινθέο κε 19.000 απφ απηέο λα είλαη 

δπλεηηθά ζαλαηεθφξεο.   

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΡΓΗΑΚΔ ΔΠΗΠΛΟΚΔ  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα θαξδηαθέο επηπινθέο θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν  

παξακέλεη έλα ζχλζεην πξφβιεκα πνπ βαζαλίδεη ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο, ηνπο ρεηξνπξγνχο αιιά θαη 

ηνπο ίδηνπο ηνπ αζζελείο  παξά ηηο πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ πξψηε 

πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ αλάινγα κε ηελ θιηληθή ηνπο  θαηάζηαζε 

έγηλε απφ ηελ  Ακεξηθαληθή Αλαηζζεζηνινγηθή Δηαηξεία νπφηε θαη θαζηεξψζεθε ε θαηάηαμε θαηά 

ASA – PS. Καζψο φκσο ε θαηάηαμε απηή αμηνινγεί ηελ θιηληθή εηθφλα ησλ αζζελψλ ρσξίο λα 

ιακβάλεη ππφςε άιιεο παξακέηξνπο αδπλαηεί λα αμηνινγήζεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαθψλ 

επηπινθψλ. Ζ θαζηέξσζε ηεο φκσο ήηαλ ε αξρή γηα ηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε δεηθηψλ 

αμηνιφγεζεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ  αζζελψλ.  
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Οπζηαζηηθά ε πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ θηλδχλνπ γηα θαξδηαθέο 

επηπινθέο άξρηζε απφ ηελ κειέηε ηνπ Goldman θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ, ζην γεληθφ λνζνθνκείν 

Μαζαρνπζέηεο (1977). ηελ κειέηε απηή ζηα πιαίζηα ηεο πξνεγρεηξεηηθήο επίζθεςεο εληφπηζαλ 

ελλέα αλεμάξηεηνπο θιηληθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηνινγηθέο επηπινθέο. Οη παξάγνληεο  

απηνί ήηαλ ε παξνπζία ηξίηνπ θαξδηαθνχ ηφλνπ ή δηάηαζε ησλ ζθαγίηηδσλ, πξφζθαην έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, πξψηκεο έθηαθηεο θνηιηαθέο ζπζηνιέο, πξψηκεο θνιπηθέο έθηαθηεο ή ξπζκφο άιινο 

εθηφο ηνπ θιεβνθνκβηθνχ, ειηθία κεγαιχηεξε απφ 70 έηε, επεκβάζεηο ανξηήο, πεξηηνλατθήο 

θνηιφηεηαο θαη ζσξαθηθήο θνηιφηεηαο,  ζηέλσζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο, επείγνπζα επέκβαζε θαη 

θαθή γεληθή θαηάζηαζε.   

Σελ πξνζπάζεηα απηή εληφπηζεο παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε θαξδηαθέο επηπινθέο 

αθνινχζεζαλ θαη άιιεο κειέηεο απφ ηνπο Eagle θαη Detsky (1986) νη νπνίνη πξνζδηφξηζαλ θιηληθνχο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαθψλ επηπινθψλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Οη Eagle θαη ζπλεξγάηεο αλαγλψξηζαλ πέληε παξάγνληεο νη 

νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε πεξηεγρεηξεηηθψλ θαξδηαθψλ επηπινθψλ. Οη παξάγνληεο απηνί 

είλαη ε κεγάιε ειηθία, ε παξνπζία ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ ρξήδεη λνζειείαο,  ηζηνξηθφ ζηεζάγρεο, 

ηζηνξηθφ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ ή χπαξμε θπκάησλ Q ζην ΖΚΓ θαη ηζηνξηθφ θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο ή εχξεζε θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαηά ηελ θιηληθή εμέηαζε. Αξγφηεξα νη Lee θαη 

ζπλεξγάηεο (1999) αλαγλψξηζαλ έμη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε απμεκέλε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

πεξηεγρεηξεηηθψλ θαξδηαθψλ επηπινθψλ. Οη παξάγνληεο απηνί ήηαλ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πςεινχ 

θηλδχλνπ, ηζηνξηθφ ζηεθαληαίαο λφζνπ, ηζηνξηθφ ζπκθνξεηηθήο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο, αγγεηαθή 

εγθεθαιηθή λφζνο, δηαβήηεο πνπ πξνεγρεηξεηηθά αληηκεησπίδεηαη κε ηλζνπιίλε, πξνεγρεηξεηηθέο 

ηηκέο θξεαηηλίλεο νξνχ κεγαιχηεξεο απφ 2mg/dL (Πίλαθαο 1). Γηα πξψηε θνξά αλαγλψξηζαλ ηελ 

λεθξηθή αλεπάξθεηα θαη ην είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο σο  ηζρπξφ παξάγνληα πξφβιεςεο 

θαξδηαθψλ επηπινθψλ πεξηεγρεηξεηηθά. Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξδηνινγηθψλ επηπινθψλ  

ζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ.   

Πίλαθαο 1. Κιηληθνί Παξάγνληεο θαξδηαθνχ θηλδχλνπ 

Παξάγνληεο Κηλδύλνπ Βαζκόο 

Δπέκβαζε πςεινχ θηλδχλνπ  1 

Ηζηνξηθφ Iζραηκηθήο Nφζνπ ηνπ κπνθαξδίνπ 1 

Ηζηνξηθφ πκθνξεηηθήο Kαξδηαθήο Aλεπάξθεηαο 1 

Πξνεγνχκελν Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ  1 

Ηλζνπιηλνεμαξηψκελνο  αθραξψδεο Γηαβήηεο  1 

Πξνεγρεηξεηηθή Κξεαηηλίλε >2mg/dl 1 

Πηζαλόηεηα εκθάληζεο θαξδηαθώλ επηπινθώλ 

0 :     Υακειφο Κίλδπλνο (0,4%) 

1-2 : Μέηξηνο Κίλδπλνο (0,9-7%) 

>3 :  Τςειφο Κίλδπλνο (11%) 

 

 

Αξγφηεξα ζεκαληηθά βνεζήκαηα ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ θηλδχλνπ απνηέιεζαλ  

ε θαζηέξσζε ηνπ test θφπσζεο θαη ηνπ stress ππεξεθαξδηνγξαθήκαηνο,  πνπ παξφιν πνπ  δελ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ θηλδχλνπ, επξήκαηα ζε απηέο ηηο δνθηκαζίεο 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν πεξηεγρεηξεηηθψλ θαξδηαθψλ επηπινθψλ.    
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Οη παξάγνληεο θηλδχλνπ εκθάληζεο θαξδηνινγηθψλ επηπινθψλ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ίδην ηνλ  

αζζελή θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο, κε ην είδνο θαη ηελ βαξχηεηα ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο αιιά θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη ε ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε (πξνγξακκαηηζκέλε ή επείγνπζα, κεγάιε απψιεηα αίκαηνο).  

Απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαθψλ επηπινθψλ έρνπλ νη αζζελείο κε: Αζηαζή 

ζηεθαληαία ζχλδξνκα (πξφζθαην έκθξαγκα, αζηαζήο ζηεζάγρε, ζνβαξή ζηεζάγρε) κε 

αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζεκαληηθέο αξξπζκίεο, ζνβαξή βαιβηδηδνπάζεηα.  

Δλδηάκεζν θίλδπλν νη αζζελείο κε: Ήπηα ζηεζάγρε, παιαηφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, 

αληηξξνπνχκελε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, λεθξηθή αλεπάξθεηα (ηηκέο 

θξεαηηλίλεο νξνχ  > 2mg/DL).  

Υακειό θίλδπλν έρνπλ νη αζζελείο κε: Μεγάιε ειηθία, παζνινγηθφ ΖΚΓ, παιαηφ εγθεθαιηθφ, 

θαθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, ξπζκφο άιινο εθηφο ηνπ θιεβφθνκβνπ, κε ειεγρφκελε ππέξηαζε. 

Αλάινγα κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξδηνινγηθψλ επηπινθψλ, αλεμάξηεηα απφ ηηο 

ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο νη επεκβάζεηο ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, πςεινχ, κέζνπ θαη ρακεινχ 

ρεηξνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Πίλαθαο 2). 

Πίλαθαο 2. Αμηνιφγεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ θηλδχλνπ αλάινγα  κε ηνλ ηχπν ηεο επέκβαζεο 

Υακεινύ θηλδύλνπ :  <1% Μέηξηνπ θηλδύλνπ : 1 – 5% Τςεινύ θηλδύλνπ : >5% 

Δπεκβάζεηο καζηνχ Δλδνπεξηηνλατθέο επεκβάζεηο 

(ζπιελεθηνκή, δηαθξαγκαηνθήιε,  

ρνινθπζηεθηνκή)  

Δπεκβάζεηο ανξηήο θαη κεγάισλ 

αγγείσλ  

Οδνληηαηξηθέο επεκβάζεηο  Δπεκβάζεηο θαξσηίδαο ζε 

ζπκπησκαηηθνχο αζζελείο 

(Δλδαξηεξεθηνκέο ή Stent) 

Υεηξνπξγηθέο επκβάζεηο 

πεξηθεξηθψλ αγγείσλ, 

αθξσηεξηαζκφο, εκβνιεθηνκή 

Δπεκβάζεηο ζπξνεηδνχο Αγγεηνπιαζηηθή πεξηθεξηθψλ 

αγγείσλ 

Δπεκβάζεηο δσδεθαδαθηχινπ – 

παγθξέαηνο  

Οθζαικνινγηθέο επεκβάζεηο Δλδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε ΑΚΑ Ζπαηεθηνκή, επεκβάζεηο 

ρνινθφξσλ 

Αλνξζσηηθέο επεκβάζεηο  Δπεκβάζεηο θεθαιήο θαη ηξαρήινπ Οηζνθαγεθηνκή  

Δπεκβάζεηο θαξσηίδαο ζε 

αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο 

(Δλδαξηεξεθηνκέο ή Stent) 

Μεγάιεο λεπξνρεηξνπξγηθέο ή 

νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο 

(επεκβάζεηο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, 

επεκβάζεηο ηζρίνπ)  

Γηάηξεζε εληέξνπ  

Μηθξέο γπλαηθνινγηθέο 

επεκβάζεηο 

Μεγάιεο νπξνινγηθέο ή 

γπλαηθνινγηθέο επεκβάζεηο 

Δπηλεθξηδεθηνκή  

Μηθξέο νξζνπεδηθέο επεκβάζεηο 

(εθηνκή κελίζθνπ) 

Μεηακφζρεπζε λεθξνχ Οιηθή θπζηεθηνκή  

Μηθξέο νπξνινγηθέο επεκβάζεηο 

(δηνπξεζξηθή πξνζηαηεθηνκή )  

Μηθξέο ζσξαθνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο  

Πλεπκνλεθηνκή  

  Μεηακφζρεπζε  πεπκφλσλ  ή 

ήπαηνο  
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ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΣΔΦΑΝΗΑΗΟΤ ΑΘΔΝΖ  

Ηζηνξηθό  

Ζ ζσζηή ιήςε ηζηνξηθνχ ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αζζελνχο κε 

ζηεθαληαία λφζν θαη ησλ ζπλππαξρνπζψλ παζήζεσλ θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηάηαμε ηνπ αζζελνχο 

ζε θάπνηα θαηεγνξία αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη γηα ηελ εκθάληζε θαξδηνινγηθψλ 

επηπινθψλ πεξηεγρεηξεηηθά. Ο αλαηζζεζηνιφγνο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη ζνβαξέο θαξδηαθέο 

παζήζεηο φπσο ζηεθαληαία ζχλδξνκα, πξνυπάξρνπζα ζηεζάγρε, πξφζθαην ή παιαηφ έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ, αξξπζκίεο, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζεη θαη 

λα θαηαγξάςεη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία λφζν, ζηνηρεία απνδεηθηηθά γηα πεξηθεξηθή 

αγγεηνπάζεηα, χπαξμε πξνεγνχκελνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ, ηζηνξηθνχ ππέξηαζεο θαη λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο. Με ηελ ιήςε ηζηνξηθνχ ζα αμηνινγήζεη ηελ ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελή θαη ηελ 

γεληθή ηνπ θαηάζηαζε. Απηφ δελ είλαη πάληα εθηθηφ, έηζη κπνξεί έλαλ ειηθησκέλν αζζελή κε 

γλσζηή ζηεθαληαία λφζν λα ηνλ θαηαηάμνπκε ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ, αιιά θάπνηνο άιινο 

αζζελήο κε θαιή θπζηθή δξαζηεξηφηεηα πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έιεγρν.   

Κιηληθή εμέηαζε  

Με κεγαιχηεξε έκθαζε ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα ε θιηληθή εμέηαζε δελ δηαθέξεη απφ ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή εμέηαζε πνπ γίλεηαη ζηνπο ππφινηπνπο αζζελείο. Ζ εκθάληζε ηνπ αζζελή, ν ηξφπνο 

πνπ αλαπλέεη, ή χπαξμε δχζπλνηαο θαηά ηελ νκηιία, ε χπαξμε νηδεκάησλ, ε δπλαηφηεηα 

κεηαθίλεζεο, ή χπαξμε παρπζαξθίαο ή απίζρλαζεο ζπλδένληαη κε θαξδηαθή λφζν θαη πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. Ζ χπαξμε ξφγρσλ θαηά ηελ 

αθξφαζε ησλ πλεπκφλσλ κπνξεί λα ζεκαίλεη νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα (ζε ρξφληα κπνξεί λα 

απνπζηάδνπλ) ελψ νηδήκαηα θάησ άθξσλ, ςειαθεηφ ήπαξ κπνξεί λα νθείινληαη ζε δεμηά θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα. Ζ χπαξμε θπζεκάησλ ζηελ αθξφαζε ηεο θαξδηάο ζπλδπάδεηαη κε παζήζεηο ησλ 

βαιβίδσλ θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.   

Μέηξεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο (θαη ζηα δχν ρέξηα), αθξφαζε ηεο θαξδηάο, 

ςειάθεζε ησλ ζθχμεσλ ζηηο θαξσηίδεο, αθξφαζε ησλ θαξσηίδσλ απνηεινχλ κέξνο ηεο θιηληθήο 

εμέηαζεο.   

Λεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα 

Ζ ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάζε αζζελή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε θαξδην-

ινγηθψλ πξνβιεκάησλ κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ζ πεξηνξηζκέλε αληνρή ζηελ άζθεζε 

(εθφζνλ δελ ππάξρεη πλεπκνληθή λφζνο) είλαη ε πιένλ  αμηφπηζηε απφδεημε γηα κεησκέλε θαξδηαθή 

ιεηηνπξγία. Δάλ έλαο αζζελήο κπνξεί λα αλεβεί αξθεηά ζθαινπάηηα ρσξίο ζπκπηψκαηα ε θαξδηαθή 

ηνπ  ιεηηνπξγία είλαη επαξθήο. 

Ζ ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα κεηξηέηαη κε ηα κεηαβνιηθά ηζνδχλακα ΜΔΣ, ηα νπνία αμηνινγνχλ  

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αζζελή λα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο  θαζεκεξηλήο ηνπ δσήο (Πίλαθαο 3). 

Έλα ΜΔΣ αληηζηνηρεί ζηνλ βαζηθφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ, 4 ΜΔΣ γηα λα αλέβεη δχν ζθάιεο ελψ 10 

ΜΔΣ γηα λα παίμεη πνδφζθαηξν. Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξδηαθψλ επηπινθψλ  απμάλεηαη ζηνπο 
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αζζελείο πνπ δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηα 4MET (ππνδειψλεη θαθή ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε) 

απαηηνχκελσλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Πίλαθαο 3: Μεηαβνιηθά Ηζνδχλακα ( METs) 

1 ΜΔΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ΜΔΣ  

Ο αζζελήο κπνξεί λα :   

 

Πεξηπνηείηαη ην εαπηφ ηνπ 

Σξψεη, ληχλεηαη  

Υξεζηκνπνηεί ηελ ηνπαιέηα  

 

 

Πεξπαηάεη κέζα ζην ζπίηη  

 

 

 

Πεξπαηάεη  100  κέηξα ζε επίπεδν 

έδαθνο κε ηαρχηεηα 3 – 5ρηι./ψξα  

4 ΜΔΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>10 ΜΔΣ  

Ο αζζελήο κπνξεί λα :   

 

Να αλέβεη δχν νξφθνπο κε 

ζθάιεο, λα πεξπαηήζεη ζε ιφθν 

 

Να θάλεη βαξηέο δνπιεηέο ζην 

ζπίηη φπσο ην ηξίςηκν δαπέδσλ, 

κεηαθίλεζε βαξέσλ επίπισλ 

 

 

 

πκκεηνρή ζε επίπνλα αζιήκαηα 

πνδφζθαηξν, κπάζθεη, ζθη  

 

Ο παξαθιίληνο έιεγρνο  

Οη εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη νη αζζελείο κπνξεί λα είλαη κε παξεκβαηηθέο ή 

παξεκβαηηθέο θαη ζηφρν έρνπλ ηελ αμηνιφγεζε ηξηψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ, ηεο ηζραηκίαο ηνπ 

κπνθαξδίνπ, ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ηεο αλαγλψξηζε θαη 

αμηνιφγεζε βαιβηδνπαζεηψλ.    

ΖΚΓ  

Σν ΖΚΓ 12 απαγσγψλ είλαη ε ζπρλφηεξε εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ θηλδχλνπ ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. ε 

αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν ην πξνεγρεηξεηηθφ ΖΚΓ παξέρεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αλεμάξηεηεο  

απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε.   

Σν ΖΚΓ φκσο κπνξεί λα είλαη θπζηνινγηθφ ή κε κε εηδηθά επξήκαηα ζε αζζελείο κε ηζραηκία  

ή έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.  Δπξήκαηα απφ ην ΖΚΓξάθεκα είλαη ζπρλά θαη ππάξρνπλ ζε πνζνζηφ 

2-45% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ην πνζνζηφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία θαη  ην θαξδηνινγηθφ ηνπο ηζηνξηθφ.  Σν ΖΚΓ είλαη ζπλήζσο θπζηνινγηθφ 

ζην 25-50% ησλ αζζελψλ κε ζηεθαληαία λφζν αιιά ρσξίο πξνεγνχκελν έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Έλδεημε ηζραηκίαο ζην ΖΚΓ γίλεηαη εκθαλήο κφλν θαηά ηελ δηάξθεηα ζηεζάγρεο.  

Μεξηθνί ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ παξφκνην πνζνζηφ επξεκάησλ ζην ΖΚΓξάθεκα ζηνπο 

αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη ζε απηνχο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζε ζεκείν πνπ λα ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ηελ πξνγλσζηηθή αμία 

ηνπ  ΖΚΓξαθήκαηνο εηδηθά ζηνπο αζζελείο κε γλσζηή ζηεθαληαία λφζν. Αληίζηνηρα ππάξρνπλ 

ζπγγξαθείο νη νπνίνη βξήθαλ κεγάιε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επξεκάησλ (φπσο ηζραηκηθψλ 

κεηαβνιψλ, θπκάησλ Q, ππεξηξνθία αξηζηεξήο θνηιίαο, απνθιεηζκνχ αξηζηεξνχ ζθέινπο) ζην 
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πξνεγρεηξεηηθφ ΖΚΓξάθεκα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο κε ηελ κεηεγρεηξεηηθή 

θαξδηνινγηθή λνζεξφηεηα ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Ζ δηελέξγεηα ΖΚΓ σο ξνπηίλα ζε 

φινπο ηνπο αζζελείο πξνεγρεηξεηηθά  απνηειεί πεδίν επηζηεκνληθψλ αληηπαξαζέζεσλ. πληζηάηαη ε 

δηελέξγεηα ηνπ ζε αζζελείο κε πξφζθαηα επεηζφδηα ζσξαθηθνχ πφλνπ, ζε απηνχο κε παξάγνληεο 

θηλδχλνπ γηα θαξδηαθή λφζν, ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε επέκβαζε απμεκέλνπ 

ρεηξνπξγηθνχ θηλδχλνπ ελψ δελ  ζπληζηάηαη ζε αζζελείο ρσξίο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα θαξδηαθή 

λφζν πνπ ππνβάιινληαη ζε επέκβαζε ρακεινχ ρεηξνπξγηθνχ θηλδχλνπ (Πίλαθαο 4). Αλ θαη ην 

βέιηηζην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο δηελέξγεηαο ηνπ ΖΚΓ θαη ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο είλαη 

άγλσζην, γηα αζζελείο κε ζηαζεξή λφζν ζηνπο νπνίνπο ελδείθλπηαη ΖΚΓ, δηάζηεκα 30 εκεξψλ 

ζεσξείηαη απνδεθηφ.   

Πίλαθαο 4. πζηάζεηο γηα ηελ πξνεγρεηξεηηθή δηελέξγεηα ΖΚΓ 

ύζηαζε Καηεγνξία 

ύζηαζεο  

Δπίπεδν 

Σεθκεξίσζεο  

Πξνεγρεηξεηηθφ  ΖΚΓ ζπζηήλεηαη ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ 

παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ππνβάιινληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο 

επεκβάζεηο κέζνπ ή πςεινχ θηλδχλνπ 

Η C 

Πξνεγρεηξεηηθφ  ΖΚΓ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζε αζζελείο πνπ 

έρνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ππνβάιινληαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο ρακεινχ  θηλδχλνπ 

IIb C 

Πξνεγρεηξεηηθφ  ΖΚΓ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζε αζζελείο πνπ 

δελ έρνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ  είλαη ειηθίαο κεγαιχηεξνη ησλ 65 

εηψλ θαη ππνβάιινληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλεο επεκβάζεηο κέζνπ 

ή πςεινχ θηλδχλνπ 

IIb C 

Ζ δηελέξγεηα ΖΚΓ ξνπηίλαο ζε ζπζηήλεηαη ζε αζζελείο νη νπνίνη 

δελ έρνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ θαη ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο 

ρακεινχ θηλδχλνπ 

III B 

Ζolter  

Δίλαη ρξήζηκν γηα ηελ δηεξεχλεζε αξξπζκηψλ εηδηθά εάλ ν αζζελήο αλαθέξεη αξξπζκίεο αιιά 

δελ επηβεβαηψλνληαη κε ην ΖΚΓ.  

Γνθηκαζία θόπσζεο ζε θπιηόκελν δηάδξνκν  

Ζ δνθηκαζία θφπσζεο κε ηε ρξήζε θπιηφκελνπ δηαδξφκνπ ή εξγνκεηξηθνχ πνδειάηνπ παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο, ηελ απάληεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο ζηελ άζθεζε, ελψ αληρλεχεη ηελ ηζραηκία ηνπ 

κπνθαξδίνπ κέζσ ησλ κεηαβνιψλ ηνπ δηαζηήκαηνο ST. Ο ζηφρνο ηεο δηελέξγεηαο δνθηκαζίαο 

θφπσζεο γηα έλαλ αζζελή πνπ ζα ππνβιεζεί ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε  δελ  είλαη κφλν ε 

αλαγλψξηζε ησλ αζζελψλ πνπ πηζαλψο ζα εκθαλίζνπλ ηζραηκία πεξηεγρεηξεηηθά αιιά θαη ε 

εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο θαξδηάο, ε αλαγλψξηζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο 

αξξπζκηψλ θαη ε αμηνιφγεζε  ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ θηλδχλνπ.  
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Ζ αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ πνηθίιεη κεηαμχ ησλ κειεηψλ. ε κειέηεο βξέζεθε φηη ε ζεηηθή 

πξνγλσζηηθή αμία ήηαλ 10% ελψ ε αξλεηηθή 98%. Πξνυπάξρνπζεο κεηαβνιέο ζην ST, εηδηθά ζηηο 

πξνθάξδηεο απαγσγέο δπζθνιεχνπλ ηελ αλίρλεπζε λέσλ κεηαβνιψλ. Ζ έλαξμε ελφο ηζραηκηθνχ 

επεηζνδίνπ ζε ρακειή άζθεζε ζπλδπάδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν θαξδηαθψλ επηπινθψλ 

πεξηεγρεηξεηηθά.  Αληίζεηα ν θίλδπλνο είλαη κηθξφηεξνο φηαλ απηέο  εκθαληζζνχλ ζε πςειή άζθεζε. 

Καθή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν ζπλνδεχεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν 

θαξδηνινγηθψλ επηπινθψλ.  

Ζ κέζνδνο δελ είλαη θαηάιιειε ζε αζζελείο λε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή πεξηθεξηθή αγγεηαθή 

λφζν γηαηί αδπλαηνχλ λα θαηαβάινπλ ην κέγηζην ηεο πξνζπάζεηαο. Γηελέξγεηα ζπηλζεξνγξαθήκαηνο 

ή ππεξερνθαξδηνγξαθήκαηνο κεηά απφ πξφθιεζε stress κε ηελ ρνξήγεζε θαξκάθσλ είλαη 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε κέζνδνο αλίρλεπζεο ηζραηκίαο γηα ηνπο αζζελείο απηνχο.  

 Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα   

Σν Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα απνηειεί κεηά ην ΖΚΓξάθεκα ηελ ζπρλφηεξε κε παξεκβαηηθή  

εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

Με ην ππεξερνθαξδηνγξάθεκα κπνξνχκε λα  αμηνινγήζνπκε  ηελ ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο 

ζθαηξηθά αιιά θαη ηνπηθά (ππνθηλεζία θάπνηνπ ηνηρψκαηνο), ηελ ιεηηνπξγία ησλ βαιβίδσλ, λα 

κεηξήζνπκε πηέζεηο ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία, λα ππνινγίδνπκε ην θιάζκα εμσζήζεσο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο (EF), λα αλαγλσξίζνπκε πηζαλέο ζπγγελείο αλσκαιίεο, χπαξμε ζξφκβσλ ή φγθσλ 

εληφο ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ.  

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο απνηειεί ηελ πην πξνζηηή, δηαζέζηκε, 

κε επεκβαηηθή  θαη επαλαιήςηκε εμέηαζε.   

πληζηάηαη φηαλ έρνπκε δχζπλνηα άγλσζηνπ αηηηνινγίαο, πξνυπάξρνπζα θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα κε επηδείλσζε ή αιιαγή ζηελ θιηληθή εηθφλα πνπ δελ έρεη αμηνινγεζεί ην ηειεπηαίν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνυπάξρνπζα κπνθαξδηνπάζεηα πνπ έρεη ηεθκεξησζεί αμηφπηζηα ελψ ε 

δηελέξγεηα ηνπ πξνεγρεηξεηηθά σο εμέηαζε ξνπηίλαο δελ ζεσξείηαη ζθφπηκε. Ζ  ελδείμεηο γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηνπ ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο ρσξίο θιηληθά ζεκεία θαξδηαθήο λφζνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο (Πίλαθαο 5). 

Πίλαθαο 5. πζηάζεηο γηα ηελ  δηελέξγεηα  ΣΣΔ ζε αζπκπησκαηηθνχο αζζελείο  ρσξίο θιηληθά 

ζεκεία θαξδηαθήο λφζνπ ή επξήκαηα απφ ην ΖΚΓ 

 

πζηάζεηο  Καηεγνξία 

ύζηαζεο 

Δπίπεδν 

Σεθκεξίσζεο 

ΣΣΔ εξεκίαο κπνξεί λα δεηεζεί ζε αζζελείο πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πςεινχ θηλδχλνπ   

IIa C 

ΣΔΔ ξνπηίλαο ζε ζπζηήλεηαη ζε αζζελείο πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζε επεκβάζεηο κέζνπ ή ρακεινχ θηλδχλνπ 

IIΗ C 
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Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα stress   κε ληνκπνπηακίλε  

To ππεξεθαξδηνγξάθεκα stress κε ηελ ρνξήγεζε ληνκπνπηακίλεο ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαξδηαθνχ θηλδχλνπ πξνεγρεηξεηηθά. Θεσξείηαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζην ζηελ 

αλίρλεπζε ηζραηκίαο θαη ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο κε ελεξγφ θαξδηαθή λφζν, ζε αζζελείο κε  δχν 

ηξείο ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ, κε θαθή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο (< 4ΜΔΣ) πνπ 

ππνβάιινληαη ζε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε εάλ απηφ πξφθεηηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηελ 

αληηκεηψπηζε. Ζ εμέηαζε απηή έρεη πςεινχ βαζκνχ αξλεηηθή πξνγλσζηηθή αμία, ε ζεηηθή 

πξνγλσζηηθή ηνπ αμία φκσο είλαη ζρεηηθά ρακειή (25 - 45%). Έηζη αζζελείο κε αξλεηηθφ (γηα 

ηζραηκία) stress ππεξερνθαξδηνγξάθεκα  έρνπλ πνιχ κηθξή πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ θαξδηαθέο 

επηπινθέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο, θαη αληίζηνηρα ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

θαξδηαθψλ επηπινθψλ  ζηνπο   αζζελείο κε ζεηηθή δνθηκαζία είλαη κηθξή παξά ηα επξήκαηα ζηελ 

εμέηαζε.  

πηλζεξνγξάθεκα (κε γ θάκεξα) αηκάησζεο ηνπ κπνθαξδίνπ ζε εξεκία θαη θόπσζε  

Ο ξφινο ηνπ ζπηλζεξνγξαθήκαηνο ζηελ πξνεγρεηξεηηθή δηαζηξσκάησζε ηνπ θηλδχλνπ  

απνηειεί θαζηεξσκέλε κέζνδν. Σν ζπηλζεξνγξάθεκα αηκάησζεο έρεη κεγάιε δηαγλσζηηθή αμία ζηελ 

αλαγλψξηζε ηζραηκηθψλ πεξηνρψλ, αλαζηξέςηκεο ηζραηκίαο θαη  βησζηκφηεηαο ηνπ κπνθαξδίνπ.  ε 

αζζελείο κε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηα ε πξφθιεζε stress κε θάξκαθα απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε.  

ε κηα κέηα αλάιπζε ζηελ νπνία ζπκπεξηιήθζεζαλ ελλέα κειέηεο κε 1179 αζζελείο, νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη εκθάληζαλ θαξδηνινγηθά ζπκβάκαηα (ζε 

δηάζηεκα 30 εκεξψλ) ζε πνζνζηφ 7%, βξέζεθε φηη αλαζηξέςηκε ηζραηκία έθηαζεο <20%  ηνπ 

κπνθαξδίνπ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο δελ κεηέβαιε ηελ πηζαλφηεηα θαξδηνινγηθψλ ζπκβακάησλ ζε 

ζχγθξηζε κε απηνχο ζηνπο νπνίνπο δελ βξέζεθε ηζραηκία. ε αζζελείο φκσο κε πνην εθηεηακέλε 

αλαζηξέςηκε ηζραηκία 20 -50% βξέζεθε απμεκέλνο θίλδπλνο. Αληίζηνηρα ζε κηα δεχηεξε κεηα 

αλάιπζε ε νπνία ζπκπεξηέιαβε 10 κειέηεο αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο βξέζεθε φηη αζζελείο ρσξίο επξήκαηα ζην ζπηλζεξνγξάθεκα εκθάληζαλ θαξδηαθφ 

ζάλαην ή κε ζαλαηεθφξν έκθξαγκα κπνθαξδίνπ ζε πνζνζηφ 1%, αζζελείο κε ζηαζεξέο βιάβεο ζε 

πνζνζηφ 7% θαη αζζελείο κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζε πνζνζηφ 9%.   

Παξφιν πνπ ην ζπηλζεξνγξάθεκα έρεη πςειή επαηζζεζία ζηελ  αλίρλεπζε ηεο ηζραηκία ηνπ 

κπνθαξδίνπ ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή ηνπ αμία ζηηο αλαζηξέςηκεο βιάβεο κεηψλεηαη ζπλερψο ζηηο 

λεφηεξεο κειέηεο. Απηφ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζε θαιχηεξε πεξηεγρεηξεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αζζελψλ απηψλ θαη  ζε βειηίσζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ.  

ηεθαληνγξαθία   

Ζ ζηεθαληνγξαθία ζεσξείηαη ε πιένλ αμηφπηζηε κέζνδνο γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ κέηξεζε 

ηνπ βαζκνχ απφθξαμεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ. ηελψζεηο κεγαιχηεξεο απφ 50-75% ζε 

ζηαζεξνχο αζζελείο ζεσξνχληαη ζεκαληηθέο. Ζ ζηεθαληνγξαθία πέξα απφ ηελ αμηνπηζηία ηεο ζηελ 

δηάγλσζε ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα γηα ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

(ηνπνζέηεζε stent), θαζεηεξηαζκφο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη κέηξεζε ησλ ελδνθνηιηαθψλ πηέζεσλ 

θαζψο επίζεο θαη κε ηελ δηελέξγεηα θνηιηνγξαθίαο αμηνιφγεζε ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο. Παξφια απηά ζπάληα ελδείθλπηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ησλ αζζελψλ πνπ 



71 

 

ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Οη ελδείμεηο γηα ηελ δηελέξγεηα 

πξνεγρεηξεηηθήο ζηεθαληνγξαθίαο θαη ηελ επαλαγγείσζε, αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 6 θαη  είλαη 

παξφκνηεο κε απηέο ησλ κε ρεηξνπξγηθψλ αζζελψλ.  

Πίλαθαο 6. πζηάζεηο γηα ηελ  δηελέξγεηα ζηεθαληνγξαθίαο πξνεγρεηξεηηθά   

πζηάζεηο  Καηεγνξία 

ύζηαζεο 

Δπίπεδν 

Σεθκεξίσζεο 

Οη ελδείμεηο γηα ηελ δηελέξγεηα πξνεγρεηξεηηθήο  ζηεθαληνγξαθίαο 

θαη επαλαγγείσζεο είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ ζηνπο κε 

ρεηξνπξγηθνχο αζζελείο  

Η C 

Δπείγνπζα ζηεθαληνγξαθία ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο κε νμχ 

έκθξαγκα κπνθαξδίνπ κε αλχςσζε ηνπ ST (STEMI), νη νπνίνη 

πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε νπνία 

δελ είλαη επείγνπζα  

I Α 

Δπείγνπζα ή πξψηκε επεκβαηηθή παξέκβαζε  ζπληζηάηαη ζηνπο 

αζζελείο κε νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν  ρσξίο  αλχςσζε ηνπ ST 

(NSTE - ACS), νη νπνίνη πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε κε 

επείγνπζα κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζχκθσλα κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ  

I Β 

Πξνεγρεηξεηηθή ζηεθαληνγξαθία ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο  κε 

απνδεδεηγκέλε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ θαη αζηαζή ζηεζάγρε ππφ 

επαξθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζε κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε νπνία δελ είλαη επείγνπζα.  

Η C 

Πξνεγρεηξεηηθή ζηεθαληνγξαθία κπνξεί λα πξνηαζεί ζε αζζελείο 

κε ζηαζεξή θαξδηνινγηθή λφζν πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε 

κε επείγνπζα ελδαξηεξεθηνκή 

IIb B 

Πξνεγρεηξεηηθή ζηεθαληνγξαθία δελ ζπληζηάηαη  ζε αζζελείο κε 

ζηαζεξή θαξδηνινγηθή λφζν πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρακεινχ θηλδχλνπ 

III C 

Βηνρεκηθνί δείθηεο  

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο ηζραηκίαο ε κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο ηξνπνλίλεο είλαη 

ε πιένλ αμηφπηζηε  εμέηαζε θαζψο έρεη ηε  κεγαιχηεξε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα απφ φινπο ηνπο 

ππάξρνληεο βηνρεκηθνχο δείθηεο. Ζ πξνγλσζηηθή ηεο αμία είλαη αλεμάξηεηε απφ άιινπο παξάγνληεο 

φπσο επξήκαηα απφ ην ΖΚΓ πιεξνθνξίεο απφ ην ππέξερν γηα ηελ ζπζηαιηηθφηεηα ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο.  

Άιινη βηνρεκηθνί δείθηεο φπσο ην λαηξηνπξεηηθφ πεπηίδην, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή  πεξίνδν, έρνπλ πξνγλσζηηθή αμία  θαη ζρεηίδνληαη κε καθξνπξφζεζκε ζλεζηκφηεηα 

θαη θαξδηνινγηθέο επηπινθέο κεηά απφ κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.   
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Αθηηλνγξαθία Θώξαθα 

Δλψ ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ε δηελέξγεηα αθηηλνγξαθίαο ζψξαθα  πξνηείλεηαη σο 

εμέηαζε ξνπηίλαο, ζηηο κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο δελ ζπληζηάηαη εθηφο εάλ ππάξρνπλ 

εηδηθέο ελδείμεηο. Παξφια απηά κπνξεί λα καο δψζεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηνπο πλεχκνλεο  

φζν θαη γηα ηελ θαξδηά.  

ΤΝΤΠΑΡΥΟΤΔ  ΠΑΘΖΔΗ 

Αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν ζπρλά έρνπλ ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο νη νπνίεο επηβαξχλνπλ 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελή θαη ρξήδνπλ πξνεγρεηξεηηθήο αμηνιφγεζεο θαη αληηκεηψπηζεο. Οη  

ζπλήζεηο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο ζε απηνχο ηνπο αζζελείο πεξηιακβάλνπλ θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 

βαιβηδνπάζεηεο, παζήζεηο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελψζεηο άιισλ αγγείσλ εθηφο ησλ 

ζηεθαληαίσλ (θαξσηίδαο, πεξηθεξηθψλ αγγείσλ), λεθξηθή αλεπάξθεηα, ζαθραξψδε δηαβήηε θαη 

ππέξηαζε.  

Αγγεηαθή λόζνο  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε αγγεηαθή λφζνο είλαη γεληθεπκέλε λφζνο, θαη ε αζεξνζθιήξσζε δελ 

πεξηνξίδεηαη  κφλν ζηα ζηεθαληαία αγγεία.  

Παζήζεηο ησλ θαξσηίδσλ: Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αζζελψλ κε ζηεθαληαία λφζν έρνπλ θαη 

θάπνηνπ βαζκνχ ζηέλσζε ζηηο θαξσηίδεο. Τπνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ αλέξρεηαη ζην 20% 

ησλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε. To triplex θαξσηίδσλ είλαη κε 

επεκβαηηθή εμέηαζε θαη καο βνεζάεη ζηελ δηάγλσζε ζηέλσζεο θαξσηίδσλ. Αζζελείο κε ζνβαξνχ 

βαζκνχ ζηέλσζε θαξσηίδσλ πνπ ππνβάιινληαη ζε CABG δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν (9-17%) 

γηα πεξηεγρεηξεηηθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. Αζζελείο κε ζπκπηψκαηα απφ ηηο θαξσηίδεο κε ζηέλσζε 

>80% θαη κε ζηαζεξή ζηεθαληαία λφζν σθεινχληαη απφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο βιάβεο ησλ 

θαξσηίδσλ πξηλ ην CABG. Σα πξάγκαηα δελ είλαη μεθάζαξα φηαλ ππάξρεη ζνβαξνχ βαζκνχ 

ζηέλσζε θαξσηίδσλ θαη αζηαζήο ζηεθαληαία λφζνο. Τπάξρνπλ απφςεηο δηα δηελέξγεηα 

ελδαξηεξεθηνκήο  ή αγγεηνπιαζηηθήο θαξσηίδσλ ηελ ίδηα κέξα.  

Πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζνο: Ζ χπαξμε πεξηθεξηθήο αγγεηαθήο λφζνπ ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε CABG δελ είλαη ζπάληα θαη ζα πξέπεη θαηά ηελ πξνεγρεηξεηηθή επίζθεςε πέξα 

απφ ηελ ιήςε ηζηνξηθνχ γηα δηαιείπνπζα ρσιφηεηα λα ςειαθάηε φ ζθπγκφο εηδηθά ζηα αγγεία πνπ 

πξφθεηηαη λα θαζεηεξηαζζνχλ γηα ηελ ηνπνζέηεζεο αξηεξηαθήο γξακκήο ή ελδνανξηηθνχ αζθνχ. 

Τπέξηαζε  

Ζ ζπκκεηνρή ηεο ππέξηαζεο ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή λνζεξφηεηα εμαξηάηαη απφ ην  επίπεδν ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, ηελ αηηηνινγία ηεο ππέξηαζεο, ηηο  ζπλππάξρνπζεο επηπινθέο ηεο ππέξηαζεο θαη 

ηηο θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο νθεηιφκελεο ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή. Πεξηεγρεηξεηηθέο 

θαξδηνινγηθέο επηπινθέο είλαη πνην ζπρλέο ζε αζζελείο κε ππέξηαζε αιιά δελ έρεη απνδεηρζεί φηη ε 

ππέξηαζε απφ κφλε ηεο απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα θαξδηνινγηθέο επηπινθέο.  

Παξά ην φηη κεηξάκε ηελ πίεζε  ζε εξεκία,  ην  επίπεδν ηεο πίεζεο ζε άζθεζε  είλαη πην αμηφπηζηνο 

δείθηεο  ζηελ πξφβιεςε ησλ πεξηεγρεηξεηηθψλ επηπινθψλ, ιακβάλνληαο ππφςε φηη θαηά ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν νη αζζελείο βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε stress.   
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Αλ θαη ζην 85 – 95% ησλ πεξηπηψζεσλ ε ππέξηαζε είλαη ηδηνπαζήο, ζην 5-15% ησλ αζζελψλ 

ε ππέξηαζε είλαη δεπηεξνπαζήο θαη θαιφ ζα είλαη λα γλσξίδνπκε ηελ αηηία.  

Ζ ππέξηαζε ζπλνδεχεηαη κε επηπινθέο φπσο ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (θαθή 

επαηλδνηφηεηα, δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία), εγθεθαιηθά επεηζφδηα, λεθξηθή βιάβε.  

Αζζελείο κε ππέξηαζε έρνπλ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα εκθαλίζνπλ ππφηαζε δηεγρεηξεηηθά 

(ζπλήζσο θαηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία) εηδηθά νη αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζε αγσγή κε 

αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο.  

Αζζελείο ζηνπο δηαγηγλψζθεηαη ε ππέξηαζε πξνεγρεηξεηηθά  ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηα 

φξγαλα ζηα νπνία πξνθαιεί βιάβεο ε απμεκέλε πίεζε.  

Παζήζεηο ησλ πλεπκόλσλ 

Οη παζήζεηο ησλ πλεπκφλσλ απνηεινχλ αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηνπο θαξδην-

ινγηθνχο αζζελείο. Ζ χπαξμε πλεπκνλνπάζεηαο πεξηνξηζηηθνχ ή απνθξαθηηθνχ ηχπνπ πξνδηαζέηεη 

γηα πεξηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. Σν είδνο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα 

ηνπο αζζελείο απηνχο θαζψο νη επεκβάζεηο ζψξαθα θαη νη επεκβάζεηο άλσ θνηιίαο έρνπλ κεγαιχηεξν 

θίλδπλν απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ ππνμπγνλαηκία, ε ππεξθαπλία θαη ε αχμεζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαπλνήο 

επηβαξχλνπλ ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαξδηνινγηθέο επηπινθέο.  

Σν θάπληζκα, ε ινίκσμε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαη ε ππληθή άπλνηα απνηεινχλ επηπιένλ 

παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ηζηνξηθφ θαπλίζκαηνο είλαη ζπρλφ ζε αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν θαη 

απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα πξψηκεο θαη φςηκεο επηπινθέο απφ ην αλαπλεπζηηθφ θαη θπθινθνξηθφ 

ζχζηεκα αλ θαη ην θάπληζκα απφ κφλν ηνπ δελ έρεη απνδεηρζεί φηη απνηειεί αλεμάξηεην παξάγνληα 

θηλδχλνπ γηα θαξδηνινγηθέο επηπινθέο.  

Παζήζεηο ησλ λεθξώλ  

Σηκέο θξεαηηλίλεο νξνχ κεγαιχηεξεο απφ 2mg/dl απνηεινχλ αλεμάξηεην παξάγνληα θηλδχλνπ 

γηα θαξδηνινγηθέο επηπινθέο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. 

Αζζελείο κε ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν λα ρξεηαζζνχλ αηκνθάζαξζε 

κεηά ηελ επέκβαζε θαη ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε ζηελ ρνξήγεζε πγξψλ αιιά θαη ζσζηή αηκνδπλακηθή 

ξχζκηζε.  

αθραξώδεο δηαβήηεο 

Ζ χπαξμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε απμάλεη ηνλ θίλδπλν γηα ζηεθαληαία λφζν. ηνπο δηαβεηηθνχο 

αζζελείο, ιφγσ ηεο λεπξνπάζεηαο ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ε ζηεζάγρε κπνξεί λα είλαη 

ζησπειή. ε ρεηξνπξγηθνχο αζζελείο πνιιέο θνξέο είλαη δχζθνιε ε ξχζκηζε ηνπ ζαθράξνπ θαηά ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Ζ χπαξμε ζαθραξψδνπο δηαβήηε πνπ πξνεγρεηξεηηθά ρξεηάδεηαη ξχζκηζε 

κε ηλζνπιίλε απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ εκθάληζεο θαξδηνινγηθψλ επηπινθψλ θαηά ηελ 

πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν.  

Αξξπζκίεο  

Οη πεξηεγρεηξεηηθέο αξξπζκίεο θαη νη δηαηαξαρέο αγσγηκφηεηαο ζπρλά ππνδειψλνπλ 

ππνθείκελε θαξδηαθή λφζν. Κνηιηαθέο αξξπζκίεο κπνξεί λα ππνδειψλεη θαξδηαθή λφζν, 

κεκνλσκέλεο πξφσξεο θνηιηαθέο ζπζηνιέο ρσξίο ελδείμεηο θαξδηαθήο λφζνπ δελ ζπλδένληαη κε 

απμεκέλν θαξδηαθφ θίλδπλν. Ζ χπαξμε θνιπηθήο καξκαξπγήο είλαη ζπρλή ζε αζζελείο κε 

ζηεθαληαία λφζν θαη ζε παζήζεηο ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο. Ζ θνιπηθή καξκαξπγή επηδεηλψλεη ηελ 
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θαξδηαθή ιεηηνπξγία (απψιεηα θνιπηθήο ζχζπαζεο) θαη απμάλεη ην θίλδπλν εγθεθαιηθψλ 

επεηζνδίσλ.   

ΣΡΟΠΟΗ ΜΔΗΧΖ ΣΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο νη αζζελείο εθηίζεληαη ζε stress  ην νπνίν 

ππξνδνηεί  κεραληζκνχο ηζραηκίαο ιφγσ αχμεζε ησλ απαηηήζεσλ ή κείσζε ηεο πξνζθνξάο νμπγφλνπ 

ζην κπνθάξδην. Γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο  ζηξαηεγηθέο φκσο 

θάξκαθα θαη  ηερληθέο επαλαγγείσζεο.  

Υνξήγεζε β απνθιεηζηώλ  

Ο θχξηνο ιφγνο πεξηεγρεηξεηηθήο ρνξήγεζεο β απνθιεηζηψλ είλαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

νμπγφλνπ απφ ην κπνθάξδην κε ηελ κείσζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ηελ αχμεζε ηελ δηαζηνιηθήο 

θάζεο θαη ηε κείσζε ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο. Γηα ηελ επίδξαζε ησλ β απνθιεηζηψλ ζηε κείσζε ηνπ 

θηλδχλνπ πξφθιεζεο θαξδηαθψλ επηπινθψλ ππάξρνπλ αξθεηέο ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο θαη κέηα 

αλαιχζεηο κε ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη πνιιά εξσηεκαηηθά. Οη ζπζηάζεηο γηα ηελ πεξηεγρεηξεηηθή 

ρξήζε ησλ β απνθιεηζηψλ  ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα  7.  

Πίλαθαο 7. πζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε β απνθιεηζηψλ 

πζηάζεηο  Καηεγνξία 

ύζηαζεο 

Δπίπεδν 

Σεθκεξίσζεο 

Ζ ρνξήγεζε ησλ β απνθιεηζηψλ (ζηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ππφ 

αγσγή) ζα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη θαη θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή 

πεξίνδν 

I B 

Έλαξμε ρνξήγεζεο β απνθιεηζηψλ  πξνεγρεηξεηηθά  κπνξεί λα γίλεη 

ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε πςεινχ 

θηλδχλνπ κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε νη νπνίνη έρνπλ δχν ή  

πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θιηληθνχ θηλδχλνπ ή είλαη θαηεγνξίαο 

θαηά ASA ≥ 3 

IIb B 

Έλαξμε ρνξήγεζεο β απνθιεηζηψλ  πξνεγρεηξεηηθά  κπνξεί λα γίλεη 

ζε αζζελείο πνπ έρνπλ γλσζηή ηζραηκηθή λφζν ηνπ κπνθαξδίνπ ή 

ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ  

IIB B 

Δάλ γίλεηαη έλαξμε  β απνθιεηζηψλ  πξνεγρεηξεηηθά  ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, ε αηελνιφιε ή 

ε βηζνπξνιφιε ζα πξέπεη λα είλαη πξψηε επηινγή 

IIb B 

Πξνεγρεηξεηηθή έλαξμε β απνθιεηζηψλ ζε πςειέο δφζεηο, ρσξίο 

ηηηινπνίεζε δε ζπληζηάηαη 

III B 

Πξνεγρεηξεηηθή έλαξμε β απνθιεηζηψλ δε ζπληζηάηαη ζε αζζελείο 

πνπ ππνβάιινληαη ζε επεκβάζεηο ρακεινχ ρεηξνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

III B 

Άιια θάξκαθα   

Νηηξψδε, Α ΜΔΑ, ζηαηίλεο, αλαζηνιείο δηαχισλ αζβεζηίνπ θαη δηνπξεηηθά είλαη θάξκαθα 

πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαξδηνινγηθνί αζζελείο θαη έρνπλ κειεηεζεί θαηά πφζν κπνξνχλ λα 

κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θαξδηαθψλ επηπινθψλ κε άιινηε άιια απνηειέζκαηα.  
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Αληηπεθηηθά  

Οη αζζελείο κε γλσζηή θαξδηαθή λφζν πνιιέο θνξέο βξίζθνληαη ζε αγσγή κε  

αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα (αζπηξίλε, θινπηδνγξέιε), ζε αληαγσληζηέο ηεο βηηακίλεο Κ 

(παξάγσγα δηθνπκαξφιεο) θαη κε αληαγσληζηέο ηεο βηθακίλεο θ αληηπεθηηθά. Γηα ηελ δηαθνπή ηνπο, 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπο θαη ηελ ζεξαπείαο γεθχξσζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ρνξεγείηαη ε εθάζηνηε αγσγή (ηνπνζέηεζε stent, θνιπηθή καξκαξπγή, 

κεραληθή βαιβίδαο), λα αμηνινγείηαη ν ζξνκβσηηθφο θίλδπλνο θαζψο επίζεο θαη ν θίλδπλνο 

αηκνξξαγίαο.  

Δπεκβάζεηο επαλαηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ  

Ο θχξηνο ιφγνο επαλαηκάησζεο ησλ ζηεθαληαίσλ πξηλ απφ ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη ε 

πηζαλή πξφιεςε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο ηζραηκίαο θαη εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ.  Αλ θαη αξθεηέο  

αλαδξνκηθέο κειέηεο  επέκβαζεο  επαλαηκάησζεο  πξνεγρεηξεηηθά,  έδεημαλ βειηίσζε ηεο έθβαζεο  

ζε αγγεηνρεηξνπξγηθνχο αζζελείο, ν ξφινο ηεο πξνιεπηηθήο επαλαηκάησζεο (ρεηξνπξγηθά ή κε 

αγγεηνπιαζηηθή θαη ηνπνζέηεζε stent) ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο παξακέλεη ακθηζβεηήζηκνο. Οη ελδείμεηο γηα πξνεγρεηξεηηθή ζηεθαληνγξαθία θαη 

επαλαηκάησζε είλαη ίδηεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο αζζελείο. Πξνυπφζεζε γηα ηελ 

δηελέξγεηα πξνεγρεηξεηηθήο επαλαηκάησζεο είλαη φηη ε επέκβαζε δελ είλαη επείγνπζα θαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο κε θαξδηνρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη αζθαιήο (Πίλαθαο 8).   

Πίλαθαο 8. πζηάζεηο γηα ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο κε θαξδηνρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ζε 

πξνεγεζείζα επαλαηκάησζε ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ 

πζηάζεηο  Καηεγνξία 

ύζηαζεο 

Δπίπεδν 

Σεθκεξίσζεο 

Με εμαίξεζε ηνπο αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, αζπκπησκαηηθνί 

αζζελείο  πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα κπνξεί λα ρεηξνπξγεζνχλ γηα κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρσξίο λέα ζηεθαληνγξαθία  

I B 

Αζζελείο πνπ πξέπεη λα ρεηξνπξγεζνχλ πξνγξακκαηηζκέλα γηα κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε, θαη έρνπλ πξφζθαηα ππνβιεζεί ζε 

αγγεηνπιαζηηθή κε ηνπνζέηεζε θνηλνχ Stent (BMS) ε επέκβαζε ζα 

πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί ζε 4 εβδνκάδεο θαη ζηελ ηδαληθή 

πεξίπησζε ζε 6 εβδνκάδεο 

IIa B 

Δάλ ζηνλ αζζελή έρεη ηνπνζεηεζεί επηθαιπκκέλν stent  (DES) ε 

επέκβαζε ζα πξέπεη λα πξνγξακαηηζηεί ζηνπο 12 κήλεο, ην δηάζηεκα 

απηφ κπνξεί λα κεησζεί ζηνπο 6 κήλεο ζε DES λεψηεξεο γεληάο  

IIa B 

Οη αζζελείο πνπ έρνπλ πξφζθαηα ππνβιεζεί ζε αγγεηνπιαζηηθή  (κε 

κπαιφλη ρσξίο ηελ ηνπνζέηεζε stent) ε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε κπνξεί λα γίλεη ην ιηγφηεξν 2 εβδνκάδεο αξγφηεξα 

IIa B 
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ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΑΗΘΖΗΑ Δ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΣΔΦΑΝΗΑΗΑ ΝΟΟ 

πσο θαη ζηνπο ππφινηπνπο αζζελείο, ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη 

θαηαλάισζεο νμπγφλνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο αζζελείο κε ζηεθαληαία λφζν πνπ ππνβάιινληαη ζε 

κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ζ δηαηήξεζε απηήο ηεο ηζνξξνπίαο (απνθπγή ηεο ηαρπθαξδίαο, 

ππέξηαζεο, ππφηαζεο, ππνμπγνλαηκίαο, νμέσζεο) είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή απφ εηδηθέο αλαηζζε-

ζηνινγηθέο ηερληθέο. Ζ δηαηήξεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη ηεο ζπζηεκαηηθήο αξηεξηαθήο 

πίεζεο ζην 20% ησλ πξνεγρεηξεηηθψλ ηηκψλ ζπληζηάηαη, σζηφζν ζην 50% λέσλ ηζραηκηθψλ 

επεηζνδίσλ δελ ζπλδένληαη κε κεηαβνιέο ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη ηελ ζπζηεκαηηθή αξηεξηαθή 

πίεζε. Ζ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πφλνπ βνεζάεη ζηνλ έιεγρν ηνπ stress ηελ έθθξηζε 

θαηερνιακηλψλ θαη ηελ ππεξπεθηηθφηεηα.  

Ζ ρνξήγεζε Β απνθιεηζηψλ θαίλεηαη φηη κεηψλεη ηελ εκθάληζε λέσλ επεηζνδίσλ θαη είλαη πην 

ζεκαληηθή απφ ηελ ρνξήγεζε απνθιεηζηψλ δηαχισλ αζβεζηίνπ.  Γηα ηελ ρνξήγεζε ληηξνγιπθεξίλεο 

δελ ππάξρνπλ επαξθή δεδνκέλα πνπ λα ζπζηήλνπλ ηελ πξνθπιαθηηθή ρνξήγεζε ληηξνγιπθεξίλεο ζε 

αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ. Σα θαξδηνινγηθά θάξκαθα, εθηφο ησλ αληηπεθηηθψλ δελ ζα πξέπεη λα 

δηαθφπηνληαη.  

Σα εξσηήκαηα πνπ ζα πξέπεη λα απαληεζνχλ φηαλ πξφθεηηαη λα ρνξεγήζνπκε αλαηζζεζία ζε 

ζηεθαληαίν αζζελή είλαη:  

 Πφζν επείγνπζα είλαη ε επέκβαζε; 

 Τπάξρεη ελεξγή θαξδηαθή λφζνο ; 

 Πφζν βαξηά είλαη ε επέκβαζε ζηελ νπνία ζα ππνβιεζεί ; 

 Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελή; 

 Πφζνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ έρεη γηα θαξδηνινγηθέο επηπινθέο πεξηεγρεηξεηηθά ; 

ηηο επείγνπζεο επεκβάζεηο πέξα απφ ην πεξηνξηζκέλν ηνπ ρξφλνπ ε θαξδηνινγηθή αμηνιφγεζε 

δελ ζα αιιάμεη ην είδνο ηεο επέκβαζεο, κπνξεί φκσο λα ηξνπνπνηήζεη ηελ δηεγρεηξεηηθή θαη 

κεηεγρεηξεηηθή αληηκεηψπηζε. 

ε κε επείγνπζεο αιιά αλαγθαίεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ε αμηνιφγεζε κπνξεί λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ αληηκεηψπηζε αιιά θαη ηελ ίδηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε θαη ζα πξέπεη λα δπγίδεηαη 

ν θίλδπλνο ησλ θαξδηνινγηθψλ επηπινθψλ κε ην φθεινο ηεο επέκβαζεο.  

ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ  

Πνιιά εξσηήκαηα θαη επηζηεκνληθέο αληηπαξαζέζεηο ππάξρνπλ γηα ην εάλ ε ηνπνπεξηνρηθή 

ππεξηεξεί ηεο γεληθήο αλαηζζεζίαο ή ην αληίζεην ζε βαξηά πάζρνληεο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε 

κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Ζ επίπησζε ηνπ είδνπο αλαηζζεζίαο έρεη ειεγρζεί κε αξθεηέο 

κειέηεο νη νπνίεο δελ θαηάθεξαλ λα ππνδείμνπλ ηελ ππεξνρή θάπνηαο απφ ηηο δχν.  Οη δεμηφηεηεο ηνπ 

αλαηζζεζηνιφγνπ θαη ε φιε αληηκεηψπηζε είλαη πην ζεκαληηθή απφ ηελ επηινγή ηεο αλαηζζεηηθήο 

ηερληθήο. Αζθαιήο ηερληθή είλαη απηή πνπ ν αλαηζζεζηνιφγνο γλσξίδεη θαιχηεξα. Κάζε είδνο 

αλαηζζεζίαο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία ν αλαηζζεζηνιφγνο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδεη.  
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ΔΠΗΛΟΓΖ MONITORING  

Πέξα απφ ην βαζηθφ monitoring (ΖΚΓξάθεκα 5 απαγσγψλ, άκεζε κέηξεζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, παξάκεηξνη πνπ αθνξνχλ ηνλ αεξηζκφ θαη ηελ νμπγφλσζε, ζεξκνθξαζία, 

δηνχξεζε)  ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο επηπιένλ monitoring κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε.   

Ζ ρξήζε monitor κε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο θαη αλάιπζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ δηα-

ζηήκαηνο ST είλαη ρξήζηκε, ζε αζζελείο κε γλσζηή ζηεθαληαία λφζν, ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη 

ζε αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, δηεγρεηξεηηθά αιιά θαη κεηεγρεηξεηηθά. Ζ δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ νπηηθή παξαθνινχζεζε.  

Ζ κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρή κε ζεξκναξαίσζε παξακέλεη ν θαιχηεξνο ηξφπνο κέηξεζεο 

αιιά ε ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο παξακέλεη έλα αληηθείκελν επηζηεκνληθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ. ε αζζελείο κε επεξεαζκέλε ηελ ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, κε 

βαιβηδνπάζεηεο, κε πλεπκνληθή ππέξηαζε ε ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο καο 

βνεζάεη ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε  ηνπ αζζελή, ζηελ επηινγή ηλνηξφπσλ θαη αγγεηνδξαζηηθψλ 

θαξκάθσλ θαη ζηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ. Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ νη ζχγρξνλνη 

θαζεηήξεο γηα ζπλερή κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ηνπ θνξεζκνχ ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε 

νμπγφλν καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ αλ αμηνινγεζνχλ ζσζηά βνεζάλ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε 

ηνπ αζζελή. Ο ππνινγηζκφο κεξηθψλ αηκνδπλακηθψλ παξακέηξσλ φπσο ησλ ζπζηεκαηηθψλ  θαη ησλ 

πλεπκνληθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκνη ζηελ βέιηηζηε αληηκεηψπηζε.  

Ζ δηνηζνθάγεηνο ππεξερνθαξδηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ζπρλά ζε θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο, αιιά θαη ζηηο κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο  κπνξεί λα καο θαλεί ρξήζηκε ζηελ 

αλίρλεπζε ηεο ηζραηκίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ αηκνδπλακηθά αζηαζή αζζελή.  

ΠΔΡΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΗΥΑΗΜΗΑ – ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ 

H ηζραηκία θαη ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη ίζσο ε ζνβαξφηεξε  θαξδηαθή επηπινθή ζε 

κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Μπνξεί λα ζπκβεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή 

πεξίνδν, παξά ηελ δπλεηηθά πξνζηαηεπηηθή δξάζε ησλ αλαηζζεηηθψλ θαη ηελ ιήςε κέηξσλ απφ ηνλ 

αλαηζζεζηνιφγν. Σα πεξηζζφηεξα πεξηεγρεηξεηηθά εκθξάγκαηα ζπκβαίλνπλ ηηο πξψηεο 34 – 48 ψξεο 

κεηεγρεηξεηηθά θαη  απνδίδνληαη ζε παξαηεηακέλεο δηαηαξαρέο πξνζθνξάο θαη δήηεζεο νμπγφλνπ 

παξά ζε ππάξρνπζα ζηεθαληαία λφζν. Ζ ζπρλφηεξε αηηία πξφθιεζεο δηαηαξαρψλ πξνζθνξάο θαη 

δήηεζεο νμπγφλνπ είλαη ε ηαρπθαξδία. Αχμεζε ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο > 80-90 b/min ζε αζζελή 

κε ζηεθαληαία λφζν ν νπνίνο ζε ζπλζήθεο εξεκίαο έρεη 50-60 b/min κπνξεί λα πξνθαιέζεη  ηζραηκία 

ηνπ κπνθαξδίνπ ε νπνία εάλ είλαη παξαηεηακέλε λα νδεγήζεη ζε έκθξαγκα. 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ελφο λένπ εκθξάγκαηνο ζε αζζελή κε πξνεγνχκελν έκθξαγκα 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ ρξφλν πνπ έρεη παξέιζεη απφ ην πξψην έκθξαγκα θαη απφ ηελ χπαξμε πεξηνρψλ 

πνπ ηζραηκνχλ. Ζ πηζαλφηεηα εκθάληζεο πεξηεγρεηξεηηθνχ εκθξάγκαηνο είλαη πεξίπνπ 5-6% κεηά 

απφ 6 κήλεο, ελψ ε ζλεηφηεηα ελφο πεξηεγρεηξεηηθνχ εκθξάγκαηνο είλαη 20-50%. Ζ ζπρλφηεηα εάλ 

δελ ππάξρεη πξνεγνχκελν έκθξαγκα είλαη 0,13%. Σα πεξηζζφηεξα εκθξάγκαηα ζπκβαίλνπλ 48-72 

ψξεο κεηεγρεηξεηηθά.  
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Άιιεο θαηαζηάζεηο (θνηλέο θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν) φπσο ππφηαζε (απφ 

ππνβνιαηκία, αηκνξξαγία, αγγεηνδηαζηνιή), ππέξηαζε (πφλνο, stress), αλαηκία, ππνμπγνλαηκία, 

ππεξθαπλία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ή λα επηδεηλψζνπλ ηελ ηζραηκία.   

Ζ πξνυπάξρνπζα θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία (ζπζηνιηθή ή δηαζηνιηθή) είλαη ζπρλή ζε 

ζηεθαληαίνπο αζζελείο επηδεηλψλεηαη κε ηελ ηζραηκία θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ.  

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖ ΗΥΑΗΜΗΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ  

Ζ πξψηκε αλαγλψξηζε ηεο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη ζεκαληηθή γηαηί ζπλήζσο 

πξνεγείηαη ηνπ εκθξάγκαηνο, φηαλ ηζραηκνχλ κεγάιεο πεξηνρέο ηνπ κπνθαξδίνπ, επηβαξχλεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο κε θίλδπλν θαξδηνγελνχο shock θαη ηέινο  αθφκε θαη  ηζραηκία 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζαλαηεθφξεο αξξπζκίεο (θνηιηαθή καξκαξπγή). Ζ 

ιήςε κέηξσλ θαη νη ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα πξνιάβνπλ ηηο κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο 

(έκθξαγκα κπνθαξδίνπ) ή λα πεξηνξίζνπλ ηελ έθηαζε ηεο βιάβεο.  

Οη πξψηεο ελδείμεηο γηα ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ  είλαη νη κεηαβνιέο ζην ΖΚΓξάθεκα, ην 

νπνίν απνηειεί θαη ην θπξηφηεξν εξγαιείν αθνχ είλαη κε παξεκβαηηθφ, πεξηιακβάλεηαη ζην βαζηθφ 

monitoring  θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε φιεο ηηο επεκβάζεηο. Οη κεηαβνιέο ηνπ δηαζηήκαηνο ST είλαη 

ζπλήζσο  ελδεηθηηθέο ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ εηδηθά εάλ ζπλνδεχνληαη κε ζηεζάγρε. Βέβαηα ζε 

αζζελείο ππφ γεληθή αλαηζζεζία δελ είλαη  δπλαηή ε αλαγλψξηζε ηεο ζηεζάγρεο θαη αθφκε 

ππάξρνπλ θαηαζηάζεηο (ζεξαπεία κε δαθηπιίηηδα, ειεθηξνιπηηθέο δηαηαξαρέο, πεξηθαξδίηηδα) πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ κεηαβνιέο ηνπ δηαζηήκαηνο ST. Άιιεο ειεθηξνθαξδηναγξαθηθέο 

κεηαβνιέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αιιά είλαη ιηγφηεξν εηδηθέο γηα ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ είλαη 

αλαζηξνθή ηνπ Σ, απνθιεηζκφο ζθέινπο θαη αξξπζκίεο.  Γηάθνξα ηερληθά πξνβιήκαηα, παιαηά 

monitor θαη θαιψδηα, artifact κεηψλνπλ θαηά πνιχ ηελ δηαγλσζηηθή αμία ηνπ ΖΚΓξαθήκαηνο ζηελ 

δηάγλσζε ηεο δηεγρεηξεηηθήο ηζραηκία.   

Γελ έρνπλ φιεο νη απαγσγέο ηελ ίδηα αμία ζηελ δηάγλσζε ηεο ηζραηκίαο. Ζ V5 είλαη ε πην 

επαίζζεηε θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΗΗ έρεη κεγάιε δηαγλσζηηθή αμία (>80%). Μεγάιε ζεκαζία έρεη 

επίζεο ε δπλαηφηεηα ηνπ monitor γηα αλάιπζε ηνπ δηαζηήκαηνο ST. Ζ ηθαλφηεηα γηα νπηηθή 

αλαγλψξηζε ησλ κεηαβνιψλ  ηνπ δηαζηήκαηνο  είλαη κηθξή (<50%).  

Ζ ρξήζε ηεο δηνηζνθάγεηαο ππεξερνθαξδηνγξαθίαο κπνξεί λα αληρλεχζεη κε κεγάιε 

αμηνπηζηία ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κε ηελ εληφπηζε ππνθηλεηηθψλ πεξηνρψλ. Μεηνλεθηήκαηα  ηεο 

κεζφδνπ απνηεινχλ ην θφζηνο, ε κεγαιχηεξε θακπχιε εθκάζεζεο, ε χπαξμε απνθιεηζκνχ ζθέινπο 

ή θνηιηαθνχ βεκαηνδφηε.  

Ζ ρξήζε ηνπ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο κπνξεί λα αληρλεχζεη πεξηεγρεηξεηηθή 

ηζραηκία κε κεηαβνιέο ζηελ πίεζεο απφ απφθξαμε ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία (PAOP) αιιά ε 

επαηζζεζία ηεο κεζφδνπ θαη ε ζεηηθή πξνγλσζηηθή ηεο αμία είλαη κηθξή.  

Απφ φινπο ηνπ θαξδηαθνχο δείθηεο ε πιένλ αμηφπηζηε είλαη ε κέηξεζε ηεο ηξνπνλίλεο. Αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ χπαξμε εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ αιιά κε ηελ επηβίσζε 

ηνπ αζζελή. Ζ κέηξεζε ηεο ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο κε ειεθηξνθαξδηνγξαθηθέο κεηαβνιέο ή κε 

ζσξαθηθφ πφλν ηππηθφ γηα νμχ ζηεθαληαίν ζχλδξνκν.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

Ο θίλδπλνο γηα θαξδηαθέο  πεξηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο ζηηο  κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο πξηλ ηελ επέκβαζε, απφ ηηο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο, 

απφ ην εάλ ε επέκβαζε είλαη επείγνπζα, απφ ηνλ ηχπν θαη ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο.  Ζ ζσζηή 

αμηνιφγεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ αζζελή, ε ιήςε κέηξσλ πξφιεςεο ησλ θαξδηαθψλ επηπινθψλ αιιά 

θαη ε πξψηκε αλαγλψξηζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπο, απνηεινχλ  ζεκαληηθνχο παξάγνληεο  πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε.  
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ΔΞΧΧΜΑΣΗΚΖ  ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  ΣΟΤ  ΔΝΖΛΗΚΔ - ΤΠΟΘΔΡΜΗΑ 

Διέλε Υαηδεθωζηέλνγινπ 

 

Ζ Δμσζσκαηηθή Κπθινθνξία (Δ.Κ.) είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ κε ηε ρξήζε εηδηθνχ 

κεραλήκαηνο ππνθαζίζηαηαη πξνζσξηλά ε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο θαη ησλ πλεπκφλσλ, επηηξέπνληαο 

έηζη ηε δηελέξγεηα επεκβάζεσλ θπξίσο θαξδηνρεηξνπξγηθψλ. Οη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ απηψλ 

νλνκάδνληαη εηδηθνί ή ηερληθνί εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο.  

Παηέξαο ηεο Δ.Κ. ζεσξείηαη ν John Gibbon ν νπνίνο ζηηο 20 Μαΐνπ 1953 ρεηξνχξγεζε 

επηηπρψο κηα γπλαίθα κε κεζνθνιπηθφ έιιεηκκα ρξεζηκνπνηψληαο γηα πξψηε θνξά κεράλεκα Δ.Κ. 

Πξηλ ηε ρξήζε ηνπ κεραλήκαηνο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ παζήζεηο ηεο θαξδηάο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηερληθέο φπσο ε ππνζεξκία φινπ ηνπ ζψκαηνο θαη ην cross-circulation. Ζ παξάθακςε ηνπ αίκαηνο 

απφ ηελ θαξδηά θαη ηνπο πλεχκνλεο εμαζθαιίδεη έλα εμαηξεηηθφ ρεηξνπξγηθφ πεδίν γηα ηηο επεκβάζεηο 

θαξδηάο θαη κεγάισλ αγγείσλ (Δηθφλα 1). 

 

To κεράλεκα ηεο Δ.Κ. απνηειείηαη απφ 4-5 αληιίεο εθ ησλ 

νπνίσλ ε πην ζεκαληηθή είλαη ε αξηεξηαθή πνπ κπνξεί λα είλαη 

αληιία ζεηηθήο κεηαηφπηζεο ή θπγνθεληξηθή. Σν πην ζεκαληηθφ 

εμάξηεκα ηεο Δ.Κ. είλαη ν νμπγνλσηήο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηε 

δεμακελή, ην ηκήκα κεκβξάλεο φπνπ γίλεηαη ε αληαιιαγή αεξίσλ 

θαη ην ζεξκνξπζκηζηή γηα λα επηηπγράλνπκε ηελ επηζπκνχκελε 

ζεξκνθξαζία ζηνλ άξξσζην. Οη νμπγνλσηέο ηειεπηαίαο γεληάο είλαη 

νμπγνλσηέο κεκβξάλεο θνίισλ ηλψλ (hollow fiber) απφ 

πνιππξνππιέλην ή πνιπκεζπιπεληέλην, νη νπνίνη θαζηεξψζεθαλ 

δηφηη εμαζθαιίδνπλ νκνηφκνξθε, ζηαζεξή θαη αμηφπηζηε κεηαθνξά 

αεξίσλ, ειάρηζηε βιάβε έκκνξθσλ ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο θαη 

δηαηήξεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ (Δηθφλα 2).  

 

Πξφθεηηαη ζπλνπηηθά 

γηα έλα θχθισκα φπνπ απφ 

ην θιεβηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αζζελή ην αίκα εθηξέπεηαη 

εθηφο ηνπ ζψκαηνο, 

νμπγνλψλεηαη, απνβάιιεηαη 

ην CO2 θαη επηζηξέθεη ζην 

αξηεξηαθφ ζθέινο ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αζζελή.  
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Σνπνζεηψληαο εηδηθέο θάλνπιεο σο επί ησλ πιείζησλ ζηελ θαξδηά (είηε ζην Γ.Κ. είηε ζηε Α 

θαη Κ θνίιε θιέβα) θαη ρξεζηκνπνηψληαο εηδηθνχο ζσιήλεο, ην θιεβηθφ αίκα ηνπ αξξψζηνπ 

ζπλήζσο κε ηε βαξχηεηα θαηαιήγεη ζηε δεμακελή ηνπ νμπγνλσηή. Με ηε ρξήζε ηεο αξηεξηαθήο 

αληιίαο νδεγείηαη ζην ηκήκα κεκβξάλεο νμπγνλψλεηαη, απνβάιιεηαη ην CO2 θαη επηζηξέθεη ζηνλ 

άξξσζην κε εηδηθή αξηεξηαθή θάλνπια πνπ θαηά πιεηνςεθία ηνπνζεηείηαη ζηελ αληνχζα ανξηή. 

Άξα ινηπφλ ην θχθισκα ηεο Δ.Κ. πνπ κπνξεί λα είλαη αλνηρηφ ή θιεηζηφ, εθηφο απφ ην βαζηθφ 

εμάξηεκα ησλ νμπγνλσηή απνηειείηαη απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο (απφ ρισξηνχρν πνιπβηλχιην ή 

ζηιηθφλε) ζε δηάθνξεο δηακέηξνπο, πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε πιαζηηθά ζπλδεηηθά (απφ 

πνιπαλζξαθηθφ). ην θχθισκα παξεκβάιινληαη δηάθνξα θίιηξα γηα ηελ θαηαθξάηεζε θπζαιίδσλ, 

εκβφισλ θαη βηνινγηθνχ πιηθνχ. ια απηά ηα πιηθά, είλαη πιηθά κηαο ρξήζεο.  

ην κεράλεκα ηεο Δ.Κ. ππάξρεη αθφκε ε αληιία ηνπ vent φπνπ πξνζαξκφδεηαη ζ‘ απηήλ 

ζσιήλαο κηθξήο δηακέηξνπ θαη ηνπνζεηψληαο ν ρεηξνπξγφο εηδηθφ θαζεηήξα ζηελ θαξδηά, ην αίκα 

πνπ ππάξρεη κέζα ζ‘ απηήλ επηζηξέθεη ζηε δεμακελή ηνπ νμπγνλσηή. Μία ή δχν αληιίεο 

αλαξξφθεζεο ηνπνζεηεκέλεο δίπια ζηελ αληιία ηνπ vent νδεγνχλ ην αίκα απφ ην ρεηξνπξγηθφ πεδίν 

επίζεο ζηε δεμακελή ηνπ νμπγνλσηή.  

Σέινο, ππάξρεη ε αληιία ρνξήγεζεο ηεο θαξδηνπιεγίαο. Σα θαξδηνπιεγηθά δηαιχκαηα 

πξνθαινχλ δηαζηνιηθφ arrest κε κεηαβνιή ζην δπλακηθφ εξεκίαο (-90mV) θαη ηνληηθέο απνθιίζεηο 

(Na, K, Ca, Cl) ζηα κπνθαξδηαθά θχηηαξα κε δχν κεραληζκνχο δξάζεηο: εμσθπηηάξην θαη 

ελδνθπηηάξην. Ζ θαξδηνπιεγία κπνξεί λα είλαη θξπζηαιιηθή ή αηκαηηθή κε αλαινγία 4:1 θαη 

ρνξεγείηαη κε ζθνπφ ηελ παχζε ηεο θαξδηάο θαη ηελ πξνζηαζία απηήο απφ ηζραηκία.  

ην κεράλεκα ηεο Δ.Κ. ππάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα κέηξεζεο πηέζεσλ, ρξνλφκεηξν, 

κείθηεο αεξίσλ θ.ά. εμαξηήκαηα.  

Γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θχθισκα ηεο Δ.Κ. ζα πξέπεη πξψηα λα απαεξσζεί, πξνζζέηνληαο 

πγξφ δηάιπκα σο επί ησλ πιείζησλ RL 1.400-2.000 ml (ζηνπο ελήιηθεο). Υξεζηκνπνηείηαη RL γηαηί 

νη ηηκέο ησλ ειεθηξνιπηψλ πνπ πεξηέρεη είλαη θνληά ζηηο ηηκέο ησλ ειεθηξνιπηψλ θιάζκαηνο. 

Αλάινγα κε ην πξσηφθνιιν θάζε Καξδηνρεηξνπξγηθήο θιηληθήο πξνζηίζεηαη επαξίλε 5.000-10.000 

IU δηηηαλζξαθηθά ζπλήζσο 50 meq θαη καλληηφιε 12,5-20 gr. ην θχθισκα πξνζηίζεηαη αίκα, 

πιάζκα θαη αιβνπκίλε φηαλ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παηδηά ή λενγλά, νπφηε εθαξκφδεηαη 

δηαθνξεηηθή ηερληθή.  

Καηά ηελ επαθή ηνπ αίκαηνο κε ην θχθισκα ηεο Δ.Κ. δηεγείξεηαη ν θαηαξξάθηεο ηεο πήμεο 

θαη έηζη θξίλεηαη άθξσο απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε λαηξηνχρνπ επαξίλεο ζπζηεκαηηθά 300-400 iu/kg Β 

ζψκαηνο. Με ηελ επαξίλε επηηαρχλεηαη ε εμνπδεηέξσζε ηεο ζξνκβίλεο απφ ηελ αληηζξνκβίλε ΗΗΗ θαη 

αλαζηέιιεηαη ε δξάζε ηνπ παξάγνληα Υα. Σν απνηέιεζκα ρνξήγεζεο ηεο επαξίλεο ειέγρεηαη κε ηε 

κέηξεζε ΑCT (ρξφλνο ελεξγνπνηεκέλεο πήμεο) ηηκή ACT > 480 sec. 

Ζ ξνή ηνπ αίκαηνο ζηελ αξηεξηαθή αληιία (πνπ ζπλήζσο είλαη ζπλερήο κπνξεί λα είλαη θαη 

ζθπγκηθή) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο ηνπ αξξψζηνπ θαη θπκαίλεηαη απφ  

2,4-1,8 lit/m2/min. Ζ πίεζε άξδεπζεο ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη απφ 50-70 mmHg ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο φκσο, φπσο απφθξαμεο ησλ θαξσηίδσλ, ζα πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε πην πςειά επίπεδα 

60-90 mmHg). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Δ.Κ. ζεκαληηθφο δείθηεο επαξθνχο άξδεπζεο ησλ ηζηψλ είλαη ε 

δηνχξεζε. Ζ απνβνιή ησλ νχξσλ πνπ ζα πξέπεη λα είλαη > 3 ml/kg/hr παξαθνινπζείηαη αλειιεηπψο 
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απφ ηνλ εηδηθφ Δ.Κ. ζνλ αθνξά ηηο ηηκέο αεξίσλ ηνπ αξηεξηαθνχ αίκαηνο PO2 = 200-250 mmHg, 

PCO2 35-45 mmHg, pH ~ 7,40. Ζ ηηκή ηνπ θνξεζκνχ ηνπ θιεβηθνχ αίκαηνο πξέπεη λα είλαη >65%, ε 

ηηκή ηνπ Ζt λα είλαη >20% θαη επηβάιιεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ ηηκή ησλ γαιαθηηθψλ δηφηη είλαη 

αμηφπηζηνο δείθηεο ππνμίαο θαη κε επαξθνχο άξδεπζεο ησλ ηζηψλ. Σέινο ε ηηκή ηνπ ζαθράξνπ αλ 

είλαη πάλσ απφ 180 mg/dl επηβάιιεηαη λα δηνξζψλεηαη. 

Κπξηόηεξεο επηπινθέο ηεο Δ.Κ.: 

 Καηαζηξνθή εκκφξθσλ ζηνηρείσλ αίκαηνο  

 Θξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα 

 Γηαηαξαρέο πεθηηθφηεηα 

 Δλεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο 

 πζηεκαηηθή θιεγκνλσδεο αληίδξαζε 

 Ομεία ή ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα 

 Νεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο 

 Ζπαηηθέο βιάβεο 

 Γαζηξεληεξνινγηθέο δηαηαξαρέο 

 

ΤΠΟΘΔΡΜΗΑ 

Ζ ππνζεξκία ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Δ.Κ. κε ζθνπφ λα πξνζηαηεπζνχλ φξγαλα δσηηθήο 

ζεκαζίαο θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ηεο θαηαλάισζεο 

νμπγφλνπ. Ζ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί αιιαγέο ζηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο φισλ ησλ 

βηνρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ, εηδηθά ησλ ελδπκηθψλ αληηδξάζεσλ.  

ηελ Καξδηνρεηξνπξγηθή κε ηελ Δ.Κ. θαη ηε ζπζηεκαηηθή ππνζεξκία επηηξέπεηαη κηθξφηεξε 

ξνή, ε νπνία φκσο εμαζθαιίδεη επαξθή αηκάησζε, κηθξφηεξε θαηαζηξνθή ζηνηρείσλ ηνπ αίκαηνο, 

θαιχηεξε πξνζηαζία ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ. Λφγσ κηθξφηεξεο αηκαηηθήο ξνήο 

ζηελ Δ.Κ. δηαζθαιίδεηαη θαζαξφηεξν ρεηξνπξγηθφ πεδίν, δηφηη ε ξνή ηεο θιεβηθήο επηζηξνθήο απφ 

ηηο βξνγρηθέο αξηεξίεο, ηηο πλεπκνληθέο θαη ηα κε ζηεθαληαία παξάπιεπξα αγγεία είλαη κεησκέλε.  

Ζ επηζηξνθή απηή ηνπ αίκαηνο έρεη ηε ζπζηεκαηηθή ζεξκνθξαζία θαη κπνξεί λα δεζηαζεί ε θαξδηά 

κε απνηέιεζκα θαθή πξνζηαζία ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηελ Δ.Κ. είλαη ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ηεο νμενβαζηθήο 

ηζνξξνπίαο θαηά ηελ ππνζεξκία. 

Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη:  ε alpha-stat θαη ε ph-stat. 

Οη ηηκέο ηνπ pH θαη ηεο κεξηθήο πίεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ (PCO2) ζε φια ηα ζειαζηηθά, 

κεηαβάιινληαη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία παξ‘ φιν πνπ ην πεξηερφκελν ηνπ δηνμεηδίνπ (CO2) ησλ 

ηζηψλ παξακέλεη ζηαζεξφ (θπζηνινγηθέο ηηκέο ζηνπο 37νC είλαη 7,40 γηα PH θαη 40 mmHg γηα 

PCO2). 

Οζνλ αθνξά ηε κεξηθή πίεζε ηνπ δηνμεηδίνπ, κε ηε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαβάιιεηαη 

ε δηαιπηφηεηα ησλ αεξίσλ ζηα δηάθνξα πδαηηθά δηαιχκαηα. Έηζη κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

πξνθαιεί αχμεζε ηεο δηαιπηφηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ πνπ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο κεξηθήο πίεζεο 

απηνχ (PCO2), παξφιν πνπ ην ζπλνιηθφ πεξηερφκελν ηνπ CO2 παξακέλεη ζηαζεξφ. Αληίζεηα, 
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αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζεκαίλεη αχμεζε ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ, κείσζε ηεο 

δηαιπηφηεηαο ηνπ αεξίνπ ζην λεξφ θαη ζπλεπψο αχμεζε ηεο PCO2.  

Ζ ζρέζε PH θαη κεηαβνιή ζεξκνθξαζίαο είλαη ιίγν πην πεξίπινθε. Δδψ ππάξρεη ζρέζε 

αλάκεζα ζην πεξηερφκελν ηνπ δηνμεηδίνπ (CO2) ελφο πδαηηθνχ δηαιχκαηνο θαη ζην ΡΖ. Πεξηζζφηεξν 

CO2 ζεκαίλεη απμεζε ησλ θαηηφλησλ πδξνγφλνπ (Ζ+) θαη άξα κείσζε ηνπ ΡΖ. Ζ ζρέζε απηή είλαη 

αλεμάξηεηε απφ ηε κεηαβνιή ηεο δηαιπηφηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ θαη ηε κεηαβνιή ηεο PCO2. 

ρεηίδεηαη κε ηε ζηαζεξά δηάζηαζεο ηνπ λεξνχ θαη ησλ πδαηηθψλ δηαιπκάησλ ησλ αζζελψλ νμέσλ 

θαη βάζεσλ. Απηφ πνπ θάλεη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη λα κεηαβάιιεη ηε ζηαζεξά 

δηάζηαζεο ησλ αζζελψλ νμέσλ θαη βάζεσλ. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ βηνινγηθψλ πγξψλ αθνινπζεί ην 

πξφηππν ηνπ λεξνχ. Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο νδεγεί ζε κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο δηάζηαζεο θαη 

κείσζε ησλ ηνληζκέλσλ παξαγψγσλ. ηε ζεξκνθξαζία ησλ 37 νC ην αίκα θαη ηα δηάθνξα ηζηηθά 

πγξά είλαη ειαθξψο αιθαιηθά φπσο ην πξφηππν ηνπ λεξνχ.  

ε αληίζεζε φκσο κε ην πξφηππν ηνπ λεξνχ ζηνλ νξγαληζκφ δηάθνξα ξπζκηζηηθά ζπζηήκαηα 

δηαηεξνχλ ηε ζρέζε [ΟΖ-/Ζ+] ζρεδφλ ζηαζεξή, παξά ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο έηζη ψζηε 

παξφιν πνπ ε κεηαβνιή ηνπ pH ηνπ αίκαηνο αθνινπζεί θακπχιε παξάιιειε κε απηή ηνπ πξφηππνπ 

ηνπ λεξνχ λα παξακέλεη αιθαιηθφ αθξηβψο γηαηί δηαηεξείηαη ε ειεθηξνρεκηθή ηζνξξνπία [ΟΖ-/Ζ+]. 

Αlpha-stat 

Κπξηφηεξν ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα είλαη ηεο ακηλνμένο ηζηηδίλε ιφγσ ηνπ ηκηδαδνιηθνχ 

δαθηπιίνπ ηεο. Καζψο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο κεηψλεηαη ην pH αιθαινπνηείηαη θαη φηαλ ε 

ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ην pH κεηψλεηαη ρσξίο λα γίλεηαη φμηλν αθξηβψο απφ ηε δξάζε ησλ 

ξπζκηζηηθψλ δηαιπκάησλ πνπ δηαηεξνχλ ηε ειεθηξνρεκηθή ηζνξξνπία [ΟΖ-/Ζ+]. 

Ο ιφγνο ησλ αληφλησλ ηεο ηζηηδίλεο πξνο ηα θαηηφληα [H+] ζηε βηνρεκεία νλνκάδεηαη alpha. 

Καη κε ην φξν alpha-stat πεξηγξάθεηαη ε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο ησλ νμενβαζηθψλ κεηαβνιψλ φπνπ 

ην pH αθήλεηαη λα κεηαβιεζεί φπσο επηβάιιεη ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ρσξίο λα 

δηαηαξάζζεηαη εμσγελψο ε ξπζκηζηηθή δξάζε ησλ πξσηετλψλ θαη ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ν ιφγνο  

[ΟΖ-/Ζ+] (θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ). Απιψο ε ζπλνιηθή ζπγθέληξσζε θαηηφλησλ 

πδξνγφλνπ κεηψλεηαη θαζψο κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ην pH αιθαινπνηείηαη πεξαηηέξσ. 

pH-stat 

Ζ ελαιιαθηηθή κέζνδνο δηαρείξηζεο ησλ νμενβαζηθψλ κεηαβνιψλ θαιείηαη pH-stat αθξηβψο 

επεηδή επηδηψθεη ζηαζεξφ pH, δηαηαξάζζνληαο φκσο ηελ ειεθηξνρεκηθή ζηαζεξφηεηα. Δπεηδή κε ηε 

κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ην CPB ην pH αιθαινπνηείηαη πεξαηηέξσ, επηδηνξζψλεηαη κε έλα 

είδνο αλαπλεπζηηθήο νμέσζεο πξνζζέηoληαο CO2.  

Παξ‘φιν πνπ ε ηερληθή ξχζκηζεο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο είλαη κηθξήο ζεκαζίαο ζηε 

κεηξίνπ βαζκνχ ππνζεξκία, κπνξεί λα απνβεί θξηηηθήο ζεκαζίαο ζηε βαζηά ππνζεξκία.  

Με ηε κέζνδν pH-stat ιφγσ απμεκέλνπ CO2 πξνθαιείηαη αγγεηνδηαζηνιή ζηα αγγεία ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ζπλεπψο θαιχηεξε αηκάησζε. Αθφκε ε απμεκέλε εγθεθαιηθή ξνή επλνεί ηε γξήγνξε 

εγθεθαιηθή ςχμε πξηλ απφ ηελ θπθινθνξηθή παχζε. χκθσλα κε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ε 

απμεκέλε εγθεθαιηθή ξνή εγθπκνλεί θηλδχλνπο, κηθξνεκβνιέο, εγθεθαιηθφ νίδεκα θαη πςειή 

ελδνθξάληα πίεζε. 
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Ζ δηαρείξηζε κηαο ζηαζεξήο ελδνθπηηαξηθήο ειεθηξνρεκηθήο νπδεηεξφηεηαο θαίλεηαη 

ζεκαληηθή γηα ηε θπζηνινγηθή θπηηαξηθή ιεηηνπξγία. Τςειήο ελέξγεηαο θσζθνξηθά απνζέκαηα 

κπνξεί λα εμαληιεζνχλ αλ ην ελδνθπηηάξην pH αιιάμεη θαη αθφκε έλα άξηζην pH δηαζθαιίδεη ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ησλ ελδχκσλ. Δπίζεο ε ειεθηξνρεκηθή νπδεηεξφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηαηήξεζε ηεο Donnan ηζνξξνπίαο θαηά κήθνο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ψζηε λα επηηξαπεί 

θπζηνινγηθή ελδνθπηηάξηα ζπγθέληξσζε αληφλησλ θαη πνζφηεηαο λεξνχ. 

Πξνηείλεηαη ινηπφλ κηα δηαζηαπξσκέλε ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία λα εθαξκφδεηαη pH-stat ηα 

πξψηα 10 min ηεο ςχμεο, ψζηε λα παξέρεηαη ην κέγηζην ηεο εγθεθαιηθήο θαηαζηνιήο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εθαξκφδεηαη alpha-stat ψζηε λα απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή νμέσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πνιχ βαζηάο ππνζεξκίαο.  

Ζ ππνζεξκία πξνθαιεί κείσζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζε φια ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. κσο 

θάπνηα φξγαλα φπσο νη ζθειεηηθνί κχεο θαη ηα άθξα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε κείσζε. Αθνινπζνχλ νη 

λεθξνί, ηα ζπιαγρληθά φξγαλα, ε θαξδηά θαη ν εγθέθαινο. Παξ‘φιε ηε κείσζε ζηε ξνή δελ ππάξρεη 

δηαθνξά ζηελ αξηεξηνθιεβηθή πεξηεθηηθφηεηα O2 πνπ ππνδειψλεη φηη θαιχπηνληαη νη κεηαβνιηθέο 

απαηηήζεηο. 

Με ηελ ςχμε ν θαξδηαθφο ξπζκφο κεηψλεηαη, ε ζπζηαιηηθφηεηα κπνξεί λα κείλεη ζηαζεξή ή λα 

απμεζεί. Οη αξξπζκίεο γίλνληαη πην ζπρλέο φζν πέθηεη ε ζεξκνθξαζία θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί 

θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο, θνιπηθή θαη θνηιηαθή καξκαξπγή θαη αζπζηνιία. Ο κεραληζκφο γηα 

φια απηά είλαη άγλσζηνο, πηζαλφλ φκσο εκπιέθνληαη δηαηαξαρέο ζηνπο ειεθηξνιχηεο θαη ε έιιεηςε 

ηζνξξνπίαο ζην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα.  

Oη λεθξνί έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλαινγηθά κείσζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο απ‘ φια ηα άιια 

φξγαλα. Ζ ππνζεξκία απμάλεη ηηο αγγεηαθέο αληηζηάζεηο ησλ λεθξψλ, νδεγψληαο ζε κείσζε ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο ηνπ θινηνχ. Μεηψλεη επίζεο ηε ζσιελαξηαθή κεηαθνξά Να, Ζ2Ο, Cl θαη ηε 

ζπγθεληξσηηθή ηθαλφηεηα ησλ λεθξψλ. Ζ ξνή ησλ νχξσλ ζπλήζσο απμάλεηαη, αιιά κεξηθέο θνξέο 

ιφγσ ηεο εθθξηλφκελεο απφ ην ζηξεο ADH κπνξεί θαη λα κεησζεί. Ζ αηκναξαίσζε θαηά ηελ Δ.Κ. 

αληηξξνπεί ηηο παξαπάλσ αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ππνζεξκίαο φζνλ αθνξά ηελ αηκαηηθή ξνή θαη ηε 

λεθξηθή ιεηηνπξγία.  

Γεληθά ζεκαληηθή επαηηθή βιάβε κε ην ππνζεξκηθφ by-pass ζπάληα ζπκβαίλεη. Ζ επαηηθή 

αξηεξηαθή αηκαηηθή ξνή πέθηεη αλαινγηθά κε ηελ θαξδηαθή παξνρή. Ζ πην ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

ππνζεξκίαο είλαη ε κείσζε ηεο κεηαβνιηθήο θαη εθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ήπαηνο. Απηφ έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα λα ηξνπνπνηείηαη ε δξάζε ησλ θαξκάθσλ θαη νη απαηηήζεηο ηνπο. Με ηελ επαλαζέξκαλζε ε 

επαηηθή δξαζηεξηφηεηα επηζηξέθεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνζεξκίαο παξαηεξείηαη ζπρλά ππεξγιπθαηκία. Απηή νθείιεηαη ζηελ 

γιπθνγνλφιπζε θαη γιπθνλενγέλεζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ έθθξηζε θαηερνιακηλψλ θαη ζηε 

κεησκέλε ελδνγελή παξαγσγή ηλζνπιίλεο ή ζηελ αληίζηαζε ησλ ηζηψλ ζ‘απηή. Ζ εμσγελήο 

ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή.  

Παξαηεξείηαη επίζεο αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ηζηψλ ζε λεξφ θπξίσο ιφγσ ηεο 

αηκναξαίσζεο ελψ ζπγρξφλσο ιφγσ ηεο ππνζεξκίαο παξαηεξείηαη κεησκέλε θάζαξζε ηνπ λεξνχ θαη 

κεησκέλε ζπγθέληξσζε θαιίνπ ζην πιάζκα πνπ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο σζκσηηθφηεηαο. 

Απνηέιεζκα θαη ησλ δχν είλαη ε θπηηαξηθή δηφγθσζε θαη ην νίδεκα. Δπίζεο πξνθαιεί 
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αμηνζεκείσηεο αιιαγέο ζηελ πεξηθεξηθή θπθινθνξία. Οη ζπζηεκαηηθέο θαη νη πλεπκνληθέο 

αληηζηάζεηο απμάλνληαη κε ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο < 26 νC).  

Ζ ππνζεξκία απνηειεί κηα απφ ηεο πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, αγγεηνρεηξνπξγηθέο, λεπξνρεηξνπξγηθέο θαη επεκβάζεηο ήπαηνο θαη 

λεθξψλ.  

ηηο πεξηζζφηεξεο θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ε ππνζεξκία είλαη ήπηα ή κεηξίνπ βαζκνχ  

> 28νC. 

H πην δξακαηηθή αιιά πξνζηαηεπηηθή εθαξκνγή ηεο ππνζεξκίαο είλαη ε βαζηά ππνζεξκηθή 

θπθινθνξηθή παχζε (DHCA). Ο εγθέθαινο είλαη ην φξγαλν πνπ δηαηξέρεη ηνλ πςειφηεξν θίλδπλν 

λα ππνζηεί βιάβεο αλ ην δηάζηεκα ηεο θπθινθνξηθήο παχζεο δελ είλαη αζθαιέο.  

Aζθαιή δηάξθεηα θπθινθνξηθήο παύζεο 

Θεξκνθξαζία  Αζθαιήο ρξόλνο (mins)  

36  1  

32  5  

28  10  

24  20  

20  30-40  

16  45-60  

 

Ζ κείσζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ε ζπζζψξεπζε ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο κπνξεί λα επηθέξεη 

ηαρέσο κφληκε εγθεθαιηθή βιάβε ή λέθξσζε.  
 

2. Σα ηφληα Ca παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζραηκηθή βιάβε ηνπ εγθεθάινπ. Ζ ππνμία νδεγεί ζηελ 

απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηψλ φπσο ην γινπηακηληθφ, ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηνπο δηαχινπο 

NMDA (N-methyl-D-aspartate). Ζ ελεξγνπνίεζε απηή ησλ δηαχισλ δηεπθνιχλεη ηελ ελδνθπηηάξηα 

ζπζζψξεπζε ηφλησλ Ca. Ζ επεξρφκελε δηαηαξαρή ζηα επίπεδα Ca επηθέξεη δπζιεηηνπξγία ησλ 

κηηνρνλδξίσλ θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θπηηαξηθφ ζάλαην.  

H ππνζεξκία αλαζηέιιεη θαη ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο νδνχο. Δίλαη γλσζηφ φηη κεηψλεη ην 

ξπζκφ εγθεθαιηθνχ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο θαη ηνπ νμπγφλνπ. Γηα θάζε πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο 1 νC ν θπηηαξηθφο κεηαβνιηζκφο ζηνλ εγθέθαιν, κεηψλεηαη θαηά 5-7%, άξα ζηνπο  

20 νC είλαη πεξίπνπ ην 20% απ‘ φηη ζην επίπεδν ηεο λνξκνζεξκίαο.  

Ζ εγθεθαιηθή κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα παξφιν πνπ κεηψλεηαη φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ 

πνηέ φκσο δελ παχεη εληειψο αθφκε θαη ζηνπο 0 oC. 

O ξπζκφο ηεο ςχμεο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζηαζία ηνπ εγθεθάινπ απφ ελδερφκελε 

βιάβε. Γελ πξέπεη λα ππάξρνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αξξψζηνπ θαη 

ζηελ παξνρή αίκαηνο πνπ δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ Δ.Κ. (Ρπζκφο ςχμεο: 0,7-1,5 oC/min). 

Γηα λα θαηαιάβνπκε κε πνην κεραληζκφ ε 

ππνζεξκία παξέρεη λεπξνπξνζηαζία είλαη 

ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπκε ηηο δχν θχξηεο 

νδνχο πνπ νδεγνχλ ζε ηζραηκηθή βιάβε ζηνλ 

εγθέθαιν.  

1. ηαλ ππάξρεη έιιεηςε νμπγφλνπ ην ΑΣΡ 

ζπληίζεηαη κέζσ αλαεξφβηαο γιπθφιπζεο ην 

νπνίν φκσο δελ επαξθεί γηα λα εμαζθαιίζεη κηα 

θπζηνινγηθή λεπξηθή ιεηηνπξγία. Καηά ζπλέπεηα 

έρνπκε ζπζζψξεπζε γαιαθηηθνχ νμένο ζηνπο 

λεπξψλεο πνπ επηθέξεη κείσζε ηνπ 

ελδνθπηηάξηνπ pH.  
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Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο αλάκεζα ζην θιεβηθφ αίκα πνπ επηζηξέθεη 

ζηελ Δ.Κ. θαη ζην αξηεξηαθφ αίκα πνπ δηνρεηεχεηαη ζηνλ άξξσζην λα κελ μεπεξλάεη ηνπο 10νC, 

πξνο απνθπγή θπζαιίδσλ. ηαλ πξφθεηηαη γηα βαζηά θπθινθνξηθή παχζε, κφιηο επηηεπρζεί ε 

επηζπκνχκελε ζεξκνθξαζία 15-18oC ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί ε Δ.Κ. γηα 10-15 min πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ arrest πξνο απνθπγή επαλαζέξκαλζεο ηνπ εγθεθάινπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαζέξκαλζεο ν 

ξπζκφο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη πην αξγφο (0,2-0,5oC/min).  

Ζ ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα αλεβαίλεη ~ 1 oC αλά 3 min πξνο απνθπγή κεηνπζίσζεο ησλ 

πξσηετλψλ.  

Ζ πην αζθαιήο θαη ελδεηθηηθή κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ε ξηλνθαξπγγηθή θαη ε 

ηπκπαληθή γηαηί είλαη πην θνληά ζηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εγθεθάινπ θαη ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

θχζηεο γηαηί αληηθαηνπηξίδεη ηε ζεξκνθξαζία ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο.  

χκθσλα κε πνιιέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη θξίλεηαη ζεκαληηθφ λα απνθεπρζεί ε εγθεθαιηθή 

ππεξζεξκία ε νπνία ζπζρεηίδεηαη κε εγθεθαιηθέο βιάβεο θαη απμεκέλε ζλεηφηεηα.  

Δπαθφινπζν ηεο ηζραηκίαο θαη αλνμίαο είλαη ην θαηλφκελν ―no-reflow‖. Ζ εγθεθαιηθή 

κηθξνθπθινθνξία δηαθφπηεηαη πνιπεζηηαθά θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαξθή επαλαηκάησζε 

φηαλ ε ξνή μαλαξρίδεη. Ζ αηηηνινγία ηεο εκθάληζεο απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δελ είλαη απφιπηα 

θαηαλνεηή αιιά πηζαλφλ εκπιέθεηαη ε γινηφηεηα ηνπ αίκαηνο, ε ζχζπαζε ησλ ιείσλ κπψλ εμαηηίαο 

ηνπ απμεκέλνπ εμσθπηηάξηνπ θαιίνπ θαη νη πξνηξηρνεηδηθέο παξεθθιίζεηο. Μηθξνζθνπηθέο 

θπηηαξηθέο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν ζπκβαίλνπλ σο έλαλ βαζκφ κεηά απφ ππνζεξκία ζηνπο 18oC, 

αλεμάξηεηα αλ ε ξνή ζηελ Δ.Κ. ήηαλ ζθπγκηθή ή ζπλερήο ή αλ εθαξκφζζεθε θπθινθνξηθή παχζε.  

Δθηφο απφ ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο φζνλ αθνξά ην monitoring ηνπ εγθεθαιηθνχ 

κεηαβνιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπθινθνξηθήο παχζεο ε κέηξεζε ηνπ θιεβηθνχ θνξεζκνχ  

> 95% απφ ηελ έζσ ζθαγίηηδα θιέβα ππνδειψλεη κεησκέλν Ο2 extraction θαη ειάρηζηε εγθεθαιηθή 

δξαζηεξηφηεηα (SJvO2). Σν ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα δελ είλαη πάληα αμηφπηζηνο δείθηεο ηεο 

κεησκέλεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο ε εγθεθαιηθή νμπκεηξία ε νπνία είλαη κηα κε 

επεκβαηηθή κέζνδνο φπνπ έκκεζα κεηξάεη ηελ νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ ηνπ εγθεθάινπ ζχκθσλα κε ηα 

πξφηππα θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη θαη πνπ εθδφζεθαλ απφ ην American 

Society of Extracorporeal Technology (Α.C.E.T) ε εγθεθαιηθή νμπκεηξία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Δ.Κ.  

Δπεηδή φπσο έρεη αλαθεξζεί ην ελδερφκελν εγθεθαιηθήο βιάβεο κε ηε βαζηά ππνζεξκηθή 

θπθινθνξηθή παχζε είλαη εθηθηφ εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο νξζφδξνκεο ή παιίλδξνκεο αηκάησζεο 

ηνπ εγθεθάινπ κε ζθνπφ ηε κείσζε λεπξνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

κεγαιχηεξνπ ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ ζηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο.  

 

Abstract 

Cardiopulmonary bypass-Hypothermia 

Extracorporeal circulation is the circulation outside of the body, so the cardiopulmonary bypass is a 

technique or a procedure that the blood via a pump and an oxygenator avoids both the heart and the lungs. 

The person who operates the heart and the lung machine is a technologist called “pefusionist”. 
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The heart lung machine is a device that used to support the body during surgical procedures while 

the heart is stopped and consists from 4-5 pumps and the oxygenator. The oxygenator is an apparatus that 

removes CO2 and adds oxygen to the blood, which is normally the work of the lungs so the venous blood 

from the venous system is directed into the oxygenator‟s reservoir. Through the pump blood is directed to 

the membrane part where it is oxygenated and returns back to the patient through the arterial line and 

cannulae. Ancillary components of the circuit permit functions such as venting suction cardioplegia 

delivery and other tasks but this system must be de-aired using prime usually RI (1400 ml-2000 ml). Before 

the beginning of bypass, heparin is administered (300-400 iu/kg) and the anticoagulant effect is evaluated 

by ACT values (=480 sec). Injury to some degree or another occurs in all patients who undergo CPB. 

Hypothermia is employed during CPB in order to provides a degree of organ protectionby the 

reductionof metabolic rate and oxygen consumption. So during hypothermia the appropriate acid base 

management strategy is mandatory using Alpha stat or PH stat methods. Alpha-stat regulation preserves 

the ration of [OH
-
] to [H

-
] as temperature decreases allowing optimum function of many enzymes while 

PH-stat regulation maintains an absolute constant [H+] regardless temperature and requires addition of 

[H+] usually as CO2 with the cooling. Finally, a mixed acid-based strategy is suggested mainly for the 

protection of the brain. The brain is the organ at greatest risk for injury requiring attention during cooling 

and rewarming after deep or profound hypethermia in order to avoid deleterious neurocongitive injuries. 

 

Key words: cardiopulmonary bypass, oxygenator, hypethermia, acid base balance 
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ΓΗΟΗΟΦΑΓΔΗΟ ΤΠΔΡΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Μαηζαίνο Σζαγθνύξηαο 

 

Σν 1843, ν Christian Doppler αλέθεξε φηη ηα άζηξα θαίλνληαη λα έρνπλ δηαθνξεηηθά ρξψκαηα 

φηαλ ε παξαηήξεζε γίλεηαη απφ θάπνην ζηαζεξφ ζεκείν ζηε γε. Γηεηχπσζε ινηπφλ ηελ άπνςε, φηη 

παξφιν πνπ ηα άζηξα εθπέκπνπλ ιεπθφ θσο (ζε φιν ηνπ ην θάζκα), ηα δηαθνξεηηθά ρξψκαηα 

νθείινληαη ζηελ θίλεζε ησλ άζηξσλ ζε ζρέζε κε ηνλ παξαηεξεηή. Ζ θίλεζε απηή πξνθαιεί κηα 

κεηαβνιή ηνπ κήθνπο θχκαηνο (ή κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο) ηνπ θσηφο πνπ θζάλεη ζηνλ 

παξαηεξεηή. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάζζεθε θαηλφκελν Doppler θαη έρεη εθαξκνγή ζε θάζε θχκα 

ηνπ νπνίνπ είηε ε πεγή παξαγσγήο είηε ν παξαηεξεηήο θηλνχληαη. Ζ κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο πνπ 

πξνθχπηεη είλαη επζέσο αλάινγε ηεο ζρεηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ παξαηεξεηή σο πξνο ηελ πεγή. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ έλα ερεηηθφ θχκα αληαλαθιάηαη απφ κηα δνκή ε νπνία θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηνπ παξαηεξεηή, επηζηξέθεη ζε απηφλ κε ζπρλφηεηα ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα 

εθπνκπήο. Αληίζεηα, έλα ερεηηθφ θχκα πνπ αληαλαθιάηαη απφ έλα αληηθείκελν ην νπνίν 

απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ παξαηεξεηή, επηζηξέθεη ζε απηφλ κε ζπρλφηεηα ε νπνία είλαη κηθξφηεξε 

απφ ηελ ζπρλφηεηα εθπνκπήο.  

Ζ αξρή απηή εθαξκφδεηαη ζηελ ερνθαξδηνγξαθία. ηαλ κία δέζκε ππεξήρσλ δηαπεξλά ηνπο 

αλζξψπηλνπο ηζηνχο, αληαλαθιάηαη απφ θάζε αλαηνκηθή δνκή αλάινγα κε ηα ―αθνπζηηθά‖ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθά. ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο κε Doppler, δέζκε ππεξήρσλ 

πςειήο ζπρλφηεηαο (2-7 MHz) αληαλαθιάηαη απφ ηα θηλνχκελα εξπζξά αηκνζθαίξηα. Ζ κεηαβνιή 

ηεο ζπρλφηεηαο πνπ πξνθχπηεη θαζψο ηα θχκαηα ησλ ππεξήρσλ αληαλαθιψληαη απφ ηα θηλνχκελα 

εξπζξά αηκνζθαίξηα, παξέρεη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο, ηηο βαιβίδεο θαη ηα κεγάια αγγεία. Ζ δηαθνξά αλάκεζα 

ζηελ ζπ- ρλφηεηα ηνπ θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη θαη ζηε ζπρλφηεηα ηνπ θχκαηνο πνπ αληαλαθιάηαη 

(Doppler Shift, Γf) εθθξάδεηαη ζε Hertz. Ζ εμίζσζε Doppler πνπ ζρεηίδεη ηελ ηαρχηεηα ησλ 

θηλνχκελσλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ κε ηε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο είλαη: 

     2 . f0 
. V . ζπλζ 

          Γf =       (1) 
c 

φπνπ f0 είλαη ε ζπρλφηεηα ηνπ εθπεκπφκελνπ θχκαηνο, V είλαη ε ηαρχηεηα ησλ θηλνχκελσλ εξπζξψλ 

αηκνζθαηξίσλ (ζε cm/sec), ζ είλαη ε γσλία κεηαμχ ηνπ άμνλα ηεο δέζκεο ησλ ππεξήρσλ θαη ηεο 

θαηεχζπλζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο θαη c είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζηνπο ηζηνχο (1560 m/sec). Έηζη, 

γηα κία δεδνκέλε ζπρλφηεηα εθπνκπήο ππεξήρσλ, ε ηαρχηεηα ηεο αηκαηηθήο ξνήο είλαη: 

     k . Γf 
    V =       (2) 
     ζπλζ 

φπνπ k είλαη κία ζηαζεξά. Δίλαη πξνθαλέο φηη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα αθξηβή εθηίκεζε ησλ 

ηαρπηήησλ ξνήο είλαη ε θαηά ην δπλαηφλ παξάιιειε θαηεχζπλζε ηεο δέζκεο ησλ ππεξήρσλ σο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο.  
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Ζ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηαγξαθφκελε κεηαβνιή ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ θχκαηνο ησλ 

ππεξήρσλ θαη ζηελ πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ξνήο ηνπ αίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε γσλία ζ, ηε γσλία 

δειαδή αλάκεζα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δέζκεο ησλ ππεξήρσλ θαη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο 

ξνήο. ε ηδαληθέο ζπλζήθεο, ε δέζκε ησλ ππεξήρσλ θαηεπζχλεηαη παξάιιεια πξνο ηε θνξά ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο, κε απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη ε γσλία απηή. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηαβνιή 

ηεο ζπρλφηεηαο ηεο αλαθιψκελεο δέζκεο ππεξήρσλ αληηθαηνπηξίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηαρχηεηα ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο. Χζηφζν, ζηελ θιηληθή πξάμε, ε δέζκε ησλ ππεξήρσλ είλαη αδχλαην λα ηνπνζεηείηαη 

ζε θάζε πεξίπησζε παξάιιεια κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο, νπφηε αλαγθαζηηθά 

αλαπηχζζεηαη ε γσλία ζ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε γσλία ζ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε ππνεθηίκεζε 

ηεο πξαγκαηηθήο ηαρχηεηαο ηεο αηκαηηθήο ξνήο. ηηο πεξηζζφηεξεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο, αλ ε γσλία 

πξφζπησζεο είλαη κηθξφηεξε ησλ 30 κνηξψλ, ην ιάζνο πνπ πξνθχπηεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ηαρχηεηαο ξνήο είλαη θιηληθά απνδεθηφ (<14%). Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη νη κεηξήεηο θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ερνθαξδηνγξαθία κε Doppler εμαξηψληαη θαη απφ ηνλ 

εμεηαζηή, θαζψο ε εμαζθάιηζε κεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο απαηηεί ηε 

δηελέξγεηα ηεο εμέηαζεο απφ ζρνιαζηηθφ θαη έκπεηξν εμεηαζηή.  

Μέζνδνη ερνθαξδηνγξαθηθήο κειέηεο  

Οη παξαθάησ κέζνδνη ερνθαξδηνγξαθηθήο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηελ θιηληθή πξάμε:  

 B - mode (Brightness - Φσηεηλφηεηα)  

 M - mode (Motion - Κίλεζε)  

 PW - mode (Pulsed Wave Doppler - Παικηθνχ Κχκαηνο Doppler)  

 CW - mode (Continuous Wave Doppler - πλερνχο Κχκαηνο Doppler)  

 CDI - mode (Color Doppler Imaging - Απεηθφληζε κε Έγρξσκν Doppler)  

 TDI - mode (Tissue Doppler Imaging - Απεηθφληζε κε Ηζηηθφ Doppler)  

To Β - Mode παξέρεη δηδηάζηαηε απεηθφληζε θαη είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο, θαζψο παξέρεη 

κνξθνινγηθή πιεξνθφξεζε. Σν M - Mode, ην νπνίν θάπνηε απνηεινχζε ηε κφλε κέζνδν γηα 

κνξθνινγηθή απεηθφληζε, ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα δεπηεξεπφλησο, γηα ηε δηελέξγεηα αθξηβέζηεξσλ 

κεηξήζεσλ, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ B - Mode. Σν παικηθφ, ην ζπλερέο θαη ην έγρξσκν Doppler 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αηκαηηθή ξνή.  

Καηά ηελ επνρή πνπ θπξηαξρνχζε ην M - Mode, ε δηαγλσζηηθή αμία ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο 

πεξηνξίδνληαλ ζε αζζελείο κε ζηέλσζε ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο ή κε πεξηθαξδηαθή ζπιινγή. 

Αθνινχζεζε ε επνρή ηεο δηδηάζηαηεο ερνθαξδηνγξαθίαο, ε νπνία θαηέζηεζε εθηθηή ηελ ιήςε 

πνιιαπιψλ ηνκνγξαθηθψλ απεηθνλίζεσλ ηεο θαξδηάο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Ζ ηερληθή απηή αλαδείρζεθε 

ζχληνκα σο ε κέζνδνο εθινγήο γηα ηελ αλαίκαθηε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ 

θαξδηαθψλ θνηινηήησλ, ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο θίλεζεο ησλ βαιβίδσλ, ηεο χπαξμεο ελδνθαξδηαθψλ 

καδψλ θαη λνζεκάησλ ηνπ πεξηθαξδίνπ ή ησλ κεγάισλ αγγείσλ.  

Ο κε αηκαηεξφο πξνζδηνξηζκφο ηεο δηακηηξνεηδηθήο θιίζεο πίεζεο ζε αζζελείο κε ζηέλσζε ηεο 

κηηξνεηδνχο βαιβίδαο, κε ηε βνήζεηα ερνθαξδηνγξαθηθήο ηερληθήο πνπ βαζίδνληαλ ζην θαηλφκελν 

Doppler πεξηγξάθεθε ην 1976. Ζ ηερληθή βαζίδνληαλ ζηε κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο δηακέζνπ ηεο 

βαιβίδαο πνπ παξνπζίαδε ζηέλσζε. Ζ ίδηα ηερληθή ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλέρεηα γηα ηε κειέηε πςειψλ 

ηαρπηήησλ ξνήο πνπ εληνπίδνληαλ είηε ζηελ θαξδηά είηε ζηα κεγάια αγγεία, παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα 
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αθξηβνχο θαη αμηφπηζηεο κέηξεζεο ηεο αλαπηπζζφκελεο θιίζεο πίεζεο. Με ηε ρξήζε ηεο 

ερνθαξδηνγξαθίαο κε Doppler κπνξνχλ λα ππνινγηζζνχλ κε αθξίβεηα θιηληθά ζεκαληηθέο αηκνδπλακηθέο 

παξάκεηξνη, φπσο ε δηαβαιβηδηθή θιίζε πίεζεο, ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πίεζεο θαζψο θαη νη πηέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο.  

Μία άιιε ζεκαληηθή πξνζθνξά ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο κε Doppler είλαη ε δπλαηφηεηα αθξηβνχο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο νγθνκεηξηθήο ξνήο (volumetric flow). Ζ ηερληθή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ηνπ ιφγνπ ηεο πλεπκνληθήο πξνο ηε ζπζηεκαηηθή αηκαηηθή ξνή 

(Qp/Qs) θαζψο θαη ηνπ εκβαδνχ ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ.  

Ζ εμέηαζε κε παικηθφ Doppler ησλ ηαρπηήησλ ξνήο δηακέζνπ ησλ θνιπνθνηιηαθψλ βαιβίδσλ, 

αιιά θαη ησλ ηαρπηήησλ ξνήο ησλ πλεπκνληθψλ θαζψο θαη ησλ επαηηθψλ θιεβψλ παξέρεη πνιχηηκε 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηε δηαζηνιηθή ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο. Έηζη, ε ερνθαξδηνγξαθία είλαη κία 

δπλακηθή αλαίκαθηε κέζνδνο, πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρεη ηφζν αηκνδπλακηθή φζν θαη αλαηνκηθή 

πιεξνθφξεζε ζε αξθεηέο θαξδηαθέο παζήζεηο. ε επηιεγκέλεο πεξηπηψζεηο αζζελψλ, φια ηα δηαγλσζηηθά 

δεδνκέλα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ιήςε ησλ θιηληθψλ απνθάζεσλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κεηά απφ 

κία ιεπηνκεξή ερνθαξδηνγξαθηθή κειέηε ρσξίο λα απαηηείηαη αηκαηεξφο θαξδηαθφο θαζεηεξηαζκφο.  

Ζ ερνθαξδηνγξαθία κε Doppler παικηθνχ θχκαηνο ζπλίζηαηαη ζηε δηαιείπνπζα εθπνκπή 

―παικηθψλ νκνβξνληηψλ‖ ππεξήρσλ κε ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα (Pulse Repetition Frequency, PRF). Σα 

θχκαηα ησλ ππεξήρσλ αληαλαθιψληαη απφ ηα θηλνχκελα εξπζξά αηκνζθαίξηα. Ζ ιήςε ησλ αλαθιψκε- 

λσλ θπκάησλ γίλεηαη ζηα κεζνδηαζηήκαηα ηεο εθπνκπήο. Σα ζήκαηα πνπ αλαθιψληαη απφ ηζηνχο 

δηαθνξεηηθνχ βάζνπο ιακβάλνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρξφλνπο. Με γλσζηή ηελ ηαρχηεηα κεηάδνζεο ησλ 

ππεξήρσλ ζηνλ θαξδηαθφ ηζηφ, είλαη δπλαηφ λα εμεηάδεηαη ιεπηνκεξεηαθά ε ηαρχηεηα ηεο αηκαηηθήο ξνήο 

ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν κίαο θαξδηαθήο θνηιφηεηαο ή ελφο κεγάινπ αγγείνπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. ηα 

ζχγρξνλα κεραλήκαηα ερνθαξδηνγξαθίαο, ν φγθνο δείγκαηνο (sample volume) κπνξεί λα γίλεη νξαηφο ζε 

δηζδηάζηαηε απεηθφληζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

To παικηθφ Doppler ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηζδηάζηαηε απεηθφληζε (B - mode ή 

CDI - mode) κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηδαληθήο ζέζεο ζηελ νπνία πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ν φγθνο 

δείγκαηνο, ψζηε λα κεηξεζεί ε ηαρχηεηα ξνήο. ηελ θαηαγξαθή ησλ ηαρπηήησλ ξνήο κε παικηθφ 

Doppler, ν νξηδφληηνο άμνλαο παξηζηά ηνλ ρξφλν (sec), ελψ o θάζεηνο άμνλαο απεηθνλίδεη ηελ ηαρχηεηα 

ξνήο (m/sec). Ο νξηδφληηνο άμνλαο ηζνδπλακεί κε ηαρχηεηα αηκαηηθήο ξνήο ίζε κε κεδέλ, ηα ζήκαηα 

πάλσ απφ απηφλ αληηζηνηρνχλ ζε ζεηηθή ηαρχηεηα ξνήο (δειαδή ζε αηκαηηθή ξνή πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο 

ηνλ ερνκεηαηξνπέα), ελψ θάησ απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα ε αηκαηηθή ξνή είλαη αξλεηηθή (απνκαθξχλεηαη 

δειαδή απφ ηνλ ερνκεηαηξνπέα). Ζ θιηληθή ρξεζηκφηεηα ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο κε παικηθφ Doppler είλαη 

ε κέηξεζε ηαρπηήησλ ξνήο κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε κία ζπγθεθξηκέλε “αλαηνκηθή” ζέζε.  

Ζ θπκαηνκνξθή ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν δηαθέξεη, αλάινγα κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αηκαηηθήο ξνήο. ε αηκαηηθή ξνή κε γξακκηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε 

ηαρχηεηα ξνήο ζηελ ανξηή, ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θηλνχληαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θαη κε ηελ ίδηα 

πεξί- πνπ ηαρχηεηα. Ζ θαηαγξαθή ηνπ παικηθνχ Doppler δείρλεη ζηελφ εχξνο θαηαλνκήο ηεο ηαρχηεηαο 

ξνήο, κε επθξηλή απεηθφληζε ηεο θπκαηνκνξθήο. ηαλ ε ξνή είλαη ζηξνβηιψδεο, φπσο ζπκβαίλεη ζε 

κεηαζηελσηηθή αηκαηηθή ξνή, ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θηλνχληαη πξνο δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο κε 

δηαθνξεηηθέο ηαρχηεηεο. Χο απνηέιεζκα, ε θπκαηνκνξθή ησλ ηαρπηήησλ ξνήο ζε ζπλάξηεζε κε ην 

ρξφλν θαίλεηαη επξχηεξε θαη ιηγφηεξν επθξηλήο.  
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Ζ ερνθαξδηνγξαθία κε Doppler ζπλερνχο θχκαηνο ρξεζηκνπνηεί ερνκεηαηξνπέα κε δπν θξπζηάι- 

ινπο ππεξήρσλ, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο εθπέκπεη ζπλερψο δέζκε ππεξήρσλ, ελψ ν άιινο ιακβάλεη 

ζπλερψο ηα αλαθιψκελα ζήκαηα. Με ηελ ηερληθή απηή γίλεηαη δεηγκαηνιεςία νινθιήξνπ ηνπ θάζκαηνο 

ησλ ηαρπηήησλ ξνήο θαηά κήθνο ηεο πνξείαο ηεο δέζκεο ησλ ππεξήρσλ. Ζ ερνθαξδηνγξαθία κε ζπλερέο 

Doppler ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε κέηξεζε πςειψλ ηαρπηήησλ ξνήο κέζσ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ βιάβεο κε ζηέλσζε ή αλεπάξθεηα.  

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ηεο ερνθαξδηνγξαθίαο κε Doppler ζηελ εθηίκεζε ησλ αη- 

κνδπλακηθψλ παξακέηξσλ είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηε κέηξεζε ηεο θιίζεο πίεζεο (pressure gradient). 

ηαλ έλαο ζπγθεθξηκέλνο φγθνο αίκαηνο πεξλά απφ κία βαιβίδα κε ζηελσηηθή βιάβε, ε αηκαηηθή ξνή 

επηηαρχλεηαη. Καηά κήθνο ηεο ζηελσηηθήο βιάβεο παξαηεξείηαη ειάηησζε ηεο πίεζεο, πνπ είλαη αλάινγε 

κε ηε δηαθνξά ησλ ηαρπηήησλ ξνήο (πξηλ θαη κεηά ηε ζηέλσζε), φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαθάησ 

απινπνηεκέλε εμίζσζε ηνπ Bernoulli: 

ΓΡ = 4 . V
2 

φπνπ ΓP είλαη ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ ησλ δχν θνηινηήησλ ζε mmHg θαη V είλαη ε κέγηζηε 

ηαρχηεηα ξνήο πνπ κεηξείηαη κε ερνθαξδηνγξαθία κε Doppler ζπλερνχο θχκαηνο (ζε m/sec). Ζ 

εμίζσζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζζεί (1) ζηε κειέηε ηεο θιίζεο πίεζεο θαηά κήθνο πεξηνρψλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζηελσηηθέο βιάβεο (2) ζηε κειέηε ηεο θιίζεο πίεζεο κεηαμχ δχν θαξδηαθψλ 

θνηινηήησλ φηαλ ππάξρνπλ βιάβεο πνπ πξνθαινχλ αλεπάξθεηα (3) ζηε κειέηε ηεο θιίζεο πίεζεο 

κεηαμχ δχν θνηινηήησλ ή κεγάισλ αγγείσλ φηαλ ππάξρνπλ κε θπζηνινγηθέο επηθνηλσλίεο (χπαξμε 

ειιείκκαηνο ηνπ κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο, παξακνλή αλνηθηνχ ηνπ Βνηαιιείνπ Πφξνπ).  

ΓΗΟΗΟΦΑΓΔΗΟ ΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ  

Ηζηνξηθή αλαδξνκή – Βαζηθέο αξρέο  

Σν 1971, νη Side θαη Gosling αλέθεξαλ πξψηνη ηε δηνηζνθάγεην πξνζπέιαζε γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο αηκαηηθήο ξνήο ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο ζηνλ άλζξσπν, ρξεζηκνπνηψληαο ερν-

θαξδηνγξαθία κε Doppler ζπλερνχο θχκαηνο. Σα ακέζσο επφκελα έηε αθνινχζεζαλ πεηξακαηηθέο 

κειέηεο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηνηζνθάγεηνο πξνζπέιαζε κε ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο 

αηκαηηθήο ξνήο θαη ηεο θίλεζεο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο.  

Σν 1976, νη Frazin θαη ζπλεξγάηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηε δηνηζνθάγεην πξνζπέιαζε γηα ηε ιήςε 

ερνθαξδηνγξαθήκαηνο M - Mode. Ο ερνκεηαηξνπέαο ζπλδέζεθε κε ηελ ππεξερνγξαθηθή κνλάδα 

κέζσ ελφο ιεπηνχ (3 mm), εχθακπηνπ, νκναμνληθνχ θαισδίνπ. Ζ δπλαηφηεηα σζηφζν ηνπ εμεηαζηή 

λα ειέγρεη ηνλ ερνκεηαηξνπέα θαη λα θαηεπζχλεη ηε δέζκε ησλ ππεξήρσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Σν 

1977, νη Hisanaga θαη ζπλεξγάηεο ρξεζηκνπνίεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ θιηληθή πξάμε 

ππεξερνγξαθηθή κνλάδα κε δπλαηφηεηα δηδηάζηαηεο απεηθφληζεο ηεο θαξδηάο κε ηε δηνηζνθάγεην 

πξνζπέιαζε. Ζ δηνηζνθάγεηνο ερνθαξδηνγξαθία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ θιηληθή 

πξάμε απφ ην 1987, φηαλ εηζήρζε ε απεηθφληζε κε έγρξσκν Doppler. Σν 1989, νη Omoto θαη 

ζπλεξγάηεο αλέπηπμαλ δηεπίπεδν δηνηζνθάγεην ερνκεηαηξνπέα (Biplane Transesophageal 

Transducer).  

Ζ δηνηζνθάγεηνο ερνθαξδηνγξαθία απνηειεί δηαγλσζηηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπο 

ππεξήρνπο κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο θαξδηάο κέζσ ηνπ ―αθνπζηηθνχ παξαζχξνπ‖ ηνπ νηζνθάγνπ. ηε 
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δηνηζνθάγεην ερνθαξδηνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη ηξνπνπνηεκέλν ελδνζθφπην, ζηελ άθξε ηνπ νπνίνπ 

έρεη ελζσκαησζεί ερνκεηαηξνπέαο εθπνκπήο ππεξήρσλ ηδηαίηεξα πςειήο ζπρλφηεηαο (3,5 έσο 7,5 

MHz), θαζψο ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ερνκεηαηξνπέα θαη ησλ θαξδηαθψλ δνκψλ είλαη ηδηαίηεξα 

κηθξή θαη δελ παξεκβάιινληαη αλαηνκηθά κφξηα φπσο ζσξαθηθφ ηνίρσκα, πλεχκνλαο θ. ά.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο κπνξεί λα ξπζκηζηεί ε θιίκαθα ηνπ γθξίδνπ (Grayscale) θαζψο 

θαη ε ελίζρπζε (Gain), ην βάζνο ηεο ζάξσζεο (Depth), ε πεξηνρηθή κεγέζπλζε (Zoom ή Regional 

Expansion Selection, RES) θ.ά. Ζ ηαπηφρξνλε (ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν) απεηθφληζε ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ζηελ νζφλε ηεο Ζρνθαξδηνγξαθηθήο Μνλάδαο ζπκβάιιεη ζηελ θαιχηεξε 

ζπζρέηηζε ησλ ερνθαξδηνγξαθηθψλ επξεκάησλ κε ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ.  

Ο ερνκεηαηξνπέαο ν νπνίνο επξίζθεηαη ζηελ άθξε ηνπ δηνηζνθάγεηνπ θαζεηήξα 

ερνθαξδηνγξαθίαο (probe) δεκηνπξγεί δέζκε ππεξήρσλ δίθελ ξηπηδίνπ. Ζ ζάξσζε ζηε κνλνεπίπεδε 

(monoplane) δηνηζνθάγεηα ερνθαξδηνγξαθία αθνξά ην νξηδφληην επίπεδν ζε ζρέζε κε ηελ θνξπθή 

ηνπ probe. ηε δηεπίπεδε (biplane) ερνθαξδηνγξαθία, έλαο δεχηεξνο ερνκεηαηξνπέαο επξίζθεηαη 

ηνπνζεηεκέλνο ζηελ θνξπθή ηνπ νηζνθαγηθνχ probe. Σν ξηπίδην ηεο δέζκεο ππεξήρσλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ερνκεηαηξνπέα ζαξψλεη ην θαηαθφξπθν επίπεδν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηε δηεπίπεδε 

δηνηζνθάγεην ππεξερνθαξδηνγξαθία ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζάξσζεο ζε δχν, θάζεηα κεηαμχ ηνπο 

επίπεδα (νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν). Ζ απεηθφληζε πνπ ηειηθά εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηεο 

ζπζθεπήο ησλ ππεξήρσλ έρεη θαη απηή ζρήκα ξηπηδίνπ, ηνπ νπνίνπ ε θνξπθή (ζηελφ ηκήκα) 

αληηζηνηρεί ζηηο νπίζζηεο (πξνο ηνλ νηζνθάγν) αλαηνκηθέο δνκέο, ελψ ε βάζε (επξχ ηκήκα) 

αληηζηνηρεί ζηηο πεξηζζφηεξν πξφζζηεο αλαηνκηθέο πεξηνρέο.  

Οη δηνηζνθάγεηνη ερνκεηαηξνπείο (transesophageal transducers) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά 

ηελ πξψηε πεξίνδν εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ήηαλ κνλνεπίπεδνη (monoplane), κε δπλαηφηεηα ιήςεο 

ηνκψλ θαηά ην βξαρχ άμνλα θαη ηεζζάξσλ θνηινηήησλ. Αξγφηεξα, κε ηε ρξήζε δηεπίπεδνπ (biplane) 

θαη πνιπεπίπεδνπ (multiplane) ερνκεηαηξνπέα, δφζεθε ε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο πεξηζζφηεξσλ 

ηνκψλ ηεο θαξδηάο, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξε θάκςε ή ζηξνθή ηνπ άθξνπ ηνπ δηνηζνθάγεηνπ 

ερνκεηαηξνπέα. Ζ δηνηζνθάγεηνο ερνθαξδηνγξαθία απνηειεί ρξήζηκε δηαγλσζηηθή κέζνδν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ελαιιαθηηθά ζηηο θαηαζηάζεηο εθείλεο θαηά ηηο νπνίεο ε δηαζσξαθηθή εμέηαζε είλαη 

ηερληθά πξνβιεκαηηθή, ελψ ην θιηληθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκν.  

Ζ δηνηζνθάγεηνο ερνθαξδηνγξαθία ηείλεη λα είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζε 

ζπγθεθξηκέλα θιηληθά εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηε δηαζσξαθηθή ερνθαξδηνγξαθία.  

Oη απεηθνλίζεηο ηεο θαξδηάο πνπ ιακβάλνληαη κε ηε δηνηζνθάγεην ερνθαξδηνγξαθία είλαη 

παξφκνηεο κε ηηο απεηθνλίζεηο αλαθνξάο ηεο δηαζσξαθηθήο πξνζπέιαζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε 

αλαγλψξηζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηνπ απεηθνληδφκελνπ επηπέδνπ ζάξσζεο 

δελ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Καζψο φκσο ε ζάξσζε γίλεηαη απφ ηελ νπίζζηα επηθάλεηα ηεο θαξδηάο, 

ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηε δηαζσξαθηθή 

πξνζπέιαζε. Έηζη, ε ηαπηνπνίεζε αιιά θαη ε απεηθφληζε ησλ επί κέξνπο αλαηνκηθψλ δνκψλ είλαη 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξν ζχλζεηε απφ φηη θαίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο 

νηζνθάγνο πξνβάιιεη εκπφδηα ζηελ ειεχζεξε θίλεζε ηνπ δηνηζνθαγείνπ θαζεηήξα ερνθαξδην-

γξαθίαο (probe), γεγνλφο πνπ θάπνηεο θνξέο δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ αθξηβή επζπγξάκκηζε ησλ 

ιακβαλφκελσλ απεηθνλίζεσλ κε ηνπο αλαηνκηθνχο άμνλεο ηεο θαξδηάο. Έηζη, ν εμεηαζηήο έρεη λα 
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αζρνιεζεί κε απεηθνλίζεηο πνπ φρη κφλν είλαη αλεζηξακκέλεο, αιιά έρνπλ πεξηζηξαθεί ζε ζρέζε κε 

ηε ζπλήζε απεηθφληζε ησλ αλαηνκηθψλ δνκψλ ζηε δηαζσξαθηθή ερνθαξδηνγξαθία.  

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη ζπλήζεηο απεηθνλίζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνλ νηζνθάγν 

δελ απνηεινχλ απεηθνλίζεηο αλαθνξάο, θαζψο είλαη αδχλαηνλ λα είλαη επαθξηβψο πξνζαλαην-

ιηζκέλεο σο πξνο ην ρψξν. Έηζη, είλαη κάιινλ δχζθνιε ε αθξηβήο αλαπαξαγσγή δηζδηάζηαησλ 

πνζνηηθψλ κεηξήζεσλ θαζψο θαη κεηξήζεσλ επηθαλεηψλ. 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΤΔ ΑΠΔΗΚΟΝΗΔΗ ΣΖ ΓΗΟΗΟΦΑΓΔΗΟΤ ΖΥΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΗΑ  

Ζ απεηθόληζε ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο (Pulmonary Artery View)  

ηελ απεηθφληζε απηή θαίλνληαη ηα κεγάια αγγεία ηεο θαξδηάο, κε ηελ αληνχζα ανξηή ζε 

δηαηνκή θαηά ην βξαρχ ηεο άμνλα. Σν ζηέιερνο θαζψο θαη ε δεμηά θαη ε αξηζηεξή πλεπκνληθή 

αξηεξία θαίλνληαη ζε ινμή δηαηνκή. Ζ απεηθφληζε απηή είλαη ηδεψδεο γηα ηε κειέηε κε Doppler ησλ 

ηαρπηήησλ ξνήο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, θαζψο ην θεληξηθφ επίπεδν ζάξσζεο είλαη παξάιιειν 

κε ηελ θαηεχζπλζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο.  

Ζ απεηθόληζε ησλ ηεζζάξσλ θνηινηήησλ θαηά ηνλ επηκήθε άμνλα (Long Axis, 4 Chamber 

View)  

Ζ απεηθφληζε απηή πεξηιακβάλεη:  

  Σηο ηέζζεξηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο (ην δεμηφ θφιπν, ηε δεμηά θνηιία, ηνλ αξηζηεξφ θφιπν θαη ηελ 

αξηζηεξή θνηιία)  

  Σηο θνιπνθνηιηαθέο βαιβίδεο (ηξηγιψρηλα θαη κηηξνεηδή)  

  Σα δηαθξάγκαηα (κεζνθνιπηθφ θαη κεζνθνηιηαθφ).  

ηελ απεηθφληζε απηή θαίλεηαη θαζαξά ην δεμηφ ηκήκα ηεο θαξδηάο, κε ηελ ηξηγιψρηλα 

βαιβίδα νξαηή ζηνλ επηκήθε άμνλα, ελψ απεηθνλίδνληαη επίζεο ν δεμηφο θφιπνο θαη ε δεμηά θνηιία. 

ηελ απεηθφληζε απηή θαίλεηαη θαη ν επηκήθεο άμνλαο ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο ηεο θαξδηάο, δειαδή 

ν αξηζηεξφο θφιπνο, ε κηηξνεηδήο βαιβίδα θαη ε αξηζηεξή θνηιία. Ο αξηζηεξφο θφιπνο ρξεζηκεχεη 

σο ―αθνπζηηθφ παξάζπξν‖.  

Ζ δηαγαζηξηθή απεηθόληζε θαηά ην βξαρύ άμνλα (Transgastric, Short Axis View)  

ηελ απεηθφληζε απηή θαίλνληαη ε αξηζηεξή θνηιία, ην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα θαη ε δεμηά 

θνηιία ζε εγθάξζηα δηαηνκή. Σν ζρήκα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ζηελ απεηθφληζε απηή είλαη θπθιηθφ, 

ελψ ηεο δεμηάο κελνεηδέο. Σν νπίζζην ηνίρσκα ηεο θαξδηάο απεηθνλίδεηαη ζην άλσ κέξνο ηεο νζφλεο, 

ην πξφζζην ηνίρσκα ζην θάησ κέξνο θαη ε δεμηά θνηιία ζην αξηζηεξφ πιάγην ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. 

Ζ απεηθφληζε απηή απνηειεί νπζηαζηηθά αλεζηξακκέλν είδσιν ηεο θαηά ην βξαρχ άμνλα 

απεηθφληζεο ησλ θνηιηψλ ηεο δηαζσξαθηθήο πξνζπέιαζεο.  

Γηα ηε ιήςε ηεο απεηθφληζεο απηήο απαηηείηαη ε εηζαγσγή ηνπ δηνηζνθαγείνπ θαζεηήξα 

ερνθαξδηνγξαθίαο (probe) ζην ζηφκαρν. Οη απεηθνλίζεηο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαηά ην βξαρχ 

άμνλα κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ 6 δηαθνξεηηθά επίπεδα:  

1. ην επίπεδν ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο  

2. ην επίπεδν ησλ ηελνληίσλ ρνξδψλ  

3. ην επίπεδν ηνπ θνξπθαίνπ ηκήκαηνο ησλ ζεινεηδψλ κπψλ  
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4. ην επίπεδν ηεο κεζφηεηαο ησλ ζεινεηδψλ κπψλ  

5. ην επίπεδν ηεο βάζεο ησλ ζεινεηδψλ κπψλ 6. ην επίπεδν ηεο θνξπθήο ηεο θαξδηάο.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ φηη ε θαηά ην βξαρχ άμνλα απεηθφληζε ζην επίπεδν 

ηεο κεζφηεηαο ησλ ζεινεηδψλ κπψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ην ζπλερέο monitoring ησλ 

πεξηνρηθψλ δηαηαξαρψλ θηλήζεσο ηνπ ηνηρψκαηνο δηεγρεηξεηηθά, ζηηο θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε ηεο δηακφξθσζεο ηνπ κεζνθνηιηαθνχ 

δηαθξάγκαηνο ζε αζζελείο κε δπζιεηηνπξγία ηεο δεμηάο θνηιίαο.  

Υξήζε ηεο δηνηζνθαγείνπ ερνθαξδηνγξαθίαο ζηε ΜΔΘ / Υεηξνπξγείν  

ηνπο βαξέσο πάζρνληεο, κεραληθά αεξηδφκελνπο αζζελείο ηεο ΜΔΘ, νη εθαξκνγέο ηεο 

δηνηζνθαγείνπ ερνθαξδηνγξαθίαο πεξηιακβάλνπλ:  

  ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε επεηζνδίσλ αλεμήγεηεο βαξηάο αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο  

  ηελ εθηίκεζε ηεο νγθαηκίαο  

  ηε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ηεο ηζραηκίαο θαη ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ  

  ηε δηάγλσζε ησλ επηπινθψλ ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ, φπσο ε ξήμε ηνπ κεζνθνηιηαθνχ 

δηαθξάγκαηνο, ε ξήμε ζεινεηδνχο κπφο ή ηελνληίνπ ρνξδήο, ε αλάπηπμε αλεπξχζκαηνο ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο, ε αλάπηπμε ζξφκβνπ ζηελ αξηζηεξή θνηιία θ.ά.  

 ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζηνιηθήο θαη δηαζηνιηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο  

  ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο δεμηάο θνηιίαο  

  ηνλ αλαίκαθην πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπζηνιηθήο πίεζεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ηε δηάγλσζε 

πλεπκνληθήο ππέξηαζεο  

 ηελ εθηίκεζε ηεο κνξθνινγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ  

  ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ κεραληθψλ βαιβίδσλ - βηνπξνζέζεσλ θαζψο θαη ηεο 

χπαξμεο παξαβαιβηδηθψλ δηαθπγψλ  

  ηε δηαγλσζηηθή πξνζπέιαζε κπνθαξδηνπαζεηψλ  

  ηε δηάγλσζε ζπγγελψλ θαξδηνπαζεηψλ  

  ηελ επηβεβαίσζε ή ηνλ απνθιεηζκφ ηεο δηάγλσζεο ηεο βαθηεξηδηαθήο ελδνθαξδίηηδαο.  

  ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ  

  ηε δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο χπαξμεο δεμηναξηζηεξήο επηθνηλσλίαο ζην επίπεδν ηνπ κε- 

ζνθνιπηθνχ δηαθξάγκαηνο (Patent Foramen Ovale, PFO) ζε πεξηπηψζεηο αλζεθηηθήο ή αλε- 

μήγεηεο ππνμπγνλαηκίαο  

  ηε δηάγλσζε παζήζεσλ ηεο ανξηήο  

  ηε δηάγλσζε ηεο χπαξμεο ππεδσθνηηθψλ ζπιινγψλ (εηδηθά ζην αξηζηεξφ εκηζσξάθην)  

  ηε δηάγλσζε εζηηψλ εκβνινγέλεζεο ζηηο θαξδηαθέο θνηιφηεηεο (ζξφκβνη ζην σηίν ηνπ αξηζηεξνχ 

θφιπνπ, κχμσκα αξηζηεξνχ θφιπνπ, ελδνθαξδίηηδα θ.ά.)  

  ηελ εθηίκεζε ηεο παζνινγίαο ηνπ πνιπηξαπκαηία, ηδηαίηεξα δε απηνχ κε θάθσζε ζψξαθα  

  ηε δηάγλσζε ηεο καδηθήο πλεπκνληθήο εκβνιήο  

  ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο δεμηάο θαη ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο  
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  ηε δηάγλσζε θαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο δχζθνιεο απνδέζκεπζεο απφ ην 

κεραληθφ αεξηζκφ  

  ηελ εθηίκεζε ηεο δξάζεο ησλ ζεξαπεπηηθψλ ρεηξηζκψλ (ρνξήγεζε πγξψλ, ρνξήγεζε ηλνηξφπσλ 

θ.ά.)  

  ην κε αηκαηεξφ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο  

  ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο  

  ηελ εθηίκεζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο ππνςεθίσλ δσξεηψλ νξγάλσλ ζψκαηνο (θαξδηάο) επί 

εγθεθαιηθνχ ζαλάηνπ. 
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ΠΑΘΖΔΗ ΑΟΡΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ.  

ΠΑΘΖΔΗ ΜΗΣΡΟΔΗΓΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ 

Αλαζηάζηνο Πέηξνπ 

 

ε φιεο ηηο βαιβηδνπάζεηεο, ε θχξηα κεηαβνιή ηεο θπζηνινγίαο έγθεηηαη ζηε κεηαβνιή ησλ 

ζπλζεθψλ θφξηηζεο ηεο θνηιίαο πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε βαιβίδα. Γηα παξάδεηγκα ε 

αξηζηεξή θνηιία (left ventricle, LV) δέρεηαη απμεκέλν θνξηίν πίεζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηέλσζεο 

ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο (Aortic Valve, AV) θαη απμεκέλν θνξηίν φγθνπ ζηελ αλεπάξθεηα ηεο 

ανξηηθήο ή ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο (mitral Valve, MV). Αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηέλσζεο 

ηεο MV ε LV δέρεηαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν θνξηίν φγθνπ θαη πίεζεο ζε θάζε θαξδηαθφ θχθιν ελψ 

ηαπηφρξνλα ε δεμηά θνηιία (Right Ventricle, RV) ζηαδηαθά αλαγθάδεηαη λα εμσζήζεη απέλαληη ζηηο 

απμεκέλεο πηέζεηο ηνπ αξηζηεξνχ θφιπνπ (Left Atrium, LA) θαη ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο. 

ηαδηαθά αλαπηχζζνληαη δηάθνξνη αληηζηαζκηζηηθνί κεραληζκνί, φπσο ε δηάηαζε (νμεία ε ρξφληα) 

ή/θαη ε ππεξηξνθία ηνπ κπνθαξδίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε κεηαβνιέο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ θαη ηνπ 

αγγεηαθνχ ηφλνπ. Γεπηεξνγελψο απηέο νη κεηαβνιέο νδεγνχλ ζε κεηαβνιέο ηεο επελδνηφηεηαο ησλ 

θνηιηψλ (είηε ζε δηάηαζε, είηε ζε ππεξηξνθία), ηζραηκία ηνπ ππεξηξνθηθνχ κπνθαξδίνπ, αξξπζκίεο 

θαη πξννδεπηηθή δπζιεηηνπξγία ηνπ κπνθαξδίνπ.    

Ζ παζνθπζηνινγηθή πξνέιεπζε θαη ε έληαζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ βαιβηδνπαζεηψλ δελ 

είλαη πάληα επθξηλήο θαη αλαινγηθή. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αλεπάξθεηα ηεο MV, ε πξννδεπηηθή 

δηάηαζε ηεο LV νδεγεί ζε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ζπζηαιηηθφηεηάο ηεο θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 

θαη ηελ κε αλαζηξέςηκε, βαξηά ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηεο ρσξίο λα εθδεισζεί αμηνζεκείσηε 

ζπκπησκαηνινγία. Αληίζεηα ζηελ ζηέλσζε ηεο AV κπνξεί λα εκθαλίδεηαη δχζπλνηα πνπ δελ 

νθείιεηαη ζε δηαηαξαρή ηεο ζπζηνιηθήο αιιά ηεο δηαζηνιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε 

κείσζε ηεο επελδνηφηεηαο ηεο LV, αχμεζε ηεο ηειν-δηαζηνιηθήο ηεο πίεζεο θαη ησλ πηέζεσλ ηεο 

πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο.  

Οη αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή βαιβηδνπαζεηψλ έρνπλ ζπρλά πλεπκνληθή 

ππέξηαζε, ζνβαξή δπζιεηηνπξγία ησλ θνηιηψλ θαη δηαηαξαρέο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ. Ζ επηηπρή 

ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζε ηέηνηνπο αζζελείο βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ παζνθπζηνινγηθνχ 

ππνζηξψκαηνο θαη ησλ αλακελφκελσλ κεηαβνιψλ ηνπ, ησλ ζπλζεθψλ θφξηηζεο θαη ησλ 

απνζεκάησλ αληηζηάζκηζεο ψζηε λα επηηεπρζεί κία θιηληθά απνδεθηή νκνηφζηαζε ηνπ 

θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο. ηε πξνζπάζεηα απηή ζεκαληηθφ ξφιν πξνζθέξεη εθηφο ησλ άιισλ θαη 

ε δη-νηζνθάγεηα ππεξερνγξαθία πνπ κπνξεί λα «απεηθνλίζεη» ηηο εθάζηνηε ηζνξξνπίεο θαη ηηο 

δηαξθείο πεξηεγρεηξεηηθέο κεηαβνιέο ηνπο.  

ΣΔΝΧΖ ΣΖ ΑΟΡΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ – AORTIC STENOSIS – AS 

ηνλ δπηηθφ θφζκν ε AS είλαη ε ζπρλφηεξε βαιβηδνπάζεηα. Σν 50% ησλ AS νθείινληαη ζε 

δίπηπρε AV ε νπνία πξννδεπηηθά επαζβεζηψλεηαη. Αθνινπζεί ζε ζπρλφηεηα ε αζβεζηνπνηεηηθή 

ζηέλσζε ηεο ηξίπηπρεο AV (calcific stenosis, παιαηφηεξε απνθαινχληαλ εθθπιηζηηθή – 

degenerative)  θαη ε ξεπκαηηθή λφζνο ηεο AV.  Ζ πξννδεπηηθή ζηέλσζε νθείιεηαη ζην απμεκέλν 

κεραληθφ stress πνπ αθνξά πξσηίζησο ζηελ ανξηηθή πιεπξά ησλ πηπρψλ ηεο βαιβίδαο θαη θπξίσο 

ζηα άθξα (tips) ηνπο. Απηφ νδεγεί ζε δηάζπαζε ηνπ ελδνζειίνπ, ελαπφζεζε ιηπνπξσηετλψλ, ρξφληα 
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θιεγκνλή θαη ελαπφζεζε αζβεζηίνπ. Μαθξνζθνπηθά παξαηεξείηαη πξννδεπηηθή πάρπλζε ησλ 

πηπρψλ θαη ζηαδηαθή ζπγθφιιεζε θαη θαζήισζή ηνπο απφ ηα άιαηα αζβεζηίνπ κε ηειηθφ 

απνηέιεζκα ηε ζηέλσζε ηνπ ζηνκίνπ ηεο βαιβίδαο. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ρξφληαο θιεγκνλήο ε 

πάζεζε ραξαθηεξίδεηαη σο ανξηηθή ζθιήξπλζε (aortic sclerosis), ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξή αχμεζε 

ησλ ηαρπηήησλ ξνήο ηνπ αίκαηνο δηα ηνπ ζηνκίνπ ηεο θαη ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξνρσξεκέλε ειηθία, 

ηελ αξηεξηαθή ππέξηαζε, ην άξξελ θχιν, ην θάπληζκα θαη ηελ ππεξιηπηδαηκία.  

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Σν θιαζζηθφ ζχκπησκα ηεο AS είλαη ε ζηεζάγρε (35%), ζπγθνπηθά επεηζφδηα (15%) θαη 

δχζπλνηα (50%). Καη ηα ηξία απηά ζπκπηψκαηα ζπλδένληαη κε πνιχ θαθή έθβαζε ζηα 5, 3 θαη 2 

ρξφληα αληίζηνηρα, αλ δελ αληηθαηαζηαζεί ε AV.  

Ζ ρξφληα, ζηαδηαθή ζηέλσζε ηεο βαιβίδαο, πξνθαιεί αχμεζε ησλ ηειν-ζπζηνιηθψλ πηέζεσλ 

ηεο LV γηα λα δηαηεξεζεί ε ξνή θαη επηθέξεη ηε ζπγθεληξηθή ππεξηξνθία ηεο (ρήκα 1). Απηή 

ζπλίζηαηαη ζε πάρπλζε ηνπ ηνηρψκαηνο ρσξίο κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ ηεο θνηιφηεηαο 

(κέρξη ηα φςηκα ζηάδηα) θαη απνζθνπεί ζηελ εμνκάιπλζε ηεο αχμεζεο ηεο ηάζεο ηνπ ηνηρψκαηνο (T 

= P x r / d, T = Σάζε, r = δηάκεηξνο θνηιφηεηαο, d = πάρνο ηνηρψκαηνο). Έηζη δηαηεξείηαη επί καθξφλ 

ηφζν ην θιάζκα εμψζεζεο φζν θαη ε ζπζηαιηηθφηεηα ηεο LV. Ζ ζπκπησκαηνινγία γίλεηαη πιένλ 

πξφδειε φηαλ ην ζηφκην ηεο AV κεησζεί πεξίπνπ ζηα 0,8 cm2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ αλαδηακφξθσζε απηή ηεο LV (LV remodeling) έρεη θάπνην θφζηνο: κείσζε ηεο δηαζηνιηθήο 

επελδνηφηεηάο ηεο θαη επηζθαιή δηαηήξεζε ηνπ ηζνδπγίνπ πξνζθνξάο θαη θαηαλάισζεο Ο2. Ζ 

κείσζε ηεο επελδνηφηεηαο αληαλαθιάηαη ζε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο πίεζεο ελζθήλσζεο ησλ 

τζνωςη Αορτικήσ 
Μηχανική παρακϊληςη 

ορθόδρομησ ροήσ 

Υπερφόρτωςη πίεςησ 

Αφξηςη τοιχωματικοφ stress 
Συγκεντρική υπερτροφία 

Τοιχωματική τάςη: ΕΦΟ 
Μεταφορτίο: ΕΦΟ 

Συςταλτικότητα: ΕΦΟ 
Ευενδοτότητα LV: Μειωμζνη 

 

Επιβράδυνςη πρϊιμησ πλήρωςησ 
Επίταςη όψιμησ πλήρωςησ 

Όγκοσ παλμοφ:Φυςιολογικόσ

Ίνωςη 
Αφξηςη τοιχωματικήσ τάςησ: 

αφξηςη μεταφορτίου 
Μείωςη Συςταλτικότητασ 

Μείωςη ευενδοτότητασ LV 

Διάταςη LV 

Όγκοσ παλμοφ: Μειωμζνοσ 

Σρήκα 1. Οη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο AS.
 1
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πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ (PCWP) κε κηθξέο κεηαβνιέο ηνπ ηειν-δηαζηνιηθνχ φγθνπ ηεο LV θαη 

δπζρεξαίλεη ηελ πξψηκε πιήξσζήο ηεο, θαζηζηψληαο έηζη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηεο δηαηήξεζε ηεο 

ζπκβνιήο ηεο ζχζπαζεο ηνπ ΑΡ θφιπνπ (atrial kick) γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ φγθνπ παικνχ. Ζ 

θνιπηθή ζπζηνιή θηάλεη λα αληηπξνζσπεχεη ην 30-40% ηνπ ηειν-δηαζηνιηθνχ παικνχ ηεο LV.   

Ζ ππεξηξνθία ηνπ κπνθαξδίνπ πξνθαιεί ζεκαληηθή αχμεζε ηφζν ηεο βαζηθήο θαηαλάισζεο 

φζν θαη ησλ θαηά ηε ζχζπαζε απαηηήζεσλ ζε Ο2 ιφγσ ηεο απμεκέλεο ηάζεο ηνπ ηνηρψκαηνο. Ζ 

ππθλφηεηα ηνπ αγγεηαθνχ δηθηχνπ ησλ ζηεθαληαίσλ ζπρλά δελ αθνινπζεί αλαινγηθά ηελ ππεξηξνθία 

ησλ ηνηρσκάησλ. Έηζη ε απμεκέλε ελδν-θνηιηαθή ηάζε (ιφγσ κεησκέλεο επελδνηφηεηαο) θαζηζηά 

δπλεηηθά επηθίλδπλεο αθφκε θαη κηθξέο κεηψζεηο ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο ζηελ ανξηή, αθνχ ε πίεζε 

δηήζεζεο (δειαδή ελδν-θνηιηαθή πίεζε – ηάζε ηνηρψκαηνο) κπνξεί λα κεησζεί θάησ απφ ηα θξίζηκα 

φξηα. ε ηέηνηεο ηζνξξνπίεο ε κέγηζηε αγγεηνδηαζηνιή ησλ ζηεθαληαίσλ ράλεη ηελ ηζρχο ηεο σο 

έζραηε εθεδξεία, πνιχ δε πεξηζζφηεξν φηαλ ζπλππάξρεη απφθξαμε ησλ ζηεθαληαίσλ (ζηεθαληαία 

λφζνο). ε ηειηθά ζηάδηα ηεο AS ή φηαλ λσξίο ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ πξνζηεζεί θαη ε ζηεθαληαία 

λφζνο νη αζζελείο νδεγνχληαη ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

Σφηε ε αχμεζε ησλ αληηζηάζεσλ ηεο AV (κε κέζε βαζκίδσζε πίεζεο – mean pressure 

gradient > 40 mmHg) πξνθαιεί αλαινγηθή κείσζε ηνπ θιάζκαηνο εμψζεζεο. Μφλνλ ε 

αληηθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο κπνξεί λα επαλαθέξεη ην κεηαθνξηίν ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη λα 

βειηηψζεη ηελ πξφγλσζε. Ζ κεησκέλε ζπζπαζηηθφηεηα ηεο αλεπαξθνχζαο LV κπνξεί λα κελ 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ηδηαίηεξα πςειψλ δηα-βαιβηδηθψλ βαζκηδψζεσλ πίεζεο (mean pressure 

gradient < 30 mmΖg) θαη ζπληζηά ηελ πεξίπησζε low gradient AS παξά ηελ ππεξερνγξαθηθή 

επηβεβαίσζε ζεκαληηθήο ζηέλσζεο ηεο AV (calculated AVA – Aortic Valve Area < 1 cm2). Ζ 

δνθηκαζία ληνκπηνπηακίλεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ δηάγλσζε: αλ παξά ηελ ηλφηξνπε ππνβνήζεζε 

ηεο αλεπαξθνχζαο LV ε ππνινγηδφκελε επηθάλεηα ηεο AV παξακέλεη < 1 cm2,  πξφθεηηαη γηα αιεζή 

AS θαη απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο. Αλ ν ππνινγηδφκελνο φγθνο παικνχ απμεζεί 

δπζαλάινγα κε ηελ ππνινγηδφκελε επηθάλεηα ηεο AV, ηφηε πξφθεηηαη γηα κέηξηα AS. Σέινο κηθξή ή 

κε κεηαβνιή ηνπ ππνινγηδφκελνπ φγθνπ παικνχ ππνδειψλεη ζνβαξή θαη κε αλαζηξέςηκε 

δπζιεηηνπξγία ηεο LV θαη πξνδηθάδεη θαθή πξφγλσζε.  

Σα θξηηήξηα δηάγλσζεο ηεο AS παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1.  

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ  

Οη αηκνδπλακηθνί ζηφρνη ζε αζζελείο κε ζνβαξή AS παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 2. Αζζελείο κε 

ζνβαξή AS κάιινλ δελ εκθαλίδνπλ απμεκέλε ζλεηφηεηα ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο φηαλ 

Πίλαθαο 1. Κξηηήξηα δηάγλσζεο βαξχηεηαο AS. 
2
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παξαθνινπζνχληαη αηκνδπλακηθά κε επεκβαηηθέο ηερληθέο. ε αζζελείο κε ζνβαξή AS γηα κε 

επείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξνηείλεηαη ην παξαθάησ ζρήκα αληηκεηψπηζεο (ρήκα 2). 

Πίλαθαο 2. Αηκνδπλακηθνί ζηφρνη ζηελ AS. 
1 

Πξνθνξηίν Πιήξεο 

Μεηαθνξηίν Γηαηήξεζε πίεζεο δηήζεζεο ζηα ζηεθαληαία αγγεία 

πζηαιηηθφηεηα πλήζσο δελ ππάξρεη πξφβιεκα, κπνξεί λα ρξεηαζηεί ηλφηξνπε 

ππνζηήξημε ζε ππφηαζε 

πρλφηεηα: Απνθπγή βξαδπθαξδίαο (ρακειή θαξδηαθή παξνρή), ηαρπθαξδία 

(ηζραηκία) 

Ρπζκφο Φιεβνθνκβηθφο. Μπνξεί λα ρξεηαζηεί θαξδην-αλάηαμε ή ρξήζε β - 

απνθιεηζηψλ 

MVO2 – θαηαλάισζε Ο2 Απνθπγή ηαρπθαξδίαο θαη ππφηαζεο (πάληα ελππάξρεη θίλδπλνο 

ηζραηκίαο) 

CPB – Cardio-pulmonary bypass Μεηά ηελ εμσζσκαηηθή, ίζσο ρξεηαζηεί ηλφηξνπε ππνζηήξημε γηα ηελ 

αλαζηξνθή ηνπ «απφπιεθηνπ κπνθαξδίνπ» - stunning 

 

Ζ δηαηήξεζε θαινχ πξνθνξηίνπ θαη ηνπ θιεβνθνκβηθνχ ξπζκνχ είλαη θεθαιαηψδνπο 

ζεκαζίαο. Ζ ππφηαζε πξέπεη λα πξνιακβάλεηαη θαη λα αληηκεησπίδεηαη δξαζηηθά φπσο επίζεο θαη ε 

πίεζε δηήζεζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ψζηε λα κελ ελεξγνπνηεζεί ν θαχινο θχθινο ππφηαζε - 

ηζραηκία κπνθαξδίνπ – δπζιεηηνπξγία κπνθαξδίνπ – επηδεηλνχκελε ππφηαζε. Ζ βξαδπθαξδία δελ 

είλαη επηζπκεηή (ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ πιήξσζεο ηεο ζπγθεληξηθά ππεξηξνθηθήο LV ζηελ 

ζνβαξή AS δελ επηθέξεη αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ φγθνπ παικνχ) αιιά κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ 

ρήκα 2. Αληηκεηψπηζε αζζελνχο κε ζνβαξή AS γηα κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. (NCS: Non Cardiac Surgery, 

TAVR: Transcatheter Aortic Valve Replacement, SAVR: Surgical Aortic Valve Replacement, ABV: Aortic Balloon 

Valvuloplasty, RCRI: Revised Cardiac Risk Index – Revised Lee index, Rx: Regiment). 
3
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θαξδηαθή παξνρή θαη άξα θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. Σα αλσηέξσ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

ειηθησκέλνπο αζζελείο κε κεησκέλε ζπκπαζεηηθφ ηφλν θαη ηάζε πξνο βξαδπθαξδία. Ζ ηαρπθαξδία 

επίζεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαζψο κεηψλεη δξαζηηθά ηνλ δηαζηνιηθφ ρξφλν θαη άξα ηε δηήζεζε 

ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ.  

Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηζραηκίαο κεξηθέο θνξέο κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ιφγσλ ησλ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθηθψλ αιινηψζεσλ απφ ηελ ππεξηξνθία θαη ην strain ηεο LV. Παξνπζία 

ηζραηκίαο, νη απμεκέλεο πηέζεηο πιήξσζεο - παξφηη κπνξεί λα κελ αληηζηνηρνχλ ζε απμεκέλν 

πξνθνξηίν - κπνξεί λα απαηηνχλ θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε. Ζ ληηξνγιπθεξίλε πξέπεη λα 

ηηηινπνηεζεί πνιχ πξνζεθηηθά (πάληα ζε κηθξέο δφζεηο) ψζηε λα κε κεησζεί δξαζηηθά ην πξνθνξηίν.  
 

ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΟΡΣΗΚΖ ΒΑΛΒΗΓΑ – AORTIC INSUFFICIENCY – AI OR 

AORTIC REGURGITATION – AR 

Ζ αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο πξνθαιείηαη είηε απφ δηάηαζε ηνπ ανξηηθνχ δαθηπιίνπ 

είηε απφ παζνινγηθή θηλεηηθφηεηα ησλ πηπρψλ ηεο. Ζ δηάηαζε ηνπ δαθηπιίνπ πξνθχπηεη είηε απφ 

αλεπξχζκαηα ηεο αληνχζαο ανξηήο είηε απφ ην δηαρσξηζκφ ησλ ηνηρσκάησλ ηεο. Καζψο ε επηθάλεηα 

ησλ πηπρψλ ηεο βαιβίδαο είλαη πεξίπνπ 40% κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο ανξηηθήο ξίδαο, ε επίπησζε 

ηεο αχμεζεο ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ανξηηθνχ δαθηπιίνπ κπνξεί κέρξη έλα ζεκείν λα απνζβεζηεί ρσξίο 

λα πξνθαιείηαη αλεπάξθεηα ηεο AV. Ζ παζνινγηθή θίλεζε θαη ζχγθιεηζε ησλ πηπρψλ πξνθαιείηαη 

απφ λφζνπο φπσο ε βαξηά επαζβέζησζή ηνπο, ν ξεπκαηηθφο ππξεηφο, ε δίπηπρε AV, ε 

ελδνθαξδίηηδα, ην ηξαχκα ή απφ βιάβεο απφ παζνινγηθέο ξνέο φπσο γηα παξάδεηγκα ζε βαξηά 

δπλακηθή ή αλαηνκηθή ππνβαιβηδηθή ζηέλσζε. Ζ νμεία AI πξνθαιείηαη απφ ηελ ελδνθαξδίηηδα, ηνλ 

δηαρσξηζκφ ηεο ανξηήο θαη ην ηξαχκα.  

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Οη παζνθπζηνινγηθέο κεηαβνιέο ζηελ AR πξνθχπηνπλ απφ ηελ παιηλδξφκεζε ηνπ αίκαηνο 

απφ ηελ ανξηή πξνο ηε LV θαη ηελ επαθφινπζε ππεξθφξηηζή ηεο κε φγθν θαη πίεζε (ρήκα 3). ηαλ 

ε θαηάζηαζε δηαηεξείηαη επί καθξφλ (ρξφληα AR), παξαηεξείηαη ζηαδηαθή δηάηαζε ηεο LV ζε 

δπζαλαινγία κε ηελ αχμεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηφο ηεο πνπ νλνκάδεηαη έθθεληξε ππεξηξνθία 

(eccentric hypertrophy). Ζ ηάζε ζηα ηνηρψκαηα απμάλεη, αιιά ηαπηφρξνλα απμάλεη ζεκαληηθά θαη ε 

επελδνηφηεηά ηεο θαη έηζη παξά ηελ ππεξθφξηηζε φγθνπ δελ κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά νη ηειν-

δηαζηνιηθέο πηέζεηο ηεο. Έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ AS, ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ ηεο LV 

ζπλδπάδνληαη κε αζήκαληεο κεηαβνιέο ησλ πηέζεψλ ηεο. Παξφηη ηψξα ε LV εμσζεί ίζσο θαη 

δηπιάζην φγθν παικνχ ζε θάζε ζπζηνιή, ε θαηαλάισζε Ο2 δελ απμάλεη ζεκαληηθά, θαζψο ην 

ελεξγεηαθφ θφζηνο ηεο εμψζεζεο φγθνπ (λφκνο ηνπ Starling) είλαη πνιχ κηθξφηεξν εθείλνπ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ εμψζεζε κε απμεκέλε πίεζε. ηελ πεξηθέξεηα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 

αγγεηνδηαζηνιή πνπ κεηψλεη ην κεηαθνξηίν ηεο LV θαη απμάλεη ηελ πίεζε παικνχ (πζηνιηθή – 

Γηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε). Έηζη φκσο ε λφζνο εμειίζζεηαη αζπκπησκαηηθά θαη ζπγθαιχπηεηαη ε  

ζηαδηαθή έθπησζε ηεο ζπζπαζηηθφηεηαο ηεο LV.   H AV πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί πξηλ ε έθπησζε 
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απηή θαηαζηεί ζεκαληηθή θαη άξα κε αλαζηξέςηκε. Σα βέιηηζηα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ 

ε αληηθαηάζηαζε ιάβεη ρψξα κε θιάζκα εμψζεζεο > 55% θαη ηειν-δηαζηνιηθή δηάκεηξν ηεο LV  

< 55 mm. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζπζπαζηηθφηεηαο ηεο LV είηε κε θαξκαθνινγηθφ stress είηε κε 

θφπσζε επηβάιιεηαη ψζηε ε επέκβαζε λα πξνγξακκαηηζηεί ηελ θαηάιιειε ζηηγκή.  

ηελ νμεία AR παξαηεξείηαη αηθλίδηα εμίζσζε ησλ δηαζηνιηθψλ πηέζεσλ ηεο ανξηήο θαη ηεο 

LV κε απνηέιεζκα ηελ κέηξηα δηάηαζή ηεο θαη ηελ αηθλίδηα αχμεζε ησλ ηειν-δηαζηνιηθψλ ηεο 

πηέζεσλ πνπ νδεγνχλ ηαρχηαηα ζε εθδήισζε νμείαο ΑΡ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο κε πξνεμάξρνλ 

ζχκπησκα ηε δχζπλνηα ηνπ πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο. Ζ ζπζηαιηηθφηεηα ηεο LV κεηψλεηαη  θαη 

αληηξξνπηζηηθά εκθαλίδεηαη ηαρπθαξδία θαη αχμεζε ησλ πεξηθεξηθψλ αληηζηάζεσλ ή πηψζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο (ΑΠ) θαη ζχλδξνκν ρακειήο θαξδηαθήο παξνρήο. πρλά απαηηείηαη ε επείγνπζα 

αληηθαηάζηαζε ηεο AV θαη ζπαληφηεξα κπνξεί λα επηιεγεί ε ζηαζεξνπνίεζε κε ηλφηξνπε θαη 

αγγεηνδηαζηαιηηθή αγσγή (πίλαθαο 3). 

Πίλαθαο 3. Αηκνδπλακηθνί ζηφρνη ζηελ AR-AI1. 

Πξνθνξηίν Φπζηνινγηθό έσο ζρεηηθά ↑ 

Μεηαθνξηίν ↓: κε αγγεηνδηαζηνιή ή αλαηζζεηηθά (γηα λα κεησζεί ε αλεπάξθεηα) 

πζηαιηηθφηεηα πλήζσο επαξθήο 

πρλφηεηα ↑: επηδίσμε ζρεηηθήο ηαρπθαξδίαο (κεηψλεη ηελ δηαζηνιηθή θφξηηζε φγθνπ 

ηεο LV θαη απμάλεη ηε δηαζηνιηθή ΑΠ. 

Ρπζκφο πλήζσο θιεβνθνκβηθφο, δελ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

MVO2 – θαηαλάισζε Ο2 πλήζσο δελ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

CPB – Cardio-pulmonary 

bypass 

Πξνζνρή ζηελ πηζαλφηεηα νμείαο θαξδηαθήο δηάηαζεο πξηλ θαη κεηά ηνλ 

απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο – AXC. H παιηλδξφκεζε απμάλεη ζε ↓ θαξδηαθή 

ζπρλφηεηα ή αζπζηνιία  

Οξεία 

↑ Τάςησ ςτα 
τοιχϊματα τησ LV 

↓Συςταλτικότητασ LV 

Συςτολική και Διαςτολική 
ανεπάρκεια τησ LV 

↑LVEDP 
↓Όγκου Παλμοφ 

↑ Όγκου Παλμοφ 

↑ Συςτολικήσ ΑΠ 
↑ Διαςτολικήσ ΑΠ 

Διάταςη αορτήσ 

Χρόνια 

↑Τελο-διαςτολικοφ όγκου LV 

Ανεπάρκεια Αορτικήσ 
Διαςτολική ροή αίματοσ 
από την Αορτή ςτην LV 

Ζκκεντρη υπερτροφία τησ LV: 
Φυςιολογική ευενδοτότητα – πιζςεισ 

πλήρωςησ 
Φυςιολογική τάςη τοιχωμάτων και 

ςυςταλτικότητα 
ΑΝΣΙΡΡΟΠΗΗ 

↓Συςταλτικότητασ LV

↑ Τελο-ςυςτολικήσ πίεςησ LV

Βαριά υπερτροφία τησ LV: 
↓ευενδοτότητα – πιζςεων πλήρωςησ 

↑τάςησ τοιχωμάτων και 
↓ςυςταλτικότητασ 

ΑΠΟΡΡΤΘΜΙΗ 



ρήκα 3. Οη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ζηελ AR. 
1
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ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ 

Σν θχξην κέιεκα είλαη λα απνθεπρζεί ε αχμεζε ηεο ηάζεο ζηα ηνηρψκαηα ηεο LV. Καιφ 

πξνθνξηίν, κέηξηα αγγεηνδηαζηνιή θαη κέηξηα ηαρπθαξδία είλαη κάιινλ νη πιένλ επηζπκεηέο 

επηδηψμεηο. Ζ αγγεηνδηαζηνιή κε αξηεξην-δηαζηαιηηθνχο παξάγνληεο (ληθαξδηπίλε, ληηξνπξσζζηθφ 

λάηξην) κεηψλεη ηελ παιηλδξφκεζε αιιά απαηηεί πξνζνρή ψζηε λα κελ απαηηήζεη εθ λένπ ζνβαξή 

θφξηηζε κε φγθν γηα απνθπγή ππφηαζεο. Υσξίο λα είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κία επηζπκεηή 

ηηκή θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε ζρεηηθή ηαρπθαξδία: 1) κεηψλεη ηνλ ηειν-

δηαζηνιηθφ φγθν ηεο LV θαη ηελ ηάζε ζηα ηνηρψκαηά ηεο, 2) απμάλεη ηε δηαζηνιηθή αξηεξηαθή 

πίεζε, άξα θαη ηελ πίεζε δηήζεζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ απνηξέπνληαο ίζσο ηζραηκία ηνπ 

κπνθαξδίνπ πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ε φπνηα, αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε νμπγφλνπ απφ ηελ 

ηαρπθαξδία. Ζ βξαδπθαξδία πάλησο είλαη επηβιαβήο γηαηί επηηείλεη ηε δηάηαζε ηεο LV, απμάλεη ηελ 

ηειν-δηαζηνιηθή πίεζή ηεο θαη επηδεηλψλεη ηε ζπκθφξεζε ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο.  

ηε εμσζσκαηηθή θπθινθνξία ε νμεία δηάηαζε ηεο LV θαηά ηελ επηβξάδπλζε ηεο ζπρλφηεηαο 

ή επί θνηιηαθήο καξκαξπγήο πξέπεη λα απνθεπρζεί κε ηνπνζέηεζε vent ηεο  LV θαη άκεζν 

απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο. Ζ ρνξήγεζε θαξδηνπιεγίαο κπνξεί λα απαηηεζεί λα γίλεη άκεζα ζηηο 

ζηεθαληαίεο αξηεξίεο ή αλάζηξνθα ζην ζηεθαληαίν θφιπν θαζψο ε ρνξήγεζή ηεο ζηε ξίδα ηεο 

ανξηήο κεηά ην AXC κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία δηάηαζε ιφγσ παιηλδξφκεζεο απφ ηελ AV.  

Ζ ππεξερνγξαθηθή δηάγλσζε ηεο AI βαζίδεηαη ζηηο κεηξήζεηο ηνπ πίλαθα 4.  

 

Πίλαθαο 4. Κξηηήξηα δηάγλσζεο βαξχηεηαο ΑR4. 



104 

 

ΣΔΝΧΖ ΣΖ ΜΗΣΡΟΔΗΓΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ – MITRAL STENOSIS – MS 

Ζ MS πξνθαιείηαη ζπλήζσο απφ ηνλ ξεπκαηηθφ ππξεηφ θαη είλαη ζήκεξα ζπάληα ζηνλ 

αλεπηπγκέλν θφζκν. Ζ ρξφληα θιεγκνλή ηεο νδεγεί ζε ζνβαξή, απψηεξε βιάβε ηεο θαη ζπλίζηαηαη 

ζε πάρπλζε ησλ γισρίλσλ ηεο, ζχκθπζε ησλ ξαθψλ ηνπο θαη ξίθλσζε - ζχκθπζε ησλ ηελνληίσλ 

ρνξδψλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ. Γεχηεξε ζε ζπρλφηεηα έξρεηαη ε αζβεζηνπνηεηηθή εθθχιηζή ηεο 

βαιβίδαο θαη ηνπ δαθηπιίνπ ηεο. 

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζηνκίνπ ηεο MV παξεκπνδίδεη ηε ξνή ηνπ αίκαηνο 

πξνο ηεο LV θαη δεκηνπξγεί βαζκίδσζε πίεζεο εθαηέξσζελ ηεο βαιβίδαο. ηαδηαθά κεηψλεηαη θαη ν 

φγθνο παικνχ ηεο LV, πξνθαιείηαη αληαλαθιαζηηθή αγγεηνζχζπαζε ζηελ πεξηθέξεηα θαη ν 

ζπλδπαζκφο κεησκέλνπ πξνθνξηίνπ, απμεκέλνπ κεηαθνξηίνπ θαη πηζαλήο ξεπκαηηθήο βιάβεο ηνπ 

κπνθαξδίνπ κεηψλνπλ ηειηθά ηελ ζπζπαζηηθφηεηα ηεο LV (ρήκα 4).  

 

εκαληηθφ ζηνηρείν ηεο παζνθπζηνινγηθήο εμέιημεο ηεο MS είλαη ε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ 

πηέζεσλ ηνπ ΑΡ θφιπνπ (LA). χκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ Gorlin ε θιίζε (βαζκίδσζε) πίεζεο 

ζηελ MV πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

Pressure gradient = (flow through the MV / K·MVA)2   

LAP – LVDP = [(cardiac output) / (diastolic time)]2 / MVA2   

LAP = {[(cardiac output) / (diastolic time)]2 / MVA2}  LVDP 

(Κ =πδξαπιηθή ζηαζεξά, LAP – Left Atrial Pressure, LVDP: Left Ventricle Diastolic Pressure) 

Άξα ε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θαη ε κείσζε ηνπ δηαζηνιηθνχ ρξφλνπ (ηαρπθαξδία) 

απμάλνπλ ηαρέσο ηελ LAP θαη νδεγνχλ ζε πλεπκνληθφ νίδεκα (φπσο π.ρ. ζε εγθπκνζχλε, 

ζπξενηνμίθσζε, ινίκσμε) Ζ πξντνχζα δηάηαζε ηνπ LA νδεγεί ζε θνιπηθή καξκαξπγή (AFib) πνπ 

↓ πλήρωςη τησ LV 

Αγγειοςφςπαςη 

Ανεπάρκεια τριγλϊχινασ 
βαλβίδασ 

↓Όγκου Παλμοφ LV 

↑ πιζςεων πνευμονικήσ 
αρτηρίασ (PA) 

↑ αντιςτάςεων πνευμονικήσ 
κυκλοφορίασ 

↑ ζργου πίεςησ ςτην RV 

↑ πιζςεων LA 

↑πιζςεων πνευμονικϊν 
φλεβϊν 

τζνωςη μιτροειδοφσ 
Μηχανική απόφραξη 

ςτην εξϊθηςη προσ την 
LV 

↓ευενδοτότητασ πνεφμονα 
↑ζργου αναπνοήσ

↑ διαςτάςεων 
LΑ

Περι-αγγειακό οίδημα 
Μείωςη διαμζτρου αυλοφ 



ρήκα 4. Οη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ζηελ MS. 
1
 

ΑFib
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πξνθαιεί αηκνδπλακηθή απνξξχζκηζε, φρη ηφζν ιφγσ ηεο απψιεηαο ηεο θνιπηθήο ζπζηνιήο αιιά 

εμαηηίαο ηεο ζκίθξπλζεο ηνπ δηαζηνιηθνχ ρξφλνπ απφ ηελ ηαρπθαξδία. Ζ αχμεζε ηεο LAP επηθέξεη 

ζπκθφξεζε ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο κε παξεπφκελε θφξηηζε πίεζεο ζηελ RV, ζηαδηαθή 

ππεξηξνθία ηεο θαη strain κε εθδήισζε δχζπλνηαο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ έξγν αλαπλνήο. Ζ 

πλεπκνληθή ππέξηαζε επηδεηλψλεηαη παξάιιεια κε ηελ πξφνδν ηεο MS θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κε αλαζηξέςηκεο ηζηνπαζνινγηθέο αιιαγέο ηνπ πλεπκνληθνχ αγγεηαθνχ δηθηχνπ θαη αηκνπηχζεηο απφ 

ξήμεηο ησλ κηθξψλ αγγείσλ ησλ θπςειίδσλ. Ζ εγθαηάζηαζε πλεπκνληθήο ππέξηαζεο απμάλεη ε 

εγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα ζην 12% (έλαληη 3-8% ρσξίο απηήλ). Ζ ζηαδηαθά επηδεηλνχκελε 

δπζιεηηνπξγίαο ηεο RV πξνθαιεί δηάηαζε ηνπ δαθηπιίνπ θαη επίηαζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο 

ηξηγιψρηλαο θαζψο θαη δηάηαζε ησλ ζθαγηηίδσλ θιεβψλ. 

Ζ αληηκεηψπηζε κπνξεί λα πεξη-

ιακβάλεη βαιβηδνπιαζηηθή κε κπαιφλη ή 

δηαηνκή ησλ ξαθψλ ζηνπο επηβαξπκέλνπο 

αζζελείο ε αληηθαηάζηαζε ηεο βαιβίδαο 

ζηνπο ππνινίπνπο.  

Ζ ππεξερνγξαθηθή δηάγλσζε ηεο 

MS πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 5. 

 

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ 

Ζ πξφιεςε ησλ απνζηαζεξνπνηεηηθψλ παξαγφλησλ είλαη ζεκαληηθή (Πίλαθαο 6). Ζ απνθπγή 

ηεο ηαρπθαξδίαο απνηξέπεη ηα επεηζφδηα αηθλίδηαο αχμεζεο ησλ πηέζεσλ ηνπ LA θαη ηεο πλεπκνληθήο 

θπθινθνξίαο πνπ νδεγνχλ ζε ζπζηεκαηηθή ππφηαζε ή δπζιεηηνπξγία ηεο RV. Ζ ρξήζε β- 

απνθιεηζηψλ θαη  αληηαξξπζκηθψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηνπ ξπζκνχ (αλ είλαη δπλαηφλ), ε 

επηινγή αλαηζζεηηθψλ πνπ δελ πξνθαινχλ ηαρπθαξδία θαη ην επαξθέο βάζνο αλαηζζεζίαο πνπ 

θαηαζηέιιεη ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηφρσλ. Ζ απνθπγή ππνμίαο, νμέσζεο θαη ππεξθαπλίαο απνηξέπεη επεηζφδηα ηελ 

αγγεηνζχζπαζε ηεο πλεπκνληθήο θπθινθνξίαο  πνπ επηδεηλψλεη ηελ αηκνδπλακηθή εηθφλα.  

Πίλαθαο 6. Αηκνδπλακηθνί ζηφρνη ζηελ MS. 
1 

Πξνθνξηίν Γηαηήξεζε, απνθπγή ππνγθαηκίαο 

Μεηαθνξηίν Απνθπγή πλεπκνληθήο αγγεηνζχζπαζεο (ππνμία, ππεξθαπλία). 

Μπνξεί λα απαηηεζνχλ αγγεηνδξαζηηθά γηα ηελ πεξηθεξηθή ππφηαζε 

πζηαιηηθφηεηα πλήζσο αλέπαθε. Μπνξεί λα πξνβιεκαηίζεη ε δπζιεηηνπξγία ηεο 

RV ζε ρξφληα πλεπκνληθή ππέξηαζε 

πρλφηεηα Να δηαηεξεζεί ζηα θαηψηεξα θπζηνινγηθά. Απνθπγή ηαρπθαξδίαο 

Ρπζκφο Να δηαηεξεζεί ε θνηιηαθή ζπρλφηεηα εληφο νξίσλ ζε Afib 

MVO2 – θαηαλάισζε Ο2 πλήζσο δελ απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

CPB – Cardio-pulmonary 

bypass 

Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο MV: Μπνξεί λα παξακέλνπλ απμεκέλν 

πξνθνξηίν θαη πηέζεηο πιήξσζεο ηεο LV. Ζ θαξδηαθή ιεηηνπξγία 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη λα νκαινπνηεζεί 

Πίλαθαο 5. Κξηηήξηα δηάγλσζεο βαξχηεηαο MS. 
2
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Δίλαη ρξήζηκε ε παξαθνινχζεζε ηεο PCWP σο δείθηε θφξηηζεο ηεο LV, αθαηξψληαο πάληα 

απφ ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο ηε βαζκίδσζε πίεζεο εθαηέξσζελ ηεο MV.  

Ζ αληηκεηψπηζεο ηεο ππφηαζεο έρεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα θαη ζπλήζσο δελ νθείιεηαη ζηελ 

ππνγθαηκία παξά ηε ιήςε δηνπξεηηθψλ. Έηζη ε θφξηηζε φγθνπ έρεη ζπρλά απνγνεηεπηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ζπρλά πξέπεη θαλείο λα ζηξαθεί ζηελ πνιχ πξνζεθηηθά ηηηινπνηεκέλε ρξήζε 

ηλνηξφπσλ κε β θαη α δξάζε (επηλεθξίλε) θαη φρη ακηγψο αγγεηνζπζπαζηηθψλ (π.ρ. λνξεπηλεθξίλε γηα 

λα κελ επηδεηλψζεη ηελ πλεπκνληθή ππέξηαζε θαη ηε δπζιεηηνπξγία ηεο RV).   

πρλά θαηά ηελ έμνδν απφ ηελ εμσζσκαηηθή θπθινθνξία, παξαηεξείηαη δπζιεηηνπξγία ηεο 

LV ή θαη ηεο RV. Ομεία δηάηαζε ηεο LV θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εμσζσκαηηθήο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηζραηκία ησλ ηνηρσκάησλ ηεο. Μεηά ηελ εμσζσκαηηθή κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ κεγάια 

επάξκαηα v ζηελ PCWP πνπ νθείινληαη κάιινλ ζε απμεκέλε πιήξσζε ηεο LV απφ ηελ απμεκέλε 

πιένλ ξνή δηα ηεο MV παξά ζε αλεπάξθεηά ηεο MV. 

ΑΝΔΠΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΜΗΣΡΟΔΗΓΟΤ ΒΑΛΒΗΓΑ – MITRAL REGURGITATION – MR 

Ζ αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνχο (MR) πξνθαιείηαη απφ δηάθνξνπο κεραληζκνχο θαη επηηξέπεη 

αλάζηξνθε ξνή απφ ηελ LV πξνο ηνλ LA. Οη θπξηφηεξεο κεραληθέο αηηίεο είλαη ε πξφπησζε ησλ 

γισρίλσλ ηεο, πεξηνξηζκέλε θηλεηηθφηεηά ηνπο (απφ ξεπκαηηθφ ππξεηφ), δηάηξεζή ηνπο (απφ 

ελδνθαξδίηηδα) θαη νη θπξηφηεξεο ιεηηνπξγηθέο βιάβεο είλαη νη κεηαβνιέο ηνπ ζρήκαηνο θαη ηεο 

ζπζπαζηηθφηεηαο ησλ ηνηρσκάησλ ηεο LV (ηζραηκηθή MR). Ζ νμεία MR ζπλήζσο πξνθαιείηαη απφ 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ πξνθαιεί λέθξσζε ζεινεηδνχο κπ θαη ηελφληηαο ρνξδήο, ε απφ κε 

ηζραηκηθήο αηηηνινγίαο ξήμε ησλ ηελνληίσλ ρνξδψλ θαη απαηηεί βέβαηα επείγνπζα αληηκεηψπηζε.  

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

Ζ θχξηα παζνθπζηνινγηθή κεηαβνιή ζπλίζηαηαη ζηε ρξφληα ππεξθφξησζε φγθνπ ηεο LV. 

(ρήκα 5). Ο LA ιεηηνπξγεί ζαλ δνρείν θελνχ θαηά ηε ζπζηνιή ηεο LV, θαζψο δελ ππάξρεη πιένλ 

πεξίνδνο ηζν-νγθνηηθήο ζχζπαζήο ηεο (αθνχ ε παιηλδξφκεζε πξνο ηνλ LA αξρίδεη ακέζσο κφιηο 

ζπζπαζηεί ε LV). Ο πξαγκαηηθφο φγθνο παικνχ ηεο LV απνηειείηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ 

νξζφδξνκα εμσζνχκελνπ φγθνπ πξνο ηελ ανξηή θαη ηνπ παιηλδξνκνχληνο φγθνπ πξνο ηνλ LA.  

↓ πιζςεων LA λόγω ↑ διαςτάςεων και 
ευενδοτότητασ LA 

↑ πιζςεων LA 

↑ τελο-διαςτολικήσ πίεςησ LV 

↓ όγκου παλμοφ προσ τη ςυςτηματική 
κυκλοφορία 

↑ευενδοτότητασ και διαςτάςεων LV 
↓ ςυςταλτικότητασ LV 

Κλάςμα εξϊθηςησ εντόσ φυςιολογικϊν 
ορίων 

ρήκα 5. Οη παζνθπζηνινγηθνί κεραληζκνί ηεο MR. 
1
 

AFib 
Συμφόρηςη πνευμόνων 

Ανεπάρκεια Μιτροειδοφσ 
Συςτολική παλινδρόμηςη προσ τον LA 
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Αληηξξνπηζηηθά ησλ ηεξάζηησλ δηαθηλνχκελσλ φγθσλ παξαηεξείηαη αζχκκεηξε δηάηαζε θαη 

ππεξηξνθία ηεο LV (έθθεληξε ππεξηξνθία – eccentric hypertrophy) θαη δηάηαζε ηνπ LA. Ζ κεγάιε 

αχμεζε ηεο επελδνηφηεηαο ηεο LV απνηξέπεη αχμεζε ηεο ηειν-δηαζηνιηθήο ηεο πίεζεο θαη 

αληηζηνηρεί ζε κηθξή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο Ο2 θαζψο ην θνξηίν φγθν δηαθηλείηαη πνιχ πην 

«νηθνλνκηθά» απφ άπνςε ελεξγεηαθνχ θφζηνπο ζε ζρέζε κε ην θνξηίν πίεζεο. Έηζη παξά ηελ 

πξντνχζα ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηεο LV δελ παξαηεξείηαη ζπλήζσο έληνλε ζπκπησκαηνινγία.  

Σν θιάζκα εμψζεζεο ηεο LV είλαη πάληα εμαξηψκελν απφ ην κεηαθνξηίν θαη ζηελ 

πξνθείκελε πεξίπησζε είλαη παξαπιαλεηηθφ θαη δελ αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή ζπζηνιηθή 

επάξθεηά ηεο. Αθφκε θαη κηθξή κείσζή ηνπ ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθφ κπνξεί λα αληηζηνηρεί ζε 

ζνβαξή ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηεο LV. Ο παιηλδξνκνχλ φγθνο είλαη αλάινγνο ηνπ ζηνκίνπ ηεο 

αλεπάξθεηαο, ηνπ ρξφλνπ παιηλδξφκεζεο (ηκήκα ή ίζνο κε ην ρξφλν ζπζηνιήο), ηελ θιίζε πίεζεο 

δηα κέζνπ ηεο βαιβίδαο θαη ηελ επελδνηφηεηα ηνπ LA. Σαπηφρξνλα ην ζηφκην ηεο αλεπάξθεηαο είλαη 

άκεζα εμαξηψκελν απφ ηηο δηαζηάζεηο ηεο LV θαζψο ε δηάηαζε ηνπ δαθηπιίνπ εληείλεηαη θαη ε MR 

επηδεηλψλεηαη. Άξα ε ηαρπθαξδία θαη ε κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ κεηψλνπλ ηελ MR θαζψο κεηψλνπλ 

ηηο δηαζηάζεηο ηεο LV. Σα αξηεξην-δηαζηαιηηθά κεηψλνπλ ηελ βαζκίδσζε πίεζεο κεηαμχ LV θαη LA 

θαηά ηε ζπζηνιή θαη άξα θαη ηελ MR. Ζ αληηθαηάζηαζε ή επηζθεπή ηεο MV κπνξεί λα απνθαιχςεη 

ην κέγεζνο ηεο ζπζηνιηθήο δπζιεηηνπξγίαο ηεο LV θαζψο απμάλεη άκεζα ην κεηαθνξηίν ηεο. Ζ 

ρξήζε ηλνηξφπσλ ζε ζπλδπαζκφ κε αξηεξην-δηαζηαιηηθά θαη ρνξήγεζε φγθνπ είλαη ζπρλά 

απαξαίηεηα γηα ηελ απνδέζκεπζε απφ ηελ εμσζσκαηηθή θπθινθνξία. Ζ νμεία MR έρεη δηαθνξεηηθή 

αηκνδπλακηθή εηθφλα. Ζ αχμεζε ησλ φγθσλ ηνπ LA θαη ηεο LV δελ ζπλνδεχνληαη απφ δηάηαζή ηεο 

θαη έηζη νη πηέζεηο πιήξσζήο ηεο απμάλνπλ δξακαηηθά θαη κεηαδίδνληαη πξνο ηελ πλεπκνληθή 

θπθινθνξία. ηαλ απηφ ζπκβαίλεη ζε έδαθνο νμένο ηζραηκηθνχ επεηζνδίνπ, ε ηλφηξνπε ππνζηήξημε 

κπνξεί θαη λα κελ επαξθεί γηα ηελ δηαηήξεζε αηκνδπλακηθήο ζηαζεξφηεηαο. Σφηε κπνξεί λα 

απαηηεζεί κεραληθή ππνζηήξημε ηεο LV κε ΗΑΒΡ (Intra Aorta Balloon Pump) θαη άκεζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο MV. 

Ζ ππεξερνγξαθηθή θαηεγνξηνπνίεζε ηεο βαξχηεηαο ηεο MR πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα 7. 

 

Πίλαθαο 7. Κξηηήξηα δηάγλσζεο βαξχηεηαο MR4. 
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ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΟΗ ΥΔΗΡΗΜΟΗ 

Ζ επηινγή αγγεηνδηαζηαιηηθψλ αλαηζζεηηθψλ παξαγφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ζρεηηθή 

ηαρπθαξδία είλαη νη βέιηηζηνη αηκνδπλακηθνί ζηφρνη (Πίλαθαο 8). Οη αζζελείο κε ρξφληα MR ζπρλά 

δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε ηλφηξνπε ππνζηήξημε ζε αληίζεζε κε εθείλνπο κε νμεία MR πνπ απαηηνχλ 

ζπρλά έληνλε ππνζηήξημε. 

 

Πίλαθαο 8. Αηκνδπλακηθνί ζηφρνη ζηελ MR1. 

 

Μεηά απφ επηζθεπή ηεο κηηξνεηδνχο - MVr (φρη αληηθαηάζηαζή ηεο - MVR), ε  ρνξήγεζε 

ηλνηξφπσλ θαη αγγεην-δηαζηαιηηθψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξάδνμε αηκνδπλακηθή επηδείλσζε. 

Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε εγθαηεζηεκέλε παζνθπζηνινγία ππεξηξνθηθήο κπνθαξδηνπάζεηαο θαη 

δπλακηθή απφθξαμε ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο ηεο LV απφ SAM (Systolic anterior motion) ηεο πξφζζηαο 

γισρίλαο θαη επηβεβαηψλεηαη ππεξερνγξαθηθά. Οξηζκέλεο παξάκεηξνη επλννχλ ηελ αλάπηπμε SAM 

(Πξνζζην-νπίζζην κήθνο πξφζζηαο γισρίλαο > εγθάξζηα δηάκεηξν ηεο MV, ε ηδηαίηεξα κεγάιε κάδα 

ηεο πξφζζηαο γισρίλαο, κε δηαηεηακέλε LV – κηθξφο φγθνο ηεο θνηιφηεηαο ηεο LV θαη ε κηθξή 

γσλία ηνπ ανξηηθνχ θαη ηνπ κηηξνεηδηθνχ δαθηπιίνπ) θαη ε θαηάζηαζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε 

ρνξήγεζε φγθνπ θαη αγγεηνζπζπαζηηθψλ, φρη ηλνηξφπσλ παξαγφλησλ. 

 

ABSTRACT 

Stenotic and regurgitant lesion of cardiac valves initially result in alterations in loading conditions. For 

instance, the LV is pressure overloaded in aortic stenosis and volume overloaded in aortic insufficiency and 

mitral regurgitation. In mitral stenosis, however, the LV is both volume under-loaded and pressure under-

loaded, but the right ventricle should pump against progressively increasing pulmonary artery pressures that 

arise from left atrial volume and pressure overload. 

Multiple compensatory mechanisms struggle to offset the primary pathophysiologic derangements. 

Dilation of chamber cavity, either concentric or eccentric hypertrophy of the myocardium and fluctuations in 

vascular tone and sympathetic activity are the most common adaptations. But these adjustments have also 

significant impact on hemodynamics and induce secondary alterations, including altered ventricular 

compliance, development of myocardial ischemia, chronic cardiac dysrhythmias, and progressive myocardial 

dysfunction. 

Πξνθνξηίν πλήζσο ειαθξά απμεκέλν – πάλησο ε κείσζή ηνπ κεηψλεη ηελ 

παιηλδξφκεζε 

Μεηαθνξηίν Μείσζε κε αλαηζζεηηθά θαη αγγεην-δηαζηαιηηθά 

πζηαιηηθφηεηα Μπνξεί λα είλαη επεξεαζκέλε – Πξνζνρή ζηελ ηηηινπνίεζε ησλ 

θαηαζηαιηηθψλ ηνπ κπνθαξδίνπ θαξκάθσλ 

πρλφηεηα ρεηηθά απμεκέλε 

Ρπζκφο Αλ ππάξρεη AFib: θαξκαθνινγηθφο έιεγρνο ηεο θνηιηαθήο ζπρλφηεηαο 

MVO2 – θαηαλάισζε Ο2 Γπλεηηθά πξνβιεκαηηθή αλ ζπλππάξρεη θαη ηζραηκηθή λφζνο 

CPB – Cardio-pulmonary bypass Μεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο MV: ε κε αλεπαξθνχζα πιένλ βαιβίδα 

κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ην κεηαθνξηίν θαη λα απαηηήζεη ηε ρξήζε 

ηλφηξνπεο ππνζηήξημεο ηεο LV 
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Myocardial contractility is mostly affected in regurgitant lesions. So in patients with mitral insufficiency 

it is often transiently depressed but may progress silently into irreversible state with the absence of bold 

clinical symptoms. To the contrary, the patient with aortic stenosis may present with significant dyspnea, that is 

not due to impaired systolic function, but because of reduced ventricular compliance, increased left ventricular 

end-diastolic pressure, and increased pulmonary pressure. 

Pulmonary hypertension, various degrees of ventricular dysfunction, and heart rhythm disorders are 

quite common features in patients presenting for valve repair or replacement. 

Anesthetic management is based on understanding the altered loading conditions, preserving the 

compensatory mechanisms, maintaining circulatory homeostasis, and anticipating problems that may arise 

during and after valve surgery. Preload, afterload, heart rate and rhythm are the main targets of interventions 

in stenotic lesions whereas afterload and rate are the most important parameters for manipulation during ether 

cardiac or non-cardiac surgery in patients with heart valve diseases.  Extensive hemodynamic monitoring and 

intelligent use of their data can facilitate effective hemodynamic management. 

 

Key words: heart valve lesions, anesthetic management, adult cardiac surgery, pathophysiologic approach.  
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ΠΔΡΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΘΔΝΖ ΜΔ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΜΖ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ  ΔΠΔΜΒΑΔΗ 

ηαπξνύια Λαθνπκέληα 

 

Ο αλαηζζεζηνιφγνο αληηκεησπίδεη ζπρλά αζζελείο κε θαξδηνινγηθφ ή θαξδηνρεηξνπξγηθφ 

ηζηνξηθφ, φπσο κπνξεί λα ππνινγίζεη θαλείο θπξίσο απφ ηελ επίπησζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ, ηε 

γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηελ επηβίσζε κεηά θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα επίθηεηεο θαη 

ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο  θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζηε κέζε θαη ζηελ ηξίηε 

ειηθία.   

Τπνινγίδεηαη φηη ζηελ Δπξψπε πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν 5.700.000 επεκβάζεηο ζε 

αζζελείο κε θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ επηπινθέο απφ ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα θαη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ 

αληηζηνηρνχλ 167.000 θαξδηνινγηθέο επηπινθέο κεηα κε θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο απφ ηηο 

νπνίεο νη 19.000 κπνξεί λα είλαη  απεηιεηηθέο γηα ηε δσή. 

Μηα ζεηξά λεψηεξσλ δεδνκέλσλ ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ ειάηησζεο ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ 

θηλδχλνπ (θαξκαθνινγηθνί ρεηξηζκνί), ζηηο εμειίμεηο ησλ ρεηξνπξγηθψλ θαη επεκβαηηθψλ ηερληθψλ 

θαη ζηελ αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θαξδηνινγηθψλ αζζελψλ νδήγεζαλ ζηε δεκνζίεπζε ην 

2014 Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ ζηελ Δπξψπε1 θαη ζηελ Ακεξηθή2. 

  Οη επξσπατθέο νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ κηα Κιίκαθα 7 Βαζκίδσλ. 

1. Δπείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

2. νβαξέο (ελεξγείο ή αζηαζείο) θαξδηνινγηθέο παζήζεηο 

3. Δπηθηλδπλόηεηα ησλ ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ 

4. Λεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ αζζελνύο 

5. ε αζζελείο κε ρακειή ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ιακβάλεηαη ππόςε ε επηθηλδπλόηεηα 

ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 

6. Παξάγνληεο θηλδύλνπ θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ 

7. Με επεκβαηηθέο δνθηκαζίεο ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο 

Με βάζε ηελ αλσηέξσ θιίκαθα ν αιγφξηζκνο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ θαξδηνινγηθψλ αζζελψλ 

δηακνξθψλεηαη ζε :  

1. ε πεξίπησζε επείγνπζαο επέκβαζεο ε νπνία δελ επηηξέπεη πεξαηηέξσ πξνεγρεηξεηηθή 

θαξδηνινγηθή εθηίκεζε θαη έξεπλα ε επέκβαζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

θαξδηνιφγν (νδεγίεο) γηα ηελ δηεγρεηξεηηθή δηαρείξηζε, ηε δηεξεχλεζε γηα θαξδηνινγηθέο 

επηπινθέο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο ηνπ θαξδηνινγηθνχ αζζελνχο. 

2. Δθφζνλ ππάξρνπλ ζνβαξέο (ελεξγείο ή αζηαζείο) θαξδηνινγηθέο παζήζεηο δειαδή αζηαζήο 

ζηεζάγρε, νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζεκαληηθέο αξξπζκίεο, ζνβαξέο βαιβηδνπάζεηεο κε 
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ζπκπηψκαηα ή πξφζθαην έκθξαγκα κπνθαξδίνπ κε παξακέλνπζα ηζραηκία κπνθαξδίνπ, πξηλ 

απφ ηελ επέκβαζε  ζπδεηείηαη ε ελδεηθλπφκελε αγσγή θαη επέκβαζε απφ ηελ νκάδα φισλ ησλ 

ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. 

3. Ο ππνινγηζκφο ηεο επηθηλδπλόηεηαο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ιακβάλεη ππφςε ηε 

λνζεξφηεηα (ΔΜ) θαη ζλεηφηεηα εληφο 30 εκεξψλ, ψζηε λα θαζνξίδνληαη νη επεκβάζεηο σο :  

Τςεινύ θηλδύλνπ (>5%), κέηξηνπ ή ελδηάκεζνπ θηλδύλνπ (1-5%) θαη ρακεινύ θηλδύλνπ 

(<1%). 

Γηα επεκβάζεηο ρακεινύ θηλδύλνπ πξνγξακκαηίδεηαη ε επέκβαζε ρσξίο πεξαηηέξσ έιεγρν απφ 

θαξδηνιφγν. Δθφζνλ νη αζζελείο έρνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπ θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ ζα 

κπνξνχζε λα ζπζηεζεί έλαξμε θαξκαθεπηηθήο αγσγήο α. κε ηηηινπνηεκέλε ρακειή δφζε β-

απνθιεηζηψλ ζε αζζελείο κε ηζραηκηθή θαξδηνπάζεηα ή ηζραηκία κπνθαξδίνπ (IIb, B), β. κε 

αλαζηνιείο ΜΔΑ ζε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα θαη  ζπζηνιηθή δπζιεηηνπξγία (IIa, C) 

θαη γ. κε ζηαηίλεο ζε αζζελείο πνπ ππνβάινληαη ζε αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ( IIa, B). 

4. Γηα επεκβάζεηο κέηξηνπ θαη πςεινύ θηλδύλνπ ππνινγίδεηαη ε ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

αζζελνχο.  

Οη αζζελείο κε θαιή ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα (>4ΜΔΣS) αληηκεησπίδνληαη φπσο νη αζζελείο 

πνπ ππνβάιινληαη ζε επέκβαζε ρακεινχ θηλδχλνπ θαη έρνπλ παξάγνληεο θηλδχλνπ 

θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ. 

5. ε αζζελείο κε κέηξηα ή θησρή ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα (<4ΜΔΣS) ιακβάλεηαη ππφςε ε 

επηθηλδπλφηεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. Γηα κεηξίνπ θηλδχλνπ ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο 

ζπληζηάηαη ζε  αζζελείο κε 1 ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ θαξδηαγγεηαθώλ 

επηπινθώλ λα εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν κε επεκβαηηθψλ δνθηκαζηψλ θαξδηνινγηθνχ ειέγρνπ 

(IIb, B ) θαη ζπληζηάηαη λα γίλεηαη πξνεγρεηξεηηθφ  ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα (I, C ). 

6. Γηα επεκβάζεηο πςεινύ θηλδύλνπ ιακβάλνληαη ππφςε νη παξάγνληεο θηλδύλνπ 

θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ  – πξνγλσζηηθνί δείθηεο 

 

Κιηληθνί Πξνγλσζηηθνί Γείθηεο Κηλδύλνπ  

ηεθαληαία λφζνο (ζηεζάγρε θαη/ή πξνεγνχκελν ΔΜ) 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα 

Αγγεηαθφ Δγθεθαιηθφ Δπεηζφδην ή ΣΗΑ  

Νεθξηθή αλεπάξθεηα  

(θξεαηηλίλε νξνχ >170κmol/L ή 2mg/dl ή θάζαξζε θξεαηηλίλεο < 60ml/min/1.73m2) 

αθραξψδεο Γηαβήηεο ξπζκηδφκελνο κε ηλζνπιίλε 
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ε αζζελείο κε < 2 παξάγνληεο θηλδχλνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ερνθαξδηνγξαθηθφο 

θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο πξνεγρεηξεηηθά (IIb, B-C). 

7α ε αζζελείο κε >3 παξάγνληεο θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη Γπλακηθή Ζρσθαξδηνγξαθία θαη εάλ 

δελ αλαδεηρζεί ζεκαληηθή ηζραηκία πξνρσξά ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. 

7β ε πεξίπησζε ζνβαξήο ηζραηκίαο ή εθηεηακέλεο ηζραηκίαο εμαηνκηθεχεηαη ε πεξηεγρεηξεηηθή 

αληηκεηψπηζε θαη ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα λα πξνεγεζεί ε αληηκεηψπηζε ηεο ζηεθαληαίαο 

λφζνπ αθνχ ζπλππνινγηζηεί ην πηζαλφ φθεινο θαη νη θίλδπλνη ηεο επέκβαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο αλ γίλεη α. αγγεηνπιαζηηθή, β. αγγεηνπιαζηηθή κε κεηαιιηθή ελδαπιηθή 

πξφζεζε ( ζηελη), γ. αγγεηνπιαζηηθή κε ηνπνζέηεζε DES θαη δ. Ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε . 

Οη θαηλνηνκίεο ζε απηέο ηηο νδεγίεο ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηιακβάλνπλ: 

 ε αζζελείο κε ζνβαξέο (ελεξγείο ή αζηαζείο) θαξδηνινγηθέο παζήζεηο πξηλ απφ ηελ επέκβαζε  

ζπδεηείηαη ε ελδεηθλπφκελε αγσγή θαη επέκβαζε απφ ηελ νκάδα έκπεηξσλ γηαηξψλ φισλ ησλ 

ηαηξηθψλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκπξάηηνπλ ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. 

 Δρεη επηθαηξνπνηεζεί ε θαηάηαμε ησλ ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ ζε ρακεινχ, κεηξίνπ θαη 

πςεινχ θηλδχλνπ. 

 Ζ εθηίκεζε ηνπ πεξηεγρεηξεηηθνχ θηλδχλνπ βαζίδεηαη φρη κφλν ζηε γλσζηή Κιίκαθα 

Τπνινγηζκνχ ηνπ Κηλδχλνπ ηνπ Lee3 αιιά θαη ζε απνδεθηέο φπσο ε NSQIP4 θαη νη βηνδείθηεο 

BNP θαη Σξνπνλίλε5. 

 Γελ ζπληζηάηαη ε έλαξμε αγσγήο κε β-απνθιεηζηέο ζε νινπο ηνπο αζζελείο πξνεγρεηξεηηθά 

αιιά ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε αζζελείο πξνγξακκαηηζκέλνπο γηα επεκβάζεηο 

πςεινχ θηλδχλνπ φηαλ έρνπλ θιηληθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ ή γλσζηή ζηεθαληαία λφζν. 

 Έρνπλ πξνζηεζεί νδεγίεο γηα ηε δηαρείξηζε αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ ηα λεψηεξεο γεληάο 

αληηπεθηηθά. 

 Έρνπλ επηθαηξνπνηεζεί νη ζπζηάζεηο γηα ηε ρνξήγεζε αζπηξίλεο θαη αλαζηνιέσλ P2Y 12, νη 

ζπζηάζεηο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πξαγκαηνπνίεζεο ρεηξνπγηθήο επέκβαζεο κεηά ηελ 

επαλαηκάησζε ησλ ζηεθαληαίσλ, ην ηκήκα πνπ αθνξά ηα ζπλππάξρνληα λνζήκαηα θαζψο θαη ην 

πεξηεγρεηξεηηθφ monitoring. 

ηνλ αιγφξηζκν ησλ Ακεξηθαληθψλ Οδεγηψλ πξνηείλνληαη πάιη 7 Βήκαηα θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο, φπσο α) ε δηαβάζκηζε θαη ν νξηζκόο ηνπ επείγνληνο ηεο ρεηξνπξγηθήο 

επέκβαζεο, β) ε παξαπνκπή ησλ  αζζελψλ κε ζνβαξέο (ελεξγείο ή αζηαζείο) θαξδηνινγηθέο 

παζήζεηο ζηνλ θαξδηνιφγν, γ) ν ππνινγηζκφο ηνπ θηλδχλνπ κε βάζε ηνλ NSQIP ηνπ Ακεξηθαληθνχ 

Κνιιεγίνπ ησλ Υεηξνπξγψλ, δ) ν δηαρσξηζκφο ησλ επεκβάζεσλ ζε ρακεινύ < 1% θαη απμεκέλνπ 

θηλδύλνπ > 1% θαη ηέινο ε κεγαιχηεξε επηθπιαθηηθφηεηα ζηε δηεγρεηξεηηθή ρνξήγεζε β 
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απνθιεηζηψλ. ε πξψηε αλάγλσζε θαίλνληαη δηαθνξέο ζηε δηαδξνκή ησλ δχν αιγνξίζκσλ κεηά 

φκσο απφ πξνζεθηηθή πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ 

αλαγλσξίδεηαη φηη θαηαιήγνπλ ζηα ίδηα ζεκεία. 

Ο  ζθνπφο  ηεο   ζχληαμεο  ησλ νδεγηψλ είλαη λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαηά 

ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν πνπ κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηαηξηθήο 

θξνληίδαο, λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ άκεζε αιιά θαη ηελ απψηεξε έθβαζε ησλ θαξδηνινγηθψλ 

αζζελψλ θαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο επηθεληξψλνληαο ζηηο πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο.        

ΠΡΟΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΟ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΈΛΔΓΥΟ 

Ο απαηηνχκελνο πξνεγρεηξεηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα εμαηνκηθεχεηαη γηα θάζε αζζελή θαη θάζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. ε γεληθέο γξακκέο ν θαξδηνινγηθφο έιεγρνο πξνεγρεηξεηηθά δει ην 

ΖΚΓξάθεκα, ε εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο ζε εξεκία, ε δνθηκαζία θνπψζεσο, 

ε θαξκαθνδπλακηθή κειέηε θαη ε αγγεηνγξαθία ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ έρνπλ ζχζηαζε Η ζε 

αζζελείο πνπ ελδείθλπληαη αλεμαξηήησο ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη κφλν ζε πςεινχ θηλδχλνπ 

επεκβάζεηο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κέξνο ηνπ πξνεγρεηξεηηθνχ ειέγρνπ.  

 

ΠΡΟΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΔΗΓΗΚΧΝ ΚΑΡΓΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα                                                                                                                                                                        

Ζ θαξδηαθή αλεπάξθεηα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε λνζεξφηεηα ζηε πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη 

θαίλεηαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο απμάλεη κεηά ηελ ειηθία ζην 10-8%. Δίλαη ζχζηαζε Η επνκέλσο 

ε εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αξ. θνηιίαο κε  δπλακηθή ερσθαξδηνγξαθία ζε αζζελείο κε γλσζηή 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή κε  ζπκπησκαηνινγία θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. Απνηειεί επίζεο ζχζηαζε Η ε 

ρνξήγεζε  ηεο αγσγήο ηνπο κε αλαζηνιείο ΜΔΑ θαη β απνθιεηζηέο ζηε δηεγρεηξεηηθή πεξίνδν.  

Τπέξηαζε 

Οη αζζελείο κε ππέξηαζε νθείινπλ λα αληηκεησπίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο νδεγίεο 

ηεο Δπξσπαηθήο Δηαηξείαο Καξδηνινγίαο (www.escardio.org/guidelines). 

Ζ ππέξηαζε 3νπ ζηαδίνπ (ζπζηνιηθή πίεζε >180 mm Hg θαη δηαζηνιηθή >110 mm Hg) ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη πξηλ απφ ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δάλ ε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη 

επείγνπζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αληηππεξηαζηθά κε άκεζε δξάζε θαη λα επηηχρνπλ 

απνηειεζκαηηθφ έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κέζα ζε ιίγα  ιεπηά ή ιίγεο ψξεο. 
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Βαιβηδνπάζεηεο  

Οη παζήζεηο ησλ βαιβίδσλ αληηκεησπίδνληαη αλεμάξηεηα απφ κηά επηθείκελε κε θαξδην-

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Ζ ζεκαληηθή ζηέλσζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο  (ζεκαληηθή  νξίδεηαη, φηαλ ην 

ζηφκην έρεη επηθάλεηα ≤ 1cm2, ≤ 0.6cm2/m2 επηθαλείαο ζψκαηνο) απνηειεί κείδνλα δείθηε Κηλδχλνπ 

Καξδηαγγεηαθψλ Δπηπινθψλ (έρνπλ αλαθεξζεί επηπινθέο ζην 5,2% γηα θιίζε πίεζεο 25 -50 mmHg 

θαη ζην  6,8% γηα θιίζε πίεζεο κεγαιχηεξε απφ 50 mm Hg). Οη ζνβαξέο ζηελσηηθέο βιάβεο πνπ 

πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα έρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν θαη ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε  δηάλνημε ή 

αληηθαηάζηαζε. Οη αλεπάξθεηεο αθφκε θαη φηαλ πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα ζπλήζσο δελ πξνθαινχλ 

πξνβιήκαηα ζηε δηεγρεηξεηηθή πεξίνδν αλ ζηαζεξνπνηεζνχλ κε θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Οη αζζελείο κε ηζηνξηθφ αληηθαηάζηαζεο θαξδηαθψλ βαιβίδσλ ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζνχλ ζε 

εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο βαιβίδαο θαη ηεο θαξδηάο. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα 

κεραληθή βαιβίδα ιακβάλνπλ αληηπεθηηθά θαη ππάξρεη ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηε δηαθνπή ησλ 

θνπκαξηληθψλ αληηπεθηηθψλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπο κε επαξίλε ή ρακεινχ κνξηαθνχ βάξνπο 

παξάγσγν. Ο πξνβιεκαηηζκφο ζπλδέεηαη κε ηνλ θίλδπλν γηα ζξνκβνεκβνιηθά θαηά ηε δηαθνπή θαη 

ηνλ θίλδπλν γηα αηκνξξαγία εάλ παξαηαζεί ε δξάζε ηνπο ζηε δηεγρεηξεηηθή πεξίνδν. Ο θίλδπλνο γηα 

ζξνκβνεκβνιηθά ζπλδέεηαη κε ηε ζέζε θαη ην είδνο ηεο κεραληθήο βαιβίδαο, ηελ παξνπζία θνιπηθήο 

καξκαξπγήο, ην ηζηνξηθφ παιαηψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ,  ηε ρξφληα ππέξηαζε θαη ην ζαθραξψδε 

δηαβήη 

Αζζελείο κεηά Δπέκβαζε ζηα ηεθαληαία Αγγεία  

Οη αζζελείο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε θαη πξφθεηηαη λα 

ππνβιεζνχλ ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ιακβάλνπλ ζπλήζσο αζπηξίλε ή θαη 

αληηαηκνπεηαιηαθά. Γεληθά είλαη απνδεθηφ φηη ε  αζπηξίλε πξέπεη λα δηαθφπηεηαη κφλνλ αλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη θίλδπλν αηκνξξαγίαο, πνπ ζα ζέζεη ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ αζζελνχο ή επηπινθέο 

αλάινγεο βαξχηεηαο κε απηέο πνπ ίζσο πξνθαιέζεη ε δηαθνπή ηεο. Ζ  ιήςε αζπηξίλεο απμάλεη ηελ 

αηκνξξαγία κφλν πνζνηηθά κε ηελ πηζαλή εμαίξεζε ηεο ελδνθξαληαθήο ρεηξνπξγηθήο θαη ηεο 

δηνπξεζξηθήο πξνζηαηεθηνκήο, φπνπ αλαθέξεηαη αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο ιφγσ ιήςεο αζπηξίλεο. 

Πνιχ ζπρλά πιένλ αληηκεησπίδνληαη αζζελείο κεηά αγγεηνπιαζηηθή ησλ ζηεθαληαίσλ. 

πλερψο θεξδίδνπλ έδαθνο νη επηθαιπκέλεο ελδνζηεθαληαίεο πξνζέζεηο (Drug Eluting Stents ή 

DES), δηφηη έρνπλ πνιχ θαιχηεξε αληνρή θαη κηθξφηεξε πηζαλφηεηα επαλαζηέλσζεο. Ζ ηνπνζέηεζε 

ηνπο φκσο απαηηεί ηε ρνξήγεζε αληηαηκνπεηαιηαθψλ  θαη αληηπεθηηθψλ. Ζ δηαθνπή ηεο αγσγήο 

κπνξεί λα απαηηείηαη ιφγσ θηλδχλνπ αηκνξξαγίαο, πνπ θαζνξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην είδνο ηεο 

επέκβαζεο αιιά θαη απφ άιιεο αηηίεο. Απαηηείηαη φκσο λα ζπλεθηηκάηαη ν θίλδπλνο ζξφκβσζεο πνπ 

εμαξηάηαη απφ ην ρξφλν πνπ ηνπνζεηήζεθε ην DES θαη  απφ ηνλ αξηζκφ ησλ DES θαζψο θαη απφ 
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άιινπο δείθηεο θηλδχλνπ φπσο ν δηαβήηεο, ε λεθξηθή αλεπάξθεηα, ην ρακειφ θιάζκα εμσζήζεσο 

θιπ. πληζηάηαη λα θαζπζηεξεί ε πξνγξακκαηηζκέλε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα 4 εβδνκάδεο 

ηνπιάρηζηνλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε απινχ stent (bare-metal) ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο κεηα ην DES. Δαλ 

απαηηεζεί δηαθνπή ηεο δηπιήο  αληηαηκνπεηαιηαθήο αγσγήο ζπλερίδεη ε ρνξήγεζε αζπηξίλεο κφλν 

εθηφο ζπαλίσλ πεξηπηψζεσλ.   

ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΓΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  

Πνιιέο κεηααλαιχζεηο εμέηαζαλ ηηο επηπηψζεηο ηεο γεληθήο αλαηζζεζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

επηπηψζεηο ηεο πεξηνρηθήο (επηζθιεξηδίνπ θαη ξαρηαίαο) ζηηο θαξδηναγγεηαθέο επηπινθέο. Οη 

ζηαζψηεο ηεο πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο ππνζηεξίδνπλ κία αλαζθφπεζε 141 κειεηψλ κε 9.559 

αζζελείο, ε νπνία  βξήθε 30% κηθξφηεξε ζπλνιηθή ζλεηφηεηα ζηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ πεξηνρηθή 

αλαηζζεζία ζε ζχγθξηζε κε ηνπο αζζελείο πνπ έιαβαλ γεληθή αλαηζζεζία.  Πξφζθαηεο κεηαλαιχζεηο 

ζπγθξίλνπλ  ηελ πεξηνρηθή θαη ηε γεληθή αλαηζζεζία ζε ζπγθεθξηκκέλεο επέκβαζεηο θαη βξίζθνπλ 

επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ηεο πεξηνρηθήο, φζνλ αθνξά ηα κεηεγρεηξεηηθά ζξνκβνεκβνιηθά επεηζφδηα 

θαη ηηο θαξδηαγγεηαθέο επηπινθέο. Έρεη επίζεο βξεζεί φηη ε παξάηαζε ηεο επηζθιεξηδίνπ αλαιγεζίαο 

γηα 24 ψξεο κεηά ηελ επέκβαζε ειαηηψλεη ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Οη κειέηεο  πνπ πεξηιακβάλνπλ νη παξαπάλσ κεηααλαιχζεηο είλαη πςειήο πνηφηεηαο αιιά 

ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ νξηζκφ ησλ θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ θαη δελ πεξηιακβάλνπλ επαξθή 

ζηνηρεία γηα ηελ πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ δελ δηεπθξηλίδνπλ αλ ε κείσζε 

ησλ κε θαξδηαγγεηαθψλ επηπινθψλ (π.ρ. πλεπκνλίεο) επζχλεηαη γηα ηελ ειάηησζε ησλ θαξδηαθψλ 

επηπινθψλ, δηφηη ζπρλά νη θαξδηαθέο θαη νη κε θαξδηαθέο επηπινθέο ζπλππάξρνπλ. Πξέπεη επίζεο λα 

ηνληζηεί φηη δελ δηαρσξίδνπλ ηε δηεγρεηξεηηθή απφ ηε κεηεγρεηξεηηθή πεξηνρηθή αλαιγεζία. Οη 

παιαηφηεξεο κειέηεο δελ δηέθξηλαλ δηαθνξέο κεηαμχ γεληθήο αλαηζζεζίαο θαη πεξηνρηθήο, είλαη 

ινηπφλ πηζαλφλ νη δηαθνξέο πνπ δηαπηζηψλνληαη πξφζθαηα λα νθείινληαη ζε αιιαγέο ηερληθψλ, 

πξσηνθφιισλ θιπ Παξακέλεη ε δηρνγλσκία θαη γεληθά νη εηδηθνί πξνβιεκαηίδνληαη θαζψο λέσηεξα 

αλαηζζεηηθά (π.ρ. εηζπλεφκελα) πξνβάιινληαη σο  θαξδηνπξνζηαηεπηηθά.   

πκπεξαζκαηηθά, ν ζθνπφο  ηεο   ζχληαμεο  ησλ νδεγηψλ είλαη λα ρξεζηκεχζνπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαηά ηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν πνπ κπνξεί λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, λα βειηηζηνπνηήζνπλ ηελ άκεζε αιιά θαη ηελ απψηεξε έθβαζε ησλ 

θαξδηνινγηθψλ αζζελψλ θαη λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ην ζπλνιηθφ θφζηνο επηθεληξψλνληαο ζηηο πιένλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο.   

ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο ηνλίδεηαη πεξηζζφηεξν απφ άιινηε φηη νη πςεινχ θηλδχλνπ αζζελείο κε 

θαξδηνινγηθφ θαη θαξδηνρεηξνπξγηθφ ηζηνξηθφ πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζε κε 
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θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηνχλ  κε επηηπρία φηαλ ζπλεξγάδνληαη 
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ΚΑΡΓΗΟΓΔΝΔ SHOCK 

Φωηεηλή Ακπαηδίδνπ 

 

Καξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη ην ζχλδξνκν φπνπ ην κπνθάξδην, εμαηηίαο δνκηθψλ ή 

ιεηηνπξγηθψλ δηαηαξαρψλ εκθαλίδεη κεησκέλε ηθαλφηεηα πιήξσζεο ή εμψζεζεο. 

Ομεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη ην ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκεία θαη 

ζπκπηψκαηα θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο ηα νπνία εκθαλίδνληαη νμέσο ή ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε 

πξνυπάξρνπζα θαξδηαθή λφζν, επηδεηλψλνληαη ηαρέσο (1). 

Ζ θαηάζηαζε απηή, απαηηεί έγθαηξε δηάγλσζε θαη ελδνλνζνθνκεηαθή αληηκεηψπηζε. 

Οη αζζελείο κε νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 6 θαηεγνξίεο (2): 

 Ομεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα κε ππέξηαζε: εκεία θαη ζπκπηψκαηα νμείαο θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο (ζρεηηθά ήπηα) κε αθηηλνινγηθή εηθφλα πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο. 

 Πλεπκνληθό νίδεκα: Δκθάληζε ζνβαξήο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο θαη νξζφπλνηαο, κε 

θνξεζκφ O2 ζην αξηεξηαθφ αίκα < 90%. 

 Ομεία απνξξύζκηζε ρξόληαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο: εκεία θαη ζπκπηψκαηα θαξδηαθήο 

αλεπάξθεηαο, ζρεηηθά ήπηα πνπ δελ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα πλεπκνληθφ νίδεκα ή θαξδηνγελέο 

shock. 

 Kαξδηνγελέο shock: Δκθάληζε ζεκείσλ ηζηηθήο ππνάξδεπζεο κεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πξνθνξηίνπ, ιφγσ θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο. 

 Τςειήο θαξδηαθήο παξνρήο αλεπάξθεηα: Υαξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε θαξδηαθή παξνρή 

ζπλήζσο κε πςειή θαξδηαθή ζπρλφηεηα. Κχξηα αίηηα ηεο θαηάζηαζεο απηήο απνηεινχλ νη 

αξξπζκίεο, ε αλαηκία, ε ζπξενηνμίθσζε, ε λφζνο Paget. Σα άθξα είλαη ζεξκά, ππάξρεη 

πλεπκνληθή ζπκθφξεζε ελψ ε αξηεξηαθή πίεζε κπνξεί λα είλαη ρακειή φπσο ζπκβαίλεη ζην 

ζεπηηθφ shock. 

 Γεμηά Καξδηαθή Αλεπάξθεηα: Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή θαξδηαθή παξνρή, απμεκέλε 

θεληξηθή θιεβηθή πίεζε, επαηνκεγαιία θαη ππφηαζε. 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Δκκέλνπζα Τπφηαζε - πζηνιηθή Αξηεξηαθή πίεζε < 80-90 mmHg ή Μέζε αξηεξηαθή πίεζε 

θαηά 30 mmHg κηθξφηεξε απφ ηε βαζηθή ηηκή 

2. Μείσζε ηνπ θαξδηαθνχ δείθηε (CI) < 1.8 L · min−1 · m−2 ρσξίο ηλφηξνπε ππνζηήξημε ή <2.0  

- 2.2 L · min−1 · m−2 κε ππνζηήξημε 

3.  Απμεκέλεο πηέζεηο πιήξσζεο (Γηαζηνιηθή πίεζε Αξηζηεξήο θνηιίαο > 18 mmHg). 

Ο θαζεηεξηαζκφο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο θαη ε κέηξεζε πςειήο πίεζεο ελζθήλσζεο ησλ 

πλεπκνληθψλ ηξηρνεηδψλ κπνξεί λα βνεζήζεη δηαγλσζηηθά. 

ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

ηελ θαξδηνγελή θαηαπιεμία κεηψλεηαη ν φγθνο παικνχ θαη παξάιιεια απμάλεηαη ε 

ηεινδηαζηνιηθή πίεζε ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο (LVEDP). Ζ κείσζε ηνπ φγθνπ παικνχ νδεγεί ζε 

ππφηαζε θαη ππνάξδεπζε θαζψο θαη κεησκέλε αηκάησζε ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ πνπ πξνθαιεί ή 
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επηδεηλψλεη πξνππάξρνπζα κπνθαξδηαθή ηζραηκία. Μέζσ ησλ αληηζηαζκηζηηθψλ κεραληζκψλ θαη 

θπξίσο κέζσ ηνπ λεπξνελδνθξηληθνχ θαη ηνπ ζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη θαηαθξάηεζε 

πγξψλ. Οη ζπζηεκαηηθέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο απμάλνληαη νδεγψληαο ζε πεξαηηέξσ έθπησζε ηεο 

κπνθαξδηαθήο απφδνζεο. Οη αηκνδπλακηθέο παξάκεηξνη πνπ πξνθχπηνπλ δελ είλαη ίδηεο ζε θάζε 

αζζελή. Έηζη νη ζπζηεκαηηθέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ειάρηζηα ή κέηξηα 

απμεκέλεο. Απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ζπλχπαξμε ζπλδξφκνπ ζπζηεκαηηθήο 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο (SIRS). ε εθηεηακέλα εκθξάγκαηα έρεη δηαπηζησζεί απμεκέλε 

ζπγθέληξσζε ηεο ζπλζεηάζεο ηνπ ληηξηθνχ νμεηδίνπ (iNOS), ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, ησλ 

ηληεξιεπθηλψλ θαη ηεο C αληηδξψζαο πξσηεΐλεο. 

Ζ ζεξαπεία επαλαηκάησζεο ζε πεξηπηψζεηο νμέσλ εκθξαγκάησλ πξνάγεη ηελ απειεπζέξσζε 

κεζνιαβεηψλ θιεγκνλήο κε αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε. 

 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

ΚΑΡΓΗΟΓΔΝΖ ΚΑΣΑΠΛΖΞΗΑ ΔΞΑΗΣΗΑ ΟΞΔΟ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΟ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ 

Σν νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ απνηειεί ηε ζπρλφηεξε αηηία θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο. 

Καξδηνγελήο θαηαπιεμία ζπκβαίλεη ζε πνζνζηφ 7-10% ζηνπο αζζελείο κε νμχ έκθξαγκα ηνπ 

κπνθαξδίνπ θαη παξνπζηάδεη πνιχ πςειή ζλεηφηεηα (70-80%) [3]. 

ε αζζελείο κε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη θαξδηνγελή θαηαπιεμία ην 78.5% παξνπζηάδεη 

νμεία θαξδηαθή αλεπάξθεηα, 6.9% νμεία αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο, 3.9% ξήμε ηνπ 

κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο, 2.8% έκθξαγκα ηεο δεμηάο θνηιίαο θαη 1.4% επηπσκαηηζκφ ή ξήμε 

ηνπ κπνθαξδίνπ (SHOCK Trial Registry) [4]. 

Ζ κπνθαξδηαθή δπζιεηηνπξγία πνπ νδεγεί ζε shock, ζπκβαίλεη ζε εθηεηακέλα εκθξάγκαηα 

(φηαλ πξνζβάιιεηαη > 40% ηεο κπνθαξδηαθήο κάδαο) ή θαη ζε κηθξφηεξεο έθηαζεο εκθξάγκαηα 

φηαλ πξνππάξρεη θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία. Ζ θαξδηνγελήο θαηαπιεμία κεηά απφ έκθξαγκα 

εκθαλίδεηαη ζπρλφηεξα ζε αζζελείο κεγάιεο ειηθίαο, κε ζαθραξψδε δηαβήηε, κε ζηελψζεηο ζε 

πεξηζζφηεξα απφ έλα ζηεθαληαία αγγεία, κε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ζε εκθξάγκαηα κε αλάζπαζε ηνπ 

ST (STEMI) θαζψο θαη ζε αζζελείο πνπ εκθαλίδνπλ απνθιεηζκφ ηνπ αξηζηεξνχ ζθέινπο (LBBB). 

Φάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο πξψηεο ψξεο εκθάληζεο νμένο ζηεθαληαίνπ ζπλδξφκνπ 

έρνπλ ελνρνπνηεζεί γηα ηελ πξφθιεζε αηκνδπλακηθψλ δηαηαξαρψλ. Σα θάξκαθα απηά είλαη νη β 

απνθιεηζηέο, νη αλαζηνιείο αζβεζηίνπ θαη ε κνξθίλε. 

χκθσλα κε ηε κειέηε COMMIT (Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction Trial) 

ε πξψηκε έλαξμε ρνξήγεζεο β απνθιεηζηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζε νμχ 

έκθξαγκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαπιεμία ζηηο εμήο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ: αζζελείο > 70 

εηψλ, γπλαίθεο, αξηεξηαθή πίεζε <120 mmHg θαη ζε πλεπκνληθφ νίδεκα. ε απηνχο ηνπο αζζελείο ε 

ζεξαπεία κε β απνθιεηζηέο μεθηλά ζε κηθξέο δφζεηο πξηλ ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν [5]. 

Ζ ρξήζε έληνλεο δηνπξεηηθήο αγσγήο κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζε αηκνδπλακηθέο 

δηαηαξαρέο. 
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ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΔΜΦΡΑΓΜΑΣΟ 

Ζ ξήμε ηνπ ειεχζεξνπ ηνηρψκαηνο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο κε επαθφινπζν ην αηκνπεξηθάξδην, ε 

ξήμε ηνπ κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο θαζψο θαη ε ξήμε ησλ ζεινεηδψλ κπψλ πνπ νδεγεί ζε νμεία 

αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνχο βαιβίδαο απνηεινχλ ηηο κεραληθέο επηπινθέο ηνπ νμένο εκθξάγκαηνο. Ζ 

ξήμε ην 1ν 24σξν κεηά ην έκθξαγκα, νθείιεηαη ζηελ αηκνξξαγία πνπ ζπκβαίλεη ζην λεθξσηηθφ ηζηφ, 

ελψ κεηά ηελ 3ε-5ε εκέξα κπνξεί λα πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο ιέπηπλζεο θαη ηεο αλεπξπζκαηνεηδνχο 

δηακφξθσζεο ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ πθίζηαηαη ξήμε ζε ζπλζήθεο απμεκέλνπ ηνηρσκαηηθνχ stress. ε 

εκθάληζε ηέηνησλ επηπινθψλ έρεη έλδεημε ε επείγνπζα θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ κεραληθνχ πξνβιήκαηνο κε ή ρσξίο ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε [6]. 

 

ΜΤΟΚΑΡΓΗΑΚΟ STUNNING (Μπνθαξδηαθή απνπιεμία): 

ΑΝΑΣΡΔΦΗΜΖ ΜΤΟΚΑΡΓΗΑΚΖ ΓΤΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Πξφθεηηαη γηα ηελ κεηα-ηζρακηθή κπνθαξδηαθή δπζιεηηνπξγία παξά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

ζηεθαληαίαο αηκαηηθήο ξνήο. Δίλαη θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ θαξδηνρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ή κεηά απφ ζεξαπεία επαλαγγείσζεο (ζξνκβφιπζε ή αγγεηνπιαζηηθή). Μεραληζκνί πνπ 

ελνρνπνηνχληαη είλαη ε βιάβε ηζραηκίαο επαλαηκάησζεο θαζψο θαη ε παξνδηθή ππεξθφξησζε ησλ 

κπνθαξδηαθψλ θπηηάξσλ κε ηφληα αζβεζηίνπ. 

 

ΚΑΡΓΗΟΓΔΝΖ ΚΑΣΑΠΛΖΞΗΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ 

ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ 

ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΠΑΘΔΗΔ 

Καξδηνγελέο shock κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νμεία κπνθαξδηνπάζεηα φπσο ε θεξαλνβφινο ή 

κεηά απφ ηνθεηφ θαζψο θαη ζηα ηειηθά ζηάδηα ρξφλησλ κπνθαξδηνπαζεηψλ δηαθφξσλ κνξθψλ κε 

ζπρλφηεξε ηελ ηζραηκηθή. 

Ζ κπνθαξδηνπάζεηα Tako-tsubo ή ε νθεηιόκελε ζην stress νθείιεηαη ζηελ ηνμηθή επίδξαζε 

πνπ αζθνχλ νη θαηερνιακίλεο ηνπ stress ζην κπνθάξδην. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ΖΚΓξαθηθέο 

αιινηψζεηο κε αλάζπαζε ηνπ ST θαη/ή αλαζηξνθή ηνπ Σ, κέηξηα αχμεζε ηεο ηξνπνλίλεο θαη 

απνπζία ζηελψζεσλ ζηα ζηεθαληαία αγγεία κεηά απφ ζηεθαληνγξαθηθφ έιεγρν. Ζ ππεξερνγξαθηθή 

εηθφλα είλαη ραξαθηεξηζηηθή κε έθπησζε ηεο ζπζηνιηθήο ιεηηνπξγίαο ζηα κέζα θαη θνξπθαία 

ηκήκαηα θαη ππεξθηλεηηθφηεηα ησλ βαζηθψλ ηκεκάησλ ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο πνπ εξκελεχνπλ ην 

ζεκείν ηνπ apical ballooning (ε αξηζηεξή θνηιία έρεη κνξθή κπαινληνχ ζηελ θνξπθή). Ζ δηάγλσζε 

απαηηεί απνθιεηζκφ ηνπ θαηνρξσκνθπηηψκαηνο θαη ηεο κπνθαξδίηηδαο. Ζ θαηάζηαζε βειηηψλεηαη 

κεηά απφ εβδνκάδεο [7]. 

Ζ κπνθαξδηνπάζεηα ηεο ζήςεο είλαη νμεία θαη αλαζηξέςηκε θαη νθείιεηαη ζηελ θαηαζηνιή 

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ κπνθαξδίνπ εμαηηίαο ηεο δξάζεο ηνμηθψλ παξαγφλησλ θαη κεζνιαβεηψλ 

θιεγκνλήο φπσο νη ηληεξιεπθίλεο θαη ην ληηξηθφ νμείδην (ΝΟ). ε αληίζεζε κε ηελ θιαζζηθή κνξθή 

ηεο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο, νη πηέζεηο πιήξσζεο θαηά ηηο αηκνδπλακηθέο κεηξήζεηο είλαη 

θπζηνινγηθέο ή ρακειέο. Οη θαξδηαθέο θνηιφηεηεο είλαη δηαηεηακέλεο, ην θιάζκα εμψζεζεο ρακειφ 

ελψ ε ζπζηνιηθή ηθαλφηεηα θαη ε ελδνηηθφηεηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο κεησκέλεο. Μπνξεί λα 
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εκθαληζηνχλ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ: ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο θαζψο θαη δπζιεηηνπξγία ηεο δεμηάο θνηιίαο. Ζ κπνθαξδηαθή δπζιεηηνπξγία ζπκβαίλεη ήδε 

απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηνπ ζεπηηθνχ shock. 

Ζ νμεία κπνθαξδίηηδα είλαη θιεγκνλή ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ νθείιεηαη ζε δηάθνξα αίηηα κε 

θπξηφηεξα ηνπο ηνχο φπσο ν θπηηαξνκεγαινηφο, εξπεηνηνί, ηνί Coxsakie. Μπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη 

ζε βαθηήξηα, αλνζνινγηθνχ ηχπνπ αληηδξάζεηο ή ηνμηθή επίδξαζε θαξκάθσλ. Οη ΖΚΓγξαθηθέο 

αιινηψζεηο είλαη ζπρλέο. Ζ δηάγλσζε ηίζεηαη κεηά απφ βηνςία ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ λφζνο έρεη 

δηάθνξεο κνξθέο πνηθίιεο βαξχηεηαο. Ζ νμεία θεξαπλνβφινο κνξθή εκθαλίδεηαη ζπρλά σο 

θαξδηνγελήο θαηαπιεμία. 

Ο νμύο δηαρσξηζκόο ηεο ανξηήο, ν θαξδηαθόο επηπσκαηηζκόο, ε κπνθαξδηαθή ζιάζε 

εμαηηίαο ηξαπκαηηζκνχ, ε νμεία βαιβηδηθή αλεπάξθεηα ιφγσ ελδνθαξδίηηδαο ή ξήμεο ησλ ηελνληίσλ 

ρνξδψλ ιφγσ εθθπιηζηηθήο λφζνπ ή ηξαχκαηνο θαζψο θαη ε καδηθή πλεπκνληθή εκβνιή απνηεινχλ 

επίζεο αίηηα θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο. 

Ζ θαξδηνγελήο θαηαπιεμία κεηά απφ θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζρεηίδεηαη κε ρακειφ 

πξνεγρεηξεηηθφ θιάζκα εμψζεζεο, αλεπαξθή κπνθαξδηαθή πξνζηαζία, παξαηεηακέλν ρξφλν 

κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο ή εκθάληζε πεξηεγρεηξεηηθνχ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ. 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ 

Ζ θαξδηνγελήο θαηαπιεμία ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνάξδεπζε δσηηθψλ νξγάλσλ εμαηηίαο 

κπνθαξδηαθήο δπζιεηηνπξγίαο. 

Κιηληθά, ε ππνάξδεπζε κπνξεί λα εθδειψλεηαη κε κεησκέλε δηνχξεζε, ςπρξά άθξα, 

κεηαβνιέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, αχμεζε ηεο ηηκήο ησλ γαιαθηηθψλ, κείσζε ηνπ θνξεζκνχ ηνπ 

κηθηνχ θιεβηθνχ αίκαηνο. Σν ζχλδξνκν έρεη δηαβαζκίζεηο βαξχηεηαο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ έθβαζε. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε απνπζία ππφηαζεο δελ απνθιείεη ην θαξδηνγελέο shock. Απφ ηνλ 

εξγαζηεξηαθφ έιεγρν, ζεκαληηθή δηαγλσζηηθή θαη θπξίσο πξνγλσζηηθή αμία έρνπλ νη ηηκέο ησλ ΒΝP 

(Brain Natriuretic Peptide) θαη ProΒΝP. 

Ζ ρακειή ηηκή απηψλ ησλ δεηθηψλ απνθιείεη ηε δηάγλσζε. Ζ πην ζπρλή αηηία θαξδηνγελνχο 

θαηαπιεμίαο είλαη ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ κε ζπλνδφ έθπησζε ηεο κπνθαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. 

Θα πξέπεη λα απνθιείνληαη νη κεραληθέο επηπινθέο ηνπ εκθξάγκαηνο φπσο ε ξήμε ηνπ 

κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο ή ησλ ζεινεηδψλ κπψλ. Ζ ππεξερνθαξδηνγξαθία απνηειεί ηελ 

εμέηαζε εθινγήο γηα ηε δηάγλσζε ησλ επηπινθψλ απηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απφ ηα ππεξερνγξαθηθά 

δεδνκέλα αθνξνχλ ηελ ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή ιεηηνπξγία ηεο αξηζηεξήο θαη ηεο δεμηάο θνηιίαο 

θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαηνηρσκαηηθψλ 

εκθξαγκάησλ δηαπηζηψλνληαη ηκεκαηηθέο δηαηαξαρέο ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

Γηα λα είλαη εκθαλείο νη δηαηαξαρέο θηλεηηθφηεηαο απαηηείηαη κείσζε ηεο ζηεθαληαίαο ξνήο 

θαηά 50% ηνπιάρηζηνλ θαη ζε έθηαζε >5% ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ ρξήζε ηεο ππεξερνγξαθίαο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο έρεη πεξηνξίζεη ηελ αλάγθε ηνπ δεμηνχ θαξδηαθνχ 

θαζεηεξηαζκνχ. Ζ ρξήζε ηνπ δεμηνχ θαξδηαθνχ θαζεηεξηαζκνχ ζε θαηαζηάζεηο θαξδηνγελνχο 

θαηαπιεμίαο είλαη πεξίπνπ 20% [8]. 
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ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 

Ο θχξηνο ζηφρνο είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αηηίνπ πνπ νδήγεζε ζην θαξδηνγελέο shock, φπσο ε 

ζεξαπεία επαλαηκάησζεο ζε κπνθαξδηαθή ηζραηκία ή ε ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ζε ξήμε ηνπ 

κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο ή άιιεο επηπινθέο νμέσλ εκθξαγκάησλ. Σαπηφρξνλα απαηηνχληαη 

ρεηξηζκνί πνπ κεηψλνπλ ην θνξηίν ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ δπζιεηηνπξγεί, πνπ βειηηψλνπλ ηελ άξδεπζε 

ησλ νξγάλσλ θαζψο θαη ηλφηξνπνη παξάγνληεο πνπ βειηηψλνπλ ηε κπνθαξδηαθή απφδνζε. Ζ 

αληηκεηψπηζε πξέπεη λα είλαη άκεζε γηα λα απνηξαπεί ε κε αλαζηξέςηκε βιάβε ησλ νξγάλσλ. Ο 

κεραληθφο αεξηζκφο έρεη απφιπηε έλδεημε γηαηί δηαζθαιίδεη επαξθή νμπγφλσζε, κείσζε ηνπ έξγνπ 

ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ θαζψο θαη κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ θαη ηνπ κεηαθνξηίνπ ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο. Ζ εθαξκνγή κε επεκβαηηθνχ αεξηζκνχ (CPAP /BiPAP) κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ 

ελδνηξαρεηθή δηαζσιήλσζε ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο. Θα πξέπεη επίζεο λα δηνξζψλνληαη δηαηαξαρέο 

φπσο ε νπξαηκία, ε νμέσζε, ε ππεξγιπθαηκία θαζψο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ πεξαηηέξσ 

κπνθαξδηαθή θαηαζηνιή.  

ΗΝΟΣΟΠΑ-ΑΓΔΗΟΤΠΑΣΗΚΑ 

ηνπο ηλφηξνπνπο παξάγνληεο πεξηιακβάλνληαη νη θαξδηαθέο γιπθνζίδεο, νη β αδξελεξγηθνί 

αγσληζηέο, νη αλαζηνιείο θσζθνδηεζηεξαζψλ θαη νη επαηζζεηνπνηεηέο αζβεζηίνπ. 

H δξάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ηλνηξφπσλ νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ. Έηζη, νη β αγσληζηέο δξνπλ ελεξγνπνηψληαο ην c AMP (cyclic adenosine 

monophosphate) ην νπνίν ελεξγνπνηεί ηελ πξσηετληθή θηλάζε Α ε νπνία πξνάγεη ηελ θσζθνξπιίσζε 

ησλ πξσηεηλψλ ηνπ θχθινπ ηνπ αζβεζηίνπ. Ζ ππθλφηεηα ησλ β αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ κεηψλεηαη 

ζηε ρξφληα θαξδηαθή αλεπάξθεηα. 

Οη αλαζηνιείο ησλ θσζθνδηεζηεξαζψλ πξνθπιάζζνπλ ηελ απνδφκεζε ηνπ cAMP. Ζ 

ρνξήγεζε ηλνηξφπσλ κπνξεί ζε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο λα έρεη δπζκελείο επηδξάζεηο φπσο φηαλ 

ρνξεγείηαη ζηελ νμεία θάζε ηνπ shock, εμαηηίαο εκθξάγκαηνο. Σα θάξκαθα απηά, απμάλνπλ ηε 

κπνθαξδηαθή ηάζε θαη ηελ θαηαλάισζε νμπγφλνπ ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ ρξήζε ηνπο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ελδνζειηαθή λέθξσζε θαη επηδείλσζε ηεο δηαζηνιηθήο ιεηηνπξγίαο. Μεηά ηελ 

επαλαηκάησζε ε αλάγθε ζε ηλφηξνπνπο παξάγνληεο νθείιεηαη ζην stunned κπνθάξδην. 

ΝΣΟΠΟΤΣΑΜΗΝΖ 

Απνηειεί βαζηθφ ηλφηξνπν παξάγνληα, δξψληαο ζηνπο β1 θαη β2 ππνδνρείο, κε κηθξή 

δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Μεηψλεη ην κεηαθνξηίν ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο θαη έηζη νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Ζ κείσζε ησλ πεξηθεξηθψλ αγγεηαθψλ 

αληηζηάζεσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο, κείσζε ηεο πίεζεο 

άξδεπζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ θαη πξφθιεζε ηζραηκίαο. Ζ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηεο 

ληνπνπηακίλεο ελδείθλπηαη ζε θαξδηνγελή θαηαπιεμία φπνπ δηαηεξείηαη ε αξηεξηαθή πίεζε. ηηο 

επηπινθέο ηεο ρνξήγεζεο ησλ θαξκάθσλ κε β αδξελεξγηθή δξάζε πεξηιακβάλεηαη θαη ε αχμεζε ηεο 

έθηαζεο ηνπ εκθξάγκαηνο πνπ πξνθαιείηαη κέζσ ηεο ηαρπθαξδίαο θαη ησλ αξξπζκηψλ. Ζ δφζε 

έλαξμεο είλαη 2–5 κg/kg/min, κε πξνννδεπηηθή αχμεζε σο ηε κέγηζηε δφζε πνπ είλαη 20 κg/kg/min. 

ηαλ ζηε κέγηζηε δφζε ηεο ληνπνπηακίλεο δελ επηηπγράλεηαη ε επηζπκεηή αχμεζε ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο ζα πξέπεη λα πξνζηίζεηαη δεχηεξν ηλφηξνπν φπσο ε κηιξηλφλε (αλαζηνιέαο 
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θσζθνδηεζηεξαζψλ). Μεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ε αιιειεπίδξαζε κε ηνπο β απνθιεηζηέο θαη ην 

θαηλφκελν ηεο αλνρήο/ ηαρπθπιαμίαο. 

ΝΣΟΠΑΜΗΝΖ 

Έρεη δνζνεμαξηψκελε δξάζε. ε ρακειέο δφζεηο σο 3 κg/kg/min δηεγείξεη ηνπο 

ληνπακηλεξγηθνχο D1 κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο ζηα ζηεθαληαία, λεθξηθά θαη κεζεληέξηα αγγεία 

θαζψο θαη ηνπο D2 πξνζπλαπηηθνχο ππνδνρείο ησλ αγγείσλ πξνθαιψληαο αγγεηνδηαζηνιή θαη 

αχμεζε ηεο λεθξηθήο αηκαηηθήο ξνήο. Ζ λεθξνπξνζηαηεπηηθή δξάζε ηεο ληνπνπηακίλεο δελ έρεη 

απνδεηρζεί. ε δφζεηο 3-5 κg/kg/min έρεη ηλφηξνπε θαη ρξνλφηξνπε δξάζε ελψ φηαλ ε ρνξήγεζε 

μεπεξλά ηα 10 κg/kg/min επηθξαηεί ε δξάζε ζηνπο α1 αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο κε απνηέιεζκα ηελ 

αγγεηνζχζπαζε. Θεσξείηαη θάξκαθν πξψηεο γξακκήο ζε θαξδηνγελέο shock κε ρακειή αξηεξηαθή 

πίεζε φπνπ ε δφζε έλαξμεο είλαη 5 κg/kg/min. Τςειέο δφζεηο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. 

ΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ 

Ζ αδξελαιίλε δξα ζηνπο α θαη β αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο (α δξάζε) θαζψο θαη αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο (β1 δξάζε). Ζ επηθξάηεζε 

ηεο α ή β δξάζεο εμαξηάηαη απφ ηε δφζε. ε δφζε < 4 κg/min έρεη ακηγψο ηλφηξνπε δξάζε. ηηο 

αλεπηζχκεηεο δξάζεηο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε ηαρπαξξπζκία θαη ε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ. Δπίζεο, 

εμαηηίαο ηνπ ππεξκεηαβνιηζκνχ, ηεο θαηαζηνιήο ηεο απειεπζέξσζεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο 

γιπθφιπζεο πνπ πξνθαιεί κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γαιαθηηθή νμέσζε θαη ππεξγιπθαηκία. 

ΝΟΡΑΓΡΔΝΑΛΗΝΖ 

Ζ λνξαδξελαιίλε είλαη θαηεμνρήλ αγγεηνζπζπαζηηθή κε κηθξή κφλν ηλφηξνπε δξάζε. ηελ 

θαξδηνγελή θαηαπιεμία απνηειεί θάξκαθν δεχηεξεο γξακκήο. Έρεη ζέζε θαη ζπλδπάδεηαη κε 

ηλφηξνπα θάξκαθα κε ζθνπφ λα απμήζεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. Ζ δφζε έγρπζεο είλαη 0.01 σο 3 

κg/kg/min 

ΑΝΑΣΟΛΔΗ ΦΧΦΟΓΗΔΣΔΡΑΧΝ 

Φάξκαθα απηήο ηεο θαηεγνξίαο απνηεινχλ ε ελνμηκφλε θαη ε κηιξηλφλε. Γξνπλ κεηψλνληαο ην 

ξπζκφ απνδφκεζεο ηνπ cAMP, πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θπηηαξνπιαζκαηηθνχ 

αζβεζηίνπ. 

Πξνθαινχλ αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε θφζηνο ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

νμπγφλνπ ελψ ζε ζρέζε κε ηελ ληνπνπηακίλε έρνπλ ηζρπξφηεξε αγγεηνδηαζηαιηηθή δξάζε. Οη 

αλαζηνιείο θσζθνδηεζηεξαζψλ παξνπζηάδνπλ ζπλεξγηθή αζξνηζηηθή δξάζε κε ηελ ληνπνπηακίλε. Ζ 

κηιξηλφλε ρνξεγείηαη ζε δφζε εθφδνπ 25 κg/kg αθνινπζνχκελε απφ ζπλερή έγρπζε 0.25–0.75 

κg/kg/min. ε ππνηαζηθνχο αζζελείο ε δφζε εθφδνπ απνθεχγεηαη. ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο 

πεξηιακβάλεηαη ε πξναξξπζκηθή δξάζε. 

ΛΔΒΟΗΜΔΝΣΑΝΖ (SIMDAX) 

Ζ Λεβνζηκεληάλε είλαη εθιεθηηθφο αλαζηνιέαο ηεο θσζθνδηεζηεξάζεο ΗΗΗ. Απμάλεη ηελ 

επαηζζεζία ησλ κπνηληδίσλ ζην αζβέζηην θαη επάγεη ηε ζχλδεζε κε ηελ ηξνπνλίλε C, ρσξίο λα 

απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ελδνθπηηάξηνπ αζβεζηίνπ. Βειηηψλεηαη ε ζπζηνιηθή ιεηηνπξγία ελψ 

δελ επεξεάδεηαη ε δηαζηνιηθή ράιαζε. Δλεξγνπνηεί ηνπο ΑΣΡ εμαξηψκελνπο δηαχινπο θαιίνπ ζηηο 
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ιείεο κπηθέο ίλεο ησλ αγγείσλ κε απνηέιεζκα ηελ αγγεηνδηαζηνιή ησλ ζηεθαληαίσλ, πλεπκνληθψλ 

θαη ζπζηεκαηηθψλ αγγείσλ. Έρεη επίζεο αληηαπνπησηηθή θαη αληηθιεγκνλψδε δξάζε. 

Υνξεγείηαη ζε bolus δφζε 6–12 κg/kg πνπ αθνινπζείηαη απφ ζπλερή έγρπζε 0.1–0.2 

κg/kg/min γηα 24 ψξεο. ε αζζελείο κε ρακειή αξηεξηαθή πίεζε απνθεχγεηαη ε δφζε εθφδνπ, 

ζπγρνξεγνχληαη αγγεηνζπζπαζηηθά θαη απνθεχγεηαη ε ππννγθαηκία κε ηε ρνξήγεζε πγξψλ. Οη 

ελεξγείο κεηαβνιίηεο ηνπ θαξκάθνπ έρνπλ κεγάιν ρξφλν εκίζεηαο δσήο (αξθεηψλ εκεξψλ). Ζ δξάζε 

ηεο δελ επεξεάδεηαη απφ πξνεγεζείζα ζεξαπεία κε β απνθιεηζηέο. 

ΒΑΕΟΠΡΔΗΝΖ 

Έρεη ηζρπξή αγγεηνζπζπαζηηθή δξάζε. Έρεη έλδεημε ζην αλζεθηηθφ ζηελ λνξαδξελαιίλε shock 

κε παζνινγηθή αγγεηνδηαζηνιή. ε ζρέζε κε ηε λνξαδξελαιίλε πξνθαιεί κηθξφηεξε άλνδν ησλ 

πλεπκνληθψλ αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ γη‘απηφ κπνξεί λα έρεη ζέζε σο αγγεηνζπζπαζηηθφο 

παξάγνληαο ζε δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα ή ζε εγθαηεζηεκέλε πλεπκνληθή ππέξηαζε. 
 

ΘΔΡΑΠΔΗΔ ΔΠΑΝΑΗΜΑΣΧΖ Δ ΟΞΤ ΔΜΦΡΑΓΜΑ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ ΚΑΗ 

ΚΑΡΓΗΟΓΔΝΖ ΚΑΣΑΠΛΖΞΗΑ 

Ζ έγθαηξε επαλαγγείσζε ζε πεξίπησζε θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο πνπ επηπιέθεη νμχ 

έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ, είλαη ε κφλε παξέκβαζε πνπ απνδεδεηγκέλα κεηψλεη ηελ ζλεηφηεηα ζε 

απηήλ ηελ νκάδα αζζελψλ θαη νδεγεί ζε αχμεζε ηεο επηβίσζεο θαηά 13% ηνλ 1ν ρξφλν κεηά ην 

έκθξαγκα [9].  

1. ΘΡΟΜΒΟΛΤΖ 

Ζ ζξνκβνιπηηθή ζεξαπεία βειηηψλεη ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ κε νμχ έκθξαγκα. ηνπο 

αζζελείο φκσο πνπ επηπιέθνληαη κε θαξδηνγελή θαηαπιεμία ηα απνηειέζκαηα είλαη ακθίβνια. 

Θξνκβφιπζε γίλεηαη ζε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ αληέλδεημε θαη κέζα ζηηο 3 πξψηεο ψξεο απφ ηελ 

έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ φηαλ πξνβιέπεηαη φηη ε αγγεηνπιαζηηθή ζα θαζπζηεξήζεη (ρξφλνο > 90 

ιεπηά). 

2. ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΑΓΓΔΗΟΠΛΑΣΗΚΖ – Primary Angioplasty (PTCA) 

Ζ πξσηνγελήο αγγεηνπιαζηηθή πξνυπνζέηεη παξνπζία αηκνδπλακηθνχ εξγαζηεξίνπ θαη 

εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. Τπεξέρεη ηεο ζξνκβνιπηηθήο αγσγήο φζνλ αθνξά ηα πνζνζηά 

επαξθνχο απνθαηάζηαζεο ηεο ξνήο ηνπ ή ησλ ππεχζπλσλ γηα ην έκθξαγκα ζηεθαληαίσλ αγγείσλ, 

ελψ ηα πνζνζηά επαλαπφθξαμεο είλαη κηθξφηεξα (5-16.7% έλαληη 25-30% ζηελ ζξνκβνιπηηθή 

αγσγή). Δπηπιένλ είλαη πην αζθαιήο δηαδηθαζία. Ζ ρνξήγεζε αλαζηνιέσλ γιπθνπξσηεηλψλ IIb/IIIa, 

βειηηψλνπλ ηα πνζνζηά επηηπρίαο ηεο αγγεηνπιαζηηθήο.  

3. ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΑΟΡΣΟΣΔΦΑΝΗΑΗΑ ΠΑΡΑΚΑΜΦΖ 

Ζ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο έρεη ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ζλεηφηεηα (25-60%), φηαλ γίλεηαη επεηγφλησο ζε αζζελείο κε θαξδηνγελή θαηαπιεμία ζπγθξηηηθά κε 

ην εθιεθηηθφ ρεηξνπξγείν. 
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Οη κφλεο ελδείμεηο ρεηξνπξγηθήο απνθαηάζηαζεο ηεο απφθξαμεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ζε 

ζπλζήθεο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο είλαη ε ζπλχπαξμε κεραληθψλ επηπινθψλ ηνπ εκθξάγκαηνο 

φπσο π.ρ. ε ξήμε ηνπ κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο ή ε νμεία αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνχο. Δπίζεο 

έρεη έλδεημε ζε πεξίπησζε αλεπηηπρνχο επαλαηκάησζεο ηεο αγγεηνπιαζηηθήο θαη ζπλερηδφκελε 

ηζραηκία. 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΚΟΤ 

Eλδνανξηηθή αληιία αληηώζεζεο- Intra Aortic Balloon Pump (IABP) 

Ζ ελδνανξηηθή αληιία απνηειεί ηνλ πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελν ηξφπν κεραληθήο 

ππνζηήξημεο ηνπ θπθινθνξηθνχ. ηελ θαηηνχζα ζσξαθηθή ανξηή, εηζάγεηαη θαζεηήξαο ζηνλ νπνίν 

έρεη ηνπνζεηεζεί δηαζηαιηφ κπαιφλη πνιπνπξεζάλεο, ην νπνίν εθπηχζζεηαη πεξηνδηθά κε ήιην. Σν 

άλσ άθξν ηνπ θαζεηήξα ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ακέζσο κεηά ηελ έθθπζε ηεο αξηζηεξήο ππνθιεηδίνπ 

αξηεξίαο. Ζ έθπηπμε θαη ε ζχκπηπμε ηνπ κπαινληνχ πξέπεη λα γίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θάζεηο 

ηνπ θαξδηαθνχ θχθινπ. πγθεθξηκέλα, ε έθπηπμε ηνπ κπαινληνχ πνπ πξνθαιεί κεηαηφπηζε φγθνπ 

αίκαηνο, πξέπεη λα ζπκβαίλεη ηαπηφρξνλα κε ηελ ζχγθιηζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο ε νπνία ζην 

αξηεξηφγξακκα ζπκπίπηεη κε ην δίθξνην έπαξκα. Ζ ζχκπηπμε ηνπ κπαινληνχ πξέπεη λα γίλεηαη ιίγν 

πξηλ ηε δηάλνημε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο θαη απηφ ρξνληθά ζπκπίπηεη κε ην έπαξκα R ηνπ ΖΚΓ. 

Αληελδείμεηο ηνπνζέηεζεο απνηεινχλ ε αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο, ην δηαρσξηζηηθφ 

αλεχξπζκα ηεο ανξηήο θαη ε πεξηθεξηθή αγγεηνπάζεηα. 

Ο ελδναξηηθφο αζθφο νδεγεί ζε ζεκαληηθή αηκνδπλακηθή βειηίσζε. Σν κπαιφλη εθπηχζζεηαη 

θαηά ηε δηαζηνιή (θιεηζηή ε ανξηηθή βαιβίδα) θαη έηζη εμσζείηαη φγθνο αίκαηνο αλάινγνο κε ην 

κέγεζνο ηνπ κπαινληνχ (ζπλήζσο 30-50ml) ελψ απμάλεηαη ε δηαζηνιηθή πίεζε ζηε ανξηή. Καηά ηε 

ζπζηνιή ην κπαιφλη ζπκπηχζζεηαη απφηνκα, δεκηνπξγψληαο ρψξν 30-50 ml, κεηψλνληαο ηελ 

ζπζηνιηθή πίεζε ηεο ανξηήο θαη 

άξα ην κεηαθνξηίν ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο. Έηζη θαηά ηε δηαζηνιή απμάλεηαη ε αηκάησζε ησλ 

ζηεθαληαίσλ αιιά θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ αγγείσλ, ελψ ε κείσζε ηνπ κεηαθνξηίνπ θαηά ηε ζπζηνιή 

απμάλεη ηε ζπζηνιηθή απφδνζε ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ ελδνανξηηθή αληιία κεηψλεη ηε κέγηζηε 

ζπζηνιηθή ηνηρσκαηηθή ηάζε θαη επνκέλσο ηε κέγηζηε θαηαλάισζε νμπγφλνπ ηνπ κπνθαξδίνπ. 

Δπηπινθέο ελδνανξηηθνχ αζθνχ απνηεινχλ ε ηζραηκία ηνπ άθξνπ, ε νπνία θαζηζηά 

επηβεβιεκέλν ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ςειάθεζεο ηεο ξαρηαίαο αξηεξίαο, ν 

δηαρσξηζκφο ηεο ανξηήο, ε ξήμε ηνπ κπαινληνχ θαη ε ζήςε. 

Ζ κέγηζηε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο πνπ κπνξεί λα απνδψζεη ν ελδνανξηηθφο αζθφο 

είλαη πεξίπνπ 1,5 L/min. Ζ ηνπνζέηεζε ελδνανξηηθνχ αζθνχ εκπεξηέρεηαη ζηηο δηεζλείο νδεγίεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο ζπλεπεία εκθξάγκαηνο κπνθαξδίνπ σο class IB θαη 

IC ζηηο νδεγίεο ACC/AHA 2004 θαη ESC STEMI guidelines 2010 αληίζηνηρα. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ 

κειέηεο κε ελδείμεηο φηη ε ρξήζε ΗΑΒΡ ζε θαξδηνγελέο shock, παξέρεη κέηξηα βειηίσζε ησλ δεηθηψλ 

ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, ηνπ APACHE II score, ηνπ ΒΝΡ θαη ηεο έληαζεο ηεο θιεγκνλψδνπο 

αληίδξαζεο ζε ζρέζε κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή κφλν [10]. Έηζη, ζε πην πξφζθαηεο νδεγίεο, 

αιιάδεη ε θαηεγνξία ζχζηαζεο ρξήζεο ελδνανξηηθνχ αζθνχ ζηηο επξσπαηθέο νδεγίεο ζε IIb B to 
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2012  (νδεγίεο European Society of Cardiology-ESC) θαη ζηηο ακεξηθαληθέο νδεγίεο ην 2013 ζε IIa B 

(American College of Cardiology Foundation/American Heart Association)[11,12] 

Δπίζεο ζε αζζελείο κε θαξδηνγελή θαηαπιεμία πνπ πξνθχπηεη σο επηπινθή νμένο 

εκθξάγκαηνο, ε ρξήζε ηνπ ελδναξηηθνχ αζθνχ δελ ζπληειεί ζηε κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο ηηο πξψηεο 

30 εκέξεο [13]. 

πζθεπέο Τπνζηήξημεο ηεο Αξηζηεξήο Κνηιίαο 

Οη ζπζθεπέο ππνζηήξημεο ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο (LVAD) πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο πνπ 

πνηθίινπλ: απφ κεγάιεο ζε φγθν ζπζθεπέο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο σο θαη ζπζθεπέο πνπ 

κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ δηαδεξκηθά. 

ηηο πεξηπηψζεηο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο εμαηηίαο νμένο εκθξάγκαηνο, νη δηαδεξκηθέο 

ζπζθεπέο αλ θαη παξέρνπλ ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε ππνζηήξημε, έρνπλ ην πιενλέθηεκα απνθπγήο ηεο 

γεληθήο αλαηζζεζίαο θαη ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο. H ηδαληθή ζπζθεπή ζα πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη 

εχθνια κε δηαδεξκηθή πξνζπέιαζε, λα παξέρεη ζεκαληηθή ππνβνήζεζε ηεο θπθινθνξίαο δειαδή λα 

δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ θνηιηψλ πνπ δπζιεηηνπξγνχλ, λα δηαηεξείηαη ε ζπζηεκαηηθή πίεζε 

άξδεπζεο θαη λα αλαζηξέθεη ηελ αλεπάξθεηα νξγάλσλ. Βαζηθή αξρή είλαη λα κελ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεκαληηθέο επηπινθέο (ηζραηκία άθξσλ, ΑΔΔ, αηκφιπζε). Οη ζχγρξνλεο ζπζθεπέο απηνχ ηνπ ηχπνπ 

είλαη: ε Tandem Heart PVAD, ε Impella Recover 2.5 PVAD θαη ε δηαδεξκηθά ηνπνζεηνχκελε 

ζπζθεπή ECMO (percutaneous extracorporeal membrane oxygenation) [14]. 

Ζ Tandem Heart, είλαη θπγφθεληξε αληιία, κε θάλνπια εηζφδνπ ζηνλ αξηζηεξφ θφιπν θαη 

θάλνπια εμφδνπ ζηελ κεξηαία αξηεξία θαη κπνξεί λα παξέρεη 3.5 σο 4.5 L/min θαξδηαθή παξνρή. 

ηηο επηπινθέο πεξηιακβάλνληαη ε ηζραηκία ηνπ άθξνπ θαη ε αηκνξξαγία 

Ζ ζπζθεπή Impella είλαη αληιία αμνληθήο ξνήο, παξέρεη θαξδηαθή παξνρή πεξίπνπ 2.5 L/min 

κε θάλνπια εηζφδνπ ζηελ αξηζηεξή θνηιία θαη θάλνπια εμφδνπ ζηελ αληνχζα ανξηή. Ζ αηκφιπζε 

είλαη ε θχξηα επηπινθή. 

Ζ ζπζθεπή ECMO, απνηειείηαη απφ θπγφθεληξε αληιία, θάλνπια εηζφδνπ ζην δεμηφ θφιπν 

θαη θάλνπια εμφδνπ ζηελ θαηηνχζα ανξηή. Δθηφο απφ ηελ θεληξηθή ηνπνζέηεζε, ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα θαη δηαδεξκηθήο πξνζπέιαζεο. Παξέρεη πνιχ ζεκαληηθή ππνζηήξημε κε θαξδηαθή 

παξνρή σο 4.5 L/min. 

Μεηνλεθηήκαηα απνηεινχλ ν θίλδπλνο αηκνξξαγίαο θαη ε ηζραηκία ηνπ άθξνπ. 

Ζ γλψζε θαη εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο είλαη απαξαίηεηεο  ηδηαίηεξα ζε ηκήκαηα φπνπ ε εκθάληζε απηήο ηεο 

ζνβαξήο θαηάζηαζεο είλαη ζπρλή. ηνλ πίλαθα 1, πεξηγξάθεηαη ν αιγφξηζκνο αληηκεηψπηζεο 

θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο πνπ νθείιεηαη ζε νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ [15]. 
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Πίλαθαο 1. Πξνηεηλφκελνο αιγφξηζκνο αληηκεηψπηζεο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο ιφγσ εκθξάγκαηνο 

 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ θαξδηνγελήο θαηαπιεμία απνηειεί θχξην αίηην ελδνλνζνθνκεηαθήο ζλεηφηεηαο. Παξά ηε 

ρξήζε λεφηεξσλ θαξκάθσλ, ηελ πην ζπρλά εθαξκνδφκελε ζεξαπεία πξσηνγελνχο αγγεηνπιαζηηθήο 

ζε πεξηπηψζεηο νμένο εκθξάγκαηνο θαη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ ζπζθεπψλ ππνζηήξημεο ηνπ 

θπθινθνξηθνχ ηα πνζνζηά επηβίσζεο είλαη βειηησκέλα αιιά παξακέλνπλ ρακειά. 

Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ αηηίνπ ηεο θαξδηνγελνχο θαηαπιεμίαο, ε ζσζηή επηινγή ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ε γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ πνπ κπνξνχλ πιένλ λα αθνξνχλ θαη 

ηξφπνπο κεραληθήο ππνζηήξημεο ηνπ θπθινθνξηθνχ, απνηεινχλ κνλφδξνκν γηα ηελ απνθπγή ηεο κε 

αλαζηξέςηκεο αλεπάξθεηαο ησλ νξγάλσλ. 
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ABSTRACT 

Cardiogenic Shock 

Cardiogenic shock- defined as a critical condition characterized by end- organ hypoperfusion -is 

associated with high in-hospital mortality. Survival rates remain low, despite the use of new medications, 

early revascularization by either percutaneous coronary intervention (PCI) or coronary artery bypass 

grafting (CABG) in case of acute myocardial infarction and  mechanical circulatory support. 

Proposed therapeutic strategies in order to avoid the irreversible multiple organ failure in case of 

cardiogenic shock, consisted of the  following: Early diagnosis, choice of the right medication, early 

revascularization and the use of the proper mechanical device when circulatory mechanical support has 

been decided. 

 

Key words: Cardiogenic shock, revascularization, circulatory mechanical support  
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ΚΑΡΓΗΑΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖ – ΚΑΡΓΗΟΠΝΔΤΜΟΝΗΚΖ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ 

Δηξήλε Οινθηζίδνπ  

 

Ζ θαξδηαθή αλαθνπή ζπλίζηαηαη ζηε δηαθνπή ηεο κεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θαξδηάο, ε 

νπνία επηβεβαηψλεηαη κε ηελ απνπζία ζεκείσλ θπθινθνξίαο. Ζ θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε 

(ΚΑΡΠΑ) απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα αλάθηεζεο απηφκαηεο θπθινθνξίαο, κέζσ εθαξκνγήο 

ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ, κε ή ρσξίο αεξηζκφ. Χζηφζν, κε ηε γεληθφηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ, 

θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαδσνγφλεζε ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ζε θάζε πεξίπησζε αλεπαξθνχο 

νμπγφλσζεο ή άξδεπζεο ησλ δσηηθψλ νξγάλσλ θαη φρη κφλν ζε θαξδηναλαπλεπζηηθή αλαθνπή. 

χκθσλα κε ηνλ Utstein νξηζκφ ηνπ 2004, σο «πξνζπάζεηα αλαδσνγφλεζεο» νξίδεηαη ε πξνζπάζεηα 

δηαηήξεζεο ή αλάθηεζεο ηεο δσήο, δηαζθαιίδνληαο θαη/ή δηαηεξψληαο ηνλ αεξαγσγφ, ηελ αλαπλνή 

θαη ηελ θπθινθνξία, κέζσ ΚΑΡΠΑ, απηλίδσζεο θαη άιισλ ζρεηηθψλ κέηξσλ επείγνπζαο θξνληίδαο.  

Ζ έθβαζε ησλ θαξδηαθψλ αλαθνπψλ, παξά ηηο αιιαγέο ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

αλαδσνγφλεζεο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, παξακέλεη θησρή, κε ηα πνζνζηά επηβίσζεο λα είλαη < 

20% κεηά απφ εμσλνζνθνκεηαθή κε ηξαπκαηηθή αλαθνπή θαη <40% γηα ηηο ελδνλνζνθνκεηαθέο 

αλαθνπέο. Μάιηζηα, 10-50% ησλ επηβησζάλησλ θέξνπλ ζνβαξή λεπξνινγηθή βιάβε.  

Ζ δηεζλήο επηηξνπή δηαζχλδεζεο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε (ILCOR) πεξηιακβάλεη εθπξνζψπνπο 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ φιεο ηεο επηθξάηεηαο. Με βάζε ηα δεκνζηεπκέλα ζπκπεξάζκαηα ηεο πιένλ 

πξφζθαηεο δηεζλνχο ζπλδηάζθεςεο νκνθσλίαο ηεο ILCOR, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

Αλαδσνγφλεζεο (ERC) εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αλαδσνγφλεζε γηα ην 2015. 

Αλ θαη κεγάιε κεξίδα αλαηζζεζηνιφγσλ θαηέρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη επηδεμηφηεηα ζηε 

δηαρείξηζε θξίζεσλ πνπ αθνξνχλ ην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα θαη θαξδηαθψλ αλαθνπψλ, πξφζθαηεο 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη αξθεηνί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ειιηπή ελεκέξσζε γηα ηελ αλαδσνγφλεζε, 

ηφζν ζε βαζηθφ επίπεδν φζν θαη ζρεηηθά κε ηελ πεξηζζφηεξν εηδηθή γλψζε πνπ αθνξά ηηο 

πεξηπηψζεηο αλαθνπήο θαηά ηε ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο.  

ΒΑΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΝΑΕΧΟΓΟΝΖΖ 

Γεληθά, ε θαξδηαθή αλαθνπή, βάζεη ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κπνθαξδηαθψλ 

θπηηάξσλ, δηαθξίλεηαη ζε αλαθνπή κε απηληδψζηκν ή κε κε-απηληδψζηκν ξπζκφ, αλάινγα κε ηελ 

πηζαλφηεηα αλάηαμεο ζε ξπζκφ πνπ παξάγεη θπθινθνξία κε ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο. Οη 

απηληδψζηκνη ξπζκνί πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηιηαθή καξκαξπγή (Ventricular Fibrillation – VF) θαη ηελ 

άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία (pulseless Ventricular Tachycardia – pVT) ελψ νη κε-απηληδψζηκνη 

ηελ αζπζηνιία θαη ηελ άζθπγκε ειεθηξηθή δξαζηεξηφηεηα (Pulseless electrical activity – PEA). 

PEA νξίδεηαη σο θαξδηαθή αλαθνπή παξνπζία νξγαλσκέλεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

(δηαθνξεηηθήο ηεο θνηιηαθήο ηαρπαξξπζκίαο), ε νπνία θπζηνινγηθά ζα ζρεηηδφηαλ κε ςειαθεηφ 

ζθπγκφ. 

Ο πξψηηζηνο ζηφρνο ζε θαξδηαθή αλαθνπή είλαη ε απνθαηάζηαζε/δηαζθάιηζε ηεο θαξδηαθήο 

θαη εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο. Οη παξεκβάζεηο πνπ αλακθίβνια ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

επηβίσζεο, είλαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή βαζηθήο ππνζηήξημεο ηεο δσήο, νη 

αδηάιεηπηεο, πςειήο πνηφηεηαο ζπκπηέζεηο θαη, επί VF/pVT, ε πξψηκε απηλίδσζε. Ζ ρξήζε 
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αδξελαιίλεο θαίλεηαη λα απμάλεη ηελ αλάθηεζε απηφκαηεο θπθιθνξίαο (ROSC) αιιά φρη ηελ 

επηβίσζε κέρξη ηελ έμνδν απφ ην λνζνθνκείν ελψ ππάξρεη πηζαλφηεηα λα επηδεηλψλεη ηε 

καθξνρξφληα λεπξνινγηθή έθβαζε. Δπίζεο, ηα δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε ρξήζε 

εμεηδηθεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ζηνλ αεξαγσγφ θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ είλαη πεξηνξηζκέλα. Έηζη, ηα 

θάξκαθα θαη νη εμεηδηθεπκέλνη αεξαγσγνί, αλ θαη εμαθνινπζνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

παξεκβάζεηο ηεο εμεηδηθεπκέλεο ΚΑΡΠΑ, είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, ζε ζρέζε κε ηελ πξψηκε 

απηλίδσζε θαη ηελ εθαξκνγή αδηάιεηπησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ πςειήο πνηφηεηαο. 

Ζ ζεκαζία ησλ ζσξαθηθώλ ζπκπηέζεσλ ζηελ ΚΑΡΠΑ 

Αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο ΚΑΡΠΑ είλαη ε εθαξκνγή ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ, επαξθνχο βάζνπο 

θαη ζπρλφηεηαο θαη κε πιήξε απνζπκπίεζε ηνπ ζψξαθα ζην κεζνδηάζηεκα απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

επηηξέπεηαη ε θιεβηθή επαλαθνξά θαη ε θαξδηαθή επαλαπιήξσζε. Ζ αλεπαξθήο επαλαθνξά ηνπ 

ζψξαθα ειαηηψλεη ζεκαληηθά ηε κπνθαξδηαθή θαη εγθεθαιηθή άξδεπζε. Δπίζεο θαζνξηζηηθή είλαη 

θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαθνπψλ ησλ ζπκπηέζεσλ, θαζψο κεηά απφ θάζε δηαθνπή θαη 

επαλέλαξμή ηνπο, ε πξνο ηα εκπξφο αηκαηηθή ξνή δελ επηηπγράλεηαη άκεζα αιιά απμάλεηαη 

ζηαδηαθά, θζάλνληαο ζε επίπεδα ηθαλά γηα δηαηήξεζε ζηε δσή κεηά ηελ παξέιεπζε πεξίπνπ 40-45 

δεπηεξνιέπησλ.  

Ζ ζεκαζία ηνπ αεξηζκνύ θαη ηεο νμπγόλσζεο ζηελ ΚΑΡΠΑ 

Σφζν ν ππεξαεξηζκφο φζν θαη ν ππναεξηζκφο κπνξεί λα είλαη επηδήκηνη θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ. Ζ 

απμεκέλε ζπρλφηεηα αεξηζκνχ ζρεηίδεηαη κε ζεκαληηθή ειάηησζε ησλ εγθεθαιηθψλ θαη 

κπνθαξδηαθψλ πηέζεσλ άξδεπζεο θαη κε αχμεζε ηεο ζλεηφηεηαο. Απφ ηελ άιιε, ε απνπζία 

αεξηζκνχ, πξνθαιεί ζχκπησζε βξνγρηνιίσλ θαη πλεπκνληθψλ αγγείσλ, ειαηηψλνληαο ηελ 

πλεπκνληθή ξνή θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ εγθεθαιηθή νμπγφλσζε. Ο ηζνξξνπεκέλνο αεξηζκφο 

(πεξίπνπ 10 αλαπλνέο/min ζηνλ ελήιηθα) είλαη ζεκαληηθφο γηα επκελή λεπξνινγηθή έθβαζε. 

Δμάιινπ, ζε θαξδηνγελή αλαθνπή, ηα απνζέκαηα νμπγφλνπ εμαληινχληαη κέζα ζε 2-4 ιεπηά. 

Δπνκέλσο, ηα πξψηα ιεπηά νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ 

νμπγφλσζε θαη ηνλ αεξηζκφ. Παξφια απηά, ιφγσ ηεο απνπζίαο ηζρπξψλ ζηνηρείσλ γηα ηε κε παξνρή 

αεξηζκνχ θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ, ζπζηήλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ ήδε απφ ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο αλαθνπήο, 

αιιά νη πξνζπάζεηεο εγθαηάζηαζεο αεξαγσγνχ δε ζα πξέπεη λα παξεκπνδίδνπλ ηηο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο θαη άιιεο βαζηθέο παξεκβάζεηο. Ζ παζνθπζηνινγία ηεο αλαθνπήο αιιάδεη ζε 

πεξηπηψζεηο δεπηεξνγελνχο θαξδηαθήο αλαθνπήο θαη δεη εάλ νθείιεηαη ζε ππνμία, φπσο ζπκβαίλεη 

ζπλεζέζηεξα ζηα παηδηά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ν αεξηζκφο θαη ε νμπγφλσζε απφ ηελ αξρή ηεο 

ΚΑΡΠΑ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θαη ηίζεληαη ζε άκεζε πξνηεξαηφηεηα.  

Ζ ζεκαζία ηεο απηλίδσζεο ζηελ ΚΑΡΠΑ 

Ζ αλαθνπή κε VF δηαθξίλεηαη ζε 3 ρξνληθέο θάζεηο (κνληέιν ησλ Weistfeldt θαη Becker). Σα 5 

πξψηα ιεπηά απνηεινχλ ηελ «ειεθηξηθή θάζε», φπνπ ε ρνξήγεζε απηλίδσζεο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε ROSC. Πεξίπνπ κεηά απφ 5 ιεπηά VF, νη κνθαξδηαθέο ελεξγεηαθέο απνζήθεο εμαληινχληαη, έηζη 

ψζηε ε ROSC είλαη ιηγφηεξν πηζαλή κε ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο, θάηη πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε 

ηεο «αηκνδπλακηθήο θάζεο», ε νπνία δηαξθεί πεξίπνπ 5 κε 10 ιεπηά. Μεηά απφ 10 κε 15 ιεπηά 

εκκέλνπζαο VF, ην κπνθάξδην κπαίλεη ζηε «κεηαβνιηθή θάζε», ζηελ νπνία πιένλ, δελ έρεη βξεζεί 
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παξέκβαζε ε νπνία λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ επηβίσζε. Με βάζε ην παξαπάλσ κνληέιν, είλαη 

πξνθαλέο φηη ζε πεξίπησζε VF, φζν πην γξήγνξα ρνξεγεζεί απηλίδσζε, ηφζν πηζαλφηεξν είλαη λα 

επηηεπρζεί ROSC, θαζψο ην κπνθάξδην ζα βξίζθεηαη ζηελ ειεθηξηθή θάζε ηεο VF. Καηά ηελ 

αηκνδπλακηθή θάζε, κείδσλ παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πηζαλφηεηα ROSC κε ηε ρνξήγεζε 

απηλίδσζεο, είλαη ε δηαηήξεζε επαξθνχο αξηεξηαθήο πίεζεο, ψζηε λα αξδεχνληαη ηα ζηεθαληαία 

αγγεία, λα νμπγνλψλεηαη ην κπνθάξδην θαη λα απνκαθξχλνληαη ηα παξαπξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. 

Σα παξαπάλσ αληαλαθιψληαη ζην φηη, ζε πξσηνπαζή VF, γηα θάζε ιεπηφ θαζπζηέξεζεο ηεο 

απηλίδσζεο, νη πηζαλφηεηεο επκελνχο έθβαζεο ειαηηψλνληαη θαηά 7-10%, εάλ δελ εθαξκφδεηαη 

ΚΑΡΠΑ.  

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ ζα πξέπεη: 

 Σν ζπληνκφηεξν δπλαηφ λα γίλεηαη αλαγλψξηζε ξπζκνχ θαη, αλ είλαη απηληδψζηκνο, ρνξήγεζε 

απηλίδσζεο. 

 Ο έιεγρνο ξπζκνχ λα γίλεηαη θάζε 2 ιεπηά θαη γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 Ο έιεγρνο γηα ζθπγκφ λα γίλεηαη κφλν ζε πεξίπησζε χπαξμεο νξγαλσκέλνπ ξπζκνχ ζπκβαηνχ κε 

θπθινθνξία ή ζε εκθάληζε ζεκείσλ δσήο.  

 Ζ παχζε ησλ ζπκπηέζεσλ γηα ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο λα είλαη <5sec. Έηζη, ε θφξηηζε ηνπ 

απηληδσηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελψ ζπλερίδνληαη νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη ε αζθαιήο 

απηλίδσζε ζα πξέπεη ήδε λα πξνγξακκαηίδεηαη πξηλ ηε δηαθνπή ησλ ζπκπηέζεσλ.  

 ε θαξδηνγελή αλαθνπή, ε πξνζπάζεηα εγθαηάζηαζεο αεξαγσγνχ δε ζα πξέπεη λα πξνθαιεί 

δηαθνπή ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ. Ο αεξηζκφο κε πξνζσπίδα θαη αζθφ απαηηεί δηαθνπή ηνπο 

γηα ηελ παξνρή αεξηζκνχ (αλαινγία 30:2). Δπνκέλσο, αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηεο ησλ αλαλεπηψλ, 

ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπήο αεξαγσγνχ 

(ελδνηξαρεηαθφο ζσιήλαο ή ππεξγισηηηδηθή ζπζθεπή). Ζ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε παξέρεη 

ηνλ πην αμηφπηζην αεξαγσγφ, αιιά ζα πξέπεη λα επηρεηξείηαη κφλν απφ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλα 

άηνκα. Δάλ επηρεηξεζεί, παχζε ζηηο ζπκπηέζεηο κπνξεί λα γίλεη κφλν θαηά ηε δηέιεπζε ηνπ 

ζσιήλα δηα ηεο γισηηίδνο θαη δε ζα πξέπεη λα είλαη >5sec. Δάλ δελ ππάξρεη γλψζε ή δπλαηφηεηα 

ελδνηξαρεηαθήο δηαζσιήλσζεο, ηνπνζεηήζηε ππεξγισηηηδηθή ζπζθεπή θαη αλαβάιιεηε ηε 

δηαζσιήλσζε γηα κεηά ηε ROSC. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε εμεηδηθεπκέλνπ αεξαγσγνχ, αεξίζηε κε 

10 αλαπλνέο αλά ιεπηφ θαη εθαξκφζηε ζπλερφκελεο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, ρσξίο δηαθνπή θαηά 

ηνλ αεξηζκφ. Με ηελ ηνπνζέηεζε ππεξγισηηηδηθήο ζπζθεπήο σζηφζν, κπνξεί λα ππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαξξνή αέξα, ε νπνία νδεγεί ζε αλεπαξθή αεξηζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη 

λα δηαθφπηνληαη νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, ψζηε λα επηηξέπεηαη ν αεξηζκφο (αλαινγία 30:2).  

 Ζ ηνπνζέηεζε αγγεηαθήο πξφζβαζεο δε ζα πξέπεη λα παξαθσιχεη ηελ παξνρή ζσξαθηθψλ 

ζπκπηέζεσλ. Δπί αδπλακίαο εγθαηάζηαζεο ελδνθιέβηαο (IV) γξακκήο, ηνπνζεηήζηε ζπζθεπή 

ελδννζηηθήο (IO) έγρπζεο θαη αλαβάιιεηε ηνλ θαζεηεξηαζκφ θεληξηθήο θιέβαο γηα κεηά ηε 

ROSC.  
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Ζ αιπζίδα επηβίσζεο 

Ζ αιπζίδα επηβίσζεο πεξηιακβάλεη ηηο παξεκβάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επκελή έθβαζε 

κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή. Σνλίδεηαη φηη γηα λα επηηεπρζεί επκελήο έθβαζε, ζα πξέπεη φινη νη 

«θξίθνη» ηεο αιπζίδαο λα είλαη ηζρπξνί: 

1: Πξψηκε αλαγλψξηζε θαη θιήζε ζε βνήζεηα: Έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπ αζζελνχο πνπ 

επηδεηλψλεηαη θαη πξφιεςε ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο. Ζ ελδνλνζνθνκεηαθή αλαθνπή ζπάληα είλαη 

ηπραίν θαη κε-πξνβιέςηκν γεγνλφο, αιιά ζπλήζσο έπεηαη αξγήο θαη πξννδεπηηθήο επηδείλσζεο ησλ 

θπζηνινγηθψλ παξακέηξσλ. Ζ πξψηκε αλαγλψξηζε ησλ αζζελψλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη ε αλάινγε 

θιηκάθσζε ηεο θξνληίδαο, κπνξεί λα πξνιάβνπλ ηελ αλαθνπή. ε πεξίπησζε αλαθνπήο, απηή ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη άκεζα θαη λα θαιείηαη βνήζεηα. 

2: Πξψηκε εθαξκνγή ΚΑΡΠΑ: Ζ άκεζε έλαξμε ΚΑΡΠΑ κπνξεί λα δηπιαζηάζεη έσο θαη λα 

ηεηξαπιαζηάζεη ηελ επηβίσζε κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή. ινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη 

λα είλαη ηθαλνί λα εθαξκφζνπλ βαζηθή ΚΑΡΠΑ κε ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη αεξηζκφ, κέρξη ηελ 

άθημε εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο.   

3: Πξψηκε απηλίδσζε: ε απηληδψζηκν ξπζκφ, ε εθαξκνγή απηλίδσζεο εληφο 3–5min απφ ηελ 

θαηάξξεπζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επηβίσζε έσο 50–70%. Δλδνλνζνθνκεηαθά, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

θάζε πξνζπάζεηα γηα άκεζε απηλίδσζε απφ ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, είηε κε εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε 

ρεηξνθίλεησλ απηληδσηψλ είηε κε ηνπνζέηεζε απηφκαησλ εμσηεξηθψλ απηληδσηψλ (AEDs) ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ.  

4: Πξψηκε εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο θαη ηππνπνηεκέλε θξνληίδα κεηά ηελ 

αλαδσνγφλεζε: Δάλ νη αξρηθέο πξνζπάζεηεο αλαδσνγφλεζεο είλαη αλεπηηπρείο, πηζαλά απαηηείηαη 

εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο (Advanced Life Support – ALS), κε έιεγρν ηνπ αεξαγσγνχ, 

ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη δηφξζσζε ησλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ. Δπίζεο, ε αλαδσνγφλεζε δελ 

ηεξκαηίδεηαη κε ηε ROSC αιιά ζπλερίδεηαη θαη κεηά απφ απηή θαη κάιηζηα, ε θξνληίδα πνπ ζα ιάβεη 

ν αζζελήο ζε απηφ ην ζηάδην κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ επηβίσζε θαη θπξίσο ηε λεπξνινγηθή έθβαζε.  

Αληηκεηώπηζε ελδνλνζθνκεηαθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο 

ε ελδνλνζνθνκεηαθή θαξδηαθή αλαθνπή, ε δηαδηθαζία ηεο αλαδσνγφλεζεο απνηειεί κία 

ζπλέρεηα, ε κεηάβαζε απφ ηε βαζηθή ζηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο ζα πξέπεη λα είλαη 

απξφζθνπηε θαη νη παξεκβάζεηο λα αιιεινεπηθαιχπηνληαη,.  

Βαζηθέο αιιαγέο ησλ νδεγηώλ ηνπ ERC γηα ην 2015 ζε ζρέζε κε ηηο νδεγίεο ηνπ 2010 

Έκθαζε εμαθνινπζεί λα δίλεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε ζπζηεκάησλ άκεζεο αληαπφθξηζεο γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ αζζελνχο πνπ επηδεηλψλεηαη θαζψο θαη ζηελ πξφιεςε ησλ ελδνλνζνθνκεηαθψλ 

θαξδηαθψλ αλαθνπψλ. Δμαθνινπζεί λα ηνλίδεηαη ε ζεκαζία παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο ζσξαθηθψλ 

ζπκπηέζεσλ θαη ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δηαθνπψλ ζηελ εθαξκνγή ηνπο, γηα νπνηαδήπνηε παξέκβαζε 

ηνπ ALS. Δπίζεο, ζπζηήλεηαη ε ρξήζε απηνθφιιεησλ ειεθηξνδίσλ απηλίδσζεο, φπνπ απηά είλαη 

δηαζέζηκα, έλαληη ησλ θεθαιψλ ηνπ απηληδσηή, θαζψο ε ρξήζε ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ειαρηζηνπνίεζεο ησλ παχζεσλ ζηηο ζπκπηέζεηο.  

Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο θαπλνγξαθίαο κε θπκαηνκνξθή (βιέπε παξαθάησ). 

Γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ ζπζηήλεηαη κία ζηαδηαθά θιηκαθνχκελε 
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πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα βαζίδεηαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αλαλήπηε αιιά θαη ζε παξάγνληεο ηνπ 

αζζελνχο. Οη ζπζηάζεηο γηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ δελ έρνπλ αιιάμεη, σζηφζν 

ππάξρεη κεγαιχηεξνο ζθεπηηθηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο έθβαζεο. Ζ ρξήζε 

ζπζθεπψλ παξνρήο κεραληθψλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ δε ζπζηήλεηαη ζηα πιαίζηα ξνπηίλαο, 

σζηφζν απνηειεί ινγηθή ελαιιαθηηθή ζε πεξηπηψζεηο φπνπ δελ είλαη εθαξκφζηκε ε παξνρή ζπλερψλ 

πςειήο πνηφηεηαο ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ ή φπνπ ε αζθάιεηα ηνπ αλαλήπηε ηίζεηαη ζε θίλδπλν. Ζ 

ππεξερνγξαθία πεξί ηελ αλαθνπή πηζαλά έρεη ζέζε ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αλαζηξέςηκσλ αηηηψλ, ελψ 

ηερληθέο εμσζσκαηηθήο ππνζηήξημεο ηεο δσήο ελδερνκέλσο έρνπλ ξφιν, σο ζεξαπεία δηάζσζεο, ζε 

επηιεγκέλνπο αζζελείο, φπνπ ηα κέηξα ηνπ θαζηεξσκέλνπ ALS δελ απνθέξνπλ επηηπρέο απνηέιεζκα.  

Αιγόξηζκνο ελδνλνζνθνκεηαθήο αλαδσνγόλεζεο 

ινη νη επαγγεικαηίεο πγείαο ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαθνπή, λα 

θαινχλ βνήζεηα θαη λα μεθηλάλ άκεζα ΚΑΡΠΑ κε βνεζήκαηα ηνπ αεξαγσγνχ. ε πεξίπησζε 

απηληδψζηκνπ ξπζκνχ, ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη απηλίδσζε ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη ηδαληθά εληφο 

3min. ινη νη θιηληθνί ρψξνη ζα πξέπεη λα παξέρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζε εμνπιηζκφ θαη θάξκαθα 

αλαδσνγφλεζεο. ε πεξίπησζε αλαθνπήο, ηππηθά, ζα πξέπεη λα θαιείηαη εηδηθή πγεηνλνκηθή νκάδα 

αληαπφθξηζεο, κία «νκάδα αλαδσνγφλεζεο». Ηδηαίηεξα ζεκεία ηνπ αιγνξίζκνπ αλαδσνγφλεζεο 

(εηθφλα 1) είλαη:  

 

Δηθόλα 1. Αιγφξηζκνο ελδνλνζνθνκεηαθήο αλαδσνγφλεζεο (ERC 2015) 

 

 Σα ζεκεία δσήο πεξηιακβάλνπλ ηελ χπαξμε ζπλείδεζεο, ζθφπηκσλ θηλήζεσλ, θπζηνινγηθήο 

αλαπλνήο ή βήρα. πνξαδηθνί ξφγρνη, αξγή, δπζρεξήο ή ζνξπβψδεο αλαπλνή, δελ είλαη 

θπζηνινγηθά. Ζ αγσληψδεο αλαπλνή είλαη ζεκείν αλαθνπήο. Μφλν εθείλνη πνπ έρνπλ εκπεηξία 

ζα πξέπεη λα πξνζπαζνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηνλ θαξσηηδηθφ ζθπγκφ ελψ ηαπηφρξνλα ζα 

ειέγρνπλ γηα ζεκεία δσήο. 
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 Ο έιεγρνο γηα ζεκεία δσήο θαη γηα ζθπγκφ δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 10sec. Δπί 

νπνηαζδήπνηε ακθηβνιίαο γηα χπαξμε ζεκείσλ δσήο ή ζθπγκνχ, μεθηλήζηε ΚΑΡΠΑ. 

 Δάλ δελ ππάξρεη αλαπλνή αιιά ππάξρεη ζθπγκφο (αλαπλεπζηηθή αλαθνπή), αεξίζηε ηνλ αζζελή 

θαη ειέγμηε γηα χπαξμε θπθινθνξίαο θάζε 10 αλαπλνέο.  

 Ζ θιήζε βνήζεηαο είλαη απαξαίηεηε. Δάλ παξίζηαηαη κφλν έλα κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζα 

πξέπεη λα αθήζεη ηνλ αζζελή γηα λα θαιέζεη βνήζεηα. 

 Οη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη κε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 5 cm αιιά φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 6 cm θαη κε ξπζκφ 100–120/min ελψ κεηά απφ θάζε ζπκπίεζε ν ζψξαθαο ζα 

πξέπεη λα επαλέξρεηαη πιήξσο. Με ζηεξίδεζηε πάλσ ζηνλ ζψξαθα.  

 Διαρηζηνπνηείζηε ηηο δηαθνπέο θαη δηαζθαιίζηε ζπκπηέζεηο πςειήο πνηφηεηαο.  

 Πξνθαιψληαο ειάρηζηε δηαθνπή, πξνζπαζήζηε λα αιιάδεηε ην άηνκν πνπ εθαξκφδεη ηηο 

ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θάζε 2min, θαζψο ε εθαξκνγή ζπκπηέζεσλ είλαη θνπξαζηηθή. 

 Γηαηεξείζηε ηνλ αεξαγσγφ θαη αεξίζηε ηνπο πλεχκνλεο κε ηνλ θαηαιιειφηεξν εμνπιηζκφ πνπ 

έρεηε άκεζα δηαζέζηκν: κάζθα ηζέπεο ή αεξηζκφ δχν αηφκσλ κε πξνζσπίδα θαη αζθφ, κε ή 

ρσξίο ηε ρξήζε ζηνκαηνθαξπγγηθνχ αεξαγσγνχ. Δλαιιαθηηθά, ρξεζηκνπνηείζηε 

ππεξγισηηηδηθή ζπζθεπή θαη αζθφ. Δλδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε ζα πξέπεη λα επηρεηξείηαη 

κφλν απφ εθπαηδεπκέλα, ηθαλά θαη έκπεηξα ζηε δεμηφηεηα απηή άηνκα.  

 Ζ θαπλνγξαθία κε θπκαηνκνξθή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη (βιέπε παξαθάησ).  

 Δθαξκφζηε εηζπλεπζηηθφ ρξφλν ίζν κε 1sec θαη ρνξεγείζηε αξθεηφ φγθν ψζηε λα πξνθιεζεί 

θπζηνινγηθή αλχςσζε ηνπ ζψξαθα. Απμήζηε κε ζπκπιεξσκαηηθφ νμπγφλν ηελ εηζπλεφκελε 

ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζην κέγηζην εθηθηφ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.  

 Μεηά ηελ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε ή ηελ ηνπνζέηεζε ππεξγισηηηδηθήο ζπζθεπήο, 

εθαξκφζηε αδηάιεηπηεο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο (εθηφο απφ ηελ ψξα ηεο απηλίδσζεο θαη ησλ 

ειέγρσλ ηνπ ξπζκνχ, φηαλ ελδείθλπληαη) κε ζπρλφηεηα 100–120/min θαη αεξίζηε πεξίπνπ κε  10 

αλαπλνέο/min. Μελ ππεξαεξίδεηε (απνθχγεηε ηελ ππεξβνιηθή ζπρλφηεηα θαη ηνπο κεγάινπο 

αλαπλεφκελνπο φγθνπο). 

 Δπί απνπζίαο εμνπιηζκνχ, ζθεθηείηε λα ρνξεγήζεηε αεξηζκφ ζηφκα κε ζηφκα. Δάλ δελ κπνξείηε 

λα ηνλ πξαγκαηνπνηήζεηε ή ππάξρνπλ θιηληθνί ιφγνη γηα ηελ απνθπγή ηνπ, εθαξκφζηε 

ζπλερφκελεο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο κέρξη λα θηάζεη βνήζεηα.  

 Μφιηο θηάζεη ν απηληδσηήο, εθαξκφζηε ηα απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα απηλίδσζεο (pads) ζηνλ 

αζζελή ελψ ζπλερίδνληαη νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα, θάληε αλάιπζε ηνπ 

ξπζκνχ ζε ζχληνκν ρξφλν. Δάλ δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα pads, ρξεζηκνπνηείζηε ηηο θεθαιέο ηνπ 

απηληδσηή (paddles). ηακαηήζηε γηα ζχληνκν ρξφλν ψζηε λα αμηνινγήζεηε ηνλ θαξδηαθφ 

ξπζκφ. ε ρξήζε ρεηξνθίλεηνπ απηληδσηή, εάλ ν ξπζκφο είλαη VF/pVT θνξηίζηε ηνλ απηληδσηή 

φζν θάπνηνο άιινο αλαλήπηεο ζπλερίδεη ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο. Μφιηο θνξηίζεη ν 

απηληδσηήο, δηαθφςηε ηηο ζπκπηέζεηο, ρνξεγήζηε κία απηλίδσζε θαη ακέζσο επαλεθθηλήζηε ηηο 

ζπκπηέζεηο. Δπηβεβαηψζηε φηη θαλείο δελ αγγίδεη ηνλ αζζελή ηε ζηηγκή ρνξήγεζεο ηεο 

απηλίδσζεο. Πξνγξακκαηίζηε θαη βεβαησζείηε φηη ζα ρνξεγεζεί κία αζθαιήο απηλίδσζε, πξηλ 

ηε δηαθνπή ησλ ζπκπηέζεσλ. Διαρηζηνπνηήζηε ηηο δηαθνπέο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ. Με 

ρεηξνθίλεην απηληδσηή, κεηψζηε ηελ παχζε ηνπο ζε <5sec.  
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 ηελ πεξίπησζε ρξήζεο AED, αθνινπζήζηε ηηο νπηηθναθνπζηηθέο νδεγίεο θαη νκνίσο 

ζηνρεχζηε ζην λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηηο παχζεηο ζηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο.  

 πλερίζηε αλαδσνγφλεζε κέρξη λα θηάζεη βνήζεηα ή λα εκθαλίζεη ν αζζελήο ζεκεία δσήο.  

 Δλψ ε αλαδσνγφλεζε είλαη ζε εμέιημε θαη εάλ επαξθνχλ ηα παξφληα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ, 

εηνηκάζηε ελδνθιέβηεο γξακκέο θαη θάξκαθα ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (πρ 

αδξελαιίλε). 

 Οξίζηε έλα άηνκν γηα ηελ παξάδνζε ζηνλ αξρεγφ ηεο νκάδαο αλαδσνγφλεζεο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα γίλεη κέζσ δνκεκέλνπ εξγαιείνπ επηθνηλσλίαο. Δπηζπλάςηε ηηο θαηαγξαθέο. 

 Οη αδηάιεηπηεο πνηνηηθέο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο είλαη εθ ησλ σλ νπθ άλεπ. Οη πεξηζζφηεξεο 

παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ρσξίο δηαθνπέο ζηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο.  

 Ο αξρεγφο ηεο νκάδαο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηελ πνηφηεηα ηεο ΚΑΡΠΑ θαη λα 

ελαιιάζζεη ηνπο αλαλήπηεο εάλ ε πνηφηεηα ηεο ΚΑΡΠΑ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. 

Αιγόξηζκνο αληηκεηώπηζεο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο (ALS) 

Ο αιγφξηζκνο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2. Γηαθνξνπνηείηαη 

κεηαμχ απηληδψζηκσλ θαη κε απηληδψζηκσλ ξπζκψλ. Ο θάζε θχθινο γεληθψο είλαη παξφκνηνο, κε ηελ 

εθαξκνγή 2min ΚΑΡΠΑ πξηλ ηνλ έιεγρν ξπζκνχ θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, ηνλ έιεγρν ζθπγκνχ.  

Αιγόξηζκνο απηληδώζηκσλ ξπζκώλ (θνηιηαθή καξκαξπγή/άζθπγκε θνηιηαθή ηαρπθαξδία)  

 Οη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζα πξέπεη λα ζπλερίδνληαη θαηά ηε ζχλδεζε ηνπ απηληδσηή. 

Γηαθφπηνληαη γηα ηνλ έιεγρν ξπζκνχ αιιά ζπλερίδνληαη ηελ ψξα ηεο θφξηηζεο. Γηαθνπή γίλεηαη 

γηα ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο θαη δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 5sec. Μεηά ηελ απηλίδσζε 

μεθηλήζηε άκεζα ΚΑΡΠΑ γηα 2min, ρσξίο άκεζν επαλέιεγρν ηνπ ξπζκνχ. 

 Γηα δηθαζηθνχο απηληδσηέο, ρξεζηκνπνηείζηε αξρηθή ελέξγεηα απηλίδσζεο ≥150J. Με 

ρεηξνθίλεηνπο απηληδσηέο, ζθεθηείηε λα απμήζεηε ηα επίπεδα ελέξγεηαο κεηά απφ κία 

απνηπρεκέλε απηλίδσζε, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε επαλεκθάληζεο καξκαξπγήο. 

 Δάλ έρεη εγθαηαζηαζεί IV/IO πξφζβαζε, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 2min ΚΑΡΠΑ πνπ αθνινπζνχλ 

ηελ 3ε απηλίδσζε, ρνξεγήζηε  αδξελαιίλε 1mg θαη ακησδαξφλε 300 mg.  

 Ζ ρξήζε ηεο θαπλνγξαθίαο κπνξεί λα επηηξέςεη ηελ αλίρλεπζε ROSC ρσξίο δηαθνπή ησλ 

ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ. Δάλ παξαηεξεζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ EtCO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ΚΑΡΠΑ θαη ππάξρεη ππνςία ROSC, κε ρνξεγήζεηε αδξελαιίλε. Υνξεγήζηε αδξελαιίλε 

εθφζνλ επηβεβαησζεί θαξδηαθή αλαθνπή ζηνλ έιεγρν ξπζκνχ πνπ αθνινπζεί.  

 Μεηά απφ θάζε 2ιεπην θχθιν ΚΑΡΠΑ, εάλ ν ξπζκφο κεηαβιεζεί ζε αζπζηνιία ή PEA, 

κεηαβείηε ζηνλ αιγφξηζκν ησλ κε-απηληδψζηκσλ ξπζκψλ. Δάλ ππάξρεη ξπζκφο ν νπνίνο είλαη 

νξγαλσκέλνο (ζπκπιέγκαηα ξπζκηθά ή ζηελά), δνθηκάζηε λα αηζζαλζείηε εάλ ππάξρνπλ 

ζθχμεηο. Οη έιεγρνη ηνπ ξπζκνχ πξέπεη λα είλαη ζχληνκνη θαη νη έιεγρνη γηα ζθπγκφ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν εάλ παξαηεξεζεί νξγαλσκέλνο ξπζκφο. Δάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε 

ακθηβνιία γηα ηελ παξνπζία ζθπγκνχ, επαλεθθηλήζηε ακέζσο ΚΑΡΠΑ. Δάλ έρεη επηηεπρζεί 

ROSC, μεθηλήζηε ηε θξνληίδα κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε.  

 Αλεμαξηήησο ηνπ ξπζκνχ ηεο αλαθνπήο, αθφηνπ ρνξεγεζεί αξρηθή δφζε αδξελαιίλεο, 

ρνξεγήζηε επηπιένλ δφζεηο 1mg θάζε 3–5min (θάζε 2 θχθινπο), έσο ηελ επίηεπμε ROSC.  
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 Δάλ εκθαληζηνχλ ζεκεία δσήο θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ ή εάλ ππάξμεη αχμεζε ηνπ EtCO2, ειέγμηε ην 

monitor: ζε νξγαλσκέλν ξπζκφ, ειέγμηε γηα ζθπγκφ. Δάλ ππάξρεη ςειαθεηφο ζθπγκφο, 

μεθηλήζηε θξνληίδα κεηά ηελ αλαδσνγφλεζε. Δάλ φρη, ζπλερίζηε ΚΑΡΠΑ.  

 

Δηθόλα 2: Αιγφξηζκνο εμεηδηθεπκέλεο ππνζηήξημεο ηεο δσήο (ERC 2015) 
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Με απηληδώζηκνη ξπζκνί (Άζθπγκε Ζιεθηξηθή Γξαζηεξηόηεηα θαη αζπζηνιία) 

Ζ επηβίσζε κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή κε αζπζηνιία ή PEA δελ είλαη πηζαλή, εθηφο εάλ 

δηαπηζησζεί κία αλαζηξέςηκε αηηία ε νπνία ζα αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Δάλ ν αξρηθφο 

ξπζκφο πνπ ζα απεηθνληζηεί είλαη PEA ή αζπζηνιία, μεθηλήζηε ΚΑΡΠΑ 30:2. ε απεηθφληζε 

αζπζηνιίαο, ρσξίο λα δηαθφςεηε ηελ ΚΑΡΠΑ, ειέγμηε φηη ηα ειεθηξφδηα ησλ απαγσγψλ είλαη ζσζηά 

ζπλδεδεκέλα. Μφιηο ηνπνζεηεζεί εμεηδηθεπκέλνο αεξαγσγφο, ζπλερίζηε ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο, 

ρσξίο λα ηηο δηαθφπηεηε γηα αεξηζκφ. Μεηά απφ 2min ΚΑΡΠΑ, επαλειέγμηε ηνλ ξπζκφ. Δάλ είλαη 

αζπζηνιία, επαλεθθηλήζηε ακέζσο ΚΑΡΠΑ. Δάλ ππάξρεη νξγαλσκέλνο ξπζκφο, ςειαθήζηε γηα 

ζθπγκφ. Δάλ δελ ππάξρεη ζθπγκφο (ή εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ηελ παξνπζία 

ζθπγκνχ), ζπλερίζηε ΚΑΡΠΑ. Υνξεγήζηε αδξελαιίλε 1mg ακέζσο κφιηο εγθαηαζηαζεί IV ή ΗΟ 

πξφζβαζε, θαη επαλαιάβεηε θάζε 3–5min. Δάλ ππάξμεη ζθπγκφο, μεθηλήζηε ηε θξνληίδα κεηά ηελ 

αλαδσνγφλεζε. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΑΡΠΑ εκθαληζηνχλ ζεκεία δσήο, ειέγμηε ηνλ ξπζκφ 

θαη ειέγμηε γηα ζθπγκφ. Δάλ ππάξρεη ππνςία ROSC θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΑΡΠΑ, κε ρνξεγήζεηε 

αδξελαιίλε θαη ζπλερίζηε ΚΑΡΠΑ. Υνξεγήζηε αδξελαιίλε εάλ ζηνλ επφκελν έιεγρν ξπζκνχ 

επηβεβαησζεί θαξδηαθή αλαθνπή.  

ε αζπζηνιία, ειέγμηε ην ΖΚΓ γηα παξνπζία θπκάησλ P, θαζψο επί παξνπζίαο ηνπο κπνξεί λα 

είλαη απνηειεζκαηηθή ε θαξδηαθή βεκαηνδφηεζε, ε νπνία αληίζεηα, δελ παξέρεη φθεινο ζε αιεζή 

αζπζηνιία. Δπί ακθηβνιίαο ζρεηηθά κε ην εάλ ν ξπζκφο είλαη αζπζηνιία ή πνιχ ιεπηή VF, κελ 

επηρεηξήζεηε απηλίδσζε αιιά ζπλερίζηε ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο θαη ηνλ αεξηζκφ. Ζ ζπλέρηζε 

πςειήο πνηφηεηαο ΚΑΡΠΑ κπνξεί λα βειηηψζεη ην χςνο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ επαξκάησλ ηεο VF, 

βειηηψλνληαο ηελ πηζαλφηεηα επηηπρνχο απηλίδσζεο. 

Καηά ηελ αληηκεηψπηζε κε–απηληδψζηκνπ ξπζκνχ, εάλ κεηά απφ έλαλ 2ιεπην θχθιν ΚΑΡΠΑ, 

ν ξπζκφο έρεη αιιάμεη ζε VF, αθνινπζήζηε ηνλ αιγφξηζκν ησλ απηληδψζηκσλ ξπζκψλ. Δηδάιισο, 

ζπλερίζηε ΚΑΡΠΑ θαη ρνξεγήζηε αδξελαιίλε θάζε 3–5min. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα 2ιεπηνπ θχθινπ 

ΚΑΡΠΑ αλαγλσξηζηεί ζην monitor VF, νινθιεξψζηε ηνλ θχθιν πξηλ ηνλ ηππηθφ έιεγρν ηνπ ξπζκνχ 

θαη, αλ ελδείθλπηαη, ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο – ε ηαθηηθή απηή ζα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο δηαθνπέο ησλ 

ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ.  

Γπλεηηθά αλαζηξέςηκεο αηηίεο ηεο αλαθνπήο 

ε θάζε θαξδηαθή αλαθνπή ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζθέςε γηα πηζαλέο αηηίεο ή επηβαξπληηθνχο 

παξάγνληεο, γηα ηα νπνία ππάξρεη θαη πξέπεη λα γίλεηαη εηδηθή αληηκεηψπηζε. Γηα κλεκνληθή 

δηεπθφιπλζε, ηα αίηηα δηαρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ, κε βάζε ην αξρηθφ γξάκκα ησλ 

αγγιηθψλ ιέμεσλ, H ή T: ππνμία (Hypoxia), ππν/ππεξθαιηαηκία, κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο 

(Hypo/Hyperkalaemia/metabolic), ππνζεξκία/ππεξζεξκία (Hypothermia/hyperthermia), ππνγθαηκία 

(Hypovolaemia) θαη πλεπκνζψξαθαο ππφ ηάζε (Tension pneumothorax), θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο 

(Tamponade – cardiac), ζξφκβσζε – ζξφκβσζε ζηεθαληαίσλ αγγείσλ, πλεπκνληθή εκβνιή  

(Thrombosis – coronary or pulmonary), ηνμίλεο (Toxins).  

Καπλνγξαθία κε θπκαηνκνξθή θαηά ηελ εμεηδηθεπκέλε ππνζηήξημε ηεο δσήο 

Ζ θαπλνγξαθία κε θπκαηνκνξθή θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ αεξηζκνχ - απνθπγή 
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ππεξαεξηζκνχ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ. Οη ηηκέο ηνπ 

EtCO2 ζρεηίδνληαη κε ην βάζνο ησλ ζπκπηέζεσλ (απμάλνληαη φζν απμάλεη ην βάζνο ζπκπίεζεο) θαη 

ηε ζπρλφηεηα ησλ αλαπλνψλ. Δπίζεο, αχμεζε ηνπ EtCO2 θαηά ηελ ΚΑΡΠΑ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη 

ROSC. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΚΑΡΠΑ ππάξρεη ππνςία ROSC, κε ρνξεγήζεηε αδξελαιίλε. 

Υνξεγήζηε αδξελαιίλε εάλ ζηνλ έιεγρν ξπζκφ πνπ αθνινπζεί, επηβεβαησζεί θαξδηαθή αλαθνπή. 

Σέινο, ρακειφηεξεο ηηκέο EtCO2 κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ θησρή πξφγλσζε θαη ιηγφηεξεο 

πηζαλφηεηεο ROSC. Χζηφζν, ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο EtCO2 ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο 

ΚΑΡΠΑ, δε ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη κεκνλσκέλα γηα ηε δηαθνπή ησλ πξνζπαζεηψλ 

αλαδσνγφλεζεο αιιά λα ζεσξείηαη απιψο ηκήκα κίαο πνιππαξαγνληηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

Καξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγόλεζε θαηά ηελ αλαηζζεζηνινγηθή πξαθηηθή 

Πεξηεγρεηξεηηθή θαξδηαθή αλαθνπή 

Ζ επίπησζε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαθήο είλαη 4,3 έσο 34,6 αλά 10.000 επεκβάζεηο, ελψ ε 

ζρεηηδφκελε κε ηελ αλαηζζεζία θαξδηαθή αλαθνπή εθηηκάηαη ζε 1,1 έσο 3,26 αλά 10.000 

επεκβάζεηο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο είλαη ζπλήζσο 

δηαθνξεηηθά απφ απηά ηεο θαξδηαθήο αλαθνπήο πνπ ζπκβαίλεη ζηνλ γεληθφ λνζνθνκεηαθφ 

πιεζπζκφ, σζηφζν νη αξρέο ηεο ζεξαπείαο είλαη παξφκνηεο. Σελ πςειφηεξε ζλεηφηεηα, γηα ηηο κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, εκθαλίδεη ε νθεηιφκελε ζε αηκνξξαγία αλαθνπή. Ζ ζπλεζέζηεξε 

ζρεηηδφκελε κε ηελ αλαηζζεζία αηηία αλαθνπήο, αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ. Οη αζζελείο 

ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα θαλνληθά βξίζθνληαη ππφ πιήξεο monitoring θαη, σο εθ ηνχηνπ, ε 

θαζπζηέξεζε ζηε δηάγλσζε ηεο αλαθνπήο ζα πξέπεη λα είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. Χζηφζν, ζε αληίζεζε 

κε ηελ αζπζηνιία θαη ηε VF, ε PEA κπνξεί λα κελ είλαη άκεζα πξνθαλήο ζε αζζελή ππφ 

αλαηζζεζία. Ζ απψιεηα ηνπ ζήκαηνο ζην παικηθφ νμχκεηξν θαη ε πνιχ ρακειή ηηκή EtCO2 

ππαγνξεχνπλ άκεζε αλάγθε γηα ςειάθεζε ηνπ ζθπγκνχ. Μελ θαζπζηεξείηε πξνζπαζψληαο λα 

κεηξήζεηε ηελ αξηεξηαθή πίεζε κε κε-επεκβαηηθή κέζνδν. 

Γηαρείξηζε ηεο πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο 

Ζ θαξδηαθή αλαθνπή θαηά ηε ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζπλήζσο γίλεηαη παξνπζία καξηχξσλ θαη 

ζπαλίσο απνηειεί αηθλίδην γεγνλφο. πσο ζε φια ηα πεξηβάιινληα, έηζη θαη ζηελ αλαηζζεζηνινγηθή 

πξαθηηθή είλαη ζεκαληηθφ ε αλαδσνγφλεζε λα αξρίζεη, εη δπλαηφλ, πξηλ ηελ εκθάληζε αλαθνπήο, κε 

ηελ ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο. εκαληηθφ, γηα φιεο ηηο θαηαζηάζεηο ρακειήο 

ξνήο, είλαη ε απνθπγή ηνπ ππεξαεξηζκνχ, θαζψο κπνξεί λα έρεη θαηαζηξνθηθή επίδξαζε.  

Αλ ππάξρεη ηζρπξή πηζαλφηεηα λα ζπκβεί αλαθνπή, εθαξκφζηε απηνθφιιεηα ειεθηξφδηα 

απηλίδσζεο πξηλ απφ ηελ εηζαγσγή ζηε αλαηζζεζία, εμαζθαιίζηε επαξθή θιεβηθή πξφζβαζε θαη 

πξνεηνηκάζηε θάξκαθα αλαδσνγφλεζεο θαη πγξά. ε αζζελείο πςεινχ θηλδχλνπ, ε ηνπνζέηεζε 

ελδαξηεξηαθνχ θαζεηήξα κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο είλαη πνιχηηκε. Δπί επηδείλσζεο θαη 

επηθείκελεο αλαθνπήο, ελεκεξψζηε ηε ρεηξνπξγηθή νκάδα θαη εμαζθαιίζηε πξψηκα ηε 

δηαζεζηκφηεηα θαηάιιειεο βνήζεηαο. Δάλ ζπκβεί θαξδηαθή αλαθνπή, ε δηάγλσζή ηεο νθείιεη λα 

γίλεη ηάρηζηα. πρλά, ιφγσ ηεο πξννδεπηηθήο επηδείλσζεο, ε αηηία είλαη ήδε γλσζηή. ε πεξίπησζε 

κε γλψζεο ηεο αηηίαο, αθνινπζήζηε ηνλ βαζηθφ αιγφξηζκν ABC (αεξαγσγφο, αλαπλνή θαη 
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θπθινθνξία) γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαζηξέςηκσλ αηηηψλ. Ζ δηαρείξηζε ηεο 

πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο αθνινπζεί ηηο αξρέο ηνπ αιγνξίζκνπ ALS αιιά ζα πξέπεη λα 

εζηηάδεη ζε εηδηθά ζεκεία θαη κπνξεί λα απαηηνχληαη εηδηθέο ηξνπνπνηήζεηο.  

 Ρπζκίζηε ηε ζέζε θαη ην χςνο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηξάπεδαο ή ηνπ θνξείνπ γηα βέιηηζηεο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο.  

 Βέιηηζηε ζέζε γηα ηελ ΚΑΡΠΑ είλαη ε χπηηα, αιιά είλαη δπλαηφλ λα γίλεη ΚΑΡΠΑ θαη ζε πξελή 

ζέζε φηαλ ε άκεζε ζηξνθή ζε χπηηα ζέζε δελ είλαη δπλαηή. Θσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζε πξελή 

ζέζε κπνξεί λα επηηεπρζνχλ κε ή ρσξίο αληηζηαζκηζηηθή πίεζε ζην ζηέξλν.  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζψξαθαο είλαη αλνηρηφο ή ε θαξδηά είλαη εχθνια πξνζβάζηκε, ζθεθηείηε 

ηηο θαξδηαθέο καιάμεηο. 

 Δάλ δελ ππάξρεη άκεζε δηαζεζηκφηεηα απηληδσηή θαη ην πξνζσπηθφ επαξθεί, επί εκθάληζεο VF, 

εθαξκφζηε πξνθάξδηα πιήμε ελψ θάπνηνο θέξλεη απηληδσηή. Αλ δελ είλαη απνηειεζκαηηθή, 

μεθηλήζηε ζπκπηέζεηο θαη αεξηζκφ κέρξη λα θηάζεη ν απηληδσηήο.  

 Δπί αζπζηνιίαο ή ζνβαξήο βξαδπθαξδίαο, ζηακαηήζηε νπνηαδήπνηε ρεηξνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελδέρεηαη λα πξνθαιεί ζεκαληηθή δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ θαη ρνξεγήζηε αηξνπίλε 

IV/IO 0,5mg. Ξεθηλήζηε ΚΑΡΠΑ θαη αλαδεηήζηε άιιεο αλαζηξέςηκεο αηηίεο. ε πεξίπησζε 

ηειείσο επζείαο γξακκήο ζην ΖΚΓ, απνθιείζηε ηελ απνζχλδεζε θάπνηαο απαγσγήο ηνπ monitor. 

 Δπί PEA, μεθηλήζηε ΚΑΡΠΑ, ελψ δηεξεπλάηε γξήγνξα γηα αλαζηξέςηκα αίηηα. Γψζηε πγξά εθηφο 

αλ είζηε βέβαηνη φηη ππάξρεη επάξθεηα ελδναγγεηαθνχ φγθνπ. ηακαηήζηε ηε ρνξήγεζε 

αλαηζζεηηθψλ. Αλ θαη ζα απαηηεζεί ρνξήγεζε αγγεηνζπζπαζηηθνχ παξάγνληα, ρνξεγήζηε αξρηθά 

κηθξφηεξε δφζε αδξελαιίλεο απφ ηε ζπληζηψκελε ζηνλ θαζνιηθφ αιγφξηζκν ηνπ ALS, (πρ 

1mcg/kg), ή αξρηθά ρνξεγήζηε άιιν αγγεηνζπζπαζηηθφ. Αλ δελ απνθαηαζηαζεί θαξδηαθή 

παξνρή, απμήζηε ηε δφζε ελψ ζπλερίδεηε ΚΑΡΠΑ. 

 Δάλ ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε επεκβαηηθή κέζνδνο κέηξεζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζηνρεχεηε 

ζε δηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε >25mmHg θαη ηηηινπνηήζηε ηελ ζε απηφ ην επίπεδν (αθνχ 

βειηηζηνπνηήζεηε ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο), ρνξεγψληαο, εάλ είλαη απαξαίηεην, 

αγγεηνζπζπαζηηθφ παξάγνληα.  

 Ζ χπαξμε ηηκψλ EtCO2<10mmHg είλαη ελδεηθηηθή πνιχ ρακειήο επηηπγραλφκελεο αηκαηηθήο 

ξνήο. ηνρεχζηε ζε ηηκέο >20mmHg, βειηηζηνπνηψληαο ηηο ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο (ρξφλνο 

εθαξκνγήο, ξπζκφο, βάζνο, απνζπκπίεζε ηνπ ζψξαθα) θαη απνθχγεηε ηνλ ππεξαεξηζκφ 

(ρνξεγήζηε 10 αλαπλνέο/min κε κηθξή αλχςσζε ηνπ ζψξαθα). Ζ εκθάληζε αηθλίδηαο θαη 

παξακέλνπζαο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζε θπζηνινγηθά ή πςειφηεξα απηψλ επίπεδα  (>35-40mmHg) 

κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε ROSC. 

 ηακαηήζηε ηε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε εθηφο εάλ απαηηείηαη ζπλέρηζή ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

αλαζηξέςηκεο αηηίαο ηεο αλαθνπήο.  

 Ζ πξφζβαζε ζηνλ αζζελή θαη ε δηαδηθαζία ηεο αλαδσνγφλεζεο κπνξεί λα απαηηνχλ θάιπςε ηνπ 

ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαη απφζπξζε ηεο ρεηξνπξγηθήο νκάδαο. Γψζηε πξνηεξαηφηεηα ζηα 

θαζήθνληα ηεο νκάδαο αλαδσνγφλεζεο απνθεχγνληαο ελέξγεηεο δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο.  
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Πίλαθαο 1: Αίηηα πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο 

 

 

Ηδηαηηεξόηεηεο ζηελ αληηκεηώπηζε εηδηθώλ θαηαζηάζεσλ 

Πηζαλά αίηηα πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαθήο αλαθνπήο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1.  

 Σα ζπρλφηεξα αηηία θαξδηαθήο 

αλαθνπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαηζζεζία αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε 

ηνπ αεξαγσγνύ. ε πεξίπησζε 

απνηπρεκέλεο δηαζσιήλσζεο ελε-

κεξψζηε ηελ νκάδα. Πάληα λα 

ρξεζηκνπνηείηε θαπλνγξάθν κε θπ-

καηνκνξθή. Σα παηδηά είλαη ηδηαί-

ηεξα επηξξεπή ζε απψιεηα ηνπ αε-

ξαγσγνχ ιφγσ ιαξπγγφζπαζκνπ. 

Βεβαησζείηε φηη ππάξρεη δηαζέζηκνο 

θαηάιιεινο λεπξνκπτθφο απνθιεη-

ζηήο θαη ρνξεγήζηε ηνλ πξηλ λα 

ζπκβεί ζνβαξή ππνμαηκία, πξνθεη-

κέλνπ λα άξεηε ηνλ ιαξπγγφ-

ζπαζκν. 

 Ζ θαηαζηξνθηθή αηκνξξαγία είλαη 

ζπλήζσο πξνθαλήο, αιιά κπνξεί λα 

ιαλζάλεη ηεο δηάγλσζεο αλ αθνξά 

ζε θνηιφηεηα ηνπ ζψκαηνο ή ζε 

καιαθνχο ηζηνχο ζε χπαξμε 

πνιιαπιψλ θαηαγκάησλ ησλ άθξσλ. Οη ππέξερνη βνεζνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ θξπθήο αηκνξξαγίαο 

ζηε ιεθάλε θαη ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν. Δπί αδπλακίαο ρεηξνπξγηθνχ ειέγρνπ ηεο 

αηκνξξαγίαο, ζθεθηείηε ηελ πξψηκε επεκβαηηθή αθηηλνζθφπεζε. 

 Ο αδηάγλσζηνο πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε είλαη άκεζα αληηκεησπίζηκε αηηία αλαθνπήο. 

πλήζσο ζρεηίδεηαη κε ηξαχκα, σζηφζν ζθεθηείηε ηνλ έγθαηξα ζε θάζε αζζελή ζε αλαθνπή, 

ηδηαίηεξα ζε χπαξμε ρξφληαο απνθξαθηηθήο πλεπκνλνπάζεηαο ή ζνβαξνχ άζζκαηνο. ε αηθλίδηα 

αχμεζε ησλ πηέζεσλ ησλ αεξαγσγψλ ζθεθηείηε πλεπκνζψξαθα ππφ ηάζε, δηαηαξαρή ηεο 

βαηφηεηαο ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα, άζζκα θαη αλαθπιαμία. 

 Οη ζπλήζεηο αηηίεο πεξηεγρεηξεηηθήο θαξδηαγγεηαθήο θαηάξξεπζεο πεξηιακβάλνπλ ππννγθαηκία, 

αλαθπιαμία θαη δηέγεξζε ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνύ. Ζ αλαθπιαμία ζην 60% ησλ πεξηπηψζεσλ 

νθείιεηαη ζε λεπξνκπτθνχο απνθιεηζηέο. Σν πην ζεκαληηθφ θάξκαθν γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο 

είλαη ε αδξελαιίλε, ε νπνία απφ ηνπο αλαηζζεζηνιφγνπο κπνξεί λα ρνξεγεζεί ελδνθιεβίσο. 

 Σν δηαζσξαθηθφ ππεξερνθαξδηνγξάθεκα απνηειεί ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ απνθιεηζκφ 

θαξδηαθνύ επηπσκαηηζκνύ θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη 

ηεο θαξδηαθήο πιήξσζεο. 

 Ζ ππεξδνζνινγία ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ, ηδηαίηεξα κεηά απφ αηπρεκαηηθή ελδναγγεηαθή 

έγρπζε, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαξδηαθή αλαθνπή. πζηήλεηαη λα ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα 
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γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 20% ζηνπο ρψξνπο φπνπ νη αζζελείο ιακβάλνπλ κεγάιεο δφζεηο ηνπηθψλ 

αλαηζζεηηθψλ. Δπί ηνμηθφηεηαο, πιελ ηεο ππνζηεξηθηηθήο αληηκεηψπηζεο, δηαθφςηε ηε ρνξήγεζε 

ηνπ αλαηζζεηηθνχ, ρνξεγήζηε ελδνθιέβηα εθάπαμ δφζε γαιαθηψκαηνο ιηπηδίσλ 20% ζε δφζε 

1,5mL/kg θαη ζηε ζπλέρεηα μεθηλήζηε έγρπζε 15mL/kg/h. Αλ δελ επηηεπρζεί ROSC ζε 5 ιεπηά, 

δηπιαζηάζηε ηνλ ξπζκφ έγρπζεο θαη ρνξεγήζηε κέρξη δχν επηπιένλ δφζεηο ιηπηδίσλ κε 

κεζνδηαζηήκαηα ησλ 5 ιεπηψλ, έσο φηνπ επηηεπρζεί ROSC. Μελ ππεξβείηε ζπλνιηθά ηα 

12mL/kg. 
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ΝΔΔ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΣΖΝ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ: 

Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΑΝΑΗΘΖΗΟΛΟΓΟΤ 

Νίθνο Σζνηζόιεο 

 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΔΠΑΝΑΗΜΑΣΧΖ ΣΟΤ ΜΤΟΚΑΡΓΗΟΤ ΜΔ ΜΔΖ ΣΔΡΝΟΣΟΜΖ ΚΑΗ 

ΠΑΛΛΟΤΑ ΚΑΡΓΗΑ (OPCAD)  

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη κία αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ δηελέξγεηα επεκβάζεσλ ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο ρσξίο CPB είλαη: α) ε αλαγλψξηζε 

ησλ δπζκελψλ πνιπζπζηεκαηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ επηθέξεη ε θιαζηθή ηερληθή κε ηελ ρξήζε CPB 

(γεληθεπκέλε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε, λεθξνινγηθή επηβάξπλζε, δηαηαξαρέο ηνπ πεθηηθνχ 

κεραληζκνχ, λεπξνινγηθέο επηπινθέο θιπ) θαη ε πξνζπάζεηα απνθπγήο ηνπο β) ε γεληθφηεξε ηάζε 

ηεο Ηαηξηθήο γηα κηθξφηεξε επεκβαηηθφηεηα γ) νηθνλνκηθά θίλεηξα (κείσζε δηεγρεηξεηηθνχ θφζηνπο 

- κείσζε ηνπ θφζηνπο ιφγσ κηθξφηεξεο παξακνλήο ζην λνζνθνκείν δ) αληαγσληζκφο 

θαξδηνρεηξνπξγψλ-επεκβαηηθψλ θαξδηνιφγσλ γηα πξνζθνξά ειθπζηηθφηεξσλ ιχζεσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ.                 

Σα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ ηερληθή απηή είλαη:  1) ε δπζρέξεηα εθηέιεζεο 

ηερληθά άξηησλ αλαζηνκψζεσλ ιφγσ θηλεηηθφηεηαο ηεο θαξδηάο 2) νη αηκνδπλακηθεο δηαηαξαρέο πνπ 

νθείινληαη ζηηο αθξαίεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ή θαξδηά πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη 

αλαζηνκψζεηο 3) ε πεξηνρηθή ηζραηκία ιφγσ απνθιεηζκνχ ηνπ αγγείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηφκσζεο. Σν πξψην θαη ην ηξίην πξφβιεκα ζε κεγάιν βαζκφ έρνπλ ιπζεί κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπζθεπψλ αθηλεηνπνίεζεο ηνπ κπνθαξδίνπ θαη κε ηελ ρξήζε ελδνζηεθαληαίσλ 

shunts. Οη ζπζθεπέο αθηλεηνπνίεζεο είηε αζθψληαο άκεζε πίεζε (CTS-Genzyme), είηε 

πξνζθνιινχκελεο κε αξλεηηθή πίεζε ζηελ επηθάλεηα ηεο θαξδηάο (Octopus), παξέρνπλ ρεηξνπξγηθφ 

πεδίν πνπ πξνζνκνηάδεη ζε κεγάιν βαζκφ κ‘ απηφ ηεο θαξδηνινγηθά παπζείζεο θαξδηάο θαη έηζη δελ 

ππάξρεη πιένλ αλάγθε θαξκαθνινγηθψλ παξεκβάζεσλ γηα επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ. Με ηελ ρξήζε 

ησλ ελδνζηεθαληαίσλ shunts, ζπλερίδεηαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο 

αλαζηφκσζεο θαη έηζη ν θίλδπλνο πεξηνρηθήο ηζραηκίαο πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθά θαη επίζεο δελ 

ππάξρεη ή αλάγθε εθαξκνγήο ηζραηκηθνχ ―preconditioning‖ πνπ παιαηφηεξα είρε δνθηκαζηεί ζαλ 

πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο/αλνρήο ζηελ ηζραηκία. 

Οη αθξαίεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ε θαξδηά γηα λα γίλνπλ νη αλαζηνκψζεηο  ζην 

θαηψηεξν θαη νπηζζνπιάγην ηνίρσκα έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ζνβαξφηαηεο αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο 

(κεγάιε πηψζε ΑΠ θαη θαξδηαθήο παξνρήο), θπξίσο ιφγσ ειάηησζεο ηεο θιεβηθήο επαλαθνξάο, 

ζπκπίεζεο ηεο δεμηάο θαη ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, απφθξαμεο ηνπ ρψξνπ εμφδνπ ηεο δεμηάο θαη ηεο 

αξηζηεξήο θνηιίαο, κεηαηφπηζεο ηνπ κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο, δηαηαξαρψλ αγσγηκφηεηαο ιφγσ 

ηζραηκίαο (ζπλήζσο φηαλ γίλεηαη ε αλαζηφκσζε ηεο δεμηάο ζηεθαληαίαο). 

Σξφπνη πξφιεςεο/αληηκεηψπηζεο ησλ αηκνδπλακηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη: 

1. Οη ήπηνη ρεηξηζκνί απφ πιεπξάο ρεηξνπξγνχ θαηά ηε δηάξθεηα κεηαθίλεζεο ηεο θαξδηάο θαη ε 

πξνζπάζεηα εχξεζεο ηεο απνδέθηεο εθείλεο ζέζεο πνπ επηβαξχλεη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ βαζκφ 

ηνλ αζζελή 
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2. Ζ αχμεζε ηεο πξνθφξηηζεο κε πγξά θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελή ζε ζέζε Trendelenburg 

3. Ζ δηάλνημε ηνπ δεμηνχ ππεδσθφηα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ρψξνο γηα ηελ δεμηά θνηιία 

4. Ζ ρξήζε κηθξψλ δφζεσλ αγγεηνζπζπαζηηθψλ (π.ρ. θαηλπιεθξίλεο) γηα απνθαηάζηαζε/ 

δηαηήξεζε επαξθνχο πίεζεο δηήζεζεο ησλ ζηεθαληαίσλ 

Πην ήπηεο αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο πνπ αληηκεησπίδνληαη επθνιφηεξα, ζπκβαίλνπλ φηαλ 

γίλνληαη αλαζηνκψζεηο ζην πξφζζην ηνίρσκα - αλχςσζε ηεο θνξπθήο θαη κηθξή ζηξνθή πξνο ηα 

δεμηά. Δχθνια αληηιακβάλεηαη θαλείο νηη ν ξφινο ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ  δηαθνξνπνηείηαη ζεκαληηθά 

ζε ζρέζε κε ηελ θιαζηθή κέζνδν επαλαηκάησζεο (CABG + CBP). 

Καηά ηελ θπξίσο θάζε ηεο επέκβαζεο, πνπ είλαη ε εθηέιεζε ησλ αλαζηνκψζεσλ  θαη πνπ 

είλαη ε θάζε κε ηηο ζνβαξφηεξεο αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο, ν αλαηζζεζηνιφγνο  θαιείηαη κε ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ λα δηαζθαιίζεη αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηθαλνπνηεηηθή ηζηηθή άξδεπζε, 

αιιά ζπγρξφλσο θαη ην θαιχηεξν δπλαηφ ρεηξνπξγηθφ πεδίν. Κάηη πνπ δελ είλαη εχθνιν νχηε πάληα 

εθηθηφ. Δθφζνλ δελ γίλνληαη αλεθηέο νη αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο, αλά πάζα ζηηγκή ε εγρείξεζε 

κπνξεί λα εμειηρζεί απφ off pump ηερληθή ζε CABG κε CPB,  γη‘απηφ  ν ηερληθφο εμσζσκαηηθήο θαη 

ην κεράλεκα εμσζσκαηηθήο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε πιήξε εηνηκφηαηα. Κξηηήξηα πνπ 

αθνινπζνχληαη ψζηε λα εμειηρζεί ε off pump ηερληθή ζε CABG κε CPB είλαη: παξακνλή ηεο ΜΑΠ 

<50 mmHg, ηνπ Sv02 <60℅, ε εκθάληζε επηθίλδπλσλ αξξπζκηψλ σο εθδήισζε ηζραηκίαο, κεηαβνιή 

ηνπ ST > 4mm, παξά ηηο δηνξζσηηθέο παξεκβάζεηο καο. 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ ΖΚΓ θαη ηνπ ΣΔΔ πεξηνξίδνληαη αηζζεηά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηξηζκψλ 

θαη ηεο αιιαγήο ζέζεο ηεο θαξδηάο. Σν CCO εθθξάδεη έλα κέζν φξν πξνεγνχκελσλ κεηξήζεσλ θαη 

δελ εθθξάδεη ηελ θαξδηαθή παξνρή κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Σν SvO2 είλαη απηφ πνπ 

αληηθαηνπηξίδεη κε ηνλ πην άκεζν ηξφπν ηηο αηθλίδηεο δηαθπκάλζεηο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. Ζ ηάζε 

πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ θαξδηναλαηζζεζία γηα γξήγνξε απνδηαζσιήλσζε θαη 

βξαρείαο δηάξθεηαο λνζειεία ζε ΜΔΘ (fast track), αθνινπζείηαη θαη ζηα OPCAB. Σερληθέο πνπ 

παιαηφηεξα ζεσξνχληαλ αηξεηηθέο (ΓΑ κε ρακειφηεξεο δφζεηο νπηνεηδψλ θαη βελδνδηαδεπηλψλ, 

ρξήζε πξνπνθφιεο θαη κε ζηεξνεηδψλ αληηθιεγκνλσδψλ, ζσξαθηθή επηζθιεξίδηνο, ππαξαρλνεηδήο 

ρνξήγεζε νπηνεηδψλ) βξίζθνπλ εθαξκνγή ζηα OPCAB, παξά ηηο αληηξξήζεηο θαη δηρνγλσκίεο πνπ 

ππάξρνπλ.  

Port Access 

Δηδηθή ηερληθή, ρσξίο ηε δηελέξγεηα ζηεξλνηνκήο, κε ρξήζε CPB θαη ρξήζε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ εξγαιείσλ ψζηε ή επέκβαζε λα εθηειείηαη εμ νινθιήξνπ ζσξαθνζθνπηθά κέζσ 

κηθξψλ νπψλ (ports) ηνπ ζσξαθηθνχ ηνηρψκαηνο ή κε κηθξή ζσξαθνηνκή ή κεξηθή ζηεξλνηνκή ππφ 

άκεζε φξαζε. Ζ δηεμαγσγή ηεο CPB επηηπγράλεηαη κε εηζαγσγή θαζεηήξσλ απφ ηα κεξηαία αγγεία 

(κεξηαία θιέβα → εηζαγσγή θαζεηήξα ζηνλ δεμηφ θφιπν, κεξηαία αξηεξία → εηζαγσγή θαζεηήξα 

ζηελ αληνχζα ανξηή). Ο απνθιεηζκφο ηεο ανξηήο επηηπγράλεηαη κε ηνλ ανξηηθφ θαζεηήξα πνπ θέξεη 

ζην άθξν ηνπ αεξνζάιακν απνθιεηζκνχ, ε δε θαξδηνινγηθή παχζε κε ηνλ ίδην θαζεηήξα ή κε 

θαζεηήξα πνπ εηζάγεηαη ζηνλ ζηεθαληαίν θφιπν απφ ηελ έζσ ζθαγίηηδα. Ζ θέλσζε ησλ θαξδηαθψλ 

θνηινηήησλ (venting) επηηπγραλεηαη κέζσ θαζεηήξα ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο. Απαξαίηεηε ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο δηνηζνθάγεηαο ππεξερνθαξδηνγξαθίαο (TEE) γηα ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ 
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θαζεηήξσλ, ηελ εθηίκεζε ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο, ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο, ηελ χπαξμε αλνηθηνχ 

σνεηδνχο ηξήκαηνο, ηελ εμαέξσζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ρεηξνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο. 

Ο αλαηζζεζηνιφγνο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνο θαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ 

port access ηερληθή, γηαηί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε εθηέιεζε θαη επηηπρία ηεο επέκβαζεο νθείιεηαη 

ζ‘απηνλ. Ζ άξηζηε γλψζε ηεο TEE ζεσξείηαη δεδνκέλε. 

Δίλαη ακθίβνιν αλ νη ρεηξνπξγνί ζα ήηαλ ηφζν ηνικεξνί ζηηο ηερληθέο ηνπο αλ δελ έλησζαλ ην 

―πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ‖ πνπ ηνπο παξέρεη ε αλαηζζεζηνινγηθή θάιπςε θαη ή TEE. 

Μία ζεηξά απφ επεκβάζεηο, φπσο ε TAVI (transcatheter aortic valve implantation-

δηαθαζεηεξηαθή εκθχηεπζε ανξηηθήο βαιβίδαο - εηηε απφ ηελ κεξηαία αξηεξία δηαδεξκηθά,  είηε απφ 

ηελ θνξπθή ηεο θαξδηάο κέζσ κηθξήο ζσξαθνηνκήο, είηε απφ ηελ αληνχζα  ζσξαθηθή ανξηή κέζσ 

κηθξήο ζσξαθνηνκήο), ε επηζθεπή κηηξνεηδνύο κε mitralclip, ε ζύγθιεηζε κεζνθνιπηθήο 

επηθνηλσλίαο κε ”νκπξέια” θαη ε ζύγθιεηζε ηνπ σηίνπ ηνπ αξηζηεξνύ θόιπνπ κε amplatzer 

amulet, έρνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: α) αλήθνπλ ζηηο ειάρηζηα επεκβαηηθέο ηερληθέο (minimally 

invasive procedures), β) εθηεινχληαη απφ θαξδηνιφγνπο θαη θάπνηεο απ‘απηέο (δηαθνξπθαηα θαη 

δηανξηηθή TAVI) απφ θαξδηνρεηξνπξγνχο  γ) δηελεξγνχληαη ζην αθηιφμελν θαη ειιηπψο νξγαλσκέλν 

αηκνδπλακηθφ εξγαζηήξην (ηδεαηά ζε πβξηδηθφ ρεηξνπξγείν) ππφ αθηηλνζθνπηθή θαζνδήγεζε,  δ) 

απνθεχγεηαη ε κέζε ζηεξλνηνκή θαη ε CPB, είλαη κηθξφηεξε ε παξακνλή ζην λνζνθνκείν θαη πνιχ 

ηαρχηεξε ε αλάξξσζε, ε) έρνπλ ζεκαληηθή θακπχιε εθκάζεζεο θαη δελ ζηεξνχληαη επηπινθψλ, ζη) 

νη απαηηήζεηο ζε αλαηζζεζηνινγηθά θάξκαθα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο, δ) είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε 

ηνπ TEE. 
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ρήκα 1. 

 

ΑΝΑΗΘΖΗΑ Δ ΠΑΘΖΔΗ ΣΖ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ 

Μαξία Νάζηνπ 

 

Οη ρεηξνπξγηθέο παζήζεηο ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο πεξηιακβάλνπλ ην δηαρσξηζκφ, ην 

αλεχξπζκα, ηελ ηξαπκαηηθή ξήμε θαη ζπγγελείο αλσκαιίεο κε ζπρλφηεξε ηε ζηέλσζε ηνπ ηζζκνχ 

ηεο ανξηήο (coarctation) πνπ αληηκεησπίδεηαη ζηελ παηδηθή ειηθία. 

ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ  

Ζ ζσξαθηθή ανξηή απνηειείηαη απφ ηελ αληνχζα ανξηή, ην ανξηηθφ ηφμν θαη ηελ θαηηνχζα 

ζσξαθηθή ανξηή, έσο ην δηάθξαγκα (ζρήκα 1). Ζ αληνχζα ανξηή άξρεηαη  απφ ηνλ ηλψδε ανξηηθφ 

δαθηχιην θαη  απνηειείηαη απφ ην ηκήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο θφιπνπο ηνπ Valsava θαη απφ ην 

ζσιελψδεο ηκήκα, πνπ αξρίδεη  απφ ηνπο θφιπνπο ηνπ 

Valsava (sinotubular junction) θαη θαηαιήγεη ζηελ 

αλψλπκε αξηεξία. Χο ανξηηθφ ηφμν νξίδεηαη ην ηκήκα 

εθείλν ηεο ανξηήο πνπ παξέρεη ηελ αηκάησζε κέζσ ησλ 

αλσλχκσλ, θαξσηίδσλ θαη αξηζηεξάο ππνθιεηδίνπ  ζηα 

άλσ άθξα θαη ζηελ θεθαιή. Ζ θαηηνχζα ζσξαθηθή ανξηή 

αξρίδεη θάησ απφ ηελ αξηζηεξά ππνθιείδην αξηεξία θαη 

ηειεηψλεη ζην χςνο ηνπ δηαθξάγκαηνο. Παξέρεη ηηο 

βξνγρηθέο, ηηο νηζνθαγηθέο αξηεξίεο θαη απφ ηελ 3ε έσο 

12ε κεζνπιεχξηεο αξηεξίεο (δηφηη νη πξψηεο 2 

κεζνπιεχξηεο αξηεξίεο δίλνληαη απφ ηηο ππνθιείδηεο). Ζ 

θπζηνινγηθή δηάκεηξνο ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο έρεη θαηά 

ζεηξά σο αθνινχζσο: Ρίδα 31mm, αληνχζα 32mm, εγγχο 

ηφμν 32mm, θαηηνχζα 28mm.  

 

1. ΓΗΑΥΧΡΗΜΟ ΣΖ ΑΟΡΣΖ 

Ο δηαρσξηζκφο ηεο ανξηήο απνηειεί κία ζνβαξφηαηε θαη πνιχπινθε πάζεζε ηνπ 

θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ο νμχο δηαρσξηζκφο ηεο ανξηήο ζπρλά πξνθαιεί ζαλαηεθφξεο 

επηπινθέο. Ο ρξφληνο δηαρσξηζκφο κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπξπζκαηηθή δηάηαζε ζην παζνινγηθφ 

απηφ ηκήκα ηεο ανξηήο. 

Οξηζκόο - Καηεγνξηνπνίεζε 

Καηά ηνλ ανξηηθφ δηαρσξηζκφ ε ανξηή ζρίδεηαη ζηα δχν ζην κέζν ρηηψλα ηεο. Αίκα απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζρηζίκαηα ηνπ έζσ ρηηψλα εηζέξρεηαη απφ ηνλ απιφ ηεο ανξηήο ζην κέζν ρηηψλα πνπ 

είλαη παζνινγηθφο θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ν ςεπδήο απιφο ηεο ανξηήο.  

  Οη πξψηεο 14 εκέξεο απφ ηελ έλαξμή ηνπ απνηεινχλ ηελ νμεία θάζε γη‘ απηφ ν δηαρσξηζκφο 

νλνκάδεηαη νμχο. Απηή ε θάζε είλαη ε πιένλ επηθίλδπλε γηαηί ην 74% ησλ ζαλάησλ απφ ηηο 

επηπινθέο ηνπ δηαρσξηζκνχ ζπκβαίλνπλ ηηο πξψηεο 14 εκέξεο. Σηο πξψηεο 48 ψξεο κεηά ηνλ 

δηαρσξηζκφ Σχπνπ I ράλεηαη 1% ησλ αζζελψλ αλά ψξα. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν νμχο 

δηαρσξηζκφο Σχπνπ I ρξήδεη επείγνπζαο ρεηξνπξγηθήο αληηκεηψπηζεο.  
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  Μεηά ηηο δχν εβδνκάδεο ν δηαρσξηζκφο θαζίζηαηαη ρξφληνο, νη αζζελείο είλαη πην ζηαζεξνί 

θαη ε θαθή πξφγλσζε ησλ πξψησλ εκεξψλ βειηηψλεηαη. Τπάξρνπλ δχν ηαμηλνκήζεηο ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηεο ανξηήο (ζρήκα 2). Ζ πην επξέσο γλσζηή είλαη απηή ηνπ DeBakey πνπ απνηειείηαη 

απφ ηξεηο ηχπνπο. ηνπο ηχπνπο Η θαη II ν δηαρσξηζκφο επηπιέθεη ηελ αληνχζα ανξηή. ηνλ ηχπν Η ν 

δηαρσξηζκφο επεθηείλεηαη ζηελ αληνχζα, ανξηηθφ ηφμν θαη ζηελ ππφινηπε ανξηή, ελψ ζηνλ ηχπν II ν 

δηαρσξηζκφο επηπιέθεη κφλν ηελ αληνχζα ανξηή. ηνλ ηχπν III ν δηαρσξηζκφο αξρίδεη θάησ απφ ηελ 

αξηζηεξά ππνθιείδην αξηεξία θαη ζηνλ ππνηχπν IIIα εθηείλεηαη κέρξη ην δηάθξαγκα, ελψ ζηνλ 

ππνηχπν ΗΗΗβ θάησ απφ απηφ ζηελ θνηιηαθή ανξηή. Ζ νκάδα ηνπ Stanford κε ηνπο Daily θαη ζπλ. 

ηαμηλφκεζαλ ην δηαρσξηζκφ ηεο ανξηήο ζε δχν ηχπνπο, Α εάλ πεξηιακβάλεη ηελ αληνχζα ανξηή, 

αλεμάξηεηα απφ ην ζεκείν αξρηθήο εληφπηζεο θαη Β φινπο ηνπο άιινπο δηαρσξηζκνχο. 

 

                           

ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ - ΤΥΝΟΣΖΣΑ 

Ο ανξηηθφο δηαρσξηζκφο αξρίδεη ζαλ έλα ζρίζηκν ζην ηνίρσκα ηεο ανξηήο ζε πεξηζζφηεξν απφ 

95% ησλ πεξηπηψζεσλ. Απηφ είλαη ζπλήζσο εγθάξζην, πεξηιακβάλεη ηνλ έζσ θαη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ κέζνπ ρηηψλα ζην κηζφ ζρεδφλ ηεο ανξηηθήο πεξηκέηξνπ. Άξρεηαη ζην 65% ησλ αζζελψλ 

ζηελ αληνχζα ανξηή ακέζσο κεηά ηελ ανξηηθή βαιβίδα θαη ηα ζηφκηα ησλ ζηεθαληαίσλ, ζην 10% 

ζην ανξηηθφ ηφμν, ζην 20% ζην άλσ ηκήκα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο θαη ζην 5% ζηελ άπσ ζσξαθηθή ή 

ζσξαθνθνηιηαθή κνίξα ηεο ανξηήο. Σν αίκα εηζέξρεηαη βηαίσο απφ ην ζρίζηκν θαη έλαο δεχηεξνο 

απιφο, ν ςεπδήο, αλαπηχζζεηαη γξήγνξα ζην κηζφ ζρεδφλ ηεο ανξηηθήο πεξηκέηξνπ θαη επεθηείλεηαη 

ζε δηάθνξν κήθνο ζηελ ανξηή αιιά πην ζπρλά θζάλεη κέρξη ηηο ιαγφληεο αξηεξίεο. 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ 

Οη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο αλάπηπμεο δηαρσξηζκνχ ηεο ανξηήο είλαη ε ππέξηαζε, ε 

εθθχιηζε ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ ηνπ κέζνπ ρηηψλα (ζχλδξνκν Marfan, Elhers-

Danlos, Takayasu‘s arteritis θ.α.) θαη νη ζπγγελείο αλσκαιίεο ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο. Δίλαη γλσζηφ 

φηη 75% ησλ αζζελψλ κε δηαρσξηζκφ έρεη ππέξηαζε.  

ΚΛΗΝΗΚΖ ΔΜΦΑΝΗΖ 

Ζ έλαξμε ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο ανξηήο ζπλνδεχεηαη ζην 90- 95% ησλ αζζελψλ κε νμχ 

ζσξαθηθφ πφλν. Ο πφλνο απηφο είλαη ραξαθηεξηζηηθφο, νμχο θαη πςειήο έληαζεο απφ ηελ έλαξμή 

ηνπ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ πφλν ηνπ εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ πνπ έρεη ηνλ ηχπν ηνπ 

"crescendo", δει. απμάλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ππνρσξεί ζπλήζσο κε ηελ αλάπαπζε. Ζ 

ρήκα 2 
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εληφπηζε ηνπ πφλνπ είλαη ζην πξνθάξδην κε επέθηαζε πξνο ηελ θάησ γλάζν, ηξάρειν, άλσ άθξα, 

φηαλ ν δηαρσξηζκφο αθνξά ηελ αληνχζα ανξηή. Καζψο ην αηκάησκα επεθηείλεηαη πξνο ηε ζσξαθηθή 

θαη θνηιηαθή ανξηή ν πφλνο κεηαηνπίδεηαη θαη εληνπίδεηαη ζηε κεζνσκνπιαηηαία ρψξα θαη ζηελ 

νζθπτθή ρψξα. Ο πφλνο απηφο πνπ κεηαλαζηεχεη είλαη ραξαθηεξηζηηθφο ηνπ δηαρσξηζκνχ ηεο ανξ-

ηήο.  

Οη αζζελείο κε δηαρσξηζκφ πεξηγξάθνπλ ηνλ πφλν απηφ "αθφξεην" ζαλ "ζρίζηκν", "θφςηκν 

ζηα δχν" ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο θαη είλαη πνιχ αλήζπρνη. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ν πξνθάξδηνο 

απηφο πφλνο πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζζεί απφ ην νμχ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ (ΟΔΜ) ην 

ηαρχηεξν. Σν ΟΔΜ ρξεηάδεηαη άκεζε ζεξαπεία κε ζξνκβνιπηηθά πνπ θπζηθά αληελδείθλπληαη ζηνλ 

νμχ δηαρσξηζκφ.  

Αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο κπνξεί λα ζπλππάξρεη ζην 50% ησλ αζζελψλ ελψ ν 

θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο είλαη βαξεία επηπινθή. Αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο κπνξεί λα 

ζπλππάξρεη ζην ρξφλην ηχπνπ Η (Α) δηαρσξηζκφ θαη λα νδεγήζεη ζε θαξδηαθή αλεπάξθεηα.  Ο 

θαξδηαθφο επηπσκαηηζκφο εκθαλίδεηαη κε δχζπλνηα, δηαηεηακέλεο θιέβεο ζηνλ ηξάρειν, ππφηαζε 

θαη αχμεζε ηεο θεληξηθήο θιεβηθήο, ηεο πίεζεο ζηελ πλεπκνληθή θαη ηεο πίεζεο ελζθήλσζεο. Ο 

αζζελήο είλαη πνιχ αλήζπρνο, ε επηθνηλσλία ηνπ κεηψλεηαη θαη ν ζάλαηφο ηνπ είλαη άκεζνο ή κεηά 

απφ ζχληνκν πεξίνδν ζπλερνχο επηβάξπλζεο. Ρήμε ζηελ αξηζηεξή ππεδσθνηηθή θνηιφηεηα νδεγεί ζε 

αηκνζψξαθα θαη άκεζν ζάλαην. Ζ απφθξαμε ησλ θιάδσλ ηεο ανξηήο κπνξεί λα είλαη παξνδηθή ή 

κφληκε, κε απνηέιεζκα νμχ αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ή ηζραηκία ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ 

αλάινγα κε ηελ εληφπηζε ηεο απφθξαμεο. ε θάπνηνπο αζζελείο ν νμχο ηχπνπ Η (Α) δηαρσξηζκφο 

νδεγεί ζε απφθξαμε ησλ ζηνκίσλ ησλ ζηεθαληαίσλ θαη ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ. Απφθξαμε ηνπ 

ζηνκίνπ ησλ λεθξηθψλ αξηεξίσλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο θξεαηηλίλεο νξνχ, κείσζε ηεο παξαγσγήο 

νχξσλ θαη αξηεξηαθή ππέξηαζε πνπ είλαη δχζθνιν λα ειεγρζεί. Ηζραηκία ηνπ εληέξνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε εληεξηθή ζηεζάγρε ζην ρξφλην δηαρσξηζκφ ή λέθξσζε ηνπ εληέξνπ ζηνλ νμχ δηαρσξη-

ζκφ. Πνιιέο θνξέο ε ηζραηκία θαη λέθξσζε ηνπ εληέξνπ δελ δηαγηγλψζθεηαη έγθαηξα, αθνχ ζπρλά 

φιεο νη πξνζπάζεηεο ζηελ νμεία θάζε εληνπίδνληαη ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη ζηαζεξνπνίεζε 

ηνπ δηαρσξηζκνχ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη θιηληθά κεηά 2-3 εκέξεο νπφηε ην έληεξν είλαη πηα 

γαγγξαηλψδεο θαη θακία ζεξαπεία δελ είλαη απνηειεζκαηηθή.  

Ζ δηάγλσζε ηεο απφθξαμεο ησλ ζπιαγρληθψλ αγγείσλ πξέπεη λα γίλεηαη θαηά ηελ 

ανξηνγξαθία κε ιήςεηο ηφζν ζε πξνζζηννπίζζηα ή πιάγηα ζέζε. Ζ παξαπιεγία επηπιέθεη ην 2% ησλ 

αζζελψλ ιφγσ απφθξαμεο ησλ κεζνπιεπξίσλ θαη νζθπτθψλ αξηεξηψλ.  Μία αχμεζε ησλ D-dimers 

παξαηεξείηαη ζπλήζσο, αιιά φρη πάληα, ζε νμχο δηαρσξηζκνχο θαη κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε ζηελ 

ππνςία ηεο δηάγλσζεο. Έλαο άιινο βηνρεκηθφο δείθηεο πνπ κειεηάηαη είλαη ε πξσηεΐλε βαξείαο 

αιχζνπ, κπνζίλε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηνλ θαηεζηξακκέλν ιείν κπτθφ 

ηζηφ ηνπ κέζνπ ανξηηθνχ ρηηψλα. 
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Αξρηθή ζεξαπεία δηαρσξηζκνύ ηεο ανξηήο 

ε φινπο ηνπο αζζελείο κε δηαρσξηζκφ ηεο ανξηήο επηβάιιεηαη άκεζε έλαξμε θαξκαθεπηηθήο 

αγσγήο πνπ ζθνπφ έρεη ηνλ έιεγρν ηνπ πφλνπ θαη ηελ πξφιεςε ηεο ξήμεο θαη επέθηαζεο ηνπ δηαρσ-

ξηζκνχ.  

Αγγεηνδηαζηνιή επηηπγράλεηαη κε ην ληηξνπξσζζηθφ λάηξην (50 έσο 200 mg/250 ml D5W) ζε 

ξπζκηδφκελε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ψζηε λα επηηεπρζεί κείσζε ηεο ζπζηνιηθήο αξηεξηαθήο πίεζεο 

ζε 100 έσο 120 mmHg ή αθφκε ρακειφηεξα ζε 70 έσο 80 mmHg θαη λα κεησζεί ν πφλνο αξθεί ε 

παξαγσγή νχξσλ λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 25 ml/ψξα. 

Θεξαπεία νμένο εγγύο δηαρσξηζκνύ (DeBakey I, II ή Stanford A) 

Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ν νμχο δηαρσξηζκφο ηχπνπ Α είλαη κηα επείγνπζα θαηάζηαζε πνπ 

ρξεηάδεηαη άκεζε ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε. Ζ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζθνπφ έρεη κε ηελ πξφιεςε 

ξήμεσο θαη θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ θαζψο θαη επεθηάζεσο ηνπ δηαρσξηζκνχ ζηα ζηφκηα ησλ 

ζηεθαληαίσλ κε απνηέιεζκα νμεία ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ. Ζ παξνπζία εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ ή 

παξαπιεγίαο δελ απνηειεί αληέλδεημε γηα ηελ άκεζε ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε γηαηί πνιινί 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε κεηά ηελ επέκβαζε. Ζ βαζηθή επέκβαζε ζπλίζηαηαη ζε 

απιή αληηθαηάζηαζε ηεο αληνχζεο ανξηήο κε ζσιελσηφ κφζρεπκα (ζρήκα 3). Αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ανξηηθνχ ηφμνπ ή κέξνπο ηνπ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε αλεπξχζκαηνο ή φηαλ ν δηαρσξηζκφο 

αξρίδεη εθεί (ζρήκα 4). 
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Θεξαπεία νμένο άπσ δηαρσξηζκνύ (DeBakey ΗII ή Stanford Β) 

χληνκα θαηαλνήζεθε φηη ε ζεξαπεία εθινγήο κε επηπιερζέληνο νμένο άπσ δηαρσξηζκνχ (ΗΗΗ, 

Β) είλαη ζπληεξεηηθή (θαξκαθεπηηθή αγσγή). Έηζη, ακέζσο κεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηχπνπ ηνπ 

δηαρσξηζκνχ, ζηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ άπσ δηαρσξηζκφ ζπλερίδεηαη ε αληηυπεξηαζηθή αγσγή. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε ζεξαπεία κε ληηξνπξσζζηθφ κεηά ζπλερή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε γηα 24 ψξεο 

κπνξεί λα επηπιαθεί κε ηνμηθφηεηα απφ θπάλην γη‘ απηφ κεηά ηηο πξψηεο 24 ή 48 ψξεο ρνξεγείηαη σο 

αληηυπεξηαζηθή αγσγή ληθεδηπίλε ή ελαιαπξίιε. Ζ θαξκαθεπηηθή αγσγή σο ζεξαπεία εθινγήο νμένο 

άπσ δηαρσξηζκνχ είλαη απνδεθηή γηαηί απφ κεγάιεο ζεηξέο έρεη δεηρζεί φηη ε ζπληεξεηηθή αγσγή 

κεηψλεη ηελ ζλεζηκφηεηα ελψ ε εγρεηξεηηθή ζλεζηκφηεηα θαη λνζεξφηεηα είλαη ηδηαηηέξσο πςειέο. 

Οη ελδείμεηο εγρεηξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ηνπ νμένο άπσ δηαρσξηζκνχ πεξηνξίδνληαη ζηελ 

πξφιεςε ή αληηκεηψπηζε επηπινθψλ. Έηζη ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε επηβάιιεηαη ζε ξήμε ηεο 

ανξηήο, ηζραηκία άθξσλ ή νξγάλσλ, επίκνλν ή επαλαιακβαλφκελν πφλν ππφ κεγίζηε θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, επέθηαζε ηνπ δηαρσξηζκνχ θαη κε ειεγρφκελε θαξκαθεπηηθά ππέξηαζε. Ζ εγρεηξεηηθή 

αληηκεηψπηζε ζπλίζηαηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άλσ ηκήκαηνο ηεο θαηηνχζαο ζσξαθηθήο ανξηήο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ δηαρσξηζκφ θαη εθείλνλ ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζσξαθηθήο ή ζσξαθνθνηιηαθήο 

ανξηήο πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ 4 εθ., κε ζσιελσηφ κφζρεπκα, αλ θαη εδψ θαη ιίγα ρξφληα ε 

ρξήζε ελδναπιηθψλ κνζρεπκάησλ stent grafts θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο (ζρήκα 8). 

Πξνεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε θαη δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε 

1. ε ππνςία δηαρσξηζκνχ φινη νη αζζελείο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαξκαθεπηηθά κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο (ζε πεξίπνπ 110 mmHg ζπζηνιηθή), ηε κείσζε  ηεο θαξδηαθήο 

ζπρλφηεηαο (ζε 60-70 bpm) θαη ηελ ειάηησζε ηεο δχλακεο ηεο θαξδηαθήο ζπζηνιήο (dp/dt). O 

αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά κε πιήξεο αηκνδπλακηθφ monitoring θαη ν 

δηαγλσζηηθφο έιεγρνο πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη φζνλ ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα. 

2. Οη ζπληζηψκελνη αληηππεξηαζηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ έλα β-απνθιεηζηή (εζκνιφιε, 

κεηνπξνιφιε ή ιεκπεηαιφιε) κε ή ρσξίο ηελ πξνζζήθε ληηξνπξσζζηθνχ λαηξίνπ. Ζ επηζεηηθή 

δηαρείξηζε κέρξη ηελ ψξα ηνπ ρεηξνπξγείνπ είλαη επηβεβιεκέλε γηα λα απνθεπρζεί ε επέθηαζε 

ηνπ δηαρσξηζκνχ ή ε ξήμε. 

3. Μία πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ αξηεξηαθνχ ζθπγκνχ κπνξεί λα ππνδειψλεη ηελ έθηαζε ηνπ 

δηαρσξηζκνχ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηνλ θαξσηηδηθφ, ηνλ θεξθηδηθφ θαη ην κεξηαίν 

ζθπγκφ. Γηαθνξά ζηηο πηέζεηο άλσ θαη θάησ άθξσλ ζε λένπο αζζελείο κε ζσξαθηθφ πφλν 

ζπλεγνξεί ηζρπξά ππέξ ηνπ δηαρσξηζκνχ. Ζ αθξφαζε ηεο θαξδηάο κπνξεί λα απνθαιχςεη θχζεκα 

αλεπάξθεηαο ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο. 

4. Μία πξνζεθηηθή λεπξνινγηθή εμέηαζε είλαη απαξαίηεηε δηφηη ηπρφλ έιιεηκκα πνπ αλαγλσξίδεηαη 

κεηεγρεηξεηηθά κπνξεί λα πξνππήξρε. Μηα αιιαγή ζηε λεπξνινγηθή θαηάζηαζε κπνξεί λα 

ππνδειψλεη πξννδεπηηθή επηδείλσζε ηεο εγθεθαιηθήο αηκάησζεο πνπ ζπληζηά έλδεημε γηα 

επείγνλ ρεηξνπξγείν. κσο, θαη ε εγθεθαιηθή ππνάξδεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμσζσκαηηθήο 

θπθινθνξίαο κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη ζνβαξή εγθεθαιηθή βιάβε. 

5. Δλδείμεηο λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο (αχμεζε ηεο νπξίαο, ηεο θξεαηηλίλεο, νιηγνπξία) ή εληεξηθή 

ηζραηκία (θνηιηαθφο πφλνο, νμέσζε) κπνξεί λα απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηεο ρεηξνπξγηθήο 
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πξνζέγγηζεο. πλαθφινπζνο ζσξαθηθφο  ή πφλνο ζηελ πιάηε ζπληζηά αχμεζε, επέθηαζε ή ξήμε 

ηνπ δηαρσξηζκνχ. 

6. Σν ΖΚΓ ησλ αζζελψλ κε ανξηηθή λφζν ζπλήζσο έρεη εηθφλα ππεξηξνθίαο ηεο αξηζηεξάο θνηιίαο 

ιφγσ ηεο πςειήο ζπρλφηεηαο ππέξηαζεο. Μφλν 33% ησλ αζζελψλ κε ηχπνπ Α δηαρσξηζκφ έρνπλ 

θπζηνινγηθφ ΖΚΓ. Με εηδηθέο δηαηαξαρέο STζεκεηψλνληαη ζην 40% ησλ αζζελψλ θαη πεξίπνπ 

20% έρνπλ ηζραηκηθέο αιινηψζεηο, πηζαλά ζρεηηδφκελεο κε ζπκκεηνρή ησλ ζηεθαληαίσλ ζην 

δηαρσξηζκφ. 

7. Οη δηαρσξηζκνί κπνξνχλ λα δηαγλσζηνχλ, κε πνηθηιία ηερληθψλ. 

 ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία δηελεξγείηαη πξψηα αμνληθή ηνκνγξαθία κε ζθηαγξαθηθφ. Έρεη 

πεξίπνπ 90% επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ ζρηζίκαηνο ηνπ έζσ ρηηψλα θαη 

ζηελ δηάθξηζε ηνπ αιεζή απφ ηνλ ςεπδή απιφ. Ζ ηξηζδηάζηαηε αμνληθή ηνκνγξαθία 64 ηνκψλ 

παξέρεη ζαθήο εηθφλεο ανξηηθψλ δηαρσξηζκψλ θαη κπνξεί λα απεηθνλίζεη εκπιεθφκελνπο 

θιάδνπο. 

 Ζ δηνηζνθάγεηνο ππεξερνγξαθία είλαη ε θαιχηεξε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάδεημε ανξηηθψλ 

ζρηζηκάησλ, θαξδηαθνχ επηπσκαηηζκνχ θαη αλεπάξθεηαο ανξηηθήο βαιβίδαο. Αλ ππάξρεη 

ακθηβνιία ζηελ δηάγλσζε ην ΣΔΔ πξέπεη λα δηελεξγείηαη πξνζεθηηθά, δηφηη ε θαηαζηνιή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππφηαζε ζε έλα αζζελή κε δηήζεζε ηνπ πεξηθαξδίνπ, ελψ ε νμεία 

ππέξηαζε ζε έλαλ αλεπαξθψο αλαηζζεηνπνηεκέλν αζζελή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξήμε. Ο 

δηαζσξαθηθφο ππέξερνο κπνξεί λα είλαη πνιχηηκνο ζηνλ απνθιεηζκφ ηεο παξνπζίαο 

ζεκαληηθήο πεξηθαξδηαθήο ζπιινγήο πξηλ ηελ  δηελέξγεηα ΣΔΔ. 

 Ζ καγλεηηθή ηνκνγξαθία (ΜRI) κπνξεί λα είλαη ε πην επαίζζεηε θαη εηδηθή δηαγλσζηηθή 

ηερληθή ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δηαρσξηζκνχ, αιιά ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα επείγνληα 

πεξηζηαηηθά, δηφηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηελέξγεηά ηεο ζε έλαλ αζζελή πνπ απαηηεί 

ζηελή παξαθνινχζεζε θαη ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαξκάθσλ θαη είλαη ρξνλνβφξα. 

 Ζ ανξηνγξαθία έρεη κηθξφ ξφιν ζηελ εθηίκεζε ηνπ νμχ δηαρσξηζκνχ. Ζ αηκάησζε ησλ 

θιάδσλ ηεο θνηιηαθήο ανξηήο κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηελ αμνληθή αγγεηνγξαθία. 

 Ζ ζηεθαληνγξαθία ζπλήζσο δελ απαηηείηαη ζε πεξηπηψζεηο νμχ δηαρσξηζκνχ, δηφηη απαηηείηαη 

επείγνπζα ρεηξνπξγηθή αληηκεηψπηζε. Αληίζεηα ε ζηεθαληνγξαθία είλαη ρξήζηκε ζηνλ 

ρεηξνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ζε αζζελείο κε ρξφληνπο δηαρσξηζκνχο. 

2. ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΑΟΡΣΖ 

Αλεχξπζκα ηεο ανξηήο νλνκάδεηαη κηα ηνπηθή κε αλαζηξέςηκνο δηεχξπλζε ηεο ανξηήο πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζηνηβάδεο ηεο θπζηνινγηθήο ανξηήο (έζσ, κέζσ, έμσ ρηηψλα). Κιηληθά σο 

αλεχξπζκα νξίδεηαη θάζε δηάηαζε πνπ μεπεξλά 1,5 θνξά ηελ δηάκεηξν ηεο θπζηνινγηθήο ανξηήο γηα 

ην δεδνκέλν χςνο, βάξνο θαη θχιιν ηνπ αζζελνχο. Πξαθηηθά θάζε αλεχξπζκα πάλσ απφ 5cm πξέπεη 

λα ρεηξνπξγείηαη. Σα αλεπξχζκαηα ηεο ανξηήο απνηεινχλ ηελ 13ε αηηία ζαλάηνπ ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο. Ζ ζπρλφηεηα είλαη 5.9 λέεο πεξηπηψζεηο ζηηο 100.000 πιεζπζκνχ. 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΑ – ΠΑΘΟΦΤΗΟΛΟΓΗΑ 

  Ζ αλάπηπμε ησλ αλεπξπζκάησλ είλαη πνιππαξαγνληηθή θαη γίλεηαη ζε ηξία δηαθξηηά ζηάδηα 

φπνπ ε εθθχιηζε ηνπ κέζνπ ρηηψλα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά θάησ απφ ηελ επίδξαζε βηνρεκηθψλ 
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πξσηενιπηηθψλ θαη θπηηαξηθψλ αιινηψζεσλ. ην 1ν ζηάδην, ην αλεχξπζκα αλαπηχζζεηαη (απφ 2cm 

ζηα 3cm δηάκεηξν) ζαλ απνηέιεζκα ηεο απνδφκεζεο ηεο ειαζηίλεο θαη ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο 

θνιιαγφλνπ. ην 2ν ζηάδην επέξρεηαη ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δηακέηξνπ απφ ηα 3 cm ζηα 5cm κε 

εθθχιηζε ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηέινο ζην 3ν ζηάδην, πνπ είλαη θαη ην πιένλ επηθίλδπλν θιηληθά, 

ππάξρεη επηηαρπλφκελε εθθχιηζε ηνπ θνιιαγφλνπ πνπ ηελ ζπλνδεχεη ε ηαρεία δηάηαζε πάλσ απφ 

5cm θαη ηειηθά ε ξήμε. 

Σν ζχλδξνκν Marfan είλαη απηνζσκηθή θαηά επηθξαηνχληα ηχπν κεηαβηβαδφκελε λφζνο ηνπ 

ζπλδεηηθνχ ηζηνχ πνπ ζπλδέεηαη κε δηαηαξαρή ζην γνλίδην ηεο θηκπξηιιίλεο πνπ βξίζθεηαη ζην 

ρξσκφζσκα 15, ελψ ην ζχλδξνκν Ehlers-Danlos είλαη ζπγγελήο δηαηαξαρή ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ κε 

πνιινχο ππφηππνπο. Ακθφηεξα ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία αλεπξπζκάησλ θαζψο θαη κε ηελ 

γεληθφηεξε παζνινγία ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο θαη ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο. 

Ζ αζεξνζθιήξσζε ζρεηίδεηαη κε κηα εηδηθή θαηαζηξνθή ηνπ κέζνπ ρηηψλα ησλ ειαζηηθψλ 

ηλψλ θαη εθθχιηζε ησλ ιείσλ κπτθψλ θπηηάξσλ, κε απνηέιεζκα αδπλάηηζκα ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο 

ανξηήο θαη δηάηαζε απηήο. Αλεπξχζκαηα ηξαπκαηηθήο αηηηνινγίαο πξνθαινχληαη ζε βιάβε εμ' 

επηβξαδχλζεσο ηεο ανξηήο κεηά απφ π.ρ. ηξνραίν αηχρεκα. Ζ θιεγκνλή ηνπ ανξηηθνχ ηνηρψκαηνο 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεχξπζκα. Αζζελείο πνπ επηβηψλνπλ απφ νμχ δηαρσξηζκφ ηεο ανξηήο ζπρλά 

αλαπηχζζνπλ δηαρσξηζηηθά αλεπξχζκαηα. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ αλεπξχζκαηνο είλαη ηαρχηεξνο 

ζηελ δηαρσξηζκέλε ανξηή. 

ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΛΗΞΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΧΝ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ 

Σα αλεπξχζκαηα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο φηαλ μεπεξάζνπλ ηα 5cm έρνπλ ηδηαίηεξα απμεκέλν 

θίλδπλν ξήμεο ή δηαρσξηζκνχ. Απφ ηελ θιαζζηθή κειέηε ησλ Crawford θαη DeNatale ην 1986, κφλν 

19% ησλ αζζελψλ κε αλεχξπζκα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο πνπ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αληηκεησπηζηεί 

ρεηξνπξγηθά επηβηψλεη 5 ρξφληα κεηά ηελ δηάγλσζε ηεο λφζνπ. κσο είλαη γλσζηφ φηη ηα 

αλεπξχζκαηα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο απμάλνπλ κε πην γξήγνξν ξπζκφ ζηνπο ειηθησκέλνπο ζε ζρέζε 

κε ηα αλεπξχζκαηα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο (P<0.008).  Παξνκνίσο ν Bickerstaff θαη ζπλεξγάηεο, 

αλέθεξαλ 5εηή επηβίσζε κφλν 19% κεηά ηελ δηάγλσζε ζσξαθηθνχ αλεπξχζκαηνο. ηε κειέηε απηή 

ξήμε αλεπξχζκαηνο ζπλέβε ζην 74% ησλ αζζελψλ, ελψ κφλν ην 7% ησλ δηαρσξηζηηθψλ 

αλεπξπζκάησλ επηβηψλνπλ 5 ρξφληα κεηά ηελ δηάγλσζε ηνπο. Ζ κειέηε ησλ Pressler θαη McNamara 

έδεημε φηη ε ξήμε αλεπξχζκαηνο ζσξαθηθήο ανξηήο είλαη ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ζε αζζελείο κε 

αλεχξπζκα (44%) ελψ ε ρεη-

ξνπξγηθή ζλεζηκφηεηα ηεο 

αλεπξπζκαηεθηνκήο είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

απφ φηη ν θίλδπλνο ζαλάηνπ εθ 

ξήμεσο. Οη ελδείμεηο ρεηξνπξγηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ αλεπξπζκάησλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. 
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Κιηληθή Δκθάληζε 

Οη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κε αλεχξπζκα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο είλαη αζπκπησκαηηθνί. Έλα 

κηθξφ πνζνζηφ κπνξεί λα αλαθέξεη ζπζθηγθηηθφ νπηζζνζηεξληθφ πφλν ιφγσ ζπκπίεζεο ηνπ 

κεζνζσξαθίνπ απφ ην αλεχξπζκα. Πφλνο νμχο ζηελ έλαξμε θαη επίκνλνο ζεκαίλεη νμεία δηάηαζε, 

επαπεηινπκέλε ή ζπγθεθαιπκκέλε ξήμε πνπ ρξήδεη άκεζεο δηεξεχλεζεο. Ζ ζηαδηαθή αχμεζε ηεο 

δηακέηξνπ ηνπ αλεπξχζκαηνο πξνθαιεί ζπκπίεζε ησλ παξαθείκελσλ δνκψλ θαη νξγάλσλ. Πίεζε 

ζηελ άλσ θνίιε θιέβα πξνθαιεί ην ζχλδξνκν ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο, πίεζε ζηνλ βξφγρν δχζπλνηα, 

ζηνλ νηζνθάγν δπζθαγία, ελψ δηάηαζε ηνπ παιίλδξνκνπ ιαξπγγηθνχ λεχξνπ απφ αλεχξπζκα ηνπ 

ανξηηθνχ ηφμνπ πξνθαιεί βξάγρνο θσλήο. 

3. ΣΡΑΤΜΑΣΗΚΖ ΡΖΞΖ ΑΟΡΣΖ 

Ζ επηβίσζε αζζελνχο πνπ έρεη ππνζηεί ηξαπκαηηθή ξήμε ηεο ανξηήο εμαξηάηαη απφ ηξεηο 

παξάγνληεο: 1) Σν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ηξαπκαηηθή ξήμε, 2) ηηο άιιεο θαθψζεηο θαη 3) ηε 

ζεξαπεπηηθή αγσγή θαη ρεηξηζκνχο πνπ έρνπλ πξνεγεζεί. 

ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο κφλν 7-13% ησλ αζζελψλ κε ηξαπκαηηθή ξήμε ηεο ανξηήο 

επηβηψλνπλ γηα λα ηνπο ηεζεί ε δηάγλσζε θαη λα νδεγεζνχλ ζε ζεξαπεία. Ζ πην ζπρλή αηηία ζαλάηνπ 

αζζελψλ κε θιεηζηφ ηξαχκα είλαη ε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, ε δε ηξαπκαηηθή ξήμε ηεο ανξηήο 

είλαη ε δεχηεξε αηηία ζαλάηνπ ελψ 90% ησλ αζζελψλ κε ηξαπκαηηθή ξήμε ηεο ανξηήο έρνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ κία άιιε ζνβαξή θάθσζε. 

Ζ βιάβε απφ ηελ επηβξάδπλζε ηνπ ζψκαηνο κεηά απφ πξφζθξνπζε ζε αθίλεην ζψκα θαζψο 

θαη ε άκεζε βιάβε κεηά απφ ηελ πξφζθξνπζε ζηνλ ζψξαθα απνηεινχλ ηνπο δχν πην βαζηθνχο κερα-

ληζκνχο πξφθιεζεο ηξαπκαηηθήο ξήμεο ηεο ανξηήο. Οη δπλάκεηο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ ζηηγκή 

ηεο πξνζθξνχζεσο δεκηνπξγνχλ ηάζε, απφζρηζε, θάκςε θαη έθξεμε ζην ηνίρσκα ηεο ανξηήο κεηά 

απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ ελδναπιηθψλ πηέζεσλ. 

Κιηληθή εκθάληζε  

Ζ δηάγλσζε ηεο ηξαπκαηηθήο ξήμεο ηεο ανξηήο γίλεηαη ζπλήζσο φηαλ ν ηαηξφο ηελ ππνςηαζζεί 

θαη εθαξκφζεη ηηο δηάθνξεο δηαγλσζηηθέο κεζφδνπο. Σα θιηληθά ζεκεία πεξηιακβάλνπλ ηε δχζπλνηα, 

νζθπαιγία ή πφλν ζηε κεζνσκνπιαηηαία ρψξα αηκνζψξαθα ζην 30% αζζελψλ θαη είλαη κε 

δηαγλσζηηθά. Ζ απιή αθηηλνγξαθία ζψξαθνο δεηθλχεη ζπρλά δηεχξπλζε ηνπ κεζνζσξαθίνπ (>8cm) 

ζε αζζελείο κε ηξαπκαηηθή ξήμε ανξηήο ζηνλ ηζζκφ ζην 80% ησλ αζζελψλ. πρλά ζπλππάξρεη 

παξεθηφπηζε ηεο ηξαρείαο, εμάιεηςε ηνπ ανξηνπλεπκνληθνχ παξαζχξνπ, θαηάζπαζε ηνπ αξηζηεξνχ 

ζηειερηαίνπ βξφγρνπ, αηκάησκα ζηελ θνξπθή ηνπ αξηζηεξνχ πλεχκνλα θαη παξάιιεια πνιιαπιά 

θαηάγκαηα ζηηο πιεπξέο, ζηέξλν, θιείδα. 

Υεηξνπξγηθή ζεξαπεία 

Ζ ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε ηξαπκαηηθήο ξήμεο ηεο ανξηήο ζπλίζηαηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ηζζκνχ κε ζσιελσηφ κφζρεπκα ή ζηελ αληηθαηάζηαζε κε ελδναπιηθφ κφζρεπκα (stent graft). 

ζνλ αθνξά ηελ αλνηρηή κέζνδν πξηλ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο γίλεηαη ηνπνζέηεζε καζρα-

ινκεξηαίαο παξάθακςεο πνπ παξέρεη παζεηηθά ξνή θαη πίεζε πεξηθεξηθά ή ηειεπηαία γίλεηαη 

παξάθακςε ελεξγεηηθά απφ ηνλ αξηζηεξφ θφιπν πξνο ηελ αξηζηεξά κεξηαία αξηεξία κε ηε ρξήζε 
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θπγνθέληξνπ αληιίαο πνπ επηηξέπεη ηελ ξνή ρσξίο ρξήζε επαξίλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ανξηηθνχ 

απνθιεηζκνχ. Κεληξηθά, ν ανξηηθφο απνθιεηζκφο γίλεηαη κε ηνπνζέηεζε ηεο ανξηνιαβίδαο ζην 

ανξηηθφ ηφμν κεηαμχ ηεο αξηζηεξάο θαξσηίδαο θαη ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο θαη κηαο αγγεηνιαβίδαο 

ζηελ αξηζηεξή ππνθιείδην αξηεξία. Ζ πεξηθεξηθή ανξηνιαβίδα ηνπνζεηείηαη πςειά. Ζ ανξηή 

δηαλνίγεηαη θαη γίλεηαη εθηνκή ηνπ ηζζκνχ θαη αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ζσιελσηφ κφζρεπκα. 

ΠΔΡΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  

Γηα ηνπο ανξηηθνχο δηαρσξηζκνχο, ηα αλεπξχζκαηα θαη ηηο ξήμεηο ηεο ανξηήο ν ρεηξνπξγηθφο 

ζηφρνο είλαη πξψηα ν έιεγρνο ηεο αηκνξξαγίαο, κεηά ε δηφξζσζε ηεο βιάβεο θαη ε απνθαηάζηαζε 

ηεο ζρέζεο ηεο ανξηήο κε ηνπο κεγάινπο αξηεξηαθνχο θιάδνπο. Ζ ρεηξνπξγηθή ησλ αλεπξπζκάησλ 

πεξηιακβάλεη αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο ηεο ανξηήο κε ζπλζεηηθφ κφζρεπκα θαη κεηά εκθχηεπζε ησλ 

κεγάισλ αξηεξηαθψλ θιάδσλ πάλσ ζην κφζρεπκα. Αληίζεηα ε ρεηξνπξγηθή ησλ δηαρσξηζκψλ 

ζπλίζηαηαη ζηελ αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ανξηήο πνπ πεξηέρεη ην ζρίζηκν ηνπ έζσ ρηηψλα (aortic 

tear). ηαλ ην ηκήκα απηφ αθαηξεζεί ηνπνζεηείηαη έλα κφζρεπκα. Γελ είλαη απαξαίηεην λα αθαηξεζεί 

φιν ην κήθνο ηεο δηαρσξηζζείζαο ανξηήο επεηδή, εθ φζνλ ε αξρή ηνπ δηαρσξηζκνχ έρεη αθαηξεζεί, ε 

επαλέθπηπμε ηνπ αιεζνχο απινχ ζπλήζσο πηέδεη θαη εμαθαλίδεη ηνλ ςεπδή απιφ. ηηο ξήμεηο ηεο 

ανξηήο γίλεηαη αθαίξεζε ηνπ ηκήκαηνο ηεο ξήμεο θαη κεηά, είηε ηειηθνηειηθή αλαζηφκσζε, είηε 

ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο (ζρήκα 4). Απφ αλαηζζεζηνινγηθή άπνςε νη ζηφρνη ζπλίζηαληαη ζηνλ 

έιεγρν ηεο ΑΠ θαηά ηελ κεηάβαζε απφ ηελ πξνεγρεηξεηηθή ζηελ δηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ νξγάλσλ γηα ηελ εκθάληζε ηζραηκίαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλππαξρνπζψλ 

λφζσλ θαη ηνλ έιεγρν ηεο αηκνξξαγίαο. Οη επεκβάζεηο ζηελ ανξηή ζπρλά είλαη επείγνπζεο θαη είλαη, 

επνκέλσο, απαξαίηεην λα ιεθζνχλ κέηξα απνθπγήο ηεο εηζξφθεζεο (ηαρεία εηζαγσγή θαη 

δηαζσιήλσζε). κσο ζηνπο αζζελείο κε παζνινγία ηεο ανξηήο κπνξεί λα πξνθχςνπλ κεγάιεο 

αηκνδπλακηθέο δηαθπκάλζεηο.   ζπζηήλεηαη κηα ήξεκε ειεγρφκελε εηζαγσγή θαη ήξεκνο αεξηζκφο κε 

ηαπηφρξνλε πίεζε ηνπ θξηθνεηδνχο. Αληηφμηλα θαη κεηνθινπξακίδε ρνξεγνχληαη πξηλ ηελ εηζαγσγή. 

Παξά ηηο πξνθπιάμεηο κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζνβαξέο αηκνδπλακηθέο δηαθπκάλζεηο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ θάξκαθα φπσο ε ληηξνγιπθεξίλε, ε εζκνιφιε θ.ά πξέπεη λα είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Παξά ην 

γεγνλφο φηη νη αλαηζζεηηθέο αξρέο είλαη ίδηεο γηα φιεο ηηο βιάβεο ηεο ανξηήο ε ζέζε ησλ βιαβψλ 

είλαη ζεκαληηθή θαηά ηελ δηεγρεηξεηηθή δηαδηθαζία. 

α. Αληνύζα ανξηή. Ζ ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε γίλεηαη κε κέζε ζηεξλνηνκή θαη απαηηείηαη 

CPB. Αλ ην αλεχξπζκα ηειεηψλεη πξηλ ην κέζν ηεο αληνχζεο ε αξηεξηαθή θάλνπια κπνξεί λα 

ηνπνζεηεζεί ζην ηειηθφ ηεο ηκήκα. Αλ φκσο ην αλεχξπζκα αθνξά φιν ην κήθνο ηεο αληνχζεο ηφηε ε 

αξηεξηαθή θάλνπια δελ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί κεηά ηελ βιάβε ρσξίο λα εκπνδίζεη ηελ αηκαηηθή ξνή 

ζηα κεγάια αγγεία. Έηζη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη θαζεηεξηαζκφο ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο. Ο 

θιεβηθφο θαζεηεξηαζκφο γίλεηαη απφ ηνλ δεμηφ θφιπν. Μεξηθέο θνξέο ρξεηάδεηαη πιαζηηθή ή 

αληηθαηάζηαζε ηεο  ανξηηθήο βαιβίδαο (ζρήκα 4). Ο δηαρσξηζκφο ηεο αληνχζεο κεξηθέο θνξέο 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο ζηεθαληαίεο αξηεξίεο θαη ηφηε ρξεηάδεηαη θαη ανξηνζηεθαληαία παξάθακςε. Οη 

βιάβεο ηεο αληνχζεο αιιά θαη ε ρεηξνπξγηθή ηερληθή κπνξεί λα εκπιέθνπλ ηελ αλψλπκε αξηεξία θαη 

επνκέλσο  ε  ηνπνζέηεζε ηεο αξηεξηαθήο γξακκήο, γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΑΠ, πξέπεη λα γίλεηαη ζηελ 

αξηζηεξή θεξθηδηθή αξηεξία. ΖΚΓ πέληε απαγσγψλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απαγσγψλ II θαη V5 γηα πηζαλή εκθάληζε ηζραηκίαο. Ο θαζεηήξαο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο είλαη 
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ρήκα 5. 

ρξήζηκνο ζε πνιινχο αζζελείο. Ζ ΣΔΔ ρξεζηκεχεη δηεγρεηξεηηθά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηνπ φγθνπ, ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο θαη ησλ δηαηαξαρψλ ηεο θηλεηηθφηεηαο. Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ ΔΔΓ 

είλαη ακθηζβεηήζηκε. Παξαθνινπζείηαη ζηελά ε παξαγσγή νχξσλ.  

β. Ανξηηθό ηόμν. Οη επεκβάζεηο ζην 

ηφμν γίλνληαη κε κέζε ζηεξλνηνκή. 

Σνπνζεηείηαη ιαβίδα απνθιεηζκνχ ζην 

ηφμν (aortic clamp) θαη επνκέλσο ζηακαηά 

ε ξνή αίκαηνο πξνο ηνπο αξηεξηαθνχο 

θιάδνπο ηνπ ηφμνπ. ηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη απαξαίηεηε ε θπθινθνξηθή παχζε 

κε ηαπηφρξνλε ππνζεξκία (Deep 

Hypothermic Circulatory Arrest ή 

DHCA). Οη εθθχζεηο ησλ αξηεξηψλ  ηνπ 

ηφμνπ εθηέκλνληαη en bloc έηζη ψζηε λα 

βξίζθνληαη ζε έλα θνκβίν ηζηνχ, ην νπνίν 

κεηά, γξήγνξα, κπνξεί λα ζπξξαθεί επάλσ ζην κφζρεπκα ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε ξνή (ζρήκα 5). 

ηαλ νινθιεξσζεί ε πεξηθεξηθή αλαζηφκσζε, ην θνκβίν ηνπ ηζηνχ πνπ πεξηέρεη ηα αγγεία ηνπ 

ηφμνπ ζπξξάπηεηαη πάλσ ζην κφζρεπκα πνπ αληηθαζηζηά ηελ ανξηή. Καηφπηλ ε ιαβίδα απνθιεηζκνχ 

κεηαθέξεηαη θεληξηθφηεξα, πξηλ ηελ έθθπζε ησλ αγγείσλ θαη έηζη απνθαζίζηαηαη ε ξνή ζηα ηξία 

κεγάια αγγεία ηνπ ηφμνπ. Αθνινπζεί ε θεληξηθή αλαζηφκσζε ηνπ κνζρεχκαηνο. Ζ αλαγθαζηηθή 

δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ ρεηξνπξγηθή ζην ανξηηθφ ηφμν, ζεκαίλεη θαη δηαθνπή ηεο 

θπθινθνξίαο πξνο ηνλ εγθέθαιν. Σν γεγνλφο απηφ ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε, κεηεγρεηξεηηθά, 

ηζραηκηθψλ εγθεθαιηθψλ επεηζνδίσλ θαζψο θαη λεπξνγλσζηαθψλ δηαηαξαρψλ νη νπνίεο απμάλνπλ 

ηελ κεηεγρεηξεηηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα. Οη πξνζπάζεηεο λα κεησζεί ε ηζραηκία ηνπ 

εγθεθάινπ ζπλίζηαληαη ζηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο CPB ψζηε λα κεησζεί 

ν εγθεθαιηθφο κεηαβνιηθφο ξπζκφο, ε θαηαλάισζε νμπγφλνπ θαη ε παξαγσγή ηνμηθψλ κεηαβνιηηψλ.  

Ζ DHCA απαηηεί  πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αζζελνχο ζηνπο 15 κε 22νC αλάινγα κε ηελ 

αλακελφκελε δηάξθεηα θαη πνιππινθφηεηα ηεο επέκβαζεο θαη εμαζθαιίδεη αλαίκαθην ρεηξνπξγηθφ 

πεδίν θαη πξνζηαζία ησλ νξγάλσλ γηα πεξίπνπ 30 ιεπηά ή ιίγν πεξηζζφηεξν. Ζ DHCA έρεη 

βειηηψζεη ηελ έθβαζε ησλ επεκβάζεσλ ζην ανξηηθφ ηφμν αιιά ζπλδέεηαη κε κεγαιχηεξν ρξφλν CPB 

πξνθεηκέλνπ λα ―παγψζεη‖ θαη λα επαλαζεξκαλζεί ν αζζελήο. Δίλαη ζεκαληηθφ ε επαλαζέξκαλζε λα 

γίλεη κε αξγφ ξπζκφ θαη λα κελ επαλαζεξκαλζεί ν εγθέθαινο πάλσ απφ 37νC γηαηί απηφ πξνθαιεί 

εγθεθαιηθή βιάβε. Δπεηδή ν ρξφλνο ηεο DHCA είλαη πεξηνξηζκέλνο κεξηθνί ρεηξνπξγνί 

ρξεζηκνπνηνχλ θπθιψκαηα πνπ εμαζθαιίδνπλ είηε νξζφδξνκε είηε αλάδξνκε θπθινθνξία ζηνλ 

εγθέθαιν (antegrade or retrograde cerebral perfusion), ελψ ζην ππφινηπν ζψκα ε θπθινθνξία έρεη 

ζηακαηήζεη. Οη επηπινθέο ησλ επεκβάζεσλ ζην ανξηηθφ ηφμν είλαη φιεο απηέο ησλ επεκβάζεσλ πνπ 

απαηηνχλ CPB.  

Ζ κε αλαζηξέςηκε εγθεθαιηθή ηζραηκία είλαη κηα δηαθξηηή επηπινθή απηψλ ησλ επεκβάζεσλ 

θαζψο επίζεο θαη νη δηαηαξαρέο ηεο αηκφζηαζεο ιφγσ κεγάισλ ρξφλσλ CPB θαη κεγάισλ πεξηφδσλ 

ππνζεξκίαο. Απφ αλαηζζεζηνινγηθή άπνςε ππάξρνπλ νξηζκέλα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζερζνχλ. 
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Ζ αξηεξηαθή γξακκή ηνπνζεηείηαη είηε ζηελ αξηζηεξή θεξθηδηθή είηε ζηελ δεμηά  θεξθηδηθή αξηεξία, 

αλάινγα κε ην πνηά αγγεία ηνπ ηφμνπ εκπιέθνληαη ζηελ παζνινγία ηεο ανξηήο θαη αλ εκπιέθνληαη 

φια, ηφηε ηνπνζεηείηαη ζηελ κεξηαία αξηεξία. Δπίζεο, ζηελ βαζεηά ππνζεξκία, κεξηθνί 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε θεξθηδηθή αξηεξία δελ παξέρεη αθξηβή κέηξεζε ηεο ΑΠ θαη ζπζηήλνπλ ηνλ 

θαζεηεξηαζκφ ηεο κεξηαίαο. Σν EEG ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηβεβαησζεί φηη ππάξρεη ηζνειεθηξηθή 

γξακκή πνπ ζεκαίλεη φηη ε πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ εγθέθαιν είλαη επαξθήο.  

H Near-infrared regional spectroscopy (NIRS) είλαη κηα κνξθή εγθεθαιηθήο νμπκεηξίαο ησλ 

κεησπηαίσλ ινβψλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ trend monitor. Δίλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ππνζεξκίαο εθαξκφδεηαη νξζφδξνκε εγθεθαιηθή θπθινθνξία, νπφηε 

ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο ηηκέο ηνπ αξηζηεξνχ ζέλζνξα κπνξεί λα ζεκαίλνπλ φηη ν θχθινο ηνπ Willis 

είλαη αηειήο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ππνζεξκίαο ηνπνζεηείηαη πάγνο γχξσ απφ ηελ θεθαιή θαη 

απνθεχγνληαη ηα δηαιχκαηα πνπ πεξηέρνπλ γιπθφδε. Ηλφηξνπνη παξάγνληεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά 

ηελ έμνδν απφ ηελ CPB γηα λα εληζρχζνπλ ηελ ηλφηξνπε θαηάζηαζε ηνπ κπνθαξδίνπ κεηά απφ 

παξαηεηακέλε πεξίνδν ηζραηκίαο.  

γ. Καηηνύζα ανξηή. Σα αλεπξχζκαηα ηεο θαηηνχζαο ανξηήο ζπρλά εθηείλνληαη ζηελ θνηιηαθή 

θνηιφηεηα θαη αθνξνχλ φιε ηελ ανξηή. Ζ ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε γίλεηαη κε αξ. ζσξαθνηνκή ή κε 

ζσξαθνθνηιηαθή ηνκή. Καηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε Crawford (ζρήκα 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο αζζελήο ηνπνζεηείηαη ζε δεμηά πιάγηα ζέζε κε ην ηζρίν ειαθξά πξνο ηα αξηζηεξά ψζηε λα 

κπνξεί λα γίλεη θαζεηεξηαζκφο ηεο κεξηαίαο αξηεξίαο γηα παξάθακςε ηεο αξ. θπθινθνξίαο ή CPB. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αζζελνχο ιακβάλεηαη πξφλνηα ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζεκεία πίεζεο 

κε καμηιάξηα αλάκεζα ζηα γφλαηα θαη καιαθά επηζέκαηα ζηνπο αγθψλεο θαη ηελ θεθαιή. Δπίζεο 

πξέπεη ε ζηαγφλα λα βξίζθεηαη ζην ίδην χςνο κε ηελ ζσξαθηθή ζπνλδπιηθή ζηήιε γηα λα απνθεπρζεί 

ε έιμε ηνπ βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο. Άζρεηα κε ην αλ ν αζζελήο έρεη αλεχξπζκα ηεο θαηηνχζεο, 

ζσξαθνθνηιηαθφ αλεχξπζκα, δηαρσξηζκφ ηεο ανξηήο ή ξήμε ηεο ανξηήο, ε ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε 

πεξηιακβάλεη ηνπνζέηεζε ιαβίδσλ απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο (aortic cross clamps ή ACC) πξηλ θαη 

κεηά ηελ βιάβε ηεο ανξηήο. Καηφπηλ ε ανξηή αλνίγεηαη θαη ην ηκήκα πνπ παξνπζίαδε ηελ βιάβε 

αληηθαζίζηαηαη απφ κφζρεπκα. Μεξηθέο ρεηξνπξγηθέο νκάδεο αλαθέξνπλ θαιά απνηειέζκαηα κε 

απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο πξηλ θαη κεηά ηελ βιάβε ρσξίο λα ιακβάλνληαη επηπξφζζεηα κέηξα γηα ηελ 

παξνρή δηήζεζεο πεξηθεξηθφηεξα ηεο βιάβεο. Απηή ε ηερληθή έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο απινχζηεξεο 

ρήκα 6. 
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επέκβαζεο θαη ηεο ρνξήγεζεο κηθξφηεξεο πνζφηεηαο επαξίλεο αθνχ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θπθιψκαηα παξάθακςεο. Παξακέλεη φκσο ην ζέκα ηεο κεησκέλεο δηήζεζεο ησλ νξγάλσλ πέξαλ ηνπ 

απνθιεηζκνχ.  

Ο απνθιεηζκφο ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο πξνθαιεί ζεκαληηθέο αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο κε 

έληνλε ππέξηαζε ζην εγγχο ηκήκα (πξηλ ηνλ απνθιεηζκφ) θαη ππφηαζε ζην πεξηθεξηθφ ηκήκα (κεηά 

ηνλ απνθιεηζκφ). Ζ αχμεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ πνπ πξνθχπηεη φηαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο δηεζεί κφλν ηηο αξηεξίεο ηεο θεθαιήο θαη ησλ άλσ άθξσλ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

αχμεζε ησλ πηέζεσλ πιήξσζεο ηεο θαξδηάο θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα αλ απηή ε αχμεζε ηνπ 

κεηαθνξηίνπ δηαξθέζεη αξθεηή ψξα. Δπηπιένλ ε ππέξηαζε ηεο εγγχο ανξηήο κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θαηαζηξνθηθά εγθεθαιηθά επεηζφδηα θαη ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε κε δηαγλσζκέλα εγθεθαιηθά 

αλεπξχζκαηα. Ζ ΜΑΡ πεξηθεξηθφηεξα ηνπ απνθιεηζκνχ κπνξεί λα κεησζεί ζην 10% κε 20% ηεο  

βαζηθήο πίεζεο ηνπ αζζελνχο. Απηφ ζα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο δηήζεζεο ησλ λεθξψλ θαη ίζσο θαη 

ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ θπζηνινγία ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν 

εθαξκνγήο ηνπ απνθιεηζκνχ αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο.  

Μηα άιιε απιή κέζνδνο ACC είλαη ε ιεγφκελε ―αλνηθηή‖ ηερληθή ζηελ νπνία δελ 

εθαξκφδεηαη απνθιεηζκφο πεξηθεξηθά ηεο βιάβεο. Ζ κέζνδνο πνπ πξνζθέξεη απνζπκπίεζε ηεο εγγχο 

ανξηήο θαη δηήζεζε ηεο πεξηθεξηθήο είλαη απηή ηεο ηνπνζέηεζεο παξαθάκςεσλ (Shunts) απφ ηελ αξ. 

θνηιία, ηελ ανξηή ή ηελ αξ. ππνθιείδην αξηεξία πξνο ηελ κεξηαία αξηεξία. Ζ εμσζσκαηηθή 

θπθινθνξία (ECC) είλαη ηζηνξηθά ε πξψηε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηήζεζε ηεο 

πεξηθεξηθήο ανξηήο, ηελ απνζπκπίεζε ηεο εγγχο θαη ηελ δηφξζσζε ησλ αλεπξπζκάησλ ηεο 

ζσξαθηθήο ανξηήο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη εθαξκνγήο ECC αιιά φινη πεξηιακβάλνπλ 

απνκάθξπλζε ηνπ αίκαηνο απφ ηνλ αζζελή πξνο κηα εμσζσκαηηθή αληιία θαη επαλαρνξήγεζή ηνπ 

ζηελ κεξηαία αξηεξία έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε δηήζεζε ηεο ανξηήο πεξηθεξηθφηεξα ηνπ 

απνθιεηζκνχ. Σν αίκα κπνξεί λα απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ αζζελή κέζσ ηεο κεξηαίαο θιέβαο, 

κέζνδνο ηερληθά εχθνιε αιιά ηφηε, ζην θχθισκα ηεο ECC, πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη νμπγνλσηήο 

ψζηε νμπγνλσκέλν αίκα λα επηζηξέθεη ζηελ κεξηαία αξηεξία. Απηή ε κέζνδνο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ DHCA, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηφξζσζε ησλ αλεπξπζκάησλ ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ θαη ην ανξηηθφ ηφμν. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθή παξάθακςε (partial 

bypass ή left heart bypass-LHB) (ζρήκα 7). Ο αξ. θφιπνο, ε θνξπθή ηεο αξ. θνηιίαο ή ε αξ. 

καζραιηαία αξηεξία θαζεηεξηάδνληαη θαη νμπγνλσκέλν αίκα, κέζσ ηεο εμσζσκαηηθήο αληιίαο, 

επηζηξέθεη ζηελ κεξηαία αξηεξία. Ακθφηεξεο νη κέζνδνη ECC έρνπλ κεηνλεθηήκαηα. Ζ ρξήζε 

νμπγνλσηή απαηηεί πιήξε επαξηληζκφ ηνπ αζζελνχο γεγνλφο πνπ απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

αηκνξξαγίαο. Ο θαζεηεξηαζκφο, απφ ηελ άιιε κεξηά, ησλ αξ. θνηινηήησλ ρξεηάδεηαη ιηγφηεξε 

επαξίλε αιιά ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο εκβνιήο κε αέξα. κσο ζηελ θιεβηθή-αξηεξηαθή παξάθακςε, 

ζην θχθισκα ηεο ECC πξνζηίζεηαη ζχζηεκα ζέξκαλζεο πνπ βνεζά ζηελ απνθπγή ησλ δηαηαξαρψλ 

ηνπ πεθηηθνχ κεραληζκνχ ιφγσ ππνζεξκίαο. Οη επηπινθέο ησλ επεκβάζεσλ απηψλ πξνέξρνληαη απφ 

πνιιά ζπζηήκαηα. Ζ κείδσλ θαξδηαθή λνζεξφηεηα θαη ζλεηφηεηα αλέξρνληαη ζην 12% ζε κηα 

κεγάιε ζεηξά επεκβάζεσλ. Ζ δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία είλαη ζπλήζεο επηπινθή. Ζ λεθξηθή 

αλεπάξθεηα θπκαίλεηαη απφ 13% κέρξη 18% θαη ε ζλεηφηεηα ηεο είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ 

νθείιεηαη ζε άιιεο αηηίεο.  
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ρήκα 7. 

 

Ζ αηηηνινγία, ζπκπεξαίλεηαη, φηη είλαη ε αλεπαξθήο δηήζεζε ησλ λεθξψλ αιιά ε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα κπνξεί λα παξνπζηαζζεί ελψ ε λεθξηθή δηήζεζε θαίλεηαη επαξθήο. Ζ πξνυπάξρνπζα 

λεθξηθή δπζιεηηνπξγία είλαη επηβαξπληηθή. Ζ αλαθεξφκελε ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξαπιεγίαο ζηηο 

αλνηθηέο επεκβάζεηο ζηελ ζσξαθηθή θαη ηελ ζσξαθνθνηιηαθή ανξηή θπκαίλεηαη απφ 0.5% κέρξη 

38%. Ζ αηηία είλαη είηε ε πιήξεο δηαθνπή ηεο δηήζεζεο, είηε ε παξαηεηακέλε κείσζε ηεο δηήζεζεο 

(πάλσ απφ 30 ιεπηά) ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κέζσ ηεο πξφζζηαο λσηηαίαο αξηεξίαο. Ζ πξφζζηα 

λσηηαία αξηεξία ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ ζπνλδπιηθψλ αξηεξηψλ θαη είλαη ε θχξηα πεγή 

δηήζεζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Καηά ηελ πνξεία ηεο, θεθαιηθά πξνο νπξαία, δέρεηαη παξάπιεπξε 

παξνρή αίκαηνο απφ θιάδνπο ησλ κεζνπιεχξησλ αξηεξηψλ. ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο έλαο 

ηέηνηνο θιάδνο, γλσζηφο ζαλ αξηεξία ηνπ Adamkiewicz, παξέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξνρήο 

αίκαηνο ζην κεζαίν ηκήκα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ έθθπζή ηεο κπνξεί λα βξίζθεηαη νπνπδήπνηε 

αλάκεζα ζην Θ5 θαη Ο1 κεζνζπνλδχιην δηάζηεκα. Ζ δηαθνπή ηεο ξνήο αίκαηνο ζηελ αξηεξία απηή 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε παξαπιεγίαο, αλάινγα κε ηελ ζπκβνιή ζηελ αηκάησζε ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ άιισλ θιάδσλ ησλ κεζνπιεχξησλ αξηεξηψλ. Με ηελ ππνάξδεπζε ηεο 

πξφζζηαο λσηηαίαο αξηεξίαο πξνθχπηεη ην πξφζζην λσηηαίν ζχλδξνκν θαηά ην νπνίν ε θηλεηηθή 

ιεηηνπξγία ράλεηαη πιήξσο (πξφζζηα θέξαηα), ελψ θάπνηα αηζζεηηθή ιεηηνπξγία παξακέλεη (νπίζζηα 

θέξαηα).  

Αλαηζζεζηνινγηθνί ζηόρνη  

1. Γεληθέο αξρέο. Ζ ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο ζηελ ρεηξνπξγηθή ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο είλαη 

πνιχ απαηηεηηθή ιφγσ ησλ έληνλσλ αηκνδπλακηθψλ κεηαβνιψλ θαη ηνπ θηλδχλνπ κεησκέλεο 

δηήζεζεο ησλ νξγάλσλ πεξηθεξηθφηεξα ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο. 

2. Monitoring. Ζ αξηεξηαθή γξακκή ηνπνζεηείηαη ζηελ δεμηά βξαρηφλην ή δεμηά θεξθηδηθή 

αξηεξία, αθνχ ε αξηζηεξή ππνθιείδηνο, πηζαλφηαηα, ζα απνθξαρζεί κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ιαβίδαο 

απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο δηήζεζεο πέξαλ ηνπ απνθιεηζκνχ, ζε πνιιά θέληξα, 

ηνπνζεηείηαη θαη θαζεηήξαο ζηελ κεξηαία αξηεξία. Δάλ ρξεηαζζεί παξάθακςε ηεο αξ. θπθινθνξίαο 

ηφηε ε κία κεξηαία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηήζεζε ηεο πεξηθεξηθήο θπθινθνξίαο θαη ε άιιε γηα 

ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνηιηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθαξκνγήο ηνπ εγγχο απνθιεηζκνχ γίλεηαη κε ηελ ΣΔΔ, ψζηε λα εθηηκάηαη ε ιεηηνπξγία θαη ε 
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θαηάζηαζε ηνπ φγθνπ. Ο θαζεηήξαο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο κπνξεί  έκκεζα  λα εθηηκήζεη ηελ 

θαξδηαθή ιεηηνπξγία θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ φγθνπ αιιά ε ΣΔΔ ππεξηεξεί.  

3. Αεξηζκόο ελόο πλεύκνλα. Ο αεξηζκφο ελφο πλεχκνλα, κε ηελ ηνπνζέηεζε ελδνηξαρεηαθνχ 

ζσιήλα δηπινχ απινχ, φρη κφλν εμαζθαιίδεη θαιφ ρεηξνπξγηθφ πεδίν αιιά θαη πξνζηαηεχεη ηνλ 

αξηζηεξφ πλεχκνλα απφ ηξαπκαηηζκνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο. 

4. Δθαξκνγή ηνπ ανξηηθνύ απνθιεηζκνύ. Πξηλ ηνλ απνθιεηζκφ ρνξεγείηαη καληηφιε (0.5 

g/kg) ζε κηα πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ησλ λεθξψλ. Αθφκα θαη φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη παξαθάκςεηο 

(shunts) ή ECC, ε πξνζηαζία ησλ λεθξψλ είλαη απαξαίηεηε. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο νμενβαζηθήο 

ηζνξξνπίαο, κε ηαθηηθή αλάιπζε ησλ αεξίσλ ηνπ αίκαηνο, είλαη απνιχησο απαξαίηεηε επεηδή ηα 

φξγαλα πνπ πηζαλφλ ππναξδεχνληαη παξάγνπλ έληνλε κεηαβνιηθή νμέσζε. Ζ νμέσζε πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη άκεζα κε δηηηαλζξαθηθφ λάηξην θαη κε πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο δηήζεζεο ησλ 

νξγάλσλ. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο απιφο απνθιεηζκφο, ρσξίο παξαθάκςεηο θαη ρσξίο ECC, ηφηε, 

ζηελ πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο εγγχο ππέξηαζεο πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ν θίλδπλνο ππφηαζεο 

πεξηθεξηθφηεξα ηνπ απνθιεηζκνχ. Γηα ην πξφβιεκα απηφ, νη κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ρξήζε ηνπ 

ληηξνπξσζζηθνχ λαηξίνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ αηκάησζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ λεθξψλ κε 

δνζνεμαξηψκελν ηξφπν. Ηδαληθά ν ρξφλνο ηνπ απνθιεηζκνχ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 30 ιεπηά. Αλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξαθάκςεηο θαη ε εγγχο ππέξηαζε δελ κπνξεί λα ειεγρζεί, ρσξίο λα πξνθχςεη 

ππφηαζε πεξηθεξηθά (ιηγφηεξν απφ 60 mmHg), ηφηε ν ρεηξνπξγφο πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ίζσο 

ππάξρεη ηερληθφ πξφβιεκα ζηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξάθακςεο. Αλ ρξεζηκνπνηείηαη παξάθακςε ηεο 

αξηζηεξήο θπθινθνξίαο (κεξηθή εμσζσκαηηθή θπθινθνξία ή LHB) ηφηε ε ηαρχηεηα ηεο 

εμσζσκαηηθήο αληιίαο κπνξεί λα απμεζεί ψζηε ε απνκάθξπλζε ηνπ αίκαηνο λα κεηψλεη ηελ εγγχο 

ππέξηαζε θαη ηαπηφρξνλα ε ρνξήγεζε ηνπ πεξηθεξηθά λα αληηκεησπίδεη ηελ ππφηαζε. Πξηλ ηελ 

αθαίξεζε ησλ ιαβίδσλ απνθιεηζκνχ ν αζζελήο πξέπεη λα ελπδαησζεί επαξθψο θαη έλαο 

αγγεηνζπζπαζηηθφο παξάγνληαο λα είλαη έηνηκνο πξνο ρνξήγεζε. 

5. Ζ άξζε ηνπ απνθιεηζκνύ. Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ιαβίδαο απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηαζηάζεηο απεηιεηηθέο γηα ηελ δσή φπσο ε βαξεηά ππφηαζε θαη θαηαζηνιή 

ηνπ κπνθαξδίνπ. Τπάξρνπλ πνιινί ζεσξεηηθνί ιφγνη φπσο ε είζνδνο ζηελ θπθινθνξία φμηλσλ 

κεηαβνιηηψλ, ε απειεπζέξσζε αγγεηνδηαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ, ε ζπγθέληξσζε ηνπ αίκαηνο ζηα 

θάησ άθξα ή ζην έληεξν θαη ε αληηδξαζηηθή ππεξαηκία. Ο αλαηζζεζηνιφγνο κπνξεί λα παξαπιαλεζεί 

θαη λα ππναλαδσνγνλήζεη ηνλ αζζελή φζν ππάξρεη απνθιεηζκφο θαη εγγχο ππέξηαζε. Γηα λα 

απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο άξζεο ηνπ απνθιεηζκνχ πξέπεη, 15 ιεπηά πξηλ ηελ 

άξζε, λα ξπζκηζζεί ε θαηάζηαζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ φγθνπ κε ρνξήγεζε πγξψλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη 

κε θνιινεηδή, θξπζηαιινεηδή ή παξάγσγα αίκαηνο. Μεξηθνί ζπληζηνχλ ηελ πξνθπιαθηηθή 

ρνξήγεζε δηηηαλζξαθηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο θαηαζηνιήο ηνπ κπνθαξδίνπ ιφγσ νμέσζεο 

(washout acidosis). Δπίζεο ζπληζηάηαη ε άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ λα γίλεηαη ζηαδηαθά, ζε 2 ιεπηά, 

ψζηε λα εθηηκεζεί ε απάληεζε ηνπ αζζελνχο. Πηζαλφλ λα ρξεηαζζνχλ αγγεηνζπζπαζηηθνί 

παξάγνληεο αιιά δελ πξέπεη λα απμεζεί ηδηαίηεξα ε αξηεξηαθή πίεζε ιφγσ ηνπ κεγάινπ θηλδχλνπ 

αηκνξξαγίαο απφ ηηο αγγεηαθέο αλαζηνκψζεηο. Με αζζελή ζε θαιή θαηάζηαζε ελδαγγεηαθνχ φγθνπ 

θαη κε ζηαδηαθή άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ, ε ππφηαζε είλαη βξαρχβηα θαη αληηκεησπίζηκε.  
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6. Τγξά θαη κεηάγγηζε. Ζ ρνξήγεζε πγξψλ αθνινπζεί ηνπο ζπλήζεηο θαλφλεο ιακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε αηκνξξαγία είλαη πνιχ ζπρλή παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη απνθιεηζκφο εθαηέξσζελ ηεο 

βιάβεο ηεο ανξηήο. Πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζην γεγνλφο φηη επεηδή ε επαηηθή δηήζεζε κπνξεί λα 

είλαη κεησκέλε, πηζαλφλ λα πξνθχςεη ηνμηθφηεηα απφ ην θηηξηθφ λάηξην, αθνχ ν κεηαβνιηζκφο ηνπ 

ζην ήπαξ είλαη κεησκέλνο.  

7. Πξνζηαζία ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. Ζ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κπνξεί 

λα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: 

 α) Γηαηήξεζε ηεο πίεζεο δηήζεζεο: Μεξηθέο ρεηξνπξγηθέο νκάδεο πξνζπαζνχλ λα 

δηαηεξήζνπλ κηα πίεζε δηήζεζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ πεξίπνπ 40 κε 60 mmHg αιιά δελ ππάξρνπλ 

επαξθή ζηνηρεία πνπ λα δηθαηψλνπλ απηή ηελ πξαθηηθή. Κακηά κέζνδνο πνπ πξνζπαζεί λα 

δηαηεξήζεη ηελ ξνή αίκαηνο πξνο ηελ πεξηθεξηθή ανξηή (shunt ή partial bypass) δελ εμαζθαιίδεη φηη 

ε αηκαηηθή ξνή πξνο ηνλ λσηηαίν κπειφ θαη επνκέλσο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, ζα δηαηεξεζνχλ. Δθηφο 

απφ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεζνπιεχξησλ αξηεξηψλ ε ζπλππάξρνπζα αζεξσκαηηθή λφζνο επεξεάδεη 

ηελ αηκάησζε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαη ησλ λεθξψλ. 

 β) σκαηναηζζεηηθά πξνθιεηά δπλακηθά (SEPs): θαηά ηελ ρεηξνπξγηθή ζηελ ανξηή ηα 

πξφζζηα θέξαηα ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα νπίζζηα. Ίζσο απηφο είλαη ν 

ιφγνο πνπ αλαθέξνληαη πεξηζηαηηθά παξαπιεγίαο ελψ ηα SEPs ήηαλ θπζηνινγηθά θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο. Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ζρεδφλ φια ηα αλαηζζεηηθά θάξκαθα 

επεξεάδνπλ ηα πξνθιεηά δπλακηθά θαη επίζεο ην γεγνλφο φηη, εηδηθά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο 

απιφο απνθιεηζκφο, ε ηζραηκία ησλ πεξηθεξηθψλ λεχξσλ δπζρεξαίλεη ηελ εθηίκεζή ηνπο. Δπνκέλσο 

ε ρξήζε ηνπο δελ κεηψλεη ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο παξαπιεγίαο.  

γ) Κηλεηηθά πξνθιεηά δπλακηθά (MEPs): Πξνηείλνληαη ζαλ αλψηεξα ησλ αηζζεηηθψλ 

επεηδή εθηηκνχλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πξνζζίσλ θεξάησλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Υξεζηκνπνηείηαη ε 

δηέγεξζε ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ θαη απηφ, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπαζκνχο. 

Πάλησο πνιιέο νκάδεο αλαθέξνπλ θαιά απνηειέζκαηα κε ηελ ρξήζε ησλ MEPs, εηδηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηα SEPs. Γεληθά παξά ην φηη ε λεπξνπαξαθνινχζεζε θαίλεηαη λα βνεζά ζηελ 

πξφβιεςε ηεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ θαηά ηηο επεκβάζεηο ζηελ ζσξαθηθή ανξηή δελ κπνξεί κε 

ζηγνπξηά λα απνθιείζεη ηελ βιάβε θαη ηελ παξαπιεγία.  

δ) Ζ ππνζεξκία: Ζ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππξήλα ζηνπο 32 κε 34 νC  κεηψλεη ηνλ 

κεηαβνιηθφ ξπζκφ ηνπ κπεινχ θαη πηζαλφλ πξνζθέξεη θάπνηα πξνζηαζία. ηηο ζεξκνθξαζίεο φκσο 

θάησ ησλ 32 νC ην κπνθάξδην είλαη επηξξεπέο ζηηο αξξπζκίεο θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ πεθηηθνχ 

κεραληζκνχ πην έληνλεο. Παξά ηα πξνβιήκαηα απηά, αλ ε ζεξκνθξαζία κεησζεί ππέξκεηξα δελ 

ζπληζηάηαη ε γξήγνξε επαλαζέξκαλζε.  

ε) Ζ παξνρέηεπζε ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ: Ζ βιάβε ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ κπνξεί λα 

είλαη θαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο πίεζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ (CSFP) ε νπνία ζπρλά 

ζπλνδεχεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο. Ζ CSFP κπνξεί λα αλέιζεη θαη ζην χςνο ηεο κέζεο πίεζεο 

ηεο ανξηήο πεξηθεξηθά ηνπ απνθιεηζκνχ. Ζ πίεζε δηήζεζεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ είλαη ε δηαθνξά 

ηεο κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο κείνλ ηελ CSFP ή ηελ CVP (φπνηα είλαη κεγαιχηεξε). Ζ CSPP κπνξεί 

λα πέζεη ζην κεδέλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ απνθιεηζκνχ. Μηα κέζνδνο βειηίσζεο ηεο δηήζεζεο είλαη 

ε ηνπνζέηεζε κηαο παξνρέηεπζεο ηνπ ΔΝΤ ε νπνία επηηξέπεη, εθηφο απφ ηελ κέηξεζε ηεο πίεζεο, 
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θαη ηελ αθαίξεζε ΔΝΤ έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε CSFP θαη λα βειηηψλεηαη ε CSPP. Ζ παξνρέηεπζε 

ηνπ ΔΝΤ έρεη βξεζεί φηη κεηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο παξαπιεγίαο θαη 

παξαπάξεζεο ζε κειέηε 145 αζζελψλ. Σν πνζνζηφ ζηελ νκάδα ειέγρνπ ήηαλ 13% θαη ζηελ νκάδα 

κειέηεο 2.6%. 

 ζη) Άιιεο κέζνδνη πξνζηαζίαο: Δπηπξφζζεηνη κέζνδνη φπσο ε ρνξήγεζε ζηεξνεηδψλ, ε 

θαξκαθνινγηθή θαηαζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ ή ε ελδνξαρηαία ρνξήγεζε 

θαξκάθσλ είλαη αθφκα ζην ζηάδην ησλ εξεπλψλ.  

8. Αλαιγεζία. Οη αζζελείο κε επεκβάζεηο ζηελ ζσξαθηθή θαη ζσξαθνθνηιηαθή ανξηή 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ ελδνθιέβηα κνξθίλε ή απφ ηνπ ζηφκαηνο αλαιγεηηθά. Ζ ζσξαθηθή  

επηζθιεξίδηνο αλαιγεζία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ έλα ζηνηρείν ηεο κεηεγρεηξεηηθήο 

αλαιγεζίαο παξά ην φηη πηζαλφλ λα είλαη αλεπαξθήο αλάινγα κε ην κήθνο ηεο ρεηξνπξγηθήο ηνκήο. 

Πξέπεη φκσο λα ιεθζνχλ ππφςε θαη νη πηζαλνί θίλδπλνη πνπ ππάξρνπλ απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

επηζθιεξηδίνπ θαζεηήξα ζηελ ζσξαθηθή ρψξα, ηνλ επαξηληζκφ ηνπ αζζελνχο θαη ηελ εκθάληζε 

δηαηαξαρψλ ηνπ πεθηηθνχ κεραληζκνχ. ια ηα παξαπάλσ απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο εκθάληζεο 

επηζθιεξηδίνπ αηκαηψκαηνο θαη κάιηζηα ζε αζζελείο κε απμεκέλν θίλδπλν λεπξνινγηθψλ 

επηπινθψλ. Δπηπιένλ ε ρξήζε ηεο επηζθιεξηδίνπ κεηεγρεηξεηηθά κπνξεί λα ―θαιχςεη‖ ηελ εηθφλα 

ηεο ηζραηκίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. 

ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΩΝ ΣΖ ΘΩΡΑΚΗΚΖ 

ΑΟΡΣΖ 

Ζ επηηπρήο απνθαηάζηαζε ησλ αλεπξπζκάησλ ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο κε ελδαγγεηαθφ 

κφζρεπκα αλαθέξζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1991. Απφ ηφηε ν ζρεδηαζκφο ησλ κνζρεπκάησλ έρεη 

βειηησζεί ψζηε απηά λα κπνξνχλ λα εθπηπρζνχλ θαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο δψλεο ηεο ανξηήο κε 

πςειέο πηέζεηο. Ζ πξνζπέιαζε ηεο ανξηήο γίλεηαη ζπλήζσο απφ ηελ κεξηαία αξηεξία αιιά γηα ηα 

πην νγθψδε κνζρεχκαηα ίζσο ρξεηάδεηαη πξνζπέιαζε κέζσ ηεο ιαγφληαο αξηεξίαο. Ζ δηαδηθαζία 

γίλεηαη θάησ απφ αθηηλνινγηθφ έιεγρν. Οη κειέηεο δείρλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ζλεηφηεηαο κε 

ηελ κέζνδν απηή, ε νπνία φκσο κπνξεί λα κελ ηζρχεη έλα ρξφλν κεηά ηελ απνθαηάζηαζε. Ζ κειέηε 

γηα ηελ πνξεία ησλ δηαρσξηζκψλ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο δελ δηαπηζηψλεη δηαθνξά ζηελ 

ζλεηφηεηα κεηά απφ δχν ρξφληα ζηνπο αλεπίπιεθηνπο δηαρσξηζκνχο ηχπνπ Β. Ωο πξνο ηελ 

λνζεξφηεηα νη απψιεηεο αίκαηνο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξεο θαη επίζεο απνθεχγνληαη νη επηπινθέο 

απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη ε παξαηεηακέλε αλάξξσζε. Οη αζζελείο έρνπλ κεγαιχηεξε αηκνδπλακηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη κεησκέλν θίλδπλν ηζραηκίαο ησλ νξγάλσλ. Πνιινί αζζελείο πνπ θξίλνληαη σο κε 

ρεηξνπξγήζηκνη κε αλνηθηή κέζνδν ιφγσ ζνβαξψλ ζπλππαξρνπζψλ λφζσλ κπνξνχλ λα 

ρεηξνπξγεζνχλ κε ηελ κέζνδν απηή.  

ε κία πξφζθαηε κεηααλάιπζε 42 κειεηψλ πνπ πεξηειάκβαλαλ 5.888 αζζελείο, νη νκάδεο ηεο 

ελδαγγεηαθήο απνθαηάζηαζεο είραλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο παξαπιεγίαο, 

θαξδηαθψλ επηπινθψλ, κεηαγγίζεσλ, επαλαδηάλνημεο γηα αηκνξξαγία, λεθξηθήο αλεπάξθεηαο θαη 

πλεπκνλίαο. ηηο επηπινθέο ηεο ελδαγγεηαθήο απνθαηάζηαζεο αλήθνπλ ε αλάγθε γηα κεηαηξνπή ηεο 

επέκβαζεο ζε αλνηθηή, ε αηκνξξαγία (αλ θαη κηθξφηεξε), ε παξνπζία δηαθπγήο πνπ ελέρεη ηνλ 

θίλδπλν ηεο ξήμεο ηεο ανξηήο, ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην, ε παξαπιεγία θαη ε λεθξνπάζεηα απφ ην 
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ζθηαζηηθφ. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ είλαη πεξίπνπ 5% θαη θαίλεηαη κεγαιχηεξε 

ζηελ ηνπνζέηεζε κνζρεχκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ άπσ ηφμνπ πνπ πεξηιακβάλεη ηελ έθθπζε ηεο 

αξηζηεξήο ππνθιεηδίνπ. ε κεγαιχηεξν θίλδπλν βξίζθνληαη νη αζζελείο κε πξνεγνχκελν επεηζφδην 

θαη απηνί κε ζνβαξή αζεξσκάησζε ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ. Φαίλεηαη φηη ην εγθεθαιηθφ επεηζφδην είλαη 

εκβνιηθήο αηηηνινγίαο. Παξά ηελ κηθξφηεξε πηζαλφηεηα εκθάληζεο παξαπιεγίαο, ε ζπρλφηεηά ηεο 

ζηελ ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε είλαη 3% κε 4%. Γηα ηνλ ιφγν απηφ κεξηθνί ηνπνζεηνχλ ζχζηεκα 

παξνρέηεπζεο ηνπ ΔΝΤ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Απφ ηελ αλαηζζεζηνινγηθή άπνςε παξά ην 

φηη ε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε είλαη ειάρηζηα επεκβαηηθή κέζνδνο, κπνξεί λα κεηαπέζεη ζε 

αλνηθηή ιφγσ ξήμεο, δηαρσξηζκνχ ή θαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ κνζρεχκαηνο θαη επνκέλσο πξέπεη λα 

ππάξρεη αλάινγε εηνηκφηεηα. Ζ γεληθή αλαηζζεζία είλαη πξνηηκφηεξε γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ παξέρεη. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο γίλεηαη κε θαζεηεξηαζκφ 

ηεο θεξθηδηθήο  αξηεξίαο. Καηά ηελ έθπηπμε ηνπ κνζρεχκαηνο κπνξεί λα ρξεηαζζεί πξνζσξηλή 

ππφηαζε γηα ηελ απνθπγή ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ κνζρεχκαηνο. Ζ ηνπνζέηεζε θεληξηθήο θιεβηθήο 

γξακκήο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ΚΦΠ θαη ηελ ρνξήγεζε αγγεηνδξαζηηθψλ 

θαξκάθσλ. Μεξηθά θέληξα ρξεζηκνπνηνχλ SEPs θαη/ή ηα MEPs θαζψο θαη ηελ CSFP φπσο 

αλαθέξζεθε. Ζ παξαγσγή νχξσλ παξαθνινπζείηαη θαη ιακβάλνληαη κέηξα απνθπγήο ηεο 

ππνζεξκίαο. 

 

 

 

 
 

ρήκα 8. 

ABSTRACT 

Perioperative management for Thoracic Aortic diseases 

Thoracic aorta diseases, as aortic dissections, aortic aneurysms and traumatic aortic injuries usually 

require surgical intervention. An aortic dissection occurs when blood penetrates the aortic intima, forming 

either an expanding hematoma in the aortic wall or a false channel between the medial layer. An aortic 

aneurysm refers to a dilatation of all three layers of the aortic wall. Control of blood pressure, heart rate and 

LV ejection velocity is critical to prevent further propagation of aortic dissection or leaking thoracic aneurysm. 

Sigificant components of perioperative management include the maintenance of organ perfusion, the 

monitoring and protection of brain, heart, spinal cord, kidneys and all vital organs during ischemia. Deep 

hypothermic circulatory arrest, selective antegrade brain perfusion and retrograde brain perfusion are 

techniques that minimize brain injury during surgical repairs of the ascending aorta and transverse arch. Left 
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heart bypass and cerebrospinal fluid drainage are recommended as spinal cord protective strategies in open 

and endovascular thoracic aortic repair for patients at high risk of spinal cord ischemic injury. Institutional 

experience is an important factor in selecting these techniques. 

  

Key words: deep hypothermic circulatory arrest, partial bypass, cerebrospinal fluid drainage, brain protection. 
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ΑΝΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

ωηήξηνο Σζαθηιηώηεο 

 
 

ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΓΓΔΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ 

 Μφιηο ην 1821 ν Γάιινο P. Laplace πεξηγξάθεη ηελ αηκνδπλακηθή πνπ ξπζκίδεη ηελ 

θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαη ηε ζπζρεηίδεη γηα πξψηε θνξά κε ηελ αλάπηπμε αλεπξπζκάησλ.  

 Ζ Αγγεηνρεηξνπξγηθή δηαλχεη ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα ηε ρξπζή επνρή ηεο. ηε εμέιημε ηεο 

Αγγεηνρεηξνπξγηθήο ζπλέβαιιαλ θαζνξηζηηθά ε αλαθάιπςε ηεο επαξίλεο απφ ηνλ McLeanην 

1916θαη ε επηλφεζε ηεο αγγεηνγξαθίαο απφ ηνπο Coapodyην 1925, ηνλ Monizην 1926 θαη ηνλ 

RaimondodosSantosηo 1926.Έηζη ην 1947 πξνηείλεηαη απφ ηνλ ReneLericheγηα πξψηε θνξά ε 

αλαγθαηφηεηα αγγεηνρεηξνπξγηθήο εμεηδίθεπζεο ζηα πιαίζηα ηεο Γεληθήο Υεηξνπξγηθήο. ηε λέα 

ψζεζε ηεο εηδηθφηεηαο ζπλεηζθέξνπλ ε εηζαγσγή κνληέξλσλ δηαγλσζηηθψλ ηερληθψλ φπσο ησλ 

ππεξήρσλ, ηεο ςεθηαθήο αγγεηνγξαθίαο, ηεο αμνληθήο θαη ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο. 1 

 Έηζη θζάλνπκε ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο κε βηνινγηθφ 

κφζρεπκα απφ ηνλ C. Dubostto 1951 ή κε ζπλζεηηθφ κφζρεπκα απφ ηνλ Voorheesην 1952. 

Σαπηφρξνλα κε ηελ εμέιημε θαη ηε βειηίσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ηερληθψλ αλαπηχζζνληαη νη λέεο 

ιηγφηεξν επεκβαηηθέο ελδναγγεηαθέο ηερληθέο. Ζ πξψηε ελδναγγεηαθή αληηκεηψπηζε αλεπξχζκαηνο 

θνηιηαθήο ανξηήο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ Αξγεληηλφ Αγγεηνρεηξνπξγφ JuanParodiθαη 

δεκνζηεχεηαη ζηνλ Αγγιηθφ ηχπν ην 1991. 2 

 ηελ Διιάδα ε Αγγεηνρεηξνπξγηθή παξαθνινπζεί ζηελά ηηο εμειίμεηο θαη αθνινπζεί ηα 

βήκαηα πξνφδνπ πνπ δηελεξγνχληαη ηφζν ζηνλ Δπξσπατθφ φζν θαη ην Γηεζλή ρψξν. Σν 1989 

ηδξχεηαη ε Διιεληθή Αγγεηνρεηξνπξγηθή Δηαηξεία (Δ.Α.Α.) κε έδξα ηελ Αζήλα. Με ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 208 ηνπ Απξηιίνπ 1989 ε Αγγεηνρεηξνπξγηθή θαζηεξψλεηαη σο απηνηειήο εηδηθφηεηα. Απφ 

ην 1990 θαη κεηά αθνινπζεί κηα ζεηξά απνθάζεσλ πνπ φξηζαλ ηε δεκηνπξγία λνζνθνκεηαθψλ 

Αγγεηνρεηξνπξγηθψλ Μνλάδσλ γηα ηελ άζθεζε ηεο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο θαη ηελ εθπαίδεπζε λέσλ 

Αγγεηνρεηξνπξγψλ.3,4 

ΠΡΟΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΘΔΝΧΝ 

Ζ πξνεγρεηξεηηθή αλαηζζεζηνινγηθή εθηίκεζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνεγρεηξεηηθή αμηνιφγεζε 

δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (θαξδηαγγεηαθφ – αλαπλεπζηηθφ), ηελ θαηαγξαθή δεκνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ 

(θχιν, ειηθία, βάξνο, χςνο, εθηίκεζε θπζηθήο θαηάζηαζεο θαηά ΑSA), αηνκηθφ ηζηνξηθφ κε έκθαζε 

ζηηο ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο, ηε ιήςε θαξκάθσλ (δηνπξεηηθά, θαξδηαγγεηαθά – αληηυπεξηαζηθά, 

αληηπεθηηθά). Δπίζεο  ππνρξεσηηθφο είλαη ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο (βηνρεκηθφο – θχξηα 

θξεαηηλίλεο, αηκαηνινγηθφο θαη έιεγρνο πεθηηθνχ κεραληζκνχ). Γελ παξαιείπεηαη ε ιήςε 

πξνλάξθσζεο κε επηθέληξσζε ζηε γξαπηή ρνξήγεζε βελδνδηαδεπηλψλ  (δηαδεπάκεο) ην βξάδπ θαη 

ην πξσί ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο επέκβαζεο (1 ψξα πξηλ) κε απνθπγή απηψλ ζε ππεξήιηθεο, ζε 

αζζελείο κε αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή,  ζε αζζελείο κε απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηαθαη ζε αζζελείο 

κε ζηέλσζε θαξσηίδσλ. 
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 Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ εθηίκεζε ζηεθαληαίσλ αζζελψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνβιεζνχλ ζε κε θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Καη απηφ δηφηη νη θαξδηαθέο επηπινθέο είλαη ε 

θπξίαξρε αηηία λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο ζε αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη ζε  αγγεηνρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε. Πνιινί απφ ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζε πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζν 

(ζαθραξψδεο δηαβήηεο, θάπληζκα, δπζιηπηδαηκία) είλαη επίζεο παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ζηεθαληαία 

λφζν. Ζ επίπησζε δε ηεο ζηεθαληαίαο λφζνπ ζε αζζελείο κε πεξηθεξηθή αγγεηαθή λφζν είλαη ζρεδφλ 

60%.Ζ ζπλεζηζκέλε ζπκπησκαηνινγία απηήο ηεο νκάδαο ησλ αζζελψλ κπνξεί λα απνθξπθηεί απφ 

πεξηνξηζκέλε δξαζηεξηφηεηα νθεηιφκελε είηε ζε πξνρσξεκέλε ειηθία είηε ζε δηαιείπνπζα 

ρσιφηεηα. 

 Οη πξφζθαηεο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα Καξδηνινγηθνχο Αζζελείο γηα κε 

Καξδηνρεηξνπξγηθή Δπέκβαζε5 ζπλνςίδνληαη ζε έλαλ αιγφξηζκν κε 5 Bήκαηα.6 Ζ εθαξκνγή ηνπο 

ζηνπο αγγεηνρεηξνπξγηθνχο  αζζελείο ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί σο εμήο: 

Βήκα 1o: ηαλ ε αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε θξίλεηαη σο επείγνπζα   δελ ππάξρνπλ  

ρξνληθά πεξηζψξηα γηα λα ππνβιεζεί ν αζζελήο ζε έιεγρν γηα θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα. ε απηέο 

ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαηάιιειε δηεγρεηξεηηθή αγσγή θαη monitoring. ηνπο 

αζζελείο, πνπ ρξεηάδεηαη θαξδηνινγηθή εθηίκεζε ζα πξέπεη λα γίλεη ζηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή 

πεξίνδν. 

 Βήκα 2o: Δάλ ν αγγεηνρεηξνπξγηθφο αζζελήο έρεη έλα απφ ηα αλαθεξφκελα σο ζνβαξά 

θαξδηνινγηθά πξνβιήκαηα ρξεηάδεηαη λα αλαβιεζεί ή λα θαζπζηεξήζεη ε πξνγξακκαηηζκέλε 

αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε έσο φηνπ νινθιεξσζεί ν ελδεδεηγκέλνο θαξδηνινγηθφο έιεγρνο θαη 

ρνξεγεζεί ζεξαπεία. Πνιινί αζζελείο ππνβάιινληαη ζε ζηεθαληνγξαθία. Αλάινγα κε ηα επξήκαηα 

θαη κε ηνλ θίλδπλν απφ ηελ θαζπζηέξεζε ηεο αγγεηνρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε  αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε βειηηζηνπνίεζε ηεο θαξκαθεπηηθήο  αγσγήο. 

Βήκα 3o: Δάλ ν αγγεηνρεηξνπξγηθφο αζζελήο πξφθεηηαη λα ππνβιεζεί ζε αγγεηνρεηξνπξγηθή 

επέκβαζερακεινχ θηλδχλνπ,ζεσξείηαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηείηαη ε επέκβαζε ρσξίο λα 

απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ θαξδηνινγηθφ έιεγρν. 

Βήκα 4o: Δάλ ν αγγεηνρεηξνπξγηθφο αζζελήο έρεη θαιή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαη δελ έρεη 

ζπκπηψκαηα, πξνρσξά ζε νπνηαδήπνηε πξνγξακκαηηζκέλε αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρσξίο λα 

απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ θαξδηνινγηθφ έιεγρν.  

Βήκα 5o:  Δάλ ν αγγεηνρεηξνπξγηθφο αζζελήο δελ έρεη θαιή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ή δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ιεηηνπξγηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαζψο θαη φηαλ έρεη ζπκπησκαηνινγία ζα 

αλαδεηεζνχλ νη Κιηληθνί Πξνγλσζηηθνί Γείθηεο γηα λα απνθαζηζηεί αλ ζα ππνβιεζεί ζε πεξαηηέξσ 

θαξδηνινγηθφ έιεγρν. 

 Δκβαζχλνληαο ζηα παξαπάλσ: Σν 3ν Βήκα παξαιείπεηαη ζε ελδναγγεηαθέο επεκβάζεηο 

ζηελψζεσλ αζπκπησκαηηθψλ θαξσηίδσλ (κηθξνχ <1% θηλδχλνπ επεκβάζεηο) ελψ νη ελδναγγεηαθέο 

απνθαηαζηάζεηο αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο θαη ζσξαθηθήο ανξηήο αλαπαξηζηνχλ κεηξίνπ (<5%) 

θηλδχλνπ επεκβάζεηο. ην 2ν Βήκα  σο θαηαζηάζεηο ελεξγνχο θαξδηαθήο λφζνπ πνπ επηβάιινπλ ηελ 

πξνεγρεηξεηηθή εθηίκεζε ηνπ αζζελνχο θαη ηελ αλαβνιή ηεο επέκβαζεο νξίδνληαη :  
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Αζηαζή ζηεθαληαία 

ζχλδξνκα 

Αζηαζήο ή ζνβαξή ζηεζάγρε,  

Πξφζθαην Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ (≤ κήλα) 

Με αληηξξνπνχκελε 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

 

εκαληηθέο αξξπζκίεο Τςεινχ βαζκνχ θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο  

(Mobitz II,   Third degree) 

πκπησκαηηθέο θνηιηαθέο αξξπζκίεο 

Τπεξθνηιηαθέο αξξπζκίεο (πεξηιακβαλφκελεο θνιπηθήο 

καξκαξπγήο) κε κε ειεγρφκελν θνηιηαθφ ξπζκφ 

πκπησκαηηθή βξαδπθαξδία 

Νέα αλαγλσξηζζείζα θνηιηαθή ηαρπθαξδία 

νβαξή βαιβηδηθή λφζνο νβαξή ζηέλσζε ανξηήο  

πκπησκαηηθή ζηέλσζε κηηξνεηδνχο 

 

Δάλ   ν αζζελήο δελ έρεη Κιηληθνχο Πξνγλσζηηθνχο Γείθηεο θηλδχλνπ θαξδηαθψλ επηπινθψλ 

ζα πξνρσξήζεη ζηελ πξνγξακκαηηζκέλε αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε ρσξίο λα ελδείθλπηαη λα 

αιιάμεη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. 

Οη  αζζελείο  κε 1 ή 2 Κιηληθνχο Πξνγλσζηηθνχο Γείθηεο θηλδχλνπ είλαη ινγηθφ λα 

πξνρσξήζνπλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε αγγεηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε κε «απζηεξφ» έιεγρν ηεο 

θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο κε β απνθιεηζηέο ή  ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ζε πεξαηηέξσ θαξδηνινγηθφ 

έιεγρν εάλ αλακέλεηαη φηη  ζα κεηαβάιεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.      

ε αζζελείο κε 3 ή πεξηζζφηεξνπο Κιηληθνχο Πξνγλσζηηθνχο Γείθηεο θηλδχλνπ είλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνεγεζεί πεξαηηέξσ θαξδηνινγηθφο έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαξδηνινγηθνχ 

πξνβιήκαηνο.  

Οη θιηληθνί πξνγλσζηηθνί δείθηεο θηλδχλνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζραηκηθή λφζν κπνθαξδίνπ, 

αληηξξνπνχκελε ή πξν ππάξρνπζα θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ζαθραξψδεο δηαβήηεο θαη αγγεηαθή λφζνο 

εγθεθάινπ. Καη ηέινο απνδεθηή ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα (4 ΜΔΣs level equivalent) νξίδεηαη ην 

αλέβαζκα ζθαιηψλ ελφο νξφθνπ. Οη αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηελ ανξηή, νη κείδνλεο 

αγγεηνρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο θαη νη αλνηθηέο ζηα πεξηθεξηθά αγγεία ζεσξνχληαη πςειήο 

επηθηλδπλφηεηαο (>5%) γηα ηελ εκθάληζε πεξηεγρεηξεηηθψλ θαξδηαθψλ επηπινθψλ. χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ εθφζνλ πξνγξακκαηίδεηαη κηα ηέηνηα επέκβαζε ν αζζελήο κπνξεί πξνρσξήζεη εθφζνλ 

δελ έρεη νβαξά Καξδηνινγηθά πξνβιήκαηα θαη έρεη θαιή Λεηηνπξγηθή Ηθαλφηεηα. Αλ ππάξρεη 

ακθηβνιία γηα ηε Λεηηνπξγηθή Ηθαλφηεηα απαηηείηαη  θαη απνπζία Κιηληθψλ Γεηθηψλ Κηλδχλνπ. 

 Αθφκε ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηε ρξήζε αληηιηπηδαηκηθψλ θαξκάθσλ θαη 

αληηαηκνπεηαιηαθψλ ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν, κε θπξίαξρε ηε ζέζε ησλ ζηαηηλψλ θαη ηεο 

θινπηδνγξέιεο.7,8 
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ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ 

Ζ εληνπηζκέλε δηάηαζε ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο πεξηζζφηεξν απφ 50% ηεο θπζηνινγηθήο 

δηακέηξνπ νξίδεηαη σο αλεχξπζκα. Σν ζσξαθηθφ ανξηηθφ αλεχξπζκα απνηειεί ην 20-25% ησλ 

ανξηηθψλ αλεπξπζκάησλ, ελψ ηα ππφινηπα (75-80) αλαπηχζζνληαη ζηελ θνηιηαθή ανξηή.  

ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΣΖ ΚΑΣΗΟΤΖ ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ 

 Δίλαη ζπρλφηεξα αηξαθηνεηδνχο κνξθήο θαη κεξηθέο θνξέο ζπλδπάδεηαη κε ειίθσζε ηεο 

ανξηήο ζε ζρήκα Cή S. Ζ ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε είλαη επηηαθηηθή θαη ελδείθλπηαη ζε αζζελείο 

κε ζπκπησκαηηθφ αλεχξπζκα αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο,ζε αζζελείο κε αζπκπησκαηηθφ ζαθνεηδέο 

αλεχξπζκα κεγέζνπο>5cm,ζε αζζελείο κε αζπκπησκαηηθφ αηξαθηνεηδέο αλεχξπζκα κεγέζνπο > 6cm 

θαη ζε αζζελείο κε ςεπδέο αλεχξπζκα (ηξαχκα, δηαηηηξαίλνλ έιθνο, κεηά απφ αλνηθηή 

απνθαηάζηαζε) αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Δπίζεο θάζε ξαγέλ αλεχξπζκα απνηειεί απφιπηε έλδεημε 

απνθαηάζηαζεο.  

Πέξα απφ ηελ θιαζζηθή κέζνδν, ε ζχγρξνλε ελδαγγεηαθή γίλεηαη δηα ηεο κεξηαίαο 

πξνζπέιαζεο, πξνψζεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ελδνκνζρεπκάησλ κε ζθνπφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 

αλεπξπζκαηηθνχ ζάθνπ απφ ηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία (Δηθφλα 1). Ζ κέζνδνο πξνυπνζέηεη 

εκπεξηζηαησκέλε κνξθνκέηξεζε ηεο ανξηήο θαη ηνπ αλεπξχζκαηνο θαη ηελ αθξηβή γλψζε ησλ 

δηαζέζηκσλ ελδναγγεηαθψλ κνζρεπκάησλ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 1. Έθπηπμε ζσξαθηθνχ 

ελδνκνζρεχκαηνο 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΘΧΡΑΚΟΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ 

 χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε θαηά Crawford, ζσξαθνθνηιηαθφ αλεχξπζκα ηχπνπ Η είλαη ην 

αλεχξπζκα πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ αξηζηεξή ππνθιείδην κέρξη ηελ άλσ κεζεληέξην αξηεξία, ηχπνπ ΗΗ 

απηφ πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ αξηζηεξή ππνθιείδην κέρξη ην δηραζκφ ηεο ανξηήο ζηηο θνηλέο ιαγφληεο 

αξηεξίεο, ηχπνπ ΗΗΗ απηφ πνπ εθηείλεηαη απφ ην 6o κεζνπιεχξην δηάζηεκα κέρξη ην δηραζκφ ησλ 

ιαγνλίσλ αξηεξηψλ θαη ηχπνπ IV απηφ πνπ είλαη θαζαξά ελδνθνηιηαθφ θαη εθηείλεηαη απφ ην 

δηάθξαγκα κέρξη ηηο ιαγφληεο αξηεξίεο. Μηα πέκπηε θαηεγνξία (ηξνπνπνίεζε ηεο ηαμηλφκεζεο 

Crawford θαηά Safi) είλαη ν ηχπνο V, δειαδή ην ζσξαθνθνηιηαθφ αλεχξπζκα πνπ εθηείλεηαη απφ ην 

6o κεζνπιεχξην δηάζηεκα έσο ην χςνο ηεο άλσ κεζεληεξίνπ αξηεξίαο (Δηθφλα 2). 
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Δηθόλα 2.  Ταμηλφκεζε ζσξαθνθνηιηαθνχ αλεπξχζκαηνο θαηά Crawford 

(fromKaplanJ.A. VascularAnesthesiasecondeditionChurchillLivingstonep.214) 

 

Σν αλεχξπζκα ηεο ζσξαθνθνηιηαθήο ανξηήο απνηειεί ην 10% ησλ ζσξαθηθψλ αλεπξπζκάησλ. 

Σα αλεπξχζκαηα απηά αθνξνχλ ηελ θαηηνχζα ζσξαθηθή θαη ηελ θνηιηαθή ανξηή ζε δηάθνξν κήθνο. 

Ζ έλδεημε γηα απνθαηάζηαζε βαζίδεηαη ζην κέγεζνο, ηε κνξθνινγία θαη ηε ζπκπησκαηνινγία 

ηνπ ζσξαθνθνηιηαθνχ αλεπξχζκαηνο. Ζ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε είλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε 

κέζνδνο, εθφζνλ απνθεχγεηαη ε ζσξαθνηνκή θαη ν απνθιεηζκφο ηεο ανξηήο. Σα πξψηκα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζεκαληηθή ειάηησζε ηεο ζλεηφηεηαο θαη ηεο λνζεξφηεηαο (παξαπιεγίαο). 

Δθαξκφδεηαη σο ακηγψο ελδναγγεηαθή ή σο πβξηδηθή ηερληθή. Ζ ακηγψο ελδναγγεηαθή 

απνθαηάζηαζε κε ζπξηδσηά κνζρεχκαηα είλαη ε ηδαληθή κέζνδνο, πνπ πξνυπνζέηεη πνιχ θαιή 

ππνδνκή θαη εμεηδίθεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ πβξηδηθή ηερληθή ζπλδπάδεη ηελ αλνηθηή ρεηξνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε ησλ ζπιαρληθψλ θαη λεθξηθψλ αξηεξηψλ θαη ηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε ηνπ 

ζσξαθηθνχ (πιένλ) αλεπξχζκαηνο. 

ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Σν αλεχξπζκα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο είλαη ζπρλφ, κε κέζε επίπησζε 5,9 αλά 100000 

πιεζπζκνχ. Ζ κέζε ειηθία ησλ αζζελψλ ηε ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο είλαη 65 εηψλ, θαη ζπκβαίλεη δχν 

έσο ηέζζεξηο θνξέο ζπρλφηεξα ζηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ. πλεζέζηεξνη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ην 

αλεχξπζκα ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο (Α.Θ.Α.) πεξηιακβάλνπλ ηελ ππέξηαζε, ηελ ππεξρνιεζηεξη-

λαηκία, πξνεγνχκελε ρξήζε θαπλνχ, λνζήκαηα θνιιαγφλνπ κε αγγεηαθή εληφπηζε, ή νηθνγελεηαθφ 

ηζηνξηθφ. Αζζελείο πνπ πξνζέξρνληαη γηα ηε παξνχζα λφζν έρνπλ πινχζην ηζηνξηθφ ζνβαξψλ 

ζπλνδψλ παζήζεσλ φπσο ζηεθαληαία λφζν, ζαθραξψδε δηαβήηε θαη απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα. 

Δπηπιένλ, κέρξη θαη 40%ησλ αζζελψλ πξνζέξρνληαη κε ζνξπβψδε ζπκπησκαηνινγία νθεηιφκελε ζε 

ξήμε, ηξαπκαηηζκφ, ή αιιαγή ζπκπησκάησλ θξίλνληαο σο ππεξεπείγνπζα ηελ θαηάζηαζε.9,10 
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Δηδηθφηεξα ν εηήζηνο επηπνιαζκφο ηνπ ανξηηθνχ δηαρσξηζκνχ αλέξρεηαη ζε 2-4 λέα 

πεξηζηαηηθά ζε 100000 πιεζπζκνχ. Ζ θπζηθή εμέιημή ηνπ νδεγεί ζε πςειή  ζλεηφηεηα. Δληφο ηνπ 

πξψηνπ 24ψξνπ θαηαιήγεη ην 1/3 ησλ αζζελψλ, ελψ νη κηζνί πεζαίλνπλ ζε 48 ψξεο. Αξηεξηαθή 

ππέξηαζε εκθαλίδεη ε πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ (70-80%). Ο ανξηηθφο δηαρσξηζκφο ζηηο γπλαίθεο 

εκθαλίδεηαη ζπρλά θαηά ηελ θχεζε (κέρξη 50% ησλ γπλαηθψλ πνπ αζζελνχλ). 

ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΗ ΓΗΑΓΝΧΖ 

Αξρηθά γηα ηε δηάγλσζε αλεπξχζκαηνο ζσξαθηθήο ανξηήο δε παξαβιέπεηαη ην ηζηνξηθφ θαη ε 

θιηληθή εμέηαζε. Γηελεξγνχληαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θαξδηαθήο θαη λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο (CPK, Hb, Hct, θξεαηηλίλε, ιεπθά, γαιαθηηθφ νμχ). Σν ειεθηξνθαξδην-γξάθεκα (ΖΚΓ) 

θαη ε απιή αθηηλνγξαθία ζψξαθα πξέπεη λα γίλνληαη άκεζα. ηελ αθηηλνγξαθία ζψξαθα παζνινγηθά 

επξήκαηα φπσο αηκνζψξαθαο θαη δηεχξπλζε ηνπ κεζνζσξαθίνπ παξνπζηάδνληαη ζε ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ αζζελψλ (80%) ζηελ πεξίπησζε ξήμεο ηνπ αλεπξχζκαηνο. ηε ζπλέρεηα ε απεηθνληζηηθή 

κειέηε ζπκπιεξψλεηαη κε α) αμνληθή ηνκνγξαθία / αγγεηνγξαθία ελδερνκέλσο κε επηπξφζζεηε  

3-δηάζηαηε απεηθφληζε, β) καγλεηηθήηνκνγξαθία / αγγεηνγξαθία σο ελαιιαθηηθή ιχζε θαη γ) 

ςεθηαθή ανξηνγξαθία ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ην δηνηζνθάγεην 

ππεξερνγξάθεκα εηδηθά ζε δηαρσξηζκφ ηεο ανξηήο ή δηαρσξηζηηθφ αλεχξπζκα θαζψο είλαη ζε ζέζε 

λα εληνπίζεη κε κεγάιε αθξίβεηα ελδερφκελε ζπκκεηνρή ησλ ζηεθαληαίσλ ζην δηαρσξηζκφ, ηελ πχιε 

εηζφδνπ ζηνλ ςεπδή απιφ θαη λα δηαρσξίζεη ην ςεπδή απφ ηνλ αιεζή απιφ. Σν ηειεπηαίν δεδνκέλν 

ελζαξξχλεη ηε ρξήζε ηνπ δηνηζνθάγεηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο θαη κέζα ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζακε 

ζηφρν ηνλ νξζφ απνθιεηζκφ ηνπ αλεπξπζκαηηθνχ ζάθνπ. 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ 

ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ  (ΑΘΑ) 

 Ζ ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε γίλεηαη κέζσ πεξηθεξηθήο αξηεξίαο - ζπλήζσο κεξηαίαο θαη 

ζπζηήκαηα πξνψζεζεο κεγάιεο δηακέηξνπ (νδεγά ζχξκαηα, θαζεηήξεο, ζεθάξηα θαη ελδνπξνζέζεηο) 

ηνπνζεηνχληαη παιίλδξνκα ζην αξηεξηαθφ - ανξηηθφ ζθέινο. Με ηε βνήζεηα ζθηαγξαθηθήο νπζίαο κε 

ζπλερή αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν νξίδεηαη ε ζέζε ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη 

ζηαζεξή ζέζε ηνπ κνζρεχκαηνο. Μεγάιε ζεκαζία έρεη ε ζηήξημε θαη ε επαθή – ζθξάγηζε ηνπ 

κνζρεχκαηνο ζηα δπν ζεκεία πξφζθπζεο  (θεληξηθφ - πεξηθεξηθφ) ή δψλεο ζηήξημεο - επαθήο. 

πoπδαηφηεξε είλαη ε θεληξηθή δψλε ζηήξημεο ηφζν γηα ηελ απνθπγή ελδνδηαθπγήο φζν θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ κεηαλάζηεπζεο ηνπ ελδναπιηθνχ κνζρεχκαηνο. Δπηπιένλ είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε 

ηθαλνχ κήθνπο θεληξηθά απρέλα ψζηε λ' απνθεπρζεί ν απνθιεηζκφο ηεο αξηζηεξήο ππνθιείδηνπ 

αξηεξίαο. Έηζη ν θαζεηεξηαζκφο ηεο αξηζηεξήο βξαρηνλίνπ θαη ε αληίζηνηρε πξνψζεζε νδεγψλ 

ζπξκάησλ απφ απηήλ είλαη ρξήζηκε δηεγρεηξεηηθά ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ηνπνζέηεζεο 

θεληξηθά, φζν θαη ηνλ έιεγρν ηεο βαηφηεηαο ηεο αξηζηεξήο ππνθιεηδίνπ κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ελδνπξφζεζεο.9,10 

Ηδηαίηεξα ζε πεξίπησζε απνθιεηζκνχ ηεο αξηζηεξήο ππνθιείδηαο αξηεξίαο ζπλίζηαηαη ε 

δεκηνπξγία παξάθακςεο απφ ηελ αξηζηεξή θαξσηίδα ζηελ αξηζηεξή ππoθιείδηα αξηεξία γηα 

επαλαηκάησζή ηεο.  
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ 

ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ 

α)  Ληγφηεξν επεκβαηηθή – κηθξφηεξν ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα 

β)  Μπνξεί λα πξνεγεζεί ή λα αθνινπζήζεη άκεζα ηε ρεηξνπξγηθή ζεξαπεία άιισλ απεηιεηηθψλ γηα 

ηε δσή θαθψζεσλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξαπκαηηθήο ξήμεο ηεο ανξηήο. 

γ)  Απνθπγή ζσξαθνηνκήο  

δ) Απνθπγή ανξηηθνχ απνθιεηζκνχ, θαξδηνπλεπκνληθήο παξάθακςεο- ππνζεξκίαο θαη πεξηνξηζκφο 

αηκνξξαγηθψλ επηπινθψλ  

ε) Μεησκέλνο θίλδπλνο ηζραηκηθψλ επηπινθψλ απφ ζπιαγρληθά αγγεία θαη ηελ πξφζζηα λσηηαία 

αξηεξία 

ζη) Μηθξφο ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο 

δ)  Μηθξφηεξεο απψιεηεο αίκαηνο  

ε)  Μεησκέλε κεηεγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα θαη λνζεξφηεηα 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΘΧΡΑΚΗΚΖ 

ΑΟΡΣΖ10 

α)  Μήθνο δψλεο θεληξηθήο ζηήξημεο (> 10 mm) 

β)  Δπέθηαζε ηεο ξήμεο ζην ανξηηθφ ηφμν εγγχο ηεο ΑΡ ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο  

γ)  Έληνλε γσλίσζε ηνπ άπσ ηκήκαηνο ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ 

δ)  Πξνζπέιαζε (δηάκεηξνο έμσ ιαγνλίσλ >7mm,ζεθάξη 22-24 Fr )  

ε)  Με δηαζέζηκν ελδνκφζρεπκα θαηάιιειεο δηακέηξνπ 

ζη) Κιαζζηθνί πεξηνξηζκνί (λεθξνπάζεηα, αιιεξγίεο, ειηθία < 18 εηψλ)  

ΑΝΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΧΝ 

ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ – Thoracic Δndovascular Aortic  Repair (TEVAR)  

Γελ παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηελ χπαξμε ζνβαξψλ ζπλνδψλ παζήζεσλ - 

κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ, πνπ θζάλεη κέρξη θαη ην 60%, πξνζέξρεηαη κε ηελ έλδεημε ηνπ επείγνληνο 

ιφγσ ξήμεο, ηξαπκαηηθήο έλαξμεο, αηθλίδηαο αιιαγήο ησλ ζπκπησκάησλ θαη θπζηθά επηδείλσζεο 

ηεο πξφγλσζεο. Έηζη ε  πξναλαηζζεηηθή εθηίκεζε αξρίδεη κε ηελ επηβεβαίσζε ζπλνδψλ παζήζεσλ 

θαη θχξηα ηελ χπαξμε πξνεγνχκελνπ παξνδηθνχ ή κφληκνπ ηζραηκηθνχ αγγεηαθνχ επεηζνδίνπ  πνπ 

απμάλνπλ ηελ επηθηλδπλφηεηα ζε πηζαλνχο ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο νδεγψλ ζπξκάησλ ή 

θαζεηήξσλ ζηελ ανξηή θαη ζε πηζαλά αζεξσκαηηθά έκβνια ζηνλ εγθέθαιν. Ζ πεξηνρηθή αλαηζζεζία 

απνθεχγεηαη θαη ελέρεη ηνπο θηλδχλνπο ηνπ μχπληνπ ή αλήζπρνπ αζζελνχο, ηεο αδπλακίαο αλεθηήο 

απφ ηνλ αζζελή πηψζεο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαηά ηε θάζε έθπηπμεο ηνπ κνζρεχκαηνο, αδπλακία 

ελδερφκελεο ρξήζεο δηνηζνθάγεηνπ ππέξερνπ γηα ζαθή απεηθφληζε αιεζνχο – ςεπδνχο απινχ, 

δπζθνιία θαζεηεξηαζκνχ αξηζηεξήο βξαρηνλίνπ αξηεξίαο - αλ θαη ε ηειεπηαία κπνξεί λα 

θαζεηεξηαζηεί κε ηε δηελέξγεηα ηνπηθήο αλαηζζεζίαο. Δπηπιένλ ε πεξηνρηθή αλαηζζεζία κε ηνλ 

ζπκπαζεηηθφ απνθιεηζκφ πνπ επηθέξεη θαη ηε ζπλαθφινπζε πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο απμάλεη 

ηε δξακαηηθή εκθάληζε ηεο ηζραηκίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ φπσο θαη θαζπζηεξεί ηελ έγθαηξε 

δηαπίζησζή ηνπ.11 Ζ γεληθή αλαηζζεζία είλαη ε αλαηζζεζία εθινγήο πνπ επηηξέπεη ηελ απζηεξή 
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ξχζκηζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, δηεπθνιχλεη ηελ έθπηπμε ζην θεληξηθφ ζεκείν πξφζθπζεο θαη 

ελδερνκέλσο βνεζάεη ζηε δηάζσζε ηεο αξηζηεξήο ππνθιείδηαο αξηεξίαο. αθψο ε γεληθή 

αλαηζζεζία εθηφο απφ ηα παξαπάλσ πιενλεθηήκαηα δηεπθνιχλεη κε ηνλ έιεγρν ηεο αλαπλνήο θαζψο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγγεηνγξαθίαο κπνξνχκε λα ζηακαηήζνπκε πξνζσξηλά ηηο αλαπλεπζηηθέο 

θηλήζεηο θαη ζπλεπψο λα πεηχρνπκε επθξηλέζηεξε απεηθφληζε.12Ζ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία έρεη 

πξψηηζην ζηφρν ηελ αηκνδπλακηθή ζηαζεξφηεηα κε ηελ απνθπγή ππεξβνιηθήο απάληεζεο ζηε 

ιαξπγγνζθφπεζε θαη ηε δηαζσιήλσζε ηνπ αζζελνχο. Ζ επαξθήο αλαιγεζία είλαη απαξαίηεηε, ελψ 

ηνπνζέηεζε αξηεξηαθήο γξακκήο επηηξέπεη ηνλ άκεζν έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Γηα ηνλ ίδην 

ιφγν αγγεηνζπζπαζηηθά θαη αγγεηνδηαζηαιηηθά θάξκαθα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκα γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Ο αζζελήο απνδηαζσιελψλεηαη άκεζα γηα θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

λεπξνινγηθήο εηθφλαο θαη αλάινγα κε ηε δηεγρεηξεηηθή ηνπ πνξεία θαη ηελ έθηαζε ηνπ κνζρεχκαηνο 

απνθαζίδεηαη ε δηαθίλεζε ηνπ ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) ή ηε Μνλάδα 

Μεηαλαηζζεηηθήο Φξνληίδαο (ΜΜΑΦ) 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΝΓΟΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΧΝ 

ΘΧΡΑΚΗΚΖ ΑΟΡΣΖ – Thoracic Δndovascular Aortic  Repair (TEVAR)   

α) Νεθξηθή αλεπάξθεηα ζρεηηδφκελε κε ηε ρνξήγεζε ζθηαζηηθνχ  

β) Καξδηαθή αλεπάξθεηα ζρεηηδφκελε κε ηελ αχμεζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ φγθνπ ζε αζζελείο κε 

πξνυπάξρνληα θαξδηαθά λνζήκαηα ε λεθξνπαζείο 

γ)   Παξαπιεγία ζρεηηδφκελε κε ηε απφθξαμε ηνπ εθθπηηθνχ ζηνκίνπ ηεο αξηεξίαο ηνπ 

Adamkiewicz 

δ)   Δκβνιηθέο επηπινθέο απφ ηνπο δηεγρεηξεηηθνχο ρεηξηζκνχο  

ε)  Καθψζεηο ζην αξηεξηαθφ ηνίρσκα θαηά ηελ εηζαγσγή θαη πξνψζεζε ησλ ελδαγγεηαθψλ 

πξνζέζεσλ 

ζη) Ρήμε ηεο ανξηήο θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ ελδαγγεηαθψλ ζπζθεπψλ ε θαηά ηελ 

δηαζηνιή ηνπο 

ε)   Δλδνδηαθπγή- θαζπζηεξεκέλε ξήμε 

δ)   Μεηαλάζηεπζε ηνπ κνζρεχκαηνο 

Ζ ηζραηκία ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ απνηειεί κηα ζεκαληηθή επηπινθή θαη ε κεηεγρεηξεηηθή 

παξαπιεγία είλαη ε πην θαηαζηξνθηθή επηπινθή πξνθαινχκελε απφ ηζραηκία ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ 

θαη έκθξαθην. Αλ θαη κε ηε ηνπνζέηεζε ελδνκνζρεχκαηνο απνθεχγεηαη ν ανξηηθφο απνθιεηζκφο θαη 

πξνθαινχληαη ειάρηζηα επεηζφδηα ππφηαζεο απφ αηκνδπλακηθέο δηαηαξαρέο ή απψιεηα αίκαηνο, 

σζηφζν δελ πεξηνξίδεηαη ε ηζραηκία ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ. Ζ επίπησζε ηεο παξαπιεγίαο ή 

παξαπάξεζεο κεηά απφ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξπζκάησλ ζσξαθηθήο ανξηήο ζε δηάθνξεο 

κειέηεο πεξηγξάθεηαη απφ 0% έσο 8%.13 πζρεηηδφκελνη παξάγνληεο εκθάληζεο παξαπιεγίαο 

απνηεινχλ: o απνθιεηζκφο ηεο ππνθιεηδίνπ αξηεξίαο ρσξίο ζπλνδφ επαλαγγείσζε, ε λεθξηθή 

αλεπάξθεηα, πξνυπάξρνπζα αλνηθηή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο θαη αξηζκφο 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ stents >3.14 Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ε ππφηαζε, ε 

αζεξνζθιεξσηηθή λφζνο ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο θαη ε απφθξαμε ηεο έζσ ιαγνλίνπ αξηεξίαο, πνπ 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε βιάβε ή αδπλακία ηνπ παξάπιεπξνπ δηθηχνπ λα εμαζθαιίζεη επαξθή αηκάησζε 

ζην λσηηαίν κπειφ.15,16,17 Με δεδνκέλε ηελ εκθάληζε παξαπιεγίαο σο ηελ θαηαζηξεπηηθή επηπινθή 
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ηεο ΣEVAR ε πξνζνρή επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηελ πξφιεςε φζν θαη ηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε. Με 

απμεκέλε ζπζρέηηζε επί κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο δηεγρεηξεηηθά <75 mmHg,  θαη ηε ζπρλά 

θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ηεο επηπινθήο,13 ε δηαηήξεζε ςειφηεξεο κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο (80-90 

mmHg) θαη ε ηνπνζέηεζε ππαξαρλνεηδνχο θαζεηήξα παξνρέηεπζεο ηνπ ΔΝΤ (Cerebrospinal Fluid 

Drainage) γηα δηαηήξεζε πίεζεο ΔΝΤ 10-12 mmHg απνηεινχλ ηα θχξηα κέηξα πξφιεςεο θαη 

αληηκεηψπηζεο αληίζηνηρα ηεο επηπινθήο.18,16,19 Αλαθέξζεθε ήδε ε άκεζε απνδηαζσιήλσζε ηνπ 

αζζελνχο. Ζ πξάμε απηή ελζαξξχλεηαη θαη απφ ηε ζχληνκε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, ε νπνία κεηά 

βίαο μεπεξλά ηε κία ψξα σο θχξην ρεηξνπξγηθφ ρξφλν ζην δηθφ καο θέληξν. Έηζη πνιχπινθα 

δηαγλσζηηθά κέζα φπσο ηα ζσκαηναηζζεηηθά πξνθιεηά δπλακηθά (SEPs) θαη ηα δπλακηθά πξνθιεηά 

δπλακηθά (MEPs)20 παχνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη. Δλψ κέηξα, φπσο ε δηαηήξεζε ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα θαη ε ελδερφκελε παξνρέηεπζε εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ 

απνηεινχλ ηα θχξηα κέηξα πξφιεςεο – απνθπγήο θαη ζεξαπείαο αληίζηνηρα ηεο ηζραηκίαο ηνπ 

λσηηαίνπ κπεινχ. Δμάιινπ δελ παξαβιέπνληαη νη θίλδπλνη απφ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαζεηήξα ζηνλ 

ππαξαρλνεηδή ρψξν θαη αθνξνχλ επηπινθέο φπσο ελδνθξάληα ππφηαζε, ππαξαρλνεηδέο αηκάησκα, 

κφιπλζε θαη απφθξαμε ηνπ θαζεηήξα.11 

ΑΝΔΤΡΤΜΑ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ 

ε γεληθέο γξακκέο φηαλ κηινχκε γηα παζήζεηο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο γίλεηαη ιφγνο γηα δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο παζήζεσλ, ηελ απνθξαθηηθή θαη ηελ αλεπξπζκαηηθή λφζν ηεο θνηιηαθήο 

ανξηήο.21 Χο αλεπξπζκαηηθή λφζνο ηεο θνηιηαθήο ανξηήο νξίδεηαη κηα κφληκε, εληνπηζκέλε δηάηαζε 

ηεο θνηιηαθήο ανξηήο πνπ νθείιεηαη ζε δνκηθέο αιινηψζεηο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαη ε εγθάξζηα 

δηάκεηξνο ηεο ππεξβαίλεη ην 50% ηεο θπζηνινγηθά αλακελφκελεο δηακέηξνπ ζ‘ εθείλν ην 

ζεκείν.22Δπνκέλσο αλ ππνινγίζνπκε ην 50% ηεο θπζηνινγηθήο ππνλεθξηθήο ανξηήο (2cm), 

αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο ζεσξείηαη θάζε κφληκε δηάηαζε κεγαιχηεξε απφ 3 cm. 

ΠΑΘΟΓΔΝΔΗΑ  

Σν ηνίρσκα ηεο ανξηήο πεξηέρεη εθηφο απφ ιεία κπτθά θχηηαξα, ηηο ζεκαληηθέο πξσηεΐλεο ηνπ 

δηάκεζνπ ηζηνχ, ειαζηίλε θαη θνιιαγφλν, νη νπνίεο έρνπλ νξγαλσκέλε ζπγθεληξηθή δηάηαμε, έηζη 

ψζηε λα αληέρνπλ ζηελ αξηεξηαθή πίεζε.Ζ ειαζηίλε απνηειεί ην θχξην ζπζηαηηθφ ηνπ ανξηηθνχ 

ηνηρψκαηνο πνπ αληηζηέθεηαη ζηηο ελδναπιηθέο ηάζεηο θαη απνηξέπεη ην ζρεκαηηζκφ αλεπξπζκάησλ, 

ελψ ην θνιιαγφλν δξα σο έλα ηζρπξφ δίθηπν πξνζηαζίαο πνπ εκπνδίδεη ηε ξήμε κεηά ηε δεκηνπξγία 

ηνπ αλεπξχζκαηνο. 23 

ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΧΝ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ 

Με γλψκνλα ηα επξήκαηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο έρεη πξνηαζεί ε κνξθνινγηθή 

ηαμηλφκεζε θαηά Allenbergθαη Eurostar.  

Ζ κνξθνινγηθή εθηίκεζε θαηεπζχλεη θαη ηελ επηινγή ηεο ζεξαπεπηηθήο κεζφδνπ. Οη ηχπνη Η 

θαη ΗΗ θαηά Allenberg (ή A, B, Γ, Γ θαηά  Eurostar) είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζνχλ ελδαγγεηαθά, 

ελψ ν ηχπνο IIIαπνηειεί αληέλδεημε γηα ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε. Μνξθνινγηθά ινηπφλ ηα 

πεξηζζφηεξα ΑΚΑ είλαη αηξαθηνεηδή, μεθηλψληαο ιίγν κεηά ηηο λεθξηθέο αξηεξίεο θαη θαηαιήγνληαο 

ζηνλ ανξηηθφ δηραζκφ.  
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Δθηφο απηνχ ηα αλεπξχζκαηα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο ηαμηλνκνχληαη ηνπνγξαθηθά θαη αλάινγα 

κε ηε ζρέζε ηνπο σο πξνο ηηο λεθξηθέο θαη ηηο ζπιαρληθέο αξηεξίεο (εκπίπηνληαο έηζη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ζσξαθνθνηιηαθψλ αλεπξπζκάησλ).  

Σέινο κε βάζε ηελ αηηηνπαζνγέλεηά ηνπο ηα ΑΚΑ ηαμηλνκνχληαη ζε  εθθπιηζηηθά πνπ 

απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε (80%) θαηεγνξία, ζε κπθσηηθά, ζε θιεγκνλψδε, ζε κεηαηξαπκαηηθά, ζε 

νθεηιφκελα ζε παζήζεηο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, ζε αγγεηΐηηδεο θαη άιια ζπαληφηεξα. 

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ      

Ζ θιαζζηθή πξνζέγγηζε ζην αλεχξπζκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο είλαη ε αλνηθηή ρεηξνπξγηθή 

απνθαηάζηαζε, ε νπνία ζπλνδεχεηαη απφ ζλεηφηεηα 1,4% - 6,5%, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα 

απμεζεί κέρξη 20%, εάλ νη αζζελείο βξίζθνληαη ζε πςειφ ρεηξνπξγηθφ θίλδπλν εμαηηίαο ζνβαξψλ 

ζπλνδψλ παζήζεσλ θαη κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη 50%, φηαλ ε επέκβαζε εθαξκφδεηαη ζε 

επείγνπζεο θαηαζηάζεηο νθεηιφκελεο ζε ξήμε αλεπξχζκαηνο.24 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, κία ιηγφηεξν επεκβαηηθή  ελαιιαθηηθή ηερληθή ζε 

ζρέζε κε ηελ αλνηθηή επέκβαζε έρεη αλαπηπρζεί κε άξηζηα απνηειέζκαηα κε ηε ρξήζε 

ελδνκνζρεπκάησλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ελδναπιηθά θαη απνθιείνπλ ηνλ αλεπξπζκαηηθφ ζάθν απφ ηε 

ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. Ζ επηηπρία ηεο ελδαγγεηαθήο απνθαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ αλεπξπζκαηηθνχ ζάθνπ θαη ηελ απνπζία δηεγρεηξεηηθψλ θαη κεηεγρεηξεηηθψλ 

επηπινθψλ εμαξηάηαη απφ ηελ αθξηβή επηινγή αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηε κνξθνινγία ηνπ 

αλεπξχζκαηνο.25,26 Απφ ηελ άιιε φκσο νη ελδείμεηο ηεο ηξνπνπνηνχληαη, σο απνηέιεζκα ηεο εμέιημεο 

πιηθψλ (ελδνκνζρεπκάησλ) θαη απεηθνληζηηθψλ κέζσλ. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ε λέα γεληά ησλ 

ελδναγγεηαθψλ κνζρεπκάησλ κε ππεξλεθξηθή ζηήξημε, θαζψο επεθηείλνληαο ην θεληξηθφ ζεκείν 

πξφζθπζεο θεθαιηθά, έρνπλ δηεπξπλζεί ηα θξηηήξηα επηινγήο αζζελψλ γηα ελδναγγεηαθή 

απνθαηάζηαζε (αλεπξπζκαηηθφο ζάθνο κε θνληφ, ειηθνεηδή ή γσληψδε απρέλα), ελψ παξάιιεια 

πεξηνξίδνληαη νη θίλδπλνη πεξηθεξηθήο κεηαλάζηεπζεο ή ηχπνπ Η θεληξηθήο ελδνδηαθπγήο.26 

Οπσζδήπνηε ν ειεχζεξνο ελδνλάξζεθαο (stent) ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηνπ κνζρεχκαηνο, 

επηθαιχπηεη ηα ζηφκηα ησλ λεθξηθψλ αξηεξηψλ θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε ζηηο λεθξηθέο 

αξηεξίεο (εκβνιή ελδερνκέλσο), ζην λεθξηθφ παξέγρπκα ή λα επεξεάζνπλ ηε λεθξηθή ιεηηνπξγία. 
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Οη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαηαιήγνπλ ζε αληηθαηηθά ζπκπεξάζκαηα θαη ην ζέκα πξνθαιεί έληνλεο  

ακθηζβεηήζεηο.27,28 

Ζ βξαρχηεξε κεηεγρεηξεηηθή αλάξξσζε θαη ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία έρνπλ θαηαζηήζεη 

ηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξπζκάησλ, ηδίσο θνηιηαθήο ανξηήο σο κηα ειθπζηηθή 

ελαιιαθηηθή ηερληθή ζε ζρέζε κε ηελ θιαζζηθή αλνηθηή επέκβαζε.Έρεη ζεσξεζεί φηη  ε 

ηαρείααλάξξσζε νθείιεηαη ζην κηθξφ ρεηξνπξγηθφ  ηξαχκα θαη ζην κεησκέλν ρξφλν ηζραηκίαο – 

επαλαηκάησζεο ζε φξγαλα φπσο ν εληεξηθφο ζσιήλαο θαη ηα θάησ άθξα.29,30 Σίζεηαη ην εξψηεκα σο 

πξνο ην βαζκφ πνπ δηεγείξεη ε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε ηε θιεγκνλψδε απάληεζε. Έηζη θάπνηνη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο φπσο πηζηνπνηείηαη κε ηελ απμεκέλε 

ππξεηηθή θίλεζε, ηελ ππφηαζε θαη ηελ απμεκέλε παξαγσγή ηνπ παξάγνληα α λέθξσζεο ηνπ φγθνπ 

[tumornecrosisfactoralpha (TNF-a)], ελψ άιινη εξεπλεηέο κηινχλ γηα κεησκέλε αληίδξαζε. Αλ θαη ε 

βιάβε ηζραηκίαο – επαλαηκάησζεο πθίζηαηαη ιηγφηεξν ζηελελδναγγεηαθή ηερληθή ζε ζρέζε κε ηελ 

αλνηθηή επέκβαζε, σζηφζν ε πξψηε πξνθαιεί ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε ιεπθνθπηηάξσλ θαη 

αηκνπεηαιίσλ θαη αλεπηζχκεηε νμεηδσηηθή δξάζε ζηε ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλσλ νξγάλσλ.31 

Δπηπιένλ ε ρξήζε ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ πξνθαιεί πξφζζεηε αληίδξαζε, πνιχπινθε θαη δχζθνια 

θαηαλνεηή παξά ηελ επηβεβαησκέλε λεθξνηνμηθφηεηα ησλ ζθηαζηηθψλ. 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ ΓΗΑ ΡΖΞΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ 

Με βάζε ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαη ηελ χπαξμε παξαγφλησλ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε λφζν είλαη αλαγθαία ε έγθαηξε αμηνιφγεζή ηνπο. Παξάγνληεο θηλδχλνπ φπσο ην αλδξηθφ θχιν, 

ε ιεπθή θπιή, ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ΑΚΑ, ην θάπληζκα, ε αξηεξηαθή ππέξηαζε, ε 

ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ε πεξηθεξηθή αξηεξηνπάζεηα θαη ε ζηεθαληαία λφζνο ιακβάλνληαη ππφςε. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηε πεξηνδηθή  ρξνληθά εθηίκεζε ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ απνθπγή 

ηεο ελδερφκελεο ξήμεο κε ηελ απμεκέλε ζλεηφηεηα θαη λνζεξφηεηα (Πίλαθαο 1). 
 

Πίλαθαο 1. Παξάγνληεο ξήμεο αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο32 

 

 ΥΑΜΖΛΟΤ ΔΝΓΗΑΜΔΟΤ ΤΦΖΛΟΤ 

ΓΗΑΜΔΣΡΟ <5 εθ. 5-6εθ. > 6εθ. 

ΓΗΟΓΚΧΖ  <0,3 εθ./έηνο 0,3-0,6εθ./έηνο > 0,6εθ./έηνο 

ΚΑΠΝΗΜΑ/  

ΥΡ. ΑΠΟΦΡΑΚΣ. 

ΠΝΔΤΜΟΝΟΠΑΘΔΗΑ 

θαζφινπ/ 

ειαθξά 

Μέηξηα Αξθεηά/ζηεξνεηδή αγσγή 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΟ 

ΗΣΟΡΗΚΟ  

Απνπζία Έλαο ζπγγελήο Πνιινί ζπγγελείο 

ΤΠΔΡΣΑΖ  Καλνληθή Α.Π. Διεγρφκελε Με ειεγρφκελε 

ΥΖΜΑ 

ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ  

Αηξαθηνεηδέο αθνεηδέο Πνιχ έθθεληξν 

ΣΟΗΥΧΜΑΣΗΚΖ ΣΑΖ  Υακειή 

(35N/cm²) 

Μέζε (40N/cm²) Τςειή (45N/cm²) 

ΦΤΛΟ  _ Άξξελεο Θήιεηο 
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ΔΝΓΔΗΞΔΗ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΛΗΑΚΖ 

ΑΟΡΣΖ 

α) Αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο (ΑΚΑ)> 5,5 εθ. (άλδξεο) ελδηάκεζνπ  θηλδχλνπ 

β)   ΑΚΑ 4,5-5,0 εθ. (γπλαίθεο) θαη ζε αζζελείο πςεινχ  θηλδχλνπ 

γ)   ΑΚΑ 4,5-5,5 εθ. εάλ δηνγθψλεηαη >1εθ./έηνο ή επηδείλσζεο ζπκπησκάησλ ή χπαξμεο 

θαηάιιεινπ ελδνκνζρεχκαηνο. 

Αλ θαη θαίλεηαη φηη ην κέγεζνο ηνπ αλεπξχζκαηνο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν γηα ηελ 

ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε, σζηφζν ε απφθαζε γηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε πξέπεη λα εμαην-

κηθεχεηαη. 33 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΣΔΝΓΔΗΞΔΗ ΓΗΑ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ 

ΚΟΗΛΗΑΚΖ ΑΟΡΣΖ 

α)  Ζιηθία κηθξφηεξε ησλ 18 εηψλ 

β)  Κχεζε θαη γαινπρία 

γ)  Καθνήζεο παρπζαξθία ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθήο αθηηλνζθφπεζεο θαη αδπλακία ζηήξημεο ησλ 

εηδηθψλ ηξαπεδηψλ 

δ)  νβαξή ζξνκβνθηιία ιφγσ θηλδχλνπ αηκνξξαγίαο θαη ζξφκβσζεο. 

ε)  Ννζήκαηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη αγγεηΐηηδεο 

ζη) Δλεξγφο ζπζηεκαηηθή ινίκσμε 

δ)  Αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο θάησ κεζεληεξίνπ αξηεξίαο 

ε) Υξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα. Βέβαηα ε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο 

ανξηήο ζεσξείηαη αζθαιήο φηαλ ε ηηκή ηεο θξεαηηλίλεο είλαη <1,7gr/dl κεηά απφ θαιή 

πξνιεπηηθή ελπδάησζε θαη ρνξήγεζε αθεηπινθπζηεΐλεο. 

ζ)  Γελ έρεη απνδεηρζεί ε αζθάιεηα ηεο  κεζφδνπ γηα κπθσηηθά αλεπξχζκαηα. 

ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Ζ ρεηξνπξγηθή πξνζπέιαζε γίλεηαη κέζσ πεξηθεξηθήο αξηεξίαο - ζπλήζσο κεξηαίαο θαη 

ζπζηήκαηα πξνψζεζεο κεγάιεο δηακέηξνπ (νδεγά ζχξκαηα, θαζεηήξεο, ζεθάξηα θαη ελδνπξνζέζεηο) 

πξνσζνχληαη θαη νδεγνχληαη σο ην ζάθν ηνπ αλεπξχζκαηνο. Με ηε βνήζεηα ζθηαγξαθηθήο νπζίαο κε 

ζπλερή αθηηλνζθνπηθφ έιεγρν νξίδεηαη ε ζέζε ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη εμαζθαιίδεηαη ε νξζή θαη 

ζηαζεξή ζέζε ηνπ κνζρεχκαηνο.  

AΝΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΗΚΖΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ 

Γηάθoξεο ηερληθέο έρνπλ εθαξκνζηεί ζηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξπζκάησλ 

θνηιηαθήο ανξηήο, φπσο ε γεληθή αλαηζζεζία, ζπλδπαζκέλε γεληθή θαη επηζθιεξίδηoο, ζπλδπαζκέλε 

ξαρηαία θαη επηζθιεξίδηoο  ή ηνπηθή αλαηζζεζία κε ήπηα θαηαζηνιή.434-36 Απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε 

αζθάιεηα ηνπ αξξψζηνπ άζρεηα κε ηελ αλαηζζεηηθή ηερληθή έηζη ψζηε λα ππάξρεη αηκνδπλακηθή 

ζηαζεξφηεηα, κε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ αγγεηνδξαζηηθψλ θαξκάθσλ, δηαηήξεζε 

ελδναγγεηαθνχ φγθνπ ρσξίο ππεξβνιηθή ρνξήγεζε πγξψλ θαη ηέινο δηαηήξεζε θαξδηαθήο, 

αλαπλεπζηηθήο, λεθξηθήο θαη εyθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο εμαζθαιίδovηαο παξάιιεια άξηζηεο 

ζπλζήθεο γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο επέκβαζεο. 37 
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Οη παξαπάλσ ζηφρνη δε δηαθέξνπλ θαη ζηελ αλνηθηή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο 

ανξηήο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο αηκάησζεο δσηηθψλ νξγάλσλ θαη ε  δηαηήξεζε ζηαζεξψλ αηκνδπλακηθψλ 

ζπλζεθψλ επηηπγράλεηαη κε ππεξβνιηθή ρνξήγεζε πγξψλ ελδνθιέβηα θαη κεγαιχηεξε αλαθαηαλνκή 

φγθνπ. Δίηε επηιέγεηαη ε γεληθή αλαηζζεζία, είηε ν ζπλδπαζκφο γεληθήο θαη επηζθιεξηδίνπ δελ 

ππάξρεη δηαθνξά ζηελ επίηεπμε άξηζησλ δηεγρεηξεηηθψλ ζπλζεθψλ αλάκεζα ζηηο δχν επηιεγφκελεο 

ηερληθέο. 

ε φηη αθνξά ηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξπζκάησλ θνηιηαθήο ανξηήο επηιέγεηαη ε 

πεξηνρηθή αλαηζζεζία θαη κάιηζηα ν ζπλδπαζκφο ξαρηαίαο θαη επηζθιεξηδίoπ ή πεξηζζφηεξν κφλν ε 

ξαρηαία κε ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε πιενλεθηεκάησλ φπσο: βξαρχηεξεο δηάξθεηαο λνζειεία ζηε 

Μνλάδα Μεηαλαηζζεηηθήο Φξνληίδαο (ΜΜΑΦ) ζε ζπλδπαζκφκεησκέλε παξακνλή αζζελνχο ζην 

Ννζνθνκείν. Δπίζεο  κε ηε ξαρηαία αλαηζζεζία εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ αζζελνχο 

εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο ρξήζεο αλαηζζεηηθψλ - θαξδηνθαηαζηαιηηθψλ θαξκάθσλ εηζαγσγήο ζηε 

γεληθή αλαηζζεζία, κεησκέλε παξέκβαζε ζηε κεραληθή ηνπ πλεχκνλα κε ηελ απνθπγή ηεο 

δηαζσιήλσζεο, κεησκέλε απειεπζέξσζε θαηερνιακηλψλ, θαη κεησκέλε δηεγρεηξεηηθά απψιεηα 

αίκαηνο κε δηαηήξεζε αηκνδπλακηθήο ζηαζεξφηεηαο. Δπίζεο επηηπγράλεηαη έγθαηξε έλδεημε 

αλαθπιαθηηθψλ θαη αλαθπιαθηoεηδψλ αληηδξάζεσλ κε ππνθεηκεληθά ελνριήκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ άξξσζην, φπσο θαη δηαπηζηψλεηαη έγθαηξα ππφλνηα επηπινθήο -  ξήμεο κε αλαθνξά 

πφλνπ ε κνπδηάζκαηνο άθξσλ απφ ηνλ μχπλην άξξσζην38 Δπηπξφζζεηα, φπσο έρεη δηαπηζησζεί θαη 

θαηαρσξεζεί ζε δηθή καο κειέηε, ε επηζθιεξίδηνο είλαη ρξεζηκφηαηε ζε επαλεγρείξεζε ηνπ 

αζζελνχο εμαηηίαο επηπινθήο. Σφηε ε εκθάληζε παξαπάξεζεο απφ κεησκέλε πεξηθεξηθά άξδεπζε 

ηζηψλ δηαπηζηψλεηαη άκεζα  ζε μχπλην άξξσζην θαη κεηά ηελ  απνδξνκή ηεο  ξαρηαίαο,39 ελψ ζαθψο 

ζα θαζπζηεξνχζε ζε ελδερφκελε γεληθή αλαηζζεζία θαη κε έγθαηξε απνδέζκεπζε αζζελνχο απφ ηνλ 

αλαπλεπζηήξα κεηά ην πέξαο ηεο επέκβαζεο.  

Λφγσ ηεο βειηίσζεο ησλ ρεηξνπξγηθψλ ηερληθψλ θαη ηεο κείσζεο ηνπ ρεηξνπξγηθνχ ρξφλνπ ε 

ζπλδπαζκέλε αλαηζζεηηθή ηερληθή (ξαρηαία θαη επηζθιεξίδηνο) αληηθαηαζηάζεθε απφ ηε ξαρηαία 

αλαηζζεζία (γξήγνξε εγθαηάζηαζε, ηαρχηεξε απνδξνκή) θαη ιφγσ ηεο επρεξνχο δηαρείξηζεο 

αγγεηαθψλ αζζελψλ κε ζπρλή ρξήζε αληηπεθηηθψλ ζθεπαζκάησλ (θχξηα αζπηξίλεο θαη 

θινπηδνγξέιεο).40 Καη απηφ γηαηί απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηνπ αηκαηψκαηνο ηφζν απφ ηελ 

ηνπνζέηεζε, φζν θαη απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ επηζθιεξηδίνπ θαζεηήξα ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε αληηαηκνπεηαιηαθή αγσγή ρσξίο λα ηε δηαθφπηνπλ. 

Καηά ηε δηεγρεηξεηηθή θχξηα θάζε είλαη ζεκαληηθή ε αθηλεζία θαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία ηνπ 

αζζελνχο. Πξηλ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπζθεπήο απαηηείηαη ζπζηεκαηηθφο επαξηληζκφο, ζπρλφο έιεγρνο 

(κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο επαξίλεο θαη πεξηνδηθφο θάζε 45 min.) ηνπ αctivated coagulation time (ACT) 

θαη αλαζηξνθή ζην ηέινο ηεο επέκβαζεο. Απαηηείηαη θαιήο ξνήο ελδνθιέβηα γξακκή, monitoring 

αξηεξηαθήο γξακκήο θαη ζέξκαλζε ησλ αζζελψλ. Δηδηθφηεξα κε ηε ρξήζε αηζζεηήξσλ, φπσο ηνπ 

Edwards FloTrac sensor θαη ζπζθεπήο Vigileo monitor έρνπκε εχθνιε θαη αμηφπηζηε κέηξεζε ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο κε αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε ηεο αξηεξηαθήο θπκαηνκνξθήο. Δπηπιένλ ε 

αμηνιφγεζε ηεο stroke volume variation (SVV) επηηξέπεη ηελ άξηζηε δηαρείξεζε ηεο ελδαγγεηαθήο 

πιήξσζεο, ηε δηαηήξεζε βέιηηζηνπ αηκαηνθξίηε (Hct) κε ηελ έγθαηξε αλαπιήξσζε ησλ κηθξψλ 

απσιεηψλ κε θνιινεηδή θαη ηελ απνθπγή – νηθνλνκία ρνξεγεζέλησλ κνλάδσλ ζπκππθλσκέλσλ 
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εξπζξψλ41-43 

Ηδηαηηεξφηεηα ησλ ελδαγγεηαθψλ παξεκβάζεσλ απνηειεί ν ζεκαληηθά πνιχ κηθξφηεξνο ρξφλνο 

ανξηηθνχ απνθιεηζκνχ (πξαθηηθά ειάρηζησλ δεπηεξνιέπησλ ή θαη θαζφινπ) ζε ζρέζε κε ηελ 

αλνηθηή επέκβαζε θαη ν κεγαιχηεξνο ρξφλνο ηζραηκίαο (ζεσξεηηθά απφ ηελ εηζαγσγή ζην αγγείν 

πξνζπέιαζεο ησλ πιηθψλ ηνπ ελδνκνζρεχκαηνο) κέρξη απφδνζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ πεξηθεξηθνχ 

ζθέινπο.44 

ΔΠΗΠΛΟΚΔ ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΛΗΑΚΖ 

ΑΟΡΣΖ 

Ζ ζσζηή επηινγή ησλ αζζελψλ κε ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ, ε άξηζηε γλψζε ησλ 

ελδνκνζρεπκάησλ κε ηελ θαζήισζε ηνπ κνζρεχκαηνο ζηηο δψλεο ζηήξημεο ή πξφζθπζεο, 

πξνιακβάλνπλ ή θαη απνηξέπνπλ αξθεηέο απφ ηηο επηπινθέο. 

Πξώηκεο επηπινθέο45 

Δδψ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηεγρεηξεηηθέο θαη ηηο επηπινθέο ηνπ 1νπ κήλα 

α) ρεηηθέο κε εηζαγωγή ηνπ κνζρεύκαηνο 

- Αηκνξξαγία, αηκάησκα 

- Αξηεξηαθή εκβνιή / ζξφκβσζε  

- Ρήμε αξηεξίαο, δηαρσξηζκφο αξηεξηψλ εηζαγσγήο 

- Φεπδναλεχξπζκα, θιεγκνλή ηξαχκαηνο 

β) ρεηηθέο κε ηελ έθπηπμε ηνπ κνζρεύκαηνο46-49 

- Μεηαηξνπή ζε αλνηθηή απνθαηάζηαζε 

- Απφθξαμε λεθξηθήο, άλσ κεζεληεξίνπ, θνηιηαθήο αξηεξίαο 

- Απφθξαμε  έζσ ιαγνλίνπ (ρσιφηεηα γινπηψλ) 

- Απφθξαμε θάησ κεζεληεξίνπ (εληεξηθή ηζραηκία) 

- Ηζραηκία λσηηαίνπ κπεινχ 

- Απφθξαμε ζθέινπο, ζξφκβσζε, γσλίσζε ελδνκνζρεχκαηνο 

- Δλδνδηαθπγή  

- Μεηαλάζηεπζε 

- Ρήμε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

γ)  πζηεκαηηθέο50-51 

- Έκθξαγκα κπνθαξδίνπ 

- Πλεπκνλία 

- Ομεία λεθξηθή αλεπάξθεηα 

- Αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην 

- Δπηκφιπλζε ελδνκνζρεχκαηνο, ζπζηεκαηηθή κφιπλζε – ζήςε 

- Φιεβνζξφκβσζε, πλεπκνληθή εκβνιή 

- Γηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο, αηκνπεηαιίσλ 

- Αιιεξγηθή αληίδξαζε 
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Απώηεξεο επηπινθέο 

- Δκθαλίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ follow - up 

α) ρεηηθέο κε εηζαγωγή ηνπ κνζρεύκαηνο 

- Φεπδναλεχξπζκα 

β) ρεηηθέο κε ηελ έθπηπμε ηνπ κνζρεύκαηνο52-54 

- Μεηαηξνπή ζε αλνηθηή απνθαηάζηαζε 

- Απφθξαμε ζθέινπο, ζξφκβσζε, γσλίσζε ελδνκνζρεχκαηνο 

- Δλδνδηαθπγή  

- Μεηαλάζηεπζε 

- Δλδνδηάηαζε 

- Γηάηαζε απρέλα 

- Αχμεζε κεγέζνπο ζάθνπ 

- Ανξηνεληεξηθφ ζπξίγγην 

- Ρήμε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

γ) ρεηηθέο κε ην ελδνκόζρεπκα55-56 

- Αζηνρία πιηθνχ, θάηαγκα δνκηθφ ζθειεηνχ 

- Δπηκφιπλζε ελδνκνζρεχκαηνο 

δ)  πζηεκαηηθέο 

- Νεθξηθή αλεπάξθεηα 

- Θάλαηνο 

Δίλαη απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε ηνπ αλαηζζεζηνιφγνπ κε εηδηθνχο φξνπο ζρεηηδφκελνπο άκεζα 

κε ηα ελδναγγεηαθά κνζρεχκαηα φπσο ε ελδνδηαθπγή θαη ε κεηαλάζηεπζε ηεο πξφζεζεο. Χο 

ελδνδηαθπγή (endoleak) νξίδεηαη ε παξακνλή αηκαηηθήο ξνήο κεηαμχ ελδναπιηθνχ κνζρεχκαηνο θαη 

αλεπξπζκαηηθνχ ζάθνπ θαη ηαμηλνκείηαη ζε: ηχπνπ I κε αλεπαξθή ζθξάγηζε (sealing) ζηελ θεληξηθή 

(ΗΑ) ή ηελ πεξηθεξηθή δψλε ζηήξημεο (ΗΒ), ηχπνπ IΗ απφ παιίλδξνκε ξνή αίκαηνο παξάπιεπξεο 

θπθινθνξίαο ζηνλ αλεπξπζκαηηθφ ζάθν, ηχπνπ ΗΗΗ απφ ειιείκκαηα ζην πιηθφ ηεο πξφζεζεο ή 

απνηπρία ηεο ζηεγαλφηεηαο ζηελ επηθάιπςε δηακνξθσκέλσλ κνζρεπκάησλ, ηχπνπ IV απφ 

δεπηεξεχνπζα δηαθπγή εθ ηνπ πνξψδνπο πιηθνχ ηεο ελδνπξφζεζεο θαη ηέινο ηχπνπ V ελδνδηαθπγή ή 

ελδνδηάηαζε. Ζ ηειεπηαία νξίδεηαη σο χπαξμε απμεκέλεο πίεζεο εληφο ηνπ ζάθνπ πνπ πξνθαιεί 

αχμεζε ηεο δηακέηξνπ ηνπ αλεπξχζκαηνο ρσξίο απνδεδεηγκέλα λα κπνξεί λα θαηαηαγεί ζηηο 

πξνεγνχκελεο Η – IVθαηεγνξίεο. Οη ηχπνπ Η θαη ΗΗΗ απαηηνχλ άκεζε αλαγλψξηζε θαη δηφξζσζε, 

ζπλήζσο κε ηελ ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο. Ζ κε έγθαηξε αλαγλψξηζε ηεο ηχπνπ ΗΗ ζε πεξίπησζε 

πνπ επηκέλεη απνθαζίζηαληαη κε εκβνιηζκφ, ελψ ε αλαζηξνθή ηεο επαξίλεο επηδηνξζψλεη ηε 

δηαθπγή ηχπνπ IV. Καζπζηεξεκέλε επηπινθή απνηειεί ε κεηαλάζηεπζε ηνπ κνζρεχκαηνο θαη ε 

έγθαηξε αλαγλψξηζε απνηξέπεη απφ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο φπσο ελδνδηαθπγή, απφθξαμε 

κνζρεχκαηνο θαη ξήμε αλεπξχζκαηνο.57 
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ΔΝΓΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΡΑΓΔΝΣΟ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΟ ΚΟΗΛΗΑΚΖ 

ΑΟΡΣΖ 

H επείγνπζα αληηκεηψπηζε ξαγέληνο αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο κε ελδαγγεηαθή 

απνθαηάζηαζε κεηψλεη ζεκαληηθά ηε ζλεηφηεηα (10% έσο  18%) ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή επέκβαζε 

(41%).58 Σα θξηηήξηα επηινγήο αθνξνχλ αζζελείο κε ζηαζεξή ζρεηηθά θαηάζηαζε έζησ αλεθηήο 

ππφηαζεο θαη θαηάιιειε αλαηνκία θνηιηαθήο ανξηήο γηα ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε. Καη πην 

ζπγθεθξηκέλα απηή πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ελδνκνζρεπκάησλ.59 Απηφ 

ζεκαίλεη κήθνο απρέλα αλεπξχζκαηνο ηνπιάρηζηνλ 1,5 cm κε γσλίσζε < 60%, ηνπιάρηζηνλ κία 

θνηλή ιαγφληα αξηεξία κε θαιή δηάκεηξν γηα ηε πξνψζεζε ηνπ ελδνκνζρεχκαηνο (>20 mm) θαη 

αληίζηνηρεο δηακέηξνπ αγγεία ζηα ζεκεία πξνζπέιαζεο γηα ηε εηζαγσγή θαη πξνψζεζε ηνπ 

κνζρεχκαηνο (ζπλήζσο 20F θαη 16F). Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ είλαη ε 

χπαξμε θαηάιιειεο νκάδαο, απνηεινχκελεο απφ Αγγεηνρεηξνπξγφ, Αλαηζζεζηνιφγν θαη 

Αθηηλνιφγν, δηαζέζηκεο φιν ην 24σξν  ζηα θαηάιιεια Αγγεηνρεηξνπξγηθά Κέληξα. 

Σν αλεχξπζκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο σο επείγνλ πεξηζηαηηθφ κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί ζε δχν 

θαηεγνξίεο ζε ζρέζε κε ηελ θιηληθή εηθφλα θαη ηα επξήκαηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο. Έηζη 

δηαθξίλνπκε ην ζπκπησκαηηθφ αλεχξπζκα θνηιηαθήο ανξηήο κε ζπλνδφ πφλν αιιά ρσξίο ππφηαζε 

θαη ρσξίο νπηζζνπεξηηνλατθφ αηκάησκα θαη ην ξαγέλ αλεχξπζκα ηεο θνηιηαθήο ανξηήο κε ζπλνδφ 

ππφηαζε θαη νπηζζνπεξηηνλατθφ αηκάησκα, φπσο πηζηνπνηείηαη απφ ηελ αμνληθή ηνκνγξαθία.59 

πλίζηαηαη ε ρξήζε ηνπηθήο αλαηζζεζίαο (Monitored Anesthesia Care) σο ε αλαηζζεζία 

εθινγήο60 θαη ε πξνζεθηηθή δηαηήξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ζε επίπεδα 90 mmHg 

(controlledHypotention).61,62 Δίλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε ηαρεία δηαθίλεζε ηνπ αζζελνχο ζηε 

ρεηξνπξγηθή αίζνπζα απφ ηε ζηηγκή πνπ ηίζεηαη ε δηάγλσζε. Πέξα απφ ηελ αλαιγεζία θαη ηε 

δηαηήξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξε θξνληίδα αλαδσνγφλεζεο.  Σν ζχλδξνκν 

θνηιηαθνχ δηακεξίζκαηνο (Abdominal Compartment Syndrome) νθείιεηαη ζην κεγάιν 

νπηζζνπεξηηνλατθφ αηκάησκα θαη απνηειεί ηελ θχξηα κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή αληηκεηψπηζεο 

ξαγέληνο αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο, είηε αλνηθηά είηε ελδαγγεηαθά. πκβαίλεη εμαηηίαο ηεο 

ππεξβνιηθήο ρνξήγεζεο ελδνθιέβησλ πγξψλ ή παξαγψγσλ αίκαηνο ζε κηα πξνζπάζεηα 

αλαδσνγφλεζεο. Σν πξνυπάξρσλ αηκάησκα θαζίζηαηαη κεγαιχηεξν θαη απφ πεξηνξηζκέλν 

θαηαιακβάλεη πιένλ κεγαιχηεξε έθηαζε ζηνλ νπηζζνπεξηηνλατθφ ρψξν. Ζ αχμεζε ηεο 

ελδνθνηιηαθήο πίεζεο νδεγεί ζε αλχςσζε ηνπ δηαθξάγκαηνο. Αθνινπζεί σο ζπλέπεηα ησλ 

παξαπάλσ ε κεησκέλε πίεζε δηήζεζεο ζηε λεθξηθή θαη ζπιαρληθή θπθινθνξία θαη ε επηδείλσζε ηεο 

αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε αλεπάξθεηα πνιιαπιψλ νξγάλσλ 

(multi-organfailure). Ζ ζεξαπεία ηνπ αθνξά ηελ πξνζεθηηθή δηαρείξηζε ησλ ελδνθιέβησλ πγξψλ, ηε 

δηαηήξεζε απνδεθηήο αξηεξηαθήο πίεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηνχξεζεο θαη ηε δεκηνπξγία κηθξήο 

νπηζζνπεξηηνλατθήο ηνκήο  γηα απνζπκπίεζε  ελδνθνηιηαθήο πίεζεο  θαη παξνρέηεπζε αηκαηψκαηνο 

κεηεγρεηξεηηθά.   
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ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΧΝ ΚΟΗΛΗΑΚΖ 

ΑΟΡΣΖ 

        Ζ επίπησζε ηεο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο κεηά απφ εθιεθηηθή αλνηθηή απνθαηάζηαζε 

αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο είλαη ζπγθξηηηθά ρακειή (πεξίπνπ 0,6%). Οπσζδήπνηε φκσο, 

ππάξρεη κηα απμεκέλε επίπησζε ζεκαληηθήο λεθξηθήο βιάβεο (νξηδφκελε σο >25% αχμεζε ζηελ 

ηηκή ηεο θξεαηηλίλεο). Αλαιπηηθφηεξα, 5,4% ησλ αζζελψλ κε αλνηθηή απνθαηάζηαζε ζπγθξηηηθά κε 

2,5% ησλ αζζελψλ κε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε, εκθαλίδνπλ κηα πεξίνδν ζεκαληηθήο λεθξηθήο 

βιάβεο κεηά ηελ επέκβαζε.63 Δπηπιένλ, ν Surowiecαλαθέξεη φηη ε επαλαιακβαλφκελε ρξήζε 

ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ επηθέξεη ζεκαληηθή έθπησζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 3 ρξφληα κεηά ηε 

ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε ζπγθξηηηθά κε ηελ αλνηθηή. Αζζελείο κε απμεκέλν ζεσξεηηθφ θίλδπλν 

ζεσξνχληαη απηνί πνπ ηαμηλνκνχληαη σο ASAIIIή IV (AmericanSocietyofAnesthesiologists) ή έρνπλ 

ξήμε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο. Πξνεγρεηξεηηθή λεθξηθή βιάβε νξίδεηαη σο ηηκή θξεαηηλίλεο 

>130 κmol/l tθαη / ή καθξνρξφληα ειάηησζε ηεο λεθξηθήο θάζαξζεο. Μεηεγρεηξεηηθή λεθξηθή 

βιάβε νξίδεηαη >20% αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο θξεαηηλίλεο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αλαθνξάο. 

Δπηπξφζζεηε ρεηξνηέξεπζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο ζε αζζελείο κε  πξνεγρεηξεηηθή λεθξηθή βιάβε 

νξίδεηαη σο κεηεγρεηξεηηθά επηδεηλνχκελε λεθξηθή βιάβε. Παξνδηθή λεθξηθή βιάβε νξίδεηαη σο 

λεθξηθή βιάβε πεξηνξηδφκελε ζε κεηεγρεηξεηηθή πεξίνδν 30 εκεξψλ κε πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο 3 κήλεο κεηεγρεηξεηηθά. Χο πεξηεγρεηξεηηθή ζλεηφηεηα νξίδεηαη ν ζάλαηνο ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα 30 εκεξψλ ή θαηά ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή λνζειεία. Ζ ζλεηφηεηα, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε λεθξηθή βιάβε πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο αζζελείο ζηνπο νπνίνπο ε κεηεγρεηξεηηθή 

επηδείλσζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

απμεκέλε ζλεζηκφηεηα.64 Ζ βαξχηεηα ηεο νμείαο λεθξηθήο αλεπάξθεηαο νξίδεηαη απφ ηα RIFLE 

θξηηήξηα (Risko frenal dysfunction, Injury to the kidney, Failure of kidney function, Loss of kidney 

function, and ESRD – end stage renal disease).65 

ΓΔΗΚΣΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΝΔΦΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ     

Παξαδνζηαθέο δνθηκαζίεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη ζρεηηθά κε επαίζζεηνη δείθηεο, πνπ 

κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά κεηά απφ κεγάιεο αιιαγέο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο. Ζ θξεαηηλίλε 

νξνχ μεπεξλά ηηο θπζηνινγηθέο ηεο ηηκέο κφλν φηαλ ράλεηαη πάλσ απφ ηε κηζή κάδα ηνπ λεθξνχ 

ιεηηνπξγηθά. Μηα αλχςσζε ζηελ ηηκή ηεο αιβνπκίλεο ησλ νχξσλ αληαλαθιά απμεκέλε 

ζπεηξακαηηθή δηήζεζε, ελψ ε ζρέζε αιβνπκίλεο – θξεαηηλίλεο (albumin / creatinine ratio - 

ACR)επηιέγεηαη σο επαίζζεηνο δείθηεο ζπεηξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπζηεκαηηθήο βιάβεο 

ηζραηκίαο – επαλαηκάησζεο. Ζ δεζκεπηηθή πξσηεΐλε ηεο ξεηηλφιεο ησλ νχξσλ (retinol – 

bindingprotein) είλαη έλαο επαίζζεηνο δείθηεο ηεο λεθξηθήο ζσιελαξηαθήο ιεηηνπξγίαο. 66 

Ζ θξεαηηλίλε νξνχ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ πνηθηιία παξαγφλησλ αλεμάξηεηα απφ ην ξπζκφ 

ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο. ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ε ζσιελαξηαθή έθθξηζε θαη 

επαλαξξφθεζε, ελδνγελήο παξαγσγή, εμσλεθξηθή κείσζε θαη θαξκαθεπηηθή αγσγή.67 Έηζη νη ηηκέο 

ηεο θξεαηηλίλεο νξνχ (serum creatinine - sCr) δελ κεηαβάιινληαη νπζηαζηηθά ζε κηθξνχ ή κεηξίνπ 

βαζκνχ λεθξηθή δπζιεηηνπξγία. Με απηά ηα δεδνκέλα ε κέηξεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ζπεηξακαηηθήο 

δηήζεζεο θαζίζηαηαη αλαγθαία. Οη ζρεηηδφκελεο δπζθνιίεο, πνπ ζπλνδεχνληαη κε ηε κέηξεζε ηεο 
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θάζαξζεο ηεο θξεαηηλίλεο (GFR – glomerular filtrationrate) ζε ζπιινγή νχξσλ 24ψξνπ, νδήγεζαλ 

ζηελ αλάπηπμε ελφο ηχπνπ – θφξκαο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο. Απηή 

ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν Cockroft – Gault: Kάζαξζε θξεαηηλίλεο (ml/min) = [(140 –

ειηθία/έηε) Υ (βάξνο ζψκαηνο/Kg)] / [72 X θξεαηηλίλε νξνχ (mg/dl)] (X 0,85 γηα γπλαίθεο). Αλ θαη 

παξαδερφκαζηε ηνπο θπζηνινγηθνχο θαη αλαιπηηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ κεζφδσλ πνπ ζπκκεηέρεη ε 

θξεαηηλίλε ηνπ νξνχ, ε κέηξεζε ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ παξακέηξσλ (sCr θαη GFR) απνηειεί θαη 

επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο λεθξηθήο απεθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη ζπλαθφινπζα απνηειεί ην 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν θαιχηεξσλ δεηθηψλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο λεθξηθήο κάδαο.68,69 

Δπηπιένλ απηνί νη δείθηεο ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα ζηελ θαζεκεξηλή θιηληθή 

πξαθηηθή. 

Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ έρεη ζπγθεληξσζεί πξφζθαηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ζπζηαηίλεο C, κηαο 

κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο πξσηεΐλεο, σο δείθηε λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο.70 Αμηνινγήζεθε απφ 

δηάθνξνπο σο gold standardησλ αλαιχζεσλ ηεο θάζαξζεο, πνπ αλ θαη αθαηάιιειε γηα θαζεκεξηλή 

θιηληθή ρξήζε, δείρλεη λα είλαη αλψηεξε ησλ κεηξήζεσλ ηεο θξεαηηλίλεο ηνπ νξνχ, απ‘ απηή ηελ 

άπνςε.71 Αληίζεηα απφ φηη ζπκβαίλεη ζηε sCr, ηα επίπεδα ηεο serum cystatin C παξακέλνπλ 

αλεπεξέαζηα απφ θπζηνινγηθέο κεηαβιεηέο, φπσο θχιν, κπτθή κάδα θαη ιήςε δίαηηαο. Σειηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ζηα επίπεδά ηεο έρεη αλαθεξζεί κε ειάρηζηε, ζρεδφλ ππνθιηληθή κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο, επηηξέπνληαο έηζη κηα πεξηζζφηεξν επαίζζεηε θαη δπλεηηθά 

έγθαηξε έλδεημε λεθξηθήο δπζιεηηνπξγίαο, ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν ηεο θξεαηηλίλεο.70,71 

ΝΔΦΡΟΠΑΘΔΗΑ ΔΚ ΚΗΑΓΡΑΦΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ (CONTRASTINDUCEDNEPHROPATHY) 

Νεθξνπάζεηα εθ ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ (Contrast - induced nephropathy) είλαη κηα θαιά 

ηεθκεξησκέλε θαηάζηαζε θαη απνηειεί ηελ ηξίηε αηηία ελδνλνζνθνκεηαθήο νμείαο λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ππάξρεη ρξνληθή ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ επηδείλσζε ηεο 

λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηε ρνξήγεζε ελδνθιέβησλ ζθηαζηηθψλ, κε ηελ απνπζία άιινπ 

αηηηνινγηθνχ παξάγνληα. Απαηηείηαη κία απφιπηε αχμεζε ζηελ θξεαηηλίλε νξνχ θαηά 44 mmol/dlή 

ζρεηηθή αχμεζε 25% πάλσ απφ ην ζεκείν αλαθνξάο. 72 

Χο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο λεθξνπάζεηαο εθ ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ  

αλαθέξνληαη: πξνυπάξρνπζα λεθξηθή βιάβε, ζαθραξψδεο δηαβήηεο, πξνρσξεκέλε ειηθία, 

δηεγρεηξεηηθέο ελδναγγεηαθέο δηαδηθαζίεο, ζπκθνξεηηθή θαξδηαθή αλεπάξθεηα, φγθνο θαη ηχπνο 

ρνξεγεζέλησλ ζθηαγξαθηθψλ θαη ζπγρνξήγεζε  άιισλ λεθξνηνμηθψλ νπζηψλ. 

 Σα εκπνξηθά δηαζέζηκα ζθεπάζκαηα είλαη φια ηξη-ησδηνχρα παξάγσγα ηνπ βελδελίνπ θαη 

ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ ηνληζκφ ηνπο, ηελ νζκσηηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν παξαζθεπήο ηνπο. Ζ 

ζρέζε – ιφγνο ηνπ ησδίνπ πξνο ηα αδηάιπηα ζπζηαηηθά πεξηγξάθεη κηα ζεκαληηθή ζρέζε αλάκεζα 

ζηελ αδηαθαλνπνίεζε θαη ηελ νζκσηνμηθφηεηα ηνπ παξάγνληα, κε ηελ αχμεζε ηνπ ιφγνπ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν επηζπκεηή. Σα ζθεπάζκαηα ηαμηλνκνχληαη ζε πςειήο νζκσηηθφηεηαο (ιφγνο=1,5), 

ρακειήο νζκσηηθφηεηαο (ιφγνο=3,0) θαη ηζνηνληθά (ιφγνο=6,0). Ζ θαξκαθνθηλεηηθή φισλ ησλ 

νπζηψλ είλαη παξφκνηα  θαη έρεη ζρέζε κε κηθξή ιηπνδηαιπηφηεηα, κηθξή ζχλδεζε κε ηηο πξσηεΐλεο 

ηνπ πιάζκαηνο θαη ειάρηζηε βηνδηαζεζηκφηεηα. ρεδφλ φιν ην ελέζηκν θάξκαθν «θαζαξίδεηαη» απφ 

ηνπο λεθξνχο θαη απεθθξίλεηαη ζηα νχξα ζηνπο αζζελείο κε  θαλνληθή λεθξηθή ιεηηνπξγία. 
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πσο φια ηα νζκσηηθψο δξψληα ζθεπάζκαηα, ην κφξηα ηνπ ζθηαζηηθνχ κεηψλνπλ ηε ζπλνιηθή 

επαλαξξφθεζε ηνπ λεξνχ ζηα λεθξηθά ζσιελάξηα, νδεγψληαο ηαπηφρξνλα ζε αχμεζε ηεο 

ελδνζσιελαξηαθήο πίεζεο θαη ζε κείσζε ηεο  θιίζεο ηεο πίεζεο δηήζεζεο απφ ηα ζπεηξακαηηθά 

ηξηρνεηδή. 73 

 Έηζη, αλ θαη ε παζνγέλεηα ηεο λεθξνπάζεηαο εθ ζθηαζηηθψλ δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηή, ε 

πην πηζαλή εμήγεζε είλαη ν ζπλδπαζκφο παξαηεηακέλεο αγγεηνζχζπαζεο θαη επεξεαζκέλεο 

απηνξξχζκηζεο πξνθαινχκελα απφ ηα ζθηαγξαθηθά, πνπ πξνδηαζέηνπλ ζε ππνμία ηεο κπειψδνπο 

κνίξαο θαη άκεζε θπηηαξνηνμηθφηεηα.74 

Ζ λεθξηθή θπθινθνξία ππφθεηηαη ζηελ απηνξξχζκηζε, ε νπνία ζπλήζσο αλαθέξεηαη σο 

δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζπλνιηθήο λεθξηθήο ξνήο ζε έλα επξχ θάζκα κεηαβνιψλ ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο δηήζεζεο. Πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ λεθξψλ είλαη ε δηαηήξεζε φγθνπ θαη αγγείσζεο ζε κηα 

θαηάζηαζε ππννγθαηκίαο. Γχζθνια αλαγλσξίζηκε ππννγθαηκία ζπρλά ππάξρεη ζε αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζθηαγξαθηθέο κειέηεο γηα δηαγλσζηηθνχο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαο εμαζζέληζε 

απφ ππνθείκελεο παζήζεηο, επαλαιακβαλφκελε δίαηηα θαη απψιεηεο πγξψλ ζην ηξίην ρψξν εμαηηίαο 

ρεηξνπξγηθψλ επεκβάζεσλ. Ζ ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ επηθέξεη κείσζε ηεο λεθξηθήο 

αηκαηηθήο ξνήο, πεξηνξηζκφ ηεο ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο θαη ηζραηκία ηεο κπειψδνπο κνίξαο, κηαο 

πεξηνρήο κε ηδηαίηεξα απμεκέλεο κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο θαη απνκαθξπζκέλε ζρεηηθά απφ ηελ  

παξνρή αίκαηνο.  Ζ επηπξφζζεηε αγγεηνζπζπαζηηθή απάληεζε ζε έλα ήδε αγγεηνζπζπψκελν λεθξφ 

κπνξεί λα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ λεθξηθή δπζιεηηνπξγία εμαηηίαο ηεο λεθξνπάζεηαο εθ 

ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ.  

Ζ πξναλαθεξζείζα αγγεηνζχζπαζε εθ ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα 

άκεζεο δξάζεο ζηηο ιείεο κπτθέο ίλεο ησλ αγγείσλ, αιιαγψλ ζηε θπζηνινγία ηνπ αζβεζηίνπ, ή απφ 

ηνπηθή αχμεζε ζηελ παξαγσγή ηεο αδελνζίλεο θαη ηεο ελδνζειίλεο. Δλδνζειίλεο είλαη ελδνγελή 

πεπηίδηα κε ηζρπξή αγγεηνζπζπαζηηθή δξάζε, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κείσζε λεθξηθήο 

αηκαηηθήο ξνήο θαη ζπεηξακαηηθήο δηήζεζεο θαη λα νδεγήζνπλ ζε ηζραηκία ηεο κπειψδνπο κνίξαο 

ησλ λεθξψλ.73 

Δπηπξφζζεηα ζηε δηαηαξαρή ηεο αηκνδπλακηθήο ησλ λεθξψλ κε ηελ πξφθιεζε ηνπηθήο 

ππνμίαο, άιινο εκπιεθφκελνο κεραληζκφο είλαη ε άκεζε ηνμηθή δξάζε ησλ ζθηαζηηθψλ ζηα θχηηαξα 

ησλ λεθξηθψλ ζσιελαξίσλ. Οη επεξρφκελεο βιάβεο πεξηιακβάλνπλ έθπησζε θπηηαξηθήο ελέξγεηαο, 

δηαηαξαρή ζηελ νκνηφζηαζε ηνπ αζβεζηίνπ, δηαηαξαρή ζηελ πνιηθφηεηα ησλ θπηηάξσλ θαη 

απφπησζε.74 

ηα κέηξα πξνθχιαμεο θπξίαξρε ζέζε θαηέρεη ε ελπδάησζε θαη θπξίσο ε πξνεγρεηξεηηθή 

ιήςε πγξψλ ησλ πξνγξακκαηηζζέλησλ αζζελψλ ζε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο 

θνηιηαθήο ή ζσξαθηθήο ανξηήο. Με βάζε ηα παξαπάλσ επηβάιιεηαη έλα πξσηφθνιιν πξνζηαζίαο 

ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο, πξηλ ηελ ελδαγγεηαθή επέκβαζε θαη εθαξκφδεηαη ζην δηθφ καο 

Ννζνθνκείν. Υνξεγείηαη απφ ηνπ ζηφκαηνο 1,2 grN-acetylcysteine 24 ψξεο πξηλ ηελ επέκβαζε. 

Αζζελείο κε eGFR>60 ml/min/1.73m2 αξρίδνπλ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ (0.9% saline, 

2mL/kg/hour) ηελ εκέξα ηεο επέκβαζεο. Δλψ απηνί κε eGFR<60 ml/min/1.73m2 αξρίδνπλ ηελ 

ελδνθιέβηα ρνξήγεζε κηα κέξα πξηλ (0.9% saline, 1.5 L/24 hours) ζε ζπλδπαζκφ κε ιήςε πγξψλ 

απφ ην ζηφκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ δηαθφπηνληαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε γίλεηαη κε ξπζκφ 0.9% 
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saline, 2 mL/kg/hour. Ζ ρνξήγεζε ζθηαγξαθηθψλ πξηλ ηελ επέκβαζε δηαθφπηεηαη γηα 2 βδνκάδεο. Ζ 

δξαζηηθφηεηα ηνπ ρνξεγνχκελνπ φγθνπ ζπκβάιιεη θαη ζηελ αλαζηνιή ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ξελίλεο – αγγεηνηελζίλεο. Ζ αμία ηεο ελπδάησζεο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή 

φηαλ γίλεηαη πξηλ ηε δηαδηθαζία. Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο ζπληζηνχλ ξπζκφ ρνξήγεζεο 1 – 2 

ml/kg/hγηα 6 – 12 h πξηλ ηε δηαδηθαζία. Σα δηνπξεηηθά θαη ε καλληηφιε φρη κφλν δε ζπληζηψληαη 

αιιά κπνξεί λα απνδεηρζνχλ θαη επηδήκηα.75 Ζ αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηεο Ν-Αcetylcysteineζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αγγεηνδηαζηαιηηθή ηεο δξάζε ζηελ θπθινθνξία ηεο κπειψδνπο κνίξαο ηνπ 

λεθξνχ, θαίλεηαη φηη έρεη λεθξνπξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ζηε λεθξνπάζεηα εθ ζθηαγξαθηθψλ 

νπζηψλ.76 Οη Mooreθαη ζπλ. ζε κειέηε έζησ θαη κηθξνχ αξηζκνχ αζζελψλ βξήθαλ φηη ε νμεία 

λεθξηθή βιάβε δελ ακβιχλεηαη κε ηε ρνξήγεζε Ν-Αcetylcysteine. Απηφ δείρλεη φηη ην αίηην ηεο 

νμείαο  λεθξηθήο βιάβεο είλαη πνιππαξαγνληηθφ.77 

Γελ πξέπεη λα αγλνείηαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ ζθηαζηηθψλ κε ζπλνδά ρνξεγνχκελα θάξκαθα. 

ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη αλαζηνιείο ηνπ κεηαηξεπηηθνχ ελδχκνπ ηεο αγγεηνηελζίλεο 

επεηδή ηα ζθηαζηηθά κέζα είλαη γλσζηφ φηη αλαζηέιινπλ ην κεηαηξεπηηθφ έλδπκν ηεο 

αγγεηνηελζίλεο.78 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζηε κεησκέλε λεθξηθή θάζαξζε θαξκάθσλ, φπσο ε 

κεηθνξκίλε θαη ηε δπλεηηθή πξφθιεζε γαιαθηηθήο νμέσζεο. Δπίζεο αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ beta-

blockersείλαη πνιχ πηζαλφ λα αλαπηχμνπλ αλαθπιαθηνεηδείο αληηδξάζεηο ζηα ησδηνχρα ζθεπάζκαηα 

θαη δπλεηηθή αλζεθηηθφηεηα ζηε ζεξαπεία. πλππάξρνπζα θαηαλάισζε λεθξνηνμηθψλ θαξκάθσλ, 

φπσο νη ακηλνγιπθνζίδεο θαη ηα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε θάξκαθα (NSAIDs) κπνξεί λα 

εληζρχζνπλ ηε λεθξνπάζεηα εθ ζθηαγξαθηθψλ.Γηαθφπηνληαη ηα Non-steroidalanti-inflammatorydrugs 

(NSAIDs) ην ιηγφηεξν γηα κηα βδνκάδα πξηλ ηελ ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε. πσο επίζεο 

δηαθφπηνληαη ηα αληηδηαβεηηθά δηζθία ηεο κεηθνξκίλεο 2 κέξεο πξηλ. Οη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο ηνπ 

ελδχκνπ ηεο θπθιννμπγελάζεο 2 (COX-2) δελ πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα απφ ηα 

παξαδνζηαθά NSAIDs ζην ζέκα ηεο λεθξνηνμηθφηεηαο.79 

ε ζρέζε κε ηελ αλαηζζεηηθή ηερληθήδελ ππάξρνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ην είδνο ηεο 

αλαηζζεζίαο, είηε γεληθή κε εηζπλεφκελνπο ή ελδνθιέβηνπο παξάγνληεο είηε πεξηνρηθή θαη ηελ 

επήξεηα ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο λεθξνπάζεηαο απφ ζθηαζηηθά. Απηφ πνπ πξνέρεη 

είλαη ε δηαηήξεζε επαξθνχο κέζεο αξηεξηαθήο πίεζεο γηα ηε λεθξηθή αηκαηηθή ξνή. Έηζη 

πξνεγρεηξεηηθά ζεκαζία έρεη ε επαξθήο πξνελπδάησζε ηνπ αζζελνχο. Δλψ δηεγρεηξεηηθά ηνλίδεηαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ φγθνπ κε θαηάιιειε ρνξήγεζε πγξψλ σο θχξηα παξέκβαζε γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη ε απνθπγή αγγεηνζπζπαζηηθψλ θαξκάθσλ ζε πξψηε θάζε 

γηα πξνζηαζία ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο.73 ρεηηθά κε ηε ρξήζε ησλ εηζπλεφκελσλ αλαηζζεηηθψλ 

παξαγφλησλ ππάξρνπλ αλαθνξέο πνπ δείρλνπλ φηη ε παξαηεηακέλε ρξήζε Sevoflurane νδεγεί ζε 

παξνδηθή ζπεηξακαηηθή θαη ζσιελαξηαθή βιάβε.80 Βέβαηα νη ππάξρνπζεο κειέηεο αθνξνχλ 

αζζελείο, ζηνπο νπνίνπο ζπγθξίλνληαη ην εβνθινπξάλην (Sevoflurane), ην Ηζνθινπξάλην 

(Isoflurane) θαη ην Γεζθινπξάλην (Desflurane), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχληαη αληίζηνηρα  

απεηθνληζηηθά κέζα. Δπηπιένλ εθηφο απφ ηε λεθξηθή πξνζηαζία ζηε κειέηε ησλ Ruppert V θαη 

ζπλ.,81 αλαθέξεηαη ε ρακειή επίπησζε ζπζηεκαηηθψλ επηπινθψλ (εηδηθά θαξδηαθψλ θαη 

πλεπκνληθψλ) κε ηελ εθαξκνγή ηνπηθήο ή πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο ζε ζρέζε κε γεληθή. Τςεινχ 

θηλδχλνπ αζζελείο σθεινχληαη κε ηελ ηνπηθή αλαηζζεζία ζε ζρέζε κε ηε γεληθή αλαηζζεζία. ε φηη 
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αθνξά ηηο λεθξηθέο επηπινθέο, ε πεξηνρηθή αλαηζζεζία πιενλεθηεί έλαληη ηεο γεληθήο, ελψ δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε γεληθή θαη ηελ ηνπηθή αλαηζζεζία.82,83 

Δλαιιαθηηθά ε  ρξήζε ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ βαζηζκέλσλ ζην γαδνιίλην ζε δφζεηο κέρξη 0,3 

mmol/kg, αλ θαη ζεσξνχληαη κε λεθξνηνμηθέο δφζεηο, σζηφζν κπνξεί λα επηδεηλψζνπλ ηε λεθξηθή 

ιεηηνπξγία ηδηαίηεξα ζε αζζελείο κε δηαβεηηθή λεθξνπάζεηα ή πξνυπάξρνπζα λεθξηθή βιάβε.84 

Βέβαηα, ε εγθεθξηκέλε αξρηθά ρξήζε ηνπο ζηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία επεθηάζεθε θαη ζε 

νπνηαδήπνηε απεηθνληζηηθή κειέηε πνπ απαηηεί  ηε ρξήζε ζθηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ. Σέινο, κε ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πξφζθαησλ δηαζέζηκσλ, δχν κεγάιεο επηζηεκνληθέο νκάδεο – επηηξνπέο φπσο ε 

CIN (Contrast Induced Nephropathy) Consensus Working Panel θαη ε Contrast Media Safety 

Committee of the European Society of Urogenital Radiology δε ζπληζηνχλ ηε ρξήζε θαξκάθσλ 

απηήο ηεο νκάδαο, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή λεθξνηνμηθφηεηαο.84 

Ζ ΦΛΔΓΜΟΝΧΓΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΝΔΤΡΤΜΑΣΧΝ ΑΟΡΣΖ 

Σν ζχλδξνκν ηεο ζπζηεκαηηθήο θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο (Systemic Inflammatory Response 

Syndrome)  θαη ην ζχλδξνκν ηεο αλεπάξθεηαο πνιιαπιψλ νξγάλσλ (multiple organ dysfunction or 

Multiple Organ Failure Syndrome), θαηά δηαδνρηθή ζεηξά εκθάληζεο, ζπρλά παξαηεξνχληαη κεηά 

απφ αλνηθηή απνθαηάζηαζε αλεπξχζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο. Σν ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα, νη ρεηξηζκνί 

ζην έληεξν, ε ππννγθαηκία, ε βιάβε ηζραηκίαο – επαλαηκάησζεο ζην έληεξν θαη ηα θαηψηεξα άθξα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ ζπλδξφκσλ. Αθφκε θαη φηαλ ε δξάζε απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ ειαρηζηνπνηείηαη θαηά ηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε, ε θιεγκνλψδεο αληίδξαζε 

εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη.  

Οη ρεηξηζκνί ζην έληεξν θαη ε έιμε ηνπ κεζεληεξίνπ θαηά ηελ αλνηθηή επέκβαζε κπνξεί λα 

δηαζπάζνπλ ηε κεκβξάλε ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ θαη ελ ζπλερεία λα απμήζνπλ ηε 

δηαπεξαηφηεηα ηνπ εληέξνπ, ηελ ελδνηνμηλαηκία θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θαηαξξάθηε ηεο 

θιεγκνλψδνπο αληίδξαζεο. Καηά ηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε, κε ηελ απνθπγή ηεο έθζεζεο ηεο 

πεξηηνλατθήο θνηιφηεηαο, δηαηεξείηαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ εληεξηθνχ βιελλνγφλνπ. Ζ απμεκέλε 

δηαπεξαηφηεηα ηνπ εληέξνπ θαηά ηελ αλνηθηή επέκβαζε κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα ηεο βιάβεο 

ηζραηκίαο – επαλαηκάησζεο ζηα θάησ άθξα, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηεο ανξηήο. 

Ηζρπξέο κεζνιαβεηηθέο νπζίεο απειεπζεξψλνληαη απφ ηα ελδνζειηαθά θχηηαξα, ηα νπδεηεξφθηια 

θαη ηα καθξνθάγα φηαλ επαλαηκαηψλνληαη νη ηζραηκηθνί ηζηνί. Πέξα απφ ηελ πξφθιεζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηηθήο βιάβεο, νη κεζνιαβεηηθέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία απνκαθξπζκέλσλ 

νξγάλσλ, φπσο ην έληεξν, νη λεθξνί θαη νη πλεχκνλεο. Μία αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 

γαιαθηηθψλ ζπζηεκαηηθά πεξηγξάθεηαη ζηνπο αζζελείο πνπ πθίζηαληαη ελδναγγεηαθή 

απνθαηάζηαζε, ππνδειψλνληαο φηη ε ηζραηκία ηνπ εληέξνπ θαη ησλ θάησ άθξσλ κπνξεί λα ζπκβνχλ 

αθφκε θαη αλ είλαη ιηγφηεξν έθδειε, ζπγθξίλνληαο ηα απνηειέζκαηα κε απηά ηεο αλνηθηήο 

απνθαηάζηαζεο.85,86 ηνπο αζζελείο ηεο ελδναγγεηαθήο απνθαηάζηαζεο, ε ηζραηκία ησλ θάησ άθξσλ 

είλαη κφλν κεξηθή θαη εμαξηάηαη θχξηα απφ ηε δηάκεηξν ηνπ γεγελνχο αγγείνπ θαη ην ζχζηεκα 

πξνψζεζεο ηνπ ελδνκνζρεχκαηνο. Αληίζεηα, ν απνθιεηζκφο ηεο ανξηήο ζηελ αλνηθηή επέκβαζε 

πξνθαιεί ζρεδφλ πιήξε ηζραηκία ζηα θάησ άθξα.87 

 Ζ αλαινγία αιβνπκίλεο – θξεαηηλίλεο ησλ νχξσλ (UrinaryAlbumin: CreatinineRatio) είλαη 

έλαο θαιφο ζπζηεκαηηθφο δείθηεο ηεο βιάβεο απνκαθξπζκέλσλ νξγάλσλ πνπ αθνινπζεί ηε βιάβε 
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επαλαηκάησζεο ηνπ θαηψηεξνπ ζψκαηνο. Ζ αχμεζε ζηελ αλαινγία αιβνπκίλεο – θξεαηηλίλεο ησλ 

νχξσλ (UrinaryACR) ζρεηίδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ηξαχκαηνο θαη ζεσξείηαη φηη αληηθαηνπηξίδεη 

κηα γεληθεπκέλε αχμεζε ζηελ αγγεηαθή δηαπεξαηφηεηα, δεπηεξεχνπζα ζηελ θιεγκνλψδε αληίδξαζε. 

Απφ ηελ άιιε ε απμεκέλε δηαπεξαηφηεηα ηνπ εληέξνπ κπνξεί λα απνηειέζεη κέξνο ζθαηξηθήο 

αχμεζεο ζηελ αγγεηαθή δηαπεξαηφηεηα αθφκε θαη αλ θακηά ζρέζε δελ θαηαδεηθλχεηαη αλάκεζα ζηελ 

εληεξηθή δηαπεξαηφηεηα , ηελ ACR θαη ηε ζπγθέληξσζε ηνπ ππνδνρέα p55 ηνπ παξάγνληα λέθξσζεο 

ησλ φγθσλ (Tumor Necrosis Factor Receptor p55) - TNF-Rp55.86 

Ζ ηειηθή πηζαλή εμήγεζε γηα ηε ζπζηεκαηηθή απάληεζε φπσο εθθξάδεηαη απφ ηε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο C αληηδξψζεο πξσηεΐλεο (C – reactive protein) είλαη ηα απξνζδφθεηα επξήκαηα ησλ 

απμεκέλσλ γαιαθηηθψλ νξνχ 6 ψξεο κεηά ηελ ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε.88 Ζ απφθξαμε ηεο θάησ 

κεζεληέξηαο αξηεξίαο θαη ε επαθφινπζε εληεξηθή ηζραηκία πξνθαιεί ηελ είζνδν ελδνηνμηλψλ ζηελ 

αγγεηαθή θπθινθνξία θαη ηελ ππξνδφηεζε ζπζηεκαηηθήο απάληεζεο. Δπνκέλσο ε αχμεζε ησλ 

γαιαθηηθψλ ηνπ νξνχ κεηά απφ 6 ψξεο θαλεξψλεη έλα θαζπζηεξεκέλν ηζραηκηθφ γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ εκθχηεπζε – θαζήισζε ηεο ελδναγγεηαθήο ζπζθεπήο θαη ηελ επεξρφκελε ηζραηκία 

ηνπ εληέξνπ. Τπνζηεξίδνληαο απηή ηε ζεσξία ν Sykθαηνη  ζπλ., βξήθε κηα ζεκαληηθή κείσζε ζην 

Phηνπ ζηγκνεηδνχο θαηά ηελ ελδναγγεηαθή απνθαηάζηαζε, αλ θαη ιηγφηεξν έθδειν ζε ζρέζε κε ηελ 

αλνηθηή επέκβαζε.85 πκπεξαζκαηηθά, ε ζπζηεκαηηθή αληίδξαζε πξνθαιείηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ζπλδπαζκέλε βιάβε ηζραηκίαο – επαλαηκάησζεο νθεηιφκελε ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ κεξηαίσλ 

αξηεξηψλ, ηελ απφθξαμε ηεο θάησ κεζεληέξηαο αξηεξίαο, ηνπο ρεηξηζκνχο ζην πεξηερφκελν ηνπ 

αλεπξπζκαηηθνχ ζάθνπ θαη ην ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα. 

Ζ ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΓΑΛΑΚΣΗΚΧΝ 

Ζ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ γαιαθηηθψλ θαη ε γαιαθηηθή νμέσζε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

σο δείθηεο ππνθείκελεο δηαηαξαρήο θαη φρη σο δηαηαξαρή απηή θαζ‘ εαπηή. Υξήζηκε είλαη ε 

εθηίκεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπο θαη φρη κηα κεκνλσκέλε ηηκή. Παξαηεξψληαο ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ γαιαθηηθψλ, ζηελ άκεζε κεηεγρεηξεηηθή θάζε, ζηελ νκάδα ησλ επεηγνπζψλ επεκβάζεσλ, 

θαηαιήγνπκε ζε δχν εθδνρέο. Αξρηθά  ππάξρεη ε ζθέςε ηεο «έθπιπζεο» ησλ πξντφλησλ ηνπ 

αλαεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα  ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ πξνγλσζηηθή αμία ηεο 

αχμεζεο ησλ γαιαθηηθψλ. ε φηη αθνξά ηε δεχηεξε εθδνρή δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζηηο δηαδνρηθέο κεηξήζεηο γαιαθηηθψλ θαη ηελ εκθάληζε επηπινθψλ. Καη σο επηπινθέο 

θαηαγξάθεθαλ κεγάιεο αλαθαηαλνκέο φγθσλ κε δηεγρεηξεηηθέο απψιεηεο αίκαηνο,  θαη ζπλνδφ 

ρνξήγεζε παξαγψγσλ αίκαηνο, ελδερφκελε ηζραηκία ηνπ ζθέινπο ή  επαλεγρείξεζε ηνπ αζζελνχο.83 

Έηζη κεηά απφ ηελ ππεξνρή ηεο πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο89,39,90 σο αλαηζζεηηθή επηινγή 

εμαηηίαο ηεο έγθαηξεο δηαπίζησζεο επηπινθήο, φπσο ην νπηζζνπεξηηνλατθφ αηκάησκα, ππάξρεη θαη ε 

κέηξεζε ησλ γαιαθηηθψλ, σο δείθηεο ηζραηκίαο, πνπ απνηειεί θαη ηζρπξφ πξνγλσζηηθφ δείθηε γηα 

ηελ εκθάληζε επηπινθψλ.. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ πσο αλ απνθιεηζηνχλ άιια αίηηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κεγάιεο αλαθαηαλνκέο πγξψλ, ηφηε ζε εκκέλνπζα θαη επαλεηιεκκέλε αχμεζε ησλ 

γαιαθηηθψλ πξέπεη λα αλαδεηεζεί άκεζα ε ελδερφκελε αηηία ηζραηκίαο ή άιιν ρεηξνπξγηθφ αίηην. 
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ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΣΖΝ ΚΑΡΧΣΗΓΑ 

Ζ θαξσηηδηθή ελδαξηεξεθηνκή εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφιεςε αλεπηζχκεησλ εγθεθαιηθψλ 

πξνζβνιψλ ζε αζζελείο  κε αζεξσκαηηθέο πιάθεο ζην δηραζκφ ηεο θνηλήο ή ηεο έζσ θαξσηίδαο. Ζ 

ππνθείκελε παζνινγία είλαη ζπλήζσο ε αζεξνζθιήξσζε θαη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο είλαη 

ειηθησκέλνη, κε ζπλνδφ ππέξηαζε θαη γεληθεπκέλε αγγεηαθή λφζν. Ο θχξηνο θίλδπλνο ηεο 

επέκβαζεο είλαη ε παξαγσγή ελφο λένπ λεπξνινγηθνχ ειιείκκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

ζαλαηεθφξν ή λα πξνθαιέζεη κφληκε αληθαλφηεηα. Οπσζδήπνηε φκσο νη θαξδηναγγεηαθέο επηπινθέο 

πξνζκεηξψληαη ζεκαληηθά ζην ππφινηπν πνζνζηφ ηεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο ζλεηφηεηαο. χκθσλα 

κε ηα απνηειέζκαηα κεγάιεο θιίκαθαο ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ ζηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ, ζε 

αζζελείο κε πξφζθαην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην θαη κε ζηέλσζε θαξσηίδαο >70%, ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ηεο επέκβαζεο ππεξηεξνχλ ησλ θηλδχλσλ. Αλ θαη ζ‘ απηνχο κε ειαθξά ζηέλσζε 

(<30% )ν θίλδπλνο αληηζηαζκίδεη ηα νθέιε θαη ε ζεξαπεία κε αληηαηκνπεηαιηαθά θάξκαθα 

ζπλίζηαηαη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο ε θαξσηίδα απνθιείεηαη θαη ε εγθεθαιηθή δηήζεζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ παξάπιεπξε θπθινθνξία κέζσ ηνπ θχθινπ ηνπ Willis. Μηα παξνδηθή παξάθακςε 

(shunt) ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαθάκςεη ηε ζέζε ηεο απφθξαμεο, ειαρηζηνπνηψληαο ην 

ρξφλν απνθιεηζκνχ θαη ηελ πεξίνδν ηεο δπλεηηθήο εγθεθαιηθήο ηζραηκίαο.  

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο αλαηζζεζίαο είλαη ε δηαηήξεζε εγθεθαιηθήο δηήζεζεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαξσηηδηθνχ απνθιεηζκνχ, κε ηε ρξήζε ηερληθήο πνπ εμαζθαιίδεη θαξδηναγγεηαθή 

ζηαζεξφηεηα θαη επηηξέπεη ηαρεία αλάλεςε ζην ηέινο ηεο επέκβαζεο, κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

γξήγνξεο κεηεγρεηξεηηθήο λεπξνινγηθήο εθηίκεζεο. Σαρείεο κεηαηξνπέο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε είλαη 

ζπρλέο, πξνθαινχκελεο απφ ρεηξνπξγηθνχο ρεηξηζκνχο θαη απνθιεηζκφ ησλ ηαζενυπνδνρέσλ ηνπ 

θαξσηηδηθνχ θφιπνπ θαη έθιπζεο βαγνηνληθνχ αληαλαθιαζηηθνχ. Μηα αξηεξηαθή γξακκή είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ην ζπλερή έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ε νπνία πξέπεη λα δηαηεξεζεί ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαξσηηδηθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ αλαπλεπζηηθή νδφο δελ είλαη εχθνια 

πξνζβάζηκε θαηά ηελ επέκβαζε, ζπλεπψο ε ηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε είλαη επηζπκεηή. Ζ εηζαγσγή 

ζηελ αλαηζζεζία γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεζηκνπνηψληαο ελδνθιέβην παξάγνληα, ελψ ε 

δηαηήξεζε κε ηζνδπγηζκέλε ηερληθή ρξεζηκνπνηψληαο εηζπλεφκελε ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ 50%  

(+ αέξαο) ζε ζπλδπαζκφ κε πηεηηθφ παξάγνληα. ινη νη αλαηζζεηηθνί παξάγνληεο πξέπεη λα είλαη 

βξαρείαο δξάζεο. Τπφηαζε δπλεηηθά κπνξεί λα ζπκβεί κεηά ηελ εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία θαη 

πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί άκεζα ρσξίο πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο κε ηε ρξήζε ηηηινπνηεκέλσλ δφζεσλ 

αγγεηνζπζπαζηηθψλ (εθεδξίλε 5 mg ή θελπιεθξίλε 20-40γ). Τςειή ζπγθέληξσζε νμπγφλνπ ζην 

αξεξηαθφ αίκα, λνξκνθαπλία θαη λνξκνζεξκία πξέπεη λα δηαηεξεζνχλ. Οη απψιεηεο αίκαηνο θαη νη 

αλάγθεο ζε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε πγξψλ είλαη αζήκαληεο. Μεηεγρεηξεηηθά, ν πφλνο είλαη αζπλήζεο 

θαη ν ζπλδπαζκφο δηήζεζεο ηζηψλ κε ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ θαη ρξήζεο κε ζηεξνεηδνχο 

αληηθιεγκνλψδνπο αλαιγεηηθνχ (NSAID) είλαη απνηειεζκαηηθφο.  

Πέξα απφ ηε γεληθή αλαηζζεζία, ε ρξήζε ηνπηθήο ή ηνπνπεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο ππνζηε-

ξίδεηαη. Δίλαη πξσηαξρηθφ πιενλέθηεκα ν άκεζνο έιεγρνο ηεο λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

αζζελνχο (μχπληνο αζζελήο) ρσξίο ηελ αλάγθε επηπξφζζεηνπ monitoring θαη ηελ απνθπγή ηεο 

αγγεηαθήο παξάθακςεο. Ζ αλαηζζεζία εμαζθαιίδεηαη κε ζπλδπαζκφ απρεληθνχ πιέγκαηνο κε ή θαη 
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ρσξίο ζπκπιεξσκαηηθή δηήζεζε ηνπηθνχ αλαηζζεηηθνχ απφ ηνλ ρεηξνπξγφ. Απαηηείηαη ε αθηλεζία 

θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνχο ζε παξαηεηλφκελε δηάξθεηα επέκβαζεο κεξηθέο θνξέο. Γελ 

αγλννχληαη ζεκαληηθέο επηπινθέο θχξηα απφ ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απρεληθνχ πιέγκαηνο, φπσο ε 

παξάιπζε ηνπ θξεληθνχ λεχξνπ θαη ε αηπρεκαηηθή ηξψζε – δηήζεζε ηνπ ππαξαρλνεηδνχο ρψξνπ. 

Δπηπιένλ δελ ππάξρεη θακηά απφδεημε φηη νη λεπξνινγηθέο θαη θαξδηαγγεηαθέο εθβάζεηο είλαη 

βειηησκέλεο κε ηηο παξαπάλσ ηερληθέο ζπγθξηλφκελεο κε ηε γεληθή αλαηζζεζία. 

Οη αζζελείο πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη κεηεγρεηξεηηθά ζε κνλάδα απμεκέλεο θξνληίδαο  

ζρεδφλ 30% ρξεηάδνληαη έιεγρν κεηεγρεηξεηηθήο ππέξηαζεο, ε νπνία κπνξεί λα είλαη ζνβαξή θαη λα 

δηαθηλδπλεχζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ κνζρεχκαηνο ή λα πξνθαιέζεη ελδνθξάληα αηκνξξαγία. 

Δλδνθιέβηα ρξήζε β – αλαζηνιέα ή έγρπζε αγγεηνδηαζηαιηηθνχ παξάγνληα (ληηξνγιπθεξίλε) κπνξεί 

λα απαηηεζεί. 

ΔΝΓΟΑΓΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΔΝΧΔΧΝ ΈΧ ΚΑΡΧΣΗΓΧΝ – CAROTID 

ARTERY STENTING (CAS) 

Απνηειεί ελαιιαθηηθή ηερληθή κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ απνθπγή 

βιάβεο θξαληαθψλ λεχξσλ θαη δεκηνπξγίαο αηκαηψκαηνο θαη ηελ επηινγή – πξφθιεζε επί 

αθηηλνβνιεζείζα αλαηνκηθή πεξηνρή, επαλαζηέλσζε κεηά απφ πξνεγεζείζα ζξνκβνελδαξηεξεθηνκή 

(Carotid Endarterectomy – CEA)  θαη αζζελείο κε ζπλππάξρνπζεο παζήζεηο πνπ επηβαξχλνπλ ηελ 

πξφγλσζε ή απνηξέπνπλ ηελ αλνηρηή πξνζέγγηζε.91 Ζ εκβνιή ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ 

θεληξηθφηεξα απνηειεί ηνλ θχξην θίλδπλν. Ζ εγθεθαιηθή πξνζηαζία επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ελφο 

κπαινληνχ απφθξαμεο ζηηγκηαία θαηά ηελ επέκβαζε ή θαιχηεξα θαη κε ηελ πξνψζεζε ελφο θίιηξνπ 

θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηεο επέκβαζεο πνπ ζπγθξαηεί ηπρφλ ζπληξίκκαηα ηνπ αξρηθά ζηελσκέλνπ 

αγγείνπ. Αλ θαη πξνηείλεηαη ε γεληθή αλαηζζεζία κε ηα δεδνκέλα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

εγθεθαιηθή πξνζηαζία, ηελ άκβιπλζε ησλ λεπξνινγηθψλ επηπηψζεσλ  (κέρξη 15% ησλ αζζελψλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε CAS) θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο – θχξηνπ παξάγνληα 

θηλδχλνπ λεπξνινγηθψλ επηπινθψλ92, σζηφζν σο θχξηα αλαηζζεζηνινγηθή ηερληθή παξακέλεη ε 

Monitored Anesthesia Care (MAC). Πξψηα απ‘ φια ν μχπληνο  άξξσζηνο απνηειεί gold standard ηνπ 

λεπξνινγηθνχ monitoring. Έπεηηα ε κεγάιε εκπεηξία επί ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επεκβάζεσλ θαζηζηά 

ηελ επέκβαζε σο ζχληνκε θαη επηηπρή δηαδηθαζία κε επηιεγκέλε ηελ πξναλαθεξζείζα 

αλαηζζεζηνινγηθή ηερληθή. Έηζη ν αλαηζζεζηνιφγνο επαγξππλά θαη θαιείηαη λα πξνζθέξεη ζε 

αζζελή πνχ ππφθεηηαη ζε πξνγξακκαηηζκέλε επέκβαζε CAS, θαηά ηελ νπνία ιακβάλεη ηνπηθή 

αλαηζζεζία ζηε βνπβσληθή ρψξα. Ζ επαγξχπλεζε ζπλίζηαηαη φρη κφλν ζηελ ελεξγφ παξαθνινχζεζε 

ηνπ monitoring ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ αιιά θαη ηελ άκεζε παξέκβαζε κε ηε ρξήζε αλαηζζεηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη θξηηήξην ηελ αηκνδπλακηθή εηθφλα θαη ηε λεπξνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. 

Δμάιινπ ε γλψζε ειηθψδνπο θαη άθακπηεο ανξηήο νδεγεί ζηελ επηινγή ηεο ηξαρειηθήο 

πξνζπέιαζεο θαη ηελ απνθπγή ρεηξηζκψλ ζην ανξηηθφ ηφμν, επηθίλδπλσλ γηα ηε δεκηνπξγία 

εκβφισλ.93 

Κχξηα ζεκεία ζηελ δηαδηθαζία απνηεινχλ ε ρνξήγεζε επαξίλεο 4,000 U ελδνθιέβηα θαηά ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ sheath ζηε κεξηαία αξηεξία θαη ε ρξήζε ηεο Atropine 0.5 mg, ζρεδφλ πάληα, πξηλ 

ηελ έθπηπμε ηνπ κπαινληνχ. Δπηηπρήο δηαδηθαζία νξίδεηαη ε ηθαλνπνηεηηθή αλάπηπμε ησλ stents κε 

επίηεπμε <30% ππνιεηκκαηηθήο ζηέλσζεο. Τπφηαζε νξίδεηαη σο ΑΠ <90 mmHg θαη βξαδπθαξδία 
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σο Κ<50 bpm. Ηζραηκηθή πξνζβνιή εγθεθάινπ νξίδεηαη λέν λεπξνινγηθφ έιιεηκκα πνπ επηκέλεη 

κεηά απφ 24h, ελψ σο ειάρηζηε πξνζβνιή νξίδεηαη ην γεγνλφο ρσξίο λεπξνινγηθή ππνιεηκκαηηθή 

βιάβε. Σν έκθξαγκα κπνθαξδίνπ πηζηνπνηείηαη κε ηελ άλνδν ηεο creatinine kinase MB >3 times  ην 

θπζηνινγηθφ φξην, ελψ ε αζηαζήο ζηεζάγρε νξίδεηαη σο πφλνο ζην ζηήζνο θαη >1mm θαηάζπαζε 

ηνπ ST δηαζηήκαηνο.   

Δπηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζηελ αηκνδπλακηθή αζηάζεηα φπσο πηζηνπνηείηαη κε 

βξαδπθαξδία, ππφηαζε θαη δηαθπκάλζεηο ζηελ αξηεξηαθή πίεζε επηβάιιεηαη ε ηνπνζέηεζε 

αξηεξηαθήο γξακκήο κε θαζεηεξηαζκφ ζπλήζσο  ηεο δεμηάο  θεξθηδηθήο θαη θαηαγξαθή κεηαβνιψλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Βξαδπθαξδία ζε CAS έρεη αλαθεξζεί λα ζπκβαίλεη ζε δηάθνξεο κειέηεο ζε 

ζπρλφηεηα 13-100%, ελψ ππφηαζε  ζε ζπρλφηεηα 7-34%. Δπηπιένλ δηαθπκάλζεηο ζηε ΑΠ πάλσ 

απφ 50 mmHg δηεγρεηξεηηθά παξαηεξήζεθαλ ζε 52% ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε CAS κε 

ηνπηθή αλαηζζεζία.94 Αηκνδπλακηθή αζηάζεηα ε νπνία ζπκβαίλεη θαηά θαη κεηά ηελ CAS 

πξνθαιείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε επαίζζεηνπ ζηε δηάηαζε ηαζενυπνδνρέα εληνπηδφκελνπ ζηνλ 

θαξσηηδηθφ θφιπν. Δξεζίζκαηα πνπ θζάλνπλ ζηνλ θαξσηηδηθφ θφιπν δηαθηλνχληαη κέζσ ησλ 

θαξσηηδηθψλ θαη γισζζνθαξπγγηθψλ λεχξσλ  σο ηνλ ηειηθφ ππξήλα ηνπ γισζζνθαξπγγηθνχ θαη 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ. Δξεζηζκφο ησλ λεχξσλ ηνπ θαξσηηδηθνχ  θφιπνπ πξνθαιεί αλαζηνιή 

ησλ ζπκπαζεηηθψλ λεπξψλσλ ζηνλ πξναλαθεξζέληα  ππξήλα θαη κεηψλεη ην ζπκπαζεηηθφ ηφλν ζηελ 

πεξηθέξεηα θαη ηελ αξηεξηαθή πίεζε. Δπηπιένλ δηεγεξηηθέο δξάζεηο απφ ηνλ ηειηθφ ππξήλα ηνπ 

γισζζνθαξπγγηθνχ θαη πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ επηδξνχλ ζην κεηθηφ – θνηιηαθφ ππξήλα ηνπ 

πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ θαη ξαρηαίν ππξήλα ηνπ πλεπκνλνγαζηξηθνχ λεχξνπ κε ζπλέπεηα 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα παξαζπκπαζεηηθνχ θαη κείσζε θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο. 
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ΔΡΧΣΖΔΗ ΟΜΗΛΖΣΧΝ 

 

1. Ζ ζπκπαζεηηθή αιπζίδα: 

A. Βξίζθεηαη ζε ζπλάθεηα κε δνκέο ηνπ εγθεθάινπ 

B. Βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ λσηαίν κπειφ 

Γ.  Σν Α θαη ην Β είλαη ζσζηφ 

Γ   Σν Α θαη ην Β είλαη ιάζνο 

 

2. Ση από ηα παξαθάησ ηζρύεη: 

Α.  Νεπξνδηαβηζηήο ζηηο πξνγαγγιηνληθέο ζπλάςεηο ηνπ Ν είλαη ε αθεηπινρνιίλε 

Β.  Νεπξνδηαβηβαζηήο ζηηο πξνγαγγιηνληθέο ζπλάςεηο ηνπ ΠΝ είλαη ε αθεηπινρνιίλε  

Γ.  Νεπξνδηαβηβαζηήο ζηηο κεηαγαγγιηνληθέο ζπλάςεηο ηνπ Ν είλαη ε αθεηπινρνιίλε 

Γ.  Σν Α θαη ην Β είλαη ζσζηά 

 

3. Πνηό από ηα παξαθάησ θάξκαθα αλήθνπλ ζηνπο β ζπκπαζεηηθνκηκηηηθνύο αγσληζηέο: 

Α.  αιβνπηακφιε 

Β.  Πξνπξαλνιφιε 

Γ.  Φελνμπβελδακίλε 

Γ.  Λαβεηαιφιε 

 

4. Πνηό από ηα παξαθάησ παξαζπκπαζεηηθνιπηηθά εκθαλίδνπλ θεληξηθή δξάζε 

Α.  Αηξνπίλε 

Β.  Γιπθνππξνιιάηε 

Γ.  Ηπξαηξφπην 

Γ.  Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

 

5. Πνην ηόλ απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ ησλ ειεθηξηθώλ θαη ησλ κεραληθώλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ κπνθαξδηαθνύ θπηηάξνπ 

Α.  Σν Νάηξην 

Β.  Σν Κάιην 

Γ.  Σν αζβέζηην 

Γ.  ια ηα παξαπάλσ 

 

6. Ο θιεβόθνκβνο βξίζθεηαη: 

Α.  ην ζεκείν εθβνιήο ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο ζην δεμηφ θφιπν 

Β.  ην κεζνθνιπηθφ δηάθξαγκα 

Γ.  ην κεζνθνηιηαθφ δηάθξαγκα 

Γ.  ην ζηεθαληαίν θφιπν 
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7. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ΛΑΘΟ; 

Α.  Ο θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο πξψηνπ βαζκνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε 

Β.  Ζ θνηιηαθή ηαρπθαξδία κπνξεί λα είλαη ζθπγκηθή θαη λα κε ρξεηάδεηαη απηλίδσζε 

Γ.  Ζ ππεξθνηιηαθή ηαρπθαξδία κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαξδηναλάηαμε 

Γ.  Ο θνιπνθνηιηαθφο απνθιεηζκφο ηξίηνπ βαζκνχ δελ απαηηεί ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε 

 

8.  Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ΧΣΖ; 

Α.  Ζ θηληδίλε είλαη αληηαξξπζκηθφ θαηεγνξίαο 1Β. 

Β.  Ζ ιηδνθαΐλε είλαη αληηαξξπζκηθφ θαηεγνξίαο 1Α. 

Γ.  Ζ εζκνιφιε είλαη αληηαξξπζκηθφ θαηεγνξίαο ΗΗ. 

Γ.  Ζ βεξαπακίιε είλαη αληηαξξπζκηθφ θαηεγνξίαο ΗV. 

 

9.  Ζ ρξόληα κε αληηξνπνύκελε θαξδηαθή δπζιεηηνπξγία:  

Α. Μπνξεί λα βειηησζεί κε πεξηνδηθή ρνξήγεζε ιεβνζηκεληαλεο 

Β. Οδεγεί ζε ππφηαζε θαη ππεξλαηξηαηκία 

Γ.  Μπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ρνξήγεζε ηλνηξφπσλ 

Γ. Οδεγεί ζε ρακειά επίπεδα θαξδηαθήο παξνρήο θαη ζε ζνβαξή ηζηηθή ππνάξδεπζε 

 

10. Ζ αλεπάξθεηα ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο εθδειώλεηαη θιηληθά κε:  

Α. Οηδήκαηα  θάησ άθξσλ 

Β. Δηθφλα νμένο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο θαη δπζιεηηνπξγίαο ησλ ηειηθψλ νξγάλσλ 

Γ. Τπέξηαζε θαη αξξπζκίεο 

Γ. Τπφηαζε θαη ηαρπθαξδία 

 

11. Γηα ηνλ ελδνανξηηθό αζθό ηζρύεη:  

Α. Δηζάγεηαη απφ ηελ κεξηαία αξηεξία θαη θαηαιήγεη ζηελ αληνχζα  ζσξαθηθή ανξηή 

Β. Μπνξεί λα ζηαζεξνπνηήζεη αηκνδπλακηθά έλαλ αζζελή κε ζνβαξή δπζπξαγία ηεο αξηζηεξήο 

θνηιίαο θαη λα απνθνξηίζεη απνηειεζκαηηθά ηελ αξηζηεξή θνηιία 

Γ. Δπηηπγράλεηαη απνθφξηηζε ηεο αξηζηεξήο ή/θαη ηεο δεμηάο θνηιίαο 

Γ. Δηζάγεηαη απφ ηελ κεξηαία αξηεξία θαη θαηαιήγεη ζηελ θαηηνχζα ζσξαθηθή ανξηή κεηά ηελ 

εθθπζε ηνπ ανξηηθνχ ηφμνπ 

 

12.  Αλ ε PAOP είλαη πςειόηεξε ηεο δηαζηνιηθήο πίεζεο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο ηζρύεη έλα 

από ηα παξαθάησ: 

Α.  ηέλσζε κηηξνεηδνχο 

Β.  Πλεπκνληθή εκβνιή 

Γ.  Μεηαηφπηζε ηνπ θαζεηήξα εθηφο δψλεο ΗΗΗ θαηά WEST 

Γ.  ARDS 
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13.  Έλαο αζζελήο αηθληδίσο παξνπζηάδεη ρακειή αξηεξηαθή πίεζε, ρακειή θαξδηαθή παξνρή, 

αύμεζε ησλ πηέζεσλ ηνπ δεμηνύ θόιπνπ θαη θπζηνινγηθή PAOP. Ζ πην πηζαλή δηάγλσζε 

είλαη: 

Α.  Ομεία δεμηά θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Β.  Ομεία αξηζηεξά θαξδηαθή αλεπάξθεηα 

Γ.  Καξδηαθφ επηπσκαηηζκφ 

Γ.  Πλεπκνληθή εκβνιή 

 

14.  Πνηνο είλαη ν πην αμηόπηζηνο δείθηεο ελδναγγεηαθήο πιήξσζεο: 

Α.  ΚΦΠ 

Β.  PAOP 

Γ.  Καλέλαο απφ ηνπο δχν 

Γ.  Καη νη δχν ππφ πξνυπνζέζεηο 

 

15.  ε αλεπάξθεηα δεμηάο θνηιίαο παξαηεξνύληαη: 

Α.  Μεγάια θχκαηα a 

Β.  Μεγάια θχκαηα c 

Γ.  Μεγάια θχκαηα v 

Γ.  ια ηα παξαπάλσ 

Δ.  Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

 

16.  Ζ κέζνδνο αλάιπζεο ηνπ αξηεξηαθνύ ζθπγκηθνύ πεξηγξάκκαηνο (pulse contour analysis): 

Α.  ηεξίδεηαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ παικνχ θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

θπκαηνκνξθήο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. 

Β.  Υξεζηκνπνηεί αιγνξίζκνπο θαη καζεκαηηθέο εμηζψζεηο, γηα λα δεκηνπξγήζεη ξεαιηζηηθέο 

ζπζρεηίζεηο πίεζεο-φγθνπ θαη έηζη λα νδεγήζεη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο  θαξδηαθήο παξνρήο απφ 

δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αξηεξηαθή πίεζε. 

Γ.  Απαηηεί πάληνηε βαζκνλφκεζε ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζπζηήκαηνο ππνινγηζκνχ κε βάζε κηα 

κέζνδν αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο ηεο θαξδηαθήο παξνρήο. 

Γ.  Σα α θαη β είλαη ζσζηά. 

 

17.  ρεηηθά κε ηε δηαθύκαλζε ηνπ όγθνπ παικνύ ((Stroke Volume Variation-SVV) θαη ηε 

δηαθύκαλζε ηεο πίεζεο παικνύ (Pulse Pressure Variation-PPV) ηζρύνπλ: 

Α.  Μπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ ηελ ζεηηθή απάληεζε ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ελδαγγεηαθή 

ρνξήγεζε πγξψλ. 

Β.  Δθηηκάηαη φηη PPV ή SVV κεγαιχηεξν απφ 12-13% απνηειεί πξνγλσζηηθφ δείθηε βειηίσζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά απφ ελδαγγεηαθή ρνξήγεζε πγξψλ. 

Γ.  Ζ αμηνπηζηία ησλ δεηθηψλ SVV θαη PPV επεξεάδεηαη δπζκελψο απφ ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο, 

φπσο ν αεξηζκφο κε κηθξνχο φγθνπο, ε δπζπγρξνλία αλαπλεπζηήξα-αζζελή θ.α. 

Γ. ια ηα αλσηέξσ είλαη ζσζηά 
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18.  Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ερνθαξδηνγξαθία Doppler ηζρύεη: 

A.  Αλ κεηξήζνπκε ηελ ηαρχηεηα αηκαηηθήο ξνήο ζηνλ ρψξν εμψζεζεο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο θαη ην 

εχξνο δηαηνκήο ηνπ ρψξνπ εμψζεζεο κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηνλ φγθν ηνπ αίκαηνο πνπ 

δηέξρεηαη δηακέζνπ απηνχ, δειαδή ηνλ φγθν παικνχ. 

Β.  Ζ ερνθαξδηνγξαθία Doppler κπνξεί λα εθαξκνζζεί κφλν ζηελ ανξηηθή βαιβίδα θαη ζε θαλέλα 

άιιν ζεκείν ησλ θαξδηαθψλ θνηινηήησλ ή ησλ κεγάισλ αγγείσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο. 

Γ.  Ζ κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κε ερνθαξδηνγξαθία Doppler δελ ππφθεηηαη ζηελ 

επίδξαζε παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο. 

 

19. Παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ εγθπξόηεηα ηεο κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο κε ερνθαξδηνγξαθία Doppler είλαη: 

Α.  Ζ γσλία ζ πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο θαη ηεο θαηεχζπλζεο ηεο αηκαηηθήο 

ξνήο. 

Β.  Απνθιίζεηο ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εκβαδνχ δηαηνκήο ηνπ ζεκείνπ ζην νπνίν κεηξάηαη ε αηκαηηθή 

ξνή. 

Γ. Ζ παξαβνιηθή (κε γξακκηθή) ξνή ηνπ αίκαηνο. 

Γ.  ια ηα αλσηέξσ είλαη ζσζηά 

 

20.  Αζζελήο έρεη ππνβιεζεί ζε ζηεθαληνγξαθία, αγγεηνπιαζηηθή θαη ηνπνζέηεζε επηθαιπκκέλνπ 

Stent (DES)  ζηνλ πξόζζην θαηηόληα θάδν  (LAD), ζε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα κπνξεί λα 

ππνβιεζεί ζε ρνινθπζηεθηνκή:  

Α.  Ακέζσο κεηά  

Β.  ε 2 εβδνκάδεο  

Γ.  ε 4 εβδνκάδεο  

Γ.  ε 12 κήλεο  

 

21. Από όινπο ηνπ βηνρεκηθνύο δείθηεο κεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηελ αλίρλεπζε ηνπ 

εκθξάγκαηνο ηνπ κπνθαξδίνπ έρεη 

Α.  Ζ ηξνπνλίλε 

Β.  Ζ CK MB 

Γ.  H SGOT  

Γ.  ινη νη δείθηεο έρνπλ παξφκνηα επαηζζεζία 

 

22.  Σα κεηαβνιηθά ηζνδύλακα αμηνινγνύλ  

Α.  Σελ ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή 

Β.  Σελ θαηάζηαζε ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο 

Γ.  Σελ θαηάζηαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο  

Γ.  ια ηα παξαπάλσ  
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23.  Ζ δνθηκαζία θόπσζεο αληρλεύεη ηελ ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κέζσ : 

Α.  Σσλ κεηαβνιψλ ζηελ ζπζηεκαηηθή αξηεξηαθή πίεζε 

Β.  Σσλ κεηαβνιψλ ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα  

Γ.  Σσλ κεηαβνιψλ ηνπ δηαζηήκαηνο ST 

Γ.  ισλ ησλ παξαπάλσ  

 

24.  Οη νμπγνλσηέο ηειεπηαίαο γελληάο είλαη:  

Α.  Φπζαιίδσλ  

Β.  Μεκβξάλεο 

Γ.  Μεκβξάλεο θνίισλ ηλψλ  

 

25.  Πνηνο είλαη ν αζθαιήο ρξόλνο arrest ζηνπο 36νC 

Α.  2 min 

Β. 1 min 

Γ.  3 min 

 

26.  Ζ εμίζσζε Bernoulli κπνξεί λα εθαξκνζζεί: 

Α.  ηε κειέηε ηεο θιίζεο πίεζεο θαηά κήθνο πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελσηηθέο βιάβεο 

Β.  ηε κειέηε ηεο θιίζεο πίεζεο κεηαμχ δχν θαξδηαθψλ θνηινηήησλ φηαλ ππάξρνπλ βιάβεο πνπ 

πξνθαινχλ αλεπάξθεηα 

Γ.  ηε κειέηε ηεο θιίζεο πίεζεο κεηαμχ δχν θνηινηήησλ ή κεγάισλ αγγείσλ φηαλ ππάξρνπλ κε 

θπζηνινγηθέο επηθνηλσλίεο 

Γ.  ε φια ηα αλσηέξσ 

 

27.  Ζ ερνθαξδηνγξαθία κε ζπλερέο Doppler ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηε κέηξεζε: 

Α.  Τςειψλ ηαρπηήησλ ξνήο κέζσ αλαηνκηθψλ πεξηνρψλ πνπ παξνπζηάδνπλ βιάβεο κε ζηέλσζε ή 

αλεπάξθεηα 

Β.  Σεο ηαρχηεηαο ξνήο ζε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

Γ.  Σεο θίλεζεο κηαο αλαηνκηθήο δνκήο ζε ζπλάξηεζε κε ην ρξφλν 

Γ.  Ηδηαίηεξα ρακειψλ ηαρπηήησλ ξνήο 

 

28.  Ζ δηελέξγεηα δηνηζνθαγείνπ ερνθαξδηνγξαθηθήο κειέηεο αληελδείθλπηαη: 

Α.  ε αζζελείο κε ζηέλσζε νηζνθάγνπ 

Β.  ε αζζελείο αηκνδπλακηθή αζηάζεηα 

Γ.  ε αζζελείο κε βαθηεξηδηαθή ελδνθαξδίηηδα 

Γ.  ε αζζελείο κε κχμσκα αξηζηεξνχ θφιπνπ 

 

29.  ηε ζνβαξή αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνύο: 

Α.  Ο φγθνο πνπ παιηλδξνκεί είλαη > 15% ηνπ φγθνπ παικνχ 

Β.  Ο φγθνο πνπ παιηλδξνκεί είλαη > 80% ηνπ φγθνπ παικνχ 
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Γ.  Ο φγθνο πνπ παιηλδξνκεί είλαη > 30% ηνπ φγθνπ παικνχ 

Γ.  Ο φγθνο πνπ παιηλδξνκεί είλαη > 55% ηνπ φγθνπ παικνχ 

 

30.  Οη αηκνδπλακηθνί ζηόρνη ζε αλεπάξθεηα κηηξνεηδνύο είλαη: 

Α.  Απμεκέλε θαξδηαθή ζπρλφηεηα (πεξίπνπ 80bpm),  ρακειέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη ηλφηξνπε 

ππνζηήξημε αλ ε ζπζηαιηηθφηεηα ηεο ΑΡ θνηιίαο είλαη κεησκέλε κε δηαηήξεζε ηνπ 

θιεβνθνκβηθνχ ξπζκνχ 

Β.  Υακειή θαξδηαθή ζπρλφηεηα (< 70bpm),  απμεκέλεο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη ηλφηξνπε 

ππνζηήξημε αλ ε ζπζηαιηηθφηεηα ηεο ΑΡ θνηιίαο είλαη κεησκέλε  

Γ.  Απμεκέλε θαξδηαθή ζπρλφηεηα (πεξίπνπ 80bpm),  ρακειέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη κείσζε 

ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο γηα λα κεησζεί ε παιηλδξφκεζε  

Γ.  Υακειή θαξδηαθή ζπρλφηεηα (< 70bpm),  απμεκέλεο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη δηαηήξεζε ηνπ 

θιεβνθνκβηθνχ ξπζκνχ κε ζεκαληηθά απμεκέλν  ην πξνθνξηίν (CVP > 15 cm H2O) 

 

31.  Οη αηκνδπλακηθνί ζηόρνη ζε ζηέλσζε ανξηηθήο βαιβίδαο είλαη: 

Α.  Απμεκέλε θαξδηαθή ζπρλφηεηα (πεξίπνπ 80bpm),  ρακειέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη ηλφηξνπε 

ππνζηήξημε αλ ε ζπζηαιηηθφηεηα ηεο ΑΡ θνηιίαο είλαη κεησκέλε 

Β.  Υακειή θαξδηαθή ζπρλφηεηα (< 70bpm),  απμεκέλεο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη ηλφηξνπε 

ππνζηήξημε αλ ε ζπζηαιηηθφηεηα ηεο ΑΡ θνηιίαο είλαη κεησκέλε  

Γ.  Απμεκέλε θαξδηαθή ζπρλφηεηα (πεξίπνπ 80bpm),  ρακειέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη κείσζε 

ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο γηα λα κεησζεί ε παιηλδξφκεζε  

Γ.  Υακειή θαξδηαθή ζπρλφηεηα (< 70bpm),  απμεκέλεο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο θαη απμεκέλν  

πξνθνξηίν (PCWP >12-15 cm H2O) 

 

32. ε ζνβαξή αλεπάξθεηα ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο: 

Α.  Απαηηείηαη ρακειή θαξδηαθή ζπρλφηεηα (< 70bpm), ρακειέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο, αχμεζε 

ηνπ πξνθνξηίνπ θαη επίηαζε ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο 

Β.  Γηαηήξεζε απμεκέλσλ πεξηθεξηθψλ αληηζηάζεσλ ρσξίο κεηαβνιή, αλ είλαη δπλαηφλ, ηεο 

ζπζηαιηηθφηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο θαη ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο 

Γ.  Απαηηείηαη θαξδηαθή ζπρλφηεηα απμεκέλε (πεξίπνπ 90bpm) θαη ρακειέο πεξηθεξηθέο αληηζηάζεηο 

κε δηαηήξεζε ηνπ πξνθνξηίνπ θαη ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηεο ΑΡ θνηιίαο  

Γ.  Σνπνζέηεζε ελδνανξηηθνχ αζθνχ γηα δηαηήξεζε ηνπ κεηαθνξηίνπ θαη κείσζε ηνπ πξνθνξηίνπ γηα 

ηελ απνηξνπή πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο 

 

33.  Πνηό από ηα παξαθάησ απνηειεί θάξκαθν 1εο επηινγήο  ζε θαξδηνγελή θαηαπιεμία 

Α.  Ννξαδξελαιίλε 

Β. Γαθηπιίηηδα 

Γ. Νηνπνπηακίλε 

Γ.  Βαδνπξεζζίλε 

Δ. Φαηλπιεθξίλε 
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34.  ε αζζελείο κε νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη θαξδηνγελή θαηαπιεμία πνην από ηα 

παξαθάησ νδεγεί ζε κείσζε ηεο ζλεηόηεηαο 

Α.  Ζ ρνξήγεζε αδξελαιίλεο 

Β.  Ζ ρνξήγεζε δηνπξεηηθψλ  

Γ.  Ζ ζεξαπεία επαλαγγείσζεο  

Γ.  Ζ ρνξήγεζε ληηξσδψλ  

Δ.  Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ 

 

35.  Αζζελήο κε νμύ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ παξνπζηάδεη θαξδηνγελή θαηαπιεμία. Από ηνλ 

ππεξερνγξαθηθό έιεγρν δηαπηζηώλεηαη ζνβαξνύ βαζκνύ νμεία αλεπάξθεηα ηεο κηηξνεηδνύο. 

Πνηα είλαη ε ελδεδεηγκέλε ζεξαπεία: 

Α.  Πξσηνγελήο Αγγεηνπιαζηηθή 

Β.  Δπείγνπζα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο θαη ρεηξνπξγηθήο 

απνθαηάζηαζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο κηηξνεηδνχο 

Γ.  Θξνκβφιπζε 

Γ.  Αξρηθά ζξνκβφιπζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε 

Δ.  Υνξήγεζε αληηαηκνπεηαιηθψλ θαη αλακνλή κέρξη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ αζζξελνχο 

 

36.  Αληέλδεημε ηνπνζέηεζεο ελδνανξηηθνύ αζθνύ απνηειεί έλα από ηα εμήο 

Α.  Ομεία αλεπάξθεηα κηηξνεηδνχο βαιβίδαο 

Β.  Γηαρσξηζηηθφ αλεχξπζκα ανξηήο 

Γ.  Ρήμε κεζνθνηιηαθνχ δηαθξάγκαηνο 

Γ.  Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ  

Δ.  ια ηα παξαπάλσ 

 

37.  Ζ πην ζεκαληηθή παξέκβαζε ηα πξώηα ιεπηά θαξδηνγελνύο αλαθνπήο κε θνηιηαθή 

καξκαξπγή είλαη: 

Α.  Υνξήγεζε απηλίδσζεο 

Β.  Δθαξκνγή ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ 

Γ.  Δλδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε 

Γ.  Υνξήγεζε αδξελαιίλεο 1mg ελδνθιεβίσο 

Δ.  Υνξήγεζε ακησδαξφλεο 30mg ελδνθιεβίσο 

 

38. ε θαξδηαθή αλαθνπή ζηε ρεηξνπξγηθή αίζνπζα, όπνπ ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε άκεζε 

κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο θαη θαπλνγξαθία, ζηνρεύζηε ζε:  

Α.  Μέζε αξηεξηαθή πίεζε > 25 mmHg θαη EtCO2 > 20 mmHg, βειηηζηνπνηψληαο ηηο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο 

Β. Γηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε > 25 mmHg θαη EtCO2 > 20 mmHg, βειηηζηνπνηψληαο ηηο 

ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο  

Γ.  Γηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε > 15 mmHg θαη EtCO2 > 20 mmHg, κεηψλνληαο ηνλ αεξηζκφ 



200 

 

Γ.  κέζε αξηεξηαθή πίεζε > 25 mmHg θαη EtCO2 > 10 mmHg, βειηηζηνπνηψληαο ηηο ζσξαθηθέο 

ζπκπηέζεηο 

Δ. Γηαζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε > 15 mmHg θαη EtCO2 > 20 mmHg, βειηηζηνπνηψληαο ηηο 

ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο  

 

39.  Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηή: 

Α.  Καηά ηελ ΚΑΡΠΑ, νη ζσξαθηθέο ζπκπηέζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα 

Β.  ε θαξδηαθή αλαθνπή, ε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφλ 

Γ.  ινη νη πγεηνλνκηθνί νθείινπλ λα είλαη ηθαλνί λα αλαγλσξίδνπλ ηελ θαξδηαθή αλαθνπή, λα 

θαινχλ βνήζεηα θαη λα μεθηλάλ ΚΑΡΠΑ  

Γ.  Ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε απηλίδσζεο ζε θνηιηαθή καξκαξπγή, ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ζην 

monitor ψζηε λα θαζνξηζηεί εάλ ε απηλίδσζε ήηαλ επηηπρήο  

Δ.  Ζ πιήξεο επαλαθνξά ηνπ ζψξαθα κεηαμχ ησλ ζσξαθηθψλ ζπκπηέζεσλ δελ είλαη απαξαίηεηε, 

θαζψο είλαη θνπξαζηηθή γηα ηνλ αλαλήπηε  

 

40.  Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ιαλζαζκέλε 

Α.  Ζ ελδνλνζνθνκεηαθή αλαθνπή ζπλήζσο είλαη αηθλίδηα 

Β.  ΚΑΡΠΑ είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζε πξελή ζέζε 

Γ.  Σα ζπρλφηεξα αηηία θαξδηαθήο αλαθνπήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαηζζεζία αθνξνχλ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ αεξαγσγνχ 

Γ.  Ο ππεξαεξηζκφο ζηελ ΚΑΡΠΑ είλαη επηδήκηνο θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη 

Δ.  Ζ πξψηκε απηλίδσζε αλήθεη ζηηο παξεκβάζεηο νη νπνίεο αλακθίβνια ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο επηβίσζεο κεηά απφ θαξδηαθή αλαθνπή 

 

41.  Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ιάζνο; 

Α.  Σν θάξκαθν εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππφηαζεο θαη ηελ δηαηήξεζε επαξθνχο πίεζεο 

δηήζεζεο ησλ ζηεθαληαίσλ θαηά ηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ αλαζηνκψζεσλ ζηελ OPCAD είλαη 

ε ληνκπηνπηακίλε. 

Β.  Οη αθξαίεο ζέζεηο ζηηο νπνίεο ηνπνζεηείηαη ε θαξδηά θαηά ηελ OPCAD πξνθαινχλ ζεκαληηθέο 

αηκνδπλακηθέο κεηαβνιέο. 

Γ. Παξακνλή ηεο ΜΑΠ<50mmHg θαη κεηαβνιή ηνπ ST>4mm απνηεινχλ ελδείμεηο γηα λα 

κεηαηξαπεί ε OPCAD ζε CAPG κε CPB. 

 

42.  Πνην από ηα παξαθάησ εηλαη ζσζηό; 

Α. Ζ ππνθαπλία πξνθαιεί αγγεηνζχζπαζε ζηελ ζηεθαληαία θπθινθνξία. 

Β.  Ζ ηαρπθαξδία ειαηηψλεη ηελ θαηαλάισζε νμπγφλνπ απφ ην κπνθάξδην. 

Γ.  Σηκή PAOP>20mmHg ππνδειψλεη ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ. 
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43.  Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ιαζνο;  

Α.  Ζ ηερληθή TAVI ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο αζζελείο >80εησλ κε ζηέλσζε ανξηηθήο 

βαιβίδαο πνπ  ππνβάιινληαη ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε αληηθαηάζηαζεο ανξηηθήο βαιβίδαο. 

Β.  Ζ παξαβαιβηδηθή δηαθπγή κεηά απφ TAVI απνηειεί κία ζπρλή επηπινθή. 

Γ.  Ζ αλάγθε ηνπνζέηεζεο κφληκνπ βεκαηνδφηε κεηά απφ TAVI απνηειεί κία ζρεηηθά ζπρλή 

επηπινθή. 

 

44.  Πνην από ηα παξαθάησ είλαη ιάζνο; 

Α.  Ζ ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο θπκαηνκνξθήο ηεο PAOP.  

Β.  Ζ ηζραηκία ηνπ θαηψηεξνπ ηνηρψκαηνο ηεο θαξδηάο πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηηο απαγσγέο  I θαη aVL. 

Γ.  Ζ ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ πξνθαιεί δηαηαξαρέο θηλεηηθφηεηαο άκεζα αληηιεπηέο κε ην ECHO.  

 

45. ε ππνςία δηαρσξηζκνύ ηεο ζσξαθηθήο ανξηήο άκεζε πξνηεξαηόηεηα απνηειεί: 

Α.  Ζ δηελέξγεηα αμνληθήο ηνκνγξαθίαο  

Β.  Ο έιεγρνο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο  

Γ.  Ζ ρνξήγεζε αλαηζζεζίαο 

 

46. Πνην από ηα παξαθάησ δελ απνηειεί κέζνδν πξνζηαζίαο ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ ζε  

επεκβάζεηο θαηηνύζαο ζσξαθηθήο ανξηήο: 

Α. Αχμεζε ηνπ ρξφλνπ απνθιεηζκνχ ηεο ανξηήο 

Β.  Δθθελσηηθή παξαθέληεζε ηνπ ΔΝΤ 

Γ. Μέηξηα ππνζεξκία 

Γ. Δπαλεκθχηεπζε ησλ κεζνπιεχξησλ θαη νζθπηθψλ αξηεξηψλ  

 

47.  ρεηηθά κε ηελ ηζραηκία ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαηά ηελ ελδναγγεηαθή πξόζεζε ζηελ  

ζσξαθηθή ανξηή 

Α.  Ο θαζεηήξαο παξνρέηεπζεο ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ ρξεζηκνπνηείηαη πξνιεπηηθά 

Β.  Ο απνθιεηζκφο ηεο αξηζηεξήο ππνθιείδηνπ αξηεξίαο απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ 

Γ.  Γε ζπκβαίλεη πνηέ θαζψο απνηειεί επηπινθή ηεο απνθαηάζηαζεο αλεπξχζκαηνο ηεο θνηιηαθήο 

ανξηήο 

Γ.  Ο αζζελήο παξακέλεη δηαζσιελσκέλνο ζε θαηαζηνιή σο κέζν πξνζηαζίαο 

 

48. Ζ επηινγή ηεο πεξηνρηθήο αλαηζζεζίαο ζηελ ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε αλεπξύζκαηνο ηεο 

θνηιηαθήο ανξηήο 

Α.  Δίλαη εθηθηή αθνχ ν θχξηνο αληηαηκνπεηαιηαθφο παξάγνληαο είλαη ε αζπηξίλε 

Β.  Δθαξκφδεηαη κεηά απφ 4 -7 εκέξεο δηαθνπήο ηεο ρξήζεο ηεο θινπηδνγξέιεο 

Γ.  Δίλαη εχθνιε ζηελ εθαξκνγή ηεο 

Γ.  Δπηιέγεηαη ιφγσ ηεο βαξχηεηαο ζηελ θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ  
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49.  Ζ πξναλαηζζεηηθή εθηίκεζε ησλ  αγγεηαθώλ αζζελώλ 

Α.  Δπηθεληξψλεηαη θχξηα ζηελ αληηυπεξηαζηθή αγσγή ησλ αζζελψλ 

Β.  Απνηειεί  ηελ θαιχηεξα κειεηεκέλε νκάδα ησλ θαξδηαθψλ αζζελψλ πνπ ππνβάιινληαη ζε κε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε 

Γ.  Πξνυπνζέηεη ην  ζνβαξφ ελδερφκελν κεηεγρεηξεηηθήο λνζειείαο ζηε Μ.Δ.Θ. 

Γ. Δπηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ησλ επηκέξνπο παζήζεσλ 

 

50.  ηελ αληηκεηώπηζε ξαγέληνοαλεπξύζκαηνο θνηιηαθήο ανξηήο 

Α.  Δθαξκφδεηαη πεξηνρηθή αλαηζζεζία 

Β.  Πξνηηκάηαη ε γεληθή αλαηζζεζία 

Γ.  Πξνηηκάηαη ε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή 

Γ.  Τπεξηεξεί ε ελδαγγεηαθή απνθαηάζηαζε κε γεληθή αλαηζζεζία 
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ONOMATA ΤΓΓΡΑΦΔΧΝ 

Ακπαηδίδνπ Φσηεηλή  

Πλεπκνλνιφγνο – Δληαηηθνιφγνο, Δπηκειήηξηα Α΄, ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» 
 

Αξγπξηάδνπ Διέλε  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αλαηζζεζηνινγίαο, ΠΓΝΘ ΑΦΔΠΑ 
 

Αξλανύηνγινπ Διέλε  

Ταθηηθή Καζεγήηξηα Αλαηζζεζηνινγίαο, Ηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 
 

Γξνζνκαλίδεο Βαζίιεηνο  

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλαηζζεζηνινγίαο, ΠΓΝΘ «ΑΦΔΠΑ» 
 

Λαθνπκέληα ηαπξνύια 

Καζεγήηξηα Αλαηζζεζηνινγίαο, Σπληνλίζηξηα Γηεπζχληξηα ΨΚΚ 
 

Νάζηνπ Μαξία 

Αλαηζζεζηνιφγνο-Δληαηηθνιφγνο, Δπηκειήηξηα Α΄ ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» 
 

Ννύξεο Υξήζηνο  

Αλαηζζεζηνιφγνο, Δμεηδηθεπφκελνο ΜΔΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπαγεσξγίνπ» 
 

Οινθηζίδνπ Δηξήλε 

Αλαηζζεζηνιφγνο, Δπηθνπξηθή Ηαηξφο ΠΓΝΘ «ΑΦΔΠΑ» 
 

Πέηξνπ Αλαζηάζηνο 

Αλαηζζεζηνιφγνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΠΓΝ Ησαλλίλσλ 
 

ίιειε Μαξία 

Παζνιφγνο – Δληαηηθνιφγνο, Δπηκειήηξηα Β΄, ΓΝΘ «Γ. Παπαληθνιάνπ» 
 

Σδίκαο Πέηξνο 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλαηζζεζηνινγίαο, Ηαηξηθή Σρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ 
 

Σζαγθνύξηαο Μαηζαίνο 

Αλαηζζεζηνιφγνο - Δληαηηθνιφγνο, Γηεπζπληήο ΜΔΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπαγεσξγίνπ» 
 

Σζαθηιηώηεο σηήξηνο 

Αλαηζζεζηνιφγνο, Γηεπζπληήο ΓΝΘ «Γ. Παπαγεσξγίνπ» 
 

Υαηδεθσζηέλνγινπ Διέλε 

Ννζειεχηξηα-Τερληθφο εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο, Υπεχζπλε ηνπ Τκήκαηνο Καξδηνρεηξνπξγηθήο Κιηληθήο 

ΓΝΘ, Γ. Παπαληθνιάνπ» 
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