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Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 

Η Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος (Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε.) σας καλωσορίζει 
στη Θεσσαλονίκη και στο 6o Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην Αναισθησιολογία και Εντατική 
Ιατρική της C.Ε.Ε.Α. (Committee for European Education in Anaesthesiology – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη 
Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία). Από την 1η Ιανουαρίου 2009 η F.E.E.A. (Fondation 
Européenne d΄Enseignement en Anesthesiologie, Foundation for European Education in Anaesthesiology) 
μετονομάστηκε σε C.Ε.Ε.Α. και δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα της ESA (European Society of 
Anaesthesiology). Συνεπώς όλες οι δραστηριότητες της C.Ε.Ε.Α. δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας των Αναισθησιολόγων και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.euroanesthesia.org. 

Σκοπός της C.Ε.Ε.Α. είναι η συνεχής Εκπαίδευση των Αναισθησιολόγων σε παγκόσμια σήμερα 
εμβέλεια και το σύνολο των τοπικών κέντρων που συμμετέχουν ενημερώνονται από τον εκάστοτε 
Επιστημονικά υπεύθυνο της C.Ε.Ε.Α.. 

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία στο οποίο η 
Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. συμμετέχει ισότιμα από το 1991, προγραμματίζει ώστε ο κύκλος Εκπαίδευσης να ολοκληρώνεται 
με 6 Σεμινάρια που καλύπτουν όλους τους τομείς της Αναισθησιολογίας αλλά και της Περιεγχειρητικής 
Ιατρικής (Φυσιολογία όλων των συστημάτων, Αναισθησία, Πόνο, Εντατική Θεραπεία, Επείγουσα Ιατρική). 
Κάθε Σεμινάριο διαρκεί 20 ώρες κατανεμημένο σε 3 ημέρες με ολοήμερο πρόγραμμα διαλέξεων. Η παρουσία 
των εκπαιδευομένων στη διάρκεια του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική. Η είσοδος στην αίθουσα διαλέξεων 
επιτρέπεται μόνο τα πρώτα 5 λεπτά κάθε εκπαιδευτικής ώρας.  

Στο τέλος κάθε Σεμιναρίου αν ο εκπαιδευόμενος υπερβαίνει τις 3 απουσίες, δηλαδή το 15% των ωρών 
διδασκαλίας του Σεμιναρίου και δεν συμμετέχει στην υποχρεωτική γραπτή εξέταση, δεν του χορηγείται 
πιστοποιητικό παρακολούθησης. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με 15 Μεταπτυχιακές Διδακτικές Μονάδες 
(EACCME-UEMC). Μετά την ολοκλήρωση των 6 Σεμιναρίων οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το Eυρωπαϊκό 
δίπλωμα της C.E.E.A.. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο του κέντρου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την C.Ε.Ε.Α. φέρει την 
ευθύνη της διοργάνωσης για το 6o Σεμινάριο με θέμα: «EΙΔΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ». Το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης, κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιεί δύο (2) Σεμινάρια, τους μήνες Νοέμβριο και 
Φεβρουάριο, με προκαθορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. Έτσι το πρόγραμμα των 6 Σεμιναρίων 
ολοκληρώνεται σε τρία χρόνια. Το Επιστημονικό Συμβούλιο προσπαθεί να μην συνυπάρχουν παράλληλες 
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις συναφείς με την ειδικότητα μας κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου. 

Για τη συμμετοχή στο Σεμινάριο είναι υποχρεωτική η εγγραφή ή η ταμειακή τακτοποίηση των 
υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στην Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. στον ταμία.  

Η συμμετοχή για την παρακολούθηση κάθε Σεμιναρίου είναι 110 ευρώ και περιλαμβάνει: 2 ελαφρά 
γεύματα, καφέ και αναψυκτικά στα διαλείμματα, τσάντα, γραφική ύλη και το USB ομιλιών. 

Τελειώνοντας ευχαριστούμε την Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε. για τη στήριξή της, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση κι αυτού του Σεμιναρίου ανεξάρτητα από κόπους και έξοδα. 

 
Με εκτίμηση 

 
 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο 
του Κέντρου Θεσσαλονίκης 

 
Τοπική Εκπρόσωπος:   Θεοδώρα Στ. Αστέρη  

    Επιστημονική Επιτροπή:   Ασπασία Φιλόσογλου, Σουζάνα Ανίσογλου  
    Νικόλαος Τσοτσόλης, Ζωή Αρβανιτάκη 
    Φωτεινή Βερονίκη, Ελένη Θεοδώρου,  

Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Ισαάκ ΧΟΥΡΗΣ 
 

SUMMARY 
 

ANESTHESIA FOR THE ELDERLY  
Demographic statistics data indicate a trend towards gradual ageing of the population in 

Greece. This phenomenon results in an increase in the demand for health services in the form of 
surgical procedures for the elderly patients. 

Perioperative management of the markedly heterogeneous population of the elderly is no 
simple task, requiring of the Anesthesiologist to form a suitable, individualized plan for the 
anesthesia, taking into account the expected decline of the physiologic reserves as well as the various 
commorbidities. In particular, deterioration of the respiratory, cardiovascular, renal, hepatic and 
neurological function, have a serious impact in their ability to tolerate stress. 

Alterations in pharmacokinetics and pharmacodynamics are very common in the elderly 
patients, thus rendering necessary the adjustment of nearly all the drugs in appropriate, usually 
lower doses in order to avoid serious side-effects. 

The frailty syndrome is a frequent condition in the elderly, is characterized by weakness, 
decreased activity, dysfunction of the organ systems and increased vulnerability. It has physical, 
cognitive and social aspects. Identification of this condition is a very important factor that influences 
the periopaerative management and assists in risk-stratifying the patient. 

Assessment of the physiologic status of the patient and the commorbidities should guide the 
choice of ancillary laboratory tests, leading to the optimization of the patient’s condition prior to 
surgery, whenever possible. The choice between general and regional anesthesia, as well as the type 
of monitoring must be based on the specific patient’s profile and the particular procedure. Extra care 
should be given in positioning the patient on the surgical table in order to avoid musculoskeletal and 
neurological complications. Emergency surgery in the elderly leads to worse outcomes because of 
various factors, but there is rarely enough time for preoperative optimization of the patient’s 
condition; the operation must not be delayed. Frequent postoperative complications include delayed 
recovery from anesthesia, pain, cognitive dysfunction and delirium.  

Delivering anesthesia or sedation for procedures outside the operating room is a challenging 
situation, in particular when the patients are aged. Polypharmacy should be avoided, drugs with fast 
onset and short half-lives are favored. Appropriate monitoring is indispensable and should be 
tailored according to the patient’s and the procedure’s requirements. 

ICU admission is quite common for the elderly, often as a consequence of emergency surgery 
or when the postoperative risk for complications is high. Management of these patients should be 
aggressive and goal-directed; physiological parameters properly monitored and interpreted in order 
to guide therapy. Because of the narrow margins of the cardiovascular and respiratory physiologic 
reserves, attention should be paid to the administration of fluids as well as the nutritional support. 

 

Keywords: elderly, anesthesia, frailty, geriatric 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η απογραφή πληθυσμού του 2011 δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι το 2011, σε 
συνολικό πληθυσμό 10.816.286, οι κάτοικοι άνω των 70 ετών είναι 1.600.576. Άνω των 80 ετών οι 
583.278, αριθμός που, συγκριτικά με τον αριθμό που καταγράφηκε το 2001 (330.566), είναι 
σημαντικά αυξημένος. Το προσδόκιμο επιβίωσης διαγράφει επίσης μια αυξητική τροχιά τις 
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τελευταίες δεκαετίες, από 77,79 έτη το 1996 σε 80,2 έτη το 2009. Για το 2018 ο προσδοκώμενος 
βίος είναι 78,8 έτη για τους άνδρες και 83,8 για τις γυναίκες και υπολογίζεται να καταγράψει 
περαιτέρω αύξηση στα ερχόμενα έτη. Η παρατηρούμενη προοδευτική γήρανση του πληθυσμού 
της χώρας θέτει τα θεμέλια ενός πιεστικού δημογραφικού προβλήματος με πολλές κοινωνικές 
προεκτάσεις, μεταξύ άλλων και στον τομέα της Υγείας. Οι προβλέψεις των τελευταίων ετών 
διεθνώς δείχνουν να επιβεβαιώνονται, αφού η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας σε ασθενείς άνω των 
65 παρουσιάζονται αυξημένες. Αυτές οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τόσο τις χειρουργικές 
επεμβάσεις, όσο και τη νοσηλεία σε ΜΕΘ. Οι εκτιμήσεις για τις ΗΠΑ για τα επόμενα χρόνια, 
υπολογίζουν ότι το 50% του πληθυσμού άνω των 65 θα υποβληθεί σε τουλάχιστον μία 
χειρουργική επέμβαση. Οι τομείς που αναμένεται να γνωρίσουν τη μεγαλύτερη ζήτηση υπηρεσιών 
είναι ο Οφθαλμιατρικός, ο Ορθοπεδικός, ο Καρδιοχειρουργικός και ο Νευροχειρουργικός. 

Η πρόκληση που θέτει το δημογραφικό πρόβλημα στις δομές Υγείας είναι η ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας και της προσαρμογής των παρεχόμενων υπηρεσιών στα νεότερα 
δεδομένα. Η μελέτη του NCEPOD από το 2010, «An Age Old Problem, A review of the care 
received by elderly patients undergoing surgery» διαφωτίζει με εμπεριστατωμένο τρόπο πολλές 
από τις πτυχές αυτού του ζητήματος. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης αυτής αναφορικά με το 
επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών σε χειρουργικούς γηριατρικούς ασθενείς χαρακτηρίστηκαν 
«απογοητευτικά». Ακόμα και νεότερες αναφορές όπως το «Care and Compassion» (Ηνωμένο 
Βασίλειο, Parliamentary and Health Service Ombudsman, 2011) καταγράφουν την ανεπάρκεια των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από το NHS, καταγγέλλοντας μάλιστα και κουλτούρα έλλειψης 
συμπόνιας. Διαπιστώθηκε ότι μόλις το 36% των γηριατρικών ασθενών έγιναν αποδέκτες 
υπηρεσιών “καλής ποιότητας” και αυτό αποκρυσταλλώνει το μέγεθος του προβλήματος και την 
απόσταση που πρέπει να διανύσουμε για να φτάσουμε πραγματικά ικανοποιητικά επίπεδα 
απόδοσης.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο ετερογενής γηριατρικός πληθυσμός δεν 
απολαμβάνει τις αρμόζουσες ιατρικές υπηρεσίας με γνώμονα τη σύγχρονη επιστημονική γνώση, 
αλλά απεναντίας αντιμετωπίζονται σε σημαντικό βαθμό ως “άλλο ένα περιστατικό ρουτίνας”, 
παραβλέποντας έτσι τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας ασθενών. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι 
πως τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την αντιμετώπιση είναι προβλέψιμα και 
αποτρέψιμα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

Η διαδικασία της φυσιολογικής γήρανσης χαρακτηρίζεται από: 
• Προϊούσα ελάττωση της λειτουργικής ικανότητας των οργάνων (περίπου 1% ελάττωση της 

λειτουργίας ανά έτος μετά τα 40). 
• Προοδευτική απώλεια των φυσιολογικών εφεδρειών του οργανισμού. 
• Μεγάλη ποικιλομορφία στην ένταση, την έκταση και το ρυθμό απώλειας των εφεδρειών 

μεταξύ του γηριατρικού πληθυσμού. 
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• Σημαντική φυσιολογική αντιρρόπηση και προσαρμογή που είναι επαρκής για τις καθημερινές 
δραστηριότητες, αλλά δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση αυξημένων αναγκών (λχ 
χειρουργικές επεμβάσεις επείγουσες ή προγραμματισμένες). 

• Ύπαρξη συννοσηροτήτων που με την παθοφυσιολογία τους επηρεάζουν τους ομοιοστατικούς 
μηχανισμούς και περιορίζουν τη δυνατότητα αντιρρόπισης σε συνθήκες stress. 

Αναλυτικότερα και κατά σύστημα, οι φυσιολογικές μεταβολές που επιφέρει η γήρανση 
αναφέρονται παρακάτω. 

1. ΚΝΣ 

Η σημαντικότερη δομική αλλαγή που παρατηρείται στον εγκέφαλο είναι η ατροφία, που 
οφείλεται στην ελάττωση του όγκου της λευκής και της φαιάς ουσίας και φαίνεται να αποδίδεται 
περισσότερο σε συρρίκνωση των νευρώνων. Τα επίπεδα των περισσότερων νευροδιαβιβαστών 
είναι ελαττωμένα με την εξαίρεση της γλουταμάτης που δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη 
διαδικασία γήρανσης. Η σύζευξη εγκεφαλικής μεταβολικής δραστηριότητας και αιματικής ροής 
φαίνεται να παραμένει ακέραιη στους υπερήλικες. Γνωσιακές διαταραχές (μνήμη) είναι συχνές, 
γεγονός που από τη μία προδιαθέτει σε delirium και από την άλλη καθυστερεί και δυσχεραίνει τη 
λειτουργική ανάνηψη των ασθενών αυτών. Αξίζει να αναφερθούν η συρρίκνωση του 
επισκληριδίου χώρου, η ελάττωση του ΕΝΥ, η αυξημένη διαπερατότητα της σκληράς μήνιγγας, ο 
ελαττωμένος αριθμός εμμύελων νευρικών ινών τόσο στις πρόσθια όσο και στις οπίσθιες νευρικές 
ρίζες που καθιστούν τους υπερήλικες πιο ευαίσθητους στην περιοχική αναισθησία. Στα περιφερικά 
νεύρα συρρικνώνεται η απόσταση μεταξύ των κυττάρων Schwann (δηλαδή η περίσφιξη Ranvier) 
και ελαττώνεται η ταχύτητα αγωγής του ερεθίσματος. Αυτά οδηγούν σε εντονότερα αποτελέσματα 
από την εφαρμογή περιφερικών νευρικών αποκλεισμών σε υπερήλικες. 

2. Καρδιαγγειακό σύστημα 

Η καρδιαγγειακή απόδοση κατά το στρες και η ικανότητα για άσκηση είναι ελαττωμένη 
στους γηριατρικούς ασθενείς αν και υπάρχει σημαντική μεταβλητότητα. Οι εκφυλιστικές 
αλλοιώσεις επιδρούν στην καρδιά ιστολογικά, φυσιολογικά και ηλεκτροφυσιολογικά, με 
αποτέλεσμα την ελάττωση της συσταλτότητας και της ευαισθησίας στα β-αδρενεργικά 
ερεθίσματα, την ελάττωση της ευενδοτότητας του μυοκαρδίου και την προδιάθεση για αρρυθμίες. 
Αυτό συνεπάγεται περιορισμό στην ανταπόκριση του καρδιαγγειακού σε καταστάσεις stress, 
θέτοντας τον γηριατρικό ασθενή ουσιαστικά σε κατάσταση β-αποκλεισμού. Πιο συγκεκριμένα, η 
καρδιακή συχνότητα και το μέγιστο κλάσμα εξώθησης παρουσιάζουν περιορισμένη ανταπόκριση 
σε συνθήκες στρες. Η διατήρηση επαρκούς καρδιακής παροχής εξαρτάται περισσότερο από το 
προφορτίο. Αυτό το δεδομένο σε συνδυασμό με την ύπαρξη διαστολικής δυσλειτουργίας – συχνό 
φαινόμενο σε αυτό τον πληθυσμό – που αποδίδεται σε χαμηλή ευενδοτότητα της αριστερά κοιλίας, 
οδηγεί σε αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης με αυξημένο κίνδυνο για εκδηλώσεις πνευμονικής 
συμφόρησης, δηλαδή υπάρχει άμβλυνση της καμπύλης του μηχανισμού Frank-Starling. Η 
κατάσταση αυτή συνήθως συσχετίζεται με χρόνια αρτηριακή υπέρταση και η αναγνώρισή της 
είναι σημαντική διότι τα διουρητικά και τα ινότροπα ενδέχεται να την επιδεινώσουν. Από την άλλη 
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μεριά, οι υπερήλικες παρουσιάζουν δυσλειτουργία των τασεοϋποδοχέων αλλά και ελάττωση της 
ανταπόκρισης στην αγγειοτενσίνη ΙΙ, πράγμα που τους καθιστά πιο ευάλωτους σε υποογκαιμία. 
Επιπλέον, οι βαλβιδοπάθειες είναι συχνές σε αυτές τις ηλικίες. 

Με τη γήρανση εμφανίζονται μεταβολές και στα αγγεία που προοδευτικά χάνουν την 
ελαστικότητά τους, γεγονός που συντελεί στην αρτηριακή υπέρταση και δευτερογενώς σε 
υπερτροφία του μυοκαρδίου. Τέλος, με την ηλικία αυξάνεται η υπεραντιδραστικότητα του 
συμπαθητικού σε ερεθίσματα όπως ο πόνος.  

3. Αναπνευστικό σύστημα 

Η εξασθένηση της αναπνευστικής λειτουργίας που παρουσιάζεται στους υπερήλικες 
οφείλεται τόσο σε δομικές αλλαγές στο πνευμονικό παρέγχυμα και στο θωρακικό κλωβό, όσο και 
σε διαταραχές του κεντρικού ελέγχου της αναπνοής. 

Στον πνεύμονα έχουμε απώλεια ελαστικότητας που σε συνδυασμό με μεταβολές στην 
παραγωγή του επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant) οδηγούν σε αύξηση της ευενδοτότητας, 
με αποτέλεσμα τη σύμπτωση των μικρών αεραγωγών στη φάση της εκπνοής και διαταραχή στην 
κατανομή του αερισμού. Με το γήρας τα κυψελιδικά βοτρύα μεγεθύνονται, ενώ οι κυψελίδες 
επιπεδώνονται κι έτσι χάνεται μέρος της κυψελιδικής επιφάνειας για ανταλλαγή αερίων. Η 
σημαντικότερη μεταβολή στους αναπνευστικούς όγκους αφορά στη σταδιακή αύξηση της 
χωρητικότητας σύγκλεισης (closing capacity) που περί την ηλικία των 66 περίπου ισούται με το 
λειτουργικό υπολειπόμενο χώρο. Επακόλουθα αυτού του φαινόμενου είναι: διαταραχή αερισμού – 
αιμάτωσης, shunt και μειούμενο με την ηλικία αρτηριακό περιεχόμενο σε οξυγόνο, αλλά και 
προοδευτική ελάττωση στη μέγιστη εκπνευστική ροή σε 1 sec (FEV1) κατά περίπου 6% ανά 
δεκαετία μετά τα 40. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι δεν υπάρχει σχετιζόμενη με την ηλικία αύξηση 
της αρτηριακής μερικής πίεσης σε διοξείδιο του άνθρακα, συνεπώς κάθε υπερκαπνία πρέπει να  
θεωρείται παθολογική.  

Ο θωρακικός κλωβός γίνεται πιο ανένδοτος λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων, όπως η 
απώλεια του ύψους των σπονδύλων και οι επασβεστώσεις πλευρικών χόνδρων. Επιπρόσθετα, το 
διάφραγμα επιπεδώνεται και ελαττώνεται η αποτελεσματικότητα της σύσπασης, ενώ με το γήρας 
εξασθενούν οι αναπνευστικοί μύες. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση του έργου της 
αναπνοής, που με τη σειρά του καθιστά τους υπερήλικες πιο ευάλωτους σε κόπωση των 
αναπνευστικών μυών. 

Ακόμη, παρατηρούνται μεταβολές και στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των 
αναπνευστικών κέντρων, με χαρακτηριστικότερη την άμβλυνση της απάντησης σε ερεθίσματα 
όπως η υπερκαπνία και η υποξυγοναιμία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αμβλύνεται και το 
υποξυγοναιμικό αγγειοσυσπαστικό αντανακλαστικό. Τέλος, τα αναισθητικά φάρμακα φαίνεται 
πως έχουν πιο ισχυρή αναπνευστική κατασταλτική δράση. 

4. Ουροποιητικό σύστημα 

 Με τη γήρανση έχουμε απώλεια νεφρικής μάζας και λειτουργικών νεφρικών σπειραμάτων 
που οδηγούν σε λιγότερη αποτελεσματικό έλεγχο της ομοιόστασης υγρών και ηλεκτρολυτών. Η 
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κάθαρση κρεατινίνης επιδεινώνεται με την ηλικία, όμως αυτό δεν αποτυπώνεται στην απόλυτη 
τιμή της κρεατινίνης ορού λόγω της μικρότερης μυϊκής μάζας. Οι γηριατρικοί ασθενείς 
αφυδατώνονται και χάνουν νάτριο ευκολότερα συγκριτικά με νεότερες ηλικιακά ομάδες, ενώ η 
υπερβολική χορήγηση υγρών δε γίνεται καλά ανεκτή και προκαλεί κατακράτηση υγρών στον τρίτο 
χώρο, αφού τα νεφρά αδυνατούν να αποβάλλουν την περίσσεια του όγκου αρκετά γρήγορα. 

Η επάρκεια της νεφρικής λειτουργίας εξαρτάται βεβαίως και από τις συνυπάρχουσες νόσους 
και τη χορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή. Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η φθίνουσα νεφρική 
λειτουργία έχει αντίκτυπο και στο μεταβολισμό και την απέκκριση φαρμάκων. 

5. Ήπαρ 

Η ελάττωση της ηπατικής αιματικής ροής και του ηπατικού παρεγχύματος οδηγούν σε 
ανάλογη μείωση της ικανότητας μεταβολισμού φαρμάκων ιδιαίτερα στις αντιδράσεις φάσης Ι που 
περιλαμβάνουν την οξείδωση, την αναγωγή ή την υδρόλυση των ουσιών, με τη βοήθεια της 
καταλυτικής δράσης του κυτοχρώματος Ρ450. 

6. Μυοσκελετικό σύστημα 

Η γενική απώλεια μυϊκής μάζας από τη μία μεριά, με την ταυτόχρονη εξέλιξη εκφυλιστικών 
αλλοιώσεων στις αρθρώσεις και το σκελετό από την άλλη, δυσχεραίνουν την πορεία της θεραπείας 
και της αποκατάστασης έπειτα από χειρουργική επέμβαση. 

7. Αιμοποιητικό και ανοσοποιητικό σύστημα 

Η αναιμία είναι συχνό φαινόμενο στους γηριατρικούς ασθενείς. Επιπλέον, η γήρανση του 
ανοσοποιητικού συστήματος αμβλύνει την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις και 
επιδεινώνει την  ικανότητα επούλωσης. Τα αίτια αυτών των φαινομένων είναι πολυπαραγοντικά. 

8. Βασικός μεταβολικός ρυθμός και θερμορύθμιση 

Ο βασικός μεταβολικός ρυθμός ελαττώνεται κατά 1% ανά έτος μετά την ηλικία των 30. 
Επιπλέον, η παραγωγή θερμότητας μειώνεται και οι απώλειες θερμότητας αυξάνονται, ιδιαίτερα 
σε συνθήκες αγγειοδιαστολής εξαιτίας της αναισθησίας. Ρίγος παρουσιάζεται πιο σπάνια στους 
υπερήλικες. Αποτέλεσμα αυτών είναι η συχνή εμφάνιση υποθερμίας στους γηριατρικούς ασθενείς. 

9. Ενδοκρινολογικό σύστημα 

Η σημαντικότερη ενδοκρινολογική μεταβολή αφορά στη συχνή εμφάνιση υπεργλυκαιμίας. 
Ο σακχαρώδης διαβήτης με τις συνοδούς επιπλοκές (καρδιαγγειακές, νευροπάθεια, νεφροπάθεια, 
αμφιβληστροειδοπάθεια) να είναι συχνό φαινόμενο σε ασθενείς άνω των 80. 

10. Άλλα εκφυλιστικά φαινόμενα της γήρανσης 

Οι υπέργηροι ασθενείς συχνά υποφέρουν από ελάττωση της όρασης και της ακοής.  

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 

Οι φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές αντιδράσεις στους γηριατρικούς ασθενείς 
διαφέρουν σε σχέση με το νεότερο ηλικιακά πληθυσμό ασθενών. Αυτό οφείλεται σε παράγοντες 



12 
 

όπως είναι: 
• Η μειωμένη παραγωγή και συγκέντρωση λευκωματίνης που συνεπάγεται αύξηση του 

ελεύθερου κλάσματος φαρμάκου, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με την α1-οξυ γλυκοπρωτεΐνη. 
Γενικά πάντως, οι φαρμακοκινητικές μεταβολές που προκύπτουν από αυτούς τους παράγοντες 
δεν θεωρούνται κλινικά σημαντικές. 

• Οι αλλαγές στη σύνθεση του σώματος με την ελάττωση του περιεχομένου σε ύδωρ και την 
αύξηση σε λίπος, έχουν ως επακόλουθο την αντίστοιχη ελάττωση του κεντρικού 
διαμερίσματος και επομένως την αύξηση της συγκέντρωσης ενός φαρμάκου στο αίμα. Από 
την άλλη μεριά, η αύξηση του λίπους οδηγεί σε αύξηση του όγκου κατανομής, κυρίως για τα 
λιποδιαλυτά φάρμακα, με συνέπεια μικρότερη συγκέντρωση της ουσίας στο αίμα, αλλά και σε 
παρατεταμένη δράση. 

• Η μείωση του μεταβολισμού και της απέκκρισης των φαρμάκων (νεφρικής και ηπατικής 
αιτιολογίας) 

• Η επίδραση του φαρμάκου στο σώμα (φαρμακοδυναμική) είναι συνήθως ισχυρότερη στους 
υπερήλικες επειδή τα όργανα στόχοι είναι πιο ευαίσθητα, ειδικότερα όσον αφορά στα 
αναισθητικά. Επιπλέον τα αντιρροπιστικά αντανακλαστικά είναι αμβλυμμένα κι έτσι οι 
αιμοδυναμικές παρενέργειες των αναισθητικών γίνονται πιο έντονες. 

 

Μετουσιώνοντας αυτές τις γνώσεις σε πρακτικές συμβουλές για τον αναισθησιολόγο: 
• Απαιτείται μείωση των δόσεων και μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ των επαναληπτικών 

δόσεων. Για την εισαγωγή στην αναισθησία συνιστάται μείωση των δόσεων κατά 
τουλάχιστον 20%, ειδικότερα δε για την προποφόλη και ετομιδάτη έως 50% και το ίδιο ισχύει 
για τα οπιοειδή και τις βενζοδιαζεπίνες. Για τα πτητικά υπολογίζεται μείωση της ελάχιστης 
κυψελιδικής συγκέντρωσης (MAC) κατά 6% για κάθε δεκαετία μετά τα 40. Για παράδειγμα, 
σε ασθενή ηλικίας 72 ετών η MAC αναμένεται περίπου 18% χαμηλότερη της συνήθους. 
Αντίστοιχη μείωση υπάρχει και για την MAC-awake. Στα μυοχαλαρωτικά συνήθως δεν 
χρειάζεται μείωση των δόσεων, αλλά θα πρέπει να αναμένεται καθυστερημένη έναρξη 
δράσης. 

• Η χορήγηση προνάρκωσης γενικά αποθαρρύνεται αφού ακόμα και φάρμακα όπως η 
μιδαζολάμη μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές μνήμης ή γνωστικές. Ευτυχώς οι υπερήλικες 
συνηθέστερα έχουν μικρότερες ανάγκες αγχολυτικών. 

• Φαρμακευτικές ουσίες με αντιχολινεργικές παρενέργειες πρέπει να αποφεύγονται, κυρίως 
λόγω παρενεργειών από το ΚΝΣ. 

• Δεν πρέπει να λησμονείται ότι η πολυφαρμακία είναι συχνό φαινόμενο στους υπερήλικες και 
μπορεί να αφορά τόσο σε συνταγογραφούμενα σκευάσματα όσο και σε μη-
συνταγογραφούμενες ουσίες (over-the-counter) όπως πχ valeriana, echinacea, ginseng. Η 
καταγραφή των ουσιών απαιτεί τη λήψη πλήρους και λεπτομερούς ιστορικού, πράγμα 
σημαντικό λόγω του ενδεχομένου φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων. Οι β-αποκλειστές 
πρέπει να συνεχίζονται, ενώ οι αναστολείς ΜΕΑ είναι προτιμότερο να διακόπτονται 
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προεγχειρητικά εκτός εάν υπάρχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια στο ιστορικό. 
• Η ετομιδάτη προτιμάται πολλές φορές λόγω της αιμοδυναμικής σταθερότητας που 

εξασφαλίζει στη φάση της εισαγωγής στην αναισθησία. Ο Αναισθησιολόγος πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα φλοιοεπινεφριδιακής καταστολής, ακόμη και μετά από μία 
μόνο δόση. Συστήνεται είτε να ελέγχονται τα επίπεδα κορτιζόλης ορού, είτε να χορηγείται 
κορτικοστεροειδές σε δόση stress εάν χρησιμοποιηθεί ετομιδάτη. 

 

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΥΠΑΘΕΙΑΣ (FRAILTY) 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να “χαρτογραφείται” εξατομικευμένα ο ασθενής. Προς αυτή την 
κατεύθυνση βοηθά η εισαγωγή της έννοιας της ευπάθειας (frailty), που ορίζεται ως ένα σύνδρομο, 
με βασικά χαρακτηριστικά την απώλεια βάρους, μυϊκής ισχύος, την ελάττωση της φυσικής 
δραστηριότητας και την εύκολη καταβολή/κόπωση. Το σύνδρομο αυτό εμφανίζεται εξαιτίας 
περιορισμένων φυσιολογικών εφεδρειών και αντιρροπιστικών φυσιολογικών μηχανισμών, 
φυσικής δραστηριότητας, κοινωνικών συνθηκών και γνωσιακών ικανοτήτων. Εκτίμηση της 
ευπάθειας μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικών επικυρωμένων “εργαλείων” όπως πχ το Canadian 
Study on Health and Aging (CSHA) Frailty Index και το Frailty Score (Fried Criteria). Η 
αναγνώριση και η αξιολόγηση του βαθμού της ευπάθειας καθοδηγεί και εξατομικεύει το 
περιεγχειρητικό πλάνο και βοηθά στην πρόγνωση ενδονοσοκομειακών επιπλοκών, θνητότητας, 
μακροχρόνιας έκβασης και ανάγκης για μακροχρόνια νοσηλεία – ιδρυματοποίηση. Δεν πρέπει να 
λησμονείται ωστόσο ότι δεν είναι όλοι οι υπερήλικες ευπαθείς. 

Συνιστάται να εκτιμάται ο βαθμός ευπάθειας σε όλους τους ασθενείς άνω των 70 ετών, διότι 
ο εντοπισμός των επιμέρους προβλημάτων βοηθά στην βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς 
προεγχειρητικά, πχ με την αντιμετώπιση της κατάθλιψης ή της σαρκοπενίας. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Η προχωρημένη ηλικία φαίνεται να είναι σημαντικός παράγοντας περιεγχειρητικής 
νοσηρότητας και θνητότητας κυρίως εξαιτίας της ύπαρξης συννοσηροτήτων. Ως εκ τούτου, κατά 
τον προεγχειρητικό έλεγχο χρειάζεται αυξημένος δείκτης υποψίας για ασθένειες που τυπικά 
εμφανίζονται σε υπερήλικες. Βασικός στόχος του Αναισθησιολόγου είναι η εκτίμηση των 
εφεδρειών του ασθενούς, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό, την κλινική εξέταση και το είδος της 
επέμβασης. 

Η παρατεταμένη προεγχειρητική νηστεία είναι καλό να αποφεύγεται. Για την αποφυγή της 
αφυδάτωσης, επιτρέπεται η πρόσληψη καθαρών υγρών έως και 2 ώρες προ της επέμβασης. 

Εξυπακούεται πως ο σκοπός της προεγχειρητικής εκτίμησης είναι (στο μέτρο του εφικτού) η 
προεγχειρητική βελτιστοποίηση της κλινικής κατάστασης, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του 
περιεγχειρητικού κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών. Αυτό περιλαμβάνει και τη μέριμνα για το 
επίπεδο περίθαλψης που θα χρειαστεί μετεγχειρητικά (πχ δέσμευση κλίνης ΜΕΘ). Οι ασθενείς και 
οι συγγενείς τους θα πρέπει να ενημερώνονται για τις πιθανές επιπλοκές. Η καλή επικοινωνία 
μεταξύ Αναισθησιολόγου, Χειρουργού και των άλλων εμπλεκομένων ειδικοτήτων είναι πολύ 
σημαντική για την κατάρτιση του κατάλληλου Αναισθησιολογικού πλάνου. Είναι άλλωστε γνωστό 
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ότι χωρίς τη βέλτιστη προετοιμασία υπάρχει δυσανάλογα μεγαλύτερος περιεγχειρητικός κίνδυνος, 
γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην έκβαση των επειγόντων περιστατικών. Δεν πρέπει εντούτοις 
να αγνοείται ότι και οι καθυστερήσεις στη χειρουργική αντιμετώπιση των υπερηλίκων οδηγούν σε 
χειρότερη έκβαση. 

Δεν υπάρχουν προεγχειρητικές εξετάσεις υποχρεωτικές με βάση την ηλικία και μόνο. 
Απεναντίας, η επιλογή των εξετάσεων θα πρέπει να εξατομικεύεται και να εστιάζει: 
α)  στην εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου και την ιεράρχηση των ενδεδειγμένων μέτρων 

αντιμετώπισης (πχ αντιμετώπιση στεφανιαίας νόσου πριν από κάποιο ορθοπεδικό χειρουργείο),  
β) στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τη συνήθη κατάσταση του ασθενούς (πχ κρεατινίνη σε 

ασθενή με ΧΝΑ, ΗΚΓ σε ασθενή με στεφανιαία νόσο). 
γ) στην εκτίμηση της θρεπτικής κατάστασης και τον εντοπισμό υποθρεψίας. 
 

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Η λήψη συγκατάθεσης από τον ασθενή στηρίζεται σε δύο βασικές αρχές: 
• την ενημέρωση του ασθενούς και των οικείων του (με κατανοητό τρόπο) και  
• την αρχή της αυτονομίας του ασθενούς 

Σε απειλητικές για τη ζωή και επείγουσες καταστάσεις συχνά δεν ζητείται συγκατάθεση. 
Στους υπερήλικες ασθενείς το θέμα της συγκατάθεσης περιπλέκεται πολλές φορές λόγω 

κακού επιπέδου επικοινωνίας (ιδιαίτερα σε ασθενείς με γνωσιακές διαταραχές), ανεπαρκούς 
κατανόησης και αδυναμίας εκτίμησης της σοβαρότητας μιας δεδομένης κατάστασης και των 
επιπτώσεων των διαφόρων επιλογών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το βάρος της ευθύνης για την 
παροχή συγκατάθεσης επωμίζονται οι συγγενείς που υποκαθιστούν τον ασθενή. Ιδανικά, τυχόν 
εκπεφρασμένες επιθυμίες του ασθενούς κατά το παρελθόν – υπό κανονικές συνθήκες – σχετικά με 
την επιθετικότητα της αντιμετώπισης σε ενδεχόμενη οξεία επιδείνωση, θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη. 

Ο ΥΠΕΡΗΛΙΚΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 

Οι υπερήλικες αποτελούν μια κατηγορία ασθενών με μεγάλη ποικιλομορφία ως προς τη 
φυσική κατάσταση, τις φυσιολογικές εφεδρείες και τα συνυπάρχοντα νοσήματα. Έτσι, η επιλογή 
της κατάλληλης αναισθητικής τεχνικής πρέπει να εξατομικεύεται και η προετοιμασία να είναι 
λεπτομερής. Γενικά προτιμώνται τα φάρμακα ταχείας έναρξης και βραχείας δράσεως. 

Τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν τεκμηριώνουν κάποια σημαντική διαφορά 
μεταξύ γενικής και περιοχικής αναισθησίας σε ότι αφορά την έκβαση, συμπεριλαμβάνοντας και τις 
μετεγχειρητικές επιπλοκές. Αυτό ίσως συμβαίνει επειδή οι παράμετροι που παρακολουθούνται (πχ 
θνητότητα στις 30 ημέρες) δεν συσχετίζονται αποκλειστικά με το είδος της αναισθησίας, αλλά και 
με το είδος της επέμβασης, τις συνυπάρχουσες νόσους κτλ. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι στο γενικό 
πληθυσμό η χρήση περιοχικών τεχνικών συνεπάγεται καλύτερη αναλγησία και λειτουργικό 
αποτέλεσμα, μικρότερο χρόνο νοσηλείας και μεγαλύτερη ικανοποίηση του ασθενούς. 
Επιπρόσθετα, η περιοχική αναισθησία συνδέεται πιθανότατα με μικρότερη συχνότητα εμφάνισης 
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θρομβοεμβολικών επιπλοκών και λιγότερες απώλειες αίματος. Η περιοχική αναισθησία θεωρείται 
καλύτερη επιλογή για τα Ορθοπεδικά χειρουργεία όπου ο κίνδυνος για θρομβοεμβολικές 
επιπλοκές είναι μεγαλύτερος. 

Φαίνεται πως υπάρχουν πλεονεκτήματα και με τη χρήση της γενικής μικτής αναισθησίας, 
επειδή υπάρχει μειωμένη συχνότητα αναπνευστικών επιπλοκών. Άλλο πλεονέκτημα της 
περιοχικής αναισθησίας είναι και η αποφυγή επεμβατικών χειρισμών στον αεραγωγό. Ειδικά 
στους υπερήλικες μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα που σχετίζονται με την εξασφάλιση 
αεραγωγού όπως: δυσκαμψία και περιορισμός της κινητικότητας του αυχένα, μικρότερο άνοιγμα 
στόματος, δυσκολία εφαρμογής της μάσκας, εντονότερες καρδιαγγειακές διακυμάνσεις κατά τη 
λαρυγγοσκόπηση, αμβλυμμένα προστατευτικά αντανακλαστικά και κίνδυνος εισρόφησης. 

Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή της περιοχικής αναισθησίας 
είναι η δυσκολία παρακέντησης του υπαραχνοειδούς χώρου λόγω εκφυλιστικών αλλοιώσεων 
στους σπονδύλους και τους συνδέσμους (η παράμεση προσπέλαση μπορεί να βοηθήσει), η 
ταχύτερη έναρξη και μεγαλύτερη έκταση του αποκλεισμού στη ραχιαία και την επισκληρίδιο 
αναισθησία και πιο δραματικές διακυμάνσεις της πίεσης. Λιγότερο συχνή είναι η μετεγχειρητική 
κεφαλαλγία. 

Το monitoring της θερμοκρασίας είναι υποχρεωτικό, ενώ η αποφυγή υποθερμίας αποτελεί 
βασική προτεραιότητα. 

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην τοποθέτηση του ασθενούς για τη χειρουργική 
επέμβαση. Τα μυοσκελετικά προβλήματα και οι δυσμορφίες είναι συχνές στους υπερήλικες και θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Επιπλοκές όπως περιφερικές νευρικές βλάβες απαντώνται 
συχνότερα σε αυτούς τους ασθενείς. Το δέρμα είναι ευάλωτο και μπορεί να συμβεί λύση συνέχειας 
δέρματος (αποκόλληση) η πρόκληση τραυμάτων εκ πιέσεως. Οι επιπλοκές αυτές είναι 
αποτρέψιμες αλλά απαιτείται σχολαστικότητα και εγρήγορση κατά την τοποθέτηση των ασθενών. 

ΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
Οι επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις σε υπερήλικες έχουν συχνότερα κακή έκβαση σε 

σύγκριση με τις προγραμματισμένες κι αυτό οφείλεται πολλές φορές σε καθυστερημένη διάγνωση 
και αντιμετώπιση. Με τη σειρά του αυτό επιδεινώνει την προεγχειρητική κλινική κατάσταση του 
ασθενούς (υποογκαιμία, μεταβολικές διαταραχές κτλ). Ο Αναισθησιολόγος τις περισσότερες φορές 
έχει περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή του για διεξοδικό έλεγχο. Είναι πολύ δύσκολη η λήψη 
ιστορικού σε ασθενείς που βρίσκονται σε παραλήρημα, ιδιαίτερα δε όταν το οικογενειακό τους 
περιβάλλον δεν γνωρίζει καλά τις συννοσηρότητες και τα φάρμακα που λαμβάνουν στο σπίτι (πχ 
ασπιρίνη). 

Το τραύμα από πτώση (πχ κάταγμα μηριαίου) είναι σύνηθες αίτιο που οδηγεί στο 
χειρουργείο. Δεν θα πρέπει όμως να διαφύγει της προσοχής του Αναισθησιολόγου η τυχόν ύπαρξη 
σημαντικής παθολογίας που οδήγησε στην πτώση, πχ αρρυθμίες, στένωση αορτικής βαλβίδας, 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο. 

Η οξεία κοιλία και η ανάγκη για επείγουσα ερευνητική λαπαροτομία δεν αφήνει σημαντικά 
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περιθώρια για προεγχειρητική βελτιστοποίηση της κλινικής κατάστασης και όταν σε αυτό 
προστίθεται και η καθυστέρηση στην έλευση στο νοσοκομείο και στη διάγνωση,. Έτσι 
οποιαδήποτε αργοπορία στην χειρουργική αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρότατες 
επιπλοκές όπως είναι η περιτονίτιδα. 

Η υποογκαιμία απαντάται συχνότατα προεγχειρητικά, αλλά η αντιμετώπισή της πρέπει να 
είναι προσεκτική, καθοδηγούμενη από εξειδικευμένο monitoring, λόγω του αυξημένου κινδύνου 
πνευμονικής συμφόρησης, όπως έχει προαναφερθεί. 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ 

Καθυστερημένη ανάνηψη από την αναισθησία 

Αν θεωρήσουμε ως καθυστέρηση της ανάνηψης από την αναισθησία την κατάσταση κατά 
την οποία ο ασθενής δεν έχει ανακτήσει τη συνείδησή του σε εύλογο χρόνο μετεγχειρητικά, με 
επίπεδο στην κλίμακα Γλασκώβης GCS < 9, γίνεται αντιληπτό ότι η αποδιασωλήνωση του 
ασθενούς δεν είναι ασφαλής με αυτές τις συνθήκες. Πρόκειται για μια κατάσταση που μπορεί να 
οφείλεται σε μια πλειάδα παραγόντων και που ο Αναισθησιολόγος θα πρέπει να εξετάσει μεθοδικά 
και προσεκτικά. 

Ξεκινώντας από τα ζωτικά σημεία, θα πρέπει να ερευνηθεί εάν το αίτιο της καθυστερημένης 
ανάνηψης μπορεί να αποδοθεί σε φαρμακευτικούς παράγοντες, διαταραχές της οξεοβασικής 
ισορροπίας, υποθερμία, αναιμία, νευρολογική παθολογία, υπογλυκαιμία ή κεντρικό 
αντιχολινεργικό σύνδρομο. 

Πρωτεύων στόχος ενόσω διερευνάται το αίτιο της καθυστερημένης ανάνηψης είναι φυσικά 
η προστασία του αεραγωγού, αλλά και η λήψη αποφάσεων σχετικά με τυχόν απαραίτητες 
συμπληρωματικές διαγνωστικές εξετάσεις και, σίγουρα, ποιο είναι το καταλληλότερο επίπεδο 
περίθαλψης (πχ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). 

Μετεγχειρητικός πόνος 

Η αντιμετώπιση του οξέος μετεγχειρητικού πόνου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Θεωρείται, 
δίκαια, ως το πέμπτο ζωτικό σημείο και απαιτεί την ίδια προσοχή και καταγραφή όπως και τα 
άλλα. Σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν ακόμα σοβαρά περιθώρια βελτίωσης με τη δημιουργία 
«ομάδων αντιμετώπισης πόνου» και τη χρήση πρωτοκόλλων αναλγησίας. Ανεπαρκής αναλγησία 
σημαίνει βραδύτερη και λιγότερο ικανοποιητική ανάνηψη, αυξημένη καρδιοαναπνευστική 
νοσηρότητα, διαταραχές ύπνου, κατάθλιψη, delirium. Η αναλγησία πρέπει να είναι επιθετική και 
ταυτόχρονα προσεκτική, να τιτλοποιείται, και να συνδυάζονται αναλγητικές μέθοδοι με σκοπό να 
αποφεύγεται η υπερδοσολογία οπιοειδών. Πρόκληση για τον Αναισθησιολόγο είναι η εκτίμηση 
του πόνου σε ασθενείς με άνοια – γνωστικές διαταραχές. 

Μετεγχειρητικές διαταραχές γνωστικών λειτουργιών (Post operative cognitive dysfunction – 
POCD) 

O όρος αυτός περιγράφει την επιδείνωση των γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, 
ψυχοκινητικές αντιδράσεις) μετά από χειρουργείο ή/και αναισθησία. Εμφανίζεται ήδη από το 
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πρώτο μετεγχειρητικό 24ωρο και πρόκειται συνήθως για αναστρέψιμη κατάσταση, που όμως 
μπορεί να διατηρηθεί ακόμη και για 3 μήνες μετεγχειρητικά. Παράγοντες κινδύνου για την 
εμφάνιση POCD είναι: ηλικία, διάρκεια του χειρουργείου, χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, δεύτερη 
επέμβαση, μετεγχειρητικές λοιμώξεις, αναπνευστικές επιπλοκές, χειρουργείο αορτοστεφανιαίας 
παράκαμψης, βαρύ χειρουργείο, βεβαρυμμένη γενική κατάσταση, οξύς μετεγχειρητικός πόνος, 
προεγχειρητική ύπαρξη γνωστικών διαταραχών. Η διάγνωση αυτών των διαταραχών τίθεται με τη 
βοήθεια νευροψυχολογικών γνωστικών δοκιμασιών. 

Μετεγχειρητικό delirium 

Πρόκειται για νοητική κατάσταση μετά από αναισθησία και χειρουργείο που χαρακτηρίζεται 
από διαταραχή επιπέδου συνείδησης (μειωμένη διαύγεια και αντίληψη του περιβάλλοντος, 
διάσπαση προσοχής) και των γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, λόγος, προσανατολισμός), εμφάνιση 
αισθητηριακών διαταραχών (παραισθήσεις), με οξεία εμφάνιση και διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Η κατάσταση αυτή συσχετίζεται με οργανική πάθηση, φαρμακευτικές παρενέργειες, 
στερητικό σύνδρομο ή συνδυασμό νοσογόνων παραγόντων. Κατ’ αντιδιαστολή με το POCD το 
delirium διαγιγνώσκεται κλινικά. Ο αλγόριθμος εκτίμησης CAM – ICU (Confusion Assessment 
Method for the Intensive Care Unit) αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που διευκολύνει την 
αναγνώριση του delirium. Στη μετεγχειρητική περίοδο το delirium μπορεί να εμφανιστεί κατά την 
αφύπνιση (emergence delirium) ή όψιμα (postoperative delirium). Το delirium αφύπνισης 
εμφανίζεται κατά την αφύπνιση ή άμεσα μετά και συνήθως υφίεται σε λεπτά έως ώρες. Το όψιμο ή 
μετεγχειρητικό delirium εμφανίζεται κατά την πρώτη έως τρίτη μετεγχειρητική ημέρα και 
υποχωρεί μέσα σε ώρες ή ημέρες τις περισσότερες φορές, αν και κάποια συμπτώματα μπορεί να 
επιμένουν ακόμη και για μήνες. Η συχνότερη μορφή εκδήλωσης είναι η διεγερτική, όμως δεν 
πρέπει να λησμονείται και η υποενεργή (ληθαργική) μορφή του που είναι δυσκολότερο να 
εντοπιστεί. Παράγοντες κινδύνου για μετεγχειρητικό delirium είναι: ηλικία, ύπαρξη 
προεγχειρητικών γνωστικών διαταραχών, κάπνισμα, κατάθλιψη, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, 
πολυφαρμακία, εισαγωγή στη ΜΕΘ, διαταραχές ύπνου, λευκωματίνη < 4g/dL, σημαντική 
διεγχειρητική απώλεια αίματος, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, σήψη. Τόσο το delirium όσο και 
το POCD σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα, διάρκεια και κόστη νοσηλείας. 

Άλλες μετεγχειρητικές επιπλοκές 

Επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν από το αναπνευστικό (ατελεκτασίες, πνευμονία), το 
καρδιαγγειακό (συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο), το ΚΝΣ 
(αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια με εστιακή νευρολογική σημειολογία. Επισημαίνεται ή 
συχνότερη εμφάνιση δυσκαταποσίας στους υπερήλικες, γεγονός που προδιαθέτει σε εισρόφηση. 

ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Οι βασικοί κανόνες για τον Αναισθησιολόγο είναι: αποφυγή της πολυφαρμακίας, μικρότερη 
δοσολογία φαρμάκων, αραιότερες επαναληπτικές δόσεις. Οι πλέον χρησιμοποιούμενες ουσίες 
είναι η μιδαζολάμη, η προποφόλη και η φεντανύλη, ωστόσο η επιλογή βασίζεται κυρίως στις 
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ανάγκες της κάθε περίπτωσης. Είναι γνωστή η υπόταση που προκαλείται από την προποφόλη, 
ιδιαίτερα δε σε υπερήλικες και αφυδατωμένους ασθενείς μπορεί να είναι σοβαρή. Μια λύση είναι 
η συνεχής στάγδην χορήγηση χωρίς τη χρήση δόσης εισαγωγής. Για τα οπιοειδή δεν πρέπει να 
λησμονείται η εντονότερη κατασταλτική τους δράση στο αναπνευστικό, αλλά και η πρόκληση 
βραδυκαρδίας. Για την πεθιδίνη ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση της λόγω 
αυξημένου ρίσκου για εμφάνιση σπασμών ή delirium. Η τιτλοποίηση των φαρμάκων για την 
επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου συνείδησης αποτελεί σημαντική πρόκληση ακόμη και για 
έμπειρους Αναισθησιολόγους, αφού μια κατάσταση ήπιας καταστολής μπορεί να μεταβληθεί, 
άθελα, σε γενική αναισθησία. 

Το απαιτούμενο monitoring περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιοσκόπιο, παλμικό οξύμετρο, 
μέτρηση αρτηριακής πίεσης. Ο έλεγχος όλου του εξοπλισμού πριν από τη χορήγηση καταστολής 
είναι σημαντικότατος, ιδιαίτερα δε λόγω των περιορισμένων περιθωρίων ασφαλείας που υπάρχουν 
εκτός της χειρουργικής αίθουσας. Επειδή η υπερκαπνία είναι πιθανή επιπλοκή στους πιο 
ευαίσθητους γηριατρικούς ασθενείς, είναι χρήσιμο μαζί με την παρακολούθηση της 
αναπνευστικής συχνότητας να ελέγχεται και το διοξείδιο του άνθρακα (ETCO2 ή αέρια αίματος).  

Ο ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘ 

Η μετεγχειρητική αντιμετώπιση αυτής της κατηγορίας των ασθενών στη ΜΕΘ έχει 
σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα όταν υποβάλλονται σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις, 
αλλά και όταν πιθανολογείται σημαντικός μετεγχειρητικός κίνδυνος για επιπλοκές, όταν ο ασθενής 
χρήζει εντατικής ανάνηψης, ή έχει ανάγκη υποστήριξης ζωτικών λειτουργιών. 

Ο γηριατρικός ασθενής έχει περιορισμένες εφεδρείες που συχνά αποδεικνύονται ανεπαρκείς 
σε συνθήκες αυξημένων μεταβολικών αναγκών, όπως συμβαίνει περιεγχειρητικά. Αυτή είναι και η 
βασικότερη αιτία για την αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα αυτών των 
ασθενών. Η επιθετική και στοχευμένη αντιμετώπιση είναι η βέλτιστη προσέγγιση και εξασφαλίζει 
καλύτερες πιθανότητες θετικής έκβασης. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στα εξής προβλήματα: 

1. Χορήγηση υγρών 

Η ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης επαρκούς ενυδάτωσης και αποφυγής υπερφόρτωσης 
με υγρά είναι λεπτή και καθιστά απαραίτητη την εφαρμογή του κατάλληλου αιμοδυναμικού 
monitoring. Άλλο πρόβλημα είναι η ανάγκη χρήσης διουρητικών προκειμένου να κινητοποιηθεί η 
περίσσεια υγρών στον τρίτο χώρο. Αυτό ισχύει περισσότερο για ασθενείς που προεγχειρητικά 
ελάμβαναν διουρητικά φάρμακα. Όσον αφορά στις μεταγγίσεις οι συστάσεις προκρίνουν τη 
χορήγηση αίματος εάν η αιμοσφαιρίνη είναι κάτω από το όριο των 7g/dL, ενώ για ασθενείς με 
ενεργό καρδιαγγειακή νόσο ο στόχος είναι 9-10g/dL. Οι συστάσεις αυτές αφήνουν αρκετά 
περιθώρια εξατομίκευσης, αφού ο τελικός στόχος δεν είναι τόσο η επίτευξη συγκεκριμένης τιμής 
αιμοσφαιρίνης, όσο η αποφυγή επιπλοκών εξαιτίας της ανεπαρκούς ιστικής οξυγόνωσης. 

2. Monitoring 

Στους υπερήλικες η αρτηριακή πίεση αντανακλά κυρίως τις αγγειακές αντιστάσεις και 
λιγότερο την επάρκεια της καρδιακής παροχής. Είναι χαρακτηριστική η μελέτη που καταδεικνύει 
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ότι σχεδόν οι μισοί από τους υπερήλικες με φυσιολογικές τιμές αρτηριακής πίεσης υπέκρυπταν 
καρδιογενές shock και ότι η έγκαιρη αναγνώριση της καταπληξίας με κατάλληλο monitoring και η 
επιθετική αντιμετώπισή της βελτίωσε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης. 

Αναφορικά με την μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης (ΚΦΠ), νεότερα βιβλιογραφικά 
δεδομένα υποστηρίζουν την κακή συσχέτιση μεταξύ ΚΦΠ και του ενδαγγειακού όγκου. 
Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι ούτε η ΚΦΠ, ούτε το μέγεθος δΚΦΠ (η διαφορά στην ΚΦΠ 
μετά από τη χορήγηση υγρών) μπορούν με αξιοπιστία να εκτιμήσουν την ανταπόκριση στη 
χορήγηση bolus υγρών (fluid responsiveness). Σε υπερήλικες ασθενείς, με λιγότερο ευένδοτα 
αγγεία, είναι πιο εμφανής η αναντιστοιχία των μετρήσεων ΚΦΠ με την επάρκεια του ενδαγγειακού 
όγκου. Συνέπεια αυτών των δεδομένων είναι η σύσταση να μη χρησιμοποιείται η ΚΦΠ για λήψη 
κλινικών αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση υγρών σε υπερήλικες. 

Είναι θετικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί πολλές και πιο αξιόπιστες επιλογές, 
ελάχιστα επεμβατικές, που μπορούν να κατευθύνουν τη θεραπεία με μεγαλύτερη ακρίβεια. Επειδή, 
ωστόσο, το λιγότερο επεμβατικό monitoring με τη χρήση δυναμικών παραμέτρων δεν στερείται 
παραπλανητικών «παγίδων» που οδηγούν σε λανθασμένη αξιολόγηση των αναγκών σε υγρά, 
συνιστάται η χρήση μικρότερων όγκων για bolus και συνεχή κλινική εκτίμηση του 
αποτελέσματος. 

3. Θρεπτική υποστήριξη 

Οι θερμιδικές ανάγκες ενός υπερήλικα μετά από ένα χειρουργείο σπάνια καλύπτονται 
επαρκώς με από του στόματος χορήγηση τροφής, γι’ αυτό είναι απαραίτητη η θρεπτική 
υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως αυτή η κατηγορία ασθενών συχνά πάσχει 
από υποθρεψία. Επίσης, οι ασθενείς αυτοί λόγω του χειρουργείου και της βαριάς γενικής 
κατάστασης βρίσκονται σε έντονη καταβολική φάση και αυτό με τη σειρά του συνδέεται με 
αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα και θνητότητα. Προτιμώμενη οδός σίτισης είναι φυσικά η 
εντερική, όμως επί αντενδείξεων χρησιμοποιείται η παρεντερική σίτιση. Επιπλέον, είναι καλά 
τεκμηριωμένη η αξία της πρώιμης εντερικής σίτισης στους ηλικιωμένους διότι συντελεί στην 
ελάττωση της συχνότητας επιπλοκών και βελτίωση της κλινικής έκβασης. Τέλος, η πρώιμη και 
επαρκής σίτιση συνδέεται με μείωση του χρόνου νοσηλείας. Σήμερα διαθέτουμε μια πλειάδα 
εξειδικευμένων σκευασμάτων σίτισης που εξασφαλίζει το καλύτερο δυνατό θρεπτικό αποτέλεσμα. 

4. Επιπλοκές μετά από νοσηλεία σε ΜΕΘ 

Πέρα από τις βραχυχρόνιες επιπλοκές που οφείλονται τις περισσότερες φορές στα φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται κατά την υποστήριξη των ασθενών, υπάρχουν και οι μακροχρόνιες που 
επιδεινώνουν το λειτουργικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής σε σημαντικό βαθμό. Σε αυτή την 
κατηγορία κατατάσσονται οι διαταραχές των γνωστικών λειτουργιών, του ύπνου, νευροπάθειες 
αλλά και η μυϊκή αδυναμία. Η εξασθένηση των μυών μπορεί να οδηγήσει σε δυσχερέστερη 
κινητοποίηση και φυσική αποκατάσταση, εύκολη κόπωση. Ειδικότερα, όταν πλήττονται οι 
αναπνευστικοί μύες, αυξάνονται οι πιθανότητες για αναπνευστικές επιπλοκές. 
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5. Έκβαση των γηριατρικών ασθενών σε ΜΕΘ 

Αν και η ηλικία αποδεδειγμένα αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για 
ενδονοσοκομειακή θνητότητα, η λεπτομερέστερη ανάγνωση των δεδομένων οδηγεί περισσότερο 
στο συμπέρασμα ότι αυτό μάλλον οφείλεται στη συχνότερη εμφάνιση συνοδών νοσημάτων στους 
υπερήλικες. Ειδικότερα έχει βρεθεί ότι η απουσία σοβαρών συννοσηροτήτων συνοδεύεται από 
χαμηλή ενδονοσοκομειακή θνητότητα ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Συνεπώς η ηλικία 
καθαυτή δεν αποκλείει καθόλου την αίσια τελική έκβαση μετά από χειρουργική επέμβαση και 
νοσηλεία στη ΜΕΘ, αλλά εγείρονται σοβαρές επιφυλάξεις για τους ασθενείς με επιβαρυμένο 
ιστορικό. 

Επιγραμματικά λοιπόν, φαίνεται πως η αίσια έκβαση στη ΜΕΘ συσχετίζεται πιο στενά με τη 
σοβαρότητα της οξείας κατάστασης που οδήγησε στο χειρουργείο, ενώ η ηλικία συνδέεται 
περισσότερο με τη μακροχρόνια επιβίωση. 

Όπως έχει προαναφερθεί, το ποσοστό των υπερηλίκων στο γενικό πληθυσμό αυξάνεται και 
με αντίστοιχο τρόπο αυξάνεται και η ζήτηση υπηρεσιών υγείας από αυτούς. Μελέτες έχουν δείξει 
την εξέλιξη αυτή κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη 
αύξηση της επιθετικής και εντατικής προσέγγισης στη θεραπεία με αντίστοιχη αύξηση των 
ποσοστών επιβίωσης των γηριατρικών ασθενών. Ουσιαστικά βιώνουμε μια σταδιακή «αλλαγή 
παραδείγματος» ως προς την αντιμετώπιση των γηριατρικών ασθενών περιεγχειρητικά, με 
βασικότερους άξονες την εξατομίκευση των περιστατικών και τη συνεκτίμηση όλων των 
σχετικών, πέραν της ηλικίας παραγόντων. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Παύλος ΧΑΤΖΑΡΑΣ  
 

SUMMARY 

ANESTHESIA FOR THE OBESE  PATIENT 

A condition known since antiquity, obesity has ‘grown’ from being the exception to a global 
public health challenge. A recent study reveals that between 1980 and 2013 the worldwide rates of 
overweight and obesity have increased by 28 % in adults and 47 % in children.  This trend has shifted 
the perioperative management of obese patients into the realm of routine care. Obesity is associated 
with conditions such as type 2 diabetes, chronic kidney disease, depression, stroke, obstructive sleep 
apnea, venous thromboembolism and coronary artery disease. These comorbidities, in addition to the 
type and invasiveness of the surgical procedure, are correlated with the incidence and severity of 
postoperative complications. Particular attention should be focused on screening patients for sleep-
disordered breathing and those at particularly high risk of VTE. Patients with centrally distributed or 
‘visceral’ fat are at greater perioperative risk than those with peripherally distributed fat, and are far 
more likely to exhibit the metabolic syndrome, which consists of central obesity, hypertension, insulin 
resistance and hypercholesterolemia. 

Among the obesity-induced changes in adipose tissue activity is the altered secretion of cell-
signaling proteins known as adipokines and the increased production of inflammatory markers such 
as TNF-α and IL-6 by resident macrophages. These mediators interact with the sympathetic nervous 
system, the renin-angiotensin aldosterone system and individual organs -such as the pancreas and 
liver- to effect the alterations in physiology that accompany obesity. As obese patients present for all 
types of procedures, it is crucial for anesthesiologists, surgeons, internists, and perioperative health 
care providers alike to have a firm understanding of their altered multi-organ physiology in order to 
safely prepare the obese patient for an operation. 

Regional anesthesia is recommended as desirable but is often technically difficult and may be 
impossible to achieve. A robust airway strategy must be planned and discussed, as desaturation 
occurs quickly in the obese patient and airway management can be difficult. Use of the ramped or 
sitting position is recommended as an aid to induction and recovery. Drug dosing should generally be 
based upon lean body weight and titrated to effect, rather than dosed to total body weight. 
Appropriate prophylaxis against venous thromboembolism (VTE) and early mobilization are 
recommended since the incidence of venous thromboembolism is increased in the obese. 
Postoperative intensive care support should be considered, but is determined more by co-morbidities 
and surgery than by obesity per se. 

Every hospital should nominate an anesthetic lead for obesity. Operating lists should include 
the patients’ weight and body mass index (BMI). Experienced anesthetic and surgical staff should 
manage obese patients. 

Key words: Body Mass Index (BMI), obesity, anesthesia, Obstructive sleep apnea (OSA)   
 

Η παχυσαρκία είναι μια κλινική οντότητα γνωστή από την αρχαιότητα. Με το πέρασμα των 
αιώνων μεταβλήθηκε η συχνότητα εμφάνισης της και η σπουδαιότητα της. Κάποτε ήταν η 
εξαίρεση στον κανόνα, αλλά σήμερα αποτελεί παγκόσμια πρόκληση δημόσιας υγείας. Έτσι, το 
ποσοστό των υπέρβαρων ή παχύσαρκων ασθενών συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια σε πολλές χώρες του Δυτικού κόσμου και ειδικά στις Ηνωμένες πολιτείες της Αμερικής 
(ΗΠΑ).  
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Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι μεταξύ του 1980 και του 2013, η παγκόσμια αναλογία 
των υπέρβαρων ή παχύσαρκων αυξήθηκε κατά 28% στους ενήλικες και κατά 47% στα παιδιά. Για 
το 2013 υπολογίστηκε ότι υπάρχουν περίπου 2,1 δισεκατομμύρια υπέρβαροι ή παχύσαρκοι 
παγκοσμίως, σε σχέση με 857 εκατομμύρια το 19801. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 200 
εκατομύρια Αμερικανών ή το 65% του ενήλικου πληθυσμού των Η.Π.Α. είναι υπέρβαροι ή 
παχύσαρκοι. Η παχυσαρκία και οι παθολογικές καταστάσεις που τη συνοδεύουν, αντιπροσωπεύει 
μια από τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας και είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τις 
δαπάνες για την υγεία. Κι ακόμα, η παχυσαρκία αποτελεί τη δεύτερη μετά το κάπνισμα 
αποτρέψιμη αιτία θανάτου2. 

Η παχυσαρκία συχνά συνοδεύεται από σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ, αρτηριακή υπέρταση, 
μεταβολικό σύνδρομο, λιπώδες ήπαρ ή μη αλκοολικής αιτιολογίας στεατοηπατίτιδα, διαταραχές 
αναπνοής σχετιζόμενες με τον ύπνο, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, κατάθλιψη, αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο και στεφανιαία νόσο. Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις, όπως και το είδος και η 
επεμβατικότητα της χειρουργικής επέμβασης, συνδέονται άμεσα με την πιθανότητα εμφάνισης, 
αλλά και τη σοβαρότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών. Εξάλλου, το υπερβολικό βάρος μπορεί να 
οδηγήσει σε καταστάσεις, που ίσως να απαιτήσουν χειρουργική θεραπεία και άρα χορήγηση 
αναισθησίας, όπως κακοήθειες (συχνότερα τραχήλου της μήτρας, ενδομητρίου, παχέος εντέρου 
και ορθού, χοληφόρων),  αλλά και οστεοαρθρίτιδα, οσφυαλγία ή χολολιθίαση. 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

Η διάγνωση της παχυσαρκίας σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(WHO) βασίζεται στο δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), όπως αυτός υπολογίζεται από τη διαίρεση 
του βάρους σε χιλιόγραμμα προς το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα (Πίνακας 1). Όσο αυξάνει ο 
BMI πέρα από το φυσιολογικό βάρος, τόσο ο κίνδυνος για σοβαρά προβλήματα υγείας αυξάνει 
(Πίνακας 1). 
 

Πίνακας 1. Ορισμός παχυσαρκίας και επίπεδα κινδύνου που σχετίζονται με τον αυξημένο ΒΜΙ 

Κατηγορίες ΒΜΙ (kg/m2) Κίνδυνος ανάπτυξης προβλημάτων υγείας 

Λιποβαρής <18,5 Αυξημένος 
Φυσιολογικό βάρος 18,5 – 24,9 Ελάχιστος 

Υπέρβαρος 25 – 29,9 Αυξημένος 
        Παχύσαρκος  

Τάξη 1 30 – 34,9 Υψηλός 
Τάξη 2 35 – 39,9 Πολύ υψηλός 
Tάξη 3 >40 Πάρα πολύ υψηλός 

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ 

Φλεγμονώδεις αντιδράσεις 

Εκτός από την επίδραση του στο ισοζύγιο της ενέργειας του οργανισμού, λόγω του 
αυξημένου μηχανικού φόρτου, ο λιπώδης ιστός έχει και ενδοκρινική λειτουργία, που επιδρά στη 
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συνολική φυσιολογία του οργανισμού. Η αύξηση του βάρους προκύπτει όταν οι θερμίδες που 
προσλαμβάνονται με την τροφή είναι περισσότερες από αυτές που καταναλώνονται. Η περίσσεια 
ενέργειας οδηγεί σταδιακά σε υπερτροφία του λιπώδους ιστού, και επιστράτευση μακροφάγων που 
προκαλούν πολύπλοκες, προσαρμοστικές αλλαγές στα λιποκύτταρα, το συνδετικό ιστό που τα 
υποστηρίζει, την αιμάτωσή τους, αλλά και τις ανοσολογικές τους αντιδράσεις. Με την πάροδο του 
χρόνου, η διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου αδυνατεί να καλύψει τις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες των υπερτροφικών λιποκυττάρων, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη συνθηκών 
χρόνιας κυτταρικής υποξίας και κυτταρικού θανάτου. Ανάμεσα στις αλλαγές στη δραστηριότητα 
των λιποκυττάρων, που προκαλούνται από την παχυσαρκία, είναι και η αυξημένη έκκριση 
πρωτεϊνών (λιποκίνες), αλλά και φλεγμονωδών παραγόντων, όπως ο TNF-a και η IL-6 από τα 
μακροφάγα του λιπώδους ιστού. Οι παράγοντες αυτοί αντιδρούν με το συμπαθητικό νευρικό 
σύστημα, το σύστημα ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης, αλλά και περιφερικά όργανα, 
όπως το πάγκρεας και το ήπαρ, και προκαλούν τις αλλαγές στη φυσιολογία που συνοδεύουν την 
παχυσαρκία3.  

Εκτός όμως από το συνολικό βάρος, και η κατανομή του λίπους φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
σημασία. Έτσι, το λίπος στην κοιλιακή χώρα είναι πολύ περισσότερο μεταβολικά ενεργό και παίζει 
πολύ μεγαλύτερο ρόλο στη διαταραχή της παθοφυσιολογίας, σε σχέση με το περιφερικά 
εναποτιθέμενο λίπος (γλουτοί, μηροί). Γι’ αυτό και ασθενείς με κεντρική παχυσαρκία (ανδροειδής 
τύπος, apple shaped) έχουν πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν μεταβολικό σύνδρομο και 
καρδιαγγειακά συμβάματα και διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο περιεγχειρητικό κίνδυνο, σε σχέση 
μ'αυτούς με κατεξοχήν περιφερική κατανομή του λίπους (γυναικοειδής τύπος, pear shaped).  
Η κεντρική παχυσαρκία μπορεί να οριστεί ως, αυξημένη περίμετρος μέσης > 88 cm στις γυναίκες 
ή > 102 cm στους άνδρες ή το πηλίκο μέση/ύψος > 0,55. 

Η κατάσταση αυτή της ήπιας–χρόνιας φλεγμονώδους αντίδρασης και η ενεργοποίηση του 
ανοσολογικού μηχανισμού που χαρακτηρίζουν την παχυσαρκία, προκαλούν την αντίσταση  
στην ινσουλίνη και την ανάπτυξη του σακχαρώδη διαβήτη τύπου II. Το μεταβολικό σύνδρομο 
είναι μια ομάδα διαταραχών που συχνότερα εμφανίζονται όλες μαζί, παρά μεμονωμένα και 
ορίζεται ως κεντρική παχυσαρκία μαζί με δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω: αυξημένα 
τριγλυκερίδια (> 150 mg/dl), ελαττωμένη HDL (< 40 mg/dl στους άνδρες ή < 50 mg/dl στις 
γυναίκες), υπέρταση (συστολική > 130 mmHg και διαστολική > 85 mmHg) και αυξημένη γλυκόζη 
νηστείας (> 100 mg/dl) (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2. Διαγνωστικά Κριτήρια Μεταβολικού Συνδρόμου 
Κριτήρια Παθολογικές τιμές 

Παχυσαρκία κοιλιακής χώρας Περίμετρος μέσης >102 cm στους άνδρες  
και > 88 cm στις γυναίκες 

Τριγλυκερίδια > 150 mg/dl 
Υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες χοληστερόλης <40 mg/dl στους άνδρες και <50 mg/dl στις γυναίκες 

Αρτηριακή Πίεση >130/80 mmHg 
Γλυκόζη νηστείας > 100 mg/dl 
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Επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα 

Η παχυσαρκία προκαλεί ελαττωμένη λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα, ατελεκτασίες 
και shunt στις εξαρτημένες πλευρές των πνευμόνων, ενώ ο βασικός μεταβολικός ρυθμός, το έργο 
της αναπνοής και οι κατά λεπτό απαιτήσεις σε οξυγόνο είναι αυξημένες (Πίνακας 3). Ο παραπάνω 
συνδυασμός εξηγεί τον ταχύ αποκορεσμό του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο μετά την παύση  
της αναπνοής. Ο συριγμός που ακούγεται αρκετά συχνά στους παχύσαρκους οφείλεται μάλλον σε 
συμπίεση των αεροφόρων οδών, παρά σε άσθμα. 50% των παχύσαρκων ασθενών με ''άσθμα'' 
θεραπεύεται με την απώλεια βάρους4. Χορήγηση βρογχοδιασταλτικών μπορεί να βοηθήσει στη 
διαφορική διάγνωση των δύο αυτών παθολογικών καταστάσεων.  
 

Πίνακας 3. Αλλαγές στο αναπνευστικό σύστημα στην παχυσαρκία 

Παράμετρος Μεταβολή λόγω παχυσαρκίας 
Έργο της αναπνοής (WOB) Αυξημένο 
Λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (FRC) Ελαττωμένη 
Εκπνευστικός εφεδρικός όγκος (ERV) Ελαττωμένος 
Ολική πνευμονική χωρητικότητα (TLC) Αμετάβλητη, ελαττώνεται στη σοβαρή παχυσαρκία 
Ζωτική χωρητικότητα (VC) Ελαττωμένη 
Μέγιστος/Βίαιος εκπνευστικός όγκος σε 1 
δευτερόλεπτο (FEV1) 

Αμετάβλητος, ελαττώνεται στη σοβαρή παχυσαρκία 

Μέγιστη/Βίαιη ζωτική χωρητικότητα (FVC) Αμετάβλητη, ελαττώνεται στη σοβαρή παχυσαρκία 
FEV1/ FVC Αμετάβλητος, ελαττώνεται στη σοβαρή παχυσαρκία 
Ικανότητα διάχυσης για το μονοξείδιο του άνθρακα 
(DLCO) 

Αμετάβλητη στην απλή παχυσαρκία 

Διαταραχές αναπνοής σχετιζόμενες με τον ύπνο (Sleep Disordered Breathing, SDB)  

Περιγράφει μια ομάδα διαταραχών που περιλαμβάνουν την αποφρακτική υπνική άπνοια και 
το σύνδρομο υποαερισμού της παχυσαρκίας. Η αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA) 
χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενα επεισόδια απόφραξης του ανώτερου αεραγωγού, κατά τη 
διάρκεια του ύπνου. Ορίζεται ως η παύση της ροής αέρα κατά τη διάρκεια της αναπνοής που 
διαρκεί για 10 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, παρά τη διατήρηση της νευρομυϊκής προσπάθειας 
αερισμού και συμβαίνει 5 ή περισσότερες φορές ανά ώρα ύπνου, συνοδεύεται δε από μείωση του 
SpO2 τουλάχιστον κατά 4%. Η διάγνωση τίθεται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε πολυ-
υπνογραφία ή μελέτη ύπνου, κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφονται το ηλεκτροεγκεφαλο-
γράφημα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα, το καπνογράφημα, η ρινική 
και η στοματική ροή αέρα, η πίεση του οισοφάγου, η αρτηριακή πίεση, το φαρυγγικό και το 
περιφερικό ηλεκτρομυογράφημα, η παλμική οξυγονομετρία και ο θόρυβος του δωματίου. Τα 
αποτελέσματα του πολυ-υπνογράφου αναφέρονται ως δείκτης άπνοιας/υπόπνοιας (apnea-
hypopnea index: AHI), ο οποίος υπολογίζεται από το συνολικό αριθμό επεισοδίων 
άπνοιας/υπόπνοιας διαιρούμενο με τη συνολική διάρκεια του ύπνου. (Αποφρακτική υπνική 
υπόπνοια ορίζεται η μερική μείωση της ροής του αέρα (μεγαλύτερη από 50%), που διαρκεί 
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τουλάχιστον για 10 δευτερόλεπτα, συμβαίνει 15 ή περισσότερες φορές ανά ώρα ύπνου και 
συνοδεύεται από μείωση του SpO2 τουλάχιστον κατά 4%). Η σοβαρότητα του συνδρόμου 
καθορίζεται από κατευθυντήριες οδηγίες: ήπια νόσος: OSA με 5 ως 10 επεισόδια ανά ώρα,  
μέτρια νόσος: OSA με 15 ως 30 επεισόδια ανά ώρα, σοβαρή νόσος: OSA με περισσότερα από 30 
επεισόδια ανά ώρα5.  

Μελέτες βασισμένες στην απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό δείχνουν ότι οι δομές του 
φάρυγγα (από το ρινοφάρυγγα ως και το λαρυγγοφάρυγγα) αυξάνουν σε μέγεθος με την 
εναπόθεση του λιπώδους ιστού στους παχύσαρκους6. Οι King και συν. έχουν καταγράψει μια 
σταδιακή μείωση της διαμέτρου του αεραγωγού (με αποτέλεσμα αύξηση των αντιστάσεων στη 
ροή αέρα) με την αύξηση του βάρους7. Οι μεταβολές αυτές του σχήματος του φάρυγγα μπορεί να 
προκαλέσουν διαταραχή στη διαστολική λειτουργία του φάρυγγα με κίνδυνο απόφραξης του 
αεραγωγού8. Αν και η απόφραξη μπορεί να εντοπίζεται σε οποιοδήποτε σημείο του φάρυγγα, 
συνήθως λαμβάνει χώρα μεταξύ της γλώσσας ή της μαλθακής υπερώας και του οπίσθιου 
φαρυγγικού τοιχώματος8. 

Σοβαρή OSA συμβαίνει σε ποσοστό 10-20% των ασθενών με BMI > 35 Kg/m2 και συχνά 
παραμένει αδιάγνωστη. Η διάγνωση OSA συνοδεύεται από διπλασιασμό των επεισοδίων 
μετεγχειρητικού αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο, αναπνευστικής ανεπάρκειας, 
μετεγχειρητικών καρδιαγγειακών συμβαμάτων και εισαγωγής σε ΜΕΘ9. Παρόλα αυτά, αν 
αναγνωριστεί προεγχειρητικά και εφαρμοστεί η ενδεικνυόμενη θεραπεία με CPAP (Continuous 
Positive Airway Pressure), ο κίνδυνος των επιπλοκών αυτών μειώνεται αισθητά10. Επίσης, η 
διάγνωση OSA συνδυάζεται με δυσκολία στη διατήρηση ανοικτού αεραγωγού κατά την 
προσπάθεια αερισμού με προσωπίδα και ασκό, αλλά και δυσκολία στην άμεση λαρυγγοσκόπηση 
και τη διασωλήνωση11.  

Αν το σύνδρομο παραμείνει χωρίς θεραπεία, μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική και 
πνευμονική υπέρταση, υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας, καρδιακές αρρυθμίες, έκπτωση νοητικής 
λειτουργίας και επίμονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, μπορεί να εξελιχθεί σε 
σύνδρομο παχυσαρκίας - υποαερισμού (Obesity Hypoventilation Syndrome, OHS), το οποίο 
συνδυάζει την τριάδα: παχυσαρκία (BMI > 35Kg/ m2), αποφρακτική υπνική άπνοια και 
υπερκαπνία (PCO2 > 6Kpa), κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο συνδυασμός της χρόνιας 
υποξυγοναιμίας και υπερκαπνίας κάνει την ομάδα αυτή των ασθενών ιδιαίτερα ευαίσθητη στις 
επιδράσεις των αναισθητικών φαρμάκων και των οπιοειδών.  

Η OSA παίζει, επίσης, σημαντικό ρόλο στη φλεγμονή και το μεταβολικό σύνδρομο. Το 
συμπαθητικό νευρικό σύστημα ενεργοποιείται, όταν οι ασθενείς με OSA χωρίς θεραπευτική 
αγωγή, υπόκεινται σε περιοδικά επεισόδια υποξίας και επαναοξυγόνωσης. Τέτοια ενεργοποίηση 
οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα προφλεγμονωδών κυτοκινών και πιθανά σε οξειδωτικό stress του 
αγγειακού ενδοθηλίου, γεγονότα που οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα συστηματικής φλεγμονής σε 
παχύσαρκους ασθενείς με OSA12. Με τον τρόπο αυτό η παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και 
η OSA είναι αλληλένδετες παθήσεις, που μεταβάλλουν σημαντικά τα φλεγμονώδη χαρακτηριστικά 
της νόσου και αυξάνουν τους κινδύνους για την υγεία του ασθενούς, ειδικά αυτούς που 
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σχετίζονται με το καρδιαναπνευστικό σύστημα και τον αεραγωγό. 

Επιδράσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα  

Οι μεταβολές στο καρδιαγγειακό σύστημα προκύπτουν από την προσπάθεια του οργανισμού 
να προσαρμοστεί στις αυξημένες μεταβολικές ανάγκες της αυξημένης μάζας σώματος. Περίπου 
στο 31% των ασθενών με υπερβολική αύξηση του βάρους, η καρδιακή αντλία με την πάροδο του 
χρόνου αναπτύσσει δομικές και λειτουργικές αλλαγές που χαρακτηρίζουν την καρδιομυοπάθεια 
της παχυσαρκίας. Έτσι, η μεγάλη αύξηση του βάρους προκαλεί αύξηση του ενδαγγειακού όγκου 
αίματος και της καρδιακής παροχής (κυρίως μέσω αύξησης του όγκου παλμού). Προοδευτικά, η 
αύξηση του όγκου παλμού, αλλά και η χρόνια υπερφόρτιση έργου της αριστερής κοιλίας, οδηγούν 
σε διάταση και αντισταθμιστική υπερτροφία του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας με επακόλουθη 
διαστολική δυσλειτουργία και αρχόμενη καρδιακή ανεπάρκεια. Η μηχανική δυσλειτουργία 
οφείλεται επίσης στη δομική αναδιαμόρφωση (structural remodeling) της αριστερής κοιλίας, από 
την παρατεταμένη έκθεση σε παράγοντες με άμεσες καρδιοτοξικές επιδράσεις, όπως η στεάτωση, 
η αντίσταση στην ινσουλίνη, η υπερενεργοποίηση του νευροενδοκρινικού συμπαθητικού 
συστήματος, αλλά και η νυχτερινή υποξία και η υπερκαπνία, που προκαλούνται από τα 
επαναλαμβανόμενα επεισόδια απόφραξης αεραγωγού, που χαρακτηρίζουν την OSA και μπορεί 
τελικά να οδηγήσουν στην ανάπτυξη πνευμονικής υπέρτασης και πνευμονικής καρδίας. 

Προδιαθεσικοί παράγοντες στεφανιαίας νόσου σε παχύσαρκους ασθενείς αποτελούν η 
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, η ήπια χρόνια φλεγμονώδης αντίδραση και η 
προθρομβωτική κατάσταση. Σε μια μεγάλη μετα–ανάλυση 19.388 βαριατρικών ασθενών, 7% 
είχαν ιστορικό στεφανιαίας νόσου13.  

Η αρτηριακή υπέρταση είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για στεφανιαία νόσο και 
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έχει δειχθεί άμεση συσχέτιση του υπερβολικού βάρους με την 
αρτηριακή υπέρταση σε αρκετές μελέτες. Στους ασθενείς αυτούς οποιαδήποτε φαρμακολογική 
αγωγή για αντιμετώπιση της υπέρτασης, πρέπει να συνδυάζεται με αλλαγή του τρόπου ζωής και 
του διαιτολογίου με στόχο την απώλεια βάρους. 

Υπάρχει μια αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αρρυθμιών στους παχύσαρκους ασθενείς, 
κυρίως λόγω δυσλειτουργίας του κολποκοιλιακού κόμβου και διήθησης του ερεθισματαγωγού 
συστήματος από το λίπος. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής 
ή αιφνίδιου καρδιακού θανάτου σε παχύσαρκους. Κι ακόμα, παρατηρείται παράταση του 
διαστήματος QT με την αύξηση του βάρους κι αυτό επιφέρει ένα δυνητικό κίνδυνο από τη χρήση 
φαρμάκων, όπως η ονδανσετρόνη14. 

Θρομβώσεις 

Η παχυσαρκία είναι μια προθρομβωτική κατάσταση και σχετίζεται με αυξημένη νοσηρότητα 
και θνητότητα από ''θρομβωτικές'' διαταραχές, όπως το έμφραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο και η θρομβοεμβολική νόσος. Η πιθανότητα μετεγχειρητικής φλεβικής 
θρομβοεμβολής είναι δέκα φορές μεγαλύτερη στις παχύσαρκες γυναίκες.   
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Σακχαρώδης διαβήτης 

Η παχυσαρκία συχνά σχετίζεται με αντίσταση στην ινσουλίνη. Ανεπαρκής περιεγχειρητικός 
έλεγχος της γλυκόζης συνοδεύεται από αύξηση της θνητότητας και γι' αυτό το λόγο συστήνεται η 
διατήρηση της ευγλυκαιμίας στην περιεγχειρητική περίοδο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά 
την επανέναρξη της αντιδιαβητικής θεραπείας μετά από επεμβάσεις γαστρικής παράκαμψης, 
καθώς οι ανάγκες σε ινσουλίνη πέφτουν δραματικά άμεσα μετά το χειρουργείο και τακτικός 
έλεγχος του σακχάρου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου κρίνεται αναγκαίος. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Βασικές αρχές 

Η μεγάλη πλειοψηφία των παχύσαρκων ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές 
επεμβάσεις είναι σχετικά υγιής και ο περιεγχειρητικός κίνδυνος δε διαφέρει ιδιαίτερα από τους 
ασθενείς με φυσιολογικό βάρος. Ασθενείς υψηλού κινδύνου για περιεγχειρητικές επιπλοκές είναι 
αυτοί με κεντρική παχυσαρκία και μεταβολικό σύνδρομο, παρά αυτοί με υπερβολική αύξηση του 
βάρους και μόνο. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αξιολόγηση των ασθενών με διαταραχές 
αναπνοής σχετιζόμενες με τον ύπνο και αυτών με προδιάθεση για θρομβοεμβολική νόσο. 

Η κλίμακα OS-MRS (Obesity Surgery Mortality Risk Stratification) (Πίνακας 4) έχει 
επινοηθεί για να αξιολογήσει τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη θνητότητα σε 
βαριατρικούς ασθενείς, που πρόκειται να υποβληθούν σε γαστρική παράκαμψη15. Μπορεί όμως, 
να χρησιμοποιηθεί και σε παχύσαρκους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε μη βαριατρικές 
επεμβάσεις. Έτσι, για ασθενείς με βαθμολογία 4-5 στην κλίμακα OS-MRS, είναι αρκετά πιθανό να 
απαιτηθεί στενή μετεγχειρητική παρακολούθηση. 
 

Πίνακας 4. Kλίμακα OS-MRS (Obesity Surgery Mortality Risk Stratification) (α) Παράγοντες 
κινδύνου, (β) Θνητότητα 

(α) Παράγοντες Κινδύνου Βαθμολογία 
ΒΜΙ > 40Κg/m2 1 
Άνδρας 1 
Ηλικία > 45 ετών 1 
Αρτηριακή Υπέρταση 1 
Παράγοντες κινδύνου για πνευμονική θρομβοεμβολή:  

• Προηγηθείσα φλεβική θρομβοεμβολή 
• Φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας 
• Υποαερισμός (SDB) 
• Πνευμονική Υπέρταση 

1 

 

(β) Κατάταξη                   Θνητότητα  

Τάξη A:      0 – 1 βαθμούς 0,2 - 0,3 % 
Τάξη B:      2 – 3 βαθμούς 1,1 – 1,5 % 
Τάξη C:      4 – 5 βαθμούς 2,4 – 3,0 % 
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Υπάρχουν πολλές μελέτες που υποστηρίζουν ότι η αυστηρή προεγχειρητική δίαιτα 2-6 
εβδομάδες πριν την επέμβαση, μπορεί να βελτιώσει την αναπνευστική λειτουργία και να 
διευκολύνει τη λαπαροσκοπική χειρουργική, προκαλώντας ελάττωση του μεγέθους του ήπατος, 
και γι’ αυτό  πρέπει να εφαρμόζεται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 

Εκτίμηση του αναπνευστικού 

Ευρήματα από την κλινική εξέταση ή από το ιστορικό, όπως η μικρή ανοχή στην κόπωση, 
συχνά αναδεικνύουν λειτουργικές διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος. Πολύτιμες 
πληροφορίες μας δίνει η παλμική οξυγονομετρία και η προεγχειρητική σπιρομέτρηση. Στοιχεία 
από τον προεγχειρητικό έλεγχο, που μπορεί να υποκρύπτουν σοβαρή αναπνευστική νόσο (και 
συνιστούν ένδειξη για προεγχειρητική λήψη αερίων αίματος) είναι:  

• Κορεσμός του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο στον αέρα <  95% 
• FVC < 3 λίτρα ή FEV1s < 1,5 λίτρο 
• Παρουσία συριγμού σε ηρεμία 
• Συγκέντρωση διττανθρακικών στον ορό  > 27 mmol/l 

Είναι επίσης απαραίτητο να ανιχνεύεται η παρουσία διαταραχών αναπνοής που σχετίζονται 
με τον ύπνο. Το ερωτηματολόγιο STOP-BANG (Πίνακας 5) έχει μελετηθεί εκτενώς σε 
παχύσαρκους ασθενείς  και η βαθμολογία φαίνεται να σχετίζεται στενά με τη σοβαρότητα των 
μετεγχειρητικών απνοιών. Βαθμολόγηση > 5 στο ερωτηματολόγιο αυτό, καταδεικνύει την ύπαρξη 
SDB και απαιτεί την εξέταση από ειδικό πνευμονολόγο, αν ο χρόνος το επιτρέπει. Αλλά και η 
δύσπνοια στην προσπάθεια, ο πρωινός πονοκέφαλος και η υπερτροφία του δεξιού κόλπου στο 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, μπορεί να υποδηλώνουν SDB. Αδιάγνωστοι ασθενείς με OSA, αλλά και 
αυτοί που δεν ανέχονται τη συσκευή CPAP, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να παρουσιάσουν 
περιεγχειρητικές καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές16. Αν λοιπόν τεθεί η διάγνωση OSA πριν την  
 

Πίνακας 5. Ερωτηματολόγιο STOP – BANG για ανίχνευση της OSA. Κάθε θετική απάντηση 
παίρνει 1 βαθμό. Σύνολο βαθμολογίας > 5, δηλώνει σοβαρό κίνδυνο.  

Snoring Ροχαλίζετε δυνατά (δηλαδή πιο δυνατά από απ’ό,τι μιλάτε ή το ροχαλητό σας ακούγεται 
πίσω από μια κλειστή πόρτα?) 

Tired Μήπως αισθάνεστε συχνά κουρασμένος, καταπονημένος ή έχετε υπνηλία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας? Σας πιάνει ποτέ ο ύπνος κατά τη διάρκεια της ημέρας? 

Observed Σας έχει αναφερθεί ότι σταματάει η αναπνοή σας, κάνετε μασητικές κινήσεις ή 
ασθμαίνετε, κατά τη διάρκεια του ύπνου σας?  

Blood Pressure Έχετε ή έχετε λάβει ποτέ θεραπεία για αρτηριακή υπέρταση? 
BMI ΒΜΙ > 35 kg/m2 

Age Ηλικία > 50 έτη 
Neck Περίμετρος λαιμού στο ύψος του μήλου του Αδάμ > 43 cm (άνδρες) ή > 41 cm (γυναίκες) 
Gender Ανδρικό φύλο 
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επέμβαση, η απόφαση για τη διενέργεια μελέτης ύπνου ή ακόμα και έναρξης θεραπείας με CPAP,  
θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της OSA (με βάση τα κλινικά ευρήματα ή τα αποτελέσματα της 
μελέτης ύπνου, αν υπάρχει), την επεμβατικότητα της προβλεπόμενης χειρουργικής επέμβασης και 
τις εκτιμώμενες απαιτήσεις σε οπιοειδή για μετεγχειρητική αναλγησία. Αν και δεν υπάρχουν 
αρκετά δεδομένα, που να αποδεικνύουν το όφελος της προ αλλά και της μετεγχειρητικής χρήσης 
CPAP, η ASA (American Society of anesthesiologists)17 συστήνει την προεγχειρητική εφαρμογή 
της μάσκας σε ασθενείς με σοβαρή OSA. Στους ασθενείς που βρίσκονται ήδη σε θεραπεία, 
συστήνεται η συνέχιση της θεραπείας και στη μετεγχειρητική περίοδο, αν δεν υπάρχει 
αντένδειξη17. 

Εκτίμηση του αεραγωγού 

Για την πρόγνωση κι εκτίμηση του δύσκολου αεραγωγού στους παχύσαρκους 
χρησιμοποιούνται οι ίδιοι δείκτες (π.χ η κατάταξη κατά Mallampati, η θυρεοπωγωνική απόσταση, 
το άνοιγμα του στόματος, η κινητικότητα του αυχένα, κλπ), όπως και στους ασθενείς με 
φυσιολογικό βάρος. Ένας επιπλέον δείκτης είναι η περίμετρος του λαιμού και όταν αυτή είναι 
μεγαλύτερη από 60 cm, υπάρχει πιθανότητα 35% για δύσκολη λαρυγγοσκόπηση18. Ακόμα έχει 
δειχθεί ότι, είναι δυσκολότερος ο αερισμός με προσωπίδα και ασκό σε ασθενείς παχύσαρκους 
(Obesity), με μούσι (Beard), χωρίς δόντια (Edentulous), που ροχαλίζουν (Snoring) ή ηλικιωμένους 
(Elderly) (OBESE)19,20. 

Η δυσκολία στη λαρυγγοσκόπηση και τη διασωλήνωση των παχύσαρκων ασθενών οφείλεται 
συνήθως στην παρουσία χοντρού και κοντού λαιμού, μεγάλης γλώσσας και σημαντικής περίσσειας 
μαλακού ιστού στο φάρυγγα. Η εναπόθεση λίπους προκαλεί διόγκωση των δομών, με αποτέλεσμα 
μείωση της εγκάρσιας διαμέτρου του φάρυγγα και απώλεια της ικανότητας του για διαστολή, με 
συνέπεια αυξημένο κίνδυνο απόφραξης αεραγωγού. Αν και, η διασωλήνωση στους παχύσαρκους 
φαίνεται να είναι δυσκολότερη απ'ότι στους ασθενείς φυσιολογικού βάρους, είναι σημαντικό να 
ειπωθεί, ότι είναι πιθανό να μην υπάρχει καμία διαφοροποίηση στο βαθμό δυσκολίας μεταξύ 
παχύσαρκων και φυσιολογικού βάρους ασθενών, αν ακολουθείται μια απλή, πλην όμως σημαντική 
οδηγία, που αφορά στην προσεκτική τοποθέτηση του ασθενούς στο χειρουργικό τραπέζι, πριν την 
εισαγωγή στη γενική αναισθησία. 

Εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος 

Για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού συστήματος των παχύσαρκων ασθενών ακολουθείται 
η ίδια προσέγγιση με τους ασθενείς φυσιολογικού βάρους. Το μεταβολικό σύνδρομο πρέπει να 
αναγνωρίζεται εγκαίρως, καθώς σχετίζεται άμεσα με περιεγχειρητικά καρδιαγγειακά συμβάματα. 
Η διενέργεια εξειδικευμένου καρδιολογικού ελέγχου, πρέπει να βασίζεται στη λειτουργική 
κατάσταση του  αρρώστου, την παρουσία συνοδών παθολογικών καταστάσεων και το είδος και τη 
βαρύτητα της επέμβασης. 

Η λειτουργική κατάσταση συνήθως εκτιμάται από την ικανότητα του ασθενούς να επιτελεί 
τις καθημερινές του δραστηριότητες, αν και συμπτώματα στεφανιαίας νόσου, όπως η δύσπνοια 
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στην προσπάθεια ή ο πόνος στο στήθος, συχνά αποκρύπτονται στους παχύσαρκους ασθενείς, λόγω 
ελαττωμένης δραστηριότητας. Όταν η λειτουργική του ικανότητα ξεπερνάει τα 4 METS 
(μεταβολικά ισοδύναμα), η πιθανότητα περιεγχειρητικών καρδιακών συμβαμάτων είναι μικρή. Κι 
ακόμα, σύμφωνα με τις οδηγίες του ACC (American College of Cardiologists) και της AHA 
(American Heart Association)21 δεν χρειάζεται περαιτέρω καρδιολογικός έλεγχος, όταν ο κίνδυνος 
μείζονος καρδιακού συμβάματος (Μajor Adverse Cardiac Event, MACE) είναι μικρότερος από 
1%. Τέλος, όταν η λειτουργική ικανότητα είναι  μικρότερη από 4 METS ή ο κίνδυνος MACE είναι 
μεγαλύτερος από 1%, η δοκιμασία stress κρίνεται σκόπιμη για την ανίχνευση ισχαιμίας του 
μυοκαρδίου. 

Η ACC–AHA έχουν δημοσιεύσει οδηγίες για την προεγχειρητική αξιολόγηση των 
βαριατρικών ασθενών22. Έτσι, επί υποψίας καρδιακής νόσου, κρίνεται αναγκαίος ο 
προεγχειρητικός ηλεκτροκαρδιογραφικός έλεγχος. Δεξιά στροφή του άξονα ή μπλοκ του δεξιού 
σκέλους εγείρουν την υποψία υπερτροφίας της δεξιάς κοιλίας και πνευμονικής υπέρτασης, ενώ η 
ανάδειξη αποκλεισμού του αριστερού σκέλους, που δεν προϋπήρχε σε προηγούμενο 
ηλεκτροκαρδιογράφημα, μπορεί να υποδηλώνει στεφανιαία νόσο. Και τα δύο ευρήματα χρήζουν 
περαιτέρω ελέγχου. Στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή δε θεωρείται απαραίτητη η ανάταξη σε 
φλεβοκομβικό ρυθμό, αλλά ο έλεγχος της κοιλιακής συχνότητας < 80 b.p.m ή έστω <110 b.p.m σε 
ηρεμία, σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με καλή λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας. Το 
CHA2DS2-VASc score (Πίνακας 6) πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβάθμιση του κινδύνου 
για θρομβοεμβολικό επεισόδιο σε αρρώστους με κολπική μαρμαρυγή και να ρυθμίζεται η 
αντιπηκτική θεραπεία.  

 

Πίνακας 6. CHA2DS2-VASc score 
Parameter  Score 

Congestive Heart Failure 1 
Hypertension 1 
Age >75 2 
Age 65 - 74  1 
Diabetes Mellitus 1 
Stroke/ Transient ischemic attack 2 
Vascular disease (prior MI, peripheral arterial disease, aortic plaque) 1 
Sex category (Female) 1 
 

Οι παχύσαρκοι ασθενείς έχουν πολλούς παράγοντες κινδύνου για πνευμονική υπέρταση, 
όπως OSA, OHS, ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας και θρομβοεμβολική νόσο και μπορεί να 
απαιτηθεί πλήρες αιμοδυναμικό monitoring και διεγχειρητική μέτρηση των πιέσεων της 
πνευμονικής κυκλοφορίας και της καρδιακής παροχής ή διοισοφάγειος υπερηχογραφία, για την 
πρώιμη ανίχνευση σημείων κάμψης της δεξιάς καρδιάς. 

Η παχυσαρκία από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη εισαγωγής σε μονάδα εντατικής θεραπείας 
μετεγχειρητικά. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνοδές παθολογικές καταστάσεις, τη λειτουργική 
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ταξινόμηση κατά OS-MRS (4 ή 5) ή την ελαττωμένη ανοχή στην κόπωση, το είδος και τη 
βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης, καθώς κι από την παρουσία OSA χωρίς θεραπεία σε 
συνδυασμό με υψηλές ανάγκες σε οπιοειδή για μετεγχειρητική αναλγησία. 

Η προεγχειρητική συζήτηση συχνά ολοκληρώνεται συστήνοντας τη διακοπή του 
καπνίσματος, εξηγεί τη σπουδαιότητα της θρομβοπροφύλαξης και της γρήγορης κινητοποίησης, 
αλλά και υπενθυμίζει στους ασθενείς με διαταραχές αναπνοής σχετιζόμενες με τον ύπνο, που 
βρίσκονται σε θεραπεία με CPAP, να φέρουν τη συσκευή μαζί τους στο νοσοκομείο. 
 

Πίνακας 7. Οι τέσσερις πιο χρήσιμοι τρόποι για να προσεγγίσουμε το βάρος ενός ασθενή24 

Total body weight (TBW) Το ακριβές/ ολικό/ πραγματικό βάρος  
Ideal body weight (IBW) Ύψος (cm) – x (όπου x=105 στις γυναίκες και 100 στους άνδρες) 
Lean body weight (LBW) (9270 x TBW) / {6680 + (216 x BMI)}άνδρες 

(9270 x TBW)  /  {8780 + (244 x BMI)}γυναίκες 
Adjusted body weight (ABW) IBW + 0,4 (TBW – IBW) 

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Φαρμακολογία 

Υπάρχουν τέσσερις τρόποι προσέγγισης του βάρους ενός παχύσαρκου, όπως φαίνεται στον 
παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7). Έτσι το ολικό βάρος σώματος (‘Total body weight’, TBW) είναι το 
αληθινό βάρος του ασθενή, ενώ το ιδανικό βάρος (‘Ideal body weight’, IBW) είναι το βάρος το 
οποίο θα έπρεπε να ζυγίζει, αν είχε φυσιολογικές αναλογίες μυϊκής μάζας – λίπους. Το ΙΒW 
εξαρτάται  από την ηλικία, αλλά συνήθως υπολογίζεται ως συνάρτηση του ύψους και του φύλου. 
Το ‘Lean body weight’ (LBW) είναι το «άπαχο» σωματικό βάρος, δηλαδή το ολικό βάρος του 
ασθενή, χωρίς το λίπος. Υπάρχουν διάφορες πολύπλοκες εξισώσεις για τον υπολογισμό του, με πιο 
γνωστή αυτή των Janmahasatian και συν.23, που φαίνεται στον πίνακα 7. Άσχετα, πάντως, με το 
ολικό βάρος σώματος, το LBW σπάνια ξεπερνάει το 100 στους άνδρες και το 70 στις γυναίκες. Το 
‘Adjusted body weight’ (ABW) λαμβάνει υπόψιν του το γεγονός ότι, οι παχύσαρκοι έχουν 
αυξημένη μυική μάζα σώματος και συνεπώς αυξημένο όγκο κατανομής φαρμάκων και 
υπολογίζεται προσθέτοντας το 40% του επιπλέον βάρους στο ιδανικό βάρος σώματος. 

Υπάρχουν λίγες μελέτες για την επίδραση της παχυσαρκίας στη φαρμακοκινητική των 
αναισθητικών παραγόντων. Το περισσότερο του επιπλέον βάρους γίνεται λίπος, το οποίο όμως 
αρδεύεται με σχετικά χαμηλή ροή αίματος. Αν και σε γενικές γραμμές, τα λιπόφιλα φάρμακα θα 
έχουν μεγαλύτερο όγκο κατανομής σε σχέση με τα υδρόφιλα, η τρέχουσα βιβλιογραφία 
υποδεικνύει ότι οι μεταβολές του όγκου κατανομής στην παχυσαρκία εξατομικεύονται για κάθε 
φάρμακο και γενικεύσεις είναι δύσκολο να γίνουν. 

Οι περισσότεροι αναισθησιολόγοι πάντως, σπάνια χρησιμοποιούν το ΤΒW για τον 
υπολογισμό της δοσολογίας των αναισθητικών φαρμάκων, αλλά προτιμούν να τιτλοποιούν τη 
δοσολογία μέχρι επίτευξης του αποτελέσματος, όπως π.χ η απώλεια του αντανακλαστικού των 



32 
 

βλεφάρων, ή η επίτευξη του νευρομυϊκού αποκλεισμού, σύμφωνα με τα ευρήματα του 
νευροδιεγέρτη ή η ανακούφιση από τον πόνο. Δεδομένης της έλλειψης μελετών οι οδηγίες που 
προτείνονται παρακάτω βασίζονται σε γνώμες ειδικών στη βαριατρική αναισθησία24. Σύμφωνα 
λοιπόν με τις οδηγίες αυτές το LBW και το ABW πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό 
της δόσης των φαρμάκων για την εισαγωγή στην αναισθησία, κι όχι το TBW (Πίνακας 8)24. 

Πίνακας 8. Προτεινόμενη αρχική δοσολογία αναισθητικών φαρμάκων για υγιείς παχύσαρκους 
(χωρίς να αποκλείεται η τιτλοποίηση μέχρι επίτευξης του αποτελέσματος)24 

 Lean body weight  Adjusted body weight 

• Προποφόλη (εισαγωγή)  • Προποφόλη (ολική ενδοφλέβια, TIVA) 
• Θειοπεντάλη  • Αντιβιοτικά 
• Φαιντανύλη  • Ηπαρίνη Μικρού Μοριακού Βάρους 
• Ροκουρόνιο  • Αλφαιντανύλη 
• Ατρακούριο  • Νεοστιγμίνη (μέγιστη δόση 5mg) 
• Βεκουρόνιο  • Suggamadex 
• Μορφίνη   

• Παρακεταμόλη   

• Μπουπιβακαΐνη   

• Ξυλοκαΐνη   

Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία, η απώλεια της συνείδησης επέρχεται πριν την 
ανακατανομή του φαρμάκου από το κεντρικό διαμέρισμα στην περιφέρεια, γι’ αυτό και είναι 
σωστότερο οι δόσεις εισαγωγής στην αναισθησία να υπολογίζονται με βάση το LBW. Αντίθετα, η 
ταχεία ανακατανομή του φαρμάκου από το κεντρικό διαμέρισμα στο μεγάλο όγκο του λιπώδους 
ιστού, προκαλεί γρηγορότερη αφύπνιση στους παχύσαρκους σε σχέση με τους ασθενείς 
φυσιολογικού βάρους, αν χρησιμοποιηθεί μόνο μια bolus δόση εισαγωγής στην αναισθησία. Αυτό 
είναι και το χρονικό διάστημα στο οποίο καταγράφονται και τα περισσότερα επεισόδια συνείδησης 
κατά την αναισθησία (Awareness) στους παχύσαρκους ασθενείς25. Φαίνεται μάλιστα  ότι, τα 
επεισόδια συνείδησης κατά την αναισθησία είναι πολύ συχνότερα στους παχύσαρκους και ότι 
αυτό μπορεί, εν μέρει, να οφείλεται σε καθυστέρηση στην έναρξη χορήγησης των παραγόντων 
διατήρησης της αναισθησίας25. 

Υδρόφιλοι παράγοντες, όπως οι νευρομυϊκοί αποκλειστές, κατανέμονται κυρίως στο 
κεντρικό διαμέρισμα, οπότε η δοσολογία τους υπολογίζεται με βάση το LBW. Χορήγηση 
ροκουρονίου με βάση το ολικό βάρος σώματος, δεν ελαττώνει ιδιαίτερα το χρόνο εγκατάστασης 
του αποκλεισμού, αλλά αντίθετα παρατείνει τη διάρκεια του μπλοκ26. Λόγω αυξημένης 
δραστηριότητας της χοληνεστεράσης του πλάσματος στους παχύσαρκους, η σουκινιλοχολίνη είναι 
σωστότερο να υπολογίζεται με βάση το ολικό βάρος σώματος. Η δόση της νεοστιγμίνης και του 
suggamadex εξαρτάται από το χρόνο και τη συνολική δόση του παράγοντα που έχει δοθεί και είναι 
προτιμότερο να καθοδηγείται από νευροδιεγέρτη. Στα οπιοειδή ξεκινούμε από μια δόση 
βασισμένη στο LBW και τιτλοποιούμε βάση του αποτελέσματος, μετά την αφύπνιση του ασθενή. 
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Όταν επιλέγεται ολική ενδοφλέβιος αναισθησία με προποφόλη, κρίνεται σκόπιμη η χρήση κάποιου 
monitoring ελέγχου του βάθους αναισθησίας.  

Περιοχική Αναισθησία 

Η περιοχική αναισθησία είναι προτιμότερη από τη γενική, όποτε αυτό είναι εφικτό στους 
παχύσαρκους, αν και πρέπει να υπάρχει πάντοτε σε ετοιμότητα ένα πλάνο για τη διαχείριση του 
αεραγωγού. Διαθεσιμότητα μακριών βελονών επισκληριδίου και ραχιαίας αναισθησίας, αλλά και η 
υπερηχογραφική καθοδήγηση κατά την προώθηση της βελόνας, βελτιώνουν την πιθανότητα 
επιτυχίας της περιοχικής τεχνικής. 

Για την διενέργεια της περιοχικής τεχνικής είναι προτιμότερο ο ασθενής να είναι καθιστός, 
γιατί είναι μικρότερη η απόσταση του δέρματος από τον επισκληρίδιο χώρο και τη σκληρά 
μήνιγγα, σε σχέση με την πλάγια θέση. Άλλωστε, η καθιστή θέση είναι πολύ καλύτερα ανεκτή κι 
από τον ίδιο τον άρρωστο σε σχέση με την πλάγια κατακεκλιμένη. Μικρή κλίση του κρεβατιού 
προς την πλευρά του αναισθησιολόγου, διευκολύνει μερικές φορές την διαδικασία, καθώς 
αναγκάζει τον άρρωστο να σκύψει προς τα εμπρός. Από κάποιους προτείνεται ακόμα, η 
σταθεροποίηση του επισκληριδίου καθετήρα στο δέρμα να γίνεται, αφού ξαπλώσει ο ασθενής στο 
πλάι, καθώς η μετακίνηση του υποδόριου λίπους κατά την κατάκλιση, μπορεί να προκαλέσει και 
μετατόπιση του καθετήρα από τη θέση του. Για τους ίδιους λόγους, προτείνεται ο καθετήρας να 
προωθείται τουλάχιστον 5 cm μέσα στον επισκληρίδιο χώρο.  

Η δοσολογία των τοπικών αναισθητικών υπολογίζεται με βάση το LBW και ο 
αναισθησιολόγος πρέπει πάντα να έχει στο νου του, ότι η υπόταση μετά το νευραξονικό μπλοκ 
αντιμετωπίζεται δυσκολότερα στους παχύσαρκους, δεδομένου ότι οι ασθενείς αυτοί δεν μπορούν 
να ανεχτούν εύκολα την κατάκλιση σε ύπτια θέση και πολύ περισσότερο σε θέση Trendelemburg.  

Γενική Αναισθησία 

Τοποθέτηση στο χειρουργικό τραπέζι 

Πριν την εισαγωγή στη γενική αναισθησία, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη σωστή 
τοποθέτηση του ασθενούς πάνω στο χειρουργικό τραπέζι. Καταρχήν, είναι δόκιμο να αφήνουμε 
τον ασθενή να ξαπλώνει μόνος του, στη θέση που τον βολεύει και να μας υποδεικνύει τα σημεία 
πίεσης, τα οποία χρειάζονται προστασία. Τα σημεία πίεσης πρέπει να ελέγχονται τακτικά, γιατί 
ακόμα κι αν έχουν τοποθετηθεί προστατευτικά επιθέματα, μπορεί να υπάρχει λύση του δέρματος, 
νέκρωση του ιστού και λοιμώξεις, ειδικά σε χειρουργεία μεγάλης διάρκειας. Ακόμα, το υποκείμενο 
ισχίο είναι πολύ δύσκολο να προστατευτεί από το βάρος, όταν ο ασθενής είναι τοποθετημένος σε 
πλάγια θέση. Ειδικότερα στη θέση λιθοτομής, για την πρόληψη της βλάβης ιστών και νεύρων από 
την πίεση ή την ανάπτυξη συνδρόμου διαμερίσματος, πρέπει να ελαχιστοποιείται όσο το δυνατόν, 
ο χρόνος κατά τον οποίο τα πόδια μένουν ανεβασμένα στα στηρίγματα. 

Εισαγωγή στη γενική αναισθησία 

Ο παχύσαρκος ασθενής έχει ελαττωμένη λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα και ως εκ 
τούτου ελαττωμένες εφεδρείες οξυγόνου. Επομένως, ο χρόνος της ασφαλούς άπνοιας μετά την 
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εισαγωγή στη γενική αναισθησία είναι ελαττωμένος. Ακόμα, η διαχείριση του αεραγωγού του 
παχύσαρκου ασθενή ενδέχεται να δυσκολέψει τον αναισθησιολόγο, ειδικά ο αερισμός με 
προσωπίδα και ασκό, αλλά πιθανόν και η λαρυγγοσκόπηση και η διασωλήνωση. Τέλος, οι τεχνικές 
διάσωσης του αεραγωγού, όπως η τοποθέτηση υπεργλωττιδικών συσκευών και η επείγουσα 
κρικοθυρεοτομή συχνά αποτυγχάνουν στους παχύσαρκους. Για όλους αυτούς τους λόγους, οι  
επιπλοκές που συμβαίνουν κατά τη διαχείριση του αεραγωγού στους παχύσαρκους μπορεί να 
εξελιχθούν ραγδαία και να είναι δραματικές. Γι’ αυτό και η προοξυγόνωση στους παχύσαρκους 
έχει τεράστια σημασία και είναι σημαντικό να υπάρχει πλάνο διαχείρισης του αεραγωγού, έγκαιρη 
αναγνώριση της αποτυχίας και εφαρμογή εναλλακτικού σχεδίου διαχείρισης του αεραγωγού. Το 
καρότσι της δύσκολης διασωλήνωσης πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο, όπως και έμπειροι 
συνάδερφοι με εξοικείωση στο δύσκολο αεραγωγό.  

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αναπνευστικού συστήματος των παχύσαρκων, συστήνεται 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός των πνευμόνων, όταν αποφασισθεί γενική 
αναισθησία. Οι υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού χρησιμοποιούνται σπάνια και μόνο σε 
χειρουργεία μικρής διάρκειας, όπου ο ασθενής μπορεί να διατηρεί την ημικαθιστή θέση, κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, πρέπει να υπάρχει πάντα εύκολη 
πρόσβαση στον αεραγωγό και ένα πλάνο ενδοτραχειακής διασωλήνωσης σε ετοιμότητα. 

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στην αναισθησία, και πριν την πρώτη απόπειρα για 
λαρυγγοσκόπηση, είναι απαραίτητο ο ασθενής να είναι επικεντρωμένος ακριβώς στη μέση του 
κρεβατιού, με τα χέρια μακριά από το στήθος και ανύψωση των ώμων και της κεφαλής. Μπορεί να 
χρειαστούν μαξιλάρια και σεντόνια κάτω από τους ώμους, ώστε να ανυψωθεί το ανώτερο τμήμα 
του κορμού και η κεφαλή, για την οριζόντια ευθυγράμμιση του τράγου με το στέρνο (ramped 
position). Έχει δειχθεί ότι, η θέση αυτή βελτιώνει τη λαρυγγοσκοπική εικόνα στους παχύσαρκους 
ασθενείς και γι’ αυτό η εφαρμογή της συστήνεται πλέον ως οδηγία για όλους τους παχύσαρκους 
ασθενείς πριν την εισαγωγή στη γενική αναισθησία27. 

Η ανύψωση του ανώτερου τμήματος του κορμού βελτιώνει και τη μηχανική του πνεύμονα, 
αλλά και την οξυγόνωση, όπως και η προσθήκη PEEP με τη χρήση συσκευής CPAP κατά τη 
διάρκεια της προοξυγόνωσης, εξασφαλίζοντας όσο γίνεται καλύτερες συνθήκες, πριν την έναρξη 
της άπνοιας της γενικής αναισθησίας. Ελαττώνοντας το χρόνο μεταξύ άπνοιας και διασωλήνωσης, 
ελαττώνεται και η πιθανότητα υποξυγοναιμίας, αν ο αερισμός με προσωπίδα και ασκό αποδειχθεί 
δύσκολος. Νεώτερες τεχνικές εφαρμόζουν εμφύσηση οξυγόνου με υψηλή ροή στη ρινική ή τη 
στοματική κοιλότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εισαγωγής στη γενική αναισθησία και μάλλον 
επιμηκύνουν ακόμα περισσότερο το διάστημα της ασφαλούς άπνοιας, δηλαδή επιβραδύνουν την 
επέλευση της υποξυγοναιμίας μετά την έναρξη της άπνοιας.  

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κάθε αποτυχία στον αερισμό με προσωπίδα και ασκό ή στη 
διασωλήνωση, ενεργοποιεί τον αλγόριθμο διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού και ο απαραίτητος 
εξοπλισμός θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος. 

Καθώς η ενδοφλέβια πρόσβαση είναι συχνά δύσκολη, είναι φρόνιμο να τοποθετηθούν δύο 
ενδοφλέβιες γραμμές πριν την εισαγωγή στην αναισθησία. Ασυνήθεις θέσεις παρακέντησης, όπως 
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το άνω άκρο ψηλότερα του αγκώνα ή το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, μπορεί να δώσουν λύση και 
να αποφευχθεί η τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, ο οποίος βέβαια, διατηρεί τις 
αιμοδυναμικές και άλλες ενδείξεις τοποθέτησής του. 

Φάρμακα με ταχεία έναρξη δράσης και ταχεία αποδρομή ή φάρμακα εύκολα αντιστρέψιμα, 
είναι τα φάρμακα εκλογής για τους παχύσαρκους ασθενείς. Η σουκινυλοχολίνη αυξάνει πολύ την 
κατανάλωση οξυγόνου, λόγω των μυϊκών συσπάσεων που προκαλεί, και γι’ αυτό είναι καλύτερο 
να αποφεύγεται. Μυοχαλαρωτικός παράγοντας εκλογής θεωρείται το ροκουρόνιο, εφόσον βέβαια, 
είναι διαθέσιμο και το suggamadex για την αντιστροφή του. 

Το ιδανικό σωματικό βάρος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιλογή των 
ενδοτραχειακών σωλήνων, αλλά και τον υπολογισμό του αναπνεόμενου όγκου κατά τη διάρκεια 
του μηχανικού αερισμού. Σύμφωνα με την ανασκόπηση των Ana Fernandez-Bustamante και συν. 
(28) η τρέχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει τις τρεις ακόλουθες οδηγίες για την περιεγχειρητική 
διαχείριση του αερισμού των παχύσαρκων ασθενών:  
1) χρήση ‘προστατευτικού’ αερισμού με μικρούς αναπνεόμενους όγκους (περίπου 8 ml/kg, 

υπολογιζόμενο βάση του IBW κι όχι το TBW), για να αποφύγουμε το volutrauma,  
2) χειρισμοί επιστράτευσης του πνευμονικού παρεγχύματος ακολουθούμενοι από PEEP (8–15cm 

H2O), κατά τη διάρκεια της επέμβασης, αλλά και παρότρυνση του αρρώστου να πάρει 
εκούσιες βαθιές αναπνοές κατά την ανάνηψη ή και χρήση μη επεμβατικού μηχανικού 
αερισμού, κατά τη διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου, βοηθούν στην προστασία 
από την υποξυγοναιμία, την ατελεκτασία και το atelectrauma,  

3) συντηρητική χορήγηση οξυγόνου στο εισπνεόμενο μίγμα αερίων (ιδανικά < 0,8), για να 
αποφύγουμε την υποξυγοναιμία, αλλά και την ατελεκτασία από απορρόφηση. Τα μοντέλα 
αερισμού ελεγχόμενης πίεσης δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι καλύτερα από τα μοντέλα 
ελεγχόμενου όγκου. Παρόλα αυτά, χρησιμοποιούνται συχνότερα γιατί, ίσως προστατεύουν 
καλύτερα τις κυψελίδες από την υπερδιάταση, αλλά και γιατί βελτιώνουν τις διαταραχές 
αερισμού αιμάτωσης σε σχέση με τα μοντέλα όγκου. Για τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, 
κλίση του κορμού προς τα εμπρός (ήπια κεκλιμένη, ημικαθιστή θέση) κατεβάζει λίγο τη θέση 
των κοιλιακών σπλάχνων και δίνει περισσότερο χώρο για την έκπτυξη των πνευμόνων προς 
την κοιλιά και μπορεί να ελαττώσει τις πιέσεις των αεραγωγών.   

Δεν είναι παράλογο να θεωρήσουμε ότι όλοι οι παχύσαρκοι ασθενείς πάσχουν σε κάποιο 
βαθμό από διαταραχές αναπνοής σχετιζόμενες με τον ύπνο και γι’ αυτό το λόγο είναι ανάγκη να 
τροποποιήσουμε ανάλογα και το δικό μας πλάνο αναισθησίας. Σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Βρετανικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας, αλλά και της Ιρλανδικής Εταιρείας Παχυσαρκίας και 
Βαριατρικής Αναισθησίας χρήσιμες περιεγχειρητικές τεχνικές για την προστασία των ασθενών 
αυτών αποτελούν24: 
• Αποφυγή της γενικής αναισθησίας και της καταστολής, όποτε αυτό είναι εφικτό. 
• Χρήση παραγόντων με μικρή διάρκεια δράσης. 
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• Χρήση monitoring του βάθους αναισθησίας για την αποφυγή της υπερδοσολογίας των 
αναισθητικών φαρμάκων, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται νευρομυϊκοί αποκλειστές ή ολική 
ενδοφλέβιος αναισθησία. 

• Χρήση νευροδιεγέρτη για το monitoring του νευρομυϊκού αποκλεισμού, αλλά και 
επιβεβαίωση της πλήρης αναστροφής του μπλοκ, πριν την αφύπνιση. 

• Μέγιστη χρήση τοποπεριοχικών τεχνικών και τοπικής διήθησης. 
• Διατήρηση της κεκλιμένης/ημικαθιστής θέσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ανάνηψης. 
• Παρακολούθηση του κορεσμού του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο μέχρι να  κινητοποιηθούν 

μετεγχειρητικά. 
• Αν κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση οπιοειδών μακράς δράσης και ο ασθενής δεν έχει τεθεί 

σε θεραπεία με CPAP προεγχειρητικά, τότε συστήνεται η παρακολούθηση του σε μονάδα 
αυξημένης φροντίδας. 

Διατήρηση της γενικής αναισθησίας 

Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να αποδεικνύει την υπεροχή της ολικής ενδοφλέβιας 
αναισθησίας, έναντι της διατήρησης της αναισθησίας με πτητικούς παράγοντες. Είναι όμως 
σημαντική η ταχεία έναρξη των παραγόντων διατήρησης μετά την εισαγωγή, λόγω της αυξημένης 
πιθανότητας για συνείδηση κατά την αναισθησία στους παχύσαρκους σ’ αυτό το χρονικό 
διάστημα. Φαίνεται ότι το δεσφλουράνιο μπορεί να υπερέχει έναντι του σεβοφλουρανίου σ’ ότι 
αφορά στη γρήγορη επαναφορά των αντανακλαστικών του αεραγωγού στους παχύσαρκους 
ασθενείς29. Υπάρχει σαφέστατη ένδειξη και οδηγία για πολυπαραγοντική αναλγησία, 
συμπεριλαμβανομένης της τοπικής διήθησης του τραύματος, ώστε να μειωθούν οι συνολικές 
δόσεις των οπιοειδών. 

Ανάνηψη από τη γενική αναισθησία 

Υπάρχει αυξημένη πιθανότητα συμβαμάτων κατά την αποδιασωλήνωση στους παχύσαρκους, 
γι’ αυτό και κρίνεται σκόπιμη η ύπαρξη ενός πλάνου διαχείρισης του αεραγωγού, αν κάτι πάει 
στραβά. Είναι απαραίτητη η πλήρης αντιστροφή του νευρομυϊκού αποκλεισμού με τη βοήθεια 
νευροδιεγέρτη και η πλήρης επαναφορά της μυϊκής ισχύος, πριν την αφύπνιση. Μετά την 
επαναφορά των αντανακλαστικών του αεραγωγού κι αφού διαπιστωθεί ότι ο ασθενής παίρνει 
ικανοποιητικούς όγκους με αυτόματη αναπνοή, μπορεί να διενεργηθεί αποδιασωλήνωση της 
τραχείας με τον ασθενή πάντοτε ξύπνιο και σε καθιστή θέση. Σε ασθενείς με τεκμηριωμένη OSA, η 
τοποθέτηση ρινοφαρυγγικού αεραγωγού πριν την αφύπνιση αίρει, εν μέρει, τη μερική απόφραξη του 
αεραγωγού που παρατηρείται κατά την αφύπνιση των ασθενών αυτών. 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Άμεση μετεγχειρητική φροντίδα 

Είναι απαραίτητο ο άρρωστος να τεθεί σε πλήρες monitoring καθ’ όλη τη διάρκεια της 
παραμονής του στην ανάνηψη του χειρουργείου και να αναπνέει σε ημικαθιστή θέση στο κρεβάτι 
του. Είναι, επίσης, απαραίτητη η χορήγηση οξυγόνου για την επαναφορά του κορεσμού του 
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αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο σε προεγχειρητικά επίπεδα και πρέπει να συνεχίζεται μέχρι να 
κινητοποιηθεί ο ασθενής. Αν ο άρρωστος έχει τεθεί σε θεραπεία με CPAP στο σπίτι, η χρήση της 
μάσκας είναι απαραίτητη μετά την επιστροφή στο θάλαμο ή ακόμα και στην ανάνηψη αν 
παραμένει υποξυγοναιμικός, παρά την οξυγονοθεραπεία. Όλοι οι παχύσαρκοι πρέπει να 
παρακολουθούνται στην ανάνηψη για επεισόδια άπνοιας ή ελάττωσης του αερισμού με συνοδό 
ελάττωση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο του αρτηριακού αίματος. Για την ασφαλή 
απομάκρυνση των ασθενών αυτών από την ανάνηψη του χειρουργείου πρέπει, εκτός των άλλων, 
να έχει ομαλοποιηθεί η αναπνευστική συχνότητα και μην έχει παρατηρηθεί επεισόδιο άπνοιας ή 
υποαερισμού για τουλάχιστον μια ώρα. Κι ακόμα, είναι απαραίτητο ο κορεσμός σε οξυγόνο της 
αιμοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος να έχει φτάσει τα προεγχειρητικά επίπεδα με ή χωρίς 
οξυγονοθεραπεία. 

Αναλγησία και απώτερη μετεγχειρητική φροντίδα 

Η γρήγορη κινητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για τους παχύσαρκους, οι οποίοι πρέπει να 
σηκώνονται από το κρεβάτι από την πρώτη κιόλας μέρα. Η ενδομυϊκή οδός χορήγησης φαρμάκων, 
λόγω απρόβλεπτης φαρμακοκινητικής, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται. Ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζονται ασθενείς που έχουν τεθεί σε αγωγή με ενδοφλέβιες αντλίες πόνου, που περιέχουν 
οπιοειδή, λόγω του κινδύνου καταστολής του αναπνευστικού. Η χορήγηση οξυγόνου πρέπει να 
συνεχίζεται μέχρι ο κορεσμός του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο να παραμένει ικανοποιητικός 
χωρίς οξυγονοθεραπεία κι όταν τα οπιοειδή δεν χρειάζονται πλέον.  

Η παχυσαρκία από μόνη της είναι παράγοντας κινδύνου για θρομβοεμβολική νόσο και γι’ 
αυτό συστήνεται όλοι οι παχύσαρκοι που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση μέτριας ή 
μεγάλης βαρύτητας να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη. Τακτικές για μείωση του κινδύνου είναι η 
γρήγορη μετεγχειρητική κινητοποίηση, η χρήση ελαστικών καλτσών ή συσκευών που προκαλούν 
περιοδική μηχανική συμπίεση στα κάτω άκρα, αλλά και η αντιπηκτική θεραπεία. 

Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους αποτελούν τα αντιπηκτικά εκλογής για 
θρομβοπροφύλαξη σε παχύσαρκους, αφού πρώτα αναπροσαρμοστεί η δοσολογία τους ανάλογα με 
το σωματικό βάρος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής για την Αιμόσταση και την 
Αντιπηκτική θεραπεία και Θρόμβωση, που δημοσιεύτηκαν στις 06 Απριλίου 2010 και 
αναπαράγονται στον Πίνακα 930. Η θεραπεία πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον δύο εβδομάδες. 
 

Πίνακας 9. Δοσολογία ηπαρινών μικρού μοριακού βάρους για θρομβοπροφύλαξη30 

 < 50 kg 50 – 100 kg 100 – 150 kg >150 kg 
Enoxaparin 20 mg x 1 40 mg x 1 40 mg x 2 60 mg x 2 
Deltaparin 2500 U x 1 5000 U x 1 5000 U x 2 7500 U x 2 
Tinzaparin 3500 U x 1 4500 U x 1 4500 U x 2 6750 U x 2 

 

Τέλος, η ραβδομυόλυση είναι μια σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλοκή και προδιαθεσικοί 
παράγοντες, εκτός της παχυσαρκίας αποτελούν η υπόταση, η ακινησία, ο παρατεταμένος 
χειρουργικός χρόνος και η αφυδάτωση. Απαιτείται επιθετική αναζωογόνηση με υγρά, χορήγηση 
διουρητικών, αλλά και αλκαλοποίηση των ούρων, για να αποφευχθεί η οξεία νεφρική βλάβη. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ      

Το ποσοστό των παχύσαρκων έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια και η χορήγηση 
αναισθησίας σε παχύσαρκους αποτελεί πλέον καθημερινή πρακτική. Είναι λοιπόν απαραίτητο για 
τους αναισθησιολόγους,  τους χειρουργούς και τους εντατικολόγους, η πλήρης κατανόηση των 
διαταραχών της παθοφυσιολογίας των παχύσαρκων, αλλά και η προσεκτική προεγχειρητική 
εκτίμηση, ώστε να αναγνωριστούν οι παράγοντες κινδύνου για διεγχειρητικά συμβάματα. Η καλή 
προετοιμασία, αλλά και η διεγχειρητική και μετεγχειρητική επαγρύπνηση και φροντίδα εγγυώνται 
την περιεγχειρητική ασφάλεια των παχύσαρκων ασθενών.  
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Χρήστος ΝΟΥΡΗΣ 
 

Με τη διαρκή πρόοδο της ιατρικής και των επιστημών μοριακής βιολογίας και γενετικής 
πολλές από τις ασθένειες που στο παρελθόν αποτελούσαν γρίφο όσον αφορά την αιτία και την 
αντιμετώπισή τους στη σημερινή εποχή έχουν σε μεγάλο βαθμό διερευνηθεί και διαλευκανθεί. Στα 
πλαίσια αυτά, ο σύγχρονος αναισθησιολόγος καλείται να διαχειριστεί ασθενείς οι οποίοι πρόκειται 
μεν να υποβληθούν σε επεμβάσεις «ρουτίνας» εμφανίζουν δε νοσήματα που απαιτούν 
εξειδικευμένη γνώση στη διαχείρισή τους. Έτσι, το γνωστικό πεδίο του αναισθησιολόγου συνεχώς 
διευρύνεται και εμβαθύνεται, σε όρια όμως που να είναι εφικτά. Μια τέτοια περίπτωση αποτελούν 
τα αιματολογικά νοσήματα που εμφανίζουν ασθενείς οι οποίοι είναι απαραίτητο να υποβληθούν σε 
χειρουργική επέμβαση και να λάβουν αναισθησία. 

Ο όρος «αιματολογικό νόσημα» περιλαμβάνει μια εκτεταμένη και ετερογενή ομάδα 
νοσημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του αιμοποιητικού συστήματος. Στη προσπάθεια να 
περιγραφεί εν συντομία η διαχείριση των ασθενών που εμφανίζουν κάποιο από αυτά, τα 
αιματολογικά νοσήματα μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες με βάση το είδος των 
κυττάρων του αιμοποιητικού συστήματος που πάσχει. Ο διαχωρισμός αυτός περιλαμβάνει: α) τις 
αναιμίες, β) τα νοσήματα των λευκών αιμοσφαιρίων και γ) τις διαταραχές του πηκτικού 
μηχανισμού.  

ΑΝΑΙΜΙΑ  

Η αναιμία είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ελάττωση του απόλυτου αριθμού των 
κυκλοφορούντων ερυθρών αιμοσφαιρίων. Στους ενήλικες ορίζεται ως τιμή αιμοσφαιρίνης 
μικρότερη από 11,5 g/dl για τις γυναίκες και μικρότερη από 12,5 g/dl για τους άντρες. Είναι 
αρκετά συχνό εύρημα και συναντάται σε ποσοστό 35% ως 56% των ασθενών προεγχειρητικά και 
84% ως 90% μετεγχειρητικά. Οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί ή να εμφανίζουν 
συμπτώματα όπως εύκολη κόπωση, αδυναμία, δύσπνοια, ταχυκαρδία.  

Οι αιτίες σε προεγχειρητικό επίπεδο μπορεί να είναι πολλές, όπως ανεπάρκεια σιδήρου, 
χρόνια νόσος, νεφρική ανεπάρκεια, κακοήθεια, αιμορραγία από το γαστρεντερικό σωλήνα, 
μειωμένος χρόνος ζωής ερυθρών κ.α. Μετεγχειρητικά η αναιμία συνήθως οφείλεται σε 
χειρουργική αιμορραγία ή μειωμένη ερυθροποίηση. Οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες (μέσος όγκος 
ερυθρών-MCV, μέση περιεκτικότητα ερυθρών σε αιμοσφαιρίνη-MCH, μέση συγκέντρωση 
ερυθρών σε αιμοσφαιρίνη-MCHC) χρησιμεύουν στη διαφορική διάγνωση της αιτίας της αναιμίας.  

Στον πίνακα 1 εμφανίζονται τα είδη της αναιμίας και η μεταβολή των ερυθροκυτταρικών 
δεικτών ανάλογα με την αιτία. Συνήθως, η αναιμία που εμφανίζεται περιεγχειρητικά είναι 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. 
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Πίνακας 1. Αναιμία και ερυθροκυτταρικοί δείκτες  

Αναιμία Μέγεθος ερυθρών 
Περιεκτικότητα 
ερυθρών 
σε αιμοσφαιρίνη 

MCH 
MCV 

Δικτυοερυθρο- 
κύτταρα 

Σίδηρος 
ορού 

Θαλασσαιμία Μικροκυτταρική Υπόχρωμη    ↓           ↓      ↑ 
Μυελοδυσπλαστικό  
σύνδρομο 

Μικροκυτταρική Υπόχρωμη    ↓           ↓      ↑ 

Ανεπάρκεια 
σιδήρου 

Μικροκυτταρική Υπόχρωμη    ↓           ↓      ↓ 

Φλεγμονή-λοίμωξη Μικρο/ορθοκυτταρική Υπό-ορθρόχρωμη   ↓/↑           ↓      ↓ 
Κακοήθεια Μικρο/ορθοκυτταρική Υπό-ορθόχρωμη   ↓/↑           ↓      ↓ 
Αιμολυτική Ορθοκυτταρική Ορθόχρωμη       -           ↑         - 
Αιμορραγία Ορθοκυτταρική Ορθόχρωμη       -           ↑         - 

Απλαστική  Ορθοκυτταρική Ορθόχρωμη       -            ↓         - 
Νεφρική 
ανεπάρκεια 

Ορθοκυτταρική Ορθόχρωμη       -           ↓         - 

Μεγαλοβλαστική Μακροκυτταρική Υπέρχρωμη    ↑                 -         - 

 
Στη συνέχεια περιγράφεται μια ταξινόμηση των αναιμιών ανάλογα με την αιτιολογία τους. 

• Αιμολυτική αναιμία: Είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από πρώιμη καταστροφή των 
ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είτε απομακρύνονται πρόωρα από τη 
συστηματική κυκλοφορία δεσμευόμενα από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (εξωαγγειακή 
αιμόλυση) είτε λύονται εντός των αγγείων (ενδοαγγειακή αιμόλυση). Η κατάσταση αυτή 
οφείλεται σε διαταραγμένη σύνθεση πρωτεϊνών που είναι απαραίτητες για την κατασκευή και 
το μεταβολισμό των ερυθροκυττάρων ή σε ανοσολογικούς μηχανισμούς. Το τελικό αποτέλεσμα 
είναι ο μέσος χρόνος ζωής των ερυθρών αιμοσφαιρίων να είναι πολύ μικρότερος των 120 
ημερών. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν δικτυοερυθροκυττάρωση, έμμεση υπερχολερυθριναιμία, 
αυξημένα επίπεδα γαλακτικής δεϋδρογενάσης. Η διερεύνηση απαιτεί διενέργεια αντίδρασης 
Coombs, μελέτη περιφερικού αίματος στο μικροσκόπιο και ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης.  

• Αιμοσφαιρινοπάθειες: Είναι καταστάσεις στις οποίες κάποια διαταραχή στη δομή της 
αιμοσφαιρίνης επηρεάζει την ικανότητα σύνδεσής της με το οξυγόνο. Συνήθως πρόκειται για 
κληρονομικές παθήσεις στις οποίες μια μετάλλαξη προκαλεί την αντικατάσταση ενός 
αμινοξέος στην πολυπεπτιδική αλυσίδα του μορίου της α ή β σφαιρίνης. Η αντικατάσταση ενός 
και μόνο αμινοξέος είναι αρκετή για να διαταράξει τη δομή και κατά συνέπεια τη 
στερεοδιάταξη του μορίου της σφαιρίνης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να διαταράσσεται η 
ικανότητα των ερυθροκυττάρων να δεσμεύουν και να αποδεσμεύουν οξυγόνο ή να 
διαταράσσεται η διαλυτότητα της αιμοσφαιρίνης εντός του ερυθρού αιμοσφαιρίου  με συνέπεια 
την απώλεια σταθερότητας των ερυθροκυττάρων. Επιπρόσθετα, εκτός από τις μεταλλάξεις, η 
απουσία συστατικών που είναι απαραίτητα για τη φυσιολογική διαδικασία παραγωγής 



42 
 

αιμοσφαιρινών και ερυθροποίησης (πχ σίδηρος, βιταμίνη Β12, φυλλικό οξύ) δημιουργεί 
συνθήκες ανάπτυξης αναιμίας. 

• Αναιμία λόγω δυσλειτουργίας του μυελού των οστών. Πολλές φορές χαρακτηρίζεται ως 
απλαστική αναιμία και οφείλεται στη δυσλειτουργία του μυελού των οστών να παράγει 
κύτταρα της σειράς των ερυθρών αιμοσφαιρίων ή και των υπόλοιπων σειρών. Η κατάσταση 
αυτή ίσως οφείλεται σε κληρονομικά αίτια (όπως η αναιμία Fanconi που κληρονομείται κατά 
τον υπολειπόμενο αυτοσωμικό χαρακτήρα), ίσως όμως είναι επίκτητη οπότε οφείλεται στην 
επίδραση εξωγενών παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί που μπορεί να επιδράσουν στο μυελό 
των οστών και να προκαλέσουν καταστολή της λειτουργίας του είναι η λοίμωξη, τα κακοήθη 
αιματολογικά νοσήματα, η ακτινοβολία και διάφοροι φαρμακευτικοί παράγοντες. Ειδικά στους 
τελευταίους δεν περιλαμβάνονται μόνο τα χημειοθεραπευτικά σχήματα που χορηγούνται για 
την αντιμετώπιση νεοπλασιών αλλά ένα μεγάλο εύρος ουσιών. Ο πίνακας 2 αποτελεί έναν 
κατάλογο των κατηγοριών των φαρμάκων που η χορήγησή τους σχετίζεται με βλάβη του 
μυελού των οστών. Κάποιες από αυτές τις ουσίες έχουν άμεση τοξική επίδραση προκαλώντας 
μη αναστρέψιμη βλάβη στο νωτιαίο μυελό, ενώ άλλες παρουσιάζουν μια πιο προοδευτική 
τοξική δράση προκαλώντας βλάβες που είναι αναστρέψιμες μετά τη διακοπή της χορήγησης. 

Πίνακας 2. Φάρμακα που σχετίζονται με βλάβη του μυελού των οστών  

• Αντιβιοτικά (χλωραμφενικόλη, πενικικλλίνη, κεφαλοσπορίνες, σουλφοναμίδες, αμφοτερικίνη Β, 
στρεπτομυκίνη) 

• Αντικαταθλιπτικά (λίθιο, τρικυκλικά) 

• Αντιεπιληπτικά (φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, βαλπροϊκό οξύ, φαινοβαρβιτάλη) 

• Αντιφλεγμονώδη (μη στεροειδή, σαλικυλικά) 

• Αντιαρρυθμικά (λιδοκαΐνη, κινιδίνη, προκαϊναμίδη) 

• Αντιθυρεοειδικά (προπυλθειουρακίλη) 

• Διουρητικά (αγκύλης, θεαζιδικά) 

• Αντιϋπερτασικά (καπτοπρίλη) 

• Παράγοντες μείωσης ουρικού οξέος (αλοπουρινόλη, κολχικίνη) 

• Ανθελονοσιακά (κινακρίνη, χλωροκίνη) 

• Αντιαιμοπεταλιακά (τικλοδιπίνη) 
 

Η σημαντική επίδραση της αναιμίας στον ασθενή κατά την περιεγχειρητική περίοδο έγκειται 
στο γεγονός ότι επηρεάζει κατά πολύ την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο και συνεπώς την 
παροχή οξυγόνου στους ιστούς. Όπως είναι γνωστό, η παροχή οξυγόνου προς τους ιστούς 
περιγράφεται από τη σχέση: 

DO2 = CO x (1,34 x Hb x SaO2 + 0,003 x PaO2) 

όπου DO2 η παροχή οξυγόνου, CO η καρδιακή παροχή, Hb η τιμή της αιμοσφαιρίνης, SaO2 ο 
κορεσμός του αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο, PaO2 η μερική πίεση του οξυγόνου στο αρτηριακό 
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αίμα. Από τη σχέση αυτή γίνεται κατανοητό ότι η μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου μεταφέρεται 
προς τους ιστούς συνδεδεμένη με την αιμοσφαιρίνη και όχι διαλυμένη στο αίμα. Όταν, λοιπόν, 
μειώνονται τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, μειώνεται σημαντικά η περιεκτικότητα του αίματος σε 
οξυγόνο και συνεπώς η παροχή οξυγόνου προς τους ιστούς. Την κατάσταση αυτή ο οργανισμός 
προσπαθεί να αντιρροπήσει με: α) μετατόπιση της καμπύλης αποδέσμευσης της αιμοσφαιρίνης 
προς τα δεξιά (μεγαλύτερη απελευθέρωση οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη προς τους ιστούς),  
β) ανακατανομή της αιμάτωσης των ιστών (από το δέρμα προς καρδιά, εγκέφαλο, νεφρούς) και  
γ) αύξηση της καρδιακής παροχής. Οι μηχανισμοί αυτοί αντιρρόπησης αποτελούν και τη συνήθη 
κλινική εικόνα της αναιμίας. 

Σύμφωνα με την ανωτέρω εξίσωση, για να βελτιώσει κάποιος σε συνθήκες αναιμίας την 
παροχή οξυγόνου προς τους ιστούς, πέραν των αντιρροπιστικών μηχανισμών του οργανισμού, δεν 
αρκεί απλά να αυξήσει το εισπνεόμενο οξυγόνο. Η αύξηση του εισπνεόμενου οξυγόνου θα 
προκαλέσει αύξηση του PaO2 η οποία όμως θα οδηγήσει σε μικρή μόνο βελτίωση του 
παρεχόμενου προς τους ιστούς οξυγόνου. Απαιτείται, λοιπόν, η χορήγηση ερυθρών αιμοσφαιρίων, 
μέσω της χορήγησης παραγώγων αίματος, για να βελτιωθεί σημαντικά η παροχή οξυγόνου, με την 
προϋπόθεση φυσικά ότι διατηρούνται φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: «πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την μετάγγιση 
παραγώγων αίματος σε έναν ασθενή με αναιμία;». Υπάρχει συγκεκριμένη τιμή αιμοσφαιρίνης που 
αποτελεί απόλυτη ένδειξη για μετάγγιση; Είναι προτιμότερο οι αναιμικοί ασθενείς να 
μεταγγίζονται πριν από μια προγραμματισμένη επέμβαση; Από άποψη φυσιολογίας θεωρείται ότι 
η τιμή του αιματοκρίτη που συνδυάζει την ιδανική σχέση περιεκτικότητας οξυγόνου και 
ρεολογικών ιδιοτήτων αίματος είναι η τιμή 27%. Ωστόσο, ο αναερόβιος μεταβολισμός των 
κυττάρων ξεκινά όταν η τιμή της αιμοσφαιρίνης είναι μικρότερη από 6,8 g/dl. Στο παρελθόν 
αποτελούσε κανόνα στην καθημερινή κλινική πράξη η μετάγγιση παραγώγων αίματος, όταν η τιμή 
του αιματοκρίτη ελαττωθεί περισσότερο 30% ή της αιμοσφαιρίνης περισσότερο από 10 g/dl.  
Όμως, σήμερα αυτό αμφισβητείται.  

Τα πιο αξιόπιστα νεώτερα δεδομένα προέρχονται από τη Τransfusion Requirements in 
Critical Care Trial οποία απέδειξε ότι δεν υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά την επιβίωση, 
τη θνησιμότητα από καρδιακά συμβάματα και τη διάρκεια νοσηλείας μεταξύ της «συντηρητικής» 
προσέγγισης (μετάγγιση σε τιμή αιμοσφαιρίνης μεταξύ 7 και 8 g/dl) και της «φιλελεύθερης» 
προσέγγισης (μετάγγιση σε τιμή αιμοσφαιρίνης μεταξύ 10 και 12 g/dl). Ειδικά, όμως, για τους 
αρρώστους με στεφανιαία νόσο, έχει φανεί ότι επίπεδα αιμοσφαιρίνης μικρότερα από 7g/dl 
σχετίζονται με ισχαιμία μυοκαρδίου. Γι’ αυτό, σε αυτούς τους ασθενείς συστήνεται ως χαμηλότερο 
ασφαλές όριο αιματοκρίτη το 28-30%. Επιπλέον, δεν είναι δυνατό κάποιος να παραβλέψει τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη μετάγγιση όπως είναι η μετάδοση λοιμογόνων 
παραγόντων, ανοσοτροποποιητικές και αναφυλακτικές αντιδράσεις, η αιμόλυση, και άλλα, ούτε να 
μην λάβει υπόψη ότι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας η μετάγγιση παραγώγων αίματος αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα που σχετίζεται με αυξημένη διάρκεια νοσηλείας και θνητότητα. 
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 Συνεπώς, η διαχείριση ασθενούς που προσέρχεται για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης 
και παρουσιάζει αναιμία πρέπει να περιλαμβάνει τη διερεύνηση της αιτίας της αναιμίας και την 
αντιμετώπιση της υποκείμενης αυτής αιτίας και όχι απλά τη μετάγγιση παραγώγων αίματος με στόχο 
την επίτευξη μιας συγκεκριμένης τιμής αιμοσφαιρίνης. Η  μετάγγιση θα πρέπει να λαμβάνει χώρα σε 
συμπτωματικούς ασθενείς και όταν υπάρχει ένδειξη βελτίωσης της ικανότητας μεταφοράς 
οξυγόνου στο αίμα προς βελτίωση της σχέσης προσφοράς/κατανάλωσης οξυγόνου στους ιστούς, 
όπως αυτή υποδηλώνεται από διάφορους δείκτες (κορεσμός μικτού φλεβικού αίματος, γαλακτικά). 

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ 

Τα νοσήματα των λευκών αιμοσφαιρίων σπάνια επηρεάζουν το αναισθησιολογικό πλάνο. 
Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση. Αυτές οι καταστάσεις είναι τα 
λεμφώματα και οι λευχαιμίες. 

Τα λεμφώματα είναι κακοήθη νοσήματα που εντοπίζονται πρωταρχικά στους λεμφαδένες, 
αλλά καθώς η νόσος εξελίσσεται μπορούν να παρουσιάσουν μεταστάσεις σε οποιοδήποτε όργανο. 
Η θεραπεία τους περιλαμβάνει ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ανοσοτροποποιητική αγωγή, 
μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και χειρουργική επέμβαση. Τα λεμφώματα 
διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στη νόσο Hodgkin και στη νόσο non-Hodgkin.  

Η νόσος Hodgkin χαρακτηρίζεται από καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος. 
Εφαρμόζεται το σύστημα ταξινόμησης Ann Arbor με το οποίο κατηγοριοποιούνται οι άρρωστοι 
και καθορίζεται η πρόγνωση ανάλογα με την εντόπιση των προσβεβλημένων λεμφαδένων. Τα 
σύγχρονα χημειοθεραπευτικά σχήματα έχουν βελτιώσει πολύ την μακρόχρονη επιβίωση, αλλά οι 
ασθενείς συχνά εμφανίζουν επιπλοκές από τη θεραπεία καθεαυτή. Για το λόγο αυτό οι ασθενείς 
που προσέρχονται για χειρουργική επέμβαση και έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε 
χημειοθεραπεία πρέπει να υποβάλλονται σε καρδιολογικό έλεγχο λόγω καρδιοτοξικότητας των 
χημειοθεραπευτικών φαρμάκων (ιδιαίτερα της δοξορουβικίνης) και σε λειτουργικές δοκιμασίες 
των πνευμόνων (ιδιαίτερα μετά από χορήγηση μπλεομυκίνης). 

Τα non-Hodgkin λεμφώματα αποτελούν εκτεταμένη ετερογενή ομάδα νεοπλασιών που 
προέρχονται από τα Τ λεμφοκύτταρα. Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθεί το πολλαπλούν μυέλωμα που 
υπάγεται στα non-Hodgkin λεμφώματα. Το πολλαπλούν μυέλωμα είναι μια κακοήθης διαταραχή 
των πλασματοκυττάρων τα οποία εκτοπίζουν τον φυσιολογικό μυελό των οστών περιορίζοντας την 
παραγωγή των φυσιολογικών κυτταρικών σειρών. Οι ασθενείς με πολλαπλούν μυέλωμα 
εμφανίζουν οστεόλυση και υπερασβεσταιμία με αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης καταγμάτων, 
αναιμία, διαταραχή των αιμοπεταλίων και κυρίως νεφρική ανεπάρκεια λόγω της εναπόθεσης στα 
νεφρικά σωληνάρια της παθολογικής μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης που παράγουν τα καρκινικά 
πλασματοκύτταρα. 

Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος στην αντιμετώπιση των αρρώστων με λέμφωμα είναι 
η παρατήρηση ότι η διόγκωση των λεμφαδένων μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία μάζας 
μεσοθωρακίου. Η συχνά ευμεγέθης αυτή μάζα μπορεί να συμπιέζει παρακείμενες δομές όπως είναι 
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η τραχεία, η άνω κοίλη φλέβα και ο δεξιός κόλπος. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει σημαντική 
πιθανότητα η τοποθέτηση του αρρώστου σε ύπτια θέση και η χορήγηση παραγόντων νευρομυϊκού 
αποκλεισμού κατά την εισαγωγή στην αναισθησία να μεταβάλλει τη θέση της μάζας και να 
προκληθεί απόφραξη του αεραγωγού και δυσχέρεια αερισμού του ασθενούς. 

Οι λευχαιμίες χαρακτηρίζονται από αυξημένο αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων στο περιφερικό 
αίμα. Χαρακτηρίζονται από διαταραγμένο ανοσολογικό μηχανισμό, γι’ αυτό και οι ασθενείς που 
πάσχουν από λευχαιμία είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Η χημειοθεραπεία αποτελεί τη θεραπευτική 
προσέγγιση αυτών των καταστάσεων και ο αναισθησιολόγος πρέπει να γνωρίζει τη φαρμακευτική 
αγωγή η οποία έχει χορηγηθεί σε αυτούς τους αρρώστους καθώς και την πιθανή τοξικότητά της. 
Επιπλέον, τα νεοπλασματικά κύτταρα μπορεί να διηθήσουν οποιοδήποτε όργανο και να 
προκαλέσουν ανεπάρκεια αυτού. Οι λευχαιμίες διακρίνονται σε οξείες και χρόνιες καθώς και σε 
λεμφοβλαστικές και μυελοβλαστικές, ανάλογα με την κυτταρική σειρά από την οποία προέρχονται 
τα νεοπλασματικά κύτταρα. Η οξεία μορφή είναι συνήθως πολυπαραγοντικής αιτιολογίας καθώς 
έχει βρεθεί ότι ευθύνονται το γενετικό υπόβαθρο, ιοί, ακτινοβολία και τοξικοί παράγοντες. Η 
χρόνια λεμφοβλαστική λευχαιμία είναι η συχνότερη μορφή λευχαιμίας, αλλά η χρόνια 
μυελοβλαστική λευχαιμία είναι λιγότερο κακοήθης και χαρακτηρίζεται από καλύτερη επιβίωση 
και ποιότητα ζωής. 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ 

Η φυσιολογική αιμόσταση εξαρτάται από την ισορροπία μεταξύ προπηκτικών, αντιπηκτικών 
και ινωδολυτικών διαδικασιών στα αγγεία του αίματος. Η διάσπαση της συνέχειας του αγγειακού 
ενδοθηλίου αποτελεί το έναυσμα για την έναρξη πολύπλοκων μηχανισμών που αφορούν τα 
αιμοπετάλια, τα ενδοθηλιακά κύτταρα και τις πρωτεΐνες πήξης και οι οποίοι έχουν ως αποτέλεσμα 
το σχηματισμό θρόμβου αιμοπεταλίων-ινικής. Ταυτόχρονα, φυσιολογικά αντιπηκτικά και 
ινωδολυτικά συστήματα ενεργοποιούνται από τα προϊόντα της διαδικασίας πήξης, ώστε να 
αποφευχθεί ο σχηματισμός ανεπιθύμητων θρόμβων. Οποιαδήποτε διαταραχή στη λεπτή ισορροπία 
των μηχανισμών αυτών μπορεί να οδηγήσει είτε σε αιμορραγική διάθεση είτε σε κατάσταση 
υπερπηκτικότητας. Οι περισσότερες ανωμαλίες της αιμόστασης οφείλονται σε κάποιο ελάττωμα 
σε ένα ή περισσότερα από τα στάδια του μηχανισμού πήξης. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουμε και να κατανοούμε τη φυσιολογία της αιμόστασης. 

Τα αιμοπετάλια διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη διαδικασία της αιμόστασης. Υπό 
φυσιολογικές συνθήκες τα αιμοπετάλια κυκλοφορούν στο αίμα χωρίς να προσδένονται στο 
ενδοθήλιο του αγγειακού τοιχώματος, επειδή απωθούνται λόγω του αρνητικού φορτίου των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Σε περίπτωση όμως λύσης της συνέχειας του ενδοθηλίου, το 
υπενδοθηλιακό ινωδογόνο εκτίθεται στον παράγοντα von Willebrand (vWF), ο οποίος είναι μια 
πρωτεΐνη οξείας φάσης που κυκλοφορεί στον ορό και ο οποίος προσδένεται ταυτόχρονα στη θέση 
της ενδοθηλιακής βλάβης και στους γλυκοπρωτεϊνικούς υποδοχείς GPIb της αιμοπεταλιακής 
μεμβράνης (εικόνα 1).  
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Εικόνα 1. Σε περίπτωση λύσης της συνέχειας του ενδοθηλίου, το υπενδοθηλιακό ινωδογόνο εκτίθεται στον 
παράγοντα von Willebrand (vWF) που κυκλοφορεί στο αίμα. Ο παράγοντας von Willebrand προσδένεται 
ταυτόχρονα στη θέση της ενδοθηλιακής βλάβης και στους γλυκοπρωτεϊνικούς υποδοχείς της αιμοπεταλιακής 
μεμβράνης.  
 

Η προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο υπενδοθηλιακό κολλαγόνο οδηγεί σε μια σειρά από 
βιοχημικές και φυσιολογικές μεταβολές που αποτελούν τη διαδικασία ενεργοποίησης και 
συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Πιο συγκεκριμένα, η προσκόλληση της πρωτεΐνης VI της 
επιφάνειας των αιμοπεταλίων με το κολλαγόνο ενεργοποιεί ένα διαμεμβρανικό σήμα στην 
αιμοπεταλιακή κυτταρική μεμβράνη το οποίο οδηγεί στην απελευθέρωση ουσιών από τα 
αποθηκευτικά κυστίδια που περιέχονται στα αιμοπετάλια (ενεργοποίηση αιμοπεταλίων). Από τις 
ουσίες αυτές κάποιες είναι πρωτεΐνες σημαντικές για την αιμόσταση (ινωδογόνο, παράγοντες V 
και VIII κ.α.) ενώ άλλες είναι χημικά μόρια που οδηγούν στην επιστράτευση επιπλέον 
αιμοπεταλίων (θρομβοξάνη Α2, ADP κ.α.). Ταυτόχρονα, τα αιμοπετάλια υφίστανται δομικές 
μεταβολές εκτείνοντας προεκτάσεις της κυτταρικής τους μεμβράνης (ψευδοπόδια) με σκοπό την 
αύξηση της επιφάνειας αυτής. Η μεταβολή αυτή στη δομή της κυτταρικής μεμβράνης των 
αιμοπεταλίων προκαλεί ανακατανομή των φωσφολιπιδίων η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε 
έκθεση ενεργοποιημένων γλυκοπρωτεϊνικών ομάδων της κυτταρικής μεμβράνης οι οποίες είναι 
διαθέσιμες να συνδεθούν με ασβέστιο και ενεργοποιημένα συμπλέγματα πρωτεϊνών πήξης. 
Χαρακτηριστικοί είναι οι υποδοχείς GP IIb/IIIa οι οποίοι συνδέονται με το ινωδογόνο και 
αποτελούν τις θέσεις διασύνδεσης με παρακείμενα αιμοπετάλια (συσσώρευση αιμοπεταλίων) 
(εικόνα 2). Με τη διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται το αρχικό στάδιο της αιμόστασης που είναι ο 
σχηματισμός αιμοπεταλιακού θρόμβου (πρωτοπαθής αιμόσταση). 
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Εικόνα 2. Η προσκόλληση των αιμοπεταλίων στο υπενδοθηλιακό κολλαγόνο οδηγεί σε μεταβολή του 
σχήματός τους και στην έκφραση υποδοχέων σύνδεσης κολλαγόνου στη μεμβράνη τους. Ταυτόχρονα, οδηγεί 
στην απελευθέρωση ουσιών που αποτελούν σηματοδοτικά μόρια ενεργοποίησης αιμοπεταλίων. Το 
αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών είναι η συσσώρευση των αιμοπεταλίων και η μεταξύ τους σύνδεση 
(πρωτογενής αιμόσταση). 
 

Καθώς τα αιμοπετάλια συσσωρεύονται στο σημείο της βλάβης ξεκινά ο καταρράκτης των 
αντιδράσεων της πήξης με στόχο την ενίσχυση του αιμοπεταλιακού θρόμβου με ινώδες και το 
τελικό σχηματισμό του θρόμβου ινικής. Η διαδικασία αυτή διακρίνεται σε τρεις φάσεις: i) φάσης 
έναρξης (initiation phase), ii) φάση ενίσχυσης (amplification phase), iii) φάση διάδοσης 
(propagation phase).  

Φάση έναρξης (Initiation phase): Το έναυσμα για την έναρξη σχηματισμού θρόμβου ινικής 
δίνεται από τον ιστικό παράγοντα (Tissue Factor-TF) ο οποίος βρίσκεται στα υπενδοθηλιακά 
κύτταρα και ο οποίος εκτίθεται στο αίμα μετά από τραυματισμό του ενδοθηλίου. Ο εκτεθειμένος 
ιστικός παράγοντας έρχεται σε επαφή με τον παράγοντα VIIa (ενεργοποιημένος παράγων VII) ο 
οποίος φυσιολογικά κυκλοφορεί στο αίμα σε μικρές ποσότητες με την ενεργοποιημένη του μορφή. 
Η έκθεση αυτή οδηγεί στην πρόσδεση του VIIa στον TF και στη δημιουργία του συμπλόκου VIIa-
TF.  

Φάση ενίσχυσης (Amplification phase) και φάση διάδοσης (Propagation phase)  
(εικόνα 3): Το σύμπλοκο VIIa-TF καταλύει την ενεργοποίηση του παράγοντα X που κυκλοφορεί 
στο αίμα και τη μετατροπή του σε Xa. Ο ενεργοποιημένος παράγοντας Xa ενεργοποιεί τον 
παράγοντα ΙΙ (προθρομβίνη) σε ΙΙa (θρομβίνη). Με αυτό το μηχανισμό παράγονται ελάχιστες 
ποσότητες θρομβίνης (0,1-1 nM). Αυτή η ελάχιστη ποσότητα θρομβίνης είναι εκείνη που θα 
ενισχύσει (amplification phase) τον όλο μηχανισμό πήξης. Η μικρή ποσότητα θρομβίνης 
ενεργοποιεί τους παράγοντες V, VIII και XI. Στη συνέχεια ο παράγοντας XI είναι αυτός που θα 
ενεργοποιήσει τους παράγοντες VIII και IX. Οι ενεργοποιημένες μορφές VIIIa και IXa θα 
σχηματίσουν το σύμπλοκο τενάσης. 
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Εικόνα 3. Ο ιστικός παράγων (TF) που βρίσκεται στα υπενδοθηλιακά κύτταρα ενεργοποιεί τον καταρράκτη 
πήξης και προάγει μια αρχικά μικρή διαδικασία αιμόστασης. Ο TF έρχεται σε επαφή με τον παράγοντα VIIa  
γεγονός που οδηγεί στη δημιουργία του συμπλόκου VIIa-TF. Το σύμπλοκο VIIa-TF καταλύει την ενεργοποίηση 
του παράγοντα X και ο παράγοντας Xa ενεργοποιεί τον παράγοντα ΙΙ (προθρομβίνη) σε ΙΙa (θρομβίνη).  Η 
θρομβίνη ενεργοποιεί τους παράγοντες V και VIII. O VIIIa σχηματίζει με τη βοήθεια ιόντων ασβεστίου στην 
επιφάνεια των αιμοπεταλίων σύμπλοκο με τον ΙΧa  (σύμπλοκο τενάσης). Αντίστοιχα, ο Va σχηματίζει με τη 
βοήθεια ιόντων ασβεστίου στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων σύμπλοκο με τον Χa (σύμπλοκο 
προθρομβινάσης). Τα δυο αυτά σύμπλοκα ενισχύουν σημαντικά την παραγωγή Xa και θρομβίνης αντίστοιχα. 
Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται σημαντικά η παραγωγή ινικής. 
 

Η φάση ενίσχυσης ξεκινά όταν το σύμπλοκο τενάσης (VIIIa-IXa tenase complex) με τη 
συνδρομή του ασβεστίου καταλύει στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων την ενεργοποίηση του 
παράγοντα X σε Xa. Με τον τρόπο αυτό η παραγωγή του ενεργοποιημένου παράγοντα Χa δε 
ρυθμίζεται πια από το σύμπλοκο VIIa-TF (που σχηματίστηκε κατά τη φάση έναρξης), αλλά 
ρυθμίζεται από το σύμπλοκο τενάσης (VIIIa-IXa tenase complex). Αυτή η αλλαγή του μηχανισμού 
ενεργοποίησης του X συνοδεύεται από τεράστια βελτίωση της κινητικής των αντιδράσεων καθώς 
το σύστημα τενάσης είναι 50 φορές πιο ισχυρό. Ο παράγοντας Χa καταλύει την ενεργοποίηση του 
παράγοντα ΙΙ (προθρομβίνη) σε ΙΙa (θρομβίνη). Η θρομβίνη αποκόπτει τα πεπτίδια Α και Β από το 
ινωδογόνο σχηματίζοντας μονομερή ινικής, ενώ ο παράγων XIIIa, που ενεργοποιείται από τη 
θρομβίνη, συνδέει τα μονομερή ινικής σχηματίζοντας ένα σταθερό θρόμβο ινικής. Στην όλη αυτή 
διεργασία το σημαντικότερο βήμα είναι η παραγωγή της θρομβίνης, η οποία σε μικρές αρχικά 
ποσότητες αυτοκαταλύει τη σύνθεσή της ενεργοποιώντας τους παράγοντες V, VIII και XI οι οποίοι 
με τη σειρά τους προάγουν το σχηματισμό του συμπλόκου τενάσης (VIIIa/IXa) το οποίο 
επιταχύνει την ενεργοποίηση του Xa και συνεπώς τη σύνθεση της θρομβίνης. 

Εκτός, όμως, από τους μηχανισμούς που προάγουν το σχηματισμό και τη σταθεροποίηση 
του θρόμβου, πολύ μεγάλη σημασία στη διαδικασία της πήξης έχουν και οι μηχανισμοί που 
προστατεύουν από υπέρμετρη απάντηση περιορίζοντας το σχηματισμό του θρόμβου στο σημείο 
της βλάβης και αποτρέποντας την επέκτασή του κατά μήκος του αγγείου. Πρόκειται αφενός για 
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μηχανισμούς που αναστέλλουν το σχηματισμό του θρόμβου ινικής (φυσιολογικά αντιπηκτικά) και 
αφετέρου για μηχανισμούς που αντιστρέφουν τη διαδικασία σχηματισμού θρόμβου ινικής λύοντας 
το ήδη σχηματισμένο δίκτυο ινικής (ινωδολυτικό σύστημα). 

Στους αναστολείς των ενεργοποιημένων παραγόντων πήξης περιλαμβάνονται:  
i) Ο αναστολέας της οδού του ιστικού παράγοντα (tissue factor pathway inhibitor-

TFPI). Ο TFPI σχηματίζοντας τετραδικό σύμπλοκο αναστέλλει τον παράγοντα Xa, όταν αυτός 
είναι ενωμένος με το σύμπλεγμα VIIa-TF. Ο TFPI είναι ενεργός μόνο στον ορό και δεν αναστέλλει 
την αιμόσταση που πραγματοποιείται στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, οπότε ο σχηματισμός της 
θρομβίνης περιορίζεται μόνο στο σημείο της βλάβης.  

ii) Η αντιθρομβίνη ΙΙΙ (ΑΤ ΙΙΙ) η οποία απενεργοποιεί τους παράγοντες Χa και θρομβίνη.  
iii) Οι πρωτεΐνες C και S. Η σύνθεσή τους εξαρτάται από τη βιταμίνη Κ και ο ρόλος τους 

είναι η αναστολή των παραγόντων Va και VIIIa. Η πρωτεΐνη C βρίσκεται συνδεδεμένη με την 
κυτταρική μεμβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων. Όταν η θρομβίνη ξεφύγει από το σημείο 
ενδοθηλιακής βλάβης όπου παράγεται και βρεθεί σε φυσιολογικά ενδοθηλιακά κύτταρα, συνδέεται 
με τη θρομβομοντουλίνη η οποία είναι πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Το σύμπλεγμα θρομβίνης-θρομβομοντουλίνης επάγει τη σύνδεση της πρωτεΐνης C με 
την πρωτεΐνη S και το σύμπλοκο πρωτεινών C-S αναστέλλει τους παράγοντες Va και VIIIa και το 
σχηματισμό θρόμβου. 

Το  ενδογενές ινωδολυτικό σύστημα συμμετέχει στη ρύθμιση της αιμόστασης με τη λύση 
των ινωδών θρόμβων. Η ινωδόλυση ρυθμίζεται κυρίως από το ιστικού τύπου ένζυμο 
ενεργοποιητή πλασμινογόνου (tissue plasminogen activator, t-PA). To t-PA παράγεται κυρίως στα 
ενδοθηλιακά κύτταρα. Το κυκλοφορούν t-PA είναι σχετικά ανενεργό, αλλά όταν ενσωματωθεί με 
τον ινώδη θρόμβο, μετατρέπει το δεσμευμένο με το ινώδες πλασμινογόνο σε πλασμίνη, η οποία 
αποδομεί την ινική σε κλάσματα. Ακόμη, όμως, και το σύστημα ινωδόλυσης υπόκειται στον 
έλεγχο ανασταλτικών παραγόντων. Οι κύριοι αναστολείς της ινωδόλυσης είναι ο αναστολέας 
ενεργοποιητή πλασμινογόνου (plasminogen activator inhibitor, PAI-1), η α2 αντιπλασμίνη, ο 
παράγων XIII και ο αναστολέας της ινωδόλυσης που ενεργοποιείται από την θρομβίνη (Thrombin 
Activatable Fibrinolysis Inhibitor, TAFI). Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η ισορροπία ανάμεσα 
στον ελεγχόμενο σχηματισμό και τη λύση του θρόμβου. 

Γνωρίζοντας ο ιατρός τον φυσιολογικό μηχανισμό πήξης, είναι πιο εύκολο να κατανοήσει τις 
παθήσεις που εμφανίζονται, όταν διαταράσσεται ο μηχανισμός αυτός, και να διαχειριστεί τους 
ασθενείς που έχουν τέτοιες παθήσεις και προσέρχονται, για να υποβληθούν σε χειρουργικές 
επεμβάσεις. Οι νόσοι που σχετίζονται με διαταραχή της πήξης είναι καταστάσεις που 
συνοδεύονται είτε από αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας είτε από αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης. 
 Καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Στον πίνακα 3 καταγράφονται οι 
κυριότερες διαταραχές του μηχανισμού αιμόστασης που σχετίζονται με αιμορραγία. Είναι 
προφανές ότι κάθε μια από αυτές τις καταστάσεις, καθώς και άλλες σπανιότερες, μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης. Θα περιγραφούν εν συντομία οι συχνότερες από αυτές και οι 
βασικές αρχές που διέπουν την περιεγχειρητική διαχείρισή τους. 
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Πίνακας 3. Διαταραχές πήξης με αιμορραγική διάθεση  

Κληρονομικές Επίκτητες 

• Αιμορροφιλία Α και Β • Περιεγχειρητική αντιπηκτική αγωγή 

• Νόσος Von Willebrand • Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη 

• Έλλειψη ινωδογόνου • Μαζική μετάγγιση αίματος 

• Ανεπάρκεια παράγοντα V και VIII • Ανεπάρκεια βιταμίνης Κ 

 • Διαταραχές αιμοπεταλίων 

 • Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα 

 • Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα 
 

 Αιμορροφιλία. Η αιμορροφιλία Α και Β είναι παθήσεις που κληρονομούνται κατά τον 
υπολειπόμενο φυλοσύνδετο χαρακτήρα και σχετίζονται με σημαντικό κίνδυνο αιμορραγίας. 
Πρόκειται για διαταραχές που εκδηλώνονται με αυτόματη και σημαντική αιμορραγία σε 
βλεννογόνους, μύες και αρθρώσεις και συνοδεύονται από παράταση του χρόνου μερικής 
θρομβοπλαστίνης (aPTT) αλλά φυσιολογική τιμή χρόνου προθρομβίνης (PT). Οφείλονται η μεν 
αιμορροφιλία Α σε ανεπάρκεια του παράγοντα VIII η δε αιμορροφιλία Β σε ανεπάρκεια του 
παράγοντα IX. Η βαρύτητα της κατάστασης σχετίζεται με το βαθμό του ελλείμματος του 
παράγοντα πήξης. Έτσι, όταν το ποσοστό του δραστικού παράγοντα VIII ή IX που κυκλοφορεί 
στο αίμα είναι μικρότερο από 1% της φυσιολογικής τιμής, ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι 
εξαιρετικά υψηλός. Όταν το ποσοστό του παράγοντα είναι μεταξύ 1% και 5%, η  νόσος θεωρείται 
μέτριας βαρύτητας, αλλά οι ασθενείς αυτοί κινδυνεύουν από αιμορραγία όταν υποβληθούν σε 
επέμβαση ή υποστούν τραύμα. Όταν το ποσοστό του παράγοντα είναι μεταξύ 6% και 40%, η  
νόσος θεωρείται ήπια και συνήθως παραμένει αδιάγνωστη μέχρι την ενήλικη ζωή. Ακόμη, όμως, 
και σε αυτή την τελευταία περίπτωση της ήπιας μορφής της νόσου ο ασθενής αντιμετωπίζει 
σημαντικό κίνδυνο αιμορραγίας, αν υποβληθεί σε μεγάλη επέμβαση. Σε κάθε περίπτωση 
επέμβασης θα πρέπει τα επίπεδα του παράγοντα VIII ή IX να αγγίζουν τα φυσιολογικά (100%) 
προ της επέμβασης. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χορήγηση συμπυκνωμένου παράγοντα VIII ή IX 
είτε παραγόμενο με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA είτε παραγόμενο από πλάσμα. Επειδή, 
όμως, ο χρόνος ημίσειας ζωής των παραγόντων πήξης  είναι μικρός, η μια εφάπαξ δόση δεν αρκεί 
και χρειάζονται επαναλαμβανόμενες εγχύσεις μετεγχειρητικά προκειμένου να διατηρηθούν τα 
επίπεδά των παραγόντων άνω του 50%. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι ασθενείς με αιμορροφιλία που λαμβάνουν αγωγή με 
συμπυκνωμένο παράγοντα VIII ή IX βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν αντισώματα-
αναστολείς έναντι των παραγόντων αυτών. Ο κίνδυνος ανάπτυξης αναστολέων του παράγοντα 
VIII είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τον παράγοντα IX. Έτσι, 30-40% ασθενών με 
αιμορροφιλία Α που λαμβάνουν συμπυκνωμένο παράγοντα VIII θα εμφανίσουν αναστολείς. Από 
αυτούς τους ασθενείς κάποιοι έχουν χαμηλή ανοσιακή απάντηση «μνήμης» και μπορούν να 
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λάβουν επαναλαμβανόμενα θεραπεία με παράγοντα VIII, χωρίς να εμφανίσουν σημαντική 
ανοσολογική αντίδραση. Αντίθετα, κάποιοι εμφανίζουν πολύ ισχυρή ανοσιακή απάντηση με υψηλό 
τίτλο αντισωμάτων και μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη χορήγηση άλλων παραγόντων 
πήξης, όπως το σύμπλεγμα προθρομβίνης και ο ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa. Όσον αφορά 
την αιμορροφιλία Β, μόνο 3-5%  των ασθενών  που λαμβάνουν συμπυκνωμένο παράγοντα IX θα 
εμφανίσουν αναστολείς και αυτοί αντιμετωπίζονται με χορήγηση συμπλέγματος προθρομβίνης ή 
ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa.  

Διαταραχές αιμοπεταλίων. Όπως περιγράφηκε, ο ρόλος των αιμοπεταλίων στο μηχανισμό 
της πήξης είναι εξαιρετικά σημαντικός για το σχηματισμό θρόμβου και τον έλεγχο της 
αιμορραγίας. Για το λόγο αυτό ο αριθμός (ποσοτικές διαταραχές) και η λειτουργικότητα (ποιοτικές 
διαταραχές) των αιμοπεταλίων μπορεί να συσχετίζονται με ποικίλες καταστάσεις αιμορραγικής 
διάθεσης. 

Οι ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων που προδιαθέτουν σε αιμορραγία (θρομβοπενία) 
οφείλονται σε διάφορα αίτια, αλλά προκύπτουν με δύο συγκεκριμένους μηχανισμούς:  

α) Μειωμένη παραγωγή  αιμοπεταλίων από το μυελό των οστών. Η κατάσταση αυτή 
μπορεί να είναι συγγενής και να αποτελεί μέρος κάποιου συνδρόμου (πχ αναιμία Fanconi, 
σύνδρομο Wiskott-Aldrich κ.α.) ή να είναι επίκτητη (καταστολή του μυελού των οστών μετά από 
έκθεση σε τοξικούς παράγοντες, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, λοιμογόνους παράγοντες κ.α.).  

β) Αυξημένη καταστροφή των αιμοπεταλίων. Αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα 
ανοσολογικής απάντησης (πχ Ιδιοπαθής, Θρομβοπενική Πορφύρα, Heparin Induced 
Thombocytopenia κ.α.) ή να μη σχετίζεται με ανοσιακούς μηχανισμούς (πχ Διάχυτη Ενδοαγγειακή 
Πήξη, Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα, Ουραιμικό Αιμολυτικό Σύνδρομο κ.α.).  

Ανεξαρτήτου της αιτίας, η διαχείριση ενός ασθενή που εμφανίζει θρομβοπενία και 
χρειάζεται χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τη μετάγγιση αιμοπεταλίων. Για μικρής 
βαρύτητας επέμβαση ο απαιτούμενος αριθμός αιμοπεταλίων είναι 20.000-30.000/mm3. Για 
υψηλής βαρύτητας επέμβαση με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας ο απαιτούμενος αριθμός 
αιμοπεταλίων είναι 50.000/mm3, ενώ για επεμβάσεις που περιλαμβάνουν χειρισμούς σε ανένδοτη 
κλειστή κοιλότητα (οφθαλμός, κρανίο, σπονδυλική στήλη) απαιτούνται 100.000/mm3 
αιμοπετάλια. Η μετάγγιση μια μονάδας αιμοπεταλίων αφαίρεσης από ένα δότη ή έξι μονάδων 
ανακτηθέντων αιμοπεταλίων από τυχαίους δότες οδηγεί στην αύξηση του αριθμού των 
αιμοπεταλίων κατά 50.000/mm3 περίπου για έναν μέσου μεγέθους ενήλικα. Χρειάζεται να γίνεται 
μέτρηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μία ώρα μετά τη μετάγγιση και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα, ιδιαίτερα όταν υπάρχει αυξημένη κατανάλωση ή εμπλέκεται ανοσολογικός 
μηχανισμός καταστροφής των αιμοπεταλίων. 

Οι ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων που προδιαθέτουν σε αιμορραγία μπορεί να 
οφείλονται σε συγγενείς παθήσεις ή να σχετίζονται με επίκτητες καταστάσεις δυσλειτουργίας 
των αιμοπεταλίων. Οι επίκτητες διαταραχές λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων συνήθως 
οφείλονται στη επίδραση φαρμακευτικών ουσιών που επιδρούν στη λειτουργία των αιμοπεταλίων 
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(ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακά κ.α.) ή σε παθολογικές καταστάσεις, 
όπως μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα, ηπατική νόσος και ουραιμία. Από τις συγγενείς διαταραχές 
λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων η πιο συνηθισμένη είναι η νόσος Von Willebrand. 

Η νόσος Von Willebrand κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό επικρατή ή υπολειπόμενο 
χαρακτήρα και χαρακτηρίζεται από ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια του παράγοντα Von 
Willebrand. Η κλινική της εικόνα περιλαμβάνει την αιμορραγική διάθεση από τους βλεννογόνους 
(ρινορραγία, μηνορραγία, αιμορραγία γαστρεντερικού) και η βαρύτητά της αιμορραγίας που τη 
συνοδεύει ποικίλει από ήπια μέχρι ύψιστη. Ο εργαστηριακός έλεγχος είναι φυσιολογικός στις 
ήπιες μορφές της νόσου ή χαρακτηρίζεται από παράταση του χρόνου ροής με συνοδό παράταση 
του aPTT (λόγω κατανάλωσης του παράγοντα VIII) στις πιο σοβαρές καταστάσεις. Η ανεπάρκεια 
του παράγοντα Von Willebrand μπορεί να είναι ποσοτική, που είναι και η συχνότερη μορφή της 
νόσου (τύπος Ι), ή ποιοτική (τύπος ΙΙ) ή μπορεί να υπάρχει παντελής έλλειψη του παράγοντα Von 
Willebrand (τύπος ΙΙΙ). Η αντιμετώπιση των ασθενών που έχουν νόσο Von Willebrand και 
πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τον καθορισμό του κινδύνου 
αιμορραγίας αξιολογώντας τη βαρύτητα της νόσου και το χαρακτήρα της χειρουργικής επέμβασης.  

Τα θεραπευτικά μέσα παρέμβασης περιλαμβάνουν:  
α) Τη χορήγηση δεσμοπρεσσίνης, ενός συνθετικού αναλόγου της αντιδιουρητικής ορμόνης 

που χορηγούμενο ενδοφλέβια ή ως ρινικό εκνέφωμα προάγει την απελευθέρωση του παράγοντα 
Von Willebrand από τα ενδοθηλιακά κύτταρα.  

β) Τη χορήγηση σκευασμάτων που περιέχουν παράγοντα Von Willebrand σε υψηλές 
συγκεντρώσεις, όπως είναι το κρυοκαθίζημα και  το συμπυκνωμένο σύμπλεγμα Von Willebrand-
παράγοντα VIII. 

Καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης. Η υπερπηκτικότητα μπορεί να οφείλεται 
σε δυο μεγάλες κατηγορίες καταστάσεων. Είτε σε γενετικές ανωμαλίες που προκαλούν συγγενή 
υπερπηκτικότητα είτε σε επίκτητες καταστάσεις υπερπηκτικότητας. Οι συγγενείς ανωμαλίες που 
προδιαθέτουν σε θρόμβωση (θρομβοφιλία) είναι καταστάσεις στις οποίες ανεπαρκεί το σύστημα 
αναστολέων των ενεργοποιημένων παραγόντων πήξης ή το ινωδολυτικό σύστημα. Οι πιο συχνές 
από αυτές είναι η ανεπάρκεια της αντιθρομβίνης ΙΙΙ και των πρωτεϊνών C και S. Επιπλέον,  
η υπερπαραγωγή ή υπερλειτουργία κάποιων προ-θρομβωτικών πρωτεϊνών οδηγεί σε 
υπερπηκτικότητα. Τέτοια κατάσταση είναι η παρουσία παράγοντα V Leiden, ο οποίος σε αντίθεση 
με τον φυσιολογικό παράγοντα Va μένει ενεργοποιημένος στην κυκλοφορία παρατεταμένα 
προάγοντας την αυξημένη παραγωγή θρομβίνης. Άλλη περίπτωση είναι η μετάλλαξη του γονιδίου 
της προθρομβίνης που προκαλεί την παραγωγή αυξημένων επιπέδων προθρομβίνης. Οι επίκτητες 
καταστάσεις που προδιαθέτουν σε θρόμβωση μπορεί να  είναι διάφορα νοσήματα του μυελού των 
οστών, οι κακοήθεις νεοπλασίες, η εγκυμοσύνη, το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, το νεφρωσικό 
σύνδρομο κ.α. Η περιεγχειρητική προφύλαξη των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο θρόμβωσης 
περιλαμβάνει τη χρήση μηχανικών μέσων και φαρμακευτικών παραγόντων που μειώνουν τον 
κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου. 
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Είναι κατανοητό ότι τα αιματολογικά νοσήματα αποτελούν μια ευρεία και ετερογενή ομάδα 
νοσημάτων που έχουν ως κοινό παρονομαστή τη διαταραχή της λειτουργικότητας των κυττάρων 
και των πρωτεϊνών του αίματος. Η διάγνωση και η θεραπεία τους αποτελεί αντικείμενο 
ξεχωριστής ιατρικής ειδικότητας με διαρκώς εξελισσόμενο και διευρυνόμενο γνωστικό πεδίο. 
Επειδή, όμως, η επίπτωσή τους είναι υψηλή, άρρωστοι που πάσχουν από αυτά τα νοσήματα 
χρειάζεται συχνά να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, με αποτέλεσμα οι παθήσεις αυτές να 
αποτελούν ιδιαίτερο και αναπόσπαστο γνωστικό αντικείμενο της αναισθησιολογίας. Είναι εύλογο 
ότι ο αναισθησιολόγος δε δύναται να γνωρίζει τις νόσους αυτές με τη λεπτομέρεια που απαιτείται 
να τη γνωρίζουν οι ιατροί των αντίστοιχων ειδικοτήτων που τις διαχειρίζονται καθημερινά. Είναι, 
όμως, απαραίτητο ο αναισθησιολόγος να έχει γνώση των γενικών κατηγοριών στις οποίες τα 
νοσήματα αυτά διακρίνονται και των βασικών αρχών που διέπουν τη συστηματική τους θεραπεία. 
Κυρίως, όμως, είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρη γνώση της διαδικασίας προετοιμασίας που 
απαιτείται όταν οι άρρωστοι αυτοί προσέρχονται για προγραμματισμένη ή επείγουσα επέμβαση, 
των χειρισμών που πρέπει να εφαρμοστούν διεγχειρητικά καθώς και το επίπεδο φροντίδας που 
απαιτείται μετεγχειρητικά, για να μειωθεί ο περιεγχειρητικός κίνδυνος γενικών και ειδικών 
επιπλοκών που συνοδεύει τα αιματολογικά νοσήματα. 
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ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ 

Ελένη ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ 
 

SUMMARY 

PERIOPERATIVE MANAGEMENT OF COAGULATION 
Perioperative coagulation management is a complex and changing field requiring a careful 

preoperative assessment and appropriate intraoperative strategies to optimise patient care.  
Before surgery, the use of a structured patient interview or a standardized questionnaire which 

considers clinical and family bleeding history, antithrombotic therapy and disorders that may cause 
haemostatic failure is highly recommended. Anaemia in patients with high bleeding risk should be 
assessed and managed 3 to 8 weeks preoperatively as it appears to be a strong predictor for 
perioperative blood transfusion and may be associated with adverse events. A consensus of all 
involved specialties who should weigh the relative risk of bleeding versus prevention of thrombosis 
seems to be very important for the management of antithrombotics agents. 

During surgery, the application of intervention algorithms incorporating pre-defined triggers 
and targets based on viscoelastic haemostatic assay (VHA) coagulation monitoring to guide 
individualized haemostatic intervention in the case of bleeding seems to be very important. The 
optimization of circulation and the monitoring of tissue perfusion by repeated measurements of a 
combination of haematocrit (Hct)/haemoglobin, serum lactate, and base deficit are recommended, 
too. 

A restrictive transfusion trigger for red cells remains the mainstay of treatment except for the 
high-risk patients. Based on the current literature hypofibrinogenaemia in bleeding patients should 
be treated with fibrinogen concentrate. Tranexamic acid should also be considered to prevent 
bleeding during major surgery and/or treat bleeding. Correction of confounding factors (pH, Ca) and 
maintenance of normothermia are highly recommended, too. 
 
Για την περιεγχειρητική διαχείριση της πήξης είναι πολύ σημαντικό: 

α. προεγχειρητικά, να γίνεται μια αρχική εκτίμηση της πήξης και να αναγνωριστούν οι ασθενείς 
που έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας και  

β. διεγχειρητικά, να εφαρμόζονται στρατηγικές, οι οποίες έχουν σαν στόχο τη μείωση της 
αιμορραγίας με την αποφυγή επακόλουθης νοσηρότητας ή θνητότητας. 

Για την εκτίμηση της πήξης προεγχειρητικά, κατά την προαναισθητική επίσκεψη, θεωρείται 
πιο σημαντική η χρήση ενός ερωτηματολογίου και μιας δομημένης λήψης ιστορικού από τις 
δοκιμασίες πήξης ρουτίνας, όπως aPTT, INR και αριθμός αιμοπεταλίων (1C). Το ιστορικό 
περιλαμβάνει τυχόν αιματολογικό νόσημα ή άλλο συστηματικό νόσημα που επηρεάζει την πήξη, 
αιμορραγία στο παρελθόν του ασθενούς ή μέλους της οικογένειας και λήψη αντιθρομβωτικών 
φαρμάκων. Στην περίπτωση ασθενούς με αιματολογικό ή άλλο νόσημα που επηρεάζει την πήξη 
επιβάλλεται η επικοινωνία με αιματολόγο (2C). 

 Στους ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για αιμορραγία (ασθενείς που υποβάλλονται σε 
χειρουργική επέμβαση μεγάλου αιμορραγικού κινδύνου, λαμβάνουν αντιθρομβωτικά ή έχουν νόσο 
που επηρεάζει την πήξη) επιβάλλεται η αναζήτηση τυχόν αναιμίας 3-8 εβδομάδες προεγχειρητικά, 
η διερεύνηση του αιτίου που την προκάλεσε και διόρθωση αυτής (1C), καθώς η προεγχειρητική 
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αναιμία αποτελεί ισχυρό παράγοντα για περιεγχειρητική μετάγγιση και συνδέεται με επιπλοκές 
(Β). Τέλος, οι δοκιμασίες λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων συνιστώνται σε ασθενή με θετικό 
ιστορικό αιμορραγίας ή για τη διερεύνηση τυχόν μειωμένης λειτουργικότητας αιμοπεταλίων λόγω 
λήψης αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων ή νόσου που επηρεάζει τη λειτουργία αυτών (2Β). 

Η περιεγχειρητική διαχείριση ασθενούς που λαμβάνει αντιθρομβωτική αγωγή απαιτεί 
προσεκτικό χειρισμό, ειδικά όταν πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση μεγάλου 
αιμορραγικού κινδύνου. Είναι πολύ σημαντικό να είναι γνωστά από τους αναισθησιολόγους τα 
συνιστώμενα διαστήματα διακοπής των φαρμάκων, προς αποφυγή διαταραχής του πηκτικού 
μηχανισμού με επακόλουθη διεγχειρητική αιμορραγία, ειδικά όταν ο ασθενής υποβάλλεται σε 
προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση. Σε ασθενή υπό ασπιρίνη, συνιστάται η διακοπή αυτής 
για τουλάχιστον 5 ημέρες, εάν ο κίνδυνος της αιμορραγίας είναι μεγαλύτερος της ισχαιμίας. Στην 
περίπτωση ασθενούς που λαμβάνει ασπιρίνη για δευτερογενή προφύλαξη, η ασπιρίνη μπορεί να 
συνεχιστεί για τις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης και της 
περιοχικής αναισθησίας). Τα αντιαιμοπεταλιακά ticagrelor, clopidogrel, prasugrel διακόπτονται, 
εάν ο κίνδυνος της αιμορραγίας είναι μεγαλύτερος της ισχαιμίας, για 3, 5 και 7 ημέρες αντίστοιχα. 
Εάν ο ασθενής υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση και 
εμφανίσει μεγάλη αιμορραγία ή αιμορραγία απειλητική για τη ζωή διεγχειρητικά, τότε 
χορηγούνται αιμοπετάλια εφόσον έχουν παρέλθει 4-6 ώρες από την τελευταία χορήγηση του 
clopidogrel και 10-12 ώρες από το ticagrelor.  

Στην περίπτωση λήψης των ανταγωνιστών της Βιταμίνης K (warfarin ή acenocoumarol) 
συνιστάται η διακοπή 5 ή 3 ημερών αντίστοιχα και έλεγχος του INR προεγχειρητικά. Εάν το INR 
< 1.5, διενεργείται η χειρουργική επέμβαση, εάν το INR είναι 1.5-1.8 χορηγείται μικρή δοσολογία 
Βιταμίνης K (1-2.5 mg) από το στόμα, ενώ για την άμεση αναστροφή χορηγούνται PCC 
(Prothrombin Complex Concentrate) και Βιταμίνη K (2.5-5 mg) ενδοφλέβια. Για την άμεση 
αναστροφή της κλασικής ηπαρίνης χορηγείται πρωταμίνη υπολογίζοντας το συνολικό ποσό της 
ηπαρίνης που έλαβε ο ασθενής τις προηγούμενες δύο ώρες. Η δόση της πρωταμίνης είναι 1 U 
πρωταμίνης για 1 U ηπαρίνης. Τέλος, για την άμεση αναστροφή των ηπαρινών μικρού μοριακού 
βάρους και μέχρι την κυκλοφορία του νέου συνθετικού αντίδοτου ciraparantag, το οποίο 
αναστρέφει όλα τα αντιπηκτικά, μπορεί να χορηγηθεί πρωταμίνη, αναστρέφοντας τη δράση κατά 
50%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ειδικά για την ενοξαπαρίνη, κυκλοφόρησε πρόσφατα το αντίδοτο 
andexanet alpha, το οποίο αναστρέφει τη δράση της, όπως επίσης και των DOACs (Direct Oral 
Anticoagulants): apixaban, rivaroxaban και endoxaban (βλέπε παρακάτω). 

Παρά το γεγονός, ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σε ασθενείς που λαμβάνουν DOACs 
και έχουν φυσιολογική νεφρική λειτουργία, η διακοπή αυτών για 2 ημέρες για χειρουργική 
επέμβαση μεγάλου αιμορραγικού κινδύνου και για 1 ημέρα για επέμβαση χαμηλού αιμορραγικού 
κινδύνου, φαίνεται ότι είναι ασφαλής. Σε περίπτωση νεφρικής δυσλειτουργίας, ειδικά για το 
dabigatran, τα αναφερόμενα διαστήματα διακοπής θα πρέπει να διπλασιάζονται. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι με αυτά τα αντιπηκτικά δεν χρειάζεται θεραπεία γεφύρωσης, γιατί αυξάνεται ο 
κίνδυνος της αιμορραγίας. Σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ο χρόνος από την τελευταία λήψη 
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φαρμάκου είναι πολύ σημαντικός. Φαίνεται ότι το διάστημα 8-12 ωρών είναι ασφαλές για την 
πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης. Εντούτοις, σε καταστάσεις στις οποίες δεν μπορεί 
να υπάρξει αυτό το διάστημα, όπως καρδιακός επιπωματισμός, ραγέν ανεύρυσμα, άμεση 
σταθεροποίηση σοβαρών καταγμάτων ή τραύμα, χορηγούνται αντίδοτα για τα DOACs. To 
idarucizumab, ειδικό αντίδοτο για το dabigatran, είναι το τμήμα ενός ανθρωποποιημένου 
μονοκλωνικού αντισώματος με υψηλή εξειδίκευση για το dabigatran. Χορηγείται ενδοφλεβίως, 
έχει κατά 350-φορές μεγαλύτερη συγγένεια πρόσδεσης στη θρομβίνη σε σχέση με το dabigatran, 
εμφανίζει άμεση δράση, έχει μικρό χρόνο ημίσειας ζωής στο πλάσμα και είναι ασφαλές και καλά 
ανεκτό. Το andexanet alpha είναι το αντίδοτο για όλα τα άλλα DOACs (apixaban, rivaroxaban, 
endoxaban). Είναι ένας ανασυνδυασμένος παράγοντας Χ που είναι ο ίδιος καταλυτικά ανενεργός 
(δεν οδηγεί σε σχηματισμό θρομβίνης και σε πήξη), συνδέεται όμως με τον εκάστοτε αναστολέα-
αντιπηκτικό και, ως «δόλωμα» τον απομακρύνει από τον πραγματικό. Πρόσφατα κυκλοφόρησε, 
αλλά εάν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα του andexanet alpha μπορεί να χορηγηθεί και 4F-PCC. 
Τέλος, όλες οι οδηγίες για την περιεγχειρητική διαχείριση των DOACs συμφωνούν ότι τόσο σε 
προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά πολύ περισσότερο σε επείγουσες καταστάσεις, 
θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία του αναισθησιολόγου, του χειρουργού, του αιματολόγου και του 
ειδικού που συνταγογράφησε τα φάρμακα για την καλύτερη διαχείριση αυτών των φαρμάκων.  

 Διεγχειρητικά, υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόζονται για την 
καλύτερη διαχείριση της πήξης σε περίπτωση ασθενούς υψηλού κινδύνου για αιμορραγία. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι καμιά από αυτές δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την γρήγορη και αποτε-
λεσματική χειρουργική αιμόσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζονται επεμβατικοί αλγόριθμοι 
για την περίπτωση διεγχειρητικής αιμορραγίας, οι οποίοι βασίζονται σε θρομβοελαστομετρία ή 
εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη οι αλγόριθμοι θα πρέπει να βασίζονται στις δοκιμασίες πήξης 
ρουτίνας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν συγκεκριμένους στόχους για κάθε ασθενή εξατομικευμένα (1C).  

Οι στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόζονται για την καλύτερη διαχείριση της πήξης είναι οι 
ακόλουθες:  
α. Η βελτίωση της κυκλοφορίας με την έγκαιρη σταθεροποίηση του προφορτίου είναι σημαντική 

(1Β), όπως και η αποφυγή υπερογκαιμίας (1Β), υπό την καθοδήγηση μη επεμβατικών μεθόδων 
της καρδιακής παροχής (1Β). Φαίνεται ότι τα ισοογκωτικά κολλοειδή, όπως η ανθρώπινη 
αλβουμίνη και το hydroxyethyl starch σε σύγκριση με τα κρυσταλλοειδή προκαλούν λιγότερο 
ιστικό οίδημα (C), σε περίπτωση όμως σοβαρής αιμορραγίας μπορεί να επηρεάσουν την πήξη 
(C). 

β. Η παρακολούθηση της ιστικής οξυγόνωσης γίνεται με το συνδυασμό μέτρησης Hct/Hb, 
γαλακτικού οξέος και ελλείμματος βάσεως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μετρήσεις όπως της 
καρδιακής παροχής και δυναμικές παραμέτρους της κατάστασης των όγκων όπως SVV, PPV, 
SVO2 (1C). 

γ. Στα υποστηρικτικά μέτρα περιλαμβάνεται και η χορήγηση παραγώγων αίματος. Τυχαιοποιη-
μένες μελέτες προτείνουν ότι η περιορισμένη μετάγγιση σε σχέση με την ελεύθερη μετάγγιση 
βελτιώνει την έκβαση και μειώνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης της αιμορραγίας. Οι ασθενείς με 



57 
 

ενεργό αιμορραγία θα πρέπει να λαμβάνουν μετάγγιση με RBC για να διατηρούν μια 
αιμοσφαιρίνη στα 7 g/dL. Στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και κυρίως με ιστορικό οξέος 
στεφανιαίου συνδρόμου η αιμοσφαιρίνη πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 8 mg/dL (1C). 
Αιμοπετάλια χορηγούνται για να διατηρήσουμε τον αριθμό στα 50000/L. Για τους ασθενείς που 
χρειάζονται 3 μονάδες RBCs μέσα σε 1 ώρα πρέπει να σκεπτόμαστε την ενεργοποίηση του 
πρωτοκόλλου μαζικής μετάγγισης.  

δ. Σε συγκεντρώσεις ινωδογόνου < 1.5-2 g/L πρέπει να χορηγείται ινωδογόνο 25-50 mg/kg (2C). 
Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο, προτείνεται η χορήγηση κρυοκαθιζήματος σε αρχική δοσολογία  
4-6 ml/kg (2C). Η χορήγηση πλάσματος δεν επαρκεί για τη διόρθωση της υποϊνωδογοναιμίας 
(C). Ο ανασυνδυασμένος παράγοντας VII (rFVIIa) χορηγείται, εξαιτίας του κινδύνου 
θανατηφόρων θρομβώσεων (1Β), μόνο σε περιπτώσεις αιμορραγίας, η οποία παρά τη 
χειρουργική, επεμβατική ακτινολογική ή φαρμακευτική αντιμετώπισή της απειλεί τη ζωή (2C). 
Το τρανεξαμικό οξύ θα πρέπει να χορηγείται για την αποφυγή αιμορραγίας κατά τη διάρκεια 
μεγάλης χειρουργικής επέμβασης ή και για τη θεραπεία αιμορραγίας σε δοσολογία 20-25 
mg/kg. 

ε. Η περιεγχειρητική διατήρηση της νορμοθερμίας μειώνει την απώλεια αίματος και τις 
μεταγγίσεις (1Β), ενώ η διόρθωση του pH είναι επίσης αναγκαία και για την αποφυγή της 
διαταραχής της αιμόστασης από οξέωση.   
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Ελένη ΚΟΡΑΚΗ 
  

SUMMARY 

The liver metabolizes drugs, food, and toxins, synthesizes procoagulants and anticoagulants, 
and regulates temperature, glucose, and metabolism. When patients with liver disease need surgery, 
anaesthesiologists face several perioperative challenges. Patients with end-stage liver disease have a 
high perioperative morbidity and mortality. The pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
anaesthetic drugs are significantly altered in liver disease. Coagulopathy, intravascular volume, and 
the extra-hepatic effects of liver disease must be addressed before surgery. 

Regional anesthesia might be used in patients with advanced liver disease. In case of general 
anesthesia it seems that using newer inhalation agents (Isoflurane, Desflurane or Sevoflurane) or iv 
anesthetics such as propofol alone or in combination with small doses of opioid can be considered as 
a reasonable regimen. When administering drugs, anesthetist must realize and consider the 
substantially changed pharmacokinetics of some other anesthetic drugs. Invasive monitoring is 
recommended during major surgery. 

Despite the fact that anesthesia in chronic liver disease is a difficult and pretty challenging 
condition this hazard could be diminished by meticulous attention on optimizing the patient’s 
condition preoperatively and choosing appropriate anesthetic regimen and drugs in this setting. 

 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΗΠΑΤΟΣ 

Το ήπαρ αποτελεί το 2% της συνολικής μάζας του ανθρώπινου σώματος, με μάζα στον υγιή 
ενήλικα 1500 γραμμάρια. Λαμβάνει το 30% της συνολικής καρδιακής παροχής, κάτι που 
αντιστοιχεί σε 1 ml αίματος για κάθε 1 γραμμάριο ηπατικής μάζας.  

Στην πρόσθια όψη του ήπατος διακρίνουμε τους δύο μεγάλους και ευδιάκριτους λοβούς του 
ήπατος, το δεξιό και τον αριστερό, οι οποίοι διαχωρίζονται από το δρεπανοειδή σύνδεσμο. Στη 
σπλαγχνική επιφάνεια του ήπατος διακρίνουμε δύο μικρότερους λοβούς που περιέχονται στον 
αριστερό λοβό του ήπατος, τον κερκοφόρο και τον τετράπλευρο λοβό που διαχωρίζονται από 
την πύλη του ήπατος που αποτελείται από την πυλαία φλέβα, την ηπατική αρτηρία και το 
χοληδόχο πόρο. Η αιμάτωση του ήπατος είναι διττή. Το 75% της ηπατικής αιματικής ροής 
προέρχεται από την πυλαία φλέβα, ενώ το υπόλοιπο 25% από την ηπατική αρτηρία. Η ηπατική 
αρτηρία παρέχει το 45-50% των αναγκών του ήπατος σε οξυγόνο και η πυλαία φλέβα το υπόλοιπο 
50-55%. Η ηπατική αρτηρία, όπως φαίνεται  προέρχεται κατευθείαν από την κοιλιακή αορτή, ενώ 
η πυλαία φλέβα σχηματίζεται από την ένωση της άνω μεσεντέριας και της σπληνικής φλέβας και 
περιέχει το αίμα που προέρχεται από διάφορα σπλαγχνικά όργανα. Η φλεβική αποχέτευση του 
ήπατος διενεργείται από τις κεντρικές φλέβες, οι οποίες συνενώνονται και σχηματίζουν τις 
ηπατικές φλέβες που εκβάλλουν στην κάτω κοίλη φλέβα. Η νεύρωση του ήπατος 
πραγματοποιείται από συμπαθητικές ίνες (Θ6-Θ11) και παρασυμπαθητικές ίνες (δεξιό και 
αριστερό πνευμονογαστρικό νεύρο) καθώς και από ίνες του δεξιού φρενικού νεύρου.  
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Χειρουργική ανατομία του ήπατος 

Ο πιο γνωστός λειτουργικός διαχωρισμός του ήπατος, είναι αυτός κατά Couinaud, που 
διαιρεί το ήπαρ σε 8 τμήματα, σύμφωνα με την αιμάτωσή τους από τους τρίτης γενιάς κλάδους της 
πυλαίας φλέβας. Στη δεξιά ηπατεκτομή έχουμε εκτομή του δεξιού πρόσθιου και οπίσθιου 
τμήματος του ήπατος (τμήματα 5, 6, 7, 8) στην αριστερή ηπατεκτομή έχουμε εκτομή του 
αριστερού μέσου και πλαγίου τμήματος του ήπατος (τμήματα 1, 2, 3, 4). Στη δεξιά εκτεταμένη 
ηπατεκτομή εκτέμνονται τα τμήματα 1, 4, 5, 6, 7, 8 του ήπατος ενώ στην αριστερή εκτεταμένη 
ηπατεκτομή εκτέμνονται τα τμήματα 2, 3, 4, 5, 8 του ήπατος [παραμένει το τμήμα 1].  

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 

Τα ηπατοκύτταρα μπορούν να αναγεννηθούν με τη διαδικασία της μίτωσης και μετά από 
χειρουργική αφαίρεση ήπατος, μέχρι και το 70% της μάζας του ήπατος μπορεί να αναγεννηθεί.  

Οι ηπατικές δοκίδες που σχηματίζονται από τα ηπατοκύτταρα χωρίζονται από τα ηπατικά 
κολποειδή που έχουν κατεύθυνση από την κεντρική φλέβα του ηπατικού λόβιου προς την 
περιφέρεια. Στα ηπατικά κολποειδή αδειάζουν το περιεχόμενό τους τα πυλαία φλεβίδια και τα 
ηπατικά αρτηρίδια, οι τελικοί κλάδοι δηλαδή της πυλαίας φλέβας και ηπατικής αρτηρίας, 
αντίστοιχα. Τα τοιχώματα των ηπατικών κολποειδών αποτελούνται από ενδοθηλιακά κύτταρα και 
κύτταρα του Kupffer, φαγοκυτταρικά κύτταρα που προέρχονται από μονοκύτταρα του αίματος 
και απομακρύνουν βακτήρια, ιούς, παράσιτα και καρκινικά κύτταρα.  

Η φυσιολογική αιμοβρίθεια του ήπατος είναι 450 ml αίματος. Όταν υπάρχει υψηλή πίεση 
στο δεξιό κόλπο προκαλείται παλίνδρομη πίεση προς το ήπαρ, αυτό διατείνεται και μπορεί να 
αποθηκεύει από 0,5 έως και 1 λίτρο επιπρόσθετο αίμα που αποθηκεύεται στις φλέβες και τα 
κολποειδή του. Αυτό παρατηρείται στην καρδιακή ανεπάρκεια με περιφερική συμφόρηση. Η 
ρύθμιση της ροής του αίματος στο ήπαρ γίνεται με εσωτερικούς και εξωτερικούς μηχανισμούς. 
Στους εσωτερικούς μηχανισμούς ανήκει και το αντανακλαστικό της ηπατικής αρτηρίας. Όταν η 
ροή του αίματος στην πυλαία φλέβα μειώνεται, η αδενοσίνη συσσωρεύεται στις περιπυλαίες 
περιοχές και μειώνει την αντίσταση στην ηπατική αρτηρία, αυξάνοντας τη ροή του αίματος σε 
αυτή. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η ροή του αίματος αυξάνεται στην πυλαία φλέβα. Αυτό το 
αντανακλαστικό μπορεί μέχρι και να διπλασιάσει τη ροή του αίματος στην ηπατική αρτηρία. 
Ωστόσο σε περιπτώσεις σπλαγχνικής υποάρδευσης ή ενδοτοξιναιμίας το αντανακλαστικό αυτό 
βλάπτεται και το ήπαρ είναι περισσότερο ευαίσθητο σε βλάβη λόγω υποξαιμίας. 

Η ροή του αίματος στο ήπαρ ρυθμίζεται και σε σχέση με τη μεταβολική και αναπνευστική 
κατάσταση. Για παράδειγμα, αν το  PO2 και το pH στην πυλαία φλέβα μειωθούν, τότε θα αυξηθεί 
η ροή του αίματος στην ηπατική αρτηρία. Κατά τη διάρκεια ενός υπερτασικού επεισοδίου, 
αυξάνεται η διατοιχωματική πίεση των αγγείων και εμφανίζεται αγγειοσύσπαση, ενώ κατά τη 
διάρκεια ενός υποτασικού επεισοδίου, όπως για παράδειγμα κατά την εισαγωγή στην αναισθησία, 
μειώνεται η διατοιχωματική πίεση και προκαλείται αγγειοδιαστολή, που βοηθά στη διατήρηση της 
αιμάτωσης του ήπατος. Η ηπατική αιματική ροή ελέγχεται και από εξωτερικούς μηχανισμούς, 
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όπως ο τόνος του συμπαθητικού. Κατά τη διέγερση του συμπαθητικού, ένας μεγάλος όγκος 
αίματος μεταγγίζεται από το ήπαρ στη συστηματική κυκλοφορία, ενώ το αντίθετο συμβαίνει στη 
μείωση του τόνου του συμπαθητικού. Σε καταστάσεις μείωσης της πίεσης στην ηπατική φλέβα, 
όπως παραδείγματος χάρη σε μια μεγάλη αιμορραγία, το αίμα μεταγγίζεται μέσα σε δευτερόλεπτα 
από το ήπαρ στη συστηματική κυκλοφορία. Αντίστοιχα, στις ηπατεκτομές όταν διατηρούμε 
χαμηλή την κεντρική φλεβική πίεση, διατηρούμε χαμηλή και την πίεση στην ηπατική φλέβα, 
συνεπώς μειώνουμε και τον όγκο  αίματος του ήπατος που χάνεται λόγω αιμορραγίας.  

Μία από τις πιο ουσιώδεις λειτουργίες του ήπατος είναι ο μεταβολισμός των πρωτεϊνών. 
Τα ηπατοκύτταρα μεταβολίζουν τα αμινοξέα και παράγουν κετοξέα, γλουταμίνη και αμμωνία. Το 
ήπαρ έχει επίσης την ικανότητα να συνθέτει ορισμένα αμινοξέα καθώς και σημαντικές ουσίες από 
τα αυτά. Η παραγωγή της ουρίας μέσω του κύκλου του Krebs είναι ένας τρόπος ώστε να 
μπορέσει να απομακρυνθεί η αμμωνία από το ήπαρ και να απεκκριθεί στους νεφρούς. Σε ηπατική 
ανεπάρκεια, η παραγωγή της ουρίας μειώνεται, αυξάνεται η συγκέντρωση της αμμωνίας στο αίμα, 
το ήπαρ και σε άλλους ιστούς και γρήγορα επέρχεται ο θάνατος. 

 Στο ήπαρ ουσιαστικά παράγονται όλες οι πρωτεΐνες  του πλάσματος με εξαίρεση μέρους 
των γ-σφαιρινών που παράγονται στο λεμφικό ιστό του σώματος. Η πιο αντιπροσωπευτική 
πρωτεϊνη που συντίθεται στο ήπαρ είναι η αλβουμίνη, η παραγωγή της οποίας ρυθμίζεται από την 
οσμωτική πίεση του πλάσματος και αποτελεί το μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά διαφόρων 
ουσιών, όπως ελεύθερα λιπαρά οξέα, ορμόνες, μέταλλα και η ελεύθερη χολερυθρίνη. 

 Για τη ρύθμιση της οξεοβασικής ισορροπίας του σώματος τα πιο αντιπροσωπευτικά όργανα 
είναι οι πνεύμονες και οι νεφροί, με την αποβολή του CO2 και την αποβολή ή επαναρρόφηση των 
HCO3 αντίστοιχα. Ωστόσο και το ήπαρ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της 
οξεοβασικής ισορροπίας, με δύο μηχανισμούς, τον κύκλο της ουρίας και τον κύκλο της 
γλουταμίνης.  

Σε μια κατάσταση οξέωσης, το ήπαρ θα μειώσει τη σύνθεση της ουρίας και θα αυξήσει την 
απέκκριση της αμμωνίας, για να αυξήσει τη συγκέντρωση των διττανθρακικών. Αντίθετα, σε μια 
κατάσταση αλκάλωσης, το ήπαρ θα αυξήσει τη χρήση των διττανθρακικών για τη σύνθεση της 
ουρίας και θα μειώσει την απέκκριση της αμμωνίας, προκειμένου να επιστρέψει σε κατάσταση 
οξεοβασικής ισορροπίας. 

Το ήπαρ αποθηκεύει πληθώρα ουσιών, μέσα σε αυτές είναι και το γλυκογόνο. 
 Αναφορικά με το μεταβολισμό των λιπών, το ήπαρ για να αποδώσει ενέργεια από τα 

ουδέτερα λίπη, πρέπει να τα διασπάσει σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη.  

Ο ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΠΑΡ 

 Ο μεταβολισμός των φαρμάκων, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του 
ήπατος, ειδικά για τους αναισθησιολόγους, και εκτελείται σε τρεις φάσεις. Ουσιαστικά, ο στόχος 
του ήπατος είναι να μετατρέψει τα φάρμακα σε περισσότερο πολικές και υδατοδιαλυτές ουσίες, 
ώστε να μπορούν να απεκκριθούν με ευκολία στη χολή ή στα ούρα. Η κεντρολοβιακή νέκρωση 
είναι μια βλάβη που προκαλείται από τα τοξικά παράγωγα του μεταβολισμού της 
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ακεταμινοφαίνης. Η ηπατική κάθαρση του φαρμάκου διαιρούμενη με την ηπατική ροή αίματος 
μας δίνει το ρυθμό αποβολής του φαρμάκου. Φάρμακα με μικρό ρυθμό αποβολής όπως η 
διαζεπάμη και η ακεταμινοφαίνη, εξαρτώνται από τη σύνδεσή τους με πρωτεΐνες, δεν εξαρτώνται 
όμως από αλλαγές στην ηπατική ροή αίματος, ενώ φάρμακα με μεγάλο ρυθμό αποβολής όπως η 
μορφίνη και η ρανιτιδίνη, δεν επηρεάζονται από μεταβολές στη σύνδεση με πρωτεΐνες, η 
απομάκρυνσή τους όμως από το ήπαρ σχετίζεται στενά με τη ροή του αίματος σε αυτό. 

Ήπαρ και φλεγμονώδης αντίδραση 

Το ήπαρ, είναι το μεγαλύτερο δικτυοενδοθηλιακό όργανο και συμμετέχει ενεργά στη 
φλεγμονώδη απάντηση, παράγοντας πρωτεΐνες της φλεγμονής, όπως είναι η CRP, αλλά και μέσω 
των κυττάρων Kuppfer, που είναι φαγοκύτταρα, και εργάζονται για την απομάκρυνση των 
βακτηρίων, ιών, παρασίτων και καρκινικών κυττάρων από το ηπατικό παρέγχυμα. 

Παραγωγή χολής 

 Η χολή παράγεται από τα ηπατοκύτταρα που βρίσκονται περί των κεντρικών φλεβών στα 
ηπατικά λόβια και ο ρόλος της είναι να αλκαλοποιεί το περιεχόμενο του εντέρου, να βοηθά στην 
απορρόφηση των λιποδιαλυτών ουσιών και των λιποδιαλυτών βιταμινών και να απεκκρίνει τα 
παράγωγα του τελικού μεταβολισμού των φαρμάκων από το έντερο. Μέσω του εντεροηπατικού 
κύκλου, γίνεται ανακύκλωση των χολικών οξέων. Σε περίπτωση χολόστασης, οι λιποδιαλυτές 
ουσίες και κυρίως οι λιποδιαλυτές βιταμίνες, όπως είναι η βιταμίνη Κ, δεν μπορούν να 
απορροφηθούν κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του μηχανισμού της πήξης. 

Παράγοντες πήξης 

 Στις πρωτεΐνες που παράγει το ήπαρ, συγκαταλέγονται και όλοι οι παράγοντες πήξης, 
εκτός των παραγόντων ΙΙΙ, ΙV και VIII. Το ήπαρ παράγει και πολλούς ρυθμιστές της πήξης, όπως 
τις πρωτεϊνες S,C,Z, τον παράγοντα PAI [καταστολέας του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου] 
και την αντιθρομβίνη ΙΙΙ. Η κατασκευή των παραγόντων ΙΙ, VII, IX και Χ και των πρωτεϊνών S 
και C εξαρτάται από την παρουσία της βιταμίνης Κ, η οποία συμμετέχει στη διαδικασία της  
γ-καρβοξυλίωσης, μια αντίδραση που κάνει δυνατή τη σύνδεση των πρωτεϊνών αυτών με το 
ασβέστιο και άλλα δισθενή κατιόντα και κάνει δυνατή τη συμμετοχή τους στον καταρράκτη της 
πήξης.  

Ηπατική ανεπάρκεια και παράγοντες πήξης 

 Στην ηπατική ανεπάρκεια, μειώνονται τόσο η παραγωγή των παραγόντων πήξης όσο και η 
παραγωγή των αντιπηκτικών παραγόντων σε ίσο βαθμό, έτσι ώστε διατηρείται μια ισορροπία στην 
αιμόσταση. Μειώνεται επίσης και η παραγωγή θρομβοποιητίνης, και σε συνδυασμό με το 
λειτουργικό υπερσπληνισμό που μπορεί να συνυπάρχει καταλήγουμε σε μια κατάσταση 
θρομβοκυτοπενίας. Λόγω της διαταραχής και του μεταβολισμού, αυξάνεται και η ινωδόλυση. 
Έτσι, σε κατάσταση αιμορραγίας, οι παράγοντες πήξης ανεπαρκούν και ο οργανισμός δεν μπορεί 
να την ελέγξει αποτελεσματικά. Στην κατάσταση αυτή το PT και το PTT βρίσκονται 
παρατεταμένα.  
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Αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας 

Η αξιολόγηση της ηπατικής λειτουργίας θα πρέπει να βασιστεί αρχικά στο ιστορικό του 
ασθενούς, με έμφαση στη χρήση αλκοόλ και φαρμάκων, σε πιθανές προηγούμενες μεταγγίσεις 
αίματος, στην έκθεση σε ηπατοτοξικές ουσίες και στην πιθανή ύπαρξη γενετικών ασθενειών που 
σχετίζονται με το ήπαρ καθώς και στην κλινική εξέταση και κυρίως στην επισκόπηση του 
ασθενούς (παρουσία ικτέρου, ασκίτη) και στην αναφορά από αυτόν διαφόρων συμπτωμάτων όπως 
η αλλαγή στο χρώμα των κοπράνων ή των ούρων, η αιμορραγία από τα ούλα κατά το βούρτσισμα 
των δοντιών κ.λ.π. 

 Οι βιοχημικές εξετάσεις που θα μας προσανατολίσουν σε μια ηπατοκυτταρική βλάβη του 
ήπατος είναι οι τιμές των SGOT/SGPT, LDH και γ-GT, την πρωτεϊνική συνθετική ικανότητα του 
ήπατος μπορούμε να την αξιολογήσουμε βάσει των τιμών της αλβουμίνης και του PT, ενώ 
διαταραχές χολόστασης θα μας αποκαλύψουν παθολογικές τιμές της ALP και της χολερυθρίνης. 

Η καταστροφή των ηπατοκυττάρων προκαλεί την έξοδό τους στον ορό μέσα σε λίγες ώρες 
από την ηπατική βλάβη. Η γαλακτική δεϋδρογονάση είναι ένα μη ειδικό ένζυμο το οποίο 
ανευρίσκεται σε όλα τα κύτταρα και απελευθερώνεται και ανιχνεύεται στο αίμα σε περίπτωση 
κυτταρικής βλάβης. Η γ-γλουταμυλτρανσφεράση βρίσκεται στα ηπατοκύτταρα, τα επιθηλιακά 
κύτταρα των εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων των νεφρών, τα εντερικά επιθηλιακά κύτταρα και 
οι φυσιολογικές της τιμές ποικίλουν ανάλογα με το φύλο, τη φυλή και την ηλικία του ασθενούς 

Επειδή η αλβουμίνη έχει χρόνο ημίσσειας ζωής 21 ημέρες, τα επίπεδά της στον ορό δε 
μειώνονται αιφνίδια σε περίπτωση ηπατικής δυσλειτουργίας.  

Οι παθολογικές τιμές της αλκαλικής φωσφατάσης θα πρέπει να συνδυαστούν με τις τιμές 
των αμινοτρανσφερασών και της γ-γλουταμυλτρανσφεράσης για να καθοριστεί αν η αύξησή της 
οφείλεται σε παθολογία του ήπατος ή σε παθολογία άλλων ιστών. Όταν η χολερυθρίνη μετριέται 
στον ορό, υπάρχουν δύο κλάσματά της, η συζευγμένη και η ελεύθερη. Παθήσεις που 
χαρακτηρίζονται από υπερπαραγωγή χολερυθρίνης, όπως η αιμόλυση και η απορρόφηση ενός 
αιματώματος σχετίζονται με υπερχολερυθριναιμία η οποία είναι κατά κύριο λόγο έμμεση. 
Δυσλειτουργία του ηπατοκυτταρικού παρεγχύματος ή διαταραγμένη ροή χολής προκαλεί 
υπερχολερυθριναιμία η οποία είναι κατά κύριο λόγο άμεση. Στην άμεση υπερχολερυθριναιμία, 
συνοδά ευρήματα είναι η υπέρχρωση των ούρων και ο αποχρωματισμός των κοπράνων (λόγω της 
απουσίας των χολοχρωστικών), ενώ ο ίκτερος (κίτρινη χροιά του δέρματος) εμφανίζεται σε τιμές 
χολερυθρίνης άνω του 1,5mg/dl. 

Σε ηπατοκυτταρική βλάβη αυξάνονται οι αμινοτρανσφεράσες και μειώνεται η τιμή της 
αλβουμίνης, ο χρόνος προθρομβίνης είναι παρατεταμένος και αυξάνεται η τιμή της συζευγμένης 
χολερυθρίνης. Από την άλλη, στην αρχική φάση της χολόστασης παρατηρούμε φυσιολογικές τιμές 
στις αμινοτρανσφεράσες, στην αλβουμίνη και το χρόνο προθρομβίνης, αύξηση της συζευγμένης 
χολερυθρίνης, της ALP και της γ-GT.  
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ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ 

Η πρωτοπαθής κίρρωση των χοληφόρων και η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα 
αποτελούν χρόνιες χολοστατικές νόσους, η απόφραξη χοληφόρου πόρου συνήθως οφείλεται σε 
χολόλιθο, η φαρμακευτική χολόσταση συνήθως υποχωρεί με διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου 
και η χολόσταση που οφείλεται σε φλεγμονή ή κακοήθεια συνήθως διαγιγνώσκεται με τις 
κατάλληλες βιοχημικές και απεικονιστικές εξετάσεις.  

Ηπατίτιδες 

Οι ηπατίτιδες προκαλούνται από τους ιούς της ηπατίτιδας A, B, C, D, E, τον ιό Epstein – 
Barr, τον κυτταρομεγαλοϊό και τον ερπητοϊό. Η αλκοολική ηπατίτιδα περιλαμβάνει μεταβολή του 
λιπώδους ιστού, εκφύλιση και νέκρωση των ηπατοκυττάρων και φλεγμονώδη διήθηση με 
ουδετερόφιλα. Πολλοί ασθενείς έχουν εξέλιξη σε κίρρωση του ήπατος, ειδικά αν η λήψη αλκοόλ 
συνεχίζεται. Σε ηπατική νόσο τελικού σταδίου δυσλειτουργούν σχεδόν όλα τα συστήματα. 

Σύνδρομο ισχαιμίας -επαναιμάτωσης κατά την ηπατεκτομή 

Είναι τεκμηριωμένο ότι η αιμορραγία παραμένει σοβαρή επιπλοκή κατά τη διάρκεια της 
ηπατεκτομής. Η διακοπή της ροής του αίματος προς το ήπαρ με τον χειρισμό Pringle 
χρησιμοποιείται για την ελάττωση της απώλειας αίματος παράλληλα με τη διατήρηση χαμηλής 
κεντρικής φλεβικής πίεσης. Ο χειρισμός αυτός όμως, προκαλεί ισχαιμικές βλάβες στο εναπομείναν 
τμήμα του ήπατος που συνοδεύονται από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Μετά από 
σύντομα ισχαιμικά επεισόδια, η βλάβη στο ήπαρ προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την 
επαναιμάτωση. Η βλάβη του ήπατος προέρχεται από την υποξαιμία που προκύπτει. Σε 
ηπατεκτομές, η χρήση πτητικών αναισθητικών σαν pre – conditioning, post – conditioning αλλά 
και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της ισχαιμίας, έχει βρεθεί ότι βοηθάει στη μείωση της βλάβης 
του ήπατος που προκαλείται από την ισχαιμία και την επαναιμάτωση από τους χειρουργικούς 
χειρισμούς. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ 
ΒΛΑΒΗ 

Οι ασθενείς με ηπατική νόσο που υποβάλλονται σε επεμβάσεις που δεν σχετίζονται  με το 
ήπαρ, έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για μετάγγιση, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης, 
αιμοδυναμικής αστάθειας, έχουν μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και μεγαλύτερη 
θνητότητα. Οι ασθενείς με φυσιολογικούς βιοχημικούς δείκτες και μικρή ηπατική βλάβη δεν 
εμφανίζουν ιδιαίτερα προβλήματα και ανέχονται την αναισθησία και την χειρουργική επέμβαση, 
γι’αυτό δεν απαιτείται υπερβολικός έλεγχος πριν τη χειρουργική επέμβαση. Οι παθολογικές τιμές 
των τρανσαμινασών μπορεί να αυξήσουν τη θνητότητα και την θνησιμότητα μετά τη χειρουργική 
επέμβαση.  

Ασθενείς με μη αντιρροπούμενη κίρρωση εμφανίζουν πιο υψηλό κίνδυνο επιπλοκών, 
γι’αυτό χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση κατά την αναισθησία ενώ το ρίσκο-οφέλος θα πρέπει να 
σταθμίζεται πριν τη χειρουργική επέμβαση. Αν η επέμβαση είναι απαραίτητη τότε η κατάσταση 
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του ασθενούς θα πρέπει να βελτιστοποιείται προεγχειρητικά. Ο Friedman έχει δημιουργήσει μία 
λίστα ασθενών με ηπατική νόσο που δεν θα πρέπει να υποβληθούν σε προγραμματισμένη 
χειρουργική επέμβαση. Αυτή περιλαμβάνει ασθενείς με οξεία ιογενή ή αλκοολική ηπατίτιδα, 
κεραυνοβόλο ηπατίτιδα, σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, Child class C κίρρωση, σοβαρές διαταραχές 
του πηκτικού μηχανισμού, σοβαρές έξω ηπατικές επιπλοκές όπως είναι η υποξυγοναιμία, η 
μυοκαρδιοπάθεια, η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η ηπατική εγκεφαλοπάθεια κ.α.. Η ηπατική 
ανεπάρκεια μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις αυξάνει την περιεγχειρητική θνητότητα 
έως και 80%. 

Η κατάταξη κατά Child-Turcotte-Pugh και MELD χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
θνητότητας σε ασθενείς με ηπατική νόσο. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ 
ΗΠΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ 

Περιοχική Αναισθησία 

Όταν είναι δυνατό, καλό είναι, να προτιμάται η περιοχική αναισθησία. Τόσο οι κεντρικοί, 
όσο και οι περιφερικοί αποκλεισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ιδιαίτερα σε ασθενείς με 
προχωρημένη νόσο. Σε αυτούς τους ασθενείς χορηγούνται μικρότερες δόσεις φαρμάκων. Οι 
διαταραχές του πηκτικού μηχανισμού είναι αντένδειξη για την διενέργεια περιοχικής αναισθησίας. 

Σε χειρουργικές επεμβάσεις θώρακα και κοιλιάς η θωρακική επισκληρίδιος προσφέρει καλή 
μετεγχειρητική αναλγησία και μειώνει την περιεχειρητική θνητότητα. Η επισκληρίδιος 
χρησιμοποιείται και σε επεμβάσεις κάτω κοιλίας και άκρων και ως πολυπαραγοντική αναισθησία 
σε μείζονες επεμβάσεις. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η συμπαθητική απάντηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 
ηπατική βλάβη, γι’αυτό και η περιοχική αναισθησία που μπλοκάρει την αυτή την απάντηση 
μπορεί να έχει προστατευτική δράση. 

Ενδοφλέβιοι αναισθητικοί παράγοντες 

Η δόση της θειοπεντάλης θα πρέπει να ελαττώνεται, γιατί η μείωση στις πρωτεΐνες του 
πλάσματος έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού του φαρμάκου που δεν είναι 
συζευγμένο. Ο χρόνος ημίσειας κατανομής και η διάρκεια δράσης της παρατείνονται. Η 
ευαισθησία στην καταστολή και στις καρδιοαναπνευστικές κατασταλτικές επιδράσεις της 
προποφόλης αυξάνεται, συνεπώς η δοσολογία της πρέπει να ελαττωθεί. Η ετομιδάτη μπορεί  να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια, αλλά προσφέρει μικρό συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της 
θειοπεντάλης. Χρόνια χρήση αλκοόλ πιθανόν να αυξήσει τις απαιτήσεις σε αναισθητικά, ωστόσο 
όλοι οι ενδοφλέβιοι φαρμακευτικοί παράγοντες οφείλουν να χρησιμοποιούνται με μεγάλη 
προσοχή.  

Πτητικά αναισθητικά 

Το αλοθάνιο θα πρέπει να αποφεύγεται σε αυτούς τους ασθενείς γιατί οδηγεί σε μείωση της 
ηπατικής αιματικής ροής και της προσφοράς οξυγόνου και μετεγχειρητική ηπατική δυσλειτουργία. 
Επίσης μπορεί να προκληθεί ηπατίτιδα από την χρήση του που οφείλεται σε ενεργοποίηση του 
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ανοσοποιητικού συστήματος. Το ισοφλουράνιο, σεβοφλουράνιο και δεσφλουράνιο φαίνεται να 
είναι καλύτερη επιλογή σε αυτούς τους ασθενείς. Η πρόκληση της ηπατικής βλάβης μετά την 
έκθεση σε πτητικά αναισθητικά οφείλεται κυρίως στο μεταβολισμό τους σε παράγωγα τριφθορο-
ακυλιωμένης ηπατικής πρωτεΐνης τα οποία είναι μια ηπατοτοξική ουσία. Η βιομετατροπή του 
δεσφλουρανίου σε τριφθοροακυλιωμένα παράγωγα είναι πολύ χαμηλή, περίπου 0,02%. Σε 
μελέτες, η χρήση του δεσφλουρανίου για τη διατήρηση της αναισθησίας σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε μεταμόσχευση ήπατος βελτίωσε την επιβίωση συγκριτικά με την προποφόλη. 

Νιτρικό οξείδιο 

Το νιτρικό οξείδιο σε ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο επηρεάζει την οξυγόνωση, 
λόγω της συμπαθητικομιμητικής του δράσης. 

Οποιοειδή 

Τα οποιοειδή χρησιμοποιούνται με ασφάλεια σε αυτούς τους ασθενείς, ωστόσο, ορισμένες 
φαρμακολογικές συνέπειές τους, όπως η καθυστερημένη κάθαρση του φαρμάκου και ο 
παρατεταμένος χρόνος ημίσειας ζωής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν. Η φαιντανύλη θεωρείται 
το οπιοειδές επιλογής σε αυτούς τους ασθενείς, διότι όταν χρησιμοποιείται σε σχετικά μέτριες 
δόσεις, δεν μειώνει την ηπατική οξυγόνωση και την  ηπατική αιματική ροή. 

Μυοχαλαρωτικά 

Οι ασθενείς με ηπατική νόσο εμφανίζουν αντίσταση στα μυοχαλαρωτικά που οφείλεται στον 
αυξημένο όγκο κατανομής ή στην διαφορετική σύνδεση με τις πρωτεΐνες. Το βεκουρόνιο και το 
ροκουρόνιο έχουν παρατεταμένη δράση σε ασθενείς με σοβαρή νόσο του ήπατος. Τα 
μυοχαλαρωτικά που ο μεταβολισμός τους δεν εξαρτάται από το ήπαρ είναι καταλληλότερα για 
αυτούς τους ασθενείς, ενώ στενή παρακολούθηση της μυοχάλασης με νευροδιεγέρτη προτείνεται 
να χρησιμοποιείται στους ασθενείς με σοβαρή ηπατική νόσο. 

Κατά γενικό κανόνα, κάθε μακράς δράσης οποιοειδή και υπναγωγά θα πρέπει να 
αποφεύγονται σε ασθενείς με ηπατική νόσο. Οποιοειδή όπως η φεντανύλη και φάρμακα  όπως η 
μιδαζολάμη σε συνδυασμό με ορισμένα πτητικά αναισθητικά όπως το σεβοφλουράνιο και το 
δεσφλουράνιο ή ενδοφλέβια αναισθητικά όπως η προποφόλη συνιστώνται για αυτά τα 
περιστατικά.  

Τα πτητικά αναισθητικά, τα οποιοειδή, και τα ενδοφλέβια υπναγωγά είναι γενικά καλά 
ανεκτά σε ασθενείς με αντιρροπούμενη ηπατική δυσλειτουργία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
όμως με προσοχή σε ασθενείς με μη αντιρροπούμενη ηπατική δυσλειτουργία, γιατί προκαλούν 
παρατεταμένη δράση στα φάρμακα που μπορεί να οδηγήσει σε παράταση της καταστολής, 
αιμοδυναμική αστάθεια και ηπατική εγκεφαλοπάθεια. 

 Σε μείζονες επεμβάσεις προτείνεται αιμοδυναμικό μονίτοριγκ.  

Μετεγχειρητική παρακολούθηση 

Μετεγχειρητικά οι ασθενείς με προχωρημένη ηπατική νόσο μετεγχειρητικά θα πρέπει να 
νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Σε μερικές περιπτώσεις, μετεγχειρητικά ο μηχανικός αερισμός μπορεί να 
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είναι απαραίτητος. Γενικά τα φάρμακα της καταστολής θα πρέπει να διακόπτονται νωρίς ώστε οι 
ασθενείς να μπορούν να ανανήψουν  από την αναισθησία. Η επιδείνωση της εγκεφαλοπάθειας, ο 
ίκτερος και ο ασκίτης είναι πολύ σημαντικοί κλινικοί δείκτες της επιδείνωσης της ηπατικής 
λειτουργίας. Η αιμοδυναμική παρακολούθηση και η προσεκτική διαχείριση υγρών  πρέπει να 
συνεχίζονται για να αποφευχθεί η ανάπτυξη μετεγχειρητικής νεφρικής ανεπάρκειας. Η 
παρακολούθηση της πήξης και επίσης η επαγρύπνηση για σημάδια μετεγχειρητικής αιμορραγίας 
πρέπει να συνεχιστεί μετεγχειρητικά.  

Η χρήση της θρομβοελαστογραφίας συμβάλει στον έλεγχο του πηκτικού μηχανισμού σε 
αυτούς τους ασθενείς. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ 

Γεωργία ΤΣΑΟΥΣΗ 
 

SUMMARY 
Perioperative acute kidney injury (AKI) is a common clinical entity, accounting for 

approximately 13.4% of all major surgical procedures. It carries a substantial risk for postoperative 
adverse outcomes, as well as long-term mortality and morbidity.  Given that AKI definitions are now 
standardised, this allows for consistency in both diagnosis and reporting of AKI rates. Comorbid 
conditions such as diabetes, hypertension, liver disease and particularly pre-existing chronic kidney 
disease, as well as the nature and urgency of surgery, are major risk factors for the development of 
postoperative AKI. Patients with underlying CKD are at especially high risk of developing 
postoperative AKI. Currently, no efficient pharmacotherapy for prevention or treatment of the injured 
kidney is available.  

AKI predisposes to fluid overload and fluid overload in the perioperative period has been 
associated with unfavorable outcomes, making careful fluid management crucial. It seems that, a 
restrictive fluid management regimen might reduce organ edema and be beneficial also for the kidney 
function. Furthermore, intraoperative hypotension (MAP <60 mmHg) has been associated with AKI 
in a large patient cohort and should be avoided. 

Optimal perioperative approach should aim to ameliorate the risk of postoperative renal 
complications, mainly by means of minimization of intraoperative hypotension and hypoperfusion, 
avoidance of nephrotoxic substances and use of a guided fluid management plan, as well as, 
vasopressors or inotropes as required. Control of hyperglycaemia or high variability in plasma blood 
glucose is considered of paramount importance. In terms of mechanical ventilation settings, the 
avoidance of high tidal volume ventilation is the most preferable approach.  

Moreover, it is recommended the selected anaesthetic agents and analgesic strategies to exert 
minimal effect on renal function. A personalised and multidisciplinary approach to the care of each 
patient in the perioperative setting may help to minimise the risk of developing renal complications 
related to anaesthesia is suggested. 

Key words: kidney injury, perioperative, prevention, KDIGO guidelines, biomarkers. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκδήλωση μετεγχειρητικής οξείας νεφρικής βλάβης (Acute kidney injury, AKI), σε 
έδαφος είτε ακέραιης νεφρικής λειτουργίας, είτε προϋπάρχουσας νεφρικής βλάβης συνιστά μια 
σοβαρή επιπλοκή, η οποία εκδηλώνεται κατά μέσο όρο στο 13,4% (6,1% έως 22,4%) του συνόλου 
των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις. Η εκδήλωση της ΑΚΙ αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα βραχυπρόθεσμης θνητότητας, καθώς η ενδονοσοκομειακή θνητότητα των 
30 ημερών κυμαίνεται από 10.6% (ΑΚΙΝ/ΚIDGO κριτήρια) έως 17% (RIFLE κριτήρια), 
φθάνοντας στο 40-50% εφόσον απαιτηθεί θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας. 
Ακόμη όμως και οι ασθενείς που επιβιώνουν διατρέχουν υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης βραχυ- και 
μακροπρόθεσμων  επιπλοκών (όπως πρόκληση χρόνιας νεφρικής νόσου ή εξέλιξη νεφρικής νόσου 
τελικού σταδίου) και κατά συνέπεια μακροπρόθεσμης θνητότητας, καθώς η ανάκαμψη της 
νεφρικής λειτουργίας έπειτα από ΑΚΙ καταγράφεται σε ποσοστό που κυμαίνεται από 47 έως 79%, 
στοιχείο που επηρεάζεται σημαντικά από τη βαρύτητα της ΑΚΙ.  
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Τα σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια της νεφρικής βλάβης βασίζονται στις κατευθυντήριες 
οδηγίες της  Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) committee η οποία το 2012 
έθεσε την αναγκαιότητα για την ύπαρξη ενός ενιαίου ορισμού, μέσω της συγχώνευσης των 
κριτηρίων της RIFLE κατάταξης (2004) και του Acute Kidney Injury Network (2007) σε ένα 
ενιαία ορισμό (Σχήμα 1). 

 

 

Σχήμα 1. Κατηγοριοποίηση νεφρικής δυσλειτουργίας σύμφωνα με τα κριτήρια RIFLE, AKIN και KDIGO 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 

Η επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας επέρχεται από την επίδραση περισσότερων του ενός 
παραγόντων που δρούν προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά (Πίνακας 1). Ο πιο 
σημαντικός σχετιζόμενος με το ασθενή παράγοντας είναι η προϋπάρχουσα έκπτωση της νεφρικής 
λειτουργίας, ενώ η σήψη, η υποβολαιμία, η καταστολή του καρδιαγγειακού και η 
νεφροτοξικότητα λόγω λήψης φαρμάκων συνιστούν τα συνηθέστερα αίτια της νεφρικής βλάβης 
σε νοσηλευόμενους ασθενείς.  
 Το είδος της χειρουργικής επέμβασης φαίνεται ότι επίσης επηρεάζει σημαντικά τον κίνδυνο 

νεφρικής βλάβης. Οι καρδιοχειρουργικές (Κ/Χ) επεμβάσεις, οι ανοικτές επεμβάσεις 
κοιλιακής αορτής και οι μεταμοσχεύσεις ήπατος χαρακτηρίζονται από τον υψηλότερο 
κίνδυνο, ενώ ακολουθούν οι γυναικολογικές/ορθοπεδικές/ουρολογικές επεμβάσεις, οι 
λαπαροτομίες, οι θωρακοχειρουργικές και τέλος οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Η 
συνοσηρότητα και η αυξημένη ηλικία των ασθενών αποτελούν σημαντικούς προδιαθεσικούς 
παράγοντες περιεγχειρητικής επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον το 
γεγονός ότι η συχνότητα εκδήλωσης ΑΚΙ μετεγχειρητικά δεν φαίνεται να επηρεάζεται από την 
προϋπάρχουσα χρόνια νεφρική δυσλειτουργία.  
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Πίνακας 1. Περιεγχειρητικοί παράγοντες που επιβαρύνουν την νεφρική λειτουργία 

Προεγχειρητικοί Διεγχειρητικοί Μετεγχειρητικοί 
Προϋπάρχουσα νεφρική βλάβη Υποογκαιμία 

(αιμορραγία, μετακίνηση υγρών στο 3ο χώρο) 
Σακχαρώδης διαβήτης Νεφρική ισχαιμία 
Αρτηριακή υπέρταση Φλεγμονή 
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια Αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση 
Καρδιακή δυσλειτουργία (LVF, EF <40%) Μείωση καρδιακής παροχής (αναισθησία) 
Αυξημένη ηλικία Αγγειοδιαστολή (αναισθησία) 
Σήψη Έκθεση σε νεφροτοξίνες 
Υποογκαιμία Φλεγμονή 
Ηπατική ανεπάρκεια  
Αποφρακτική νόσος εγκεφαλικών & 
περιφερικών αγγείων 

Εμβολή 
 

Απόφραξη ουροφόρου οδού 

Έκθεση σε νεφροτοξίνες Διάρκεια επέμβασης Μηχανικός αερισμός 
CPB >3h Οξεία πνευμονική βλάβη 

 

 Αν και οι λαπαροσκοπικές τεχνικές γενικά σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο μετεγχειρη-
τικής AKI, το πνευμοπεριτόναιο που προκαλείται οδηγεί σε μείωση της νεφρικής αιματικής 
άρδευσης, αλλά και της νεφρικής λειτουργίας. Η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης τυπικά 
προκαλεί ολιγουρία, η οποία καταλήγει στα ανουρία όταν αυτή φθάσει τα 30 mmHg. Η 
έκπτωση αυτή της νεφρικής λειτουργίας φαίνεται ότι είναι προσωρινή, καθώς επιστρέφει στα 
φυσιολογικά επίπεδα έπειτα την παρέλευση άλλοτε άλλου χρονικού διαστήματος μετά την 
άρση του πνευμοπεριτοναίου. Το ποσοστό της μείωσης επηρεάζεται από παράγοντες όπως την 
προεγχειρητική επάρκεια της νεφρικής λειτουργίας, την κατάσταση ογκαιμίας, τη θέση του 
ασθενή και τη διάρκεια εφαρμογής του πνευμοπεριτοναίου.   

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ  

Στην κλινική πράξη καταγράφεται απουσία πρώιμων δεικτών αξιολόγησης της νεφρικής 
λειτουργίας, οι οποίοι να χαρακτηρίζονται από αξιοπιστία και υψηλή ευαισθησία. Η αδυναμία 
τεκμηρίωσης της προγνωστικής αξίας συγκεκριμένων βιοχημικών δεικτών, μέχρι σήμερα, έχει 
αποδοθεί σε πιθανή διαφοροποίηση της προγνωστικής τους ικανότητας μεταξύ ΑΚΙ και ΧΝΑ. 
Παρόλα αυτά όμως η οξεία και η χρόνια νεφρική βλάβη δεν αποτελούν διακριτά σύνδρομα, καθώς 
φαίνεται ότι έχουν κοινά παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά. 

1. Δείκτες ανίχνευσης οξείας νεφρικής βλάβης 

Οι κλινικές δοκιμασίες που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της επάρκειας 
νεφρικής λειτουργίας, είναι η ωριαία διούρηση και τα επίπεδα κρεατινίνης ορού (SCr). Αν και οι 
δοκιμασίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες, συνιστούν αδρούς και μη ειδικούς δείκτες της 
λειτουργικής ικανότητας του νεφρών.  
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 Η ωριαία διούρηση μπορεί να υφίσταται μέχρι την πλήρη αναστολή της νεφρικής λειτουργίας, 
ενώ μεταβάλλεται από την χρήση διουρητικών ή την παρουσία οσμωτικώς δρώντων ουσιών. 
Θεωρείται σημαντικό το γεγονός ότι η ωριαία διούρηση αντανακλά με μεγαλύτερη ευαισθησία 
τις μεταβολές της νεφρικής άρδευσης. Η ολιγουρία συχνά αντανακλά την ύπαρξη υποβολαιμίας 
η οποία δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς (και όχι νεφρική βλάβη), ενώ η ανουρία (με εξαίρεση 
την περίπτωση μετανεφρικής απόφραξης) συνιστά δείκτη σοβαρής νεφρικής βλάβης, και θα 
πρέπει να παραπέμπει σε περαιτέρω διερεύνηση. Όπως προκύπτει όμως από μια πολύ 
πρόσφατη αναδρομική μελέτη σε σύνολο 5894 ασθενών η εκδήλωση ολιγουρίας για > 120min 
φαίνεται ότι σχετίζεται με διπλάσια πιθανότητα πρόκλησης ΑΚΙ. 

 Η συγκέντρωση της SCr επηρεάζεται από τη μυϊκή μάζα, τη φυσική δραστηριότητα, τη 
δίαιτα, τη λήψη ορισμένων φαρμάκων (χωρίς μεταβολή της νεφρικής λειτουργίας), τη συνοδό 
ηπατική νόσο, από την κατάσταση του ενδοαγγειακού του όγκου, καθώς επίσης και από την 
μεθοδολογία που εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό της. Σε ασθενείς με νεφρική 
δυσλειτουργία επειδή υπάρχει αύξηση του συνολικού ύδατος του οργανισμού, η SCr 
υποεκτιμά την έκταση της νεφρικής βλάβης. 

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί νεώτεροι βιοχημικοί δείκτες εκτίμησης της νεφρικής βλάβης, 
όπως η neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL), η cystatin C, η liver-type fatty acid-
binding protein (L-FABP), η interleukin-18 (IL-18), η N-acetyl-b-D-glucosaminidase (NAG) και 
το kidney injury molecule-1 (KIM-1), υπόκεινται σε εντατική έρευνα (Σχήμα 2). Τα πλέον 
ελπιδοφόρα κλινικά αποτελέσματα έχουν δώσει η cystatin C και η NGAL.  

 

 Η cystatin C (CyC) είναι μια αλκαλική μη-γλυκοσυλιωμένη πρωτεΐνη, η οποία παράγεται από 
όλα τα εμπύρηνα κύτταρα. Η συγκέντρωσή της στο πλάσμα μεταβάλλεται αντιστρόφως 
ανάλογα με τον GFR. Σε σύγκριση με την SCr, η CyC επηρεάζεται λιγότερο από τη μυική 
μάζα και συνιστά πιο αξιόπιστο και ταχύτερο δείκτη των μεταβολών του GFR 
(απελευθερώνεται 24-48 ώρες πριν την SCr).  

 Η Νeutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin (NGAL) είναι μια πρωτεϊνη που έχει αντι-
φλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση και παράγεται από τα κύτταρα των νεφρικών 
σωληναρίων. Σε ασθενείς με φυσιολογική νεφρική λειτουργία είναι σχεδόν μη-ανιχνεύσιμη, 

Σχήμα 2. Προέλευση και 
λειτουργία των νεώτερων 
βιοχημικών δεικτών ελέγχου 
της νεφρικής λειτουργίας 



71 
 

ενώ τα επίπεδά της αυξάνονται δραματικά έπειτα από ΚΑΙ. Φαίνεται ότι επηρεάζεται από τη 
βασική επάρκεια της νεφρικής λειτουργίας και την ηλικία, αλλά και από παθολογικές 
καταστάσεις, όπως οι φλεγμονώδεις καταστάσεις, η παρόξυνση χρόνιας αποφρακτικής 
πνευμονοπάθειας, η προεκλαμψία και ο καρκίνος. Η αύξησή της στο πλάσμα και στα ούρα 
προηγείται αυτή των επιπέδων κρεατινίνης κατά 24h. Συνήθως κορυφώνεται 2-6 ώρες μετά 
τη νεφρική βλάβη. Από αρκετά πειραματικά και κλινικά δεδομένα τεκμηριώνεται η υψηλή 
ευαισθησία και ειδικότητα για την ανίχνευση της οξείας νεφρικής βλάβης, ενώ σε χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια καταγράφεται ήπια αύξηση των επιπέδων της.  
Καθώς, η αύξηση των δύο παραπάνω βιοχημικών δεικτών είναι διαδοχική, θα μπορούσε στην 
κλινική πράξη ο προσδιορισμός της CyC να εφαρμοστεί συμπληρωματικά προς αυτόν της 
NGAL. Η συγκέντρωση των NGAL, KIM-1, L-FABP, IL-18 και της cystatin C στα ούρα 
φαίνεται ότι έχει μικρότερη ειδικότητα και ευαισθησία σε ασθενείς με συνοσηρότητες.   

 Αρκετά ελπιδοφόρα είναι τα δεδομένα για παράγοντες που αναστέλλουν τον κύκλο των G1 
κυττάρων, ο οποίος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόκληση νεφρικής βλάβης. Η 
συγκέντρωση στα ούρα των insulin-like growth factor-binding protein 7 (IGFBP7) και των 
tissue inhibitor of metalloproteinases-2 (TIMP-2) εντός 12 ωρών φαίνεται ότι έχει πολύ 
ικανοποιητική προγνωστική αξία (ειδικά ο συνδυασμός τους) για την διάγνωση της ΑΚΙ και 
για την εκδήλωση μείζονων νεφρικών συμβαμάτων όπως θάνατος, εμμένουσα νεφρική 
δυσλειτουργία ή ανάγκη για εξωνεφρική κάθαρση.  
Αξίζει να σημαιωθεί ότι από τους παραπάνω βιοχημικούς δείκτες η NGAL έχει πάρει έγκριση 
για κλινική χρήση στην Ευρώπη και Καναδά, ο συνδυασμός (TIMP-2)×(IGFBP7) στην 
Ευρώπη και ΗΠΑ, ενώ η L-FABP έχει έγκριση μόνο στην Ιαπωνία. 

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, ο προσδιορισμός των βιοχημικών δεικτών θα πρέπει 
να εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη AKI, αλλά πιθανόν να μην 
είναι χρήσιμος σε ασθενείς με εγκατεστημένη AKI. Σε αυτούς τους ασθενείς η δοκιμασία 
furosemide stress ενδέχεται να έχει υψηλότερη διαγνωστική αξία. 

2. Δείκτες ανίχνευσης χρόνιας νεφρικής βλάβη 

Ο GFR θεωρείται ως ο πιο σημαντικός δείκτης της νεφρικής λειτουργίας και σχετίζεται 
άμεσα με τα επίπεδα SCr: GFR = [(140-ηλικία) x Άλιπο σωματικό βάρος] / SCr x 72 (Crockroft–
Gault equation). Όμως η παραπάνω σχέση έχει αξία μόνο υπό σταθερές συνθήκες, καθώς η 
μεταβολή της SCr δεν είναι ούτε ταυτόχρονη, ούτε ανάλογη με την μεταβολή του GFR. Πιο 
συγκεκριμένα:  
 Η μεταβολή της SCr γίνεται αντιληπτή όταν έχει διαταραχθεί πάνω από το 50% της νεφρικής 

λειτουργίας. 
 Σε ένα ασθενή ο οποίος εκδηλώνει μια οξεία επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας, η αύξηση 

της SCr ακολουθεί με υστέρηση 24-72 ωρών την μείωση του GFR. 
 Κατά την εξέλιξη της νεφρικής ανεπάρκειας, η αρχική αύξηση της SCr αντιπροσωπεύει και τη 

μεγαλύτερη μείωση του GFR (εκθετική καμπύλη συσχέτισης της SCr με τον GFR). 



72 
 

 Σε ασθενείς με ήπια νεφρική νόσο μπορεί να διατηρείται ο GFR με σημαντικά περιορισμένη 
νεφρική μάζα ενεργοποιώντας αντιρροπιστική σπειραματική υπερδιήθηση (αντιρροπούμενη 
ΑΚΙ). Διαταραχές επέρχονται μόνο όταν ο GFR μειωθεί κάτω από το 50% του φυσιολογικού 
επιπέδου.  

Πέρα από την κλασσική προσέγγιση υπολογισμού του GFR με βάση τα επίπεδα SCr πιο 
πρόσφατα έχουν αναπτυχθεί εξισώσεις υπολογισμού του GFR με βάση τα επίπεδα Cys C, είτε 
μόνη της είτε σε συνδυασμό με τα επίπεδα SCr. Η Cys C είναι ένας εξαιρετικά χρήσιμος 
βιοχημικός δείκτης για την εκτίμηση του GFR σε ασθενείς με ΧΝΑ, την εξέλιξη της νεφρικής 
νόσου και την εκτίμηση της καρδιαγγειακής νόσου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
KDIGO, η αξία του προσδιορισμού του GFR με την χρήση της Cys C έναντι των συμβατικών 
δεικτών (SCr) είναι η βελτίωση της ειδικότητας για τη διάγνωση της ΧΝΑ.  

Ορισμένοι βιοχημικοί δείκτες που χρησιμοποιούνται στην διάγνωση της ΑΚΙ έχουν 
ικανοποιητική προγνωστική αξία και για τη ΧΝΑ, καθώς τα δύο αυτά σύνδρομα παρουσιάζουν 
κοινή παθοφυσιολογική βάση, όπως μείωση του αριθμού των ενεργών νεφρώνων, αγγειακή 
ανεπάρκεια και καταστροφή του κυτταρικού κύκλου. Γι αυτό το λόγο βιοχημικοί δείκτες όπως η 
Cys C, η NGAL και η KIM-1 εφαρμόζονται τόσο στην οξεία, όσο και στη χρόνια νεφρική βλάβη.  

Προς το παρόν, η ευρεία εφαρμογή των παραπάνω δεικτών κατά την περιεγχειρητική 
περίοδο για την εκτίμηση της επάρκειας της νεφρικής λειτουργία είναι περιορισμένη. Η εξέλιξη 
όμως της τεχνολογίας στο πεδίο αυτό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ανοσονεφελομετρικών 
μεθόδων παρακολούθησης του GFR σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε μελλοντικά η 
παρακολούθηση των συγκεκριμένων δεικτών να αποτελέσει ρουτίνα κατά την περιεγχειρητικό 
περίοδο. 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται για την περιεγχειρητική επιβάρυνση της νεφρικής 
λειτουργίας διακρίνονται σε αυτούς που δεν μπορούν να τροποποιηθούν και σε αυτούς που 
μπορούν να μεταβληθούν έπειτα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις (Σχήμα 3).  

 
 
 
 

 
 
 
Σχήμα 3. Παθοφυσιολογία  
της περιεγχειρητικής νεφρικής 
βλάβης. 
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Α. ΜΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Τα περισσότερα ενδοφλέβια αναισθητικά προκαλούν κάποιου βαθμού καταστολή του 
καρδιαγγειακού συστήματος και αγγειοδιαστολή, ενώ ο αποκλεισμός του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος (ΣΝΣ) κατά την εφαρμογή της τοποπεριοχικής αναισθησίας προκαλεί 
αγγειοδιαστολή, οδηγώντας έτσι σε υπόταση (κυρίως σε καταστάσεις υποογκαιμίας), η οποία 
επηρεάζει δυσμενώς την RBF. 

Το stress της περιεγχειρητικής περιόδου ενεργοποιεί το ΣΝΣ, με αποτέλεσμα την αύξηση 
των κατεχολαμινών, των πρωτεϊνών που προέρχονται από την ενεργοποίηση του καταβολισμού 
και των κυτοκινών. Η αύξηση της έκλυσης της αντιδιουρητικής ορμόνης (ΑDH) και της 
αλδοστερόνης σε συνδυασμό με την αύξηση των γλυκοκορτικοειδών προκαλεί κατακράτηση Να+ 
και νερού και απώλεια Κ+. Στην ενδοκρινική αυτή απάντηση αποδίδεται κατά ένα μέρος η 
παροδική περιεγχειρητική κατακράτηση υγρών.  

Όπως ήδη επισημάνθηκε το είδος της χειρουργικής επέμβασης επηρεάζει σημαντικά τον 
κίνδυνο πρόκλησης νεφρικής βλάβης. 

Β. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Προεγχειρητική προσέγγιση 

Το National Kidney Foundation συστήνει η προεγχειρητική αξιολόγηση των ασθενών με 
πιθανή ή υφιστάμενη νεφρική βλάβη να εστιάζεται στην αξιολόγηση:  
1) της αιτιολογικής διάγνωσης (προνεφρική, νεφρική, μετανεφρική και ο συνδυασμός αυτών με 

ΧΝΑ) της νεφρικής βλάβης,  
2) τη βαρύτητα της επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας (επίπεδο νεφρικής επάρκειας),  
3) τη συνοσηρότητα,  
4) τον κίνδυνο και το είδος των πιθανών επιπλοκών,  
5) τον κίνδυνο περαιτέρω απώλειας της νεφρικής λειτουργίας και  
6) τις επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα.  

Όλες αυτές οι παράμετροι θα πρέπει να συνεκτιμώνται με τον κίνδυνο που σχετίζεται με το 
είδος της χειρουργικής επέμβασης με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση της περιεγχειρητικής 
διαχείρισης των ασθενών αυτών, ειδικότερα αυτών που έχουν ήδη επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία. 
 Η προεγχειρητική αξιολόγηση θα πρέπει να εστιαστεί κυρίως στην αξιολόγηση της επάρκειας 

του καρδιαγγειακού συστήματος, καθώς υπάρχει υψηλή προδιάθεση εκδήλωσης 
καρδιαγγειακών επιπλοκών σε ασθενείς με επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Σύμφωνα με 
την ετήσια αναφορά του 2016 του United States Renal Data System (USRDS) η επίπτωση της 
νόσου του καρδιαγγειακού είναι διπλάσια σε ασθενείς με ΧΝΑ έναντι αυτών με φυσιολογική 
νεφρική λειτουργία (69.8% έναντι 34.8%). Η προσέγγιση της εκτίμησης του καρδιαγγειακού 
συστήματος θα πρέπει να βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) του 2014, καθώς σύμφωνα με αυτές οι 
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ασθενείς με νόσο του καρδιαγγειακού και SCr ≥ 2 mg/dL, που πρόκειται να υποβληθούν σε μη 
K/X επεμβάσεις, έχουν κλινικό δείκτη τουλάχιστον μετρίου βαθμού για την πρόκληση 
επιπλοκής από το καρδιαγγειακό σύστημα.   

 Ο χρόνος προεγχειρητικής νηστείας θα πρέπει να ελαχιστοποιείται καθώς προάγει το 
μεταβολικό stress, και διαταρράσει την μιτοχονδριακή λειτουργία και την ευαισθησία στην 
ινσουλίνη, παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο μετεγχειρητικής AKI.  

 Επαρκής προεγχειρητική αναπλήρωση υγρών προς αποφυγή της νεφρικής βλάβης λόγω 
υποβολαιμίας. 

 Η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να εξετάζεται σοβαρά για την πιθανότητα λήψης 
φαρμάκων που εξαρτώνται από την νεφρική λειτουργία για τον μεταβολισμό τους, ώστε να 
αποφευχθεί η τοξικότητα. Η χορήγηση νεφροτοξικών φαρμάκων, όπως NSAIDs και 
αντιβιοτικών, θα πρέπει να σταθμίζει το όφελος από την χορήγησή τους έναντι του κινδύνου 
επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας, ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για την πρόκληση νεφρικής βλάβης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σήψη είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας στη ΜΕΘ, ο κίνδυνος 
νεφροτοξικότητας δεν θα πρέπει να περιορίζει την εφαρμογή κατάλληλης αντιμετώπισης των 
λοιμώξεων, με την προϋπόθεση βέβαια να χορηγείται η ενδεικνυόμενη δόση και να 
παρακολουθείται η επάρκεια της νεφρικής λειτουργίας. 

 Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (ACE-I) και οι αποκλειστές 
των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης ΙΙ (ARB), εκλεκτικά μειώνουν την πίεση σπειραματικής 
άρδευσης και αυξάνουν τον κίνδυνο  διεγχειρητικής υπότασης και έτσι προτείνεται η αποφυγή 
χορήγησης των παραγόντων αυτών την ημέρα της επέμβασης και η χορήγησή τους να 
αξιολογείται σχολαστικά μετεγχειρητικά. Όμως δεν υπάρχει κλινική τεκμηρίωση για τη 
συγκεκριμένη πρακτική και έτσι οι κατευθυντήριες οδηγίες της 2014 ACC/AHA του 2014 
συστήνουν την μη διακοπή των ACE-I περιεγχειρητικά.  

 Επισημαίνεται για τους ασθενείς με ΧΝΑ υπό αιμοκάθαρση η διενέργεια λεπτομερούς 
ηλεκτρολυτικού ελέγχου στον οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται τα επίπεδα 
μαγνησίου και φωσφόρου. Εάν συνυπάρχει αναιμία τότε θα πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος 
του σιδήρου και προεγχειρητικά να χορηγηθούν παράγοντες που διεγείρουν την ερυθροποιητίνη. 
Η αιμοκάθαρση θα πρέπει να διενεργείται την παραμονή της επέμβασης, ενώ οι ενδείξεις 
επείγουσας προεγχειρητικής αιμοκάθαρσης είναι η υπερογκαιμία και η υπερκαλιαιμία.  

 H αιμορραγική διάθεση, η οποία αποδίδεται κυρίως σε δυσλειτουργία της συγκόλλησης των 
αιμοπεταλίων, μπορεί να αντιμετωπιστεί με εξωνεφρική κάθαρση προεγχειρητικά σε 
περίπτωση ουραιμίας, ενώ προ- και διεγχειρητικά με την χορήγηση κρυοκαθιζήματος ή 
δεσμοπρεσσίνης. Η διενέργεια αιμοκάθαρσης με την χρήση ηπαρίνης θα πρέπει να 
αποφεύγεται 24 έως 48 μετά από μείζονα επέμβαση. Ο χρόνος ροής δεν συνιστά αξιόπιστο 
έλεγχο της αιμορραγικής διάθεσης. Αρκετοί παράγοντες όπως η χρήση ασπιρίνης, η ουραιμία, 
η αναιμία και τα υψηλά επίπεδα παραθυρεοειδικών ορμονών, φαίνεται ότι προδιαθέτουν στην 
δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων σε ασθενείς υπό αιμοκάθαρση. 
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Διεγχειρητική προσέγγιση 

Από τις μέχρι σήμερα κλινικές μελέτες σχετικά με τη διεγχειρητική νεφροπροστασία 
τεκμηριώνονται (evidence)  τα παρακάτω: 

1. Αιμοδυναμική διαχείριση 

 Η εξασφάλιση της νεφρικής άρδευσης συνιστά το πλέον σημαντικό μέσο νεφροπροστασίας, 
καθώς το 80% των ασθενών που εκδηλώνουν ΑΚΙ μετεγχειρητικά έχουν εκδηλώσει ένα 
τουλάχιστον επεισόδιο αιμοδυναμικής αστάθειας στην περιεγχειρητική περίοδο. Η επαρκής 
αναπλήρωση του ενδοαγγειακού όγκου με υγρά σε περίπτωση αποδεδειγμένης ή πιθανής 
ελάττωσης αυτού αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της αιμοδυναμικής ανταπόκρισης στις 
ανάγκες της ιστικής οξυγόνωσης, Η έκταση της αναζοωγόνησης με υγρά, οι τελικοί 
αιμοδυναμικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτευχθούν και το είδος των υγρών που θα 
χορηγηθούν συνιστούν ακόμη πεδία αμφιλεγόμενα. Προτείνεται η βέλτιστη διαχείριση να 
περιλαμβάνει μια περίοδο «κατευθυνόμενης» αναζοωγόνησης με υγρά (σύμφωνα με 
αιμοδυναμικούς στόχους), ακολουθούμενη από μια πιο «ισορροπημένη» χορήγηση υγρών 
(προς αποφυγή ιστικού οιδήματος που επιβαρύνει περαιτέρω τη νεφρική λειτουργία) και 
τελικά την απομάκρυνση των υγρών με τον κατάλληλο ρυθμό. Σύμφωνα με την πρόσφατα 
δημοσιευμένη RELIEF Study, η πρακτική της πιο «περιορισμένης» χορήγησης υγρών έναντι 
της πιο «ελεύθερης» σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις 
σχετίζεται με υψηλότερο κίνδυνο πρόκλησης ΑΚΙ (8.6% έναντι 5%). Σε ασθενείς με 
ολιγουρική ΑΚΙ είναι σκόπιμο να αποφεύγονται οι επαναλαμβανόμενες «προκλήσεις» με 
υγρά, καθώς όχι μόνο δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα 
της συγκεκριμένης πρακτικής, αλλά αντίθετα φαίνεται ότι επηρεάζει δυσμενώς την έκβαση 
των ασθενών.  

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένες κλινικές μελέτες που να συγκρίνουν διαφορετικούς τύπους 
κρυσταλλοειδών σε συνθήκες ΑΚΙ, ενώ τα υπάρχοντα κλινικά δεδομένα είναι σχετικά 
αμφιλεγόμενα. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μια πρόσφατη μετα-ανάλυση έδειξε οτι η χρήση υγρών 
με υψηλή συγκέντρωση χλωρίου σχετιζόταν με 60% αύξηση της πρόκλησης ΑΚΙ, η 
στατιστική σημαντικότητα της παρατήρησης αυτής φαίνεται οτι επηρεάζεται από το γεγονός 
οτι σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο χορηγούνταν υγρά με υψηλή συγκέντρωση 
χλωρίου με τη μορφή ενός κολλοειδούς που βασιζόταν σε ζελατίνη (τα διαλύματα αυτά 
ενοχοποιήθηκαν για πιθανή νεφροτοξικότητα και αργότερα αποσύρθηκαν από την κλινική 
χρήση). Επίσης δύο μελέτες παρατήρησης που όμως δεν περιλήφθησαν στην παραπάνω μετα-
ανάλυση έδειξαν οτι δεν υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ του είδους των 
κρυσταλλοειδών και του κινδύνου εκδήλωσης ΑΚΙ.  

Η συσχέτιση μεταξύ της αναπλήρωσης του ενδοαγγειακού όγκου, της ωριαίας διούρησης 
και της  AKI είναι πολύπλοκη. Η πρακτική της χρήσης της ωριαίας διούρησης ως οδηγού για 
την αναπλήρωση του ενδοαγγειακού όγκου είναι αμφιλεγόμενη. Τα πρωτόκολλα που 
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περιλαμβάνουν ως θεραπευτικό στόχο την αναστροφή της ολιγουρίας δεν αποδείχθηκαν 
επαρκή για τον περιορισμό της ΑΚΙ, πιθανόν γιατί καταλήγουν στην χορήγηση υπερβολικού 
όγκου υγρών και στην ανάπτυξη οιδήματος που επιβαρύνει περαιτέρω την νεφρική λειτουργία. 

 Έπειτα από την επαρκή αναζοωγόνηση με υγρά, συστήνεται η διατήρηση της μέσης 
αρτηριακής πίεσης > 60-75 mmHg (σε μη-υπερτασικούς ασθενείς) με την χορήγηση 
αγγειοσυσπαστικών παραγόντων, αν και κρίνεται σκόπιμο η πρακτική αυτή να εξατομικεύεται. 
Επίσης η διάρκεια της υπότασης θα πρέπει να ελαχιστοποιείται, καθώς πρόσφατα δεδομένα 
δείχνουν οτι MAP < 65 mmHg ή μείωση της ΜΑΡ κατά 20% για 10 λεπτά αυξάνουν 
σημαντικά την πιθανότητα οξείας νεφρικής αλλά και μυοκαρδιακής βλάβης. Παρομοίως μια 
αναδρομική μελέτη σε 5127 ασθενείς που υποβήθηκαν σε μη-ΚΧ επεμβάσεις, ο κίνδυνος ΑΚΙ 
μετεγχειρητικά διπλασιάζεται όταν η ΜΑΡ είναι < 60 mmHg για > 20 min και < 55 mmHg 
για > 10 min. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιος αγγειοδραστικός παράγοντας είναι 
ο πλέον αποτελεσματικός για την πρόληψη της AKI. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν 
την χορήγηση νοραδρεναλίνης ως αγγειοδραστικό παράγοντα πρώτης επιλογής για την 
αποκατάσταση της ΜΑΡ. Από πειραματικά δεδομένα προκύπτει ότι η νοραδρεναλίνη αυξάνει 
αποτελεσματικά την πίεση τόσο στο φλοιό όσο και στον μυελό των νεφρών προάγοντας έτσι 
την διούρηση. Η βαζοπρεσσίνη ενδέχεται να έχει κάποιο πλεονέκτημα έναντι της 
νοραδρεναλίνης, χωρίς όμως να υφίσταται σαφές πλεονέκτημα ως προς την έκβαση των 
ασθενών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η εξατομικευμένη βελτιστοποίηση της ΜΑΡ δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς το εύρος αυτορρύθμισης της νεφρικής άρδευσης εξαρτάται 
από τη συνοσηρότητα των ασθενών. 

2. Μηχανικός αερισμός και παράμετροι οξυγόνωσης 

 Η έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας εξαιτίας της εφαρμογής αερισμού θετικών πιέσεων 
παρατηρήθηκε πριν από 70 περίπου χρόνια σε υγιείς εθελοντές, με την έκπτωση αυτή να 
παραμένει αρκετές ώρες μετά την διακοπή του αερισμού. Πράγματι, μια πρόσφατη συστηματική 
ανασκόπηση έδειξε ότι ο μηχανικός αερισμός σχετίζεται με τριπλάσια πιθανότητα 
εκδήλωσης AKI. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου προτείνεται μια στρατηγική μηχανικού 
αερισμού που περιλαμβάνει σχετικά χαμηλό αναπνεόμενο όγκο (5-7 ml/kg), και τιτλοποίηση του 
PEEP, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη οξυγόνωση και ευενδοτότητα προς αποφυγή της 
υποξίας και υπερκαπνίας. 

 Η σοβαρή υποξυγοναιμία (PaO2 < 40 mmHg) προκαλεί μείωση της RBF, που αποδίδεται 
αφενός στην έκλυση αγγειοδραστικών μεσολαβητών (ΝΟ, αγγειοτενσίνη ΙΙ, ενδοθηλίνη, 
βραδυκινίνη), αφετέρου στη διέγερση του ΣΝΣ μέσω της ενεργοποίησης χημειοϋποδοχέων. Τα 
δεδομένα από την μέτρια υποξυγοναιμία είναι αντικρουόμενα. Η άμεση αντίδραση στην 
υπερκαπνία συνίσταται σε αγγειοσύσπαση των νεφρικών αγγείων, ενώ έμμεσα προκαλεί 
συστηματική αγγειοδιαστολή η οποία απενεργοποιεί τους τασεοϋποδοχείς με επακόλουθη 
έκλυση νοραδρεναλίνης και διέγερση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. 
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Επίσης άλλοι παράγοντες όπως οι κατεχολαμίνες και τα νευροπεπτίδια, επηρεάζουν την 
αντίδραση των νεφρικών αγγείων στην υπερκαπνία. 

3. Αναισθησιολογική τεχνική 

Αναστρέψιμη μείωση της RBF, του GFR, της ωριαίας διούρησης και της απέκκρισης του 
Να+ συμβαίνει κατά τη διάρκεια τόσο της περιοχικής, όσο και της γενικής αναισθησίας.  
 Τοποπεριοχική vs γενική αναισθησία. Είναι σχετικά περιορισμένα δεδομένα που συγκρίνουν 

την περιοχική έναντι της γενικής αναισθησίας ως προς την προστασία της νεφρικής 
λειτουργίας. Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη που συνέκρινε πάνω από 260000 περιστατικά 
γενικής αναισθησίας έναντι 64000 περιοχικής, όπως αυτά συλλέχθηκαν από τη βάση 
δεδομένων του National Surgical Quality Improvement Program (NSQIP), δεν κατέδειξε 
κάποια σημαντική θετική επίδραση κάποιας από τις δύο αναισθητικές τεχνικές έναντι της 
άλλης, όσον αφορά την ανάπτυξη επιπλοκών από την νεφρική λειτουργία, παρά το γεγονός ότι 
η τοποπεριοχικές τεχνικές επηρέασαν θετικά άλλες μετεγχειρητικές επιπλοκές.  

 Αναισθητικοί παράγοντες 

o Τα πτητικά αναισθητικά θεωρούνται σχεδόν ιδεώδεις αναισθητικοί παράγοντες καθώς η 
απέκκρισή τους δεν εξαρτάται από τη νεφρική λειτουργία. Κλινικές μελέτες δείχνουν ότι η 
μείωση της RBF είναι αμελητέα κατά τη χορήγηση ισοφλουρανίου και δεσφλουρανίου και 
πιο σημαντική κατά την χορήγηση σεβοφλουρανίου. Θεωρητικά η παρατεταμένη χορήγηση 
του σεβοφλουρανίου εξασκεί δοσοεξαρτώμενη νεφροτοξική δράση, λόγω της απελευθέρωσης 
κατά την αποδόμηση τους ανόργανων ιόντων φθορίου. Αν και θεωρητικά τα ιόντα φθορίου 
ενδέχεται να προκαλέσουν μη-ολιγουρική νεφρική ανεπάρκεια, λόγω διαταραχής της 
συμπυκνωτικής ικανότητας, στην κλινική πράξη δεν τεκμηριώνεται κάποια σχετική 
επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.  

o Κατά τη χορήγηση δεσφλουρανίου και ισοφλουρανίου, η παραγωγή των φθοριούχων 
θεωρείται αμελητέα. Η ασφάλεια από τη χορήγηση δεσφλουρανίου σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια, έχει τεκμηριωθεί από σημαντικό αριθμό κλινικών μελετών. Είναι πλέον ευρέως 
αποδεκτό, ότι το σεβοφλουράνιο όχι μόνο δεν είναι κλινικά νεφροτοξικό, αλλά τα πτητικά 
αναισθητικά πιθανότατα εξασκούν προστατευτική δράση σε διάφορα όργανα έπειτα από 
ισχαιμική ή φλεγμονώδη βλάβη κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Επίσης, η προ-χορήγηση 
πτητικών αναισθητικών πιθανόν να εξασκεί προστατευτική δράση μέσω του αναισθητικού 
preconditioning. Είναι γνωστό ότι τα πτητικά ενεργοποιούν διάφορες παθοφυσιολογικές οδούς  
που εμπλέκονται στην παραγωγή μορίων που εμπλέκονται στην κυτταροπροστασία και τη 
φλεγμονώδη απάντηση, ενώ φαίνεται ότι περιορίζουν και την βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης 
που προκαλείται σε επεμβάσεις μεταμόσχευσης ή σε Κ/Χ επεμβάσεις. Μέχρι σήμερα οι 
ενδείξεις σχετικά με τη νεφροπροστατευτική δράση των πτητικών αναισθητικών είναι 
αντικρουόμενες. Μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση σε Κ/Χ ασθενείς έδειξε μια θετική 
επίδραση των πτητικών αναισθητικών στα μετεγχειρητικά επίπεδα κρεατινίνης, χωρίς όμως 
καμία επίδραση σε άλλες πιο σημαντικούς δείκτες έκβασης, όπως στην εκδήλωση ΑΚΙ ή στην 
ανάγκη εφαρμογής RRT. 
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o Η αυξημένη ευαισθησία στα βαρβιτουρικά και τις βενζοδιαζεπίνες αποδίδεται στην μειωμένη 
σύνδεσή τους με τις πρωτεϊνες του ορού. Επίσης η οξέωση αυξάνοντας το μη ιονισμένο 
κλάσμα των βαρβιτουρικών, μπορεί να επιταγχύνει την είσοδό τους στον εγκέφαλο, ενώ η 
χορήγηση της διαζεπάμης δε θεωρείται ασφαλής επιλογή καθώς σχετίζεται με παρατεταμένη 
κυκλοφορία των ενεργών μεταβολιτών της. Η φαρμακοκινητική της προποφόλης και της 
ετομιδάτης γενικά δεν επηρεάζεται από την διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας, αν και η 
φαρμακολογική δράση της ετομιδάτης ενδέχεται να ενισχυθεί από την μειωμένη σύνδεσή της 
με τις πρωτεϊνες ορού.  

o Πρόσφατα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η dexmedetomidine μπορεί να εξασκήσει 
κυτταρο-προστασία και αναστολή της απόπτωσης εξαιτίας υποξαιμίας στα κύτταρα των εγγύς 
εσπειραμένων σωληναρίων. Η νεφροπροστατευτική δράση της dexmedetomidine 
τεκμηριώνεται και σε κλινικές μελέτες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε Κ/Χ επεμβάσεις 
καθώς δείχνουν ότι μια σημαντική μείωση της ΑKI σε ασθενείς με φυσιολογική ή ήπια 
επηρεασμένη νεφρική λειτουργία προεγχειρητικά. Η χρήση της dexmedetomidine για το σκοπό 
αυτό είναι ελπιδοφόρα αλλά τα δεδομένα είναι λίγα ώστε να υπάρξουν σαφείς συστάσεις. 

o Τα οπιοειδή ενεργοποιούν την έκλυση της ADH και έτσι συντελούν στην κατακράτηση υγρών. 
Κυκλοφορία ενεργών μεταβολιτών προκαλείται μόνο κατά τη χορήγηση μορφίνης και 
μεπεριδίνης. Η φαρμακοκινητική των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ανταγωνιστών των 
οπιοειδών δεν επηρεάζονται από τη νεφρική ανεπάρκεια. Οι αντιχολινεργικοί παράγοντες 
όπως η ατροπίνη και η γλυκοπυρολάτη μπορούν γενικά να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. 
Επειδή όμως το 50% των φαρμάκων αυτών, καθώς και οι ενεργοί μεταβολίτες τους 
απεκκρίνονται με τα ούρα, υπάρχει η πιθανότητα παρατεταμένης κυκλοφορίας τους μετά από 
χορήγηση επαναλαμβανόμενων δόσεων. Η κεντρική κατασταλτική δράση των φαινοθειαζινών 
μπορεί να ενισχυθεί εξαιτίας της αζωθαιμίας. Η δροπεριδόλη επειδή έχει κυρίως νεφρική 
απέκκριση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε μικρές δόσεις. Όλοι οι Η2-ανταγωνιστές έχουν 
νεφρική απέκκριση. Η μετοκλοπραμίδη εκκρίνεται κατά ένα μέρος από τα ούρα και μπορεί να 
παρουσιάσει παρατεταμένη διάρκεια δράσης. Δεν απαιτείται τροποποίηση της δοσολογίας 
κατά την χορήγηση αναστολέων 5-ΗΤ3.  

o Το cisatracurium και το atracurium θεωρούνται ως οι ενδεικνυόμενοι μυοχαλαρωτικοί 
παράγοντες, καθώς μεταβολίζονται στο πλάσμα (ενζυμική εστερική υδρόλυση, αντίδραση 
Hofmann). Το rocuronium μεταβολίζεται πρωταρχικά στο ήπαρ, αλλά έχει αναφερθεί 
παρατεταμένη δράση του σε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια. Η νεφρική απέκκριση συνιστά την 
κύρια οδό για τους παράγοντες αναστροφής των νευρομυϊκών αποκλειστών, όπως το 
εδροφώνιο, η νεοστιγμίνη και η πυριδοστιγμίνη. 

4. Φαρμακολογική νεφροπροστασία 

 Θεωρητικά η χρήση των διουρητικών της αγκύλης του Henle με σκοπό τον περιορισμό της 
ΑΚΙ εστιάζεται στην πρόληψη της σωληναριακής απόφραξης και στην μείωση της 
κατανάλωσης Ο2 από την μυελώδη μοίρα, βελτιώνοντας τη σχέση προσφοράς / κατανάλωσης, 
αυξάνοντας έτσι την ανοχή σε συνθήκες νεφρικής ισχαιμίας. Η χορήγησή των διουρητικών 
της αγκύλης αιτιολογείται κυρίως για τη διευκόλυνση της διαχείρισης των υγρών σε 
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καταστάσεις υπερογκαιμίας. Η πρακτική όμως της μετάβασης από ολιγουρική σε μη-
ολιγουρική νεφρική ανεπάρκεια με τη χρήση διουρητικών δε συστήνεται καθώς μπορεί να 
αυξήσει τον κίνδυνο περαιτέρω επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας και κατά επέκταση τη 
θνητότητα. Δεν υπάρχει ισχυρή κλινική τεκμηρίωση για τον ρόλο της μανιτόλης στην 
πρόληψη της ΑΚΙ.  

 Από τα μέχρι σήμερα δεδομένα (κυρίως μετρίου κινδύνου ασθενείς), δε προκύπτει 
οποιαδήποτε νεφροπροστατευτική δράση από την περιεγχειρητική χορήγηση της 
«διουρητικής» δόσης της ντοπαμίνης. Κατά αναλογία δεν υπάρχει ισχυρή τεκμηρίωση που 
να υποστηρίζει την προφυλακτική χορήγηση της fenoldopam (εκλεκτική δράση σε 
ντοπαμινεργικούς υποδοχείς) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες επεμβάσεις ως προς 
την συχνότητα εκδήλωσης ΑKΙ, καθώς ο αριθμός των δημοσιευμένων μελετών είναι 
περιορισμένος. Διαφαίνεται μια πιθανή μείωση της εκδήλωσης ΑΚΙ, χωρίς όμως να 
μεταβάλλεται η ανάγκη για εξωνεφρική κάθαρση και η θνητότητα των ασθενών. Το 
σημαντικότερο μειονέκτημά της είναι η πρόκληση συστηματικής υπότασης. Παρά το ότι τα 
διουρητικά πιθανόν να βελτιώνουν την ωριαία διούρηση, δεν υπάρχει ένδειξη ότι μειώνουν 
την έναρξη της ΑΚΙ ή μεταβάλλουν τον GFR. Εξάλλου, η ακατάλληλη χορήγηση των 
διουρητικών ενέχει τον κίνδυνο υποβολαιμίας και επιπρόσθετης νεφρικής βλάβης. 

 Η προφυλακτική χορήγηση μικρής δόσης κολπικού νατριουρητικού πεπτιδίου (ANP) 
(αγγειοδιασταλτική δράση στα προσπειραματικά αγγεία και αναστολή επαναρρόφησης Na) ή 
nesiritide (ανασυνδυασμένο ανθρώπινο β- νατριουρητικό πεπτίδιο) δεν επιφέρει κάποιο σαφές 
κλινικό αποτέλεσμα ως προς την πιθανότητα εκδήλωσης περιεγχειρητικής νεφρικής βλάβης. 

 Η προφυλακτική χορήγηση ερυθροποιητίνης δεν μειώνει περιεγχειρητικά την εκδήλωση ΑΚΙ, 
την ανάγκη για εξωνεφρική κάθαρση ή τη θνητότητα των ασθενών. 

 Τέλος, παρά τα ενθαρρυντικά δεδομένα σχετικά με την νεφροπροστατευτική δράση της 
περιεγχειρητικής χορήγησης των στατινών, κυρίως σε Κ/Χ πληθυσμούς, μια πρόσφατη μετα-
ανάλυση σχετικά με τη νεφροπροστατευτική δράση των στατινών σε Κ/Χ ασθενείς απέτυχε να 
επιβεβαιώσει την υπόθεση αυτή. 

5. Άλλες μέθοδοι νεφροπροστασίας 

 Ο νεφρός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος στη βλάβη ισχαιμίας – επαναιμάτωσης, εξαιτίας του 
υψηλού μεταβολικού του ρυθμού και της πολύπλοκης αγγείωσής του. Φαίνεται ότι 20 min 
ισχαιμίας είναι αρκετά για την πρόκληση μη-αναστρέψιμης νεφρικής βλάβης. Μια μέθοδος 
που έχει εφαρμοστεί με στόχο την προστασία από βλάβη ισχαιμίας-επαναιμάτωσης είναι η 
εφαρμογή παροδικών ισχαιμικών ερεθισμάτων σε ένα απομακρυσμένο όργανο πριν την 
χρονική περίοδο της πιθανής νεφρικής βλάβης (remote ischemic preconditioning, RIPC).    
Παρά την ενθαρρυντική παθοφυσιολογική βάση της συγκεκριμένης μεθόδου, μια πρόσφατη 
ανασκόπηση της βάσης δεδομένων της Cochrane σε 6851 ασθενείς που υποβλήθηκαν κατά 
κύριο λόγο σε Κ/Χ επεμβάσεις έδειξε ότι ενώ το RIPC είναι μια ασφαλής πρακτική εν τούτοις 
δεν εξασκεί νεφροπροστατευτική δράση σε ισχαιμική νεφρική βλάβη.  Υπάρχουν όμως ισχυρές 
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ενδείξεις ότι το RIPC είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη της ΑΚΙ εξαιτίας ακτινοσκιαστικών 
παραγόντων. 

 Ενώ, η προαγωγή της νεφρικής βλάβης σε συνθήκες μη-ικανοποιητικού ελέγχου των επιπέδων 
γλυκόζης ορού περιεγχειρητικά φαίνεται να τεκμηριώνεται αρκετά ικανοποιητικά, αντίθετα 
από τα μέχρι σήμερα κλινικά δεδομένα δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι ο «εντατικός» 
περιεγχειρητικός έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης ορού, συμβάλλει στον περιορισμό της 
μετεγχειρητικής επιβάρυνσης της νεφρικής λειτουργίας, ενώ σχετίζεται με αυξημένα επεισόδια 
υπογλυκαιμίας. Αυξάνονται διαρκώς οι ενδείξεις ότι η σημαντική διακύμανση της γλυκόζης 
ορού είναι ανεξάρτητος δείκτης τόσο για την πρόκληση ΚΑΙ, όσο και για την αυξημένη 
θνητότητα των ασθενών. Με βάση αυτά τα δεδομένα, προτείνεται η αποφυγή τόσο της 
υπεργλυκαιμίας, όσο και των ταχέων μεταβολών της γλυκόζης με την εφαρμογή συνεχούς 
παρακολούθησης των επιπέδων αυτή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.  

 Η σοβαρή αναιμία συνοδεύεται από ελλάτωση της παροχής οξυγόνου στους ιστούς, ως 
συνέπεια της μείωσης της ικανότητας του αίματος για την μεταφορά του οξυγόνου. Η 
επερχόμενη νεφρική υποξία είναι παράγοντας που οδηγεί στην πρόκληση ΑΚΙ. Αναιμία με 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης < 8 mg/dL σχετίζονται με 4πλάσιο κίνδυνο εκδήλωσης ΑΚΙ. Από την 
άλλη όμως και η μετάγγιση ερυθρών έχει συσχετιστεί με την ΑΚΙ, γεγονός που εγείρει 
προβληματισμό ως προς τη διαχείριση της αναιμίας. 

 Προτείνεται η περιεγχειρητική εφαρμογή συνεχούς υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας 
(RRT) σε οξεία επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας έπειτα από μείζονες επεμβάσεις, με τη 
μορφή είτε της διαλλείπουσας αικαθάρσης ή της συνεχούς / διαλλείπουσας  αιμοδιήθησης ή 
αιμοδιαδιήθησης. Οι KDIGO κατευθυντήριες οδηγίες συστήνουν την έναρξη της RRT σε 
καταστάσεις σημαντικής αύξησης του κυκλοφορούντος όγκου αίματος ή όταν εκδηλώνονται 
σημαντικές διαταραχές της οξεοβασικής και ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. Ο ιδεώδης τύπος RRT, 
ο χρόνος έναρξής της και η διάρκειά της είναι υπό διερεύνηση. Η εφαρμογή της RRT σε μέτρια 
(KDIGO στάδιο 2) έναντι προχωρημένης (KDIGO στάδιο 3) επιβάρυνσης της νεφρικής 
λειτουργίας φαίνεται ότι βελτιώνει την έκβαση των ασθενών. Ιδεωδώς, θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μια προσέγγιση που θα βασίζεται στην αναγνώριση των υψηλού κινδύνου για 
νεφρική βλάβη ασθενών σύμφωνα με κλινικούς και σύγχρονους βιοχημικούς δείκτες, έτσι 
ώστε να επιτυγχάνεται αφενός μεν η έγκαιρη έναρξη της RRT, ενώ ταυτόχρονα να 
αποφεύγεται η μη-απαραίτητη έκθεση σε αυτή. 

Μετεγχειρητική προσέγγιση 

Ακολουθούνται οι ίδιοι κανόνες με τις δύο προηγούμενες χρονικές φάσεις δηλαδή 
εξασφάλιση της νεφρικής πίεσης άρδευσης, επάρκεια ενδοαγγειακού όγκου και αποφυγή 
νεφροτοξικών παραγόντων. 
 Εντατική μετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών, καθώς η εκδήλωση μετεγχειρητικών 

επιπλοκών (π.χ. αιμορραγία, λοιμώξεις, οξέα καρδιολογικά συμβάματα) σχετίζεται με την 
εμφάνιση νεφρικής δυσλειτουργίας. 
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 Σε περίπτωση εκδήλωσης σοβαρής AKI, η προσέγγιση θα πρέπει να εστιαστεί στην αποφυγή 
των άμεσων συνεπειών αυτής, όπως μεταβολική οξέωση, συμπτωματική ουραιμία και 
υπερκαλιαιμία και η εφαρμογή RRT (όπου αυτή καταστεί αναγκαία).  

 Δεδομένου ότι η AKI καθορίζεται από την μεταβολή της κρεατινίνης ορού και την παραγωγή 
ούρων, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η μετεγχειρητική ολιγουρία μπορεί να συνιστά μια 
φυσιολογική απάντηση σε πιθανή υποβολαιμία. Ωστόσο, παρόμοια νευροενδοκρινική 
απάντηση  στον πόνο, το ιστικό τραύμα και την χειρουργική επέμβαση μπορεί να οδηγήσει 
σε ολιγουρία χωρίς συνοδό αιμοδυναμική επιβάρυνση. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αυξημένη 
χορήγηση υγρών μπορεί να αποδειχθεί επιβλαβής. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η περιεγχειρητική επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας είναι μια σημαντική επιπλοκή με 
υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Δεδομένου ότι η κατηγοριοποίηση της νεφρικής βλάβης 
βασίζεται σε καθιερωμένη και ενιαία κατάταξη, είναι πλέον εφικτή η αναγνώριση της νεφρικής 
βλάβης και η αποσαφήνιση της επιδημιολογίας της. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ευθύνονται 
για την εκδήλωση AKI μετεγχειρητικά, μερικοί από τους οποίους είναι μη-τροποποιήσιμοι, όπως 
το είδος και ο επείγοντας χαρακτήρας της χειρουργικής επέμβασης, η ηλικία των ασθενών και οι 
συνοσηρότητες αυτών. 

Η εφαρμογή μιας εξατομικευμένης και πολυπαραγοντικής προσέγγισης κατά την 
περιεγχειρητική φροντίδα των ασθενών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου εμφάνισης νεφρικών επιπλοκών που σχετίζονται με την αναισθησία. Οι βασικοί άξονες 
της περιχειρητικής διαχείρισης των ασθενών αυτών είναι η αποφυγή: α) των νεφροτοξικών 
παραγόντων και της υπότασης, με την εφαρμογή στοχο-κατευθυνόμενης χορήγησης υγρών, τη χρήση 
αγγειοδραστικών ή ινοτρόπων παραγόντων, β) του υψηλού αναπνεόμενου όγκου κατά την εφαρμογή 
του μηχανικού αερισμού και γ) την υπεργλυκαιμία ή τη σημαντική μεταβλητότητα των επιπέδων 
γλυκόζης ορού. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Χρυσούλα ΣΤΑΧΤΑΡΗ 
 

ABSTRACT 

Orthopedic anesthesia requires facility with a wide range of techniques (GA, neuraxial, 
regional), comfort with the difficult airway, different ages, and a breadth of operations. Several 
features of orthopedic surgery deserve special consideration. Patients are at increased risk for both 
venous emboli and fat emboli and bone cement can cause hemodynamic instability. Furthermore, 
tourniquets add a unique set of considerations. Many of the procedures are associated with 
significant postoperative pain. Surgery on isolated extremities can be performed using a variety of 
regional anesthetic techniques for both anesthesia and postoperative analgesia. Recent literature has 
shown a benefit of regional anesthesia over general anesthesia with respect to mortality, morbidity, 
postoperative analgesia, and functional recovery. Of all the joints, knees are the most painful post-
operatively. Potential modalities should include epidural analgesia, nerve catheters, intra-articular 
injections, NSAIDs and, as a last resort, IV opiates. Surgical procedures on the spine and spinal cord 
are common and are performed for a wide variety of conditions. They range in complexity from 
minimally invasive, single-level decompression to highly complex, multi-stage extensive 
reconstruction. Anesthesia providers will increasingly care for patients having spine surgery as the 
population ages and clinical innovation and technological advancement continue. Many orthopedic 
and spine procedures require positioning that can compromise patient safety. Positions, where the 
operative field is above the heart, introduce the risk of an air embolus. Prone positioning introduces 
the risk of retinal artery occlusion. Lateral positioning requires the proper use of “axillary” rolls. 
Controlled hypotension can increase the risk of tissue ischemia or necrosis, thus extra care should be 
taken to ensure proper padding and alignment. Orthopedic and spine surgery can be associated with 
up to 10U of blood loss. Pre-donation, induced hypotension, tranexamic acid, cell saver and 
maintenance of normothermia should all be considered when developing a blood loss plan. This topic 
will discuss preoperative evaluation and intraoperative management of adult patients having elective 
orthopedic and spine surgery. 

Key words: orthopedic anesthesia, spinal anesthesia, bone cement implantation syndrome, tourniquet   
 

Η διαχείριση των ορθοπεδικών ασθενών απαιτεί ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων και γνώσεων. 
Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με πολλά είδη ορθοπεδικών επεμβάσεων, 
αναισθητικών τεχνικών, χειρουργικών θέσεων, τεχνικών μείωσης των απωλειών αίματος (χρήση 
tourniquet) και μετάγγισης, καθώς και με την διαχείριση μεγάλης έντασης μετεγχειρητικού πόνου. 
Επιπλέον, η έγκαιρη διάγνωση και η γρήγορη αντιμετώπιση σημαντικών επιπλοκών των 
ορθοπεδικών ασθενών, όπως το σύνδρομο εμφύτευσης τσιμέντου και λιπώδους εμβολής, καθώς 
και της πνευμονικής εμβολής, είναι καθοριστικής σημασίας.   

Α. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ 

1. Κάταγμα ισχίου 

Το 2018 δημοσιεύτηκε μια διεθνής ομοφωνία (International Fragility Fracture Network 
Delphi consensus statement on the principles of anaesthesia for patients with hip fracture) σχετικά 
με τις βασικές αρχές αντιμετώπισης των καταγμάτων του ισχίου. Στην ομοφωνία αυτή τονίζεται ο 
σημαντικός ρόλος του αναισθησιολόγου στη γενικότερη διαχείριση και έκβαση αυτών των 
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ασθενών και στην αναγκαιότητα ύπαρξης πρωτοκόλλων, αλλά και εκπαίδευσης των 
ειδικευομένων για τέτοιου είδους αναισθησία. Το χειρουργείο θα πρέπει να προγραμματίζεται 
εντός 48 ωρών από την άφιξη του ασθενούς στο νοσοκομείο και οι δόσεις των αναισθητικών θα 
πρέπει να προσαρμόζονται στην ηλικία των ασθενών.  

Τα κατάγµατα του ισχίου ταξινοµούνται σε ενδαρθρικά (υποκεφαλικά, βασεοαυχενικά, 
διαυχενικά) και εξωαρθρικά (διατροχαντήρια, περιτροχαντήρια και υποτροχαντήρια). Η απώλεια 
αίματος εξαρτάται από τη θέση του κατάγματος, γιατί η κεφαλή του μηριαίου λειτουργεί ως 
ίσχαιμος περίδεση (υποτροχαντήριο, διατροχαντήριο > βασεοαυχενικό > διαυχενικό, 
υποκεφαλικό). Στην Ελλάδα τα κατάγματα ισχίου υπολογίζονται σε 13.000 ετησίως, με συχνότητα 
αύξησης 2.000 κατάγματα την πενταετία. Το 27% των γυναικών που έχουν υποστεί κάταγμα 
ισχίου πεθαίνουν μέσα στον πρώτο χρόνο. 

Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών είναι 81 έτη και στο 95% των περιπτώσεων εμφανίζεται 
μετά από απλή πτώση σε οστεοπορωτικούς ασθενείς > 60 ετών. Οι ασθενείς αυτοί είναι συχνά 
υποβολαιμικοί και υποξαιμικοί. Η μη ορατή απώλεια αίματος και η μειωμένη πρόσληψη νερού 
προκαλούν την υποβολαιμία, ενώ ο συνδυασμός λιπώδους εμβολής, ατελεκτασιών από την 
κατάκλιση και η συνυπάρχουσα συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια σε ορισμένους, προκαλούν 
την υποξαιμία. 

Σε όλους τους ασθενείς απαιτείται standard monitoring (ΗΚΓ, μη επεμβατική μέτρηση Α.Π, 
SPO2, ETCO2, θερμοκρασία και ισοζύγιο υγρών). Άμεση μέτρηση της αρτηριακής πίεσης 
χρειάζονται οι υψηλού κινδύνου ασθενείς. Η συστολική πίεση δεν θα πρέπει να μειώνεται πέρα 
από το 25% της προεγχειρητικής τιμής και η μέση αρτηριακή πίεση θα πρέπει να διατηρείται στα 
60 mmHg. Συνήθως η απώλεια αίματος είναι 200-300 ml. Μεγάλη σημασία θα πρέπει να δοθεί και 
στην πρόληψη της υποθερμίας, τόσο με τη χορήγηση ζεστών υγρών, όσο και με κουβέρτες 
θερμαινόμενου αέρα. 

Η επιλογή της περιοχικής αναισθησίας για την χειρουργική αποκατάσταση κατάγματος 
ισχίου έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως μειωμένη απώλεια αίματος, μειωμένη εμφάνιση 
μετεγχειρητικού delirium και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. Επιπλέον, είναι οικονομικότερη 
έναντι της γενικής αναισθησίας. Παρόλο που σε μετα-αναλύσεις διαπιστώθηκε στατιστικά 
σημαντική μείωση της θνησιμότητας εντός 30 ημερών συγκριτικά με τη γενική αναισθησία, σε 
μεγάλες μελέτες παρατήρησης δεν αποδείχτηκε κάτι τέτοιο.  

 Η ενδοραχιαία δόση του τοπικού αναισθητικού θα πρέπει να είναι μειωμένη, καθώς οι 
περισσότεροι ασθενείς είναι ηλικιωμένοι με πολλά συνοδά νοσήματα και το επιθυμητό ύψος της 
αναισθησίας είναι χαμηλό (δερμοτόμιο Θ10). Επιπλέον, με τη χαμηλής δόσης ραχιαία αναισθησία 
(low-dose spinal anesthesia, πχ. 1.5 ml 0.5% heavy βουπιβακαΐνη) αποφεύγεται η διεγχειρητική 
υπόταση, που είναι η κυριότερη αιτία σοβαρών επιπλοκών μετά από αυτές τις επεμβάσεις. Η 
ενδοραχιαία συγχορήγηση οπιοειδούς (μέγιστη δόση fentanyl = 25 mcg) μαζί με το τοπικό 
αναισθητικό αυξάνει τη διάρκεια της μετεγχειρητικής αναλγησίας κατά δύο ώρες, όμως υπάρχει η 
πιθανότητα να αυξάνεται η εμφάνιση μετεγχειρητικής σύγχυσης. Η χορήγηση καταστολής θα 
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πρέπει να αποφεύγεται, καθώς αυξάνει την εμφάνιση σύγχυσης, την πιθανότητα υποαερισμού και 
εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου.  

Η εφαρμογή περιφερικού νευρικού αποκλεισμού θα πρέπει να γίνεται ιδανικά πριν από τη 
ραχιαία αναισθησία. Υπάρχουν δημοσιευμένες μελέτες που προτείνουν την εφαρμογή περιφερικού 
μπλοκ από εξειδικευμένο προσωπικό, ακόμα και κατά την άφιξη του ασθενούς στο τμήμα 
επειγόντων. Με τη μέθοδο αυτή ο ασθενής μπορεί να καθίσει και να συνεργαστεί καλύτερα για 
την εφαρμογή της ραχιαίας, αποφεύγοντας τη χορήγηση οπιοειδών ή κατασταλτικών. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που καθυστερήσει το χειρουργείο ή χορηγηθεί μικρή δόση τοπικού αναισθητικού 
ενδοραχιαία, με την εφαρμογή του block δεν θα υπάρχει πόνος κατά τη φάση σύγκλεισης του 
δέρματος. Προτιμάται ο αποκλεισμός του διαμερίσματος της λαγόνιας περιτονίας (Fascia iliaca 
block: FIB) από τον αποκλεισμό μηριαίου νεύρου, εκτός αν ο αποκλεισμός του μηριαίου νεύρου 
γίνει σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό του έξω μηροδερματικού νεύρου, ώστε να καλυφθεί και η 
περιοχή τομής του δέρματος. 

Αν χορηγηθεί γενική αναισθησία επιβάλλεται η μέτρηση του βάθους αναισθησίας. Ιδανικά, 
η γενική αναισθησία θα πρέπει να συνδυάζεται με κάποιον περιφερικό αποκλεισμό των κάτω 
άκρων (π.χ. αποκλεισμός του διαμερίσματος των ψοϊτών, του διαμερίσματος της λαγόνιας 
περιτονίας, του μηριαίου νεύρου, του έξω μηροδερματικού νεύρου). Ανεξάρτητα από την 
αναισθησία που θα εφαρμοστεί, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η χειρουργική αποκατάσταση του 
κατάγματος είναι η καλύτερη μέθοδος αναλγησίας.  

Κατά την παραμονή του ασθενούς στην ανάνηψη θα πρέπει να δίνεται σημασία σε  4 κυρίως 
σημεία: θερμοκρασία - αιματοκρίτης - διούρηση - ενυδάτωση. Αμέσως μετά το χειρουργείο 
σχεδόν οι μισοί ασθενείς έχουν θερμοκρασία σώματος < 36.5οC, ενώ το 90% είναι αναιμικοί, 
καθώς έχουν χάσει κατά μέσο όρο 2.5 g/dl αίματος περιεγχειρητικά. Στο 40% των ασθενών 
συνυπάρχει νεφρική δυσλειτουργία, η οποία επηρεάζει την κάθαρση των οπιοειδών και των 
κατασταλτικών, αυξάνοντας την πιθανότητα μετεγχειρητικής σύγχυσης. Η χορήγηση οξυγόνου θα 
πρέπει να συνεχιστεί το πρώτο 24ωρο μετεγχειρητικά. Η χορήγηση 1gr παρακεταμόλης 4 φορές 
ημερησίως είναι πολλές φορές επαρκής για τη μετεγχειρητική αναλγησία. Η χορήγηση οπιοειδών 
απαιτεί προσοχή στους ηλικιωμένους (μείωση της δόσης στο μισό και διπλασιασμός του 
μεσοδιαστήματος χορήγησης). 

2. Ολική αρθροπλαστική ισχίου 

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με πρόσθια ή πλάγια 
προσπέλαση. Στην οπισθοπλάγια προσπέλαση, ο ασθενής τοποθετείται σε πλάγια κατακεκλιμένη 
θέση, με τη χειρουργική πλευρά προς τα πάνω. Η θέση αυτή επιβαρύνει την οξυγόνωση, ειδικά  
στους παχύσαρκους και σε ασθενείς με σοβαρής μορφής αρθροπάθειες, λόγω διαταραχών στη 
σχέση αερισμού-αιμάτωσης. Θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από το άνω τμήμα του θώρακα του 
ασθενή ένα μαξιλάρι για την αποφυγή άσκησης υπερβολικής πίεσης στην μασχαλιαία αρτηρία και 
το βραχιόνιο πλέγμα από τον υποκείμενο ώμο. Η ολική αρθροπλαστική ισχίου έχει συσχετιστεί με 
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τρεις δυνητικώς θανατηφόρες σημαντικές επιπλοκές: σοβαρή αιμορραγία - σύνδρομο 
εμφύτευσης τσιμέντου - θρομβοεμβολή.  

Η αιμορραγία κατά την ολική αρθροπλαστική ισχίου ποικίλουν και επηρεάζονται από το 
είδος αναισθησίας. Η μέση απώλεια αίματος είναι 300-500 ml και αναμένεται άλλη τόση απώλεια 
μετεγχειρητικά. Κατά τις επεμβάσεις αναθεώρησης (revision) η απώλεια αίματος μπορεί να είναι 
1-2L. Αν διαγνωστεί αναιμία προεγχειρητικά (Hb < 12g/dL γυναίκες, Hb < 13g/dL άνδρες) και 
υπάρχει περιθώριο 3 εβδομάδων, θα πρέπει να δοθεί στον ασθενή σίδηρος από το στόμα. 
Διαφορετικά, μπορεί να χορηγηθεί σίδηρος ενδοφλεβίως ή ερυθροποιητίνη σε ασθενείς με σοβαρή 
αναιμία. Ομάδα και ορός για διασταύρωση αρκούν, εφόσον η διασταύρωση μπορεί να γίνει εντός 
30min. Σε επεμβάσεις αναθεώρησης 2 μονάδες αίματος πρέπει να είναι διασταυρωμένες από την 
αρχή του χειρουργείου. Η διατήρηση νορμοθερμίας με τη χρήση ζεστών υγρών και θερμαινόμενης 
κουβέρτας μειώνει σημαντικά την διεγχειρητική απώλεια αίματος. 

Το τρανεξαμικό οξύ (tranexamic acid) αναστέλλει την ινωδόλυση και έχει αντιαιμορραγικά 
αποτελέσματα. Σε μια πρόσφατη μέτα-ανάλυση από τους Fillingham et al. (Fillingham, Ramkumar 
et al. 2018) αποδείχτηκε ότι η χορήγηση του μειώνει τις απώλειες αίματος και την ανάγκη 
μετάγγισης κατά τις επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, χωρίς να είναι ξεκάθαρη η δόση, ο 
χρόνος και η οδός χορήγησης που υπερέχει. Πολλές μελέτες αναφέρουν ότι ο κίνδυνος 
φλεβοθρόμβωσης δεν αυξάνεται με τη χορήγηση τρανεξαμικού οξέος, ενώ ιδιαίτερη προσοχή 
χρειάζονται μόνο όσοι ασθενείς έχουν ιστορικό φλεβοθρόμβωσης και εμφράγματος του 
μυοκαρδίου.    

Μια από τις τεχνικές ελάττωσης της διεγχειρητικής αιμορραγίας είναι η ελεγχόμενη 
επισκληρίδια υπόταση, με αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, καθώς δεν έχει αποδειχθεί με μελέτες 
κατά πόσο είναι ασφαλής ως προς την αιμάτωση του εγκεφάλου και την πρόκληση εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Η μέση αρτηριακή πίεση προτείνεται να είναι 60mmHg, αν και στατιστικά σημαντική 
ελάττωση της απώλειας αίματος αποδείχτηκε ότι  επιτυγχάνεται σε ακόμα μικρότερες τιμές 
(50mmHg). 

Η εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση είναι η πιο κοινή επιπλοκή μετά από ολική αρθροπλαστική 
ισχίου, ακόμα και αν έχουν παρθεί προφυλακτικά μέτρα. Αν δεν δοθεί θρομβοπροφύλαξη το 
ποσοστό της μπορεί να φτάσει το 60% των ασθενών. Οι ασθενείς με ιστορικό εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωσης, καρκίνο, οικογενειακό ιστορικό φλεβοθρόμβωσης και όσοι είναι αφυδατωμένοι 
και κατακεκλιμένοι παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα θρομβοεμβολής. Η εφαρμογή περιοχικής 
αναισθησίας, η χρήση ελαστικών καλτσών και η συσκευή διαλείπουσας συμπίεσης, η χορήγηση 
ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους και η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς μειώνει τον 
κίνδυνο αυτό.  

Η εμφύτευση πρόθεσης του μηριαίου με τσιμέντο μπορεί να επιπλακεί από το σύνδρομο 
τοποθέτησης οστικού τσιμέντου (Βone Cement Implantation Syndrome, BCIS). Παράγοντες 
κινδύνου για αυτή την επιπλοκή αποτελούν η επέμβαση αναθεώρησης, οι προθέσεις μηριαίου με 
μακρύ στειλεό, η αρθροπλαστική ισχίου για παθολογικό κάταγμα, η προεγχειρητική πνευμονική 
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υπέρταση και η σημαντική καρδιακή νόσος (NYHA=3 ή 4). Το BCIS διακρίνεται σε τρεις 
κατηγορίας με βάση την κλινική εικόνα: βαθμού 1 - μέτρια υποξία (SPO2 < 94%) και υπόταση 
(πτώση συστολικής πίεσης > 20%), βαθμού 2 - σοβαρή υποξία (SPO2 < 88%) και υπόταση 
(πτώση της συστολικής πίεσης > 40%) ή ανεξήγητη απώλεια συνείδησης και βαθμού 3 - 
καρδιαγγειακή κατάρρευση.  

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για την αιτία του συνδρόμου, με πιο πιθανή τη δημιουργία και 
απελευθέρωση εμβόλων εξαιτίας της υψηλής ενδομυελικής πίεσης (συχνά > 300 mmHg) που 
αναπτύσσεται κατά την τοποθέτηση του τσιμέντου. Τα έμβολα είναι λίπος, μυελός των οστών, 
σωματίδια τσιμέντου, αέρας και οστικά σωματίδια και ανιχνεύονται στη δεξιά καρδιά με τη χρήση 
διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως αμέσως μετά την 
τοποθέτηση του τσιμέντου. Μέθοδοι πρόληψης του συνδρόμου είναι η νορμοβολαιμία και η καλή 
αναρρόφηση του χειρουργικού πεδίου πριν την τοποθέτηση του τσιμέντου. Επιπλέον, απαιτείται 
συχνή μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και αύξηση του εισπνεόμενου οξυγόνου κατά την 
τοποθέτηση του τσιμέντου. Οι α1 αγωνιστές θα πρέπει να είναι το φάρμακο εκλογής στα πλαίσια 
δυσλειτουργίας της δεξιάς κοιλίας και της αγγειοδιαστολής. Η καρδιαγγειακή κατάρρευση 
αντιμετωπίζεται σαν ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας και συστήνεται η επιθετική αναζωογόνηση με 
υγρά. 

3. Ολική αρθροπλαστική γόνατος  

Στις επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος, αντίθετα με τις επεμβάσεις αρθροπλαστικής στο 
ισχίο, χρησιμοποιείται ίσχαιμος περίδεση (tourniquet) στον μηρό, που μειώνει την απώλεια 
αίματος και βελτιώνει την απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου. Με τη λύση του tourniquet η 
απώλεια του αίματος συνήθως συνεχίζεται για 24 ώρες και την πρώτη ώρα μετεγχειρητικά μπορεί 
να φτάσει τα 500 mL. Οι επιπλοκές από την εφαρμογή του tourniquet μπορεί να είναι τοπικές ή 
συστηματικές (πίνακας 1).  

Η χορήγηση προφυλακτικής αντιβίωσης θα πρέπει να γίνεται 10-20 λεπτά πριν το 
φούσκωμα του tourniquet. Πριν τη πλήρωση του cuff με αέρα θα πρέπει να γίνεται απομάκρυνση 
του αίματος με ανύψωση του σκέλους στις 90 μοίρες για 5 λεπτά χωρίς αρτηριακή συμπίεση. Η 
χρήση ελαστικού επιδέσμου Esmarch για καλύτερη απομάκρυνση του αίματος αυξάνει τον 
κίνδυνο διασποράς καρκινικών κυττάρων και αποκόλλησης φλεβικών θρόμβων. Η βλάβη του 
σκέλους από την πίεση του tourniquet μειώνεται, αν χρησιμοποιηθεί cuff με διάμετρο 20% 
μεγαλύτερη από τη διάμετρο του άκρου και τοποθετηθεί βαμβακερός επίδεσμος κάτω από το cuff. 
Η μέγιστη διάρκεια εφαρμογής τoυ tourniquet δεν έχει διευκρινιστεί, αν και 1-1.5h ώρα είναι ένας 
γενικά αποδεκτός χρόνος. Όσο αυξάνεται η διάρκεια της ίσχαιμου περίδεσης, τόσο αυξάνεται ο 
κίνδυνος δημιουργίας εν τω βάθει φλεβικών εμβόλων. Η πίεση εμφύσησης θα πρέπει να ισούται 
με την διπλάσια τιμή της προεγχειρητικής συστολικής πίεσης του ασθενούς. 
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Πίνακας 1. Επιδράσεις της χρήσης tourniquet  

Tourniquet 
Αιμοδυναμικές 

αλλαγές 
Αιματολογικές 

αλλαγές 
Αλλαγές 

θερμοκρασίας 
Πνευμονικές 
διαταραχές 

Συμπίεση 

Αύξηση κεντρικής 
φλεβικής πίεσης, 

πνευμονικών 
αγγειακών 

αντιστάσεων, 
αρτηριακής πίεσης, 

σφύξεων 

Υπερπηκτικότητα 
Αύξηση 

θερμοκρασίας 

Αύξηση 
αναπνοών 

εξαιτίας πόνου 
από tourniquet 

Αποσυμπίεση 

Παροδική μείωση 
αρτηριακής πίεσης, 

σφύξεων, 

πιθανές αρρυθμίες 

Παροδική αύξηση 
ινωδόλυσης 

Μείωση 
θερμοκρασίας 

Αύξηση 
εκπνεόμενου 

διοξειδίου του 
άνθρακα 
εξαιτίας 

επαναιμάτωσης 
ισχαιμικής 
περιοχής 

 

Πόνος εμφανίζεται 30-60 min μετά την εφαρμογή του και η αύξηση των σφύξεων και της 
διαστολικής πίεσης είναι δείκτης πόνου. Η χορήγηση αναλγητικών και η αύξηση του βάθους 
αναισθησίας μπορεί να μην είναι αποτελεσματικές. Ενδείκνυται η χορήγηση b-blockers, όπως 
λαβηταλόλη. Επίσης, η χορήγηση κεταμίνης (0.25 mg/kg) πριν το φούσκωμα του cuff μπορεί να 
μειώσει την αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η σύντομη περίοδος υπότασης μετά την 
απελευθέρωση του tourniquet, ως αποτέλεσμα της γαλακτικής οξέωσης και της υπερκαλιαιμίας, 
μπορεί να προκαλέσει καταστολή του μυοκαρδίου σε ηλικιωμένους ασθενείς. 

Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος είναι σοβαρός. Βασικός 
στόχος, όπως και στις περισσότερες επεμβάσεις, είναι η μείωση της χορήγησης οπιοειδών. Η 
παρακεταμόλη θα πρέπει να δίνεται συστηματικά (π.χ. 1000 mg/ 6 ώρες), καθώς και τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη (max διάρκεια χορήγησης 10-14 ημέρες). Η χορήγηση 
γκαμπαπεντίνης ή πρεγκαμπαλίνης (αρχικά χαμηλή δόση π.χ. 100mg per os) συμβάλει στη 
μετεγχειρητική αναλγησία, όμως λόγω της υπνηλίας που προκαλούν προτείνεται η χορήγησή τους 
το βράδυ. Η διεγχειρητική χορήγηση κεταμίνης σε υποαναισθητικές δόσεις μειώνει τον 
μετεγχειρητικό πόνο και την εμφάνιση χρόνιου πόνου μετά από αρθροπλαστική γόνατος. 
Επιπλέον, και η δεξαμεθαζόνη, που δίνεται για τις αντιεμετικές της ιδιότητες, βοήθα στην 
αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου. Εκτός από τα 10mg δεξαμεθαζόνης εντός χειρουργείου, 
μπορεί να χορηγηθεί άλλη μια τέτοια δόση την πρώτη μέρα με πολύ καλά αποτελέσματα, εφόσον 
δοθεί προσοχή στους σακχαροδιαβητικούς ασθενείς.  
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Ο αποκλεισμός του μηριαίου νεύρου και η τοποθέτηση καθετήρα θεωρούνταν ιδανική 
τεχνική για μετεγχειρητική αναλγησία μετά από επεμβάσεις αρθροπλαστικής γόνατος. Η αδυναμία 
όμως του τετρακέφαλου μυός μετεγχειρητικά εμποδίζει την γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών. 
Για να αποφευχθεί το κινητικό block, προτείνεται η εφαρμογή περιφερικού αποκλεισμού στον 
πόρο των προσαγωγών του μηρού (adductor canal blocks-αποκλεισμός σαφηνούς και τμήματος 
του θυρεοειδούς νεύρου), που προσφέρει αισθητικό αποκλεισμό στη μπροστινή έσω επιφάνεια του 
γόνατος. Με την εφαρμογή των iPACK (Interspace between the Popliteal Artery and Capsule of 
the Knee) αποκλείεται αισθητικά η πίσω επιφάνεια του γόνατος. Εναλλακτικά, υπάρχουν 
ορθοπεδικοί χειρουργοί που εγχέουν μίγμα με τοπικά αναισθητικά μεγάλου όγκου (π.χ. 200 ml) 
ενδοαρθρικά για την επίτευξη μετεγχειρητικής αναλγησίας (Kumar, Kumar et al. 2018). 

4. Αρθροσκόπηση 

Οι περισσότερες αρθροσκοπικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται κυρίως στο γόνατο και 
κάποιες στην ποδοκνημική άρθρωση. Οι ασθενείς είναι γενικότερα πιο νέοι και με λιγότερα 
προβλήματα από τους ασθενείς των αρθροπλαστικών επεμβάσεων. Πολλές αρθροσκοπικές 
επεμβάσεις γίνονται σε εξωτερικούς ασθενείς, ως επεμβάσεις μιας ημέρας νοσηλείας. Δεν 
υπάρχουν απώλειες αίματος και ο μετεγχειρητικός πόνος είναι μέτριας έντασης.     

Σε εξωτερικούς ασθενείς προτείνεται γενική αναισθησία με λαρυγγική μάσκα και χορήγηση 
φεντανύλης (1 mcg/kg). Προεγχειρητικά μπορεί να χορηγηθεί παρακεταμόλη και κάποιο μη 
στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό. Η μορφίνη θα πρέπει να αποφεύγεται, καθώς αυξάνει 
τον μετεγχειρητικό έμετο, που είναι ένα σημαντικό κριτήριο εξόδου στους ασθενείς μιας μέρας 
νοσηλείας. Προβλήματα που σχετίζονται με τους κεντρικούς νευρικούς αποκλεισμούς στη 
χειρουργική εξωτερικών ασθενών είναι η απρόβλεπτη έναρξη και υποχώρηση του νευρικού 
αποκλεισμού, η επίσχεση ούρων και τα παροδικά νευρολογικά συμπτώματα (transient neurologic 
symptoms, TNS). Οι περιφερικοί αποκλεισμοί, λόγω της παρατεταμένης διάρκειάς τους αποφεύ-
γονται στις αρθροσκοπήσεις. Οι διαγνωστικές αρθροσκοπήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν 
μόνο με συνδυασμό εξωαρθρικών και ενδοαρθρικών εγχύσεων τοπικών αναισθητικών 
(συνδυασμός βραχείας και ταχείας διάρκειας τοπικών αναισθητικών, αλλά και μορφίνης).   

5. Ρήξη  χιαστού συνδέσμου 

Η αποκατάσταση της ρήξεως χιαστού συνδέσμου γίνεται αρθροσκοπικά και διαρκεί 1,5-2 h. 
Δεν υπάρχουν απώλειες αίματος και μετεγχειρητικός πόνος μπορεί να είναι μεγάλης έντασης. Για 
μετεγχειρητική αναλγησία προτείνεται αποκλεισμός του μηριαίου νεύρου με μακράς διάρκειας 
τοπικά αναισθητικά, γιατί υπερτερεί των ενδοαρθρικών εγχύσεων. Είναι σημαντικό να διατίθεται 
στον ασθενή ένας κηδεμόνας γόνατος πριν την κινητοποίηση, λόγω αδυναμίας του τετρακέφαλου 
μυός από τον αποκλεισμό του μηριαίου νεύρου. 

6. Επεμβάσεις ποδοκνημική άρθρωση και άκρου ποδός 

Η περιοχική αναισθησία προτιμάται τις περισσότερες φορές για επεμβάσεις της 
ποδοκνημικής άρθρωσης και του άκρου ποδός. Στον πίνακα 2 αναφέρονται οι συνηθέστερες 
επεμβάσεις και η προτεινόμενη αναισθητική τεχνική. 
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Πίνακας 2. Συχνότερες επεμβάσεις της ποδοκνημικής άρθρωσης και άκρου ποδός 

Επεμβάσεις Ίσχαιμος 
περίδεση 

Ισχιακό* 
+ 
Σαφηνές 
block 
+ 
sedation 

Ισχιακό* 
block 
+ 
GA 

Ραχιαία 
ή EPD 
αναισθησία 

Ankle  
block 

Ισχιακό  
+ 
Μηριαίο  
block 

Hallux vagus Ποδοκνημική  + +/- +/- + - 
Μετατάρσια Ποδοκνημική  

ή γαστροκνημία 
+ + + +/- + 

Ποδοκνημική 
άρθρωση 

Μηρό - + + - + 

*ιγνυακή προσπέλαση, GA = γενική αναισθησία, EPD = επισκληρίδιος αναισθησία 

 
Β. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ  

Οι χειρουργικές επεμβάσεις των άνω άκρων, από τον ώμο έως την άκρα χείρα, μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με επιτυχία με αποκλεισμό του βραχιονίου πλέγματος σε αρκετά σημεία πριν 
τη διακλάδωσή του σε περιφερικά νεύρα.  

1. Επεμβάσεις ώμου  

Το πιο κοινό χαρακτηριστικό τον επεμβάσεων που αφορούν τον ώμο είναι ο έντονος πόνος. 
Δεν μπορεί να προβλεφθεί ούτε η έντασή του, ούτε η διάρκειά του, αν και το πιο κρίσιμο είναι το 
πρώτο 48ωρο.  

Η συνηθέστερη θέση τοποθέτησης του ασθενή για επεμβάσεις στον ώμο είναι η ημικαθιστή 
θέση (beach chair) (Higgins, Frank et al. 2017). Ο ασθενής συνήθως τοποθετείται απέναντι από το 
μηχάνημα αναισθησίας, γεγονός που επιβάλει την καλή στερέωση του ενδοτραχειακού σωλήνα. Η 
φλεβική γραμμή (με προέκταση) και το πιεσόμετρο τοποθετούνται στο αντίθετο χέρι από την 
επέμβαση. Απαιτείται σωστή στερέωση της κεφαλής με ιμάντες, καθώς υπάρχει κίνδυνος 
ισχαιμίας του νωτιαίου μυελού από το τέντωμα της αυχενικής μοίρας κατά την απότομη κάμψη 
του αυχένα, σε συνδυασμό με τις μειωμένες αιμοδυναμικές παραμέτρους. Ένας επιπλέον κίνδυνος 
από την ημικαθιστή θέση είναι η εμβολή από αέρα.  

Θα πρέπει να δοθεί σημασία στον υπολογισμό της αρτηριακής πίεσης στην ημικαθιστή 
θέση. Η τιμή της πίεσης, αν το πιεσόμετρο τοποθετηθεί στο χέρι ή στο πόδι, είναι συνήθως  
15 mmHg ή 25 mmHg αντίστοιχα μεγαλύτερη της πίεσης στον εγκέφαλο (Choi, Lee et al. 2012). 
Τα επεισόδια βραδυκαρδίας με συνοδό υπόταση (Hypotensive Bradycardic Episodes) 
εμφανίζονται με συχνότητα 20% σε επεμβάσεις ώμου σε ημικαθιστή θέση υπό διασκαληνικό 
αποκλεισμό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η αιτία είναι το καρδιακό ανασταλτικό αντανακλαστικού 
Βezold-Zarisch, το οποίο εκλύεται ως απάντηση στον ελαττωμένο όγκο αίματος στις κοιλίες 
(φλεβική στάση στην καθιστή θέση).    
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Σε επεμβάσεις ώμου χορηγείται συνήθως γενική αναισθησία σε συνδυασμό με διασκαληνικό 
αποκλεισμό του βραχιονίου πλέγματος. Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση διαπιστώθηκε ότι οι 
ασθενείς που χειρουργήθηκαν για αρθροσκόπηση ώμου και τους χορηγήθηκε γενική αναισθησία 
σε συνδυασμό με διασκαληνικό block, εμφάνισαν λιγότερες σφύξεις, μικρότερη συστολική πίεση, 
ταχύτερη αποδιασωλήνωση και καλύτερη μετεγχειρητική αναλγησία, συγκριτικά με τους ασθενείς 
που τους χορηγήθηκε μόνο γενική αναισθησία (Yan, Zhao et al. 2018). Με τη χρήση του υπερήχου 
η εφαρμογή του block γίνεται πιο γρήγορα και ο μικρότερος όγκος των τοπικών αναισθητικών που 
χορηγείται μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών, όπως η τοξικότητα από τοπικά 
αναισθητικά (Grosh and Elkassabany 2018). Το διασκαληνικό μπλοκ αντενδείκνυται σε ασθενείς 
με ετερόπλευρη πάρεση φρενικού και παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. Το σύνδρομο Horner, η 
πάρεση φρενικού νεύρου και η τρώση της έξω σφαγίτιδας φλέβας είναι οι κύριες παρενέργειές 
του. Κατά την υπερηχογραφική εφαρμογή του διασκαληνικού αποκλεισμού χορηγούνται 15ml 
τοπικού αναισθητικού (π.χ. 10 ml xylocaine 1% και 5 ml ropivacaine 0.5%). Διεγχειρητικά, οι 
ανάγκες για επιπλέον αναλγησία είναι ελάχιστες, εκτός από τη φάση χειρισμών στον γληνοειδή 
σύνδεσμο, ο οποίος δέχεται νεύρωση από την Τ2 ρίζα, που δεν καλύπτεται με τον διασκαληνικό 
αποκλεισμό. Εναλλακτικά, θα πρέπει να χορηγείται μορφίνη ενδοφλεβίως και έγχυση τοπικού 
αναισθητικού στο τραύμα. 

Η διάρκεια αναλγησίας μετά από μια δόση (single injection block) τοπικού αναισθητικού 
περιορίζεται εξαιτίας φαρμακολογικών παραγόντων. Οι περιφερικοί αποκλεισμοί του άνω άκρου 
σπάνια ξεπερνούν σε διάρκεια τις 18 ώρες, ακόμα και αν χρησιμοποιηθούν και άλλες 
φαρμακευτικές ουσίες εκτός από το τοπικό αναισθητικό, όπως η κλονιδίνη, η δεξμεδετομιδίνη ή η 
δεξαμεθαζόνη. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ή οι μεγαλύτεροι όγκοι τοπικού αναισθητικού 
μπορεί να μειώσουν την ικανοποίηση του ασθενούς, εξαιτίας του κινητικού block που προκαλούν. 
Επιπλέον, μετά από single-injection blocks, υπάρχει ο κίνδυνος εμφάνισης rebound υπεραλγησίας, 
αυξάνοντας τον μετεγχειρητικό πόνο των πρώτων 48 ωρών (48-hour worst pain window). Η 
τοποθέτηση καθετήρα κατά την εφαρμογή του διασκαληνικού αποκλεισμού για συνεχή έγχυση 
είναι μια επιλογή για καλύτερο έλεγχο του μετεγχειρητικού πόνου (π.χ. bolus πριν την έναρξη,  
3 ml/hr διαλύματος 200 ml Ropivacaine 0.2%, 5 ml κατ’επίκληση / 20min, max 18 ml/h). Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επιπλοκές του καθετήρα, όπως η λάθος τοποθέτηση ή η 
μετακίνησή του και για τον λόγο αυτό χρειάζεται μετεγχειρητική παρακολούθηση από 
εξειδικευμένη ομάδα.  

Άλλη επιλογή για μετεγχειρητική αναλγησία είναι η έγχυση τοπικού αναισθητικού μέσα 
στην άρθρωση ή ενδομυϊκά. Νεότερες έρευνες επισημαίνουν τον κίνδυνο πρόκλησης χονδρόλυσης 
μετά από συνεχείς εγχύσεις τοπικού αναισθητικού (Gulihar, Robati et al. 2015). Ένα νεότερο 
τοπικό αναισθητικό, η λιποσωμιακή βουπιβακαΐνη (liposomal bupivacaine) (Malik, Kaye et al. 
2017) εμφανίζει μεγάλη διάρκεια δράσης (περίπου 72 ώρες). Τα αποτελέσματα της δράσης της 
είναι αμφιλεγόμενα, καθώς σε μετα-ανάλυση δεν βρέθηκε στατιστική σημαντική διαφορά στην 
επίτευξη μετεγχειρητικής αναλγησίας όταν χορηγήθηκε στην άρθρωση συγκριτικά με το 
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διασκαληνικό block. Η σωστή θέση του ασθενούς μετεγχειρητικά είναι σημαντική για την 
αντιμετώπιση του πόνου (καθιστή θέση με ένα μαξιλάρι κάτω από τον αγκώνα). 

2. Επέμβαση στον αγκώνα και άκρα χείρα 

Στις επεμβάσεις στον αγκώνα και άκρα χείρα εφαρμόζεται ίσχαιμος περίδεση, με πίεση 
εμφύσησης: συστολική αρτηριακή πίεση + 50 mmHg. Οι ασθενείς με καλό αποκλεισμό του 
βραχιονίου πλέγματος μπορούν να ανεχτούν για 60-90 min την ισχαιμία του άνω άκρου. Αν 
εξακολουθεί να υπάρχει πόνος από τον ίσχαιμο προτείνεται να γίνει αποκλεισμός του 
μεσοπλεύριου-βραχιόνιου νεύρου (intercostobrachial nerve=δερματικός κλάδος του δεύτερου 
μεσοπλεύριου νεύρου/Θ2) πάνω από το ύψος της περίδεσης (5 ml xylocaine 1%). Για επεμβάσεις 
στον αγκώνα, τόσο ο υπερκλείδιος όσο και ο υποκλείδιος αποκλεισμός του βραχιονίου 
πλέγματος είναι καλές επιλογές περιοχικής αναισθησίας με παρόμοια αποτελέσματα ως προς την 
ποιότητα της αναισθησίας και την έναρξη της δράσης του αποκλεισμού (Dhir, Brown et al. 2018). 
Η μασχαλιαία προσπέλαση του βραχιονίου πλέγματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε 
επέμβαση στην άκρα χείρα. Μεμονωμένοι νευρικοί αποκλεισμοί στο μέσο, ωλένιο ή κερκιδικό 
νεύρο μπορεί να ενισχύσουν το αποτέλεσμα ενός μερικά ικανοποιητικού αποκλεισμού που έγινε 
ψηλότερα στο άνω άκρο.   

Γ. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 

Οι επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη μπορεί να αφορούν οποιοδήποτε σημείο από την 
αυχενική έως την οσφυοϊερά μοίρα. Παρουσιάζονται με τις εξής 4 παθολογίες: αποσυμπίεση του 
νωτιαίου μυελού ή των νευρικών ριζών, τραύμα, εκτομή καρκινικού όγκου και διόρθωση των 
παραμορφώσεων της σπονδυλικής στήλης (π.χ. σκολίωση).     

Προεγχειρητικός έλεγχος: Σε όλους τους ασθενείς ακολουθούνται οι γενικές 
προεγχειρητικές οδηγίες, με πιο ενδελεχή έλεγχο σε πολύπλοκα χειρουργεία, όπως στις 
επεμβάσεις σκολίωσης. Η θωρακική σκολίωση περιορίζει τη θωρακική κοιλότητα με αποτέλεσμα 
μείωση της ενδοτικότητας του θωρακικού τοιχώματος και αναπνευστική διαταραχή περιοριστικού 
τύπου. Πολλοί ασθενείς με σκολίωση έχουν μειωμένη ζωτική χωρητικότητα, μειωμένη ολική 
χωρητικότητα και φυσιολογικό υπολειπόμενο όγκο. Πρέπει να γίνεται σπιρομέτρηση, για να 
καθοριστεί η έκταση της επέμβασης που επιτρέπεται, αλλά και η ανάγκη για μετεγχειρητική 
αναπνευστική υποστήριξη. Η υποξαιμία, λόγω κυψελιδικού υποαερισμού, είναι η κυριότερη 
διαταραχή των αεριών αίματος. Η χρόνια υποξαιμία προκαλεί αυξημένες πνευμονικές αγγειακές 
αντιστάσεις, που οδηγούν σε πνευμονική καρδία. Η πνευμονική υπέρταση και η υπερτροφία 
δεξιάς κοιλίας πρέπει να εκτιμούνται με υπερηχοκαρδιογράφημα. Επιπλέον, κατά τον 
προεγχειρητικό έλεγχο σε όλους τους ασθενείς με παθολογία στην σπονδυλική στήλη θα πρέπει να 
γίνεται πλήρης νευρολογικός έλεγχος και καταγραφή των ευρημάτων.  

Θέση: Κατά την τοποθέτηση των ασθενών στο χειρουργικό τραπέζι για επεμβάσεις στη 
σπονδυλική στήλη απαιτείται, εκτός από μεγάλη προσοχή, εμπειρία και καλή συνεργασία. Ιδανικά 
χρειάζονται 6 άτομα (ο αναισθησιολόγος στη κεφαλή, ένας στα πόδια και από δύο άτομα στο 
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πλάι/ένας από αυτούς τους πέντε θα πρέπει να είναι ο χειρουργός) για την τοποθέτηση στην πρηνή 
θέση. Μια από τις πιθανές επιπλοκές από την πρηνή θέση είναι η κάμψη ή η μετατόπιση του 
ενδοτραχειακού σωλήνα (απαιτείται καλή στερέωση) και το οίδημα του ανώτερου αεραγωγού. 
Καλύτερα η κεφαλή και ο αυχένας να είναι σε ουδέτερη θέση, καθώς η στροφή του αυχένα μπορεί 
να προκαλέσει διαταραχή της αιματικής ροής στον εγκέφαλο. Προσοχή χρειάζεται στα σημεία 
πίεσης, όπως μύτη, αγκώνας, γόνατα και αστράγαλος. Οι οφθαλμοί χρειάζονται προσοχή και καλή 
προφύλαξη, καθώς η πρηνής θέση σχετίζεται με περιεγχειρητική απώλεια όρασης. Αν η επέμβαση 
διαρκεί πολλή ώρα, ίσως θα ήταν σκόπιμος ο τακτικός έλεγχος των σημείων πίεσης και η 
μετακίνησή τους.  

Η πίεση στην κοιλιά, λόγω συμπίεσης των φλεβών, μπορεί να προκαλέσει υπόταση (εξαιτίας 
φλεβικής στάσης) και αύξηση της αιμορραγίας στο χειρουργικό πεδίο (εξαιτίας διάτασης των 
επισκληρίδιων φλεβών). Επιπλέον, η πίεση στην κοιλιά αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση, μειώνει 
τη θωρακική ευενδοτότητα και αυξάνει την πιθανότητα ατελεκτασιών στις βάσεις των πνευμόνων. 
Στα άνω άκρα λόγω της απαγωγής έχουμε διάταση του βραχιονίου πλέγματος, ενώ στα κάτω άκρα 
με την κάμψη των ισχύων μπορεί να έχουμε απόφραξη μηριαίας φλέβας και εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωση.  

Αναισθησία: Η διασωλήνωση των ασθενών με αστάθεια της σπονδυλικής στήλης είναι 
πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. Καμία τεχνική δεν έχει αποδειχθεί ότι υπερτερεί της άλλης. 
Συνήθως αφαιρείται για την διασωλήνωση το μπροστινό μέρος του αυχενικού κολάρου και ένα 
δεύτερο άτομο κρατά ακίνητη την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Η ινοπτική 
διασωλήνωση με τον ασθενή σε εγρήγορση και υπό καταστολή είναι και η ενδεδειγμένη μέθοδος 
αντιμετώπισης για ασθενείς με προβλεπόμενο δύσκολο αεραγωγό και αστάθεια της αυχενικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και το video-
λαρυγγοσκόπιο, ώστε να περιοριστεί η κίνηση του αυχένα. Οι επανορθωτικές επεμβάσεις της 
σπονδυλικής στήλης στα ανώτερα θωρακικά επίπεδα με πρόσθια προσπέλαση απαιτούν την 
απομόνωση του ενός πνεύμονα με ενδοτραχειακό σωλήνα διπλού αυλού ή με βρογχικό 
αποκλειστή για επεμβάσεις πρόσθιας και οπίσθιας σπονδυλοδεσίας σε ένα χρόνο. 

Μετά τη διασωλήνωση θα πρέπει να στερεωθεί με προσοχή ο τραχειοσωλήνας, με 
αυτοκόλλητη ταινία και όχι με φακαρόλα. Οι περισσότεροι αναισθησιολόγοι προτιμούν τον 
σπιράλ ενδοτραχειακό σωλήνα με cuff. Απαιτείται επανεκτίμηση της θέσης του, αλλά και του 
αερισμού στην πρηνή θέση, πριν ξεκινήσει η επέμβαση. Σε περίπτωση ατυχηματικής 
αποδιασωλήνωσης στην πρηνή θέση, η γρήγορη τοποθέτηση μιας υπεργλωττιδικής συσκευής 
αερισμού μπορεί να είναι η λύση μέχρι να τοποθετηθεί ο ασθενής ύπτια και να διασωληνωθεί εκ 
νέου. 

Συνήθως, προτιμάται η ολική ενδοφλέβια αναισθησία με την προσθήκη ή όχι εισπνεόμενου 
αναισθητικού (0.5-1 MAC). Χρειάζεται προσοχή στη διατήρηση της θερμοκρασίας με δύο 
θερμαινόμενες κουβέρτες (άνω και κάτω από το χειρουργικό πεδίο) και υγρά. Θα πρέπει να 
τοποθετείται αρτηριακή γραμμή σε όσες επεμβάσεις προβλέπεται μεγάλη απώλεια αίματος ή ο 
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ασθενής είναι αυξημένου χειρουργικού κινδύνου. Επιπλέον, καλό θα είναι να τοποθετούνται δύο 
φλεβικές γραμμές, καθώς λόγω της θέσης είναι δύσκολη η φλεβοκέντηση. Τοποθέτηση κεντρικής 
φλεβικής γραμμής χρειάζεται όταν προβλέπεται χορήγηση αγγειοσυσπαστικών παραγόντων και 
όταν ο ασθενής να μεταφερθεί μετεγχειρητικά σε ΜΕΘ. Οι απόλυτες τιμές μέτρησης της 
κεντρικής φλεβικής πίεσης δεν είναι αξιόπιστες στην πρηνή θέση, όμως οι μεταβολές των τιμών 
μπορούν να εκτιμηθούν. Η ελεγχόμενη υπόταση μπορεί να μειώσει τις απώλειες αίματος, όμως η 
μέση αρτηριακή πίεση θα πρέπει να διατηρείται μεγαλύτερη από 60mmHg και να ελέγχεται με 
άμεση μέτρηση. Η αναισθησία με ελεγχόμενη υπόταση πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε 
ενήλικες με καρδιαγγειακή νόσο. Η άρδευση του νωτιαίου μυελού μπορεί να είναι εξαιρετικά 
ευαίσθητη σε χαμηλές πιέσεις άρδευσης.   

Απώλεια αίματος: Η απώλεια αίματος μπορεί να είναι σημαντική και απαιτείται 
προσεκτική παρακολούθηση και καλές φλεβικές γραμμές. Σε κάποιες περιπτώσεις τοποθετείται 
σύστημα ανάκτησης αίματος και αυτομετάγγισης (cell salvage). Σε όλες τις επεμβάσεις χρειάζεται 
ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος και ορός για διασταύρωση, ενώ σε πολύπλοκα και πολύωρα 
χειρουργεία (σπονδυλοδεσίες, σκολιώσεις, κατάγματα, εκτομή όγκων) θα πρέπει να είναι έτοιμες 
διασταυρωμένες φιάλες αίματος. Το μέγεθος της απώλειας αίματος επηρεάζεται από τη 
χειρουργική τεχνική, τη διάρκεια της επέμβασης, τον αριθμό των επιπέδων σπονδυλοδεσίας, τη 
μέση αρτηριακή πίεση, τις διαταραχές αιμοπεταλίων, τις διαταραχές πηκτικότητας από αραίωση 
και την πρωτοπαθή ινωδόλυση.  

Monitoring: Το διεγχειρητικό νευροφυσιολογικό περιλαμβάνει δύο κύριες δοκιμασίες, τα 
σωματοαισθητικά (SomatoSensoryEvokedPotensials/SSEPs), που χρησιμοποιούνται ευρέως, και 
τα κινητικά (MotorEvokedPotensials/MEPs) προκλητά δυναμικά. Πολυάριθμοι φυσιολογικοί και 
φαρμακολογικοί παράγοντες επηρεάζουν το νευροφυσιολογικό monitoring, μεταξύ των οποίων η 
υπόταση, η υποθερμία, η αναιμία και τα αναισθησιολογικά φάρμακα. Τα MEPs είναι πιο 
ευαίσθητα από τα SSEPs στα αναισθησιολογικά φάρμακα. Και οι εισπνεόμενοι και οι ενδοφλέβιοι 
αναισθητικοί παράγοντες καταστέλλουν τα σήματα των προκλητών δυναμικών, ωστόσο για 
ισοδύναμες συγκεντρώσεις MAC οι εισπνεόμενοι παράγοντες προκαλούν μεγαλύτερη μείωση. Αν 
χρησιμοποιείται πτητικό αναισθητικό, η συγκέντρωση πρέπει να διατηρείται στο 0.5-1 MAC και 
να μη μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Τα ενδοφλέβια αναισθητικά έχουν ελάχιστη 
επίδραση στα SSEPs, με εξαίρεση την ετομιδάτη και την κεταμίνη. Η συνεχής χορήγηση 
προποφόλης 100-200 mcg/kg/min είναι καλά ανεκτή. Όσο για τα μυοχαλαρωτικά αυτά δεν 
επηρεάζουν τα SSEP, αντιθέτως ευνοούν την καλύτερη καταγραφή τους. Οι υψηλές συνεχείς 
δόσεις οπιοειδών δεν επηρεάζουν τα SSEPs, όμως οι μεγάλες bolus δόσεις οπιοειδών πρέπει να 
αποφεύγονται σε κρίσιμα σημεία καταγραφής κατά την επέμβαση. 

Αν κατά την επέμβαση υπάρξει μεταβολή των προκλητών δυναμικών, εκτός από τους 
χειρισμούς του χειρουργού, θα πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση εισπνεόμενου αναισθητικού, να 
αυξάνεται η μέση αρτηριακή πίεση >75 mmHg για καλύτερη αιμάτωση του νωτιαίου μυελού, να 
διορθώνονται τυχόν μεταβολικές διαταραχές και να ελέγχεται η θέση και η θερμοκρασία του 



95 
 

ασθενή. Προτείνεται και η έγχυση στεροειδών, χωρίς όμως ισχυρές αποδείξεις για την 
αποτελεσματικότητά τους.  

Πόνος: Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από απλές επεμβάσεις μικροδισκεκτομής μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με παρακεταμόλη και μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και έγχυση τοπικού 
αναισθητικού στο χειρουργικό τραύμα, ενώ οπιοειδή χορηγούνται μετά από πιο σύνθετες 
επεμβάσεις. Σε επεμβάσεις σκολίωσης θα μπορούσε να τοποθετηθεί μετά το τέλος της επέμβασης 
επισκληρίδιος καθετήρας (ένα επίπεδο πάνω από την τομή) για ελεγχόμενη από τον ασθενή 
έγχυση τοπικού αναισθητικού και οπιοειδούς. Επιπλέον, υποαναισθητικές δόσεις κεταμίνης 
ελαττώνουν τον μετεγχειρητικό πόνο μετά από επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας. Γενικά, όπως σε όλες 
τις επεμβάσεις, η πολυπαραγοντική αναλγησία είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης 
του μετεγχειρητικού πόνου.  

Απώλεια όρασης: Η μετεγχειρητική απώλεια της όρασης εμφανίζεται με συχνότητα 
1:30.000 επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και έχει διάφορες κατηγορίες και αιτιολογίες. Γενικά, 
θα πρέπει οι ασθενείς να ενημερώνονται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο για την πιθανή αυτή 
επιπλοκή. Οι επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας (> 6h) και η μεγάλη απώλεια αίματος (>1000 ml) 
θεωρούνται από τις πιθανότερες αιτίες. Το άρρεν φύλο, η υπέρταση, η αρτηριοσκλήρυνση και ο 
σακχαρώδης διαβήτης είναι σημαντικοί παράγοντες κινδύνου. Το επίπεδο της κεφαλής θα πρέπει 
να είναι στο ίδιο επίπεδο ή πιο ψηλά από το επίπεδο της καρδίας, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα 
φλεβικής στάσης. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση μεγάλου όγκου κρυσταλλοειδών 
(Feix and Sturgess 2014). 

Περιοχική αναισθησία: Ελάχιστες δημοσιεύσεις υπάρχουν σχετικά με την ασφάλεια  
χορήγηση περιοχικής αναισθησίας για επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη. Η ραχιαία ή η 
επισκληρίδιος αναισθησία εφαρμόζεται για επεμβάσεις μικροδισκεκτομής, οσφυϊκής ή κατώτερης 
θωρακικής μοίρας, σε ένα ή δύο επίπεδα. Τα πλεονεκτήματα της περιοχικής αναισθησίας είναι ο 
μικρότερος χρόνος παραμονής του ασθενούς στο χειρουργείο, η μικρότερη συχνότητα εμφάνισης 
ναυτίας και έμετου και η μείωση της διεγχειρητικής απώλειας αίματος, συγκριτικά με τη γενική 
αναισθησία. Η μειωμένη απώλεια αίματος οφείλεται στο συμπαθητικό block της περιοχικής 
αναισθησίας, που προκαλεί αγγειοδιαστολή και υπόταση, και στη διατήρηση της αυτόματης 
αναπνοής, που δεν αυξάνει την ενδοθωρακική πίεση και την φλεβική στάση στις επισκληρίδιες 
φλέβες, όπως η μηχανική αναπνοή. Επιπλέον, ο ασθενής μπορεί να τοποθετήσει καλύτερα το άνω 
μέρος του σώματος και να παραπονεθεί για πιθανά σημεία πίεσης. Η διάρκεια όμως των πιο 
πολύπλοκων χειρουργείων της σπονδυλικής στήλης και ο μη εξασφαλισμένος αεραγωγός σε μια 
τόσο δύσκολα προσιτή θέση είναι σημαντικά μειονεκτήματα της περιοχικής αναισθησίας.          
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EΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
(QUALITY ASSURANCE, QUALITY ASSESMENT-QA) 

Παναγιώτα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η πρόοδος των αναισθησιολογικών τεχνικών, η διαθεσιμότητα νεότερων φαρμάκων και 
συσκευών παρακολούθησης (monitor), η εφαρμογή νεότερων ιατρονομικών νομοθεσιών, η 
αύξηση της ενημέρωσης του κοινού και η επαγγελματική ανταγωνιστικότητα υποχρεώνουν την 
διασφάλιση ποιοτικών αναισθησιολογικών υπηρεσιών. Η διασφάλιση ποιότητας (quality 
assurance) χαρακτηρίζεται ως μία οργανωμένη διαδικασία που αποτιμά και βαθμολογεί υπηρεσίες 
υγείας για να βελτιώσει την ιατρική πρακτική ή την ποιότητα φροντίδας. Ο στόχος της 
διασφάλισης ποιότητας είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο αναισθησιολογικής φροντίδας με 
εστίαση στην ασφάλεια των ασθενών κατά την περιεγχειρητική περίοδο, στη μείωση του 
περιεγχειρητικού κινδύνου και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας μέσω αυτοελέγχου. Η 
ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η εμπειρία των ασθενών όσον αφορά στο σύνολο της 
αναισθησιολογικής παρέμβασης είναι βασικοί δείκτες για τη μέτρηση της ποιότητας της 
αναισθησίας στη μοντέρνα κλινική πράξη.  

Η ανάγκη για διασφάλιση ποιότητας 

Πολλές νεωτεριστικές προσπάθειες έχουν γίνει παγκοσμίως από αναισθησιολόγους για την 
βελτίωση της μεθοδολογίας στη μέτρηση και καταγραφή της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικές μεθόδους εμπεριέχει την ανατροφοδότηση (feedback) από 
χειρουργούς και ασθενείς για την βελτίωση της αναισθησιολογικής ποιότητας. Η συνεχής 
επαγρύπνηση για τη μέτρηση της ποιότητας είναι απαραίτητη, η οποία και μπορεί να εκτιμηθεί με 
ανάλογο έλεγχο και να συνεισφέρει έτσι στην βελτίωση των πρότυπων φροντίδας. Ο έλεγχος είναι 
απαραίτητος για να: 

1) Αναγνωρίσει και κατανοήσει τους υπεύθυνους παράγοντες για τα διαφορετικά επίπεδα της 
ποιότητας φροντίδας 

2) Αναγνωρίσει και απαντήσει σε πιθανές ευκαιρίες για τη βελτίωση πρότυπων στην 
αναισθησιολογική φροντίδα 

3) Μετρήσει τη σημασία των αλλαγών που εφαρμόζονται από την εκάστοτε αναισθησιολογική 
υπηρεσία 
Η διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας είναι ελλειπής όταν απλώς αναγνωρίζονται οι 

μετρούμενοι δείκτες. Για την στήριξη και βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου η μέθοδος της 
συλλογής στοιχείων πρέπει να είναι ενδελεχής και με αποτελεσματική ανατροφοδότηση. 
Διαφάνεια, αξιοπιστία, μετρητικότητα, ευκαμψία στη βελτίωση και κυρίως ύπαρξη επιστημονικής 
πλατφόρμας είναι οι απαραίτητες παράμετροι για να εξυπηρετήσουν ως αποτελεσματικό ποιοτικού 
δείκτη. 



98 
 

Το 1979 η Κοινή Επιτροπή για την Επικύρωση των Νοσοκομείων (Joint Commission on 
Accreditation of Hospitals-JCAH) σύστησε ένα μοντέλο διασφάλισης ποιότητας, με στόχο να 
εστιάσει όλες τις ποιοτικές λειτουργίες στη λύση προβλημάτων και να τις συντονίσει σε ένα 
οργανωμένο πρόγραμμα. Η υπόθεση ήταν ότι, αν οι προσπάθειες εστιαστούν στην ταυτοποίηση 
των προβλημάτων κατά την φροντίδα των ασθενών και στην επίλυση αυτών, τότε το τελικό 
αποτέλεσμα θα είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο στόχος αυτής της 
διαδικασίας είναι να καταδείξει βελτίωση στην φροντίδα ή στην κλινική απόδοση μέσω της λύσης 
βασικών προβλημάτων των ασθενών. 

Η διαδικασία της μέτρησης δεικτών ποιότητας και αναισθησιολογικής έκβασης είναι 
δύσκολη στην καθημερινή κλινική πράξη, καθώς δεν υπάρχει τέλος στον αριθμό των δεικτών 
ποιότητας. Σε μία συστηματική μελέτη ανεβρέθησαν έως και 108 δείκτες ποιότητας και η 
πλειοψηφία αυτών θεωρούνται ότι μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των αναισθησιολογικών 
υπηρεσιών. Οι υπόλοιποι είναι πιθανά υποβοηθητικοί στη αξιολόγηση χειρουργικής και 
μετεγχειρητικής φροντίδας. 

Δείκτες ποιότητας στην αναισθησία 

Πολλά έχουν παρατηρηθεί στην καθημερινή αναισθησιολογική πρακτική που συνδέονται με 
κινδύνους και ασφάλεια στην αναισθησία. Η βελτίωση της ποιότητας στην αναισθησία μπορεί να 
επιτευχθεί με τα παρακάτω μέτρα: 
1) Επάρκεια προαναισθητικού ελέγχου 

Όπως ορίζουν τα κριτήρια της JCAH, ο προεγχειρητικός έλεγχος χρήζει να 
πραγματοποιείται από ιατρό αναισθησιολόγο. Εδώ πρέπει να εκτιμάται η καταλληλότητα των 
φαρμάκων σε σχέση με την ηλικία του ασθενή ή και το είδος της επέμβασης 

2) Περιεγχειρητική επάρκεια 

Η αποτίμηση της ποιότητας κατά την περιεγχειρητική περίοδο γίνεται με την παρατήρηση 
και καταγραφή ανεπιθύμητων γεγονότων όπως: επαναδιασωλήνωση και επιπλοκές κατά την 
διαχείριση δύσκολου αεραγωγού, διαχείριση καρδιαγγειακών και συσχετιζόμενων με 
συνοσηρότητες επιπλοκών, υπερογκαιμία και άλλα.  

3) Μετεγχειρητική επάρκεια 

Η ποιότητα κατα την περίοδο ανάνηψης, τόσο στη ΜΜΑΦ-ΜΕΘ όσο και μετά το εξιτήριο 
των ασθενών μπορεί να αξιολογηθεί με την αποτίμηση μετεγχειρητικών χειρουργικών επιπλοκών 
όπως: υποτασικά επεισόδια, αρρυθμίες, αναπνευστικές επιπλοκές, διαταραχές θερμορρύθμισης ή 
άλλες αιτίες παρατεταμμένης ανάνηψης. 

4) Επάρκεια καταγραφής και ενημέρωσης αρχείων 

Η ποιότητα στην καταγραφή και ενημέρωση αρχείων μετράται από τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται κατά την προαναισθητική επίσκεψη. Αυτές περιλαμβάνουν: λήψη φαρμάκων, 
ιστορικό συστηματικών παθήσεων και αλλεργιών, ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, ιστορικό 
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εθισμού, προηγούμενη αναισθησιολογική εμπειρία. Η επάρκεια καταγραφής εκτιμάται και κατά 
την χειρουργική επέμβαση και κατά την παραμονή στη ΜΜΑΦ-ΜΕΘ.  

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι στοιχειοθετημένες επιστημονικές μελέτες που αφορούν στις 
αναισθησιολογικές τεχνικές και παρεμβάσεις είναι αυτές οι οποίες βελτίωσαν την 
αναισθησιολογική πρακτική. Επίσης, επέτρεψαν την μείωση της θνητότητας και θνησιμότητας 
σχετιζόμενης με την αναισθησία σε τέτοιο βαθμό, ώστε πλέον η θνητότητα θεωρείται ένας 
απαρχαιωμένος δείκτης της αναισθησιολογικής ποιότητας φροντίδας. Ένας από τους κύριους 
λόγους εξαφάνισης της μέτρησης αυτού του δείκτη στην ποιότητα αναισθησίας είναι το γεγονός 
ότι η θνητότητα αποτελεί σπάνιο γεγονός στην σύγχρονη αναισθησιολογία και συνήθως συνδέεται 
με παράγοντες που είναι έξω από τον έλεγχο του αναισθησιολόγου.  

Μέθοδοι βελτίωσης ποιότητας στην αναισθησία 

1) Εθελοντική καταγραφή 
Απαιτεί την παροχή μέσων για την καταγραφή συμβαμάτων από τους επαγγελματίες υγείας 

και θεωρείται άριστος τρόπος βελτίωσης ποιότητας. 

2) Διεπιστημονική προσέγγιση 

Απαιτεί ένα δομημένο πρόγραμμα κοινών στόχων για τη βελτίωση της φροντίδας μεταξύ  
συμμετεχόντων, εντός και πέραν της κλινικής περιοχής και πέραν των διεπιστημονικών υπηρεσιών 
υγείας. Περιλαμβάνει τα εξής: 
α)  αναγνώριση τεκμηριωμένων παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση της έκβασης  
β)  επιλογή στοχοκατευθυνόμενων παρεμβάσεων με το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην έκβαση  
γ)  ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων για την αξιολόγηση της παρέμβασης ή της έκβασης  
δ)  μέτρηση βασικής απόδοσης  
ε) προσφορά των απαιτούμενων παρεμβάσεων μέσω ασχολίας, εκπαίδευσης, εκτέλεσης και 

επανεκτίμησης. 

3) Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ασφάλειας 

Είναι ένα πρόγραμμα έξι βημάτων για τη βελτίωση της ποιότητας κυρίως σε ΜΕΘ μέσω της 
εκμάθησης από τα λάθη. Τα βήματα περιλαμβάνουν: 
α) μέτρηση της παιδείας ασφάλειας: εκτίμηση της παιδείας ασφάλειας μεταξύ του προσωπικού 

χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγια ασφαλούς συμπεριφοράς  
β)  προβολή εκπαιδευτικού υλικού: μέσω διαλέξεων και άλλων εκπαιδευτικών τεχνικών  
γ)  φόρμες ερωτηματολογίου για τη ταυτοποίηση της ασφάλειας ασθενών  
δ) ανάθεση ενός υπεύθύνου σε ένα συγκεκριμένο τομέα: ποιος καθορίζει την προτεραιότητα στην 

ασφάλεια, την αφαίρεση εμποδίων στην αλλαγή του συστήματος, την παροχή πόρων και την 
καλλιέργεια σχέσεων μεταξύ του προσωπικού  

ε) εφαρμογή σχεδίων: με εστίαση σε δύο ή τρία θέματα  
στ) επανάληψη στη μέτρηση της παιδείας ασφάλειας. 
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4) Εργαλεία βελτίωσης ποιότητας 

Περιλαμβάνουν τα εξής: καθημερινά διαγράμματα στόχων, συνεχής ενημέρωση, 
απολογισμός και λίστες ελέγχου 

Αντίληψη της ποιότητας στην  ανασθησία από την πλευρά των ασθενών 

Η ποιότητα της αναισθησίας είναι στενά συννυφασμένη με την επίπτωση του πόνου, της 
ναυτίας και εμέτου και της συνολικής εμπειρίας κατά την περίοδο ανάνηψης μετά την χειρουργική 
επέμβαση. Η μέτρηση αυτών των παραμέτρων απαιτεί τεκμηριωμένη υποστήριξη με τη μορφή 
αντικειμενικών κλιμάκων και υποκειμενικής αντίληψης από τον ερευνητή. Παγκοσμίως, 
αναρίθμητες προσπάθειες έχουν γίνει σε μία προσπάθεια εκτίμησης της ικανοποίησης των 
μετεγχειρητικών ασθενών με την ανάπτυξη πολλαπλών ερωτηματολογίων.  

Η ποιότητα της ανάνηψης μπορεί να εκτιμηθεί μέσω μιας κλίμακας εννέα σημείων που 
αναπτύχθηκε από τους Myles και συν., η οποία προέρχεται από μία μεγαλύτερη κλίμακα σαράντα 
σημείων και περιλαμβάνει τα εξής :γενική ικανοποίηση, υποστήριξη από το περιβάλλον, 
κατανόηση οδηγιών, αναπνευστική επάρκεια, λειτουργία εντέρου, ναυτία, πόνος και άλλα. Ο 
μετεγχειρητικός πόνος, η ναυτία και ο έμετος αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες εκτίμησης 
της ποιότητας ανάνηψης κατά την μετεγχειρητική περίοδο.  

Ανατροφοδότηση (feedback): απαραίτητο συστατικό διασφάλισης ποιότητας 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που προκύπτουν από τους δείκτες ποιότητας βοηθούν στην 
αναγνώριση μεταβλητών στην ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας. Αυτά πρέπει να μετατραπούν 
σε κατάλληλα εργαλεία για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας στην αναισθησία. Η ποιότητα 
των εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο ποιότητας δεν μπορεί να υπερβεί ένα όριο εάν λείπουν 
οι κατάλληλοι μηχανισμοί ανατροφοδότησης. Η προσφορά ανατροφοδότησης οδηγεί σε θετικά 
οφέλη στην επαγγελματική πρακτική. Υπάρχουν εμπόδια που παραβλάπτουν τις πληροφορίες που 
προέρχονται από ανατροφοδότηση όπως η έλλειψη εμπιστοσύνης στα δεδομένα, κίνητρου και 
μέγεθος της ανατροφοδότησης. Η επιτυχία του συστήματος ανατροφοδότησης εξαρτάται από 
παράγοντες όπως διάδοση πληροφοριών, εμπιστοσύνη στα δεδομένα, εμπιστευτικότητα και μη 
επικριτική συμπεριφορά.  

Για να επέλθει αλλαγή στην συμπεριφορά ενός οργανισμού, η απλή διάδοση των 
πληροφοριών δεν επαρκεί. Η ποιότητα στην αναισθησία μπορεί να βελτιωθεί με την εκτέλεση 
πολύπλευρων παρεμβάσεων που περιέχουν στοιχεία εκπαίδευσης παρά απλά παθητικές 
παραμβάσεις. Εντούτοις, απαιτείται εγρήγορση για την αναγνώριση και απομάκρυνση εμποδίων 
στη βελτίωση ποιότητας όπως η άγνοια, η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων, υποστηρικτικής 
διόικησης και νοσοκομειακών πόρων.  

Αποκάλυψη σε ασθενείς και συγγενικό περιβάλλον 

Ασθενείς ή συγγενείς αυτών πρέπει να ενημερώνονται για κάθε ανεπιθύμητο 
περιεγχειρητικό σύμβαμα κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε 
επιπλοκές στο μέλλον ή να προκαλέσει άγχος στον ασθενή όταν διαγνωστεί. Συνήθως αποτελεί το 
πρωταρχικό καθήκον του αναισθησιολόγου που εμπλέκεται στο συμβάν, να εξιστορήσει ο ίδιος το 
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σύμβαμα και όχι μέσω τρίτων. Η επικοινωνία πρέπει να γίνει άμεσα με την αναγνώριση του 
συμβάματος και αφού ο αναισθησιολόγος φροντίσει ο ασθενής να μπορεί φυσιολογικά και 
ψυχολογικά να δεχτεί αυτές τις πληροφορίες. Εάν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με τον ασθενή, 
τότε η ενημέρωση θα γίνει προς το συγγενικό περιβάλλον.  

Συμπέρασμα 

Η έννοια της διασφάλισης και του ελέγχου ποιότητας γίνεται ταχύτατα δημοφιλής στις 
χειρουργικές επιστήμες καθώς η κοινωνία κατευθύνεται σε κοινωνικά, τεχνολογικά και κλινικά 
επιτεύγματα παγκοσμίως. Η ποιότητα των αναισθησιολογικών υπηρεσιών θα παρακολουθείται με 
δείκτες ποιότητας και θα καθορίζει την περιεγχειρητική έκβαση. Μίας μεγάλης κλίμακας αλλαγή 
θα λάβει μέρος στην αναισθησιολογική πρακτική για τη βελτίωση της ανθρωπότητας στο άμεσο 
μέλλον. Προς το παρόν, η τωρινή ανάγκη είναι η υιοθέτηση αυτών των εξελιγμένων πρακτικών 
που σκοπό έχουν τη βελτίωση των συστημάτων παροχής αναισθησίας.  

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΙΣΤΕΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

Η σοβαρότητα του προβλήματος 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις οφελούν σημαντικά την δημόσια υγεία, είναι όμως και 
υπεύθυνες για σημαντική θνητότητα και θνησιμότητα. Στις αναπτυσσόμενες χώρες ο κίνδυνος 
περιεγχειρητικού κινδύνου υπολογίζεται σε 0,4-0,8% και ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών 
σε 3-17%. Αίτια αυτών των επιπλοκών αποτελούν συνήθως τα εξής: λάθος ασθενής / επέμβαση / 
θέση χειρουργείου, προβλήματα αναισθησιολογικού εξοπλισμού, έλλειψη διαθεσιμότητας 
εξοπλισμού, απρόβλεπτη απώλεια αίματος, μη αποστειρωμένος εξοπλισμός και απώλεια 
χειρουργικού εξοπλισμού (γάζες) εντός του ασθενή. Η πολυπλοκότητα των περισσότερων 
επεμβάσεων απαιτεί μία πολύ καλά οργανωμένη ομάδα για την πρόληψη των επιπλοκών αυτών. 

Η ιατρική κοινότητα αναγνωρίζει οτι η αναισθησιολογία έχει φτάσει σε υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας; εντούτοις πιστεύεται ότι ο περιεγχειρητικός κίνδυνος, ιδιαίτερα η θνητότητα, μπορούν 
να ελατωθούν περαιτέρω. Έτσι, σε μία προσπάθεια ευαισθητοποίησης, τον Ιούνιο του 2010, η 
Ευρωπαική Εταιρία Αναισθησιολογίας (ESA) και το Ευρωπαικό Συμβούλιο Αναισθησιολογίας 
(EBA) υιοθέτησαν από κοινού την “Διακύρηξη του Ελσίνκι για την Aσφάλεια των Aσθενών στην 
Aναισθησιολογία”.  

Πρακτική ασφάλειας ασθενών 

Οι προεγχειρητικές λίστες ελέγχου μπορούν να αποτρέψουν την εμφάνιση λαθών και 
επιπλοκών που συνδέονται με το χειρουργείο. Οι λίστες ελέγχου συχνά εφαρμόζονται εντός μίας 
πολυπαραγοντικής στρατηγικής παρεμβάσεων ασφάλειας και η αποτελεσματικότητα τους δεν 
μπορεί να κριθεί μεμονωμένα ως ορθή πρακτική ασφάλειας των ασθενών. Η Λίστα Ελέγχου 
Χειρουργικής Ασφάλειας (Surgical Safety Checklist) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 
αποτελεί ένα εξέχων παράδειγμα προεγχειρητικής λίστας ελέγχου, η οποία έχει ως στόχο την 
διασφάλιση ασφαλούς επέμβασης και τη μείωση επιπλοκών. Έχει μεταφραστεί σε έξι γλώσσες και 
έχει τροποποιηθεί και υιοθετηθεί από πολλά κράτη ανά τον κόσμο.  
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Εκτός από την λίστα ελέγχου του WHO, έχουν αναπτυχθεί και άλλοι τρείς τύποι λιστών: 
1) Η λίστα SURPASS (SURgical PAtient Safety System). Η λίστα αυτή περιέχει όχι μόνο την 

χειρουργική επέμβαση αλλά και όλα τα γεγονότα από την έναρξη εώς την λήξη του 
χειρουργείου. 

2) Λίστες ελέγχου ειδικά για την πρόληψη της λάθος θέσης του χειρουργείου. Δύο στοιχεία στη 
λίστα του WHO ασχολούνται με τη λάθος χειρουργική θέση (επιβεβαίωση στοιχείων 
ασθενούς / επιβεβαίωση επέμβασης και θέσης / συναίνεση και σήμανση θέσης του 
χειρουργείου). Το 2004 η Κoινή Επιτροπή (Joint Commission) δημιούργησε το Παγκόσμιο 
Πρωτόκολλο για την Πρόληψη Λάθος Θέσης, Λάθος Επέμβασης, Λάθος Ασθενής. 
Περιλαμβάνει τρία βήματα: προεγχειρητική επιβεβαίωση, σήμανση χειρουργικής θέσης και 
μία περίοδο διαλείματος πριν την έναρξη του χειρουργείου. Το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο έχει 
ως στόχο την πρόληψη της λάθος επέμβασης όχι μόνο στην χειρουργική αίθουσα αλλά κα 
οπουδήποτε πραγματοποιείται μία παρεμβατική τεχνική (πχ εργαστήριο επεμβατικής 
ακτινολογίας). 

3) Λίστες ελέγχου ειδικά για τον έλεγχο του αναισθησιολογικού εξοπλισμού. Η λίστα του WHO 
περιέχει επίσης ειδική υποσημείωση σχετικά με την αναισθησία (ολοκλήρωση ελέγχου του 
αναισθησιολογικού μηχανήματος και των αναισθησιολογικών φαρμάκων). Το 2008 η 
Αμερικανική Αναισθησιολογική Εταιρία (ASA) παρέθεσε γενικές κατευθυντήριες οδηγίες 
σχετικά με τον απαιτούμενο έλεγχο πριν από οποιαδήποτε αναισθησιολογική παρέμβαση. 
Κάθε νοσηλευτικό ίδρυμα μπορεί να τροποποιήσει και να εφαρμόσει τις οδηγίες αυτές 
ανάλογα με τον διαθέσιμο εξοπλισμό και την κλινική πρακτική του.   

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις λίστες ελέγχου 

Τον Ιανουάριο του 2007, η ομάδα Ασφάλειας Ασθενών του WHO ξεκίνησε τις εργασίες για 
τη Δεύτερη Παγκόσμια Πρόκληση στην ασφάλεια ασθενών: η ασφαλής επέμβαση σώζει ζωές 
(Second Global Patient Safety Challenge: Safe Surgery Saves Lives). Η ομάδα των ειδικών που 
συμμετείχαν αναγνώρισαν τέσσερα πεδία για πιθανή βελτίωση της χειρουργικής ασφάλειας: 
πρόληψη λοίμωξης χειρουργικού πεδίου, ασφαλής αναισθησία, ασφάλεια χειρουργικής ομάδας και 
αποτίμηση υπηρεσιών χειρουργείου. Βασιζόμενος σε αυτά, το 2008 ο WHO εξέδωσε 
κατευθυντήριες οδηγίες ασφαλούς χειρουργείου. Οι κατευθυντήριες οδηγίες χρησιμοποιήθηκαν ως 
βάση για την Λίστα Ελέγχου Χειρουργικής Ασφάλειας που προωθήθηκε τον Ιούνιο του 2008. Η 
λίστα περιέχει 19 στοιχεία διαχωρισμένα σε τρεις φάσεις, τα οποία συμπληρώνονται με την 
ταυτόχρονη συμμετοχή χειρουργού, αναισθησιολόγου και νοσηλευτών χειρουργείου: 
1) Πριν την εισαγωγή στην αναισθησία (sign in): περιλαμβάνει επιβεβαίωση στοιχείων ασθενούς, 

έλεγχο αναισθησιολογικού εξοπλισμού και τοποθέτηση παλμικού οξύμετρου. 
2) Πριν την χειρουργική τομή (time out): περιλαμβάνει επιβεβαίωση αντιβιοτικής χημειο-

προφύλαξης, συστάσεις μεταξύ της ομάδας και επανάληψη χειρουργικού πλάνου 
3) Πριν την έξοδο από την χειρουργική αίθουσα (sign out): περιλαμβάνει καταμέτρηση των 

εργαλείων, καταγραφή των παρασκευασμάτων και επιβεβαίωση τόπου μεταφοράς του ασθενή 
(θάλαμος, ΜΜΑΦ, ΜΕΘ). 
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Η λίστα SURPASS περιλαμβάνει επιπλέον στοιχεία ασφάλειας από την αντίστοιχη του 
WHO, καθώς αναφέρει όλα τα γεγονότα που δύναται να συμβούν μεταξύ εισαγωγής και εξόδου 
του ασθενή και θεωρεί οτι τα περισσότερα χειρουργικά λάθη (53-70%) συμβαίνουν εκτός της 
χειρουργικής αίθουσας. Εντός του χειρουργείου, η λίστα αυτή είναι λιγότερο συγκεκριμένη, καθώς 
δεν αναφέρει τίποτα από τα παρακάτω: παλμική οξυμετρία, δύσκολος αεραγωγός, απώλεια 
αίματος (αναφέρει διαθεσιμότητα προιόντων αίματος), συστάσεις μεταξύ της ομάδας και 
πιθανότητα διεγχειρητικών συμβαμάτων.  

Το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο, συγκρινόμενο με την αντίστοιχη λίστα του WHO, 
περιλαμβάνει επίσης τρία βήματα: προεγχειρητική επιβεβαίωση, σήμανση χειρουργικού πεδίου, 
και περίοδο διαλείμματος πριν την έναρξη του χειρουργείου, με τις εξής διαφορές:  

α) η προεγχειρητική επιβεβαίωση μπορεί χρονικά να γίνει και από την στιγμή της εισόδου 
στο νοσοκομείο αλλά και κάθε φορά που υπάρχει μεταφορά φροντίδας μεταξύ ιατρών  

β) η σήμανση πρέπει να αφορά μόνο στο χειρουργικό πεδίο και πρέπει να είναι ορατή πριν 
την κάλυψη του ασθενούς  

γ) η περίοδος διαλείμματος πρέπει να αφορά στην άμεσα πριν του χειρουργείου περίοδο και 
σε όλη την χειρουργική ομάδα. Το Παγκόσμιο Πρωτόκολλο δεν είναι λίστα ελέγχου, αλλά μπορεί 
να εφαρμοστεί χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες λίστες.  

Τέλος, όσον αφορά στις λίστες ελέγχου του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, οι 
κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια στην ανασθησία αναθεωρούνται και τροποποιούνται σε 
παγκόσμια κλίμακα από τον WHO και την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Αναισθησιολογικών 
Εταιριών (World Federation of Societies of Anesthesiologists-WFSA). Επιπλέον, μεμονωμένα η 
κάθε αναισθησιολογική εταιρία, αναπτύσσει κατευθυντήριες οδηγίες για προαναισθητικές λίστες 
ελέγχου, μεταξύ των οποίων η ASA και η Eταιρία Αναισθησιολόγων Μεγάλης Βρετανίας και 
Ιρλανδίας (AAGBI). Η τελευταίες αμερικανικές κατευθυντήριες οδηγίες με τίτλο «Συστάσεις για 
Προαναισθητικό Ελεγχο» εκδόθηκαν το 2008 από την ASA. Ήταν αποτέλεσμα προσπάθειας μίας 
ομάδας εργασίας της ASA με μέλη από την ASA, την Aμερικανική Eνωση Nοσηλευτών 
Aναισθησίας (AANA), την Aμερικανική Eταιρία Tεχνικών και Tεχνολόγων Aναισθησίας 
(ASATT) και μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών ανασθησιολογικών συστημάτων. Όπως η λίστα 
της WFSA, οι λίστες της ASA και AAGBI σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν και πριν από την 
πρώτη επέμβαση της ημέρας αλλά και πριν από κάθε επόμενη χειρουργική επέμβαση.  

Οι κατευθυντήριες οδηγίες της ASA αναγνωρίζουν 15 σημεία προαναισθητικού ελέγχου: 7 
σημεία πριν από την πρώτη επέμβαση της ημέρας και άλλα 8 πριν από κάθε επέμβαση. Ανάλογα, 
οι κατευθυντήριες οδηγίες της AAGBI συστήνουν τον έλεγχο 11 και 3 σημείων. Οι 
κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν να τροποποιηθούν και να εφαρμοστούν από τα εκάστοτε 
νοσηλευτικά ιδρύματα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες τους. Όπως αναφέρει η ASA «οι 
επικαιροποιημένες συστάσεις έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν ως γενικές κατευθυντήριες οδηγίες 
για το εκάστοτε τμήμα και επαγγελματία υγείας για τον σχεδιασμό προαναισθητικού ελέγχου 
ειδικά για το τμήμα και την τοπική πρακτική. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν συστάσεις 
που βοηθούν τον επαγγελματία υγεία και τον ασθενή στη σωστή λήψη αποφάσεων και μπορεί να 
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υιοθετηθούν, τροποποιηθούν ή απορριφθούν ανάλογα με τις ανάγκες και τους περιορισμούς, ενώ 
δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την τοπική πολιτική των τμημάτων. Επιπλέον, δεν αποτελούν 
απαραίτητη  προυπόθεση ή πρότυπο και η χρήση τους δεν προκαταβάλλει το αποτέλεσμα. Οι 
οδηγίες υπόκεινται σε αναθεώρηση όπως προβλέπει η εξέλιξη της ιατρικής γνώσης, τεχνολογίας 
και πρακτικής. Προσφέρουν βασικές συστάσεις που υποστηρίζονται από την σύνθεση και 
ανάλυση της πρόσφατης βιβλιογραφίας, της γνώμης ειδικών και της κλινικής πράξης.  

Αποδοτικότητα 

Αν και δεν υπάρχει επίσημο αίτιο ως προς το γιατί οι προεγχειρητικές λίστες ελέγχου 
μπορούν να ελαττώσουν τα διεγχειρητικά λάθη, επαναλαμβανόμενες μελέτες έχουν δείξει 
κάποιους κοινούς λόγους που σχετίζονται με την ασφάλεια όπως: η επιβεβαίωση εκτέλεσης 
σημαντικών εργασιών, η βελτίωση επικοινωνίας, η αποφυγή λαθών νωρίς, η πρόβλεψη πιθανών 
επιπλοκών και η πρόβλεψη διαθεσιμότητας εξοπλισμού. Όσον αφορά στις αναισθησιολογικές 
λίστες ελέγχου, η μείωση της θνητότητας σχετιζόμενης με την αναισθησία αποδίδεται σε 
συνδυασμό παραγόντων, όπως η αναφορά και συζήτηση του περιστατικού, η χρήση εκπαιδευτικής 
προσομοίωσης αλλά και οι ίδιες οι λίστες ελέγχου.  

Το 2008 η λίστα ελέγχου του WHO ελέγχθηκε σε 8 νοσηλευτικά ιδρύματα παγκοσμίως, με 
διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία (αριθμός ασθενών, ημερήσιων επεμβάσεων, οικονομικό 
υπόβαθρο) και διεγχειρητική πρακτική (εφαρμογή παλμικού οξύμετρου, επιβεβαίωση στοιχείων 
ασθενούς, χορήγηση χημειοπροφύλαξης), για χρονική περίοδο 3-6 μηνών, σε επείγοντα και σε 
προγραμματισμένα περιστατικά. Στο διάστημμα εφαρμογής της λίστας, τα στοιχεία έδειξαν 
μείωση στην θνητότητα (από 1,5% σε 0,8%) και στις διεγχειρητικές επιπλοκές (από 11% σε 7%) 
σε σχέση με την χρονική περίοδο 3 μηνών πριν την εφαρμογή. Τα αίτια φαίνεται να ήταν 
πολυπαραγοντικά και οφείλονταν:  
1) Στην ίδια τη λίστα 
2) Στο φαινόμενο Hawthorn (δηλαδή τα ποσοστά μειώθηκαν διότι το προσωπικό γνώριζε ότι 

ελέγχεται). Υπήρξε διαφωνία ως προς αυτό για δύο λόγους α) η γνώση υπήρχε και πριν την 
εφαρμογή β) οι επεμβάσεις στιν οποίες το ελεγχόμενο προσωπικό ήταν παρόν, είχαν την ίδια 
μείωση στις επιπλοκές όπως και οι επεμβάσεις στις οποίες το προσωπικό απουσίαζε 

3) Στη εφαρμογή περιόδου διαλείμματος ή προεγχειρητικής ενημέρωσης (το οποίο μπορεί να 
γίνει και χωρίς τη λίστα). Αυτή η διακοπή είναι απαραίτητο συστατικό της λίστας 

4) Στην υιοθέτηση πρωτοκόλου ασφάλειας (πχ. χορήγηση αντιβίωσης στο χειρουργείο αντί στον 
θάλαμο). Αυτή η αλλαγή μπορεί να σχετίζεται με την εισαγωγή της λίστας (διαθεσιμότητα 
αντιβιώσεων στη χειρουργική αίθουσα εξαιτίας της παρουσίας αυτών στη λίστα) 

5) Στην αλλαγή της κουλτούρας ασφάλειας και ομαδικής εργασίας, εξήγηση που επιβεβαιώνεται 
από το γεγονός ότι σημαντικές αλλαγές στη συμπεριφορά ασφάλειας στις πιλοτικές έρευνες 
είχαν ως αποτέλεσμα μεγάλη μείωση στη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών.  

Το 2011 ένα από τα πιλοτικά κέντρα εφαρμογής της λίστας ελέγχου του WHO αναφέρει τη 
γνώμη της χειρουργικής ομάδας 18 μήνες μετά την εφαρμογή της. Τα μέλη της ομάδας 
συμφώνησαν οτι η λίστα βελτίωσε την ασφάλεια; αισθάνονται άνετα να υπενθυμίζουν την 
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εφαρμογή της λίστας; θα ήθελαν να εφαρμοστεί σε αυτούς εάν υποβάλλονταν σε χειρουργείο; 
βελτίωσε την επικοινωνία μεταξύ των μελών της χειρουργικής ομάδας. Ο χρόνος για τη 
συμπλήρωση της λίστας ελέγχου υπολογίστηκε στα δύο λεπτά και η γνώμη από την ομάδα ήταν 
γενικά θετική, με μεγαλύτερη όμως υποστήριξη από τους νοσηλευτές και τους αναισθησιολόγους 
απ’ ότι από τους χειρουργούς.  

Παράγοντες οι οποίοι βελτιώθηκαν με την εφαρμογή της λίστας ελέγχου ήταν ο βαθμός 
εξοικείωσης και η ποιότητα της επικοινωνίας με την χειρουργική ομάδα, η αναμενόμενη ασφάλεια 
του ασθενή και τελικά η χρήση της λίστας είτε σε προγραμματισμένη είτε σε επείγουσα επέμβαση. 
Επίσης, παρατηρήθηκε βελτίωση της γνώσης του ανασθησιολόγου για τον ασθενή και του ελέγχου 
του εξοπλισμού και της γνώσης του προσωπικού για την ταυτότητα ασθενούς / είδος / περιοχή 
επέμβασης.  

Λόγοι επιτυχίας της λίστας ήταν η βελτίωση της εκπαίδευσης του προσωπικού, η ύπαρξη 
ενός τοπικού υποστηρικτή, η υποστήριξη από τη διοίκηση, η δυνατότητα τροποποίησης της 
λίστας, η διανομή αρμοδιοτήτων και η βελτίωση της επικοινωνίας και ομαδικότητας. Εμπόδιο 
στην εφαρμογή της λίστας ήταν η άρνηση των χειρουργών να αλλάξουν συνήθειες, η πεποίθηση 
ότι ήδη έλεγχαν αυτά τα σημεία, η αδεξιότητα στις συστάσεις της ομάδας, η υπερβολική ιεραρχία 
και ο φόβος νομικής ευθύνης με την υπογραφή της λίστας σε περίπτωση διεγχειρητικής επιπλοκής.  

Συμπέρασμα 

Πολλές αυθεντίες στο χώρο της ασφάλειας προτείνουν τη χρήση λίστας ελέγχου για την 
πρόληψη λαθών κατά την διεγχειρητική περίοδο. Οι λίστες ελέγχου αναπτύχθηκαν από ειδήμονες  
και εξελίχθηκαν για να περιέχουν μόνο τους απαραίτητους παράγοντες ασφάλειας. Υπάρχουν 
ακόμα πολλά ζητήματα στην εφαρμογή, όπως ο τρόπος τροποποίησης σε σχέση με το νοσηλευτικό 
ίδρυμα, το ανασθησιολογικό σύστημα και το χειρουργικό προσωπικό. Ένα βασικό θέμα που 
αφορά τις λίστες ελέγχου είναι η ενθάρυνση για μία ομαδικής βάσης προσέγγιση. Η επιπλέον 
υιοθέτηση και χρήση τους θα εξαρτηθεί από την συνεχή επίδειξη της αποτελεσματικότητας στην 
πρόληψη λαθών, την τροποποίηση για την βελτίωση της συμμόρφωσης και ορθής χρήσης, την 
απόδειξη ότι τα  πλεονεκτήματα υπερβαίνουν τον χρόνο και το κόστος και την ευελιξία στην 
αλλαγή όταν αυτή χρειάζεται.   
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Παράρτημα 1. Λίστα ελέγχου του WHO 
SUMMARY OF CHECKOUT RECOMMENDATIONS BY FREQUENCY AND RESPONSIBLE PARTY 

TO BE COMPLETED DAILY 
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Παράρτημα 2. Λίστα ελέγχου αναισθησιολογικού μηχανήματος (ASA) 

ITEM TO BE COMPLETED  Responsible Party  
Item #1: Verify Auxiliary Oxygen Cylinder and Self-inflating Manual Ventilation 
Device are Available & Functioning  

Provider and Tech  

Item #2: Verify patient suction is adequate to clear the airway  Provider and Tech  
Item #3: Turn on anesthesia delivery system and confirm that ac power is available.  Provider or Tech  
Item #4: Verify availability of required monitors, including alarms.  Provider or Tech  
Item #5: Verify that pressure is adequate on the spare oxygen cylinder mounted on 
the anesthesia machine  

Provider and Tech  

Item #6: Verify that the piped gas pressures are ≥ 50 psig  Provider and Tech  
Item #7: Verify that vaporizers are adequately filled and, if applicable, that the filler 
ports are tightly closed.  

Provider or Tech  

Item #8: Verify that there are no leaks in the gas supply lines between the flowmeters 
and the common gas outlet  

Provider or Tech  

Item #9: Test scavenging system function.  Provider or Tech  
Item #10: Calibrate, or verify calibration of, the oxygen monitor and check the low 
oxygen alarm.  

Provider or Tech  

Item #11: Verify carbon dioxide absorbent is not exhausted  Provider or Tech  
Item #12: Breathing system pressure and leak testing.  Provider and Tech  

Item #13: Verify that gas flows properly through the breathing circuit during 
both inspiration and exhalation.  

Provider and Tech  

Item #14: Document completion of checkout procedures.  Provider and Tech  
Item #15: Confirm ventilator settings and evaluate readiness to deliver 
anesthesia care. (ANESTHESIA TIME OUT)  

Provider  

  
TO BE COMPLETED PRIOR TO EACH PROCEDURE 

ITEM TO BE COMPLETED  Responsible Party  
Item #2: Verify patient suction is adequate to clear the airway  Provider and Tech  
Item #4: Verify availability of required monitors, including alarms.  Provider or Tech  
Item #7: Verify that vaporizers are adequately filled and if applicable that the 
filler ports are tightly closed.  

Provider  

Item #11: Verify carbon dioxide absorbent is not exhausted  Provider or Tech  
Item #12: Breathing system pressure and leak testing.  Provider and Tech  
Item #13: Verify that gas flows properly through the breathing circuit during 
both inspiration and exhalation.  

Provider and Tech  

Item #14: Document completion of checkout procedures.  Provider and Tech  
Item #15: Confirm ventilator settings and evaluate readiness to deliver 
anesthesia care. (ANESTHESIA TIME OUT)  

Provider  
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ-ΤΡΑΧΗΛΟΥ 

Γεώργιος ΚΟΤΣΟΒΟΛΗΣ 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η πλειοψηφία των χειρουργικών επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στην περιοχή της 
κεφαλής και του τραχήλου έχουν την ιδιαιτερότητα ότι η πρόσβαση του αναισθησιολόγου στον 
αεραγωγό κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των χειρουργικών 
χειρισμών στην περιοχή και της θέσης των χειρουργών στη χειρουργική τράπεζα. Η θέση των 
χειρουργών επίσης μπορεί να δυσχεραίνει και τη φλεβική πρόσβαση (πίεση στα χέρια του 
ασθενούς που συνήθως είναι σε προσαγωγή προς τον κορμό και καλυμμένα από σεντόνια)  και να 
επηρεάζει και τις ενδείξεις των βασικών οργάνων παρακολούθησης του ασθενούς (πιεσόμετρο, 
οξύμετρο). Για το λόγο αυτό οι επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου απαιτούν από τον 
αναισθησιολόγο στενή συνεργασία με το χειρουργό, αυξημένη εγρήγορση και κυρίως τη 
διαμόρφωση ενός μελετημένου αναισθησιολογικού πλάνου που θα καλύπτει τόσο τον 
προεγχειρητικό έλεγχο και τη διεγχειρητική παρακολούθηση και διαχείριση του ασθενούς όσο και 
την προετοιμασία για την αντιμετώπιση των ενδεχόμενων  επιπλοκών.  

 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ποικίλουν και μπορεί 
να περιλαμβάνουν από νεογνά μέχρι υπερήλικες. Το έργο του αναισθησιολόγου μπορεί να αφορά 
τη χορήγηση καταστολής για τη διευκόλυνση μικρών επεμβάσεων σε μη συνεργάσιμους ασθενείς 
(π.χ. οδοντιατρικές επεμβάσεις, καταρράκτης). Σε πολλές περιπτώσεις όμως ο αναισθησιολόγος 
καλείται να χορήγησει γενική αναισθησία σε ασθενείς μικρής ηλικίας με σημαντικά συνοδά 
προβλήματα (π.χ. παιδιά με σύνδρομο Down για οφθαλμολογικές ή οδοντιατρικές επεμβάσεις), σε 
ενήλικες με σημαντική παθολογία (π.χ. υπερήλικες βαρείς καπνιστές για ΩΡΛ επεμβάσεις) ή 
ακόμα και σε πολυτραυματίες (π.χ. γναθοχειρουργικές επεμβάσεις). Η προαναισθητική εκτίμηση 
και ενημέρωση λοιπόν θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην υποκείμενη παθολογία του 
εκάστοτε ασθενούς αλλά και τη βαρύτητα και τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία μπορεί να 
ποικίλει από λίγα λεπτά μέχρι πολλές ώρες (π.χ. όγκοι και λεμφαδενικός καθαρισμός τραχήλου, 
μεγάλες γναθοπροσωπικές επεμβάσεις κ.α.). 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους ασθενείς με παθολογία του θυρεοειδούς στους 
οποίους η επίτευξη ευθυρεοειδισμού (απαιτούνται 6-8 εβδομάδες) είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη διεξαγωγή προγραμματισμένης επέμβασης σε περίπτωση υπερθυρεοειδισμού. Αντιθέτως ο 
ήπιος και ο μέτριος υποθυρεοειδισμός δεν αποτελούν αντένδειξη για χειρουργείο. Στους ασθενείς 
με μεγάλες τιμές Ca++ πλάσματος είναι απαραίτητη η διόρθωση των τιμών (< 14 mg/dl) πριν τη 
διενέργεια επέμβασης στους παραθυρεοειδείς αδένες. Τέλος θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους 
ασθενείς που λαμβάνουν αγωγή με τη μορφή οφθαλμικών σταγόνων καθώς η χρόνια λήψη 
κάποιων ουσιών μπορεί να έχει σημαντικές συστηματικές επιδράσεις (Πίνακας 1). 
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Πίνακας 1:  Συστηματική δράση ουσιών που εμπεριέχονται σε οφθαλμικές σταγόνες 
 

Ουσία Κατηγορία Επιπλοκές 

τιμολόλη β αναστολέας Βραδυκαρδία, υπόταση, βρογχόσπασμος 
εκοθειοπάτη αναστολέας χολινεστεράσης Παράταση σουκινυλοχολίνης 

ακεταζολαμίδη Αναστολέας καρβονικής 
ανυδράσης 

Μεταβολική οξέωση, Αυξημένη διούρηση 

μανιτόλη Οσμωτικό διουρητικό Αυξημένη διούρηση 
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

Η διαχείριση του αεραγωγού μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε πολλές επεμβάσεις 
κεφαλής και τραχήλου καθώς η παθολογία των ανατομικών δομών που σχετίζονται με τον 
αεραγωγό συχνά είναι η αιτία του χειρουργείου. Η στένωση ή/και παρεκτόπιση της τραχείας 
(όγκοι τραχήλου, παθήσεις θυρεοειδούς), το υπεργλωττιδικό οίδημα και οι διαταραχές στη 
μορφολογία και λειτουργία των φωνητικών χορδών (ΩΡΛ επεμβάσεις) καθώς και οι διαταραχές 
στη άνω ή κάτω γνάθο (γναθοχειρουργικές επεμβάσεις για συγγενείς διαμαρτίες ή κακώσεις) είναι 
καταστάσεις που συχνά καλείται να αντιμετωπίσει ο αναισθησιολόγος. Σε περιπτώσεις 
γναθοπροσωπικών κακώσεων η διαχείριση του αεραγωγού δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από 
την ακινητοποίηση του αυχένα που εφαρμόζεται πολύ συχνά σε πολυτραυματίες. Κλινικά σημεία 
που θα πρέπει να θορυβήσουν τον αναισθησιολόγο είναι η διαταραχή της ποιότητας της φωνής του 
ασθενούς και ιδίως η δύσπνοια. Απαραίτητη είναι τέλος η εκτίμηση όλων των διαγνωστικών 
εξετάσεων που θα έχουν γίνει στα πλαίσια της εκτίμησης του ασθενούς από τη χειρουργική ομάδα 
(ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, ενδοσκόπηση, αναπνευστικές δοκιμασίες). 

Σε περιπτώσεις που ο ασθενής παρουσιάζει σημαντική παθολογία του αεραγωγού και δεν 
είναι δυνατή η επιλογή περιοχικής αναισθησίας για τη διενέργεια της επέμβασης (αυχενικός 
αποκλεισμός, αυχενική επισκληρίδιος) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καταργηθεί η αυτόματη 
αναπνοή του ασθενούς πριν την οριστική εξασφάλιση του αεραγωγού. Η διασωλήνωση με τον 
ασθενή ξύπνιο είναι η ασφαλέστερη επιλογή. Άλλες επιλογές είναι η εισαγωγή στην αναισθησία  
με σεβοφλουράνιο και η χειρουργική τραχειοστομία πριν την έναρξη της επέμβασης. 

O αναισθησιολόγος θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος επίσης με ειδικές συσκευές 
διαχείρισης του αεραγωγού όπως οι κεκαμμένοι τραχειοσωλήνες (north facing, south facing 
tubes), οι τραχειοσωλήνες μικρολαρυγγοσκόπησης (MLT tubes), οι ενισχυμένοι με σύρμα 
τραχειοσωλήνες και οι ανθεκτικοί στο lazer τραχειοσωλήνες. Τέλος σε αρκετές γναθοχειρουργικές 
επεμβάσεις απαιτείται ρινοτραχειακή διασωλήνωση του ασθενούς. 

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Η διεγχειρητική περίοδος σε κάποια ήδη επεμβάσεων κεφαλής και τραχήλου παρουσιάζει 
ιδιαιτερότητες ενώ σε άλλα μπορεί να επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις και απρόοπτα στον 
αναισθησιολόγο. Παρακάτω αναφέρονται τα σημαντικότερα από αυτά. 
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Αεραγωγός 

Ακόμα και μετά την επιτυχή εξασφάλιση του αεραγωγού ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι 
σε συνεχή εγρήγορση καθώς η πιθανότητα αποσύνδεσης του αναπνευστικού κυκλώματος ή ακόμα 
και ατυχηματικής αποδιασωλήνωσης είναι μεγάλη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις 
χρησιμοποίησης laser από τους χειρουργούς λόγω του κινδύνου ανάφλεξης του τραχειοσωλήνα. 
Για να ελαττωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης αυτού του συμβάντος θα πρέπει να μειωθεί όσο γίνεται 
περισσότερο η συγκέντρωση του εισπνεόμενου Ο2, να αποφευχθεί η χρήση Ν2Ο, να γεμίσει με 
φυσιολογικό ορό το cuff του τραχειοσωλήνα και να υπάρχει προγεμισμένη και άμεσα διαθέσιμη 
μία σύριγγα με 60ml φυσιολογικό ορό. Σε περίπτωση ανάφλεξης, ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να 
εφαρμόσει συγκεκριμένο πρωτόκολλο ενεργειών (Πίνακας 2).  

 

Πίνακας 2: Πρωτόκολλο ανάφλεξης τραχειοσωλήνα 

1. Σταματήστε τον αερισμό και αφαιρέστε τον τραχειοσωλήνα 
2. Κλείστε το Ο2 και αποσυνδέστε το κύκλωμα από το μηχάνημα αναισθησίας 
3. Εμβυθίστε τον τραχειοσωλήνα σε νερό 
4. Αερίστε με μάσκα προσώπου και επαναδιασωληνώστε 
5. Εκτιμήστε τη βλάβη στον αεραγωγό με βρογχοσκόπηση, ακτινογραφία θώρακος και λήψη  

αερίων αίματος 
6. Σκεφτείτε βρογχικές πλύσεις και χορήγηση στεροειδών 

 
Οφθαλμός 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους ασθενείς με αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση ή 
αυτούς με ανοικτό τραύμα οφθαλμού καθώς περαιτέρω αύξηση της πίεσης μπορεί να έχει 
καταστροφικές συνέπειες στην όραση του ασθενούς και την έκβαση της επέμβασης. Ενώ σχεδόν 
όλα τα αναισθησιολογικά φάρμακα εκτός της σουκινυλοχολίνης και ενδεχομένως της κεταμίνης, 
μειώνουν την ενδοφθάλμια πίεση, διάφοροι άλλοι παράγοντες μπορούν να την αυξήσουν 
σημαντικά. Η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της κεντρικής φλεβικής πίεσης και της PaCO2, η 
πίεση των οφθαλμών από τη μάσκα προσώπου και η λαρυγγοσκόπηση υπό ανεπαρκές βάθος 
αναισθησίας είναι οι κυριότεροι. 

Κυκλοφορικό σύστημα 

Διάφορα διεγχειρητικά ερεθίσματα μπορεί να έχουν σημαντικές αιμοδυναμικές επιδράσεις 
στο κυκλοφορικό σύστημα των ασθενών και ιδίως αυτών που πάσχουν από χρόνια νοσήματα του 
κυκλοφορικού. 

Η άσκηση πίεσης στον οφθαλμό ή έλξης στους οφθαλμοκινητικούς μύες μπορεί να εκλύσει 
το οφθαλμοκαρδιακό αντανακλαστικό το οποίο εκδηλώνεται με σημαντική βραδυκαρδία (έως και 
ασυστολία) ή άλλες αρρυθμίες (μέχρι και κοιλιακή μαρμαρυγή). Επίσης η πίεση στον καρωτιδικό 
κόλπο και το αστεροειδές γάγγλιο σε μεγάλες επεμβάσεις του τραχήλου μπορεί να προκαλέσει 
μεγάλες διακυμάνσεις στην αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό. Σε όλες τις παραπάνω 
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περιπτώσεις απαιτείται αρχικά ενημέρωση του χειρουργού για άρση του μηχανικού ερεθίσματος 
και επί εμμονής χορήγηση των κατάλληλων αγγειοδραστικών ουσιών με την ατροπίνη να είναι 
πρώτη επιλογή σε περίπτωση οφθαλμοκαρδιακού αντανακλαστικού. 

Η μικρολαρυγγοσκόπηση έχει την ιδιαιτερότητα της συχνής και ταχείας εναλλαγής μεταξύ 
πολύ έντονου και καθόλου μηχανικού ερεθισμού. Η χρησιμοποίηση φαρμάκων με πολύ μικρή 
διάρκεια δράσης (προποφόλη, ρεμιφεντανύλη, εσμολόλη) είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των 
ασθενών. 

Συχνά οι χειρουργοί επιθυμούν την ελαχιστοποίηση της αιμορραγίας στο χειρουργικό τους 
πεδίο. Η ανύψωση της κεφαλής κατά 15-20ο είναι συνήθως αρκετή. Σε περίπτωση που τα 
αποτέλεσμα δεν είναι ικανοποιητικό μπορεί ο αναισθησιολόγος να σκεφτεί την ελεγχόμενη 
υπόταση επιλέγοντας όμως πολύ προσεκτικά τον ασθενή στον οποίο θα την εφαρμόσει. 

Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διεγχειρητική ενστάλαξη σταγόνων φενυλεφρίνης ή 
αδρεναλίνης από τον οφθαλμίατρο μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την αιμοδυναμική εικόνα του 
ασθενούς  

Φάρμακα 

Η ιδιότητα του Ν2Ο να αυξάνει την πίεση μέσα σε κλειστές κοιλότητες στις οποίες βρίσκεται 
αέρας, το καθιστά ανεπιθύμητο σε επεμβάσεις του μέσου ωτός (π.χ. τυμπανοπλαστική) αλλά και 
σε οφθαλμολογικές επεμβάσεις στις οποίες ο χειρουργός τοποθετεί φυσαλίδα αέρα μέσα στον 
οφθαλμό. Σε κάποιες επεμβάσεις εφαρμόζεται διεγχειρητικά η παρακολούθηση της δραστηριό-
τητας ορισμένων νεύρων όπως του παλίνδρομου λαρυγγικού (επεμβάσεις θυρεοειδή, μεγάλες 
επεμβάσεις τραχήλου) και του προσωπικού νεύρου (επεμβάσεις ωτός, επεμβάσεις παρωτίδας). Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η χορήγηση νευρομυικών αποκλειστών θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 
προσοχή ώστε και να μπορεί να καταγραφεί απάντηση στη διέγερση των νεύρων αλλά και να 
αποφευχθεί κίνηση του ασθενούς. Η χρήση νευροδιεγέρτη κρίνεται απαραίτητη και στους 
ασθενείς με διαταραγμένα επίπεδα Ca++ (π.χ. επεμβάσεις παραθυρεοειδούς) των οποίων η 
απάντηση στα μυοχαλαρωτικά μπορεί να είναι απρόβλεπτη. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι ο 
υποθυρεοειδισμός αυξάνει την ευαισθησία στα αναισθητικά σε αντίθεση με τον υπερθυρεοειδισμό 
ο οποίος δεν την επηρεάζει. 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

Μετά από τη λήξη της επέμβασης ο αναισθησιολόγος θα πρέπει είναι έτοιμος να 
διαχειριστεί μία σειρά από ζητήματα τα οποία μπορεί να αφορούν από την αντιμετώπιση του 
μετεγχειρητικού πόνου και ναυτίας μέχρι την αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων για ορισμένα 
χειρουργεία κεφαλής και τραχήλου που μπορεί να απειλήσουν ακόμα και τη ζωή του ασθενούς. 

Η πρώτη σημαντική απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι αν θα επιχειρηθεί αφύπνιση και 
αποδιασωλήνωση του ασθενούς. Σε περίπτωση που υπάρχει σημαντικό οίδημα στις δομές του 
αεραγωγού είναι πιθανό ο ασθενής να έχει επισφαλή αεραγωγό μετεγχειρητικά, οπότε ή θα πρέπει 
να μεταφερθεί στη ΜΕΘ ή θα πρέπει να συζητηθεί με τη χειρουργική ομάδα η διενέργεια 
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τραχειοστομίας. Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να είναι σε υψηλή ετοιμότητα για 
επαναδιασωλήνωση διότι υπάρχει πιθανότητα (αυξημένη σε σχέση με άλλα χειρουργεία) να 
παρουσιάσει ο ασθενής εισπνευστικό συριγμό (stridor). Ο συριγμός μπορεί να οφείλεται σε 
αμφοτερόπλευρη κάκωση του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου (επεμβάσεις θυρεοειδούς), οίδημα 
(επεμβάσεις στις φωνητικές χορδές και το λάρυγγα) ή λαρυγγόσπασμο (υποπαραθυρεοειδισμός 
μετά από θυρεοειδεκτομή, αίμα μετά από επεμβάσεις ρινός και αμυγδαλών). Για το λόγο αυτό δε 
θα πρέπει να απομακρυνθεί από τη χειρουργική αίθουσα η εργαλειοδοσία καθώς σε αυτές τις 
περιπτώσεις είναι πιθανό να απαιτηθεί τραχειοστομία άμεσα. Δε θα πρέπει να παραλείπεται ότι 
εκτός από την υποξυγοναιμία, ο ασθενής απειλείται και από το πνευμονικό οίδημα από αρνητική 
πίεση. Ο χειρουργός θα χρειαστεί επίσης να παρέμβει αν ο αεραγωγός απειληθεί από αιμάτωμα 
στον τράχηλο είτε άμεσα μετεγχειρητικά είτε μέσα στις επόμενες ώρες. Αν ο ασθενής παρουσιάζει 
αναπνευστική δυσχέρεια χωρίς να έχει επιπλοκές από τον αεραγωγό θα πρέπει να διερευνηθεί και 
η πιθανότητα πνευμοθώρακα (καταδυόμενη βρογχοκήλη, μεγάλο χειρουργείο τραχήλου). 

Ο πόνος μετά από επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου κυμαίνεται από μηδενικός (π.χ. 
μικρολαρυγγοσκόπηση) έως πολύ έντονος (π.χ. μεγάλες γναθοπροσωπικές επεμβάσεις) για αυτό η 
αναλγητική αγωγή θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος της επέμβασης. Πολύ 
έντονος πόνος μετά από οφθαλμολογικές επεμβάσεις (όπου αναμένεται ελάχιστος ως καθόλου 
πόνος) όμως θα πρέπει να θορυβήσει τον αναισθησιολόγο καθώς είναι ενδεικτικός πολύ σοβαρής 
επιπλοκής όπως σημαντική αύξηση της ενδοφθάλμιας πίεσης ή τραυματισμός του κερατοειδούς. Η 
διενέργεια επέμβασης στην κεφαλή και τον τράχηλο (και όχι μόνο στον οφθαλμό) αποτελεί 
ξεχωριστό παράγοντα κινδύνου για περιεγχειρητικό τραυματισμό του οφθαλμού που μπορεί να 
φτάσει μέχρι την τύφλωση. 

Η ναυτία και ο έμετος μετά από την επέμβαση είναι ιδιαίτερα συχνές επιπλοκές σε κάποια 
ήδη επεμβάσεων όπως οι οφθαλμολογικές και οι επεμβάσεις έσω ωτός. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
αντιεμετική αγωγή πρέπει να είναι επιθετική (δεξαμεθαζόνη, οντασετρόνη, δροπεριδόλη) και 
ιδιαίτερα σε ασθενείς που μετά από γναθοπροσωπικές επεμβάσεις έχουν κλειστό το στόμα με 
σύρμα. 

Τέλος θα γίνει αναφορά σε δύο ειδικές, απειλητικές για τη ζωή μετεγχειρητικές καταστάσεις, 
την αιμορραγία μετά από αμυγδαλεκτομή και τη θυρεοτοξική κρίση. Η αιμορραγία (συχνότητα 
0,6%) μπορεί να εκδηλωθεί από 6 ώρες έως 10 ημέρες μετά την αμυγδαλεκτομή. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η διαχείριση του ασθενούς θα είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την πρώτης 
επέμβασης καθώς θα απαιτείται ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία, ο ασθενής πιθανώς να έχει 
γεμάτο (από αίμα) στομάχι, να έχει δύσκολο αεραγωγό (περιορισμένη ορατότητα λόγω 
αιμορραγίας) και να είναι υπογκαιμικός. Η θυρεοτοξική κρίση είναι μία σχετικά σπάνια επιπλοκή 
η οποία απαιτεί ταχεία αντιμετώπιση και νοσηλεία του ασθενούς στη ΜΕΘ (20% θνητότητα). 
Μπορεί να συμβεί είτε διεγχειρητικά (πολύ σπάνια) είτε μέσα στο πρώτο 24ωρο μετά την 
επέμβαση. Το τραύμα, η λοίμωξη και το χειρουργείο είναι οι πιο συνήθεις εκλυτικοί  παράγοντες 
και εκδηλώνεται με σημαντική ταχυκαρδία, δυσρυθμία, υπόταση και πτώση του επιπέδου 
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συνείδησης. Η διεγχειρητική εκδήλωσή της θα πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από την κακοήθη 
υπερθερμία και το ανεπαρκές βάθος αναισθησίας. Σε περίπτωση που γίνει η διάγνωση (οι 
θυρεοειδικές ορμόνες μπορεί να είναι φυσιολογικές), ο ασθενής θα πρέπει να ψυχθεί, να λάβει 
ενδοφλέβια υγρά, αντιθυρεοειδική αγωγή (προπυλθυουρακίλη, ιώδιο), β αποκλειστές και 
κορτικοειδή. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου απαιτούν τη διαμόρφωση ενός μελετημένου 
αναισθησιολογικού πλάνου ανάλογα με την κάθε επέμβαση, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση 
του αεραγωγού, τη στενή συνεργασία με τη χειρουργική ομάδα, τη συνεχή εγρήγορση 
διεγχειρητικά και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τόσο των άμεσων όσο και των απώτερων 
επιπλοκών. 
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«ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» 

Γιακουμής Α. ΜΗΤΟΣ 

 
SUMMARY 
 

ANESTHESIA FOR DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY 
 

The act of administering anesthesia for maxillofacial procedures bares great challenges, most of 
which regard the airway management. The anesthetist must be familiar with different techniques of 
induction and experienced with various equipment used to establish an airway. The communication 
with the surgeon is of great importance, as well is the good knowledge of the surgical procedures and 
the anatomy of the area. Extubation in these cases is also a challenge and one must take all measures 
to avoid weaning or extubation failure. 
 

Key words: maxillofacial surgery, anesthesia for dentistry, airway trauma. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η χορήγηση αναισθησίας σε επεμβάσεις που αφορούν τα οστά και τα σπλάγχνα της κεφαλής 
και του τραχήλου παρουσιάζει ιδιαίτερες προκλήσεις για τον αναισθησιολόγο. Η σημαντικότερη 
από αυτές είναι η διαχείριση του αεραγωγού περιεγχειρητικά. Η βαρύτητα των επεμβάσεων 
ποικίλει από χειρουργεία πολύ απλά και σύντομα (εξαγωγή οδόντων) έως πολύ μεγάλα και 
σύνθετα (χειρουργική όγκων). Επίσης, τα επείγοντα χειρουργεία που αφορούν το στόμα, τη γνάθο 
ή τον τράχηλο αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία από μόνα τους, καθώς μπορεί να απαιτήσουν τη 
συνεργασία ειδικοτήτων όπως ΩΡΛ, αγγειοχειρουργών ή επεμβατικών ακτινολόγων για τη 
διαχείριση προβλημάτων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, όπως ο επισφαλής αεραγωγός ή η 
αιμορραγία. 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η πρώτη προσπάθεια χορήγησης γενικής αναισθησίας για εξαίρεση οδόντα έγινε στο 
Χάρβαρντ από τον οδοντίατρο Horace Wells, δάσκαλο του William Morton. Η χορήγηση 
αναισθησίας πρόσφερε στις ειδικότητες που ασχολούνται με το στόμα και τη γνάθο έδαφος να 
εξελιχθούν. Στις αρχές του 20ου αιώνα ξεκίνησε η εφαρμογή στελεχιαίας αναισθησίας, η οποία 
καθιερώθηκε με την εισαγωγή της λιδοκαΐνης το 19401. Η διενέργεια οδοντιατρικών επεμβάσεων 
με χορήγηση αναισθησίας σε οδοντιατρεία (εκτός νοσοκομείου) συνοδεύτηκε στην πορεία των 
χρόνων (από το 1940 έως το 2000) από σημαντικά ποσοστά θνητότητας. Έτσι, στις αρχές του 21ου 
αιώνα εκδόθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο οδηγίες για τον ασφαλή τρόπο χορήγησης αναισθησίας 
σε οδοντιατρικές επεμβάσεις και από το 2002 απαγορεύτηκε η χορήγηση γενικής αναισθησίας για 
οδοντιατρικές επεμβάσεις εκτός νοσοκομείου.2 

Οδοντιατρικές Επεμβάσεις 

Γενικά, οι αναισθησιολογικές επισημάνσεις που αφορούν τις οδοντιατρικές επεμβάσεις είναι 
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ίδιες με αυτές που αφορούν την αναισθησία στα παιδιά, αφού παιδιά προσέρχονται συχνότερα για 
ορθοδοντικές παρεμβάσεις. 

Οι υπερτροφικές αδενοειδείς εκβλαστήσεις και οι συχνές λοιμώξεις του αναπνευστικού 
μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα από τον αεραγωγό (απόφραξη) και το κατώτερο 
αναπνευστικό (εκκρίσεις, βρογχόσπασμος, ατελεκτασίες). Η συνεργασία με το παιδί μπορεί να 
είναι προβληματική, όχι μόνο λόγω ηλικίας. Παιδιά με μαθησιακές διαταραχές ή σύνθετες 
νευρολογικές νόσους, εμφανίζουν συχνότερα οδοντιατρικά προβλήματα. Επίσης, σε αυτά 
απαντώνται συχνότερα σύνδρομα, που εμπλέκουν τον αεραγωγό, το καρδιαγγειακό, το ΚΝΣ 
(επιληψία) ή το γαστρεντερικό (παλινδρόμηση). Άτομα που προέρχονται από ιδρύματα συχνότερα 
πάσχουν από λοιμώδεις ηπατίτιδες, είναι άτομα είτε φοβικά είτε αγχώδη, που η συμπαθητικοτονία 
τα καθιστά ευάλωτα σε αρρυθμίες ή βαγοτονία. Η γαστρική κένωση καθυστερεί. 

Η τοπική διήθηση και η στελεχιαία αναισθησία είναι μέθοδος εκλογής και γίνεται από τον 
οδοντίατρο ή το γναθοχειρουργό. Τα τοπικά αναισθητικά που χρησιμοποιούνται συχνότερα είναι3: 
1. Λιδοκαΐνη 2%: μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη (μέγιστη δόση ενήλικα 3 mg/Kg ΒΣ) ή σε 

συνδυασμό με αδρεναλίνη (μέγιστη δόση ενήλικα 7 mg/Kg ΒΣ). Διάρκεια αναισθησίας > 90 min. 
2. Πριλοκαΐνη 3% με φελυπρεσσίνη 0.03 IU/ml: αποφεύγεται στην κύηση, προδιαθέτει σε 

μεθαιμοσφαιριναιμία. Μέγιστη δόση ενήλικα 6 mg/Kg ΒΣ. Προσφέρει αναισθησία για περίπου 
90min. 

3. Αρτικαΐνη 4% με αδρεναλίνη (1:100000): χρησιμοποιείται μόνο για τοπική διήθηση, στις 
περιπτώσεις όπου αντενδείκνυται η στελεχιαία αναισθησία. Έχει άμεση έναρξη δράσης και η 
μέγιστη δόση είναι για τον ενήλικα 7 mg/Kg ΒΣ. 

4. Βουπιβακαΐνη 0.25% - 0.5%: για τοπική ή στελεχιαία διήθηση. Μέγιστη δόση σε ενήλικες  
2 mg/Kg ΒΣ και διάρκεια δράσης περίπου 8 ώρες. 

Μια άλλη αναισθητική επιλογή είναι αυτή της ελαφριάς καταστολής ή conscious sedation 
(ενσυνείδητη καταστολή). Μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την εμπλοκή αναισθησιολόγου, στη χώρα 
μας όμως συνήθως γίνεται παρουσία αυτού. Περιλαμβάνει τη χορήγηση μίγματος N2O έως 70%, 
τη χορήγηση βενζοδιαζεπίνης ή προποφόλης TCI, τη χορήγηση κεταμίνης ή ένυδρης χλωράλης. 

Τελευταία επιλογή είναι η γενική αναισθησία. Εφαρμόζεται στις εξαγωγές οδόντων σε 
παιδιά ηλικίας 4 έως 10 ετών, στις εξαγωγές γομφίων, σε μικροεπεμβάσεις στόματος και σε 
σύνθετες οδοντιατρικές επεμβάσεις. Προνάρκωση μπορεί να χρειαστεί σε παιδιά που δεν 
συνεργάζονται. Βοηθά η τοποθέτηση επιθέματος τοπικού αναισθητικού στις περιοχές της 
φλεβοκέντησης. Το monitoring δε διαφέρει από αυτό που προβλέπουν οι προδιαγραφές για την 
ασφαλή χορήγηση αναισθησίας (απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοια, Υ4α/3592/1996). 
Η εισαγωγή στην αναισθησία γίνεται είτε με ενδοφλέβια είτε με εισπνευστική αγωγή 
(σεβοφλουράνιο). Η τοποθέτηση τραχειοσωλήνα είναι η συνήθης πρακτική, καθόσον επιτρέπει 
στον οδοντίατρο να έχει πρόσβαση στα πίσω δόντια και προστατεύει τον αεραγωγό από εκκρίσεις, 
αίμα και άλλα χειρουργικά υπολείμματα. Στις περιπτώσεις απλής εξαγωγής οδόντα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί απλή μάσκα οξυγόνου ή ρινική προσωπίδα ή μία υπεργλωττιδική συσκευή. 
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Απαιτείται συνεχής επικοινωνία με τον οδοντίατρο, ιδίως στις περιπτώσεις όπου δεν τοποθετείται 
τραχειοσωλήνας. Ο οδοντίατρος μπορεί να τοποθετήσει γάζες (packing) στο έδαφος του φάρυγγα, 
για να αποτρέψει τυχόν μικροεισροφήσεις – πρέπει να μην ξεχαστεί. Επίσης, μπορεί να 
τοποθετηθεί bite block, ώστε να μείνει το στόμα ανοιχτό, αφήνοντας χώρο για χειρισμούς. Μπορεί 
να τοποθετηθεί καθετήρας nelaton μέσα από τη μύτη ή έναν ρινοφαρυγγικό αεραγωγό, που να 
επιτρέπει τη χορήγηση οξυγόνου ή την αναρρόφηση αν χρειαστεί. Η ρινοτραχειακή διασωλήνωση 
έχει θέση σε αυτά τα περιστατικά. Ο αεραγωγός εξασφαλίζεται και δίνεται χώρος στον οδοντίατρο 
για παρεμβάσεις. Απαιτεί εξειδικευμένους τραχειοσωλήνες και σε μικρά μεγέθη. Υπάρχουν σαφώς 
και οι περιπτώσεις που η ρινοτραχειακή διασωλήνωση αντενδείκνυται ή είναι αδύνατη, οπότε 
τοποθετείται στοματοτραχειακός σωλήνας. Είναι κατανοητό, πως όλες αυτές οι τεχνικές και οι 
παραλλαγές τους εφαρμόζονται σε διάφορα κέντρα, από διάφορους αναισθησιολόγους που 
συνεργάζονται με συγκεκριμένους οδοντιάτρους. Ο κάθε αναισθησιολόγος οφείλει να 
προσαρμόσει την τεχνική του, έτσι ώστε να αισθάνεται ασφαλής. Η διατήρηση στην αναισθησία 
γίνεται είτε με πτητικά αναισθητικά είτε με ενδοφλέβια (προποφόλη – ρεμιφεντανύλη). Η 
κλασσική θέση του ασθενή στις οδοντιατρικές επεμβάσεις είναι η καθιστική. Η θέση αυτή όμως – 
όπως μας έχει διδάξει η νευροαναισθησία – μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο 
καρδιαγγειακό. Η συνήθης πλέον θέση είναι η ύπτια ή με το θώρακα ελαφρώς υψωμένο ή anti-
Trendelenburg. Η ανάνηψη των ασθενών γίνεται μετά από επισταμένη απομάκρυνση των 
εκκρίσεων και του packing από το φάρυγγα και με τη βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει αιμορραγία. Η 
αποσωλήνωση γίνεται όταν ο ασθενής ακόμη κοιμάται ή όταν έχει αφυπνιστεί πλήρως. Στα παιδιά 
προτιμάται η αποσωλήνωση υπό καταστολή. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι σίγουρος ότι δεν 
υπάρχει υπολειπόμενος νευρομυϊκός αποκλεισμός. Η τεχνική της αποσωλήνωσης είναι το ίδιο 
σημαντική όσο και της διασωλήνωσης. Υπάρχουν οι κατευθυντήριες οδηγίες της DAS (DAS 
Extubation Guidelines Algorithm 2011). 

Γναθοχειρουργικές Επεμβάσεις 

Οι ενδείξεις των γναθοχειρουργικών επεμβάσεων αποτελούν μια μεγάλη και ετερογενή 
κατηγορία. Μπορεί να είναι επεμβάσεις κοσμητικής και λειτουργικής αποκατάστασης, επείγουσες 
επεμβάσεις σε αποστήματα – λοιμώξεις ή επεμβάσεις αποκατάστασης μετά από τραύμα ή 
ογκολογικές επεμβάσεις. Μπορεί επίσης να διενεργούνται σε κατεπείγουσα βάση όταν αφορούν 
αποστήματα ή τραύμα. 

Η προαναισθητική εκτίμηση των ασθενών αυτών δε αποκλίνει από αυτήν που γίνεται σε 
όλους τους ασθενείς, στους οποίους θα χορηγηθεί γενική αναισθησία. Ο αναισθησιολόγος οφείλει 
όμως να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην εκτίμηση του αεραγωγού. Ο κλασσικός μακροσκοπικός 
έλεγχος (mallampati score κλπ), συμπληρώνεται από τον ενδελεχή έλεγχο των απεικονιστικών 
εξετάσεων (ακτινογραφία τραχήλου, θώρακα, αξονική/μαγνητική τομογραφία, ΩΡΛ έμμεση ρινο-
λαρυγγοσκόπηση) και ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των διεγχειρητικών αλλοιώσεων που 
μπορεί να έχει υποστεί ο αεραγωγός. Έτσι, ο αναισθησιολόγος μπορεί να καταστρώσει ασφαλές 
πλάνο τόσο για την εισαγωγή στην αναισθησία και τη διασωλήνωση, όσο και για την αφύπνιση 
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και την αποσωλήνωση. Στο γενικό πληθυσμό η επίπτωση της δύσκολης διασωλήνωσης είναι  
1-4%, ενώ της αδύνατης 0.05-0.35%. Στη γναθοχειρουργική το ποσοστό της δύσκολης 
διασωλήνωσης ανέρχεται στο 15,4%!4 Οι διαταραχές στη δομή του αεραγωγού μπορεί να είναι 
τέτοιες που να απαιτούν χειρουργική εξασφάλιση του αεραγωγού πριν από το χειρουργείο.5 Από 
το ατομικό ιστορικό του γναθοχειρουργικού ασθενή μείζονες παράγοντες κινδύνου για δύσκολη 
διαχείριση του αεραγωγού αποτελούν: η παχυσαρκία (MBI > 30 Kg/m²), η αποφρακτική υπνική 
άπνοια, μείζονα χειρουργεία κεφαλής / τραχήλου / ανώτερου αεραγωγού, όγκοι, ακτινοβολία στην 
περιοχή του τραχήλου6. Οι ασθενείς αυτοί θα έχουν και δύσκολη αποσωλήνωση. 

Στην πλειονότητα των επεμβάσεων προτιμάται η ρινοτραχειακή διασωλήνωση, αλλά επί 
αδυναμίας το χειρουργείο μπορεί να διενεργηθεί και με στοματοτραχειακή διασωλήνωση, 
δυσκολεύοντας το χειρουργικό πεδίο και αυξάνοντας τον κίνδυνο μετακίνησης του τραχειοσωλήνα 
ή αποσύνδεσης του κυκλώματος. Ο ρινοτραχειακός σωλήνας που επιλέγεται είναι για τους 
ενήλικες 7 με 7.5 mm ID. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να τοποθετηθεί 6.5 mm ID. Η 
τεχνική της ρινοτραχειακής διασωλήνωσης περιλαμβάνει την προώθηση του σωλήνα διαμέσου 
των ρινικής αναπνευστικής οδού στο επίπεδο του στοματοφάρυγγα ή υποφάρυγγα, ώστε υπό 
άμεση όραση και κλασσική λαρυγγοσκόπηση να προωθηθεί με τη βοήθεια της Magill εντός της 
τραχείας. Οι ρώθωνες προετοιμάζονται με την ενστάλαξη ή ψεκασμό αγγειοσυσπαστικού και λίγο 
πριν την είσοδο του τραχειοσωλήνα την εφαρμογή λιπαντικής γέλης. Σε κάθε κέντρο υπάρχουν 
παραλλαγές στην τεχνική της προετοιμασίας. Υπάρχουν αναισθησιολόγοι που για λιπαντικό 
χρησιμοποιούν λιδοκαΐνη ή άλλου είδους υδατική γέλη. Επίσης, κάποιοι προθερμαίνουν το 
ρινοτραχειακό σωλήνα με διάφορες τεχνικές, ώστε να είναι περισσότερο μαλακός και ευλύγιστος 
– υπάρχει όμως ο κίνδυνος καταστροφής του. Επιλέγεται πάντα ο φαρδύτερος ρώθωνας και από 
πριν έχουμε ρωτήσει τον ασθενή «ποιο από τα δύο ρουθούνια του είναι πιο ανοικτό». Στο 40% των 
περιπτώσεων ο σωλήνας θα συναντήσει κάποια αντίσταση κατά την προώθησή του και ο 
αναισθησιολόγος θα αναγκαστεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις.7 Οι κινήσεις αυτές συνήθως είναι 
απόσυρση, στροφή και επαναπροώθηση. Μετά την τοποθέτηση του σωλήνα είναι πολύ σημαντικό 
να επιβεβαιωθεί το σωστό βάθος, ακόμη και με τη χρήση ινοπτικού βρογχοσκοπίου αν χρειαστεί. 
Η σταθεροποίηση γίνεται με μεγάλη επιμέλεια και μπορεί ακόμη να τοποθετηθούν ράμματα για 
σταθεροποίηση του σωλήνα. 

Υπάρχουν τεχνικές όπως η τοποθέτηση του σωλήνα πίσω από τους γομφίους οδόντες 
(retromolar intubqation) ή η τοποθέτησή του υπογενειδίως (submental intubation). Αυτές οι 
τεχνικές δεν συστήνονται σήμερα από μεγάλα κέντρα γναθοχειρουργικής. Υπάρχουν αναφορές 
περιστατικών κυρίως από Αφρική και νοτιοανατολική Ασία, προτείνοντάς την σαν εναλλακτική 
τεχνική της τραχειοστομίας. 

Η διατήρηση στην αναισθησία γίνεται είτε με πτητικά είτε με TIVA. Η χρήση της 
ρεμιφεντανύλης είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Ωστόσο, υπάρχουν λίγες αναδρομικές μελέτες που 
καταδεικνύουν πως ο μετεγχειρητικός πόνος ήταν ισχυρότερος σε ασθενείς στους οποίους δεν 
είχαν χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά οπιοειδή μακράς διάρκειας δράσης.8 Τα ποσοστά της 
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μετεγχειρητικής ναυτίας – εμέτου είναι υψηλά (7-40%), οπότε χορηγείται διπλή ή τριπλή 
αντιεμετική αγωγή, που περιλαμβάνει τη χορήγηση δεξαμεθαζόνης. 

Στα πολύωρα χειρουργεία χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη σταθεροποίηση του 
ρινοτραχειακού σωλήνα, ώστε να μη δημιουργηθεί έλκος στους ρώθωνες. Επίσης, προστατεύουμε 
τα υπόλοιπα σημεία του σώματος που είναι ευάλωτα σε έλκη από πίεση (ιδίως στους 
ηλικιωμένους), όπως πτέρνες, αγκώνες, γλουτοί. 

Ελεγχόμενη Υπόταση 

Υπάρχουν στάδια του χειρουργείου που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (π.χ. 
οστεοτομή άνω γνάθου). Η τεχνική της ελεγχόμενης υπότασης είναι αμφιλεγόμενη. Σημαίνει τη 
μείωση της μέσης Α.Π. του ασθενή κατά 30% της προαναισθητικής ή στο κατώτερο όριο  
55 mmHg  για ασθενείς ASA I. Επιβάλλεται η άμεση μέτρησή της και δε συστήνεται σε ασθενείς 
με ισχαιμική νόσο του μυοκαρδίου, αρρύθμιστη Α.Π., διαβήτη, σοβαρή αναιμία, αιμοσφαιρινο-
πάθειες, αγγειακή εγκεφαλική νόσο, ηπατική ή νεφρική δυσπραγία. Φαρμακευτικές επιλογές για 
την επιτέλεσή της είναι: τα πτητικά αναισθητικά, η ρεμιφεντανύλη, το νιτροπρωσσικό, η 
νιτρογλυκερίνη, η κλονιδίνη, οι β-αναστολείς, το μαγνήσιο. Η εφαρμογή της βρίσκεται στην κρίση 
κάθε κλινικού ιατρού. 

Ανάνηψη 

Εάν επιλεγεί να εφαρμοστεί η τεχνική της ελεγχόμενης υπότασης διεγχειρητικά, τότε πρέπει 
να σταματήσει προς το τέλος του χειρουργείου, ώστε να ανιχνευτούν τυχόν εστίες, όπου δεν έγινε 
επιμελής αιμόσταση. Το φαρυγγικό packing και όλες οι γάζες μετρώνται και αφαιρούνται 
προσεκτικά. Ο αεραγωγός καθαρίζεται από εκκρίσεις και αίμα και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
ύπαρξη αιμορραγίας μετεγχειρητικά. Προτιμάται η ήρεμη αφύπνιση και αποσωλήνωση, με χρήση 
ρεμιφεντανύλης ή λιδοκαΐνης (iv), ώστε να αποφευχθεί ο βήχας. Ο ρινοτραχειακός σωλήνας είναι 
γενικά καλύτερα ανεκτός, αλλά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την απομάκρυνσή του μετά 
από Le Fort I οστεοτομή, καθώς μπορεί να μετακινηθεί το ρινικό διάφραγμα. Πρόκληση 
αποτελούν και οι ασθενείς που αφυπνίζονται με τις γνάθους δεμένες και κλειστές. Η αφύπνιση 
γίνεται στο χειρουργείο, που είναι ο ασφαλέστερος τόπος διαχείρισης του αεραγωγού και με 
ετοιμότητα επαναδιάνοιξης των γνάθων. Ο ασθενής πρέπει να έχει όλα τα εχέγγυα του επιτυχούς 
weaning και της επιτυχούς αποσωλήνωσης.9,10  

Γναθοχειρουργικά Επείγοντα 

Λοιμώξεις 

Παρά την εξέλιξη στην πρόληψη και θεραπεία των λοιμώξεων, εμφανίζονται περιπτώσεις 
απειλητικές για τη ζωή, όπως απόφραξη του αεραγωγού, μεσοθωρακίτιδες, θρομβώσεις φλεβωδών 
κόλπων. Η εκτίμηση του αεραγωγού γίνεται με μεγάλη προσοχή. Η αλλαγή στη χροιά της φωνής, 
η οδυνοφαγία, το αυξανόμενο οίδημα και ο τρισμός αποτελούν σημεία δυσκολίας στη διαχείριση 
του αεραγωγού. Το μικρό άνοιγμα στόματος και η μείωση της κινητικότητας της γλώσσας 
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δείχνουν υπογλώσσια επέκταση της φλεγμονής και δυσκολία στη λαρυγγοσκόπηση ή τον αερισμό. 
Επί αμφιβολίας σχετικά με το ποια τεχνική εξασφάλισης του αεραγωγού είναι η ενδεδειγμένη – 
και συνήθως υπάρχει αυτή η αμφιβολία – ο αναισθησιολόγος οφείλει να ζητήσει βοήθεια από 
νωρίς, ώστε να υπάρχει κι άλλος αναισθησιολόγος έμπειρος στη διαχείριση του αεραγωγού και 
ετοιμότητα για ΩΡΛ παρέμβαση. Στις περιπτώσεις που ο αεραγωγός είναι γενικά προβληματικός, 
ακόμη και η χειρουργική διαχείρισή του είναι δύσκολη. Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα για 
διενέργεια ινοπτικής διασωλήνωσης με αφυπνισμένο τον ασθενή. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές 
χορήγησης καταστολής για την επίτευξη της «ξύπνιας» ινοπτικής διασωλήνωσης, όπως η χρήση 
δεξμεδετομιδίνης ή ρεμιφεντανύλης ή συνδυασμού τους. Η χρήση όμως της δεξμεδετομιδίνης ως 
μονοπαράγοντα φαίνεται να είναι η πιο ασφαλής. Περιγράφεται η τεχνική της βιντεο-
λαρυγγοσκόπησης, υπό δεξμεδετομιδίνη ή ρεμιφεντανύλη και αυτόματη αναπνοή. Μετά την 
εξασφάλιση του αεραγωγού και τη διενέργεια του χειρουργείου, τίθεται το ερώτημα της 
αποσωλήνωσης. Ο αεραγωγός πρέπει να ελεγχθεί από την αρχή με λαρυγγοσκόπηση και να 
συζητηθεί το ενδεχόμενο να επιδεινωθεί με το χρόνο. Επί αμφιβολίας ο ασθενής παραμένει 
διασωληνωμένος και μεταφέρεται στη ΜΕΘ. Σε δεύτερο χρόνο θα αποσωληνωθεί ή θα υποστεί 
τραχειοστομία.11  

Τραύμα 

Στοιχεία ανατομίας 

Ο σκελετός του προσώπου αποτελείται από πολλά οστά «ραμμένα» μεταξύ τους, έτσι ώστε 
κατά το τραύμα να απορροφούν ομοιογενώς την ενέργεια, μειώνοντας τις κακώσεις στο πρόσωπο 
και το κρανίο. Αμφοτερόπλευρα πρόσθια κατάγματα στην κάτω γνάθο, προκαλούν πτώση της 
γλώσσας προς τα πίσω στον οροφάρυγγα, αναγκάζοντας τον ασθενή που έχει καλό επίπεδο 
συνείδησης να κάθεται με όρθια την πλάτη και να κλίνει προς τα εμπρός, ώστε να προστατεύει ο 
ίδιος τον αεραγωγό του. Στον κωματώδη ασθενή το τραύμα αυτό είναι θανατηφόρο. Το τραύμα 
στο μέσο του προσώπου συνοδεύεται από αθρόα αιμορραγία, που μπορεί να μη γίνει αντιληπτή σε 
κωματώδη ασθενή, καθώς το αίμα συγκεντρώνεται στις οπίσθιες δομές του αεραγωγού.12  

Κατάγματα κάτω τριτημορίου προσώπου 

Αφορούν την κάτω γνάθο και τα δόντια. Η κάτω γνάθος μαζί με την κροταφογναθική 
διάρθρωση σχηματίζουν ένα δαχτυλίδι, που αν «σπάσει», αυτό θα σημαίνει κατάγματα σε πολλά 
σημεία της κ. γνάθου. Αυτά σπάνια παρεμποδίζουν τον αεραγωγό (εξαίρεση: αμφοτερόπλευρα 
πρόσθια κατάγματα κ. γνάθου ή περιπτώσεις μείζονος παραμόρφωσης), εκτός εάν περιπλεχθούν 
με υπογλώσσιο αιμάτωμα, κατάσταση που προσομοιάζει με την λουδοβίκειο κυνάγχη. Οι ρίζες 
των δοντιών συνιστούν ευένδοτες θέσεις και μπορεί να αποσπαστούν μετακινούμενα στον 
αεραγωγό ή στο γαστρεντερικό σύστημα. 

Κατάγματα μέσου τριτημορίου 

Το τραύμα σε αυτό το τμήμα του προσώπου αφορά τους οφθαλμούς, το ρινικό αεραγωγό, τα 
ιγμόρεια και τα δόντια της άνω γνάθου. Σημαντική αιμορραγία μπορεί να συνοδεύει αυτά τα 
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κατάγματα. Εδώ εμπίπτουν τα κατάγματα κατά Le Fort I (απόσπαση άνω γνάθου από το υπόλοιπο 
πρόσωπο), II (άνω γνάθος και ρινικά οστά), III (απόσπαση δομών μέσου προσώπου από τη βάση 
του κρανίου). Τα κατάγματα αυτά δεν εμφανίζονται συνήθως όπως περιγράφηκαν κατά Le Fort, 
αλλά ως συνδυασμοί αυτών – άλλωστε η ταξινόμηση αυτή (κατά Le Fort) έγινε σε πτώματα. 

Κατάγματα κάτω τριτημορίου 

Αφορούν το μετωπιαίο, το σφηνοειδές, το ηθμοειδές και τα οστά της ρινός και των 
οφθαλμών. Τα τραύματα αυτά μπορεί να συνοδεύονται από εκροή ΕΝΥ και ενέχουν τον κίνδυνο 
σοβαρών λοιμώξεων. Δεν υπάρχει απόλυτη αντένδειξη για εισαγωγή καθετήρων από τη μύτη, 
αλλά αν χρειαστεί ανάγκη να γίνει τέτοια παρέμβαση, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην 
καταλήξουν στο μετωπιαίο λοβό. 

Διαχείριση του αεραγωγού 

Ο αεραγωγός μπορεί να παραβλαφθεί από: 
1. Μετατόπιση άνω γνάθου στο ρινοφαρυγγικό αεραγωγό. 
2. Αμφοτερόπλευρα πρόσθια κατάγματα κάτω γνάθου, που μετατοπίζουν τη γλώσσα προς τα 

πίσω. 
3. Αποσπασμένοι οδόντες, τμήματα οστών, εκκρίσεις, έμετος, αίμα, ξένα σώματα. 
4. Αιμορραγία από επίσημα αγγεία (μύτη, στόμα). 
5. Οίδημα μαλακών μορίων. 
6. Οίδημα της λαρυγγικής συσκευής 
7. Παρεκτόπιση τραχείας. 

Οι ασθενείς αυτοί αντιμετωπίζονται σαν να έχουν γεμάτο στομάχι και τραύμα ΑΜΣΣ. Η 
χρήση του ινοπτικού βρογχοσκοπίου εφαρμόζεται για επείγουσα διαχείριση αεραγωγού με 
τραύμα, αλλά όχι πάντα με καλά αποτελέσματα. Ο ασθενής δεν μπορεί να συνεργαστεί, 
αίμα/εκκρίσεις κλπ αλλοιώνουν το οπτικό πεδίο και η τοπική αναισθησία σε διαταραγμένες δομές 
είναι δύσκολη. Η απεικόνιση του αεραγωγού με το βιντεο-λαρυγγοσκόπιο επίσης μπορεί να είναι 
δύσκολη – για τους ίδιους λόγους όπως με την ινοπτική λαρυγγοσκόπηση – αλλά βοηθά σε 
περιπτώσεις, όπου υπάρχει οίδημα μαλακών μορίων στη βάση της γλώσσας ή η διαταραγμένη 
ανατομία δεν επιτρέπει την ανίχνευση της επιγλωττίδας. Οι υπεργλωττιδικές συσκευές μπορεί να 
είναι σωτήριες, αλλά δεν εξασφαλίζουν οριστικά τον αεραγωγό. Ο σωλήνας Combitude μπορεί να 
προκαλέσει επιπλέον τραύμα στον ανώτερο αεραγωγό. Η κλασσική λαρυγγοσκόπηση παραμένει 
ως επιλογή, αλλά επιχειρείται σε αδύνατους ασθενείς, με καλή ανατομία στον τράχηλο. Ο 
κίνδυνος να χαθεί ο αεραγωγός είναι υπαρκτός, γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει άμεση δυνατότητα για 
χειρουργική εξασφάλισή του και παρουσία ΩΡΛ. Η χειρουργική εξασφάλιση του αεραγωγού είναι 
η τελευταία επιλογή, αλλά σε γναθοπροσωπικό τραύμα είναι πολλές φορές η καλύτερη. 
Περιλαμβάνει την κρικοθυρεοειδοτομή και την τραχειοστομία. Από τη βιβλιογραφία φαίνεται πως 
η τραχειοστομία προτιμάται έναντι της κρικοθυρεοειδοτομής.13  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η σημαντικότερη ιδιαιτερότητα στις επεμβάσεις οδοντιατρικής και γναθοχειρουργικής είναι 
ο αεραγωγός. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι γνώστης πολλών τεχνικών εισαγωγής στην 
αναισθησία (δεξμεδετομιδίνη, εισπνευστική, TIVA) και πολλών τεχνικών εξασφάλισης του 
αεραγωγού (υπεργλωττιδικές συσκευές διασωλήνωσης, βιντεο-λαρυγγοσκόπιο, ινοπτικό 
λαρυγγοσκόπιο). Η αφαίρεση του τραχειοσωλήνα είναι το ίδιο σημαντική πράξη και ο 
αναισθησιολόγος οφείλει να είναι σίγουρος ότι ο ασθενής θα μπορέσει να αναπνεύσει 
απρόσκοπτα. Η συνεργασία με το χειρουργό, η γνώση της χειρουργικής και της ανατομίας της 
περιοχής είναι στοιχεία απαραίτητα για μια επιτυχή και χωρίς συμβάματα αναισθησιολογική 
προσέγγιση. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ  
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 

Θεοφανή ΑΝΤΩΝΙΟΥ  
 

Η μεταμόσχευση καρδιάς αποτελεί την ενδεδειγμένη θεραπεία τελικού σταδίου καρδιακής 
ανεπάρκειας. 

Τα αίτια που οδηγούν σε μεταμόσχευση σύμφωνα με την International Society for Heart and 
Lung Tansplantation (ISHLT)1 είναι τα κάτωθι: 

1. Μη ισχαιμική καρδιομυοπάθεια (49,2%) 
2. Ισχαιμική καρδιομυοπάθεια (30%) 
3. Αποφρακτική (Restrictive) καρδιομυοπάθεια (3,3%) 
4. Υπερτροφική καρδιομυοπάθεια (3%) 
5. Βαλβιδοπάθειες (2,7%) 
6. Συγγενείς καρδιοπάθειες  (3,2%) 
7. Επαναμεταμόσχευση (9,6%) 

Η δυσλειτουργία του μοσχεύματος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου τις πρώτες 30 ημέρες 
μετά την μεταμόσχευση. Ο μη-μεγαλοκυτταροϊός (non-cytomegalovirus CMV) είναι ο δεύτερος 
παράγοντας που ευθύνεται για την αύξηση της θνητότητας μέσα στον 1ο χρόνο από την 
μεταμόσχευση. Αν και η απόρριψη του μοσχεύματος και οι λοιμώξεις αποτελούν την πρώτη αιτία 
θανάτου βραχυπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου και οι κακοήθειες 
εξαιτίας της ανοσοκαταστολής αποτελούν την συχνότερη αιτία θανάτου2. Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση, ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια NYHA III, IV έχει βελτιωθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η οποία συνίσταται σε αναστολείς του 
μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης, ανταγωνιστές αλδοστερόνης, β-αναστολείς. Η 
αμφικοιλιακή βηματοδότηση συνιστάται όταν παρά την βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αγωγής 
ο ασθενείς έχει κλάσμα εξώθησης ≤ 30%. 

Αν παρά την βελτιστοποίηση της θεραπευτικής αγωγής οι ασθενείς παραμένουν 
συμπτωματικοί η μεταμόσχευση αποτελεί μονόδρομο. Η διαδικασία επιλογής των ασθενών 
αποτελεί αντικείμενο διεπιστημονική συνεργασία.  

Στην προσπάθεια να δοθεί προτεραιότητα στην κατανομή των μοσχευμάτων στους ασθενείς 
με μεγαλύτερη θνητότητα το 1989 για πρώτη φορά εισάγεται η κατάταξη σε κατηγορία (status I) 
και κατηγορία (status II)4. 

Οι ασθενείς που ανήκουν στην κατηγορία (status) 1Α πληρούν ένα από τα κάτωθι κριτήρια: 
1. Νοσηλεύονται με μηχανική υποστήριξη του αναπνευστικού και της κυκλοφορίας και βρίσκονται 

υπό την χορήγηση υψηλών δόσεων ινoτρόπων κάτω από συνεχές monitor των πιέσεων 
πλήρωσης των αριστερών κοιλοτήτων.  

2. Νοσηλεύονται χωρίς να απαιτείται μηχανική υποστήριξη με left ventricular assist device, right 
ventricular assist device ή  biventricular assist device. 
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Οι ασθενείς που ανήκουν στην κατηγορία ΙΒ πληρούν ένα από τα κάτωθι κριτήρια4:  
1. Νοσηλεύονται με μηχανική υποστήριξη χωρίς επιπλοκές του μηχανήματος 
2. Απαιτείται ινότροπη υποστήριξη, χωρίς monitor των πιέσεων πλήρωσης των αριστερών 

κοιλοτήτων 
Η επιλογή των ασθενών προς μεταμόσχευση καρδιάς είναι μία διαδικασία διεπιστημονική, 

κατά την οποία κρίνεται η καταληλλότητα των ασθενών σε τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας 
(ΚΑ)  να ενταχθούν στην λίστα.  

Ενδείξεις για μεταμόσχευση καρδιάς5 

• Καρδιογενές shock που απαιτείται συνεχής ινότροπη υποστήριξη ή μηχανική υποστήριξη με 
ενδο-αορτική αντλία. 

• Επιμένουσα ΝΥΗΑ class IV μη ανταποκρινόμενη στην θεραπευτική αγωγή (κλάσμα εξώθησης 
≤ 20%, Peak oxygen consumption (VO2) <12 mL/kg/min) 

• Συμπτωματολογία ασταθούς στηθάγχης με αδυναμία να ελεγχθεί και μη επιδεχόμενης 
χειρουργική αντιμετώπιση. 

Αρρυθμίες απειλητικές για την ζωή μη ανταποκρινόμενες στην θεραπευτική αγωγή 

Απόλυτες αντενδείξεις για εισαγωγή στην λίστα προς μεταμόσχευση5 
Συστηματικά νοσήματα με προσδόκιμο επιβίωσης μικρότερο από 2 χρόνια, σε αυτά 

περιλαμβάνονται η ενεργός ή πρόσφατη κακοήθεια συμπαγών οργάνων, AIDS, συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, σαρκοείδωση, αμυλοείδωση, μη αναστρέψιμη ηπατική ή νεφρική 
δυσλειτουργία, σημαντική αποφρακτική νόσο του αναπνευστικού (FEV1 < 1 L/min), μη 
αναστρέψιμη πνευμονική υπέρταση – TPG > 15 mmHg, PVR > 6 Wound units, Συστολική πίεση 
πνευμονικής αρτηρίας > 60 mmHg. 

Σχετικές αντενδείξεις 

Ηλικία > 72 ετών, ενεργός λοίμωξη (εξαιρούνται οι ασθενείς με μηχανική υποστήριξη), 
ενεργό έλκος σακχαρώδης διαβήτης με ανεπάρκεια οργάνων σοβαρή περιφερική αγγειοπάθεια, 
κακοήθης παχυσαρκία (body mass index (ΒΜΙ) > 35 kg/m2), ή καχεξία ΒΜΙ < 18 kg/m2,  
κρεατινίνη > 2.5 mg/dl – clearance κρεατινίνης < 25 ml/min, χολερυθρίνη > 2.5 mg/dl, μείζονα 
ψυχιατρική διαταραχή, εθισμός σε κάπνισμα, αλκοόλ έως και προ εξαμήνου, πνευμονική εμβολή 
το τελευταίο εξάμηνο, μη αναστρέψιμες νευρομυϊκές παθήσεις 

Το 2016 η ISHLT επικαιροποίησε τις κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τα κριτήρια 
ένταξης στην λίστα προς μεταμόσχευση6. Αυτές οι οδηγίες βασίζονται στους προγνωστικούς 
κλινικούς δείκτες για ένταξη στην λίστα και συμπεριλαμβάνουν κατηγορίες ασθενών που δεν 
είχαν προσδιορισθεί με σαφήνεια στις κατευθυντήριας οδηγίες του 2006, όπως συγγενείς 
καρδιοπάθειες, αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια και υποψηφίους με φλεγμονώδεις νόσους. Επί 
πλέον κατατάσσονται στην λίστα ασθενείς οι οποίοι δεν νοσηλεύονται αλλά με βάσει την 
εργοσπιρομετρία. Αυτοί  ανήκουν στην κατηγορία ΙΙβ. 
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Η μέγιστη κατανάλωση οξυγόνου με άσκηση (Peak exercise oxygen consumption) (VO2) 
παραμένει ο θεμέλιος λίθος για την επιλογή ασθενών για μεταμόσχευση. Το όριο VO2  
≤ 12 mL/kg/min για ασθενείς υπό θεραπεία με β-αναστολείς και VO2 14 ≤ mL/kg/min οι οποίοι 
παρουσιάζουν μη ανοχή στους β- αναστολείς προτείνεται να κατατάσσονται στη κατηγορία Ι4. 

Οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες διαφέρουν ελάχιστα από τις οδηγίες του 20065 

Σχετικές αντενδείξεις, clearance κρεατινίνης < 30-35 ml/min, όριο glomerular filtration rate = 
30 ml/min/1.73 m2, ένταξη στη λίστα για επαναμεταμόσχευση προτείνεται σε ασθενείς με σοβαρή 
στεφανιαία νόσο.  

H επιλογή του λήπτη είναι σημαντικής σημασίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
2016 οι ενδείξεις του ασθενούς γίνεται με κριτήριο της σοβαρότητας της έκπτωσης της καρδιακής 
λειτουργίας και την εξάρτηση από ινότροπη υποστήριξη. Οι ασθενείς που ανήκουν στην λίστα 
διαιρούνται σε 2 υποκατηγορίες ΙΑ και ΙΒ, ανάλογα με το επείγον και της θεραπευτική αγωγή που 
βρίσκεται ο ασθενής. 

Οι αντενδείξεις7 για μεταμόσχευση βάσει των μετρήσεων της ΠΑ είναι: Συστολική πίεση της 
πνευμονικής αρτηρίας > 60 mmHg, PVR > 6 woods units, TPG > 16-20 mmHg. TPG > 12 mmHg 
συνοδεύεται από πενταπλάσια θνητότητα στο πρώτο εξάμηνο. Οι ασθενείς με TPG > 15 mmHg 
πρέπει να τεθούν υπό αγγειοδιασταλτικά της πνευμονικής κυκλοφορίας για να εκτιμηθεί η 
αναστρεψιμότητα της ΠΥ. Ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην αγωγή αυτή πρέπει να τεθούν 
υπό ινότροπη υποστήριξη και διουρητική αγωγή, ώστε να αποφορτισθεί η αριστερή κοιλία και να 
επαναξιολογηθούν μετά από 3-6 μήνες, διότι η μη αναστρέψιμη ΠΥ εξακολουθεί να αποτελεί 
απόλυτη αντένδειξη 

Επιλογή του δότη 

Ο μέσος όρος ηλικίας δοτών έχει αυξηθεί από 32 σε 35 έτη. Η αρχική αξιολόγηση του δότη 
βασίζεται στα κριτήρια του UNOS και περιλαμβάνει ηλικία, γένος, ύψος, ΑΒΟ ομάδα αίματος, 
αιτίες θανάτου και ιστορικό καπνίσματος και χρήσης αλκοόλ. Επίσης ζητείται ιστορικό 
καρδιοαναπνευστικής αναζοωγόνησης, αιμοδυναμικής σταθερότητας, χρήσης ινότροπων και 
εργαστηριακές εξετάσεις για CMV, ηπατίτιδα B και C. Επίσης ζητούνται αέρια αίματος, 
ακτινογραφία θώρακος, ECG, στεφανιογραφία σε άνδρες άνω των 45 ετών και σε γυναίκες άνω 
των 55. Η υπερηχογραφική εκτίμηση8 πρέπει να εστιάζεται στην ύπαρξη υπερτροφίας του 
μεσοκοιλιακού διαφράγματος > 14 mm, στην ύπαρξη τμηματικών διαταραχών κίνησης των 
τοιχωμάτων της αριστερής κοιλίας (ΑΚ), ύπαρξη βαλβιδοπάθειας ή συγγενούς καρδιοπάθειας. Μη 
κατάλληλοι δότες θεωρούνται: Οι υποστηριζόμενοι από υψηλές δόσεις ινοτρόπων, οι ασθενείς με 
Κλάσμα Εξώθησης < 40%, με τμηματικές διαταραχές κίνησης της ΑΚ, με ιστορικό κακοήθειας 
και με μεταδοτικές ασθένειες. Άμεση επισκόπηση της καρδιάς βοηθά στην άμεση εκτίμηση της 
καρδιακής λειτουργίας του δότη. Επίσης απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος ιστοσυμβατότητας, 
ύπαρξη (Panel Reactive Antibodies) PRAs, ΑΒΟ συμβατότητας και τα ανθρωπομετρικά 
χαρακτηριστικά όσον αφορά το μεγέθους θώρακος λήπτη-δότη9. 
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Προαναισθητική εξέταση 

Η μεταμόσχευση μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή και ως εκ τούτου πρέπει 
να θεωρείται επείγον χειρουργείο. Η ελαχιστοποίηση του χρόνου ισχαιμίας του μοσχεύματος 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην επιτυχία της μεταμόσχευσης. Παράγοντες οι οποίοι μπορεί 
να αυξήσουν τον χρόνο ισχαιμίας είναι ο χρόνος της εισαγωγής στην αναισθησία, της τοποθέτησης 
γραμμών και της έναρξης του χειρουργείου του λήπτη. Θεωρείται λοιπόν επιτακτικός ο 
συντονισμός της αναισθησιολογικής και της χειρουργικής ομάδας του δότη και της χειρουργικής 
ομάδας του λήπτη. Περίπου 64% των ασθενών υποστηρίζονται μηχανικά με LVAD, IABP. Ο 
αναισθησιολόγος πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την λειτουργία του μηχανήματος και να 
ρυθμίζει την αντιπηκτική αγωγή που λαμβάνει ο λήπτης για την μείωση του κινδύνου 
αιμορραγιών11. Καθίσταται αυτονόητο ότι είναι απαραίτητη η  εκτίμηση του πηκτολογικού status 
του ασθενούς (αναιμία, θρομβοκυτοπενία, το INR) για την ορθή παρέμβασή του 
αναισθησιολόγου. Επίσης πρέπει να απενεργοποιηθεί ο απινιδωτής  ώστε να μη παρεμβαίνει με 
την ηλεκτροκαυτηρίαση. Η αντιβιοτική αγωγή τέλος επιλέγεται βάσει της ύπαρξης λοιμώξεων 
τόσο του λήπτη όσο και του δότη. 

Εισαγωγή και διατήρηση αναισθησίας 

Ο κύριος στόχος κατά την εισαγωγή στην αναισθησίας είναι η ελαχιστοποίηση της  
αιμοδυναμικής αστάθειας και ως εκ τούτου η αιμοδυναμική κατάρριψη11. Οι ασθενείς με καρδιακή 
ανεπάρκεια απαιτούν αιμοδυναμικούς χειρισμούς με στόχο την διατήρηση επαρκούς προφορτίου, 
την διατήρηση αγγειακών αντιστάσεων και σφύξεων ώστε να διατηρηθεί η καρδιακή παροχή 
(ΚΠ). Η χορήγηση συντηρητικής δοσολογίας οπιοειδών, ώστε να μη καταργηθεί πλήρως η 
συμπαθητική δραστηριότητα. Είναι γνωστό ότι τα χρησιμοποιούμενα αναισθητικά ελαττώνουν την 
συσταλτικότητα, αυξάνουν την φλεβική χωρητικότητα (capacitance) και ελαττώνουν τον αγγειακό 
τόνο. Συνεχιζόμενη χορήγηση ινότροπων και αγγειοσυσπαστικών θεωρείται απαραίτητη. Οι 
ασθενείς με τελικό στάδιο καρδιακής ανεπάρκειας έχουν downregulation των β-υποδοχέων και 
απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις β-αγωνιστών. Ο αναπνευστικός χειρισμός πρέπει να στοχεύει 
στην επίδρασή του στις πνευμονικές αντιστάσεις, ήτοι στο μεταφορτίο της δεξιάς κοιλίας, για τον 
λόγο αυτό ο αερισμός12  προτείνεται να γίνεται με υψηλές συγκεντρώσεις Ο2 και χαμηλούς όγκους 
6ml/kg. Πρέπει να αποφεύγεται η υποξία και η υπερκαπνία, διότι αυξάνουν τις πνευμονικές 
αντιστάσεις. Έτσι το αναπνευστικό μοντέλο περιλαμβάνει υψηλές συγκεντρώσεις Ο2, μικρούς 
αναπνευστικούς όγκους, συχνότητα επαρκή για να αποφευχθεί η υπερκαπνία και βελτιστοποίηση 
του PEEP. Η διατήρηση της αναισθησίας πριν την ΕΣΚ περιλαμβάνει την χορήγηση πτητικών 
αναισθητικών και μέτρια δόση αναλγητικών. Αποφεύγεται η χρήση του υποξειδίου του αζώτου, 
και ξεκινά η αντιϊνοδωλυτική αγωγή. 

Monitoring 

Το προτεινόμενο monitoring που προτείνεται από την Αμερικάνικη Εταιρεία των 
Αναισθησιολόγων περιλαμβάνει παλμική οξυμετρία, μέτρηση πίεσης με καθετήρα στην κερκιδική 
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αρτηρία, καθετήρα Swan-Ganz, και Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία. Δεδομένου ότι η 
οξυμετρία έχει αποδεδειγμένη χρησιμότητα στην καρδιοχειρουργική πρέπει να χρησιμοποιείται. 
Επίσης λόγω του υψηλού κινδύνου εγρήγορσης πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα 
παρακολούθησης βάθους αναισθησίας. Η χρήση της διοισοφαγείου υπερηχοκαρδιογραφίας11 στους 
ασθενείς που υπόκεινται σε μεταμόσχευση καρδιάς αποτελεί ένδειξη ΙΙ σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της Αμερικάνικης Εταιρείας Αναισθησιολογίας. Πριν την είσοδο στην εξωσωματική 
κυκλοφορία (ΕΣΚ) ελέγχουμε τον όγκο πλήρωσης, την αορτή για στοιχεία αθηρωμάτωσης, την 
ύπαρξη πλευριτικής συλλογής και την τυχόν ύπαρξη θρόμβων. Μετά την αποσύνδεση από την 
ΕΣΚ η συμβολή της ΔΟΥ είναι κριτικής σημασίας και περιλαμβάνει την εκτίμηση της καρδιακής 
λειτουργίας ειδικά της δεξιάς κοιλίας, την λειτουργία των βαλβίδων, την ύπαρξη 
ενδοεπικοινωνιών. Επιπλέον η ΔΟΥ μας δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το δόκιμο 
των θεραπευτικών μας παρεμβάσεων. 

Έξοδος από την ΕΣΚ 

Πριν την έξοδο από την ΕΣΚ γίνεται λεπτομερής έλεγχος όλων των ζωτικών παραμέτρων 
του ασθενή. Ελέγχεται το επίπεδο αναισθησίας, η θερμοκρασία του ασθενή, ξεκινά πάλι ο 
μηχανικός αερισμός μετά από έκπτυξη των πνευμόνων (Valsava). Εκτίμηση των περιφερικών 
αγγειακών αντιστάσεων, οι οποίες μπορούν να εκτιμηθούν κατά την διάρκεια πλήρους ροής κατά 
την ΕΣΚ από την μέση αρτηριακή πίεση. Με τις συνθήκες αυτές εάν η μέση αρτηριακή πίεση 
είναι μικρότερη από 60 mmHg τότε θα χρειαστεί χορήγηση αγγειοσυσπαστικών11. Μετά το 
άνοιγμα της αορτής πρέπει να αρχίζει ινότροπη υποστήριξη. Ως ινότροπη υποστήριξη χρησιμο-
ποιείται δοβουταμίνη (3-8 μcg/Kg/min) και η αδρεναλίνη (0.05-0.1 μcg/Kg/min). Το κύριο μέλημά 
μας αποτελεί την υποστήριξη  της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ) και η αντιμετώπιση των αυξημένων 
αγγειακών αντιστάσεων, διότι εάν η ΔΚ εκτεθεί σε  πιέσεις μεγαλύτερες των 45 mmHg υπάρχει ο 
κίνδυνος δυσλειτουργίας της. Για την θεραπεία της πνευμονικής υπέρτασης αναστολείς 
φωσφοδιεστεράσης-3 (μιλρινόνη) χρησιμοποιούνται. Επειδή η χορήγηση αγγειοδιασταλτικών της 
πνευμονικής χορηγούμενοι ενδοφλέβια επηρεάζουν τις πνευμονικές αντιστάσεις προτιμάται η 
χορήγησή τους δια της εισπνευστικής οδού. Προτού την αποδέσμευση από την ΕΣΚ μια πλήρης 
μελέτη με το ΔΟΥ απαιτείται και περιλαμβάνει: Εκτίμηση του μεγέθους και της λειτουργικότητας 
του μεγέθους και της λειτουργίας της ΔΚ,  της τριγλώχινας βαλβίδας, του μεγέθους των κόλπων, 
της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας συστολικής και διαστολικής, της μιτροειδούς 

Διαχείριση του ασθενή άμεσα μετεγχειρητικά 

Η συστολική λειτουργία της ΑΚ και της ΔΚ μπορεί να επιδεινωθεί 12 ώρες μετά το 
χειρουργείο. Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή την δυσλειτουργία εξαρτώνται από 
τον χρόνο συνολικής ισχαιμίας του μοσχεύματος, από το πάχος του μεσοκοιλιακού τοιχώματος και 
από οξεία απόρριψη. Η παρακολούθηση του λήπτη μεταγχειρητικά γίνεται πάλι με τον καθετήρα 
της πνευμονικής και την διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία. Η ινότροπη υποστήριξη διατηρείται 
και μετά την σταθεροποίηση της αιμοδυναμικής του εικόνας σταδιακά απογαλακτίζεται. Η 
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πνευμονική υπέρταση θεραπεύεται με την χορήγηση αγγειοδιασταλτών της πνευμονικής 
κυκλοφορίας δια της εισπνευστικής οδού. Η απονευρωμένη καρδιά στη αρχή μπορεί να απαιτεί 
βηματοδότηση και μόνιμη βηματοδότηση απαιτείται στο 4%-12%. Τραυματισμός του 
φλεβοκόμβου μπορεί να αποτελέσει αιτία αρρυθμιών ή βραδυκαρδίας.  
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«ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ» 

Η μεταμόσχευση αποτελεί την θεραπεία επιλογής για ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων πνεύμονα 
στις ΗΠΑ, λόγω της διεύρυνσης των κριτηρίων επιλογής των δοτών και λόγω των εξωσωματικών 
(ex-vivo) συστημάτων αιμάτωσης, τα οποία έχουν αυξήσει τον αριθμό των μοσχευμάτων που 
έχουν ανανήψει1. 

Ενδείξεις για μεταμόσχευση πνεύμονα – Επιλογή ασθενών 

Οι υποκείμενες νόσοι που οδηγούν σε αναπνευστική ανεπάρκεια μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε: χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, εκκριτική (suppurative) πνευμονοπάθεια 
(κυστική ίνωση κυρίως), διάμεσο πνευμονοπάθεια (ιδοπαθής πνευμονική ίνωση) και πνευμονική 
υπέρταση (Πίνακας 1). Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών που δημοσιεύτηκαν από την 
International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)2 μπορούν να ενταχθούν στην 
λίστα προς μεταμόσχευση: 
1. Ασθενείς με αναπνευστική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και με ποσοστό > 50%    

θνητότητας μέσα σε 2 χρόνια. 
2. Ασθενείς με πιθανότητα επιβίωσης > 80% τις πρώτες 90 μέρες μετά την μεταμόσχευση 
3. Ασθενείς με πιθανότητα επιβίωσης > 80% στην πενταετία.                      

 
Πίνακας 1: Κριτήρια για ένταξη στη λίστα βάσει της υποκείμενης παθολογίας 

Αποφρακτικές νόσοι:  (Βody mass index) BODE index ≥ 7 
                                    FEV1<15%-20% του προβλεπόμενης  
                                   Τρεις ή περισσότερες εξάρσεις της νόσου 
                                    Μέτρια προς σοβαρή ΠΥ 
                              Μία έξαρση της νόσου με οξεία υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια 

Εκκριτικές νόσοι:   Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια Pao2 < 60mmHg, Pco2>50 mmHg 
                                Πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) 
                                Ταχεία επιδείνωση της κλινικής εικόνας,  
                                Συχνές νοσηλείες 
                                WHO  λειτουργικού σταδίου IV   

Ενδιάμεσοι νόσοι:  ≥10% απόκλιση της FEV1 κατά την παρακολούθηση 6 μηνών 
                              ≥15% απόκλιση της DLCO κατά την παρακολούθηση 6 μηνών 
                              Αποκορεσμός < 88%, 6 MWD < 250 m 
                            ΠΥ 
                             Νοσηλείες λόγω λειτουργικής επιδείνωσης 

 

Η International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT)2 έχει θεσπίσει απόλυτες 
και σχετικές αντενδείξεις για την ένταξη στην λίστα προ μεταμόσχευση. 
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Απόλυτες αντενδείξεις 
1. Πρόσφατη κακοήθεια (ελεύθεροι νόσου για μία πενταετία) 
2. Μη αναστρέψιμη δυσλειτουργία βασικών οργάνων  
3. Αθηρωματική νόσος που οδηγεί σε δυσλειτουργία οργάνων, μη χειρουργήσιμη στεφανιαία 

νόσος  
4. Μη διορθώσιμη αιμορραγική διάθεση 
5. Μη ελεγχόμενη χρόνια φλεγμονή  
6. Φυματίωση 
7. ΒΜΙ ≥ 35 
8. Μη ανταπόκριση στην θεραπευτική αγωγή 
9. Μείζονα ψυχιατρικά νοσήματα, έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος 

Σχετικές αντενδείξεις: 

Ηλικία > 65, ΒΜΙ 30-35, σοβαρή οστεοπόρωση, καχεξία εκτεταμένες επεμβάσεις θώρακα, 
μηχανική αναπνοή ή μηχανική υποστήριξη της κυκλοφορίας, αποικισμός ή φλεγμονή από 
ανθεκτικά μικρόβια, HIV. 

Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, ανεπάρκεια παγκρέατος και καχεξία θεωρούνται  
ακατάλληλοι για μεταμόσχευση μονήρη πνεύμονα. 

Προεγχειρητική εκτίμηση 

Πέραν της συνήθους προεγχειρητικής αναισθησιολογικής εκτίμησης που περιλαμβάνει την 
εκτίμηση του αεραγωγού, τα συνοδά νοσήματα, την θεραπευτική αγωγή, τον κίνδυνο εισρόφησης, 
πρέπει να εκτιμώνται επιπλέον τα εξής: 
• Ποιος πνεύμονας θα χειρουργηθεί πρώτος βάσει του αερισμού/αιμάτωσης (ventilation-

perfusion scan) V/Q scan 
• Η θεραπευτική αγωγή – ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά – και οι ενδείξεις για την χρήση 

εξωσωματικής κυκλοφορίας (ΕΣΚ), ECMO, οποτεδήποτε απαιτηθεί. 
Η πνευμονική υπέρταση (ΠΥ) συνοδεύεται από δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας (ΔΚ), η 

οποία δεν ανέχεται την υποξαιμία, υπερκαπνία, και διεγχειρητικά εμφανίζει αιμοδυναμική 
αστάθεια, η οποία αντιμετωπίζεται με μηχανική υποστήριξη. Οι ασθενείς αυτοί συνήθως είναι 
αποικισμένοι από ψευδομονάδα, ασπέργιλο, μυκοβακτηρίδια. Ο αποικισμός των ασθενών αυτών 
οδηγεί σε αύξηση της θνητότητας και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα με 
αντιβιοτικά με στόχο την αποφυγή λοιμώξεων. Η μεταμοσχευτική ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει 
για την χρήση ΕΣΚ ή για την χρήση ECMO ανά πάσα στιγμή διεγχειρητικά3. 

Η ανοσοκαταστολή και τα αντιβιοτικά ξεκινούν με την εισαγωγή στην αναισθησία. Τα 
χορηγούμενα ανοσοκατασταλτικά συνίστανται σε Τacrolimus, Basilixiban, mycophenolate. Oι 
ασθενείς με (Panel Reactive Antibodies) PRA > 25% ξεκινούν με έγχυση ενδοφλέβιας 
ανοσοσφαιρίνης 2 g/Kg διεγχειρητικά4. 
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Εισαγωγή στην αναισθησία5 

Η εισαγωγή στην αναισθησία είναι κριτικής σημασίας. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν ΠΥ 
με προϋπάρχουσα δυσλειτουργία της ΔΚ και υπερκαπνία κατά την είσοδό τους στο χειρουργείο. 
Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία υπάρχει ο κίνδυνος κυκλοφορικής κατακρήμνισης σε 
ασθενείς με μειωμένες καρδιοαναπνευστικές εφεδρείες εξαιτίας της υποξείας, της υπερκαπνίας και 
την μείωση του τόνου του συμπαθητικού. Επιπλέον ο αερισμός με θετικές πιέσεις συντελούν στην 
περαιτέρω αύξηση του μεταφορτίου της ΔΚ με παράλληλη υπόταση λόγω της αγγειοδιαστολής 
που προκαλείται από την αρνητική δράση των αναισθητικών παραγόντων στο μυοκάρδιο. Η 
προτεινόμενη αναισθησιολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι η χορήγηση των 
αναισθητικών παραγόντων να γίνεται με τιτλοποιημένες δόσεις. Στους λήπτες με σοβαρή ΠΥ η 
χορήγηση των εισπνεόμενων παραγόντων πρέπει να γίνεται μετά την βελτιστοποίηση της 
αιμοδυναμικής εικόνας του ασθενούς. Προσοχή στον χρόνο της διασωλήνωσης, διότι οι ασθενείς 
αυτοί δεν ανέχονται παρατεταμένη περίοδο άπνοιας σε περίπτωση δύσκολης διασωλήνωσης. 
Προτιμάται για την διασωλήνωση αριστερός σωλήνας διπλού αυλού για όλα τα περιστατικά, διότι 
δεν δυσκολεύει την αριστερή προσπέλαση της αναστόμωσης του βρόγχου. Μετά την εισαγωγή 
στην αναισθησία τοποθετούνται οι κεντρικές γραμμές, ο καθετήρας Swan-Ganz και το ΔΟΥ 
(διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα). 

Διατήρηση της αναισθησίας 

Η μεταμόσχευση πνευμόνων μπορεί να αφορά και τους δύο πνεύμονες ή μόνο τον ένα. Ο 
χειρισμός του αερισμού του ενός πνεύμονα, ο οποίος νοσεί αποτελεί πρόκληση, διότι μπορεί να 
οδηγήσει σε υποξεία, υπερκαπνία, οξέωση και περαιτέρω αύξηση των πνευμονικών αντιστάσεων 
και αλυσιδωτά δυσλειτουργία της ΔΚ και αιμοδυναμική αστάθεια, όπως έχει προαναφερθεί. 

Προτεινόμενα μοντέλα αερισμού ενός πνεύμονα6: Tidal volume = 4-6 mL/Kg, PEEP = 3-10 
cm/H2O, τιτλοποιημένο για την επίτευξη καλύτερης compliance, τιτλοποίηση του εισπνεόμενου 
Ο2, ώστε ο κορεσμός του Ο2 να κυμαίνεται 92% - 96% και το PaO2 > 70 mmHg, ελαχιστοποίηση 
των πιέσεων του αναπνευστήρα ήτοι: peak pressure < 30 cm/H2O,  plateau pressure < 20 cm/H2O. 

Για την επίτευξη αερισμού του ενός πνεύμονα απαιτείται σωλήνας διπλού αυλού. Ο 
βρογχικός αυλός του σωλήνα πρέπει να τοποθετείται μακριά από το σημείο διατομής του βρόγχου 
προς αποφυγή βλάβης του βρογχικού cuff. Μέτρια υπερκαπνία μπορεί να γίνει ανεκτή στους 
ασθενείς αυτούς, εάν δεν επακολουθήσουν υποξεία και οξέωση pH < 7.2 Η. Μέτρια υπερκαπνία  
έχει ευεργητικά αποτελέσματα, διότι μειώνει την φλεγμονώδη αντίδραση του tumor necrosis factor 
(TNF), των κυψελιδικών μακροφάγων και τα επίπεδα interleukin του ορού του αίματος και των 
βρογχικών εκκρίσεων7. Προσοχή, σοβαρή υπερκαπνία μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές ρυθμού, 
ελάττωση της αιματικής ροής στους νεφρούς και αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Η διατήρηση 
της αναισθησίας μπορεί να επιτευχθεί είτε με εισπνεόμενα είτε με ενδοφλέβια αναισθητικά. 
Ανεξάρτητα από την ποια μέθοδο αναισθησίας διαλέξουμε το βάθος της αναισθησίας πρέπει να 
ελέγχεται με το κατάλληλο monitoring, προς αποφυγή εγρήγορσης. Όταν αποκλεισθεί η δεξιά 
πνευμονική αρτηρία του χειρουργούμενου πνεύμονα βελτιώνεται η οξυγόνωση λόγω αφαίρεσης 
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του ενδοπνευμονικού shunt, αλλά εκτρέπεται όλη η καρδιακή παροχή στον άλλο πνεύμονα με 
αποτέλεσμα περαιτέρω αύξηση της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας και συνεπώς του 
μεταφορτίου της ΔΚ8. Σε αυτή την φάση η ΔΟΥ προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για την 
λειτουργία της ΔΚ, και της αιμοδυναμικής εικόνας του ασθενή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Στον πίνακα ΙΙ, αναφέρονται οι αναισθησιολογικοί χειρισμοί ανάλογα με το παθολογικό 
υπόστρωμα του λήπτη. Στην περίπτωση που ο πνεύμονας του δότη είναι μικρός στην θωρακική  
κοιλότητα του λήπτη, οι αναπνευστικοί όγκοι ρυθμίζονται βάσει του ιδεώδους σωματικού βάρους 
του λήπτη. Aπό πλευράς ανοσοκαταστολής δίδονται 500 mg μεθυλπρεδιζολόνης και 25 g 
μανιτόλης όταν η οπίσθια συρραφή του βρόγχου έχει ολοκληρωθεί. Η πνευμονική αρτηρία 
διανοίγεται κάθε 10-15 λεπτά για την χορήγηση χαμηλής πίεσης αιμάτωσης του μεταμοσχευμένου 
πνεύμονα. Ο μεταμοσχευμένος πνεύμονας αρχικά αερίζεται με μικρούς όγκους στο χέρι και 
χαμηλές πυκνότητες Ο2 και εν συνεχεία συνδέεται στον αναπνευστήρα. Σοβαρή υπόταση μπορεί 
να συμβεί με την επαναιμάτωση του πνεύμονα οφειλόμενη πιθανά: σε απώλειες αίματος στις 
αγγειακές αναστομώσεις, στην είσοδο στην κυκλοφορία ισχαιμικών μεταβολητών, είσοδο αέρα 
στις στεφανιαίες αρτηρίες, κυρίως στην δεξιά στεφανιαία. 

Πίνακας ΙΙ:  Διεγχειρητικός χειρισμός βάσει την υποκείμενη παθολογία5 

Παθολογία λήπτη             Διεγχειρητικές επιπλοκές              Θεραπευτικοί χειρισμοί 
Αποφρακτικές Δυναμική υπερέκπτυξη         Pressure control ventilation 
            Υπό τάση πνευμονοθώραξ  max. Χρόνος εκπνοής =1:3,1:4 
                                                                                      Έλεγχος για auto-PEEP 

Εκκριτικές               Παχύρευστες εκκρίσεις           Συχνές αναρροφήσεις 
Κυστική ίνωση       Σοβαρή υπερκαπνία                          Υψηλές πιέσεις αερισμού                      
Βρογχεκτασίες        Δυσκολίες στη χειρουργική              Υψηλά επίπεδα PEEP 
                                     προσπέλαση 

Περιοριστικές          Σοβαρή  ΠΥ                Υψηλές πιέσεις εισπνοής (40 cm/H2O) 
Πνευμονική ίνωση Μη ανεκτή η μεταμόσχευση   Αύξηση του χρόνου εισπνοής/εκπνοής 
                                      μονήρη πνεύμονα                                Ι:Ε=1:1, 1:2 
                                                                                                 Υψηλά επίπεδα PEEP (8-10 cm/H2O) 

Πρωτοπαθής      Αιμοδυναμική αστάθεια                      Κεντρικές γραμμές προ αναισθησίας 
Πνευμονική                 λόγω δυσλειτουργίας ΔΚ                   Ινότροπα/αγγειοσυσπαστικά 
Υπέρταση                                                                               Εισπνεόμενα-ΕΦ αγγειοδιασταλτικά/ 
                                                                                                Πιθανή είσοδος στην ΕΣΚ 

 

Η πρώιμη δυσλειτουργία του μοσχεύματος γίνεται την περίοδο μετά την επαναιμάτωση του 
μοσχεύματος και ανέρχεται σε ποσοστό 10% έως και 57%. Η πρώιμη δυσλειτουργία του 
μοσχεύματος είναι σοβαρή επιπλοκή που συνοδεύεται από μεγάλη θνητότητα άμεσα ή την 
ανάπτυξη αποφρακτικής βρογχιολίτιδας απώτερα. Η διάγνωση και η σταδιοποίηση της πρώιμης 
απόρριψης συνοψίζονται στον πίνακα ΙΙΙ9. 
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Πίνακας ΙΙΙ. Ορισμός και σταδιοποίηση της απόρριψης μοσχεύματος σύμφωνα με τις οδηγίες της ISHLT 

 Grade            PaO2 / FiO2        Διηθήματα (ακτινολογική διάγνωση)      

 0                             > 300                                Απουσία 
 1                             > 300                                 Παρουσία 
 2                               200-300                              Παρουσία  
 3                                  < 200                                    Παρουσία  

 

Κλινικά η απόρριψη έχει την ίδια συμπτωματολογία με το ARDS. Οι αιτίες που οδηγούν σε 
πρώιμη απόρριψη σχετίζονται με το γένος, το ιστορικό καπνίσματος, την ηλικία του δότη, τον 
παρατεταμένο μηχανικό αερισμό, τον δείκτη μάζας σώματος του λήπτη > 25, την αυξημένη 
αρτηριακή πίεση της πνευμονικής αρτηρίας, την διάρκεια του χειρουργείου, τον χρόνο ισχαιμίας, τον 
αριθμό των μεταγγίσεων10. Ο χειρισμός του μηχανικού αερισμού άμεσα μετά την μεταμόσχευση 
ελαττώνει τον κίνδυνο απόρριψης. Ο αερισμός με μικρούς όγκους 6 ml/Kg του ιδεώδους 
σωματικού βάρους αποτελεί την στρατηγική προστασίας του πνεύμονα. Οι ίδιες αρχές αερισμού 
πρέπει να εφαρμόζονται και στον δότη. Επίσης σημαντικό στην έκβαση της μεταμόσχευση είναι η 
σχέση του μεγέθους μεταξύ των 2 πνευμόνων, γιατί η υπερέκπτυξη του πνεύμονα που είναι 
μικρότερος σε σχέση με τον πνεύμονα του λήπτη οδηγεί σε απώτερη δυσλειτουργία του 
μοσχεύματος. 

Οδηγίες για τον μηχανικό αερισμό του μεταμοσχευμένου πνεύμονα διεγχειρητικά: 

1. Tidal volume = 6 mL/Kg (ιδεώδους σωματικού βάρους) 
2. PEEP = 6-8 cm/H2O 
3. PIP < 30 cm/H2O 
4. Προσοχή στους χειρισμούς έκπτυξης του πνεύμονα 
5. Το χαμηλότερο FiO2 για την επίτευξη PaO2>70mmHg 
6. Καθαρισμός του πνεύμονα με βρογχοσκόπηση 

Monitoring 

Η διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφία12 αποτελεί βασικό monitoring για όλη την 
περιεγχειρητική περίοδο της μεταμόσχευσης. Μας παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για 
τις αιτίες της αιμοδυναμικής αστάθειας του ασθενή, για την ύπαρξη επιπωματισμού, για τους 
επαρκής χειρισμούς απαέρωσης και την εκτίμηση των αναστομώσεων. Η αναστόμωση της 
πνευμονικής θεωρείται φυσιολογική όταν η ελάχιστη διάμετρος της αντιστοιχεί στο 75% του 
αυλού της εγγύς πνευμονικής και η ροή στο ύψος της αναστόμωσης δεν παρουσιάζει τυρβώδη 
ροή. Η φλεβική αναστόμωση με διάμετρο < 0.5 cm θεωρείται αποδεκτή. 

Εισπνεόμενοι αγγειοδιασταλτικοί παράγοντες13 Το ΝΟ σε δοσολογία 10 έως 40 ppm είναι 
βασική θεραπευτική αγωγή, διότι μειώνει την πίεση της πνευμονικής αρτηρίας, βελτιώνει την 
οξυγόνωση και τροποποιεί την φλεγμονώδη αντίδραση, την διαπερατότητα των αγγείων και την 
πηκτικότητα. 
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Διαχείριση των υγρών κατά την μεταμόσχευση του πνεύμονα 

Ένας από τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς της πρώιμης απόρριψης είναι η ελάττωση 
της clearance των υγρών από τις κυψελίδες, λόγω της διακοπής της παροχέτευσης της λέμφου. Ο 
νέος μεταμοσχευμένος πνεύμονας είναι ευαίσθητος στην χορήγηση μεγάλων όγκων υγρών. Ο 
Geube et al14. απέδειξαν ότι η αυξημένη χορήγηση υγρών αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την 
ανάπτυξη πρώιμης δυσλειτουργία του μοσχεύματος. Η ομάδα εργασίας του ISHLT15 συνιστούν η 
χορήγηση υγρών θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και συγχρόνως βελτιστοποίηση της 
αιμοσφαιρίνης και της πηκτικότητας. 

Ο ρόλος της εξωσωματικής μηχανικής υποστήριξης 

Η εξωσωματική μηχανική υποστήριξη καρδιοπνευμονική παράκαμψη (ΚΠΠ) και το ECMO 
απαιτείται στο 30%-40% των μεταμοσχεύσεων16. Διεγχειρητικά μας προσφέρει αιμοδυναμική 
σταθερότητα και δυνατότητα περισσότερων χειρουργικών χειρισμών κατά την διενέργεια των 
αναστομώσεων, αλλά το όφελος από την μηχανική υποστήριξη δεν είναι χωρίς κόστος. Σύμφωνα 
με την ομάδα εργασίας του ISHLT η χρήση της ΚΠΠ και του ECMO προκαλούν 3-πλάσια αύξηση 
της πρώιμης δυσλειτουργίας του μοσχεύματος. Το φλεβο-αρτηριακό ECMO είναι προτιμότερο του 
ΚΠΠ, διότι απαιτούνται λιγότερες μεταγγίσεις, προκαλούνται λιγότερες δυσλειτουργίες του 
μοσχεύματος, απαιτούνται μικρότερες δόσεις ηπαρίνης και ελαχιστοποιείται η φλεγμονώδης 
αντίδραση. Το φλεβο-φλεβικό ECMO μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα για μεταμόσχευση4. 

Διαχείριση του πόνου μετεγχειρητικά 

Η θωρακική επισκληρίδιος αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την μετεγχειρητική αναλγησία των 
μεταμοσχευμένων. Ο επισκληρίδιος καθετήρας είναι προτιμότερο να τοποθετείται μετεγχειρητικά 
στην μονάδα εντατικής θεραπείας.John J.V. McMurray 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ελένη ΚΑΤΣΙΚΑ 
 
Abstract 

Transplantation is often the most effective treatment of end-stage organs dysfunction. 
Anaesthesia in transplantation requires a thorough understanding of the metabolic and systemic 
abnormalities in end-stage liver, renal and pancreatic diseases, familiarity with transplant 
medicine and expertise in managing and optimizing these patients for the best possible outcome. 
Graft perfusion is of critical importance during abdominal organ transplant. Particular attention, 
in this phase, should be paid to fluid management and cardiac contractility to ensure adequate 
cardiac output. In the case of liver transplantation the combination of inotropes and fluids are 
indicated, whereas in case of kidney transplantation balanced crystalloids are the preferred 
resuscitation fluid. 

In liver transplantation (LT) patients present with a wide range of coagulation profiles, 
ranging from normal coagulation to gross coagulopathy. Use of TEG/ROTEM has been found to 
provide a detailed assessment of both pro and anticoagulant status of the blood and reduce the 
transfusion requirements. 

In kidney transplantation management of fluid therapy is challenging. The exact timing of 
fluid therapy is controversial, but seems sensible to administer the fluids throughout the surgery, 
rather than administering a bolus directly before reperfusion. 

Finally, in pancreatic transplantation, monitoring of the blood glucose is important, 
especially at the time of pancreatic anastomosis 
 

Key-words: Anaesthesia in liver, kidney, pancreas transplantation 
 
Α. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ  

1. Εισαγωγή – Διατήρηση της αναισθησίας Μ.Η 

Η χορήγηση αναισθησίας σε ασθενή με τελικό στάδιο ηπατικής ανεπάρκειας και ειδικότερα 
όταν πρόκειται να υποβληθεί σε ΜΗ αποτελεί πρόκληση για τον αναισθησιολόγο γιατί έχει να 
αντιμετωπίσει έναν βαρέως πάσχοντα ασθενή που υποβάλλεται σε μια βαριά χειρουργική 
επέμβαση. Η χορήγηση των φαρμάκων πρέπει να είναι σχολαστικά επιλεγμένη τόσο ως προς την 
φαρμακολογική δράση και δοσολογία όσο και ως προς το στάδιο της εγχείρησης. 

Σε ασθενείς με εγκεφαλοπάθεια ή μεγάλη κοιλιακή διάταση δε χορηγείται προνάρκωση 
καθώς ο κίνδυνος αναπνευστικής καταστολής είναι μεγάλος. 

Τα φάρμακα επιλογής για την εισαγωγή και τη διατήρηση της αναισθησίας καθορίζονται 
κυρίως από την ανάγκη για διατήρηση αιμοδυναμικής σταθερότητας.  

Από τα μυοχαλαρωτικά, η σουκυνιλοχολίνη στις συνήθεις δόσεις επιτρέπει ταχεία 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση και η κλινική εμπειρία αποδεικνύει ότι ο μεταβολισμός της δεν 
επηρεάζεται ουσιαστικά από την ελάττωση της χολινεστεράσης του πλάσματος. 

Από τα μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά, το ατρακούριο και cis-ατρακούριο δεν έχουν 
σημαντικές καρδιαγγειακές επιδράσεις όταν χορηγούνται σε κανονικές δόσεις και σε αντίθεση με 
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τα άλλα μυοχαλαρωτικά, ο χρόνος ημίσειας ζωής τους δεν παρατείνεται σε ασθενείς με ηπατική 
νόσο. Μπορεί να παρατηρηθεί αυξημένη απαίτηση στις δόσεις χορήγησης που οφείλεται στην 
αύξηση του όγκου κατανομής και της κάθαρσης του πλάσματος και στη γρήγορη αλλαγή του 
όγκου του αίματος λόγω της αιμορραγίας.  

Από τα οπιοειδή, η φεντανύλη έχει καθιερωθεί ως φάρμακο επιλογής για τη Μ.Η. 

Η ρεμιφεντανύλη, ένα νέο οπιοειδές, με χρόνο ημίσειας ζωής 6,3 min, προσφέρει κάποια 
θεωρητικά πλεονεκτήματα καθώς ο μεταβολισμός της ελάχιστα επηρεάζεται από την ηπατική 
λειτουργία. Η επίδρασή της όμως στην ήδη επηρεασμένη αιμοδυναμική κατάσταση των ασθενών 
με ηπατική νόσο τελικού σταδίου, καθιστά τη χρήση της στη Μ.Η περιορισμένη. 

To N2O συνήθως αποφεύγεται για πρακτικούς και θεωρητικούς λόγους. Η διάταση του 
εντέρου που προκαλεί, εμποδίζει τη σύγκλειση των κοιλιακών τοιχωμάτων, ειδικά όταν το 
μόσχευμα είναι σχετικά μεγάλο. Μελέτες σε πειραματόζωα αποδεικνύουν ότι η ηπατική αιματική 
ροή μπορεί σημαντικά να ελαττωθεί με χορήγηση N2O3 λόγω της συμπαθητικής αγγειοσύσπασης 
που προκαλεί. Ο κίνδυνος αερώδους εμβολής είναι αυξημένος στην ηπατική μεταμόσχευση και 
αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για να αποφύγουμε τη χορήγηση του N2O. 

Όλοι οι αλογονομένοι παράγοντες προκαλούν δοσοεξαρτώμενη ελάττωση της μέσης 
αρτηριακής πίεσης (Μ.Α.Π.) και μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό και τις συστηματικές αγγειακές 
αντιστάσεις. Κατά τη διάρκεια υποτασικών επεισοδίων, είναι σκόπιμη η ελάττωση της 
συγκέντρωσης του χορηγούμενου πτητικού αναισθητικού και η συμπλήρωση της αναισθησίας με 
οπιοειδή. Η επίδραση των πτητικών αναισθητικών στην ηπατική αιματική ροή είναι χωρίς κλινική 
σημασία, εφόσον διατηρείται σταθερή η παροχή Ο2 στο ήπαρ (hepatic oxygen delivery). 

2. Monitoring 

Το monitoring στη μεταμόσχευση ήπατος περιλαμβάνει: 
• ΗΚΓ 
• Καπνογράφο (ΕΤCO2) 
• Παλμικό οξυγονόμετρο (SPO2) 
• Άμεση μέτρηση της αρτηριακής πίεσης (Α.Π.) με τοποθέτηση καθετήρα 20G στην κερκιδική 

αρτηρία 
• Τοποθέτηση καθετήρα Swan-Ganz 
• SVO2/± CCO (continuous cardiac output) 

• Μέτρηση θερμοκρασίας σώματος 
• Έλεγχος αρτηριακών αερίων αίματος - ηλεκτρολυτών 
• (±) Διοισοφάγιο υπερηχογράφημα 

• (±) Προσδιορισμός τελοδιαστολικού όγκου της δεξιάς κοιλίας - Κλάσμα εξώθησης δεξιάς κοιλίας 

• (±) Μέτρηση του pH του γαστρικού βλεννογόνου 

• Monitoring πηκτικού μηχανισμού (PT, PTT, INR, Θρομβοελαστογραφία/μετρία) 
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ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1.  Διεγχειρητικά προβλήματα αναπνευστικής λειτουργίας  

Αναπνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της επέμβασης δεν είναι συχνά. Αιφνίδια 
ελάττωση του κορεσμού της Hb σε Ο2 (SpO2) εμφανίζεται μετά την εισαγωγή στην αναισθησία, 
ακόμη και μετά από καλή προοξυγόνωση, καθώς η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα 
(FRC) ελαττώνεται στους περισσότερους α-σθενείς και αυξάνει η κατανάλωση του Ο2. 

Το διεγχερητικό πνευμονικό οίδημα θεωρείται η πιο σοβαρή επιπλοκή που μπορεί να 
παρουσιασθεί κατά τη διάρκεια και μετά τη Μ.H..  

Διεγχειρητική πνευμονική εμβολή. Διεγχειρητικά, μπορεί να παρουσιασθεί πνευμονική 
εμβολή από αέρα ή από θρόμβο. Η πνευμονική εμβολή από αέρα ή θρόμβο έχει περιγραφεί ως 
επιπλοκή της χρήσης φλεβο-φλεβικής παράκαμψης. 

Ο κίνδυνος πνευμονικής θρομβοεμβολής είναι μεγαλύτερος μετά την επα-ναιμάτωση. Αιτία 
είναι η ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού κατά την επαναιμάτωση του μοσχεύματος, ενώ 
είναι πιθανό η ενεργοποίηση του πηκτικού μηχανισμού να είναι δυσανάλογη της ινωδολυτικής 
δραστηριότητας.  

Διεγχειρητικά μπορεί να εμφανισθούν ατελεκτασία ή πνευμοθώρακας επιπλοκές σπάνιες 
και εύκολα αντιμετωπίσιμες. 

2. Διεγχειρητικά προβλήματα καρδιαγγειακού συστήματος 

Οι αιμοδυναμικές μεταβολές που παρατηρούνται κατά τη Μ.Η. επηρεάζονται, εκτός των 
άλλων, από το στάδιο της επέμβασης και από τη χειρουργική τεχνική που θα εφαρμοσθεί κατά την 
περίοδο της ηπατεκτομής. 

2α. Στάδια της επέμβασης 
 Η μεταμόσχευση ήπατος είναι μια μακρά επέμβαση που χαρακτηρίζεται από 3 φάσεις: 
Φάση Ι : Προανηπατική: Είναι η περίοδος διαχωρισμού του ήπατος από το μίσχο του και την 

κάτω κοίλη φλέβα. Η απομάκρυνση του νοσούντος ήπατος είναι ίσως το δυσκολότερο 
μέρος της επέμβασης και δυνητικά η πιο επικίνδυνη  περίοδος για σοβαρή αιμορραγία. 

Φάση ΙΙ : Ανηπατική: Αρχίζει από τον αποκλεισμό της πυλαίας και της κάτω κοίλης φλέβας 
(ΚΚΦ). Μετά την αφαίρεση του παθολογικού ήπατος, τοποθετείται στη θέση του το 
νέο μόσχευμα και γίνονται οι αγγειακές αναστομώσεις. 

Φάση ΙΙΙ : Νεοηπατική: Αρχίζει με την επαναιμάτωση του μοσχεύματος αρχικά με αναστόμωση 
της πυλαίας και κατόπιν γίνονται οι αναστομώσεις της ηπατικής αρτηρίας και του 
χοληδόχου πόρου.  

2β. Χειρουργικές τεχνικές 

1) Πλήρης αποκλεισμός της κάτω κοίλης φλέβας (ΚΚΦ) 
2) Χρήση φλεβο-φλεβικής παράκαμψης 
3) Piggyback χειρουργική τεχνική 
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i) Φλεβο-φλεβική παράκαμψη  

Η σοβαρή υπόταση κατά τον αποκλεισμό της ΚΚΦ στην Μ.Η. στα πειραματόζωα, έκανε 
απαραίτητη την ανάπτυξη τεχνικών παράκαμψης για τη διατήρηση της φλεβικής επιστροφής στην 
ανηπατική περίοδο. Κατά τη φλεβο-φλεβική παράκαμψη, το αίμα μεταφέρεται μέσω σωλήνων από 
την πυλαία και τη δεξιά μηριαία φλέβα, στην αριστερή μασχαλιαία φλέβα με την παρεμβολή μιας 
φυγόκεντρης αντλίας. Η χρήση ηπαρινισμένων σωλήνων, επιτρέπουν την ασφαλή εφαρμογή της 
φλεβο-φλεβικής παράκαμψης, χωρίς συστηματική χορήγηση ηπαρίνης. 

Οι ροές, στο κύκλωμα της φλεβο-φλεβικής παράκαμψης μπορούν να φθάσουν 1,5-4 lit/min, 
για ανηπατική περίοδο  40 έως 60 min. 

ii) Piggyback τεχνική    

Κατά την Piggyback τεχνική αποκλείεται η πυλαία φλέβα αλλά διατηρείται η βατότητα της 
Κ.Κ.Φ. που αποκλείεται κα’ εφαπτομένη. Κατά τη διάρκεια που πραγματοποιείται η αναστόμωση 
της κάτω κοίλης φλέβας του μοσχεύματος με το ενοποιημένο στόμιο των ηπατικών φλεβών του 
λήπτη, η φλεβική επιστροφή διατηρείται μέσω της μερικώς αποκλεισμένης Κ.Κ.Φ. 

2γ. Αιμοδυναμικές μεταβολές 

Οι ασθενείς με τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια, έχουν υπερδυναμική κυκλοφορία με 
ήπια υπόταση, παρά τη σημαντική αύξηση της καρδιακής παροχής (C.O.), λόγω των χαμηλών 
συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR) και της ήπιας ταχυκαρδίας. Η αιτία των χαμηλών 
συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων (SVR) είναι άγνωστη, αλλά σημαντικό ρόλο φαίνεται να 
παίζει ο μη φυσιολογικός μεταβολισμός των προσταγλανδινών ή/και της ενδοθηλίνης. 
Διεγχειρητικά, η υπόταση μπορεί να είναι αποτέλεσμα επιπλέον ελάττωσης των SVR ή ελάττωσης 
της C.O. λόγω μείωσης του προφορτίου (ελάττωση φλεβικής επιστροφής ή υποογκαιμία) ή 
διαταραγμένης καρδιακής λειτουργίας. 

Η υποογκαιμία και συνεπώς η υπόταση λόγω αιμορραγίας, είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα για γρήγορη αντικατάσταση των απωλειών 
αίματος. Η καρδιακή λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί κατά το στάδιο της ηπατεκτομής, λόγω 
αιφνίδιου αποκλεισμού της φλεβικής επιστροφής κατά τη διάρκεια χειρουργικών χειρισμών στο 
ήπαρ, ή άμεσης πίεσης της διαφραγματικής επιφάνειας της καρδιάς. Ορισμένα αναισθησιολογικά 
φάρμακα και η ελάττωση του ιονισμένου Ca++ ενισχύουν αυτά τα προβλήματα. Η ερμηνεία των 
πιέσεων πλήρωσης μπορεί να είναι δύσκολη κατά το στάδιο της ηπατεκτομής καθώς ο 
αποκλεισμός της Κ.Κ.Φ. ποικίλλει και μπορεί να συνυπάρχει σοβαρή υποογκαιμία. Στις 
περιπτώσεις που δεν είναι απόλυτα σαφής η αιτία της ελαττωμένης φλεβικής επιστροφής, η 
παρακολούθηση του χειρουργικού πεδίου και η συνεννόηση με το χειρουργό, είναι ζωτικής 
σημασίας. 

Επί απουσίας της φλεβο-φλεβικής παράκαμψης, ο αποκλεισμός της Κ.Κ.Φ. στο στάδιο της 
ηπατεκτομής, προκαλεί σημαντική ελάττωση της φλεβικής επιστροφής και της καρδιακής 
παροχής. Αν και οι SVR αυξάνονται, αναμένεται ελάττωση της αρτηριακής πίεσης. Σημαντική 
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υπόταση (<80mmHg) είναι ασυνήθιστη. Όταν σχεδιάζεται η χρήση της φλεβοφλεβικής 
παράκαμψης, επιχειρείται δοκιμαστικός αποκλεισμός της Κ.Κ.Φ. για να εκτιμήσουμε την 
ικανότητα του ασθενούς να διατηρήσει επαρκή συστηματική αρτηριακή πίεση. Μόλις αφαιρεθεί 
το ήπαρ, γίνονται αποδεκτές χαμηλότερες πιέσεις πλήρωσης, εφόσον η Α.Π. είναι ικανοποιητική. 
Η υπερμετάγγιση σ’ αυτό το στάδιο, κυρίως όταν δε χρησιμοποιείται φλεβο-φλεβική παράκαμψη, 
και οι υψηλότερες πιέσεις πλήρωσης που είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της καρδιακής 
παροχής, μπορεί να οδηγήσουν σε επικίνδυνα υψηλές πιέσεις πλήρωσης κατά την επαναιμάτωση. 
Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της δεξιάς κοιλίας, την 
ανταλλαγή των αερίων και την ηπατική αιματική ροή. 

Στους ασθενείς που χρησιμοποιείται η φλεβο-φλεβική παράκαμψη, η πτώση της C.O. 
μειώνεται κατά 20%-30%, έναντι 40%-50% μείωσης της C.O που παρατηρείται κατά τον πλήρη 
αποκλεισμό της ΚΚΦ. Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από τις ροές που επιτυγχάνονται στο 
κύκλωμα της φλεβο-φλεβικής παράκαμψης. Παρόλα αυτά, προοδευτική πτώση της C.O. 
εμφανίζεται κατά την ανηπατική φάση και αυτό αντανακλά μια επιδείνωση της μεταβολικής 
οξέωσης, καθώς και αύξηση της κολλοειδοσμωτικής πίεσης, καθώς η φλεβική στάση οδηγεί σε 
εξαγγείωση του πλάσματος και των ηλεκτρολυτών. 

Προς το τέλος της ανηπατικής φάσης, το ηπατικό μόσχευμα ξεπλένεται, μέσω της πυλαίας 
φλέβας, με 500-1000 ml Ringer's Lactate ή διάλυμα λευκωματίνης 5%, για απομάκρυνση του 
υγρού συντήρησης, του Κ+, και των ισχαιμικών μεταβολικών προϊόντων του. Ακολουθεί δεύτερο 
ξέπλυμα με αίμα από τη συστηματική κυκλοφορία, πάλι μέσω της πυλαίας φλέβας, επιτρέποντας 
αρκετές εκατοντάδες mls πυλαίου αίματος να διηθήσουν το ήπαρ και παροχετεύοντάς το από την 
υφηπατική Κ.Κ.Φ. του μοσχεύματος. Το γεγονός αυτό προκαλεί ελάττωση της αρτηριακής πίεσης, 
καθώς μεγάλος όγκος σπλαγχνικού αίματος γεμίζει τα ηπατικά αγγεία και μερική ποσότητα 
χάνεται στο χειρουργικό τραύμα. Πριν την επαναιμάτωση, ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα για άμεση και ταχεία αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου. Αυτό είναι σκόπιμο, 
καθώς κατά το στάδιο της επαναιμάτωσης μπορεί να έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος που μαζί 
με τους άλλους παράγοντες προκαλεί έντονη υπόταση. 

Η επαναιμάτωση του μεταμοσχευμένου ήπατος, συνοδεύεται συνήθως από μεταβολές των 
καρδιακών σφύξεων, της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου και του περιφερικού αγγειακού τόνου 

είτε εφαρμόζεται η φλεβο-φλεβική παράκαμψη είτε όχι. Η αφαίρεση των λαβίδων από την πυλαία 
και την κάτω κοίλη φλέβα επιτρέπει τη ροή οξεωτικού μη οξυγονωμένου αίματος από την 
αποφραχθείσα πυλαία κυκλοφορία και το πλούσιο σε Κ+ περιεχόμενο του μοσχεύματος, να 
διηθήσουν την καρδιά.   

Συνήθως παρατηρείται βραδυκαρδία λόγω της οξείας υπερκαλιαιμίας. Οι μεταβολές αυτές 
είναι συνήθως ήπιες και σύντομες, αλλά μερικές φορές παρατηρούνται ασυστολία, ταχυαρρυθμίες 
ακόμη και κοιλιακή μαρμαρυγή. Η αρτηριακή πίεση ελαττώνεται σχεδόν σ’ όλους τους ασθενείς 
και το μέγεθος της πτώσης φαίνεται να είναι μεγαλύτερο στους ασθενείς που χρησιμοποιείται η 
φλεβο-φλεβική παράκαμψη, πιθανώς επειδή η αντισταθμιστική περιφερική αγγειοσύσπαση κατά 
την ανηπατική φάση είναι λιγότερο έντονη στους ασθενείς αυτούς. Η υπόταση οφείλεται στην 
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αγγειοδιαστολή των αρτηριών με ή χωρίς μυοκαρδιακή καταστολή.  
Παράγοντες που ενοχοποιούνται γι’ αυτές τις μεταβολές είναι: φλεγμονώδεις μεσολαβητές 

από το ισχαιμικό ήπαρ, πεπτίδια, παράγοντες που απελευθερώνονται κατά τη σπλαγχνική στάση 
καθώς και αντιδραστική αγγειοδιαστολή λόγω υπερκαλιαιμίας ή αιφνίδιας αύξησης της καρδιακής 
πλήρωσης. Χορήγηση CaCl2

 λίγο πριν την επαναιμάτωση φαίνεται να μετριάζει αυτά τα 
φαινόμενα και αποτελεί συχνή πρακτική η χορήγηση μικρών εφάπαξ δόσεων ινότροπων 
φαρμάκων (π.χ. επινεφρίνη 5-15γ bolus) όταν η υπόταση είναι έντονη. Στους περισσότερους 
ασθενείς η Α.Π. και η C.O. αποκαθίστανται μέσα σε λίγα λεπτά, στις προ της επαναιμάτωσης 
τιμές. Σε μικρό αριθμό ασθενών, συνήθως σε αυτούς με πολυοργανική ανεπάρκεια, η ανάνηψη 
διαρκεί περισσότερο και χρειάζεται παρατεταμένη υποστήριξη με ινότροπα φάρμακα. Η 
κατάσταση αυτή αναφέρεται ως "σύνδρομο μετά την επαναιμάτωση" (post-reperfusion syndrome). 

Είναι πιθανόν να παρατηρηθεί παροδική πνευμονική υπέρταση μετά την επαναιμάτωση που 
οφείλεται στην αύξηση του όγκου του αίματος μετά την αποκατάσταση της αιματικής ροής στην 
Κ.Κ.Φ. Αν η πίεση στην πνευμονική αρτηρία υπερβεί τα 50mmHg είναι δυνατό να εμφανισθεί 
ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας με οίδημα του μοσχεύματος και συστηματική υποάρδευση. Η 
κατάσταση αντιμετωπίζεται με ενδοφλέβια χορήγηση prostaglandin Ε1, νιτρογλυκερίνης, 
εποπροστενόλης, προσθέτοντας dobutamine ή νοραδρεναλίνη αν εμφανισθεί αρτηριακή υπόταση, 
ή με εισπνοή ιλοπρόστης (iloprost) ή ΝΟ. 
 Το τελικό στάδιο της Μ.Η. χαρακτηρίζεται από αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς, 
ελάχιστη ή μηδενική απώλεια αίματος και άμεση λειτουργία του μοσχεύματος. 

3. Αντιμετώπιση διαταραχών αιμόστασης - χορήγηση αίματος 

Σημαντική διεγχειρητική αιμορραγία είναι συχνή στις Μ.Η. Η απώλεια αίματος εξαρτάται 
από την υποκείμενη νόσο, την κατάσταση της πυλαίας κυκλοφορίας, την παρουσία συμφύσεων 
και τη χειρουργική τεχνική. Οι διαταραχές της πήξης είναι ένας επιπλέον παράγοντας 
περιεγχειρητικής αιμορραγίας. Η χρήση αλλογενών παραγώγων αίματος είναι παράγοντας 
επικινδυνότητας, αυξημένης νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η σωστή και έγκαιρη αναγνώριση 
της υποκείμενης αιτίας των διαταραχών της πήξης είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς απαιτείται 
διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση και αντιμετώπιση. 

Οι καθιερωμένες εργαστηριακές εξετάσεις (aPTT, PT, INR) για τον έλεγχο της πήξης είναι 
χρονοβόρες (απαιτούμενος χρόνος 30-45 min) και δεν είναι ευαίσθητες για σημαντικούς 
παθογενετικούς μηχανισμούς αιμορραγίας, όπως υπερινωδόλυση ή δυσλειτουργία αιμοπεταλίων. 
Επιπλέον, ελέγχουν μόνο τους προπηκτικούς παράγοντες και όχι το επίπεδο των αντιπηκτικών 
παραγόντων(σε ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ελαττώνονται τόσο οι 
παράγοντες πήξης όσο και οι αναστολείς της πήξης). Η χρήση ειδικών εξετάσεων που βοηθούν 
στη στοχευμένη θεραπεία (point of care) των διαταραχών της πήξης βελτιώνουν την ποιότητα της 
φροντίδας των ασθενών, ελαττώνουν τις απαιτήσεις μετάγγισης, προφυλάσσουν από ανεπιθύμητα 
θρομβοεμβολικά επεισόδια και μειώνουν το κόστος μετάγγισης. 
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Στις τεχνικές για στοχευμένη (point of care) διόρθωση διαταραχών πήξης περιλαμβάνονται  
τεχνικές ελέγχου λειτουργίας αιμοπεταλίων (συσσωρόμετρα) και η θρομβοελαστογραφία/μετρία. 

Τα συσσωρόμετρα (aggregometres) διαφέρουν ανάλογα με τους αγωνιστές που 
χρησιμοποιούν για να ενεργοποιήσουν τα αιμοπετάλια στα κύτταρα ελέγχου, όπως κολλαγόνο, 
ADP, επινεφρίνη, αραχιδονικό οξύ και θρομβίνη. 

Η θρομβοελαστογραφία/μετρία (TEG/ROTEM) μετρά το χρόνο μέχρι να αρχίσει να 
σχηματίζεται ο θρόμβος, τη δυναμική του θρόμβου και τη σταθερότητα του θρόμβου στο χρόνο. 
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της τεχνικής αυτής είναι ότι μπορεί να ανιχνεύσει την 
υπερινωδόλυση. 

Οι τεχνικές για στοχευμένη θεραπεία των διαταραχών της πήξης είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με την εφαρμογή θεραπευτικών αλγορίθμων, ώστε να οδηγούν 
σε σωστές αποφάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Η εκτίμηση της αιμορραγικής διάθεσης του ασθενούς, η διόρθωση των βασικών 
φυσιολογικών συνθηκών της αιμόστασης και η επαναλαμβανόμενη εκτίμηση και διόρθωση του 
σχηματισμού θρομβίνης και θρόμβου είναι απαραίτητοι παράγοντες για τη θεραπεία διόρθωσης 
διαταραχών της πήξης. 

Το pH του ασθενούς θα πρέπει να διατηρείται > 7.3 η θερμοκρασία σώματος > 36 οC και το  
Ca++ > 1.0 mmol/l. Αν η αιμορραγία συνεχίζεται παρά την χειρουργική αντιμετώπισή της, είναι 
απαραίτητη η εκτίμηση της επάρκειας των παραγόντων της πήξης. 

Το ινωδογόνο είναι ο πρώτος παράγοντας της πήξης που ελαττώνεται στη διάρκεια 
αιμορραγίας και ο ρόλος του είναι καθοριστικός στο σχηματισμό του θρόμβου. Συνιστάται η 
χορήγηση συμπυκνωμένου ινωδογόνου όταν η τιμή του ινωδογόνου στο πλάσμα είναι < 1,5-2,0 
gr/lt ή υπάρχουν ενδείξεις από ROTEM/TEG (MCF < 10 mm, fibTEM). Εναλλακτικά, μπορεί να 
χορηγηθούν κρυοιζήματα (CRYOs). Η χορήγηση συμπυκνωμένου ινωδογόνου υπερτερεί, λόγω 
της γρηγορότερης και αποτελεσματικότερης διόρθωσης της ινωδογοπενίας καθώς και του 
μειωμένου κινδύνου μετάδοσης μολυσματικών νοσημάτων ή άλλων επιπλοκών μετάγγισης. Η 
χορήγηση τρανεξαμικού οξέος (20-25 mgr/kgr) ενδείκνυται σε περιπτώσεις ινωδόλυσης και 
ελαττώνει την περιεγχειρητική αιμορραγία και την ανάγκη μετάγγισης. 

Αν οι διαταραχές της πήξης επιμένουν παρά τη χορήγηση του τρανεξαμικού οξέος και του 
ινωδογόνου και υπάρχουν ενδείξεις από ROTEM/TEG (παρατεταμένος χρόνος έναρξης 
σχηματισμού του θρόμβου, clotting time) για ανεπάρκεια προθρομβινικών παραγόντων της πήξης, 
τότε ενδείκνυται η χορήγηση FFPs, ή συμπυκνωμένων  παραγόντων προθρομβίνης (PCC) σε δόση 
20-30 IU/kgr. 

Η χορήγηση παραγόντων πήξης, συμπυκνωμένων παραγόντων προθρομβίνης ή/και 
συμπυκνωμένου ινωδογόνου, εξαρτάται από τα αποτελέσματα της θρομβοελαστομετρίας/γραφίας 
και την παρατήρηση του χειρουργικού τραύματος.  

Ο ρυθμός έγχυσης αυξάνεται αν παρατηρηθούν κλινικά σημεία διαταραχής της πήξης, όπως 
αδυναμία δημιουργίας θρόμβου στο χειρουργικό τραύμα και γενικευμένη αιμορραγία, παρά την 
προσεκτική χειρουργική αιμόσταση. Στη φάση της επαναιμάτωσης συχνά παρατηρείται αυξημένη 
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αιμορραγική διάθεση που χαρακτηρίζεται από επιπλέον ελάττωση των παραγόντων πήξης και 
σημεία ινωδόλυσης. Η υπερινωδόλυση τυπικά αρχίζει κατά την ανηπατική φάση, όταν αυξάνεται η 
συγκέντρωση του tissue plasminogen activator (tPA) που φυσιολογικά υφίσταται κάθαρση στο 
ήπαρ, ενώ ελαττώνεται ο αναστολέας του διεγέρτη του πλασμινογόνου. Η διάγνωση 
επιβεβαιώνεται με το μικρό χρόνο λύσης του θρόμβου και το τυπικό θρομβοελαστογράφημα. Η 
αιμόσταση συνήθως βελτιώνεται με τη λειτουργία του μοσχεύματος. 

Μετά την αποκατάσταση των παραγόντων της πήξης, σε περιπτώσεις εμμένουσας 
αιμορραγίας, συνιστάται η χορήγηση αιμοπεταλίων μετά από μέτρηση του αριθμού αυτών και 
αξιολόγηση της λειτουργικότητάς τους. 

Η πιθανότερη αιτία ελάττωσης του αριθμού των αιμοπεταλίων είναι η αιμοαρραίωση λόγω 
μαζικής μετάγγισης. Η απελευθέρωση όμως αιμοπεταλίων από τις αποθήκες του σπλήνα και του 
μυελού των οστών μετριάζει το προβλεπόμενο φαινόμενο. Σε ασθενείς με βαριά ηπατική νόσο 
τόσο ο αριθμός όσο και η λειτουργία των αιμοπεταλίων είναι επηρεασμένη και η χορήγηση 
αιμοπεταλίων ενδείκνυται στις περιπτώσεις που  παρατηρείται μικροαγγειακή διάχυτη αιμορραγία. 
Η ελάττωση και η δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων οφείλονται στη συσσώρευσή τους στο νέο 
ήπαρ και στη δράση φλεγμονωδών μεσολαβητών. 

4. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές–Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας  

Η χορήγηση πολλών μονάδων αίματος και η επαναιμάτωση του ηπατικού μοσχεύματος 
προκαλούν σημαντικές βιοχημικές μεταβολές. Στους περισσότερους ασθενείς, η γλυκόζη του 
αίματος είναι φυσιολογική πριν την επέμβαση, αλλά αυξάνεται κατά τη διάρκειά της, λόγω 
χορήγησης συντηρημένου αίματος που περιέχει acid-citrate-dextrose και της αυξημένης ανοχής 
στην ινσουλίνη λόγω stress. Μόλις το νέο ήπαρ αρχίσει να λειτουργεί, η συγκέντρωση της 
γλυκόζης του αίματος ελαττώνεται. Υπογλυκαιμία σπάνια παρατηρείται διεγχειρητικά, ακόμη και 
κατά την ανηπατική φάση που διακόπτεται η φυσιολογική έκκριση της γλυκόζης από το ήπαρ. 

Η χορήγηση παραγώγων αίματος (που περιέχουν κιτρικό νάτριο), διττανθρακικών και η 
απώλεια ύδατος συμβάλλουν στην διεγχειρητική αύξηση των τιμών του Να+ του πλάσματος. 
Αύξηση του Να+ > 12 mmol/lt σε 24h, προκαλεί σοβαρές νευρολογικές διαταραχές.   

Το κάλιο (Κ+) του πλάσματος αυξάνεται κατά την επαναιμάτωση του ήπατος καθώς αίμα 
από την πυλαία κυκλοφορία, πλούσιο σε Κ+ (από το ισχαιμικό ήπαρ και το διάλυμα συντήρησης) 
μπαίνει στη συστηματική κυκλοφορία. Στους περισσότερους ασθενείς σύντομα παρατηρείται 
ανακατανομή και προοδευτική ελάττωση των τιμών του Κ+. Προϋπάρχουσα νεφρική ανεπάρκεια, 
υπολειμματικός αποκλεισμός από τα b-blockers σε ασθενείς με πυλαία υπέρταση και σχετικά 
μεγάλο ή ισχαιμικό ηπατικό μόσχευμα, προκαλούν παρατεταμένη και επικίνδυνη υπερκαλιαιμία. Η 
αντιμετώπιση συνίσταται στη χορήγηση CaCl2, δεξτρόζης με ινσουλίνη, διττανθρακικών ή 
σαλβουταμόλης σε εισπνοές. Συμπληρωματική χορήγηση Κ+ μπορεί να χρειασθεί προς το τέλος 
της επέμβασης, όταν η επαναπρόσληψη του Κ+ από το νέο ήπαρ οδηγήσει σε υποκαλιαιμία. 

Η ύπαρξη κιτρικών (trisodium citrate) στο συντηρημένο προς μετάγγιση αίμα και πλάσμα, 
δεσμεύουν το ιονισμένο ασβέστιο (Ca++). Συμπληρωματική χορήγηση CaCl2 είναι απαραίτητη για 
τη διατήρηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου. Οι απαιτήσεις σε ασβέστιο, εξαρτώνται από 
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το χορηγούμενο όγκο του αίματος και των παραγώγων του και την ικανότητα του ήπατος να 
μεταβολίσει τα κιτρικά. 

Ελάττωση της συγκέντρωσης του ιονισμένου μαγνησίου (Mg) παρατηρείται στη διάρκεια 
γρήγορης μετάγγισης στην ανηπατική φάση και στη φάση επαναιμάτωσης. Η χορήγηση Mg 
διεγχειρητικά, σπάνια κρίνεται απαραίτητη. 

Μεταβολική οξέωση παρατηρείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, και αποδίδεται   
α) στον ελαττωμένο μεταβολισμό των γαλακτικών και της ουρίας και β) σε οξεωτικούς 
μεταβολίτες που συσσωρεύονται στην πυλαία φλέβα, την κυκλοφορία του κατώτερου σώματος 
λόγω στάσης και στο μόσχευμα κατά τη μεταφορά και συντήρησή του και απελευθερώνονται στη 
γενική κυκλοφορία κατά την επαναιμάτωση του μοσχεύματος. Η μεταβολική οξέωση διορθώνεται 
από μόνη της με τη λειτουργία του νέου ήπατος. 

5. Νεφρική λειτουργία 

Η επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας διεγχειρητικά, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε 
μεταβολές της καρδιακής παροχής (C.O.) και της νεφρικής αιματικής ροής, σε προϋπάρχουσα 
νεφρική νόσο, αυξημένη μετάγγιση και διεγχειρητική χορήγηση κυκλοσπορίνης Α και 
αμινογλυκοσιδικών αντιβιοτικών.  

6. Διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος 

Η θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της Μ.Η. 
Παράγοντες που συμβάλλουν σ’ αυτό είναι η προϋπάρχουσα κακή θρέψη, η χορήγηση μεγάλου 
όγκου υγρών, η χρήση της φλεβο-φλεβικής παράκαμψης και η τοποθέτηση στην κοιλιά του 
ψυχρού συντηρημένου μοσχεύματος (στους -4ο - 20 C).  

Απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της υποθερμίας είναι η χρήση θερμαντικού στρώματος 
(με νερό ή αέρα) η εφύγρανση και θέρμανση των εισπνεόμενων αερίων και η προθέρμανση των 
χορηγούμενων υγρών. 

Β. ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ 

Το 1954, ο Joseph Murrey πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχή μεταμόσχευση νεφρού από 
έναν μονοωογενή δίδυμο αδελφό στον άλλον. Η βελτίωση της ανοσοκατασταλτικής θεραπείας και 
των χειρουργικών τεχνικών έχουν βελτιώσει κατά πολύ την επιβίωση των μοσχευμάτων και των 
ασθενών. 

Προεγχειρητική εκτίμηση 

Η προσεκτική προεγχειρητική εκτίμηση είναι σημαντική για την επιτυχημένη διεγχειρητική 
και μετεγχειρητική διαχείριση των ασθενών που πρόκειται να υποβληθούν σε Μ.Ν. Παράγοντες 
επικινδυνότητας όπως υπέρταση, καρδιαγγειακή νόσος και σακχαρώδης διαβήτης, συχνά 
συνυπάρχουν σε ασθενή με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. 

Ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να γνωρίζει αν ο ασθενής έχει διούρηση, πόσο καιρό είναι σε 
θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης, πόσο συχνά, και πότε ήταν η τελευταία αιμοκάθαρση. 
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Προεγχειρητικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει ΗΚΓ, ακτινογραφία θώρακος, πλήρη 
αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο. 

Διεγχειρητική αντιμετώπιση 

Ένας γενικός διεγχειρητικός κανόνας είναι η αποφυγή νεφροτοξικών φαρμάκων. Συγκεκριμένα:  
• Πτητικά αναισθητικά: Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση του σεβοφλουρανίου 

στη μεταμόσχευση νεφρού, λόγω του σχηματισμού του Compound A που είναι νεφροτοξικό 
στους επίμυες, αλλά κάτι αντίστοιχο δεν έχει αποδειχθεί στους ανθρώπους. Απεναντίας, αρκετές 
μελέτες δεν έδειξαν αρνητική επίδραση στη νεφρική λειτουργία, και επομένως το σεβοφλουράνιο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στη διάρκεια της Μ.Ν., όπως το ισοφλουράνιο και 
δεσφουλάνιο. Το ενφλουράνιο είναι το μόνο πτητικό αναισθητικό που πρέπει να αποφεύγεται, 
λόγω των ιόντων φθορίου που παράγονται κατά τον μεταβολισμό του. 

• Φάρμακα εισαγωγής: Από τα φάρμακα εισαγωγής, η ετομιδάτη δεν ενδείκνυται λόγω της 
επινεφριδικής ανεπάρκειας που προκαλεί και της επακόλουθης αύξησης της θνησιμότητας των 
βαριά πασχόντων ασθενών. Η προποφόλη και η θειοπεντάλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 
ασφάλεια. 

• Οπιοειδή: Η φεντανύλη και ρεμιφεντανύλη είναι τα οπιοειδή επιλογής ενώ η μορφίνη θα πρέπει 
να αποφεύγεται λόγω της αυξημένης συγκέντρωσης του μορφίνη-6-γλυκουρονιδίου, προϊόντος 
μεταβολισμού της. 

• Μυοχαλαρωτικά: Η κινητικότητα του εντέρου είναι ελαττωμένη σε ασθενείς με τελικού σταδίου 
νεφρική ανεπάρκεια, λόγω της ουραιμικής νεφροπάθειας. Επιπλέον, ο σακχαρώδης διαβήτης 
επιβραδύνει την κένωση του στομάχου. Στις περιπτώσεις που απαιτείται ταχεία εισαγωγή στην 
αναισθησία, μυοχαλαρωτικό επιλογής είναι η σουκινυλοχολίνη (όταν η τιμή του Κ+ το επιτρέπει) 
και το ροκουρόνιο σε δόση 1,2 mg/gr. Περιπτώσεις με παράταση της δράσης του ροκουρονίου 
έχουν αναφερθεί, ειδικότερα μετά από χορήγηση επαναληπτικών δόσεων.  
Πρώτες κλινικές μελέτες σε ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση έδειξαν ότι η δράση και 
η αποτελεσματικότητα του sugammadex δεν επηρεάζονται, και δεν εμφανίστηκαν σημάδια 
επανεμφάνισης του νευρομυϊκού αποκλεισμού.  
Αν δεν υπάρχει ένδειξη για ταχεία εισαγωγή, μυοχαλαρωτικό επιλογής είναι το cis-ατρακούριο 
και το ατρακούριο. Το cis-ατρακούριο υπερέχει έναντι του ατρακούριου λόγω της τετραπλάσιας 
ισχύος του και των χαμηλότερων επιπέδων λαυδανοσίνης στο πλάσμα. 

• Διουρητικά: Η χρήση της φουροσεμίδης δε φαίνεται να είναι ευεργετική στη Μ.Ν. Η χορήγηση 
200-250 ml μαννιτόλης 20%, αμέσως πριν την επαναιμάτωση, φαίνεται να βελτιώνει την νεφρική 
πίεση διήθησης. 

Διεγχειρητική χορήγηση υγρών 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση NaCl 0,9% έχει ως αποτέλεσμα αύξηση των 
επιπέδων Κ+ στον ορό, σε σύγκριση με την χορήγηση Ringer’s Lactate, πιθανόν λόγω της 
υπερχλωραιμικής οξέωσης που προκαλεί. Επομένως η χορήγηση R/L είναι προτιμότερη σε 
νεφρική μεταμόσχευση. 
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Παλαιότερες μελέτες συνιστούσαν ήπια υπερενυδάτωση αυτών των ασθενών, ειδικότερα σε 
περιπτώσεις όπου παρατηρείται καθυστερημένη λειτουργία του μοσχεύματος. Πρόσφατες μελέτες 
υποδεικνύουν την ομαλή χορήγηση υγρών σ’ όλη τη διάρκεια της επέμβασης και όχι την εφ’ άπαξ 
γρήγορη χορήγηση υγρών αμέσως πριν την επαναιμάτωση. 

Αιμοδυναμικό Monitoring 

Δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το αιμοδυναμικό monitoring στη διάρκεια της Μ.Ν. 
Αρτηριακή γραμμή για άμεση μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, κεντρικός φλεβικός καθετήρας, 
καθετήρας PICCO, ή LiDCO, ή καθετήρας στην πνευμονική αρτηρία, τοποθετούνται κατά 
περίπτωση, ή ανάλογα με το πρωτόκολλο κάθε αναισθησιολογικού τμήματος, χωρίς όμως 
αποδεδειγμένη βελτίωση της έκβασης των ασθενών. 

Μετεγχειρητική φροντίδα 

 Κατά την μετεγχειρητική περίοδο: 
α)  Νεφροτοξικά φάρμακα θα πρέπει να αποφεύγονται. 
β)  Η βέλτιστη διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου είναι σημαντική. Η διαχείριση των υγρών 

βασίζεται στη διούρηση. 
γ)  Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία συνεχίζεται. 
δ) Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες αν όλοι οι ασθενείς μετά από Μ.Ν. πρέπει να 

μεταφέρονται σε Μ.Ε.Θ. Απεναντίας, ασθενείς που μεταφέρονται σε Μ.Ε.Θ. έχουν αυξημένο 
κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων και συνεπώς χειρότερη έκβαση συγκρινόμενοι με τους 
υπόλοιπους ασθενείς. 

Γ.  ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ (Μ.Π.) 

Η πρώτη Μ.Π. πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ το Δεκέμβριο του 1966. Υπάρχουν τρεις κύριες 
κατηγορίες Μ.Π. 1) Ταυτόχρονη παγκρέατος και νεφρού (ΤΠΝ), 2) παγκρέατος μετά από 
μεταμόσχευση νεφρού (Π.Μ.Ν.), 3) μεταμόσχευση μόνο παγκρέατος (Μ.Μ.Π.). Η πιο συχνή είναι 
η ΤΠΝ.  

Επιλογή ασθενών 

Καθοριστικοί παράγοντες για την επιλογή των ασθενών είναι η παρουσία επιπλοκών από το 
σακχαρώδη διαβήτη, ο βαθμός νεφροπάθειας και ο καρδιαγγειακός κίνδυνος. Οι ασθενείς πρέπει 
να έχουν σαχκαρώδη διαβήτη τύπου Ι, δευτεροπαθείς επιπλοκές από τη διαβητοπάθεια και 
καρδιαγγειακές εφεδρείες ώστε να ανταπεξέλθουν στο stress της επέμβασης και στη μακροχρόνια 
ανοσοκαταστολή. Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για τις 3 κύριες κατηγορίες Μ.Π. Για Τ.Π.Ν. 
μεταμόσχευση οι ασθενείς πρέπει να έχουν τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια με κάθαρση 
κρεατινίνης < 40 ml/min και να είναι σε αιμοκάθαρση, ή άμεσα να πρέπει να ξεκινήσουν. Για 
Μ.Μ.Π. απαιτείται η παρουσία 2 δευτεροπαθών διαβητικών επιπλοκών όπως αμφιβληστρο-
ειδοπάθεια, εμφανή περιφερική ή νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος, ή σημαντική 
περιφερική αγγειακή νόσο. Η νεφρική λειτουργία των ασθενών θα πρέπει να είναι ικανοποιητική 
με πρωτεϊνουρία όχι πάνω από 3 gr/24ωρο και κάθαρση κρεατινίνης > 70 ml/min. Τα κριτήρια για 
μεταμόσχευση Π.Μ.Ν. είναι παρόμοια με τα κριτήρια για Μ.Μ.Π 
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Γενικά οι λήπτες πρέπει να είναι <50 ετών, με ΒΜΙ < 30 kgr/m2 και με χαμηλό καρδιολογικό 
κίνδυνο. 
 Απόλυτες και σχετικές αντενδείξεις για Μ.Π. 
Απόλυτες 
- Στεφανιαία νόσος 
- Μη αναστρέψιμη πνευμονική ή ηπατική δυσλειτουργία 
- Πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου ή δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας 
- Ενεργή λοίμωξη 
- Κακοήθεια τα τελευταία 3 χρόνια 
- HIV λοίμωξη ή Ηπατίτιδα Β 
- Χρήση ουσιών ή ψυχιατρική νόσο 
Σχετικές 
- Ηλικία > 55 
- BMI>30kgr/m2 
- Συμπτωματική αγγειακή εγκεφαλική ή περιφερική νόσο 
- Κάπνισμα 
- Σοβαρή αορτο-λαγώνιο νόσο 
- Πρόσφατη αιμορραγία αμφιβληστροειδούς 
 

Προεγχειρητική εκτίμηση 
 

Οι ασθενείς προεγχειρητικά θα πρέπει να έχουν ΗΚΓράφημα, υπέρηχο καρδίας,test κόπωσης 
με θάλιο και ακτινογραφία θώρακος. Σε περίπτωση στεφανιαίας νόσου, προηγείται η 
αποκατάσταση της βλάβης των στεφανιαίων και μετά ο ασθενής οδηγείται σε Μ.Π. 

Απαραίτητος κρίνεται ο πλήρης αιματολογικός, βιοχημικός καθώς και έλεγχος οξεο-βασικής 
ισορροπίας. Θα πρέπει επίσης να εκτιμάται ο βαθμός ανεπάρκειας του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος με εκδηλώσεις από το καρδιαγγειακό, γα-στροπάρεση και ορθοστατική υπόταση. 

Διεγχειρητική αντιμετώπιση 

Η σημαντικότερη ιδιαιτερότητα της μεταμόσχευσης του παγκρέατος, μόνης ή ταυτόχρονης 
με νεφρό, είναι ο συχνός κάθε ½ ώρα τουλάχιστον έλεγχος των επιπέδων της γλυκόζης του 
αίματος και η διατήρηση της γλυκόζης < 150 mg/dl. 

Μετά την επαναιμάτωση, και ύστερα από την αρχική φάση της υπεγλυκαιμίας, μπορεί να 
εμφανιστεί υπογλυκαιμία λόγω της λειτουργίας του μοσχεύματος. Η μεταβολική οξέωση που 
οφείλεται είτε στην κέτωση είτε στη νεφρική ανεπάρκεια, δεν διορθώνεται, παρά μόνο όταν  
pH < 7,25. 

Μετεγχειρητική φροντίδα 

Οι ασθενείς συνήθως μεταφέρονται στη Μ.Ε.Θ. καθώς το πρώτο 24ωρο χρειάζονται στενή 
παρακολούθηση των αιμοδυναμικών μεταβολών, έλεγχο και διόρθωση των ηλεκτρολυτικών 
διαταραχών, των επιπέδων γλυκόζης αίματος, και της οξεοβασικής ισορροπίας. Ηλεκτρολυτικές 
και οξεοβασικές διαταραχές μαζί με υπερ/υπο-γλυκαιμία μπορεί να εμφανισθούν γρήγορα και να 
επηρεάσουν αρνητικά τη βιωσιμότητα του/των μοσχευμάτων (σε ταυτόχρονη μεταμόσχευση 
παγκρέατος και νεφρού) και των ασθενών. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Πηνελόπη ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  

 
Oι επεμβάσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος αφορούν το 10-20% του συνόλου των 

αναισθησιολογικών πράξεων. Περιλαμβάνουν ποικίλης βαρύτητας επεμβάσεις, που κυμαίνονται 
από εξαιρετικά βαριές λαπαροτομίες μέχρι ελαφρές επιφανειακές επεμβάσεις γεννητικών 
οργάνων. Η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα εμφάνισης γηριατρικών ασθενών και η ανάγκη 
τοποθέτησης των ασθενών σε ειδικές θέσεις για την διευκόλυνση της χειρουργικής τεχνικής, σε 
συνδυασμό με την αναισθησία, μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές επιπλοκές κατά τη διάρκεια 
αυτών των επεμβάσεων, ενώ η προσθήκη της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής 
καθιστά την περιεγχειρητική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών μια πρόκληση για τον 
αναισθησιολόγο.  

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι τρόποι προσπέλασης των νεφρών, των ουρητήρων, της ουροδόχου κύστης και της 
ουρήθρας κυμαίνονται από μη επεμβατικούς (π.χ εξωσωματική λιθοτριψία), ελάχιστα 
επεμβατικούς (π.χ κυστεοσκόπηση) μέχρι μεγάλες επεμβάσεις (π.χ κυστεκτομή με εκτροπή 
ούρων, ριζική νεφρεκτομή, ριζική οπισθοηβική προστατεκτομή). Να σημειωθεί ότι οι 
ενδοσκοπικές ουρολογικές επεμβάσεις θεωρούνται μοναδικές στο είδος τους, διότι για τη 
διενέργεια τους χρησιμοποιείται υγρό καταιονισμού. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΗΤΗΡΑ 

Οι νεφροί και οι ουρητήρες είναι οπισθοπεριτοναϊκά όργανα. Η χειρουργική επέμβαση στο 
κατώτερο τμήμα του ουρητήρα (π.χ εμφύτευση, εκτομή) μπορεί να γίνει σε ύπτια θέση, 
χρησιμοποιώντας πρόσθια κοιλιακή προσπέλαση, ενώ η χειρουργική προσπέλαση στο νεφρό και 
στο ανώτερο τμήμα του ουρητήρα γίνεται με πλάγια προσέγγιση (πλάγια σπαστή θέση - θέση 
νεφρού), αν και είναι δυνατή και η ύπτια προσπέλαση. 

Νεφρεκτομή: Η πιο συχνή κακοήθης νόσος του νεφρού είναι το καρκίνωμα των νεφρικών 
κυττάρων (renal cell carcinoma). Στη ριζική νεφρεκτομή αφαιρείται ο νεφρός μετά του όγκου, το 
περινεφρικό λίπος και το σύστοιχο επινεφρίδιο. Η μερική νεφρεκτομή (επέμβαση διατήρησης 
τμήματος νεφρού) μπορεί να εφαρμοστεί σε ασθενείς με μικρές αλλοιώσεις ή σε μονόνεφρους 
ασθενείς ή σε αμφοτερόπλευρες βλάβες ή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου εξαιτίας ασθενειών όπως 
ο διαβήτης ή η υπέρταση.  

Οι κυριότερες αναπνευστικές επιδράσεις της θέσης νεφρού είναι η ελάττωση της θωρακικής 
ενδοτικότητας, του αναπνεόμενου όγκου, της ζωτικής χωρητικότητας καθώς και της FRC με 
αποτέλεσμα να εμφανίζεται συχνά ατελεκτασία στον υποκείμενο πνεύμονα και υποξαιμία, ενώ 
δεν είναι σπάνια και η εμφάνιση πνευμοθώρακα λόγω τραυματικής ρήξης υπεζωκότα. Επίσης, 
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παρατηρείται ελάττωση της αρτηριακής πίεσης εξαιτίας μείωσης της φλεβικής επιστροφής, λόγω 
συμπίεσης της κάτω κοίλης φλέβας. Δεν είναι σπάνια και τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα που 
χρήζουν προσοχής (θρομβοκυττάρωση, υπερκαλιαιμία, υπέρταση, ηπατική δυσλειτουργία). Σε 
ποσοστό 5-10% των περιπτώσεων, ο όγκος επεκτείνεται στην κάτω κοίλη φλέβα και τον δεξιό 
κόλπο, με συνέπεια την πιθανή εμφάνιση κυκλοφορικής ανεπάρκειας έως και πνευμονικής 
εμβολής. 

Κύρια έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη σωστή προεγχειρητική προετοιμασία λόγω συχνής 
ύπαρξης συνοδών νοσημάτων (ηλικιωμένοι ασθενείς, ΧΑΠ, στεφανιαία νόσο, νεφρική 
ανεπάρκεια) καθώς και στον ακριβή καθορισμό του μεγέθους της βλάβης. Επίσης, ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δοθεί στην διατήρηση της νεφρικής λειτουργίας. Η νεφρεκτομή είναι εργώδης 
επέμβαση που συνοδεύεται από αιφνίδια και σημαντική απώλεια αίματος (πολλές φορές 
αποκλείεται προσωρινά η κάτω κοίλη φλέβα). Θα πρέπει να υπάρχει προετοιμασία για την 
αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων (μεγάλου εύρους φλεβικές γραμμές, διασταυρωμένες 
μονάδες αίματος, υγρά, αγγειοσυσπαστικά φάρμακα κ.λ.π). Η αιμορραγία στη μερική  
νεφρεκτομή μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αναμενόμενης, διότι ο έλεγχος των αγγείων 
θεωρείται δυσκολότερος. Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία αλλά μπορεί να συνδυαστεί και 
με την τοποθέτηση επισκληριδίου καθετήρα για την εφαρμογή κυρίως μετεγχειρητικής 
αναλγησίας. Να σημειωθεί ότι ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από νεφρεκτομή είναι δύσκολο να 
ελεγχθεί ακόμη και με την επισκληρίδια χορήγηση οπιοειδών ή/και τοπικών αναισθητικών και 
χρειάζεται πολυπαραγοντική συνδυασμένη αναλγητική τεχνική. 

Εμβολισμός της νεφρικής αρτηρίας: H τεχνική αυτή μπορεί να επιλεγεί προεγχειρητικά με 
στόχο τη σμίκρυνση μεγάλων αγγειοβριθών όγκων, ή μπορεί να προσφέρει στον έλεγχο της 
αιμορραγίας και του πόνου σε ανεγχείρητα νεφροκυτταρικά καρκινώματα. Συνήθως, 
πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία σε συνδυασμό με ελαφρά καταστολή του ασθενούς. 

Εξωσωματική λιθοτριψία: Η American Urologic Association έχει αναγνωρίσει την 
εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) την πρώτη γραμμή θεραπείας για τους 
ουρητηρικούς λίθους (τόσο του εγγύς όσο και του μέσου και άπω τριτημορίου του ουρητήρα), 
καθώς και για τους νεφρικούς λίθους < 2cm. Με τη μέθοδο της εξωσωματικής λιθοτριψίας 
επιτυγχάνεται ο θρυμματισμός των λίθων του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος με ειδική 
δέσμη κρουστικών κυμάτων. Τα κρουστικά κύματα, μέσω ειδικής διαδικασίας στόχευσης, 
εστιάζονται με μεγάλη ακρίβεια πάνω στο λίθο κι έτσι εξασφαλίζεται ο κατακερματισμός του 
λίθου σε κομμάτια που αποβάλλονται με τα ούρα, χωρίς επιπτώσεις στους γύρω ιστούς. Συνήθως, 
προηγείται η τοποθέτηση stents στους ουρητήρες για ευκολότερη αποβολή των θραυσμάτων. 
Παλαιότερα, ο εξωτερικός λιθοτρίπτης απαιτούσε εμβάπτιση των ασθενών μέσα σε νερό, το 
οποίο λειτουργούσε ως σύστημα σύνδεσης για τη μεταφορά ενέργειας από την πηγή στην 
επιφάνεια του δέρματος και διαμέσου των ιστών του σώματος στο λίθο. Αυτό απαιτούσε τον 
ασθενή να βρίσκεται σε καθιστή θέση, με το ύψος του νερού  στο επίπεδο των ώμων και φυσικά 
με τις τεχνικές δυσκολίες που αυτό συνεπάγεται (ηλεκτρόδια, ενδοφλέβιες γραμμές, μέτρηση ΑΠ, 
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επισκληρίδιος καθετήρας, κ.λ.π). Η εμβύθιση σε ζεστό νερό (36-37°C) προκαλεί φυσιολογικές 
μεταβολές όπως αγγειοδιαστολή, υπόταση, ενώ στη συνέχεια υπερφόρτωση, με κίνδυνο 
πνευμονικού οιδήματος λόγω ανακατανομής. Ο πόνος κατά τη λιθοτριψία εντοπίζεται στο δέρμα 
και είναι ανάλογος την έντασης των κυμάτων και απαιτεί τη χορήγηση είτε γενικής είτε 
περιοχικής αναισθησίας. Το μειονέκτημα της περιοχικής τεχνικής είναι η αδυναμία ελέγχου της 
κινητικότητας του διαφράγματος, όπου η μεγάλη κάθοδος αυτού κατά τη διάρκεια της αυτόματης 
αναπνοής μπορεί να μετακινήσει το λίθο από την εστία στόχευσης του λιθοτρίπτη. Έτσι 
συστήνεται ο ασθενής να αναπνέει με ταχείες επιπόλαιες αναπνοές. Σήμερα οι νεότεροι 
λιθοτρίπτες δεν χρησιμοποιούν εμβάπτιση σε νερό αλλά μέσω ενός μεσολαβητικού συστήματος 
χρησιμοποιούν στρώματα με νερό με μια μεμβράνη σιλικόνης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η άνευ 
αέρος επαφή με το δέρμα του ασθενή. Τα κύματα κρούσης είναι εστιασμένα προκαλώντας 
λιγότερο πόνο στο σημείο εισόδου τους, ενώ η ενδοφλέβια αναλγησία-καταστολή αποτελεί την 
επικρατέστερη αναισθητική τεχνική. Επίσης, έχει χρησιμοποιηθεί αναλγησία ελεγχόμενη από τον 
ασθενή (PCA) με αλφεντανίλη καθώς και ο συνδυασμός προποφόλης-αλφεντανίλης.  

Η εγκυμοσύνη και οι διαταραχές πηκτικότητας που δεν βρίσκονται σε θεραπευτική αγωγή 
αποτελούν τις μόνες αντενδείξεις για τη λιθοτριψία. Η ύπαρξη βηματοδοτών, αυτόματων 
εμφυτευμένων καρδιομετατροπέων - απινιδωτών, ενδοκοιλιακού αορτικού ανευρύσματος, ορθο-
πεδικών προθέσεων και παχυσαρκίας δεν θεωρείται πλέον αντένδειξη. 

Λιθοτριψία με laser: Χρησιμοποιείται για διάσπαση λίθων που εντοπίζονται στο κατώτερο 
τριτημόριο του ουρητήρα και οι οποίοι δεν μπορούν να εξαιρεθούν με την εξωσωματικής 
λιθοτριψίας. Παλμικό laser δημιουργείται από μια δέσμη laser, η οποία μεταφέρεται μέσω ενός 
σύρματος στο εσωτερικό του άκαμπτου ουρηθροσκόπιου, που είναι πιο μακρύ και πιο αιχμηρό 
από το κυστεοσκόπιο, οπότε υπάρχει ο κίνδυνος διάτρησης του ουρητήρα. Ιδανικά, 
χρησιμοποιείται γενική αναισθησία για αποφυγή κίνησης του ασθενούς, ενώ αν χρησιμοποιηθεί 
περιοχική τεχνική απαιτείται επίπεδο αναισθησίας στο Θ8-Θ10 δερμοτόμιο και καλή συνεργασία 
του ασθενούς. Απαραίτητη θεωρείται η προστασία του προσωπικού του χειρουργείου με ειδικά 
γυαλιά. Να σημειωθεί ότι πάντα εμφανίζεται κάποιου βαθμού αιματουρία, γεγονός που επιβάλει 
την καλή ενυδάτωση του ασθενούς. 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΗ 

 Η ουροδόχο κύστη και ο προστάτης νευρούνται από τα Θ10-Ο2 νευροτόμια. Διέγερση των 
συμπαθητικών ινών προκαλεί χάλαση των λ.μ.ι της κύστης και σύσπαση του έσω σφιγκτήρα, ενώ 
η διέγερση του παρασυμπαθητικού προκαλεί αντίθετα σύσπαση των λ.μ.ι και χάλαση του 
σφιγκτήρα. 

Ριζική Κυστεκτομή: Με την Ριζική Κυστεκτομή εκτός από την ολική αφαίρεση της 
κύστης, αφαιρούνται και οι παράπλευροι λεμφαδένες και τα γεννητικά όργανα. Στον άνδρα 
γίνεται ταυτόχρονα αφαίρεση του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων, ενώ στις γυναίκες 
αφαιρείται η μήτρα, οι ωοθήκες και μέρος του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος. Σε περιπτώσεις 
που είναι αποδεδειγμένη η καρκινική διήθηση στην ουρήθρα γίνεται παράλληλα και 
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ουρηθρεκτομή. Η επέμβαση αυτή μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους: α) με την παραδοσιακή 
ανοιχτή επέμβαση, με τομή στην κοιλιακή χώρα, β) λαπαροσκοπικά, όπου όμως περιορίζεται ο 
έλεγχος και το οπτικό πεδίο του χειρουργού και γ) με τη ρομποτική μέθοδο Da Vinci. Μετά την 
αφαίρεση της ουροδόχου κύστης, ο χειρουργός δημιουργεί ένα νέο τρόπο αποθήκευσης των 
ούρων στο σώμα (νεοκύστη) και την νέα δίοδο για να εξέρχονται τα ούρα είτε μέσα από την 
ουρήθρα είτε σε εξωτερικό σάκο συλλογής ούρων.  

Οι ασθενείς, λόγω της ειδικής προεγχειρητικής προετοιμασίας του εντέρου, προσέρχονται 
στο χειρουργείο πολλές φορές αφυδατωμένοι και με συνοδεία ηλεκτρολυτικών διαταραχών. 
Απαιτείται καλή προενυδάτωση και επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring λόγω της βαρύτητας 
της επέμβασης. Πρόκειται για μεγάλης διάρκειας επέμβαση, με μεγάλες απώλειες αίματος οπότε 
πρέπει να υπάρχει και αντίστοιχη προετοιμασία. Επειδή κατά τη διάρκεια της επέμβασης 
ανοίγονται μεγάλα φλεβικά στελέχη υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της αερώδους εμβολής. 
Απαραίτητη θεωρείται η αντιμετώπιση της απώλειας θερμότητας διεγχειρητικά, ενώ η μέτρηση 
της διούρησης είναι πρακτικά αδύνατη στο μεγαλύτερο μέρος της επέμβασης. Επίσης, η 
τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα είναι σημαντική για την αποφυγή μετεγχειρητικού ειλεού. 
Εξαιτίας του ειλεού και των μεγάλων ενδοπεριτοναϊκών μετεγχειρητικών απωλειών, οι ασθενείς 
απαιτούν μεγάλες ποσότητες υγρών, που θα πρέπει να χορηγούνται με τη βοήθεια επεμβατικού 
monitoring. Η αναισθησία είναι συνήθως γενική σε συνδυασμό με την τοποθέτηση επισκληρίδιου 
καθετήρα για την εφαρμογή μετεγχειρητικής αναλγησίας. Η επισκληρίδια χορήγηση οπιοειδών 
ή/και τοπικών αναισθητικών καθώς και η ενδοφλέβια αναλγησία μπορούν να ελέγξουν 
αποτελεσματικά τον μετεγχειτητικό πόνο μετά από ριζική κυστεκτομή.  

Ανοικτή προστατεκτομή: Η ανοικτή προστατεκτομή γίνεται, όταν ο προστάτης έχει 
μεγαλώσει τόσο (συνήθως > 80gr), ώστε να μην επιτρέπει την εφαρμογή της διουρηθρικής 
προστατεκτομής με ασφάλεια. Μέσα από τομή που γίνεται στο κάτω μέρος της κοιλιάς, 
αφαιρείται ο αδένας χωρίς την κάψα του. Υπάρχουν δύο είδη ανοικτής προστατεκτομής: η 
διακυστική, όπου ο προστάτης αφαιρείται μέσα από την κύστη και η οπισθοηβική, όπου ανοίγεται 
η κάψα του προστάτη και αφαιρείται ο αδένας. Πρόκειται για αιματηρή επέμβαση που 
διενεργείται σε υπερήλικες ασθενείς που παρουσιάζουν αρκετές συνοδές παθήσεις, οπότε πρέπει 
να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για το monitoring του ασθενούς. Γίνεται σε ύπτια θέση με μικρή 
ανύψωση της πυέλου για καλύτερη έκθεση του χειρουργικού πεδίου. Ο αναισθησιολόγος πρέπει 
να είναι έτοιμος για μεγάλες απώλειες αίματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διάνοιξη των 
μεγάλων φλεβικών στελεχών στον προστάτη σπάνια μπορεί να προκαλέσει αερώδη εμβολή. Η 
μέτρηση της διούρησης είναι αδύνατη στο μεγαλύτερο μέρος της επέμβασης. Τις περισσότερες 
των περιπτώσεων προτιμάται τοποπεριοχική τεχνική αναισθησίας. Η μετεγχειρητική αναλγησία 
είναι σημαντική, προσοχή στη χορήγηση οπιοειδών στους ηλικιωμένους ασθενείς καθώς ο στόχος 
είναι η γρήγορη κινητοποίηση των ασθενών. 

Ριζική προστατεκτομή: Ριζική προστατεκτομή είναι η ολική αφαίρεση του προστάτη μαζί 
με την κάψα του και τους γύρω ιστούς, συμπεριλαμβάνοντας και τις σπερματοδόχες κύστεις, για 
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την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη. Πυελική λεμφαδενεκτομή εκτελείται ανάλογα με 
το στάδιο και τον βαθμό επιθετικότητας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Οι τρόποι της ριζικής 
προστατεκτομής περιλαμβάνουν την παραδοσιακή ανοιχτή χειρουργική, την συμβατική 
λαπαροσκοπική χειρουργική επέμβαση και την da Vinci προστατεκτομή, η οποία είναι μία 
ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική χειρουργική. Η ανοικτή προσπέλαση μπορεί να είναι 
οπισθοηβική (Millin) ή περινεϊκή (σε μη ύπαρξη μετάστασης στους λεμφαδένες). Έχει 
μεγαλύτερη διάρκεια από την απλή ανοικτή προστατεκτομή και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για 
την απώλεια θερμότητας. Κατά τα άλλα η ίδια μέριμνα πρέπει να υπάρχει για συνυπάρχουσες 
παθήσεις, για μεγάλες και απότομες απώλειες αίματος, για μετεγχειρητική αναλγησία και 
γρήγορή κινητοποίηση. Συνήθως εκτελείται με γενική αναισθησία σε συνδυασμό με επισκληρίδια 
αναισθησία, με στόχο τη μείωση των απωλειών αίματος διεγχειρητικά και την αποτελεσματική 
μετεγχειρητική αναλγησία. 

Λαπαροσκοπική και Ρομποτική προστατεκτομή: Πρόκειται για σύγχρονες λαπαρο-
σκοπικές τεχνικές ριζικής αφαίρεσης του προστάτη και των σπερματοδόχων κύστεων. Η συνέχεια 
του ουροποιητικού συστήματος εξασφαλίζεται με τη συρραφή του κολοβώματος της ουρήθρας με 
την ουροδόχο κύστη (ουρηθροκυστική αναστόμωση). Η προσπέλαση συνήθως είναι εξω-
περιτοναϊκή ή ενδοπεριτοναϊκή. Εξέλιξη της κλασσικής λαπαροσκοπικής τεχνικής αποτελεί η 
ρομποτική με το σύστημα DaVinci. Είναι λιγότερο επώδυνες επεμβάσεις, με γρηγορότερη 
ανάνηψη και με μικρότερη νοσοκομειακή παραμονή. Αποτελούν πρόκληση για τον 
αναισθησιολόγο λόγω της μεγάλης διάρκειας τους, την υποθερμία, τις κρυφές απώλειες αίματος 
καθώς και τις επιδράσεις του πνευμοπεριτοναίου σε συνδυασμό την ειδική θέση του ασθενούς 
(θέση trendelenburg με κλίση 30-45° με ή χωρίς θέση λιθοτομής). Απαιτούν γενική αναισθησία 
με ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Το απαραίτητο monitoring και η φλεβική πρόσβαση θα πρέπει 
να εξασφαλίζονται πριν την τοποθέτηση του ασθενούς στην θέση trendelenburg. Συνήθως 
αποφεύγεται η εφαρμογή επισκληριδίου αναισθησίας για την αποφυγή της κεφαλικής διασποράς 
του τοπικού αναισθητικού λόγω θέσης. Οι βλάβες νεύρων λόγω θέσης αφορούν κυρίως το 
βραχιόνιο πλέγμα, το κερκιδικό και το ωλένιο νεύρο, ενώ αν επιπλέον ο ασθενής τοποθετηθεί και 
θέση λιθοτομής προσοχή πρέπει να δίνεται για τυχόν βλάβες του περονιαίου νεύρου. Κατά την 
ρομποτική προστατεκτομή 5 οπές < 1cm πραγματοποιούνται στην κοιλιακή χώρα, από τις οποίες 
τροκάρ επιτρέπουν την ταχεία είσοδο και έξοδο των λαπαροσκοπικών και ρομποτικών εργαλείων 
στο εσωτερικό της κοιλιάς του ασθενή. Εφαρμόζεται πνευμοπεριτόναιο και ο χειρουργός 
χειρίζεται 3 πολυ-αρθρωτά όργανα για την εκτέλεση της επέμβασης. Ένας έμπειρος χειρουργός 
λειτουργεί σαν βοηθός και στέκεται δίπλα στο χειρουργικό τραπέζι βοηθώντας τον ρομποτικό 
χειρουργό κρατώντας ανοιχτό το χειρουργικό πεδίο. Το ρομποτικό σύστημα da Vinci 
προσαρμόζεται στα τροκάρ πριν την έναρξη της επέμβασης. Mε τον ρομποτικό χειρουργό να 
κάθεται μόλις ελάχιστα μέτρα δίπλα από το χειρουργικό τραπέζι στην χειρουργική κονσόλα, τα 
ρομποτικά όργανα ελέγχονται από τον χειρουργό σε πραγματικό χρόνο με υψηλή ακρίβεια 
κλιμακωτής κίνησης. Η προετοιμασία του ασθενούς και η τοποθέτηση στη χειρουργική θέση 
πρέπει να γίνεται πριν την εφαρμογή του ρομποτικού συστήματος στα τροκάρ. Τραπέζι Mayo 
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τοποθετείται στη κεφαλή του ασθενούς για την αποφυγή πίεσης του προσώπου του ασθενούς από 
τους βραχίονες του ρομπότ. Το προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στην γρήγορη 
απομάκρυνση του ρομπότ σε περίπτωση επείγοντος συμβάματος και ενώ η απινίδωση θεωρείται 
δυνατό μα εφαρμοστεί, η εφαρμογή ΚΑΡΠΑ είναι σχεδόν αδύνατη, όταν είναι συνδεμένο το 
ρομποτικό σύστημα. Κατά τη διάρκεια της ρομποτικής προστατεκτομής, στη φάση ουρηθρο-
κυστικής αναστόμωσης, παρουσιάζεται συνήθως όχι καλή εικόνα του χειρουργικού πεδίου λόγω 
των ουρών που χύνονται σε αυτό, αυξάνοντας έτσι το χειρουργικό χρόνο. Ο αναισθησιολόγος 
μπορεί να βοηθήσει περιορίζοντας τη χορήγηση υγρών πριν την αναστόμωση.  

Ενδοσκοπικές επεμβάσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διαφόρου βαρύτητας 
και διάρκειας επεμβάσεις από την απλή κυστεοσκόπηση μέχρι επεμβάσεις ουρήθρας (στενώματα, 
προστατεκτομές), κύστης (όγκοι, θηλώματα, λίθοι) και ουρητήρων (λίθοι, τοποθέτηση stents). Οι 
ασθενείς είναι συνήθως ηλικιωμένοι και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στο 
σχεδιασμό της αναισθητικής τεχνικής. Η θέση λιθοτομής που συνήθως επιλέγεται δεν είναι πάντα 
εύκολη στους ηλικιωμένους λόγω μειωμένης κινητικότητας των αρθρώσεων. Σημειώνεται ότι 
αυτή η θέση συνοδεύεται με αιμοδυναμικές διαταραχές (προσοχή σε ασθενείς με ήδη 
επιβαρυμένη αναπνευστική ή καρδιακή λειτουργία) καθώς και με βλάβες νεύρων (κοινού 
περονιαίου, σαφηνούς, θυροειδούς). Όταν χρησιμοποιείται εύκαμπτο κυστεοσκόπιο (διαγνωστική 
κυστεοσκόπηση) συνήθως δεν απαιτείται αναισθησία, όμως το (μεγαλύτερης διαμέτρου) άκαμπτο 
κυστεοσκόπιο απαιτεί μεγαλύτερες ποσότητες υγρών καταιονισμού για καλύτερη διάταση της 
κύστης, οπότε και απαιτείται η εφαρμογή αναισθησίας. Συνήθως επιλέγεται η περιοχική 
αναισθησία λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη διάρκεια της επέμβασης και την κατάσταση του 
ασθενούς. Οι πιο συνηθισμέμες επιπλοκές των ενδοσκοπικών επεμβάσεων είναι: 1. Η ρήξη των 
τοιχωμάτων της κύστης από το άκαμπτο κυστεοσκόπιο και εκδηλώνεται με πόνο και ενοχλήματα 
υπερηβικά (εξωπεριτοναϊκή διάτρηση) ή με κοιλιακό άλγος, σημεία περιτοναϊσμού και πόνο  
στον ώμο (ενδοπεριτοναϊκή διάτρηση), 2. Βακτηριαίμια-σηψαιμία, 3. Σπασμός της κύστης,  
4. Αιμορραγία, 5. Υπερφόρτωση με υγρά.  

• Υγρά έκπλυσης: Το ιδανικό υγρό έκπλυσης πρέπει να παρέχει καλή ορατότητα, να είναι 
ισότονο, μη αιμολυτικό, μη τοξικό, να μη μεταβολίζεται, να απεκκρίνεται γρήγορα, να είναι 
ωσμωτικό διουρητικό, κακός αγωγός ηλεκτρισμού και φθηνό. Το συνηθέστερα 
χρησιμοποιούμενο είναι το διάλυμα Γλυκίνης σε νερό 1,5%, που είναι ελαφρά υπότονο 
(220mOsm), μη προκαλώντας σημαντική αιμόλυση, ενώ η υπερβολική απορρόφηση του 
μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονικό οίδημα, υποωσμωτικότητα και υπονατριαιμία. Κατά τη 
διάρκεια των ενδοσκοπικών επεμβάσεων, μέρος του υγρού έκπλυσης εισέρχεται στη 
κυκλοφορία (20ml/min), ενώ για τη μετακίνηση του υγρού από την κύστη στην κυκλοφορία 
σημαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως η ενδοκυστική πίεση, η διάρκεια επέμβασης καθώς 
και ο αριθμός και το μέγεθος των ανοικτών αγγείων στο χειρουργικό πεδίο. 

• Διουρηθρική προστατεκτομή (TURP): Σε αυτή την επέμβαση με τη βοήθεια ενός ειδικού 
οργάνου του ηλεκτροτόμου, εκτέμνεται ο υπερτροφικός προστατικός ιστός και ελέγχεται η 
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αιμορραγία με ηλεκτροπληξία. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στο σχεδιασμό της 
αναισθητικής τεχνικής σχετικά με καταστάσεις όπως η μεγάλη ηλικία των ασθενών, οι 
συνυπάρχουσες παθήσεις, η θέση λιθοτομής, η μεγάλη απώλεια αίματος και η υποθερμία. Η 
διεγχειρητική απώλεια αίματος δεν μπορεί να υπολογιστεί. Θεωρητικά υπολογίζεται από τον 
Hct των αποβαλλόμενων υγρών έκπλυσης αλλά πρακτικά με την μέτρηση του Hct των 
ασθενών και οπτικά από το χρώμα και τον συνολικό όγκο των αποβαλλόμενων υγρών. 
Μελέτες αναφέρουν μικρότερη απώλεια αίματος με την εφαρμογή περιοχικής αναισθησίας. 
Μετεγχειρητικά ο πόνος δεν είναι έντονος, ενώ πολλές φορές υπάρχει δυσφορία και αίσθημα 
πλήρωσης της κύστης από τον μπαλόνι του καθετήρα ή και την έλξη αυτού.  

• Σύνδρομο μετά από διουρηθρική προστατεκτομή: Οι φλεβώδεις κόλποι του προστάτη κατά την 
ευρεία εκτομή του αδένα έρχονται σε επικοινωνία με το υγρό έκπλυσης, με αποτέλεσμα την 
απορρόφηση του υγρού από την κυκλοφορία. Σε απορρόφηση μεγάλης ποσότητας υγρού 
εμφανίζεται το παραπάνω σύνδρομο. Το ποσό του απορροφούμενου υγρού εξαρτάται από την 
υδροστατική πίεση, το μέγεθος του αδένα που αφαιρείται, την χειρουργική τεχνική και τη 
διάρκεια της επέμβασης. Το σύνδρομο συνίσταται σε κυκλοφορική δυσπραγία από την 
απότομη απορρόφηση του χωρίς ηλεκτρολύτες υγρού, στην τοξικότητα της γλυκίνης 
(αναστολή νευρομεταβίβασης), στην υπονατριαμία και στην διαταραχή της νεφρικής 
λειτουργίας. Τα συμπτώματα γίνονται γρηγορότερα αντιληπτά σε ασθενείς με εγρήγορση για 
αυτό και προτιμάται η περιοχική έναντι της γενικής αναισθησίας. Πρώιμα συμπτώματα είναι 
η σύγχυση, κεφαλαλγία, ταχύπνοια, ναυτία, έμετος που μπορεί να καταλήξουν σε πνευμονικό 
οίδημα, σπασμούς, κώμα. Σε γενική αναισθησία τα μόνα συμπτώματα μπορεί να είναι η 
εμμένουσα ταχυκαρδία και υπέρταση. Η θεραπεία αφορά τον περιορισμό υγρών, τη χορήγηση 
διουρητικών και Ν/S 0.9%. Σε σοβαρή υπονατριαιμία (Na+ < 120mEq/L) χορηγείται υπέρτονο 
NaCl 3% με στόχο τιμές νατρίου 125-130 mEq/L και με ρυθμό έγχυσης όχι > 12 mEq/L/1ο 
24h. 

• Προστατεκτομή με χρήση Laser, κρυοχειρουργική και εξαίρεση με μικροκύματα: Η συμβατική 
TURP μπορεί να αντικατασταθεί με την χρήση laser, το οποίο προκαλεί πήξη και εξάχνωση 
του προστατικού ιστού. Κύρια πλεονεκτήματα η ελάχιστη απώλεια αίματος και η ελάχιστη 
απορρόφηση υγρών. Απαραίτητη η χρήση προστατευτικών γυαλιών και ένα μέσο 
απομάκρυνσης του καπνού. Η ιεροκοκκυγική αναισθησία έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στη 
προστατεκτομή με laser, επειδή η ελαχιστοποίηση της αιμορραγίας απαλλάσσει την 
αναγκαιότητα εκτεταμένης έκπλυσης, μειώνοντας έτσι τη διάταση της ουροδόχου κύστης. Η 
κρυοχειρουργική δεν είναι δημοφιλής διότι είναι μια σύνθετη τεχνική, όπου η εξαίρεση του 
προστάτη γίνεται με μικροκύματα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς ασθενείς 
με τοπική ή ιεροκοκκυγική αναισθησία. 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι γυναικολογικές επεμβάσεις αφορούν την παθολογία κόλπου-μήτρας-σαλπίγγων-ωοθηκών 
και μπορούν ανάλογα με την ένδειξη να γίνουν είτε με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους 
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(λαπαροτομία) είτε με τις σύγχρονες όπως λαπαροσκόπηση ή υστεροσκόπηση. Οι ασθενείς 
γυναικολογικών επεμβάσεων είναι συνήθως νέες και σε καλή γενική κατάσταση. Όμως οι 
γυναίκες που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση για θεραπεία κακοήθειας είναι συνήθως 
ηλικιωμένες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν συνυπάρχουσες ασθένειες κατά την 
περιεγχειρητική αντιμετώπιση τους. Χαρακτηριστικό των γυναικολογικών επεμβάσεων είναι η 
αυξημένη συχνότητα εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου, ενώ γυναίκες που 
υποβάλλονται σε επεμβάσεις πυέλου είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην εμφάνιση εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωσης.  

Υστεροσκόπηση: Αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη και ευρέως, πλέον, εφαρμοζόμενη 
τεχνική, με πολλαπλές ενδείξεις, τόσο διαγνωστικές όσο και επεμβατικές. Αν και παραδοσιακά 
θεωρείται ως μια ελαχίστως παρεμβατική τεχνική, η εφαρμογή της συνδέεται με χαμηλή, πλην 
όμως υπαρκτή, συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών όπως η διάτρηση μήτρας, η υπερφόρτωση της 
ασθενούς λόγω χρήσης υγρών διατατικών μέσων, οι λοιμώξεις της μήτρας και του ουροποιητικού 
συστήματος, η διεγχειρητική αιμορραγία, η εμβολή από αέριο ή αέρα, η κάκωση του εντέρου ή 
της ουροδόχου κύστεως, και ο ερεθισμός του πνευμονογαστρικού νεύρου στις υστεροσκοπήσεις 
άνευ αναισθησίας.  

Διατατικά μέσα υστεροσκόπησης: Το CO2 είναι το πρώτο μέσο που χρησιμοποιήθηκε για 
την διάταση της μήτρας. Αν και επιτυγχάνεται άριστη ενδοσκόπηση το μέσο αυτό δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην επεμβατική υστεροσκόπηση, επειδή το CO2 μπορεί να εισέρθει στη 
κυκλοφορία μέσω ανοικτών αγγείων, προκαλώντας αερώδη εμβολή. Συνήθως χρησιμοποιείται με 
ρυθμούς ροής < 100ml/min. Η ενδομήτριος πίεση πρέπει να διατηρηθεί < 100-200mmHg για την 
αποφυγή εμβολής. Η απορρόφηση του CO2 μπορεί να προκαλέσει υπερκαπνία, οξέωση, 
αρρυθμίες και δευτεροπαθώς υπέρταση λόγω έκκρισης κατεχολαμινών. Η υπερκαπνία σε 
συνδυασμό με την χρήση ορισμένων εισπνεόμενων αναισθητικών μπορεί να οδηγήσει σε 
αρρυθμιογένεση. Η δεξτρόζη 5% είναι ένα από τα διατατικά υγρά μέσα που χρησιμοποιούνται 
κατά τη χειρουργική υστεροσκόπηση. Επιπλοκές που χαρακτηρίζουν αυτό το μέσο είναι η 
υπεργλυκαιμία και το «σύνδρομο υπονατριαιμίας εξ’ αραιώσεως», όμοιο με αυτό που 
παρατηρείται σε επέμβαση TURP. Οι δεξτράνες αν και παρέχουν καλές οπτικές συνθήκες έχουν 
περιορισμένη χρήση λόγω επιπλοκών όπως αναφυλακτικές αντιδράσεις, πνευμονικό οίδημα λόγω 
υπερογκαιμίας καθώς και οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ιδίως σε άτομα με επηρεασμένη νεφρική 
λειτουργία. Η γλυκίνη είναι από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα διατατικά μέσα για χειρουργική 
υστεροσκόπηση. Ο μεταβολισμός της στο ήπαρ αυξάνει τα επίπεδα αμμωνίας, σερίνης και 
οξαλικού νατρίου στο πλάσμα. Η υπεραμμωνία σχετίζεται με διαταραχές όρασης και μυϊκή 
αδυναμία, ενώ άλλες επιπλοκές από τη χρήση γλυκίνης είναι η καρδιακή ανεπάρκεια, η 
υπονατριαιμία από αιμοαραίωση, η εγκεφαλοπάθεια, οι σπασμοί και οι διαταραχές του 
γαστρεντερικού. Η σορβιτόλη λόγω της διάσπασης της σε φρουκτόζη και γλυκόζη μπορεί να 
οδηγήσει σε υπεργλυκαιμία. Άλλες επιπλοκές είναι η αιμοαραίωση και η υπονατριαιμία.  
Η μαννιτόλη μπορεί να προκαλέσει ωσμωτική διούρηση.  
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Αναισθησία: Η διήθηση του κολπικού ιστού με τοπικό αναισθητικό, ο συνδυασμός τοπικής 
διήθησης και i.v καταστολής, ο παρατραχηλικός αποκλεισμός, οι τοποπεριοχικές τεχνικές καθώς 
και η γενική αναισθησία είναι μερικές από τις προτεινόμενες αναισθητικές τεχνικές που μπορούν 
να εφαρμοστούν σε υστεροσκόπηση. Αν και τα τοπικά αναισθητικά, η i.v καταστολή και τα block 
μπορεί να είναι αρκετά σε περίπτωση διαγνωστικής υστεροσκόπησης δεν συστήνονται σε 
παρατεινόμενες υστεροσκοπικές επεμβάσεις, όπου εκεί έχουν θέση οι τοποπεριοχικές τεχνικές 
καθώς και η γενική αναισθησία. Καθώς η γενική αναισθησία μπορεί να καλύψει την αναγνώριση 
των σημείων της υπονατριαιμίας από αιμοαραίωση, η περιοχική αναισθησία φαίνεται να 
πλεονεκτεί και να προτιμάται ιδίως σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.. 

Λαπαροσκόπηση: Εφαρμόζεται συχνά για στείρωση και διερεύνηση στειρότητας όπως και 
για άλλους διαγνωστικούς σκοπούς. Η περιτοναϊκή κοιλότητα γεμίζει με CO2 και η ασθενής 
τοποθετείται σε θέση λιθοτομής με μεγάλη κλίση σώματος με την κεφαλή προς τα κάτω. Η 
αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης και η άνοδος του ήπατος απωθεί το διάφραγμα, κάνοντας τον 
αυτόματο αερισμό δύσκολο και αυξάνοντας τον κίνδυνο αναγωγής. Η αναισθησιολογική τεχνική 
πρέπει να περιλαμβάνει τον ελεγχόμενο αερισμό με τη χρήση ενδοτραχειακού σωλήνα. Ο 
υπεραερισμός συνιστάται για την απομάκρυνση του CO2 από την περιτοναϊκή κοιλότητα. 
Αιμοδυναμικές αλλαγές παρατηρούνται ως συνέπεια της αυξημένης ενδοκοιλιακή επίσης και της 
θέσης. Αν η ενδοκοιλιακή πίεση αυξηθεί πάνω από 40 cmH2O, η συμπίεση της κάτω κοίλης 
φλέβας μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της καρδιακής παροχής. Σπάνιες επιπλοκές είναι η εμβολή 
με αέρα, η αιμορραγία, ο πνευμοθώρακας και η διάτρηση ενδοκοιλιακού σπλάχνου. 

Εξωμήτριος κύηση: Η πιθανή ρήξη σαλπιγγικής εγκυμοσύνης θεωρείται επείγουσα 
κατάσταση. Η κατάσταση της ασθενούς μπορεί να επιδεινωθεί αιφνίδια. Η οξεία και συνεχής 
ενδοκοιλιακή αιμορραγία μπορεί να οδηγήσει σε βαριά καταπληξία. Οι ασθενείς είναι συνήθως 
νέα άτομα με καλά συμπαθητικά αντανακλαστικά, συνεπώς η απώλεια αίματος μπορεί να είναι 
ήδη μεγάλη όταν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα της υποογκαιμίας. Απαιτείται η ταχύτατη 
χορήγηση υγρών, ενώ η ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία μετά από προοξυγόνωση θεωρείται η 
καταλληλότερη τεχνική εισαγωγής στην αναισθησία. Να σημειωθεί ότι ο υπογκαιμικός ασθενής 
απαιτεί μειωμένες δόσεις αναισθητικών παραγόντων εισαγωγής. Αν η αρτηριακή πίεση 
διατηρείται σε καλά επίπεδα μετά την εισαγωγή στην αναισθησία, ο χειρουργός μπορεί να 
προχωρήσει πρώτα σε λαπαροσκόπηση για την επιβεβαίωση της ρήξης και μετά να προχωρήσει 
σε λαπαροτομία. Η παρουσία καταπληξίας σε υπογκαιμικό ασθενή είναι ένδειξη λαπαροτομίας. 

Μείζονες ενδοκοιλιακές γυναικολογικές επεμβάσεις: Η κοιλιακή προσπέλαση είναι 
απαραίτητη σε πολλές μείζονες επεμβάσεις της μήτρας, ωοθηκών και σαλπίγγων (υστερεκτομή, 
εκτομή μυομητρίου, ωοθηκεκτομή, σαλπιγγόλυση, κ.α). Πραγματοποιείται τομή πρόσθιου 
κοιλιακού τοιχώματος και έκθεση περιεχομένου κάτω κοιλίας και πυέλου. Απαιτείται 
ενδοτραχεική διασωλήνωση και ελεγχόμενος αερισμός. Η υστερεκτομή πολλές φορές 
συνδυάζεται με προεγχειρητική αναιμία. Απαραίτητη η προετοιμασία για την αντιμετώπιση 
διεγχειρητικής αιμορραγίας ειδικά σε επεμβάσεις μήτρας, η οποία είναι ένα αγγειοβριθές όργανο. 
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Η εφαρμογή ελεγχόμενης υπότασης μπορεί να περιορίσει την απώλεια αίματος. Οι χειρουργικές 
επεμβάσεις στη κάτω κοιλία και στην πύελο, όπως και οι επεμβάσεις στο περίνεο επιτρέπουν την 
εφαρμογή περιοχικής αναισθησίας. Η περιοχική αναισθησία θα πρέπει να καλύπτει μέχρι το Θ10 

δερμοτόμιο. Η συδυασμένη αναισθητική τεχνική -γενική αναισθησία και επισκληρίδιος- 
θεωρείται ότι πλεονεκτεί στην εφαρμογή μετεγχειρητικής αναλγησίας αλλά και στη μείωση της 
αιμορραγίας καθώς και στις απαιτήσεις αναισθητικών φαρμάκων. 

Η εφαρμογή των laser στη γυναικολογία: Τα Laser χρησιμοποιούνται στη γυναικολογίας 
για θεραπεία στις τραχηλίτιδες, στις τραχηλικές ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες και για στην 
ενδομητρίωση, καθώς επίσης στην λαπαροσκόπηση και στην υστεροσκόπηση και σε όλες τις 
προκαρκινικές καταστάσεις κόλπου και αιδoίου. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των ακτίνων laser 
είναι η ακρίβεια της μεθόδου που επιτρέπει την εκλεκτική καταστροφή της βλάβης (μέσω 
εξάχνωσης = μετατροπής της βλάβης από στερεή κατάσταση σε αέρια) προφυλάσσοντας 
παράλληλα τα γειτονικά ζωτικά όργανα. Επιπλέον, επιτρέπει γρηγορότερη επούλωση. Ο ιστικός 
τραυματισμός ή το έγκαυμα από laser εξαρτάται από τη δύναμη και τη διάρκεια του 
καυτηριασμού. Χρησιμοποιούνται κυρίως τα laser CO2 σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις και τα 
Nd:YAG laser που προκαλούν βαθύτερο κάψιμο και σμίκρυνση των όγκων. Οι κίνδυνοι από την 
χρήση των laser αφορούν κύρια όργανα όπως το δέρμα (μελάχρωση, οξεία θερμική βλάβη)  
και οι οφθαλμοί (laser CO2: θολερότητα κερατοειδούς, Nd: YAG laser: καταστροφή 
αμφιβληστροειδούς). Απαραίτητη θεωρείται η χρήση προστατευτικών γυαλιών από το 
προσωπικό. Το laser CO2 μπορεί να προκαλέσει θέρμανση πλαστικών υλικών και καύση των 
μηχανημάτων μεταφοράς αναισθητικών αερίων. Οι επιπλοκές από την εφαρμογή laser, κατά τη 
διάρκεια κολποσκόπησης είναι η αιμορραγία, ο πόνος, το οίδημα και οι λοιμώξεις. Στην 
υστεροσκόπηση με laser υπάρχει κίνδυνος διατομής αγγείων με επακόλουθο την αιμορραγία και 
την i.v είσοδο των ή αερίων διατατικών μέσων. Οι υστεροσκοπικές επεμβάσεις με laser θα πρέπει 
να αποφεύγονται στο μέσο του κύκλου, λόγω λέπτυνσης του ενδομητρίου ή στην εκκρητική φάση 
λόγω πλούσιας αγγείωσης του ενδομητρίου. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΜΒΑΣΕΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 

Ειρήνη ΟΛΟΚΤΣΙΔΟΥ  
 

Η αναισθησία, ιστορικά, είναι εκείνη που έδωσε τεράστια ώθηση στην εξέλιξη της 
χειρουργικής. Τα τελευταία έτη, οι αναισθησιολόγοι καλούνται να αντιμετωπίσουν νέες 
προκλήσεις, τροποποιώντας κατάλληλα τις τεχνικές αναισθησίας, προκειμένου να επιτρέπουν και 
να διευκολύνουν την εφαρμογή και διάδοση της χειρουργικής του ελάχιστου χειρουργικού 
τραύματος (Minimally invasive surgery - MIS), με τελικό στόχο την επιτευξη της μέγιστης 
δυνατής ωφέλειας για τους ασθενείς. Η MIS περιλαμβάνει επεμβάσεις στις οποίες η προσπέλαση 
του ιστού-στόχου γίνεται με ελάχιστα επεμβατική πρόσβαση, είτε μέσω μικρών τομών στο δέρμα 
είτε μέσω φυσικών στομίων και κοιλοτήτων του σώματος, με στόχο αφενός την επίτευξη 
τουλάχιστον ισάξιου χειρουργικού αποτελέσματος σε σχέση με τις ανοικτές ή περισσότερο 
επεμβατικές τεχνικές και αφετέρου την ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της βλάβης των ιστών, 
με τελική μείωση της νοσηρότητας, σε σχέση με τις συμβατικές χειρουργικές μεθόδους. Η 
εφαρμογή MIS επιτυγχάνεται με τις σύγχρονες τεχνικές της λαπαροσκόπησης, της ενδοσκόπησης, 
της ρομποτικής και της επεμβατικής ακτινολογίας και απαιτεί τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, ο 
οποίος μπορεί να περιλαμβάνει οπτικές ίνες, κάμερες, ακτινοσκόπηση και εξοπλισμό 
απομακρυσμένης κίνησης με λαβές. Η δημοτικότητα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής 
αυξάνεται συνεχώς, έτσι ώστε όλο και περισσότερα είδη επεμβάσεων πραγματοποιούνται με 
ελάχιστα επεμβατική μέθοδο και δε θα ήταν υπερβολή να χαρακτηριστεί ως η «χειρουργική του 
σήμερα». Στον πίνακα 1 αναφέρονται ενδεικτικά οι συχνότερα εφαρμοζόμενες ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές.  

Η MIS προσφέρει βασικά πλεονεκτήματα: Η οπτική μεγέθυνση των δομών διευκολύνει τη 
χειρουργική πρακτική και τη θέαση περιοχών με δύσκολη πρόσβαση, έτσι ώστε οι επεμβάσεις 
μπορούν να πραγματοποιηθούν με μεγάλη ακρίβεια. Η αποφυγή μεγάλων χειρουργικών 
τραυμάτων μειώνει την απώλεια αίματος και τον μετεγχειρητικό πόνο, ελαττώνοντας κατ’ 
επέκταση τη σχετιζόμενη με αυτόν νοσηρότητα που οφείλεται στον περιορισμό της κινητικότητας 
(πχ ατελεκτασίες, φλεβοθρόμβωση) ενώ ελατώνει και τη φλεγμονώδη απάντηση. Επιταχύνει την 
επάνοδο της εντερικής λειτουργίας και ελαττώνει τη μετεγχειρητική μόλυνση του χειρουργικού 
τραύματος και την πρόκληση συμφύσεων. Συνολικά, ελαττώνει τις μετεγχειρητικές αναπνευστικές 
και καρδιαγγειακές επιπλοκές, προσφέρει ταχύτερη κινητοποίηση, πρωιμότερη έξοδο από το 
νοσοκομείο και βραχύτερους χρόνους ανάρρωσης. Τέλος, βελτιώνει το κοσμητικό αποτέλεσμα των 
χειρουργικών πράξεων, ένα πλεονέκτημα που από την οπτική πολλών ασθενών, συχνά είναι 
αρκετά σημαντικό.   
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Παρά την ελάχιστα επεμβατική φύση της ωστόσο, η MIS δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση 
απλή ή εύκολη πρακτική και παρά τα εν δυνάμει οφέλη της, μπορεί να σχετίζεται με ιδιαίτερες 
προκλήσεις για τον αναισθησιολόγο. Συχνά συνοδεύεται από ιδιαίτερες φυσιολογικές αλλαγές (πχ 
πνευμοπεριτόναιο) ενώ μπορεί να απαιτεί ειδική τοποθέτηση του ασθενούς με περιορισμένη 
πρόσβαση σ’ αυτόν. Επιπλέον, μπορεί να σχετίζεται με σημαντικές επιπλοκές, ειδικές ανάλογα με 
την εκάστοτε επέμβαση και διαφορετικές από τις συνήθεις των συμβατικών ανοικτών τεχνικών. 
Βασικό μειονέκτημα είναι η ανάγκη χρησης ειδικού εξοπλισμού και η μεγάλη καμπύλη εκμάθησης 
των νεώτερων πρακτικών, γεγονός που αυξάνει τις επιπλοκές στα χέρια ενός άπειρου χειρουργού. 
Αν και συχνά οι χρόνοι είναι συγκρίσιμοι ή και μικρότεροι των αντίστοιχων ανοικτών 
επεμβάσεων, ενίοτε μπορεί να είναι αρκετά μεγαλύτεροι, ιδιαίτερα εάν η εμπειρία του χειρουργού 
είναι περιορισμένη. Τέλος, καθώς αυξάνονται οι ασθενείς που μπορούν να υποβληθούν σε MIS, οι 
έν λόγω επεμβάσεις εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο σε ασθενείς με σημαντική 
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συννοσηρότητα αλλά και σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως οι παχύσαρκοι, τα παιδιά και οι 
έγκυες γυναίκες.  

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Για την πραγματοποίηση λαπαροσκοπικών επεμβάσεων εφαρμόζεται εμφύσηση αερίου 
ενδοπεριτοναϊκά, προκειμένου να επιτευχθεί η κατάλληλη έκθεση των ενδοκοιλιακών σπλάγχνων, 
ενώ οι εφαρμοζόμενες πιέσεις είναι της τάξης των 10-15 mmHg. Τυπικά για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιείται διοξείδιο του άνθρακα (CO2) καθώς εμφανίζει υψηλή διαλυτότητα στο αίμα, 
αποβάλλεται ευκολότερα από άλλα αέρια και δε συντηρεί την καύση. Ωστόσο, το μειονέκτημα 
χρήσης CO2 είναι η συστηματική απορρόφησή του, η οποία, όπως αναφέρεται παρακάτω, μπορεί 
να οδηγήσει σε υπερκαπνία και αναπνευστική οξέωση.  

Η λαπαροσκοπική χειρουργική συνδέεται με τα οφέλη που αναφέρθηκαν για τις επεμβάσεις 
MIS. Ωστόσο, δε θα πρέπει να θεωρείται χειρουργική ρουτίνας ή χαμηλού κινδύνου, καθώς μπορεί 
επίσης να σχετίζεται με σημαντικές φυσιολογικές επιδράσεις και ειδικές επιπλοκές. Η 
λαπαροσκόπηση οδηγεί σε σύνθετες καρδιοαναπνευστικές και γενικότερες μεταβολές οι οποίες 
εξαρτώνται από την εφαρμοζόμενη ενδοκοιλιακή πίεση, την απορρόφηση του CO2, τη διάρκεια 
της εγχειρητικής τεχνικής, την εκάστοτε τοποθέτηση του ασθενούς, καθώς και από την 
προεγχειρηρητική βασική κατάστασή του, ενώ, όπως αναμένεται, η αναισθητική τεχνική δύναται 
να επηρεάσει και να τροποποιήσει τις εκάστοτε επιδράσεις. Οι εν λόγω μεταβολές, αν και γίνονται 
καλά ανεκτές από την πλειονότητα των ασθενών, μπορεί να απορρυθμίσουν εκείνους με ειδικές 
παθολογίες. Οι παχύσαρκοι ασθενείς παραδοσιακά θεωρούταν μη καλοί υποψήφιοι για 
λαπαρακοσκοπικές επεμβάσεις, κάτι που έχει αλλάξει πλέον, καθώς η λαπαροσκοπική βαριατρική 
κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ανάλογα είναι τα πράγματα και με τους ασθενείς με αναπνευστική νόσο 
οι οποίοι χάρη στη λαπαροσκόπηση μπορούν να αποφύγουν την αναπνευστική επιδείνωση που 
σχετιζεται με μεγάλες εγχειρητικές τομές. Ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες θα πρέπει να 
γίνεται σκέψη σχετικά με την καταλληλότητα υποβολής τους σε λαπατοσκοπικές τεχνικές είναι οι 
ασθενείς με σοβαρή ισχαιμική καρδιακή νόσο, με σοβαρές βαλβιδικές παθήσει και με σημαντική 
νεφρική δυσλειτουργία. Επίσης, γενικώς αποδεκτές αντενδείξεις της λαπαροσκόπησης είναι η 
προϋπάρχουσα ενδοκράνια υπέρταση, η σοβαρή μη ελεγχόμενη υποογκαιμία και η γνωστή δεξιο-
αριστερά διαφυγή ή η παρουσία ανοικτού ωοειδούς τρήματος.  

Παθοφυσιολογία πνευμοπεριτοναίου  

Η εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα σχετίζεται με σειρά παθοφυσιολογικών μεταβολών. Η 
αύξηση του ενδοκοιλιακού όγκου ελαττώνει την ευενδοτότητα των κοιλιακών τοιχωμάτων και 
αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση (IntraAbdominal Pressure–IAP), ενώ η προοδευτική απορρόφηση 
του CO2 οδηγεί σε υπερκαπνία, η οποία ενεργοποιεί το συμπαθητικό σύστημα με ακόλουθες 
επιδράσεις στην αρτηριακή πίεση, την καρδιακή συχνότητα και τη μυοκαρδιακή συσταλτικότητα 
ενώ αυξάνει την ευαισθησία του μυοκαρδίου στις κατεχολαμίνες. Η αύξηση της IAP σε 
συνδυασμό με την απορρόφηση του CO2 επιδρούν ποικιλοτρόπως στα ενδοκοιλιακά όργανα και 
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στα υπόλοιπα συστήματα, με διαφορετικές επίσης επιδράσεις στη νοσηρότητα των ασθενών, ιδίως 
εκείνων με σχετική παθολογία. Η μετακίνηση του διαφράγματος κεφαλικά και η συμπίεση των 
πνευμόνων οδηγούν σε ελάττωση της λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας (Functional 
Residual Capcity–FRC) και πρόκληση ατελεκτασιών, με επακόλουθη διαταραχή των σχέσεων 
αερισμού/αιμάτωσης και επηρεασμό της οξυγόνωσης ενώ μειώνεται και η ευενδοτότητα του 
αναπνευστικού συστήματος.   

Επίσης η αυξημένη IAP επιδρά στο καρδιαγγειακό με ποικίλλους τρόπους, ανάλογα και με 
την τοποθέτηση των ασθενών, τον ενδαγγειακό όγκο και την κατάσταση του καρδιαγγειακού. 
Διέγερση του πνευμονογαστρικού κατά την εισαγωγή των trocars και τη διάταση του περιτοναίου 
μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση βραδυαρρυθμιών που ενδέχεται να εξελιχθούν σε καρδιαγγειακή 
κατάρρευση ακόμα και σε υγιείς ασθενείς. Η συμπίεση των φλεβικών αγγείων δια του 
πνευμοπεριτοναίου μπορεί αρχικά να αυξήσει το προφορτίο, εν τέλει όμως οδηγεί σε ελάττωσή 
του. Η μείωση είναι περισσότερο εμφανής σε ανάστροφη θέση Trendelenburg. Επίσης, οι 
συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις (Systemic Vascular Resistance–SVR) αυξάνονται λόγω 
αφενός της μηχανικής συμπίεσης της κοιλιακής αορτής και αφετέρου μέσω της έκλυσης νευρο-
ενδοκρινικών ουσιών και της ενεργοποίησης του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης. 
Επιπλέον παράγοντας αύξησής τους είναι η προοδευτικά εγκαθιστάμενη υπερκαπνία η οποία, αν 
και μεμονωμένα προκαλεί συστηματική αγγειοδιαστολή, διεγείρει περαιτέρω το συμπαθητικό 
σύστημα, αυξάνοντας τελικά τις SVR. Η μεγέθυνση των SVR δύναται να αυξήσει τις απαιτήσεις 
του μυοκαρδίου σε οξυγόνο, μέσω αύξησης του μεταφορτίου της αριστεράς κοιλίας και της 
τοιχωματικής τάσης. Η καρδιακή παροχή ελαττώνεται λόγω μείωσης του προφορτίου και αύξησης 
των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων. Οι αλλαγές αυτές είναι συνήθως ελάσσονες σε υγιή 
άτομα αλλά μπορεί να είναι σημαντικές σε ασθενείς με προϋπάρχουσα παθολογία. Συνήθως τελικά 
η μέση αρτηριακή πίεση αυξάνεται, παρά την πτώση του καρδιακού δείκτη, λόγω αύξησης των 
SVR.  

Ακόμα, κατά τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παρατηρούνται μεταβολές της κυκλοφορίας 
στα επιμέρους όργανα, οι οποίες περιλαμβάνουν αυξημένη εγκεφαλική αιματική ροή και 
ενδοκράνιο πίεση (ιδίως όταν σε θέση Trendelenburg), ελαττωμένη ολική ηπατική ροή, 
ελαττωμένη κινητικότητα του εντέρου η οποία σχετίζεται με μείωση του γαστρικού pH, ελάττωση 
της νεφρικής αιματικής ροής και της διούρησης καθώς και ελάττωση της φλεβικής απορροής στις 
μηριαίες φλέβες η οποία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης. 

Οι ανωτέρω επιδράσεις εμφανίζουν θετική συσχέτιση με τις τιμές τη ενδοκοιλιακής πιέσεως, 
η οποία δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15mmHg.  

Τοποθέτηση σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 

Η τοποθέτηση των ασθενών σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις εξαρτάται από το είδος της 
εκάστοτε επέμβασης, έτσι ώστε τα ενδοκοιλιακά όργανα να απομακρύνονται μέσω της βαρύτητας 
από το χειρουργικό πεδίο. Έτσι, για επεμβάσεις άνω ή κάτω κοιλίας συνήθως επιλέγεται 
αντίστοιχα θέση αντι-Trendelenburg ή Trendelenburg. Οι ακραίες θέσεις ενέχουν κίνδυνο 
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μετακίνησης του ασθενούς από τη χειρουργική τράπεζα, κάτι για το οποίο θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα και προσοχή κατά την αρχική τοποθέτηση και σταθεροποίησή του. Η 
παρατεταμένη παραμονή σε θέση Trendelenburg, σε συνδυασμό με την αύξηση της ενδοκοιλιακής 
πιέσεως, δύναται να οδηγήσει σε πρόκληση εγκεφαλικού οιδήματος και οιδήματος των δομών του 
ανώτερου αεραγωγού. Επίσης, προκαλείται περαιτέρω ελάττωση της FRC με επιδείνωση των 
διαταραχών αερισμού αιμάτωσης ενώ μπορεί να παρατηρηθεί και μετακίνηση του τραχειακού 
δένδρου σε σχέση με το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα και ενδοβρογχική διασωλήνωση. Το 
“well leg compartment syndrome” αποτελεί σπάνια επιπλοκή της παρατεταμένης τοποθέτησης σε 
ακραία θέση Trendelenburg, ιδίως σε ύπαρξη χαμηλών αρτηριακών πιέσεων. Οφείλεται στον 
συνδυασμό της επηρεασμένης αρτηριακής άρδευσης λόγω των ανυψωμένων κάτω άκρων, της 
συμπίεση των φλεβικών αγγείων από τους υποστηρικτές των άκρων και της ελαττωμένης 
φλεβικής επαναφοράς που οφείλεται στο πνευμοπεριτόναιο. Πρόκειται ουσιαστικά για σύνδρομο 
διαμερίσματος που εμφανίζεται τυπικά μετά το τέλος της επέμβασης με σημαντικό πόνο των κάτω 
άκρων, ραβδομυόλυση και οξεία νεφρική βλάβη, με τελικά αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. 
Η αποφυγή συμπίεσης των άκρων, η περιοδική επαναφορά σε οριζόντια θέση και η μάλαξη των 
άκρων αποτελούν μέτρα πρόληψης της εμφάνισης του συνδρόμου ενώ η τοποθέτηση παλμικού 
οξυμέτρου σε δάκτυλο των κάτω άκρων βοηθά στον έλεγχο επάρκειας της ροής του αίματος προς 
αυτά. Σε αντίθεση με τη θέση Trendelenvurg, η ανάστροφη Trendelenburg σχετίζεται με ελάττωση 
της φλεβικής επαναφοράς, πτώση της αρτηριακής πιέσεως και δυνητική ισχαιμία ευγενών 
οργάνων, όπως το μυοκάρδιο και ο εγκέφαλος, ιδίως σε ασθενείς υποογκαιμικού ή προχωρημένης 
ηλικίας καθώς και σε ασθενείς με προϋπάρχουσα ισχαιμκή καρδιακή ή εγκεφαλική νόσο.  

Χειρουργικοί κίνδυνοι  

Η εισαγωγή των trocars στην κοιλότητα της κοιλιάς, ιδίως στις περιπτώσεις που γίνεται 
χωρίς άμεση όραση, συνοδεύεται από τον δυνητικό κίνδυνο τραυματισμού ενδοκοιλιακών 
σπλάγχνων και αγγείων. Μάλιστα, η συμπίεση των φλεβών με το πνευμοπεριτόναιο μπορεί να 
συγκαλείψει ενδεχόμενη φλεβική αιμορραγία, ενώ η ύπαρξη οπισθοπεριτοναϊκού αιματώματος 
μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να διαγνωσθεί.  

Η εμβολή από διοξείδιο του άνθρακα αποτελεί δυνητική επιπλοκή του πνευμοπεριτοναίου η 
οποία μπορεί να προκληθεί είτε μέσω άμεσης εμφύσησης σε αγγείο είτε μέσω εμφύσησης εντός 
συμπαγούς οργάνου και συνήθως εμφανίζεται κατά την έναρξη εγκατάστασης του 
πνευμοπεριτοναίου. Αποτελεί δυνητικά επικίνδυνη επιπλοκή, ωστόσο, η υψηλή διαλυτότητα του 
CO2 στο αίμα και η γρηγορη απομάκρυνσή του από τους ιστούς και τους πνεύμονες, μετριάζουν 
τον κίνδυνο εν συγκρίσει με την φλεβική εμβολή αέρα.  

Επίσης η εξωπεριτοναϊκή εμφύσηση αερίου μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση υποδορίου 
εμφυσήματος. Είναι πιο σύνηθες σε επεμβάσεις που αφορούν τον οισοφάγο. Αυξάνει την 
επιφάνεια απορρόφησης CO2 και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική υπερκαπνία. Συνήθως δεν 
απαιτείται ειδική αντιμετώπιση και υποστρέφει γρήγορα μετά την άρση του πνευμοπεριτοναίου. 
Μπορεί ωστόσο να συνυπάρχει πνευμοθώρακας και πνευμομεσοθωράκιο. Πνευμοθώρακας 
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σχετιζόμενος με τη λαπαροσκόπηση μπορεί να προκληθεί μέσω τραυματισμού του σπλαγχνικού 
περιοτοναίου ή του τοιχωματικού υπεζωκότα, μέσω συγγενούς ελείμματος του διαφράγματος ή με 
αυτόματη ρήξη εμφυσηματικής κύστης. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει άρση του 
πνευμοπεριτοναίου και υποστηρικτικά μέτρα. Συχνά, εάν δεν υπάρχει σημαντική απορρύθμιση, 
δεν απαιτείται τοποθέτηση θωρακικής παροχέτευσης καθώς το CO2 απορροφάται γρήγορα.  

Αναισθησιολογική διαχείριση  

Για παρατεταμένες επεμβάσεις και επεμβάσεις της άνω κοιλίας, συχνότερα εφαρμόζεται 
γενική αναισθησία με ελεγχόμενο αερισμό και ισορροπημένη αναισθητική τεχνική. Η χορήγηση 
νευρομυϊκών αποκλειστών κρίνεται συχνά απαραίτητη για τη βελτίωση της χειρουργικής έκθεσης 
και την ελάττωση της ενδοκοιλιακής πιέσεως που απαιτείται για τον ίδιο βαθμό διάτασης της 
κοιλότητας της κοιλιάς. Η χρήση του N2O είναι αμφιλεγόμενη, καθώς διαχέεται στον εντερικό 
αυλό και μπορεί να προκαλέσει διάτασή του, επηρεάζοντας τη χειρουργική πρόσβαση ενώ επίσης 
αυξάνει τη συχνότητα μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου. Για την εξασφάλιση του αεραγωγού, η 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση αποτελεί την πλέον κοινή και ασφαλή τεχνική καθώς προστατεύει 
τον κατώτερο αεραγωγό ενώ επιτρέπει πλήρως ελεγχόμενο αερισμό. Η χρήση λαρυγγικής μάσκας, 
αν και αναφέρεται σε αρκετές μελέτες, ιδίως για εξωπεριτοναϊκές και σύντομες επεμβάσεις, 
παραμένει αντικείμενο αντιπαραθέσεων. Αυξάνει τον κίνδυνο εισρόφησης ενώ συχνά δεν 
επιτρέπει τον αερισμό με υψηλές πιέσεις, οι οποίες μπορεί να απαιτούνται για τη διατήρηση 
επαρκούς ανταλλαγής των αερίων υπό πνευμοπεριτόναιο, ιδίως σε παχύσαρκους ασθενείς. Μεταξύ 
των λαρυγγικών μασκών φαίνεται να υπερτερεί η Proseal LMA. Για την αιμοδυναμική διαχείριση 
των ασθενών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η αύξηση των SVR. Για την αντιμετώπιση της 
υπέρτασης που παρατηρείται υπό πνευμοπεριτόναιο, καλό είναι να αποφεύεται η σημαντική 
αύξηση των κατασταλτικών και οπιοειδών, καθώς μπορεί να καθυστερήσουν την ανάνηψη από 
την αναισθησία. Αντί αυτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αγγειοδραστικοί παράγοντες όπως η 
εσμολόλη και η λαβηταλόλη. Η εκτίμηση του προφορτίου είναι δύσκολη, λόγω της επίδρασης της 
αυξημένης IAP στην ενδοθωρακική πίεση και κατ’επέκταση στις πιέσεις πλήρωσης των 
καρδιακών κοιλοτήτων.  

Επεμβάσεις βραχείας διάρκειας (πχ διαγνωστική λαπαροσκόπηση) και κυρίως της κάτω 
κοιλίας είναι δυνατό με προσοχή να πραγματοποιηθούν υπό περιοχική αναισθησία (νευραξονικούς 
αποκλεισμούς και τοπική διήθηση). Προϋπόθεση είναι η εφαρμογή χαμηλών ενδοκοιλιακών 
πιέσεων και η αποφυγή μεγάλης κλίσης σε θέση Trendelenburg. Η κένωση του στομάχου 
βελτιώνει τη χειρουργική έκθεση, κυρίως σε επεμβάσεις άνω κοιλίας ενώ ελατώνει και την 
πιθανότητα κάκωσης κατά την είσοδο των trocars.  

Ο πόνος μετά τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις είναι ηπιότερος σε σχέση με τις ανοικτές 
τεχνικές, ωστόσο, ιδίως στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, μπορεί να είναι σημαντικής έντασης 
και εμφανίζει κυρίως χαρακτηριστικά σπλαγχνικού πόνου ενώ σχετίζεται με τη διάρκεια του 
πνευμοπεριτοναίου και την εφαρμοζόμενη πίεση. Άλγος στην περιοχή του ώμου λόγω ερεθισμού 
του διαφράγματος μπορεί να παραμένει για αρκετές μέρες και σχετίζεται με τον όγκο του 
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υπολειπόμενου υποδιαφραγματικού αέρα. Η αναλγητική προσέγγιση θα πρέπει να είναι 
πολυπαραγοντική, με τοπική διήθηση του χειρουργικού τραύματος, ενδοπεριτοναϊκή έγχυση 
τοπικών αναισθητικών, περιοχικές τεχνικές και συστηματική χορήγηση αναλγητικών. 

Τέλος, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις συνδέονται με υψηλά ποσοστά μετεγχειρητικής ναυτίας 
και εμέτου. Η αποφυγή χορήγησης πτητικών αναισθητικών, η πολυπαραγοντική αντιμετώπιση 
(δροπεριδόλη, ανταγωνιστές 5-HT3, δεξαμεθαζόνη), η ενυδάτωση των ασθενών, ο έλεγχος του 
πόνου και η αποσυμφόρηση του στομάχου αποτελούν κοινά μέτρα για την αντιμετώπισή τους.  

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Πλέον ολοένα και περισσότερες επεμβάσεις στον θώρακα γίνονται με θωρακοσκοπική 
τεχνική. Η θωρακοσκόπηση περιλαμβάνει την πρόκληση πνευμοθώρακα και την εν συνεχεία 
εισαγωγή κάμερας στην υπεζωκοτική κοιλότητα δια του θωρακικού τοιχώματος. Η 
θωρακοσκοπική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επεμβάσεις όλων των δομών της 
θωρακικής κοιλότητας. Η απλή θωρακοσκόπηση γίνεται με εύκαμπτο ή άκαμπτο θωρακοσκόπιο 
μέσω μίας μόνο οπής και πραγματοποιείται αποκλειστικά για διαγνωστικούς σκοπούς, λήψη 
απλών βιοψιών και πλευροδεσία. Η χειρουργική θωρακοσκόπηση (Video Assisted ThotacoScopy - 
VATS) περιλαμβάνει την εγκατάσταση πολλαπλών οπών στο θωρακικό τοίχωμα ενώ οι 
θωρακοσκοπικές επεμβάσεις αντιμετώπισης καρκίνου του πνεύμονα συνήθως περιλαμβάνουν 
επιπλέον και την εφαρμογή μικρής θωρακοτομής. Συνηθέστερα πραγματοποιείται σε πλάγια 
κατακεκλιμένη θέση και μέσω 3–5 χειρουργικών οπών εισάγονται η κάμερα και τα χειρουργικά 
όργανα. Οι πλευρές δε διαχωρίζονται, ως εκ τούτου μειώνονται οι αναλγητικές απαιτήσεις σε 
σχέση με τη θωρακοτομή. Ο σύστοιχος πνεύμονας συμπίπτει παθητικά, χάρη στην ελαστική του 
φύση, λόγω της εξίσωσης της εξωπνευμονικής πίεσης με την ατμοσφαιρική πίεση. Ορισμένοι 
χειρουργοί επιλέγουν την επιπλέον εμφύσηση CO2 εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας 
προκειμένου να διευκολύνουν τη σύμπτωση του πνεύμονα. Η αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης 
πέραν των 10cmH2O μπορεί να οδηγήσει σε αιμοδυναμική αστάθεια.   

Οι απλές διαγνωστικές θωρακοσκοπικές επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με 
τοπική αναισθησία και ήπια καταστολή. Επεμβάσεις που περιλαμβάνουν λήψη ιστού απαιτούν είτε 
περιοχική είτε γενική αναισθησία. Η επαγωγή πνευμοθώρακα με διατήρηση της αυτόματης 
αναπνοής γίνεται συνήθως ανεκτή για μικρό μόνο χρονικό διάστημα και για το λόγο αυτό, οι 
περισσότερες επεμβάσεις VATS πραγματοποιούνται με γενική αναισθησία και αερισμό ενός 
πνεύμονα. Ωστόσο, τα τελευταία έτη αυξάνουν οι υποστηρικτές της διενέργειας ολοένα και 
περισσότερο μείζονων επεμβάσεων VATS χωρίς διενέργεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης και με 
διατήρηση της αυτόματης αναπνοής, υπό περιοχική αναισθησία με καταστολή ή γενική 
αναισθησία με χρήση λαρυγγικής μάσκας. Στις περιπτώσεις αυτές ο βήχας μπορεί να προληφθεί με 
αύξηση της καταστολής, αποκλεισμό του πνευμονογαστρικού, τοπική ενστάλλαξη ή διήθηση με 
ξυλοκαΐνη. Για την επανέκπτυξη του υπερκείμενου πνεύμονα μπορεί να ζητηθεί από τον ασθενή, 
εφόσον έχει συνείδηση, να αναπνεύσει βαθιά και να παράξει βήχα ενώ σε άλλη περίπτωση 
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μπορούν να χορηγηθούν θετικές πιέσεις δια προσωπίδας αερισμού ή λαρυγγικής μάσκας, σε 
συγχρονισμό με την αυτόματη αναπνοή των ασθενών. Θα πρέπει πάντα να υπάρχει ετοιμότητα για 
διασφάλιση του αεραγωγού με ενδοτραχειακή διασωλήνωση, μια διαδικασία που ενέχει δυσκολίες 
εάν πραγματοποιηθεί ενώ ο ασθενής βρίσκεται ήδη τοποθετημένος σε πλάγια θέση και υπό την 
ύπαρξη ιατρογενούς πνευμοθώρακα.  

Η σύμπτωση του πνεύμονα είναι καθοριστκή για τις χειρουργικές θωρακοσκοπικές 
επεμβάσεις, προκειμένου να διατηρείται ικανοποιητική χειρουργική έκθεση όλων των επιφανειών 
του πνεύμονα. Η μη ικανοποιητική σύμπτωση μπορεί να αποτελεί αίτιο επιλογής μετατροπής σε 
θωρακοτομή. Έτσι, η χρήση CPAP στον υπερκείμενο πνεύμονα για την αντιμετώπιση της 
υποξαιμίας, η οποία εφαρμόζεται παραδοσιακά στις θωρακοτομές, δυσχεραίνει τις χειρουργικές 
συνθήκες κατά τη θωρακοσκοπική τεχνική, καθώς οδηγεί σε μερική απόφραξη του χειρουργικού 
πεδίου από τον πνεύμονα. Ως εκ τούτου, για την αντιμετώπιση της διεγχειρητικής υποξαιμίας 
προτιμώνται η εφαρμογή PEEP και χειρισμών επιστράτευσης κυψελιδικών μονάδων στον 
υποκείμενο πνεύμονα. Επιλέον χειρισμός αντιμετώπισης της υποξαιμίας σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι η υπό βρογχοσκοπική καθοδήγηση εκλεκτική εμφύσηση οξυγόνου σε περιοχές του 
υπερκείμενου πενύμονα οι οποίες βρίσκονται μακριά από το χειρουργικό πεδίο.  

Για τον ίδιο λόγο, η έκπτυξη του υπερκείμενου πνεύμονα για την επιβεβαίωση της 
βατότητας του εναπομείναντος βρογχικού δένδρου ακριβώς πριν τη διατομή του επιθυμητού 
πνευμονικού τμήματος δεν αποτελεί ελκυστική επιλογή στις θωρακοσκοπικές επεμβάσεις, σε 
αντίθεση με τη θωρακοτομή. Αντί αυτού, προτιμάται ο βρογχοσκοπικός έλεγχος της βατότητας των 
βρογχικών κλάδων, επομένως είναι σημαντική η λεπτομερής γνώση της ανατομίας του βρογχικού 
δένδρου από τον αναισθησιολόγο.  

Μια άλλη ιδιαιτερότητα των θωρακοσκοπικών επεμβάσεων είναι ο δυσκολότερος έλεγχος 
της αιμορραγίας, η οποία μπορεί να προέρχεται από κάκωση του πνεύμονα κατά την εισαγωγή των 
trocars ή από κάκωση μεγάλων αγγείων.    

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ηπιότερος μετά από 
θωρακοσκοπικές επεμβάσεις σε σχέση με τις θωρακοτομές, καθώς δε διαχωρίζονται οι πλευρές και 
δεν προκαλείται μεγάλη κάκωση των θωρακικών μυών. Επίσης, οι θωρακοσκοπικές επεμβάσεις 
φαίνεται να έχουν χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης χρονίου πόνου. Παρόλα αυτά, η ένταση του 
άλγους εξακολουθεί να είναι σημαντική και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολυπαραγοντική 
προσέγγιση η οποία περιλαμβάνει συστηματική χορήγηση αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών, 
περιοχικές τεχνικές και νευραξονικούς αποκλεισμούς.  

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Παραδοσιακά οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις γινόταν με εφαρμογή εξωσωματικής 
κυκλοφορίας και ολική μέση στερνοτομή. Στις μέρες μας, μία σημαντική μερίδα αυτών των 
επεμβάσεων ολοκληρώνονται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Οι έως σήμερα χρησιμοποιού-
μενες τεχνικές έχουν πραγματοποιηθεί με μικρές στερνικές τομές, παραστερνικές τομές, μίνι-
θωρακοτομές, ενδοσκοπικά μέσω οπών (port-access) και διαδερμικά μέσω καθετήρων. 
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Περιλαμβάνονται επεμβάσεις με πάλλουσα καρδιά ή με εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας. 
Εκτός από επεμβάσεις αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, με ελέχιστα επεμβατική τεχνική 
πραγματοποιούνται επίσης επεμβάσεις σύγκλεισης ελειμμάτων του μεσοκολπικού διαφράγματος, 
σύγκλεισης ανοικτού βοτάλειου πόρου, επεμβάσεις αντιμετώπισης αρρυθμιών καθώς και 
επεμβάσεις για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων και αφαίρεση ενδοκαρδιακών 
όγκων. Με την αποφυγή της ολικής στερνοτομής ελαττώνεται η πιθανότητα πρόκλησης 
συμφύσεων, ενώ όταν πρόκειται για επανεπέμβαση μειώνεται η απώλεια αίματος και η πιθανότητα 
βλάβης ευγενών δομών, όπως η καρδιά και τα μεγάλα αγγεία. Συνολικά, βελτιώνεται ο χρόνος 
ανάρρωσης των ασθενών. 

 Ελάχιστα επεμβατική άμεση αορτοστεφανιαία παράκαμψη  
(Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass – MIDCAB) 

Πρόκειται για ειδική κατηγορία αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με πάλλουσα καρδιά (Off-
Pump), η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες χειρουργικές προσπελάσεις, αποφεύγονας 
ωστόσο την πλήρη στερνοτομή (δεξιά ή αριστερή μίνι-θωρακοτομή, ανώτερη ή κατώτερη μίνι-
στερνοτομή, επιγαστρική προσπέλαση). Εφαρμόζεται κυρίως σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο 
ενός αγγείου ενώ μπορεί να ενσωματωθεί σε υβριδική επέμβαση επαναιμάτωσης που 
περιλαμβάνει επιδιόρθωση του LAD μέσω MIDCAB και των υπολοίπων στενωμένων αγγείων με 
ενδοαγγειακή αγγειοπλαστική (τοποθέτηση ενδοπρόθεσης).  

Πριν το κυρίως κομμάτι της επέμβασης (για την αναστόμωση), προηγείται ενδοσκοπική 
παρασκευή και λήψη ως μόσχευμα μίας εκ των έσω μαστικών αρτηριών (Internal Mammary 
Artery – IMA) ή σαφηνούς φλέβας. Η θωρακοσκοπική λήψη των μαστικών αρτηριών απαιτεί τη 
δημιουργία οπών (ports) για την είσοδο της κάμερας, των χειρουργικών οργάνων και του 
εμφυσητή. Οι οπές γίνονται συνήθως σε διαφορετικά μεσοπλεύρια διαστήματα, συνηθέστερα 
μεταξύ των Θ3 και Θ6 διαστημάτων. Kατά την παρασκευή της IMA και τη δημιουργία 
αναστόμωσης απαιτείται αποκλεισμός του σύστοιχου πνεύμονα, προκειμένου να αποφεύγονται οι 
κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο. Σε ένα μικρό ποσοστό θα απαιτηθεί τελικά επέκταση της τομής σε 
πλήρη στερνοτομή ή εγκατάστασης εξωσωματικής κυκλοφορίας. 

Port-access και limited thoracotomy επεμβάσεις  
(αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβίδων, επιδιόρθωση βαλβίδων) 

Πρόκειται για αρκετά σύνθετες επεμβάσεις στις οποίες εφαρμόζεται εξωσωματική 
κυκλοφορία και καρδιοπληγική ανακοπή χωρίς ολική στερνοτομή. Αντί αυτής, η προσέγγιση 
γίνεται μέσω οπών ή μικρών τομών του θωρακικού τοιχώματος. Η χρήση ρομποτικής τεχνολογίας 
επιτρέπει την εφαρμογή των επεμβάσεων αυτών με ακόμα μικρότερες τομές. Τυπικά η 
εξωσωματική κυκλοφορία εγκαθίσταται μέσω μηρο-μηριαίας παράκαμψης. Στη μηριαία αρτηρία 
τοποθετείται αρτηριακή κάνουλα και εισάγεται ενδοαορτικός αποκλειστής. Αντίστοιχα, η φλεβική 
απορροή γίνεται δια της μηριαίας φλέβας ενώ μπορεί να ενισχύεται με την εφαρμογή 
αναρρόφησης η οποία τοποθετείται μεταξύ της φλεβικής κάνουλας και του δεξαμενής του 
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κυκλώματος. Ο ενδοαορτικός αποκλειστής έχει μορφή αεροθαλάμου και τοποθετείται στην 
ανιούσα αορτή με καθοδήγηση μέσω ακτινοσκόπησης και υπερηχογραφικής καθοδήγησης με τη 
βοήθεια διοισοφαγείου υπερηχογραφίας (TransEsophageal Echocardiography - TEE). Η 
καρδιοπληγική ανακοπή γίνεται είτε ορθόδρομα δια μέσου καθετήρα που προωθείται στην αορτή 
είτε παλίνδρομα μέσω φλεβικού καθετήρα που προωθείται στον στεφανιαίο κόλπο, επίσης με 
υπερηχογραφική καθοδήγηση. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί φλεβική κάνουλα στην άνω κοίλη 
φλέβα για ενίσχυση της φλεβικής επαναφοράς στο εξωσωματικό κύκλωμα ενώ δια της έσω 
σφαγίτιδας φλέβας εισάγεται επίσης αναρροφητκός καθετήρας στη δεξιά κοιλία για την 
αποσυμπίεσή της. Σημαντικές επιπλοκές της εν λόγω τεχνικής είναι η καρδική τρώση και η ρήξη 
του στεφανιαίου κόλπου.  

Σε πολλές από τις εν λόγω επεμβάσεις απαιτείται αποκλεισμός του ενός πνεύμονα (One 
Lung Ventilation – OLV) για παρατεταμένο χρόνο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η 
κατάλληλη επιλογή ασθενών. Ενδεχόμενοι μη καλοί υποψήφιοι είναι ασθενείς με προβλεπόμενη 
δύσκολη διασωλήνωση, εμφυσηματικούς πνεύμονες και διαταραχή της ανατομίας της 
σπονδυλικής στήλης. Ασθενείς με σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, σοβαρό άσθμα, 
προεγχειρητική υπερκαπνία (>50mmHg), υποξυγοναιμία (<60mmHg σε αέρα) ή μεγάλες 
εμφυσηματικές κύστεις δύσκολα ανέχονται τον παρατεταμένο αποκλεισμό ενός πνεύμονα που 
απαιτείται και την επακόλουθη διεγχειρητική υποξία και υπερκαπνία. Επίσης, η επιτρεπτόμενη 
υπερκαπνία που είθισται να εφαρμόζεται σε επεμβάσεις με OLV σχετίζεται με καρδιακή 
ευερεθιστότητα και ανάγκη χρήσης ινοτρόπων, τα οποία δεν είναι επιθυμητά στις περιπτώσεις 
ασθενών που υποβάλονται σε επαναιμάτωση του μυοκαρδίου υπό πάλλουσα καρδιά, ιδιως σε 
εκείνους με κακή καρδιακή λειτουργία, μείζονες βαλβιδοπάθειες, διάχυτη πολυαγγειακή 
στεφανιαία νόσο και ασταθή στηθάγχη ή πρόσφατο έμφραγμα μυοκαρδίου. Σημειώνεται ότι στις 
MIS καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις η πρόσβαση στην καρδιά για την αντιμετώπιση κακοηθών 
αρρυθμιών είναι περιορισμένη.   

Αναισθησιολογικές ιδιαιτερότητες 

Σε επεμβάσεις MIDCAB με πάλλουσα καρδιά είναι σημαντική η προσπάθεια αποφυγής 
ισχαιμίας. Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθεί προσωρικνή ενδοστεφανιαία 
παράκαμψη (shunt) ενώ θα πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για ελάττωση των μυοκαρδιακών 
απαιτήσεων σε οξυγόνο (ελάττωση συσταλτικότητας, αποφυγή ταχυκαρδίας) και διατήρησης κατά 
το δυνατόν του παρεχόμενου οξυγόνου (διατήρηση πίεσης άρδευσης των στεφανιαίων). Ο 
αερισμός ενός πνεύμονα, όταν εφαρμόζεται, καθιστά δυσχερή την ανίχνευση τυχόν ισχαιμίας, 
καθώς η εφαρμογή πνευμοθώρακα αλλοιώνει τις ηλεκτροκαρδιογραφικές καταγραφές. Η 
μετακίνηση της καρδιάς σε επεμβάσεις στον στεφανιαίο κόλπο μέσω δεξιάς μίνι-θωρακοτομής 
μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση αρρυθμιών και σημαντικές αιμοδυναμικές αλλαγές. Με τη 
βελτίωση του εξοπλισμού (σταθεροποιητές, ρομποτικά συστήματα και υποβοήθηση με βίντεο), 
μειώνεται η ανάγκη για επιθετικούς χειρισμούς στην καρδιά. Εάν χρησιμομοιείται υποβοηθητική 
φλεβική αναρρόφηση, κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής κυκλοφορίας θα πρέπει να γίνεται 
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πολύ σχολαστικό κλείσιμο όλων των φλεβικών γραμμών για να αποφευχθεί η εμβολή από αέρα.  
Η αιμοδυναμική εικόνα των ασθενών επηρεάζεται επιπρόσθετα από τον αερισμό ενός 

πνεύμονα, ο οποίος αυξάνει τις πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις και σχετίζεται με πρόκληση 
υποξυγοναιμίας και υπερκαπνίας. Ο επαγόμενος πνευμοθώρακας ενδέχεται παροδικά να 
μετατραπεί σε υπό τάση, εάν η πίεση εντός της υπεζωκοτικής κοιλότητας αυξηθεί σημαντικά, με 
δυσμενή αιμοδυναμικά επακόλουθα. Για τον λόγο αυτό η πίεση εμφύσησης θα πρέπει να 
παρακολουθείται στενά και να τροποποιείται ανάλογα. Ο παρατεταμένος OLV δύναται να 
προκαλέσει εκταταμένες ατελεκτασίες και οίδημα των ιστών, με πρόκληση σημαντικών 
διαταραχών αερισμού-αιμάτωσης.   

Η ειδική τοποθέτηση των ασθενών θα πρέπει να γίνεται με προσοχή για την αποφυγή 
σημείων πίεσης και νευρολογικής βλάβης. Η ανάγκη για έκθεση μεγάλης περιοχής του σώματος 
καθιστά αναγκαία την τροποποίηση της τοποθέτησης των ηλεκτροκαρδιοσκοπικών ηλεκτροδίων. 
Η χρήση ΤΕΕ είναι απαραίτητη για την ανίχνευση ισχαιμίας αλλά και τον έλεγχο της 
λειτουργικότητας των καρδιακών βαλβίδων ενώ η εφαρμογή διακρανιακού Doppler επιτρέπει την 
έγκαιρη διάγνωση ενδεχόμενης μετακίνησης του ενδοαορτικού αποκλειστή. Για τον διεγχειρητικό 
έλεγχο τυχόν κακοηθών αρρυθμιών τοποθετούνται προεγχειρητικά αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια 
απινίδωσης, επίσης σε τροποποιημένες θέσεις ανάλογα με τις περιοχές χειρουργικής έκθεσης.  

Ο έλεγχος του μετεγχειρητικού πόνου είναι εκ των ων ουκ άνευ – σημειώνεται πως η πλάγια 
θωρακοτομή συνοδεύεται από υψηλότερη βαθμολογία πόνου σε σχέση με τη μέση στερνοτομή. Ο 
πόνος ελέγχεται επαρκέστερα με πολυπαραγοντική προσέγγιση (ενδοφλέβια αναλγησία 
ελεγχόμενη από τον ασθενή, μεσοπλεύριοι αποκλεισμοί, διήθηση του τραύματος, νευραξονικός 
αποκλεισμός, συνεχής διαδερμικός παρασπονδυλικός αποκλεισμός).  

Διαδερμικές επεμβάσεις των καρδιακών βαλβίδων  

Διαδερμική αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
προσέγγιση διαφλέβια (ορθόδρομη), διαρτηριακή (παλίνδρομη) και διακορυφαία (διαθωρακική). 
Οι επεμβάσεις αυτές συνήθως πραγματοποιούνται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο χωρίς την 
εφαρμογή εξωσωματικής κυκλοφορίας ενώ ορισμένες μπορει να πραγματοποιηθούν με καταστολή 
(διαφλέβια προσέγγιση). Στις περισσότερες περιπτώσεις ωστόσο εφαρμόζεται γενική αναισθησία 
με ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Η διακαθετηριακή αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας 
(Transcatheter aortic valve replacement - TAVI) αποτελεί όλο και περισσότερο την προτιμώμενη 
επιλογή θεραπείας για ασθενείς με σοβαρή αορτική στένωση οι οποίοι έχουν υψηλούς παράγοντες 
κινδύνου για ανοικτή επέμβαση. Η διακαθετηριακή προσέγγιση για την αντικατάσταση της 
μιτροειδούς βαλβίδας εξελίσσεται με βραδύτερο ρυθμό, καθώς η μιτροειδής βαλβίδα εμφανίζει μη 
ομοιογενή διαμόρφωση και δεν έχει υψηλή ασβέστωση η οποία να βοηθά τη στήριξη της 
προσθετικής βαλβίδας. Οι ασθενείς που υποβάλλονται στις παραπάνω επεμβάσεις, εκτός από τη 
σημαντική βαλβιδοπάθεια, φέρουν και σημαντική συννοσηρότητα, καθώς πρόκειται για ασθενείς 
που έχουν κριθεί ακατάλληλοι για επέμβαση δια της ανοικτής επεμβατικής μεθόδου. Κατά την 
τοποθέτηση της βαλβίδας εφαρμόζεται ταχεία κοιλιακή βηματοδότηση (160-220bpm) με στόχο 
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την πτώση του όγκου παλμού και την ακινητοποίηση της καρδιάς (λειτουργική ασυστολία), ώστε 
να περιοριστούν οι ανεπιθύμητες μετακινήσεις της συσκευής και να διευκολυνθεί η τοποθέτησή 
της. Προ της εφαρμογής της είναι σημαντική η διατήρηση επαρκούς αρτηριακής πιέσεως. Η 
σημαντική υπέρταση ωστόσο θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς αυξάνει τον κίνδυνο ρήξης της 
κοιλίας.  

Οι διαδερμικές επεμβάσεις επιδιόρθωσης βαλβιδικής ανεπάρκειας αποτελούν αρκετά νέα 
πρακτική. Πραγματοποιούνται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο επίσης σε ασθενείς οι οποίοι 
συνήθως κρίνονται ακατάλληλοι να υποβληθούν σε ανοικτή επέμβαση (κακή φυσική κατάσταση, 
σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρή πνευμονική υπέρταση). Η μεγαλύτερη εμπειρία υπάρχει 
για την επέμβαση MitraClip. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι προετοιμασμένος για χορήγηση 
αναισθησίας σε χώρο εκτός χειρρουργείου, σε ασθενείς με σημαντική παθολογία και σε επιφυλακή 
για εμφάνιση σοβαρών επιλοκών. Είναι απαραίτητη η κατάστρωση πλάνου αντιμετώπισης 
επειγουσών κρίσεων και άμεσης μεταφοράς στη χειρουργική αίθουσα, εφόσον παραστεί ανάγκη. 
Για την πραγματοποίηση της επέμβασης καθετηριάζονται οι δύο μηριαίες φλέβες και η μηριαία 
αρτηρία. Από τη μηριαία φλέβα γίνεται καθετηριασμός των δεξιών κοιλοτήτων και στη συνέχεια 
γίνεται τρώση/παραβίαση του μεσοκολπικού διαφράγματος υπό TEE καθοδήγηση. Στη συνέχεια 
προωθούνται ο οδηγός και το εξειδικευμένο σύστημα κλιπαρίσματος προς τη μιτροειδή βαλβίδα, 
διαδικασία η οποία απαιτεί προσοχή για την αποφυγή τραυματισμού του τοιχώματος του 
αριστερού κόλπου. Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης, το MitraClip επανατοποθετείται και 
επαναανοίγεται υπό ΤΕΕ και ακτινοσκοπική καθοδήγηση μέχρι να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή 
επιδιόρθωση της λειτουργικότητας της βαλβίδας. Για τη διενέργειά της επέμβασης είναι 
απαραίτητη η συνεχής χρήση ΤΕΕ, ως εκ τούτου η γενική αναισθησία αποτελεί βασική επιλογή. Η 
γενική αναισθησία επιτρέπει επίσης την παύση του αερισμού κατά τη διάρκεια κρίσιμων 
χειρισμών ενώ εξασφαλίζει πλήρη ακινησία του ασθενούς. Ο ενδοκαρδιακός υπέρηχος ενδέχεται 
να επιτρέψει την πραγματοποίησή της επέμβασης υπό τοπική αναισθησία. Κατά τη διαβίβαση του 
MitraClip μέσω της βαλβίδος ενδέχεται να παρατηρηθεί ήπια υπόταση ενώ εν συνεχεία για τον 
έλεγχο της βαλβιδικής λειτουργικότητας της θα απαιτηθεί φαρμακολογική αύξηση της αρτηριακής 
πίεσης με χρήση αγγειοδραστικών και ινοτρόπων. Πιθανά προβλήματα της επέμβασης είναι η 
επιδείνωση της MR, η πρόκληση στένωσης της βαλβίδας, η πρόκληση ρήξης στο μεσοκοιλιακό 
διάφραγμα και η ρήξη των κολπικών τοιχωμάτων (πιθανότητα καρδικού επιπωματισμού). Η 
ανάρρωση είναι συνήθως ταχεία ενώ η λειτουργικότητα της βαλβίδος αποκαθίσταται μερικώς (από 
σοβαρή ανεπάρκεια σε ήπια-μέτρια).  

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΓΕΙΩΝ  

Για την αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής χρησιμοποιείται όλο και 
περισσότερο η ενδαγγειακή τεχνική (Endovascular Aortic Aneursym Repair - EVAR). Με την 
πρόοδο της τεχνολογίας και την αύξηση της εμπειρίας των χειρουργών, οι εν λόγω επεμβάσεις 
περιλαμβάνουν όλο και πιο σύνθετες βλάβες, επείγουσες αποκαταστάσεις ρήξης της αορτής καθώς 
και επεμβάσεις στη θωρακική αορτή. Η τεχνική διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση και τα 
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χαρακτηριστικά του ανευρύσματος, δηλαδή αν πρόκειται για απλό υπονεφρικό ή για σύνθετο 
υπονεφρικό, παρανεφρικό ή υπερνεφρικό ανεύρυσμα.  

Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των απλών υπονεφρικών ανευρυσμάτων περιλαμβάνει 
καθετηριασμό των μηριαίων ή λαγονίων αρτηριών και τη διάβαση ενός ή περισσοτέρων 
εκπτυσσόμενων ενδοπροθέσεων στην κοιλιακή αορτή υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις η διαβίβαση των ενδοπροθέσεων γίνεται από τη βραχιόνιο ή υποκλείδιο 
αρτηρία. Η ενδοπρόθεση διατάσσεται κατά μήκος του ανευρύσματος αποτρέποντας τη ροή 
αίματος εντός του ανευρυσματικού σάκου, ο οποίος τελικά θα θρομβωθεί. Επιπλέον διχαλωτά 
μοσχεύματα μπορούν να εισαχθούν στις κοινές λαγόνιες αρτηρίες, υπερκαλύπτοντας το κυρίως 
μόσχευμα. Για τις επείγουσες επεμβάσεις αρχικά εισάγεται εκπτυσσόμενος ενδαορτικός 
αποκλειστής με αεροθάλαμο ο οποίος προωθείται άνωθεν του ανευρυσματικού σάκου και 
εκπτύσσεται για έλεγχο της αιμορραγίας.   

Τα παρανεφρικά και υπερνεφρικά ανευρύσματα αντιμετωπίζονται με ειδικά μοσχεύματα τα 
οποία διαθέτουν οπές για τους αορτικούς κλάδους που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Μετά την 
τοποθέτησή τους, είναι δυνατή η διαβίβαση επιπλέον ενδοπροθέσεων μέσω των οπών, εντός των 
αντίστοιχων αρτηριών. Τα εν λόγω μοσχεύματα είναι ειδικά για κάθε ασθενή και κατασκευάζονται 
μέσω 3D ανασύνθεσης αξονικής τομογραφίας, επομένως χρησιμοποιούνται μόνο για εκλεκτικές 
επεμβάσεις.  

Για την αναισθησιολογική διαχείριση των ασθενών που υποβάλλονται σε EVAR θα πρέπει 
να υπολογίζεται ότι έχουν συχνά σημαντική συννοσηρότητα με αυξημένη πιθανότητα στεφανιαίας 
νόσου, υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Οι EVAR που 
αφορούν υπονεφρικά ανευρύσματα κατατάσσονται στι επεμβάσεις μέσου κινδύνου ενώ οι 
σύνθετες EVAR θα πρέπει να θεωρούνται επεμβάσεις αυξημένου κινδύνου. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίνεται στη νεφρική λειτουργία των ασθενών καθώς η χορήγηση ενδοφλεβίου 
σκιαγραφικού και η τοποθέτηση περινεφρικών ενδοπροθέσεων αποτελούν πάραγοντες κινδύνου 
για οξεία νεφρική βλάβη. Στους ασθενείς αυτούς είναι καθοριστική η διατήρηση επαρκούς 
ενυδάτωσης, ο κατά το δυνατόν περιορισμός του χρησιμοποιούμενου σκιαγραφικού και η 
αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων. Η χορήγηση N-ακετυλο-κυστεΐνης για την πρόληψη της 
νεφρικής βλάβης που προκαλείται από ενδοφλέβια χορήγηση σκιαστικού αμφισβητείται.  

Οι επεμβάσεις EVAR θα πρέπει να γίνονται σε χώρο που επιτρέπει την επείγουσα μετατροπή 
τους σε ανοικτή επέμβαση, εφόσον παραστεί ανάγκη. Το ενδεχόμενο αιμορραγίας υπαγορεύει την 
ανάγκη εξασφάλισης ευρύαυλης φλεβικής πρόσβασης ενώ είναι απαραίτητη και η άμεση μέτρηση 
της αρτηριακής πιέσεως. Οι επεμβάσεις συνήθως συνοδεύονται από μικρή απώλεια αίματος, 
ωστόσο, σε σύνθετα ανευρύσματα, η αιμορραγία μπορεί να είναι σημαντική. Είναι δυνατόν να 
υπάρχει συγκαλυμμένη αιμορραγία από τραυματισμό της αορτής, της μηριαίας ή των λαγονίων 
αρτηριών – το σημείο αιμορραγίας μπορεί να εντοπιστεί με αγγειογραφικό έλεγχο. Η τοποθέτηση 
του stent αποτελεί την περίοδο με τον μεγαλύτερο κίνδυνο ρήξης του ανευρύσματος.  

Οι EVAR δύναται να πραγματοποιηθούν υπό γενική αναισθησία ή νευραξονικό αποκλεισμό 
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ενώ επεμβάσεις για απλά υπονεφρικά ανευρύσματα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν με τοπική 
αναισθησία και καταστολή. Η διεγχειρητική χορήγηση ηπαρίνης δεν αποτελεί αντένδειξη για 
επισκληρίδιο αναισθησία, χρειάζεται ωστόσο προσοχή για την κατάλληλη επιλογή του χρόνου 
αφαίρεσης του καθετήρα καθώς ο ασθενής θα λαμβάνει αντιπηκτική αγωγή. Είναι προφανές ότι οι 
νευραξονικοί αποκλεισμοί δεν αποτελούν επιλογή σε περιπτώσεις επείγουσας EVAR για ραγέντα 
ανευρύσματα. Ο παρατεταμένος αποκλεισμός των μηριαίων και λαγονίων αρτηριών μπορεί να 
οδηγήσει σε ισχαιμικό πόνο των κάτω άκρων και των γλουτών, γεγονός που καθιστά την τοπική 
αναισθησία ανεπαρκή για παρατεταμένες επεμβάσεις.    

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική βρίσκει εφαρμογή και σε ουρολογικές και 
γυναικολογικές επεμβάσεις. Μια μεγάλη μερίδα αυτών γίνονται με λαπαροσκοπική μέθοδο ενώ 
περιλαμβάνουν επίσης διουρηθρικές επεμβάσεις (αντιμετώπιση υπερπλασίας προστάτη, 
θηλωμάτων ουροδόχου κύστης, ουρητηροσκοπήσεις), λιθοτριψίες και υστεροσκοπήσεις.  

Αν και ελάχιστα επεμβατικές, οι εν λόγω επεμβάσεις ενίοτε συνδέονται με επιπλοκές. 
Κάποιες εξ’ αυτών συνδέονται με τα υγρά έκπλυσης (ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υπεργλυκαιμία, 
υπερφόρτωση με υγρά, υπεραμμωνιαιμία, εγκεφαλοπάθεια). Άλλες επιπλοκές των ενδοσκοπικκών 
μεθόδων είναι η διάτρηση της ουροδόχου κύστης ή της μήτρας, η εντερική κάκωση, η εμβολή από 
αέριο ή αέρα και ο ερεθισμός του πνευμονογαστρικού νεύρου.  

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση στη νευροχειρουργική εφαρμόζεται σε επεμβάσεις 
σπονδυλικής στήλης (μικροδισκεκτομές) κυρίως για την οσφυϊκή μοίρα αλλά και σε 
ενδοκρανιακές επεμβάσεις (χρήση κάμερας για θέαση του κοιλιακού συστήματος και 
αντιμετώπιση της υδροκεφαλίας, διαγνωστικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με στερεοτακτική 
χειρουργική).  Με την εξέλιξη και τελειοποίηση της τεχνολογίας των οπτικών ινών καθώς και της 
ψηφιακής εικόνας οι επεμβάσεις αυτές έγιναν ολοένα και συχνότερες και εύχρηστες. Ορισμένες 
μπορεί να πραγματοποιηθούν ακόμα και με τοπική αναισθησία. Με τις ελάχιστα επεμβατικές 
τεχνικές γίνεται ευκολότερος ο άμεσος μετεγχειρητικός νευρολογικός έλεγχος των ασθενών και η 
ταχύτερη εντοπιση επιπλοκών. Η αναισθησία θα πρέπει να τροποιείται ώστε να εξυπηρετεί την 
ταχεία ανάνηψη των ασθενών.  

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ 

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές έχουν τη θέση τους και στην ορθοπεδική και 
περιλαμβάνουν κυρίως αρθροσκοπήσεις αλλά και ελάχιστα επεμβατικές ολικές αρθροπλαστικές. 
Κατά την αναισθησιολογική προσέγγιση των ασθενών που υποβάλλονται στις εν λόγω επεμβάσεις 
πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια να εξυπηρετείται η γρήγορη κινητοποίησή τους, καθώς 
πολλές από αυτές τις επεμβάσεις γίνονται ως επεμβάσεις μίας ημέρας νοσηλείας σε εξωτερικούς 
ασθενείς. Για τη διενέργεια αρθροσκοπήσεων (γόνατος, ισχίου, ώμου, ποδοκνημικής, καρπού), 
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πραγματοποιούνται μικρές τομές για την είσοδο κάμερας εντός της αρθρικής κοιλότητας και 
χειρουργικών οργάνων. Μπορούν να πραγματοποιηθούν υπό γενική αναισθησία, νευραξονικό 
αποκλεισμό ή αποκλεισμούς περιφερικών νεύρων. Σε ορισμένες επεμβάσεις (αρθροσκόπηση 
ισχίου, αρθροσκόπηση γόνατος για αποκατάσταση προσθιου χιαστού) απαιτείται χειρουργική 
χάλαση οπότε προτιμάται η γενική αναισθησία με νευρομυϊκό αποκλειστή ή οι νευραξονικοί 
αποκλεισμοί. Η μετεγχειρητική αναλγησία επιτυγάνεται με συνδυασμό ενδοαρθρικής έγχυσης 
τοπικών αναισθητικών και αγγειοσυσπαστικών, περιοχικών τεχνικών και χορήγηση συστηματικών 
αναλγητικών.  

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Εξέλιξη της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικης αποτελεί η ρομποτική χειρουργική, η 
ανάπτυξη της οποίας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προόδους της σύγχρονης χειρουργικής. 
Βρίσκει εφαρμογή σε ορθοπεδικές, νευροχειρουργικές, ουρολογικές, καρδιοχειρουργικές, 
θωρακοχειρουργικές, γυναικολογικές επεμβάσεις καθώς και επεμβάσεις κεγαλής και τραχήλου και 
γενικής χειρουργικής. Το πεδίο εφαρμογής της ρομποτικής χειρουργικής συνεχώς διευρύνεται. 
Παρέχει υψηλή ακρίβεια στους χειρισμούς μέσω ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών και 
μικροχειρουργικής, εντός περιορισμένου χώρου. Η εφαρμογή της έχει συσχετιστεί με ελάττωση 
των αιμορραγικών επιπλοκών και βράχυνση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών. Έχει μικρότερη 
καμπύλη εκμάθησης σε σχέση με τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις. Ανασταλτικός παράγοντας για 
τη διάδοση της χρήσης τους είναι το υψηλό κόστος των συσκευών. Η σχέση κόστους-οφέλειας 
από τη χρήση τους δεν έχει ακόμα διασαφηνιστεί μέσω μεγάλων μελετών. Στα μειονεκτήματα της 
χρήσης τους περιλαμβάνεται η ενδεχόμενη διαεγχειρητική βλάβη τους. Επίσης η χειρουργική 
προετοιμασία για επέμβαση με χρήση ρομποτικής συσκευής απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο στη 
χειρουργική αίθουσα σε σχέση με τις συμβατικές τεχνικές ενώ απαιτείται και σημαντικά 
μεγαλύτερος ελύθερος χώρος.  

Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci αποτελείται από τρία στοιχεία: μία χειρουργική κονσόλα, 
ένα χειρουργικό σύστημα που έρχεται σε επαφή με τον ασθενή και περιλαμβάνει τέσσερις 
ρομποτικούς βραχίονες τους οποίους χειρίζεται ο χειρουργός και τέλος ένα στερεοτακτικό οπτικό 
σύστημα υψηλής ανάλυσης και μεγέθυνσης. Μετά την τοποθέτηση του ασθενούς, 
πραγματοποιούνται μικρές τομές δια τον οποίων εισάγονται τα χειρουργικά όργανα και μία διπλή 
κάμερα για παραγωγή στερεοτακτικής εικόνας. Ο χειρουργός μέσω της κονσόλας χρησιμοποιεί 
χειριστήρια για τον χειρισμό των χειρουργικών οργάνων, τα οποία έχουν εφτά βαθμούς ελευθερίας 
στην κίνησή τους. Η ύπαρξη φίλτρου συχνότητας κίνησης αποσβαίνει τυχόν τρόμο των κινήσεων 
του χειρουργού προσφέροντας μεγάλη σταθερότητα. Η εμφύσηση διοξειδίου του άνθρακα 
περιορίζει τη φλεβική αιμορραγία, βελτιώνοντας το χειρουργικό πεδίο και ελαττώνοντας την 
αώλεια αίματος.   

Από αναισθησιολογικής πλευράς, για τις ρομποτικές επεμβάσεις σημαντική ιδιαιτερότητα 
είναι η τοποθέτηση του ασθενούς επί μακρόν σε ιδιαίτερες θέσεις, κάτι που θα πρέπει να 
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λαμβάνεται υπόψιν κατά την επιλογή των ασθενών. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να γίνεται πολύ 
σχολαστική τοποθέτησή και σταθεροποίησή τους, προσεκτική αποφυγή των σημείων πίεσης και 
προσοχή αποφυγής τραυματισμού τους από τους ρομποτικούς βραχίονες. Μετά την τελική 
τοποθέτηση του ρομποτικού συστήματος η πρόσβαση στον ασθενή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. 
Το γεγονός αυτό απαιτεί καλή σταθεροποίηση των συσκευών αερισμού και χορήγησης υγρών, 
καθώς και την πρόβλεψη και τοποθέτηση εξ αρχής στοιχείων που θα χρειαστούν στην πορεία της 
επέμβασης (πχ αυτοκόλλητα απινίδωσης, ηχοβολέας διοισοφαγειου υπερηχογραφίας). Επί ανάγκης 
για επείγουσα πρόσβαση στον ασθενή διεγχειρητικά, θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση 
του προσωπικού ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος απομάκρυνσης του ρομποτκού συστήματος. Η 
χρήση νευρομυϊκού αποκλειστή συστήνεται για όλη τη διάρκεια της επέμβασης προκειμένου να 
αποφευχθεί μετακίνηση του ασθενούς.  
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Βαρβέρη ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστορία των επεμβάσεων μιας ημέρας νοσηλείας ξεκινά το 1909 όταν ο James Nicoll 
(1864–1921) δημοσίευσε στο British Medical Journal μία σειρά 8.988 επιτυχημένων παιδιατρικών 
επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν και οι ασθενείς πήραν εξιτήριο την ίδια μέρα. Το εύρος των 
επεμβάσεων ήταν μεγάλο (από κήλες και φιμώσεις μέχρι και επεμβάσεις αποκατάστασης 
δισχιδούς ράχης). Το μεγάλο αυτό, για την εποχή του, επίτευγμα πραγματοποιήθηκε στο 
Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Γλασκώβης (Children’s Hospital Glasgow). Η πρωτοποριακή 
τακτική του Nicoll δεν υιοθετήθηκε στη Βρετανία, το αντίθετο μάλιστα. Το 1948 οι χειρουργοί 
ήταν σχεδόν υποχρεωμένοι να κρατούν τους ασθενείς μέσα στο νοσοκομείο μέχρι και 14 ημέρες 
μετά από επέμβαση κοιλίας (ακόμη και βουβωνοκήλη) διότι θα βρισκόταν σε δύσκολη θέση αν 
παρουσιαζόταν επιπλοκές.  

Η αλλαγή ήρθε το 1955 από το Εδιμβούργο. Εκεί ο χειρουργός Ferguharson παρουσίασε τα 
αποτελέσματά του μετά από την διενέργεια επεμβάσεων αποκατάστασης βουβωνοκήλης με μία 
μέρα νοσηλεία των ασθενών. 

Τις δεκαετίες του ΄50 και του ΄60 βρίσκουμε λίγες αναφορές που αφορούν τη διενέργεια 
επεμβάσεων μιας μέρας νοσηλείας. Η πρώτη κλινική ειδικά για τέτοιου είδους χειρουργεία 
δημιουργείται στο Λος Άντζελες το 1962 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Καλιφόρνια ενώ το 
πρώτο νοσοκομείο βασισμένο στα πρότυπα του Nicoll ιδρύεται το 1969 στο Φοίνιξ της Αριζόνα 
από τους Reed και Ford1.  

Σήμερα η διενέργεια χειρουργείων μιας μέρας νοσηλείας αποτελεί συνηθισμένη πρακτική 
και ενθαρρύνεται η επέκταση αυτής της πρακτικής σε περισσότερα είδη επεμβάσεων. 

ΟΡΙΣΜΟΣ  

Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τι εννοούμε με επεμβάσεις μιας μέρας νοσηλείας. Στην Μεγάλη 
Βρετανία ο τυπικός ορισμός περιλαμβάνει παραμονή του ασθενούς 4-6 ώρες στο νοσοκομείο. 
Βέβαια αυτό μπορεί να παραταθεί κάποιες ώρες σε ποιο πολύπλοκες επεμβάσεις. Στις Η.Π.Α σαν 
χειρουργεία μιας μέρας ορίζονται και αυτά που ο ασθενής παραμένει μέχρι και 23 ώρες στο 
νοσοκομείο2.  

Αν και σε αυτή την κατηγορία μπορούμε να πούμε ότι εμπίπτουν και οι ενδοσκοπήσεις, 
κάποιες ακτινολογικές εξετάσεις και οι μικροεπεμβάσεις σε εξωτερικούς ασθενείς, αυτές οι 
ιατρικές παρεμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις επεμβάσεις μιας μέρας νοσηλείας3. 

Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε έναν ξεχωριστό χώρο σε σύνδεση με 
τα κεντρικά χειρουργεία ή σε ένα ξεχωριστό νοσοκομείο σε άλλη θέση αλλά με τη δυνατότητα 
μεταφοράς του ασθενούς στο κεντρικό νοσοκομείο σε περίπτωση επιπλοκών3.  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Η βρετανική εταιρεία για τα χειρουργεία μιας μέρας (British Association for Day Surgery, 
BADS) το 2011 και το Royal College of Anaesthetists το 2016 εξέδωσαν κατευθυντήριες οδηγίες 
για να ενθαρρύνουν τα χειρουργικά και αναισθησιολογικά τμήματα στην διενέργεια χειρουργείων 
μιας μέρας νοσηλείας και να βοηθήσουν στην πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών 
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2011.06651.x/pdf).4,5 

Αυτές εστιάζουν στην: 
1. Σωστή διαχείριση της υπηρεσίας 
2. Δημιουργία εγκαταστάσεων για την μετεγχειρητική παρακολούθηση 
3. Καταγραφή περιστατικών 
4. Ασφαλής επιλογή ασθενών 
5. Αναισθησία για τα χειρουργεία μιας μέρας 
6. Μετεγχειρητική ανάνηψη και έξοδος του ασθενούς 
7. Εκπαίδευση και επιμόρφωση  
8. Διοίκηση  

Πλεονεκτήματα  

Η υπεροχή της μιας ημέρας νοσηλείας έναντι της εισαγωγής του ασθενούς για περισσότερες 
μέρες φαίνεται να είναι στους εξής παράγοντες: 
1. Γρήγορη κινητοποίηση 
2. Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος 
3. Μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικών λοιμώξεων 
4. Αυξημένη ικανοποίηση των ασθενών. 
5. Μικρότερο κόστος για το σύστημα υγείας 
6. Μικρότερη χρήση των νοσοκομειακών κλινών 
7. Αυξημένη ικανοποίηση προσωπικού λόγω μείωσης της ανάγκης παροχής νοσηλευτικής 

φροντίδας. 
Εκτός όλων των ανωτέρω παραγόντων, η χειρουργική μιας μέρας νοσηλείας θα μπορούσε 

να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της με τη εφαρμογή τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων. Το ιδανικό θα 
ήταν η ύπαρξη ξεχωριστών μονάδων για μιας μέρας νοσηλείας χειρουργεία, οι οποίες θα 
στελεχώνονται από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες και θα εφαρμόζει αυτά 
τα πρωτόκολλα. 

Για παράδειγμα οι νοσηλευτές θα πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την όλη μετεγχειρητική 
πορεία του ασθενούς (ακόμη και για τον πόνο, την μετεγχειρητική ναυτία και τον έμετο), την 
διαχείριση των χρόνιων νοσημάτων των ασθενών (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης) και την έξοδο από 
το νοσοκομείο. Με τον τρόπο αυτό τα «βήματα» που θα ακολουθήσει ο ασθενής θα είναι 
προβλεπόμενα και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την αυξημένη πειθαρχεία του στις οδηγίες μιας 
πολύ καλά εκπαιδευμένης, έμπειρης ομάδας, που θα τον οδηγήσει στην γρήγορη κινητοποίηση 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2044.2011.06651.x/pdf
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του, στην επιστροφή στην κανονική του διατροφή και τελικά πίσω στο σπίτι του. Ο χρυσός 
κανόνας λοιπόν θεωρείται η ύπαρξη μίας τέτοιας, καλά οργανωμένης μονάδας, που θα ασχολείται 
μόνο με αυτά τα περιστατικά είτε σε ξεχωριστό χώρο μέσα στο γενικό νοσοκομείο, είτε σε 
ξεχωριστό νοσοκομείο αποκλειστικά για χειρουργεία μιας μέρας νοσηλείας.  

Βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία ενός τέτοιου τμήματος είναι η σωστή 
επιλογή των ασθενών, στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω.  

Επεμβάσεις κατάλληλες για μία μέρα νοσηλεία 

Η γκάμα των χειρουργικών επεμβάσεων για μία μέρα νοσηλεία έχει διευρυνθεί πλέον 
αρκετά, κυρίως την τελευταία δεκαετία, και πιθανώς να διευρυνθεί περισσότερο. Αυτό οφείλεται 
στην βελτίωση τόσο των αναισθησιολογικών όσο και των χειρουργικών τεχνικών (τεχνικές 
ελάχιστα παρεμβατικές, minimal invasive).  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή στο βασικό ερώτημα: Από το «Μπορεί αυτή η 
επέμβαση να πραγματοποιηθεί σαν day case;» στο «Δικαιολογείται η εισαγωγή του ασθενούς στο 
νοσοκομείο για περισσότερα εικοσιτετράωρα;». Στο NHS ο μελλοντικός στόχος είναι το 75% των 
επεμβάσεων να γίνονται με ημερήσια νοσηλεία, από το 50% που ήταν το 1992. Παρ’ όλο που οι 
στόχοι έχουν τεθεί από το 1985 το ακριβές ποσοστό των επεμβάσεων μιας μέρας νοσηλείας που 
διενεργούνται σήμερα, δεν έχει προσδιοριστεί2,3.  

Το είδος των επεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν περιλαμβάνει: 
 Οδοντιατρικές  
 Δερματολογικές 
 Γενικής χειρουργικής 
 Γυναικολογικές 
 Οφθαλμολογικές 
 Ορθοπαιδικές  
 ΩΡΛ 
 Ουρολογικές 
 Πλαστικής χειρουργικής  

Στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας για τις επεμβάσεις μιας μέρας νοσηλείας 
http://www.iaas-med.com υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά το θέμα των 
επεμβάσεων και η πρόσβαση στο περιοδικό της είναι ελεύθερη. 

Σχεδιασμός μονάδων χειρουργείων μιας μέρας νοσηλείας 

Ο σχεδιασμός τέτοιου είδους μονάδων διαφέρει από νοσοκομείο σε νοσοκομείο αλλά σε 
γενικές γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 
• Διαθεσιμότητα και σωστή διάταξη εγκαταστάσεων για τους ασθενείς 
• Εγκαταστάσεις για το προσωπικό 
• Προγραμματισμός χωρητικότητας 
• Έλεγχος λοιμώξεων 

http://www.iaas-med.com/
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• Σεβασμός στην ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των ασθενών 
• Διακριτικότητα και σεβασμός των πολιτισμικών και θρησκευτικών διαφορών 
• Εύκολη πρόσβαση στους ασθενείς με αναπηρία 
• Μείωση εξωτερικών θορύβων 
• Εξοικονόμηση ενέργειας 

Οι συστάσεις απευθύνονται στο σχεδιασμό των νέων μονάδων αλλά στοχεύουν στην 
βελτίωση αυτών που είναι ήδη σε λειτουργία. 
Παράδειγμα αυτού του σχεδιασμού φαίνεται στην εικόνα 1 (η εικόνα είναι αντιγραφή από 
την βιβλιογραφική παραπομπή 3) 

 

 
Εικόνα 1. 

 
Σχεδιασμός- επιλογή ασθενών 

Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν προγραμματιστεί ένας ασθενής για 
χειρουργείο μιας μέρας νοσηλείας είναι τα παρακάτω: 
1. Είναι κατάλληλη η επέμβαση για νοσηλεία μιας μέρας; 
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2. Τι παραπάνω θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον ασθενή αν αυτός παραμείνει στο 
νοσοκομείο; 

3. Οι συνθήκες στο σπίτι είναι κατάλληλες για φροντίδα μετά την έξοδο από το νοσοκομείο; 
Έτσι λοιπόν τα κριτήρια χωρίζονται σε αμιγώς χειρουργικά και σε παράγοντες που 

εξαρτώνται από τον ασθενή (ιατρικό ιστορικό, οικογενειακές συνθήκες, συνθήκες διαβίωσης). 

Χειρουργικοί παράγοντες 
Στο Ηνωμένο Βασίλειο αν μία επέμβαση είναι καταχωρημένη στη λίστα της BADS τότε 

θεωρείται κατάλληλη, εφ’ όσον ο χειρουργός είναι έμπειρος. 
Σε γενικές γραμμές τα κριτήρια που ισχύουν για την καταλληλότητα μιας επέμβασης για 

νοσηλεία μιας μέρας είναι τα εξής: 
1. Ο ασθενής δεν πρέπει να διατρέχει κίνδυνο για μείζονες μετεγχειρητικές επιπλοκές, όπως 

αιμορραγία ή καρδιαγγειακή αστάθεια, οι οποίες να χρήζουν άμεσης ιατρικής παρέμβασης.    
2. Δεν είναι απαραίτητη η παρατεταμένη χρονικά μετεγχειρητική παρακολούθηση ή φροντίδα 

του ασθενούς από ειδικό. 
3. Σε περίπτωση διάνοιξης της θωρακικής ή κοιλιακής κοιλότητας αυτή θα πρέπει να 

διενεργείται με ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές (minimal invasive). 
4. Ο μετεγχειρητικός πόνος θα πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί με αναλγητικά από το στόμα ή/και 

με περιοχικές τεχνικές 
5. Ο ασθενής θα πρέπει σύντομα να επιστρέψει στις φυσιολογικές του λειτουργίες όπως λήψη 

τροφής από του στόματος και ασφαλής κινητοποίηση. 
6. Υπό ορισμένες συνθήκες και κάποιες επείγουσες επεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν 

σε ημερήσια νοσηλεία (π.χ. διάνοιξη αποστήματος, μικροί τραυματισμοί). 

Ιατρικοί παράγοντες 

Σήμερα λίγες είναι συνοδές παθήσεις που θα καταστήσουν έναν ασθενή ακατάλληλο για 
χειρουργείο μιας μέρας νοσηλείας.  

Αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η σταθερότητα της πάθησης του ασθενούς και ο 
επαρκής έλεγχός της. Η ημερήσια νοσηλεία μπορεί να πλεονεκτεί έναντι της εισαγωγής στο 
νοσοκομείο γιατί όσο γρηγορότερα επιστρέψει ο ασθενής στην καθημερινή του ρουτίνα τόσο 
μειώνεται η πιθανότητα απορρύθμισής του. 
• Υπέρταση: Η υπέρταση είναι από τις πιο συνηθισμένες παθήσεις. Η μη επαρκής ρύθμιση της 

αρτηριακής πίεσης οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών την 
περιεγχειρητική περίοδο και φυσικά έχει μακροπρόθεσμες επιδράσεις στην υγεία των ασθενών. 
Ασθενείς με αρτηριακή πίεση μεγαλύτερη από 180/110 mmHg, μετά από επαναλαμβανόμενες 
μετρήσεις, (αποκλεισμός συνδρόμου λευκής μπλούζας) θα πρέπει να απορρίπτονται για 
προγραμματισμένο χειρουργείο μιας μέρας νοσηλείας. Επανέλεγχος θα γίνεται μετά από 
ρύθμιση της πίεσής του από τον γιατρό του. Αν η αρτηριακή πίεση είναι χαμηλότερη από 
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180/110 τότε η επέμβαση μπορεί να προχωρήσει με ασφάλεια και να δοθούν οδηγίες μετά την 
έξοδο από το νοσοκομείο για ρύθμιση6,7.  

• Σακχαρώδης διαβήτης: Ο σακχαροδιαβητικός ασθενής έχει αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικών 
επιπλοκών και μεγαλύτερη περιεγχειρητική θνητότητα. Ο ανεπαρκής έλεγχος της γλυκόζης του 
αίματος είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για  επιπλοκές. Παρ’ όλα αυτά είναι δυνατός ο 
προγραμματισμός αυτών των ασθενών (σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2) για χειρουργείο μιας 
μέρας νοσηλείας μετά από προσεκτική προεγχειρητική εκτίμηση. Ασθενείς με πλημμελή έλεγχο 
της γλυκόζης του αίματος (HBA1c > 69) πρέπει να παραπέμπονται στο γιατρό τους για ρύθμιση 
πριν το χειρουργείο. Εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο για ρύθμιση τους με χορήγηση 
ινσουλίνης απαιτείται μόνο σε επείγουσες καταστάσεις ή αν η προεγχειρητική νηστεία είναι 
μεγαλύτερη των 12 ωρών.  

Οι διαβητικοί πρέπει να προγραμματίζονται πρώτοι για επέμβαση για να επανέλθουν 
συντομότερα μέσα στην μέρα στις καθημερινές τους συνήθειες. Πρέπει να σιτιστούν και να πιούν 
έτσι ώστε να είναι ασφαλής η έξοδός τους στο σπίτι με τα καθημερινά τους φάρμακα. 

Τέλος θα πρέπει να υπάρχει συνοδός στο σπίτι στον οποίο θα έχουν δοθεί γραπτές οδηγίες 
αναγνώρισης και αντιμετώπισης συμπτωμάτων υπερ/υπογλυκαιμίας8,9.  

Ο παρακάτω πίνακας περιέχει παραδείγματα διαχείρισης κοινών αντιδιαβητικών δισκίων.  
(Αναπαραγωγή από την βιβλιογραφική παραπομπή 3). 

 
• Δείκτης μάζας σώματος (BMI): Το 1992 ασθενείς με ΒΜΙ >30 kg/m2 εξαιρούνταν από τα 

χειρουργεία μιας μέρας νοσηλείας. Το 2002 το όριο ανέβηκε στο 35 kg/m2 (και στο 40 για 
κάποιες εξαιρέσεις) ενώ σήμερα το ΒΜΙ σαν μοναδικός παράγοντας κινδύνου, δεν αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισμού του ασθενούς από την κλινική μιας μέρας νοσηλείας.  

Βέβαια το σύνηθες είναι οι ασθενείς αυτοί να έχουν και άλλα συνοδά νοσήματα 
διαγνωσμένα ή μη, όπως είναι η αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA), σύνδρομο υποαερισμού της 
παχυσαρκίας, διαβήτης, υπέρταση, ισχαιμική καρδιοπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια.  
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Για τον προγραμματισμό αυτό απαιτείται ενδελεχής προεγχειρητικός έλεγχος για την 
αναγνώριση και διαπίστωση της βαρύτητας αυτών των νοσημάτων. Η OSA και ο υποαερισμός της 
παχυσαρκίας επιδεινώνονται με την γενική αναισθησία και τη χρήση των οπιοειδών οπότε και 
είναι αναγκαία η αυξημένη μετεγχειρητική φροντίδα αυτών των ασθενών. Ο προεγχειρητικός 
έλεγχος πρέπει να γίνεται από έμπειρο αναισθησιολόγο ο οποίος και θα αποφανθεί αν ο ασθενής 
είναι κατάλληλος για χειρουργείο νοσηλείας μιας μέρας. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν 
δυσκολίες στην αναισθησιολογική διαχείριση (δύσκολος αεραγωγός, δυσκολία στην περιοχική 
αναισθησία) και απαιτούν περισσότερο χρόνο.  

Μετεχγειρητικά η αναλγησία πρέπει να είναι πολυπαραγοντική με περιορισμό της χρήσης 
οπιοειδών και η κινητοποίηση τους πολύ γρήγορη για αποφυγή θρομβοεμβολικών επεισοδίων10. 
• Αποφρακτική Υπνική Άπνοια (OSA): Οι ασθενείς με OSA μπορούν να προγραμματιστούν για 

χειρουργείο μιας μέρας νοσηλείας αν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Πρόσφατη σχετικά 
μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς αυτοί δεν παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα 
σε επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας15. Η χρήση του C-PAP μπορεί να γίνει στην μονάδα 
μεταναισθητικής φροντίδας. Πολλοί ασθενείς όμως είναι αδιάγνωστοι. Σε υποψία 
αδιάγνωστης OSA η χρήστη του ερωτηματολογίου STOP-Bang16 μας βοηθάει να 
προβλέψουμε την πιθανότητα της νόσου. Η τελική έγκριση για το χειρουργείο δίνεται όταν οι 
πιθανόν συνυπάρχουσες συνοδές παθήσεις είναι ρυθμισμένες και σταθερές και αν ο ασθενής 
μπορεί να χρησιμοποιήσει το C-PAP στο σπίτι. 

• Στεφανιαία Νόσος: Δεν αποτελεί αντένδειξη αρκεί ο ασθενής να είναι σταθερός, να μην έχει 
πρόσφατο έμφραγμα, οι πιθανές συνοδές παθήσεις να είναι ρυθμισμένες και να έχει καλή 
φυσική δραστηριότητα. (METs>4)12. 

• Άσθμα: Και αυτό δεν αποτελεί αντένδειξη εφόσον ο ασθενής είναι σταθερός και δεν έχει 
υποστεί πρόσφατη κρίση που να τον οδηγήσει στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση. Σε 
περίπτωση που η βαρύτητα της νόσου είναι τέτοια ώστε να ζητηθούν επιπλέον εργαστηριακές 
εξετάσεις, τότε το πιθανότερο είναι ο ασθενής να είναι ακατάλληλος για χειρουργείο μιας 
μέρας νοσηλείας12. 

• Νεφρική και Ηπατική ανεπάρκεια: Οι ασθενείς τελικού σταδίου είναι ακατάλληλοι για day 
surgery12. 

• Κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών: Η αποκλειστική χρήση κάνναβης και μόνο αυτής δεν 
αποτελεί αντένδειξη. Η χρήση ναρκωτικών ουσιών και η κατάχρηση της αλκοόλης 
δημιουργούν προβλήματα στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Η εισαγωγή αυτών των 
ασθενών στο νοσοκομείο βέβαια δεν εξασφαλίζει την λύση αυτών των προβλημάτων εφ’ όσον 
δεν αποκλείεται οι εθισμένοι ασθενείς να φέρουν τις ουσίες μαζί τους12.   

Κοινωνικοί παράγοντες 

Ο ασθενής μετά από την έξοδο του από το νοσοκομείο θα πρέπει να έχει μία κατάλληλη 
κατοικία στην οποία θα επιστρέψει (π.χ. το σπίτι στον τρίτο όροφο χωρίς ανελκυστήρα και ο 
ασθενής δεν μπορεί να ανέβει σκάλες είναι ακατάλληλο). Αν δεν συμβαίνει αυτό τότε δεν πρέπει 
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να δοθεί εξιτήριο. Ακόμη σε περίπτωση γενικής αναισθησίας ο ασθενείς θα πρέπει να έχει μαζί του 
στο σπίτι έναν υπεύθυνο ενήλικο, τις πρώτες 24 ώρες, ο οποίος θα του παρέχει φροντίδα11. 

Παιδιατρικοί ασθενείς 

Τελειόμηνα νεογνά μεγαλύτερα του ενός μηνός είναι κατάλληλα σε γενικές γραμμές για 
χειρουργεία μιας μέρας νοσηλείας. Το ίδιο ισχύει για πρόωρα μεγαλύτερα από την 60η εβδομάδα 
της σύλληψης. 

Βρέφη με καρδιαγγειακά, αναπνευστικά νοσήματα ή με ιστορικό αιφνίδιου βρεφικού 
θανάτου στην οικογένεια ή ιστορικό άπνοιας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν περιστατικά 
ημερήσιας νοσηλείας. Αυτά πρέπει να παραμένουν στο νοσοκομείο για παρακολούθηση τυχόν 
άπνοιας και μέτρηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης11. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, 
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Ο προεγχειρητικός έλεγχος καλό θα είναι να γίνεται χρονικά τόσο κοντά στην 
προγραμματισμένη ημερομηνία του χειρουργείου, όσος είναι και ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται 
για την άριστη προετοιμασία του ασθενούς, ώστε να αποφευχθούν αχρείαστες καθυστερήσεις και 
αναβολές.  

Συνήθως εξειδικευμένος νοσηλευτής είναι υπεύθυνος γι’ αυτόν ο οποίος βασίζεται σε 
πρωτόκολλα και ερωτηματολόγια σχεδιασμένα από το αναισθησιολογικό τμήμα και ο 
προεγχειρητικός έλεγχος γίνεται εντός του νοσοκομείου. Σε παρουσία κλινικού προβλήματος 
ειδοποιείται ειδικός αναισθησιολόγος. Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν και απογευματινά 
τμήματα με στόχο την μείωση της απώλειας επιπλέον ωρών εργασίας από τον ασθενή. 

Στις ΗΠΑ είναι συνήθης πρακτική ο προεγχειρητικός έλεγχος να μπορεί να γίνει και 
τηλεφωνικά, ακολουθώντας φυσικά τα πρωτόκολλα του αναισθησιολογικού τμήματος. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την διευκόλυνση των ασθενών αλλά όλες οι προεγχειρητικές εξετάσεις θα πρέπει 
να σταλούν στο νοσοκομείο εγκαίρως13.  

Οι παραγγελία των προεγχειρητικών εξετάσεων εξαρτάται από το ιστορικό του ασθενούς και 
καλό θα είναι να μένει στο ελάχιστο δυνατό για μείωση του κόστους (π.χ. μέτρηση αιμοσφαιρίνης 
μόνο σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, βιοχημικός έλεγχος μόνο σε ασθενείς με χρόνια 
νοσήματα). 

Η σωστή προετοιμασία του ασθενούς περιλαμβάνει και την σωστή ενημέρωσή του για το τι 
πρόκειται να ακολουθήσει, το είδος της αναισθησίας, τα πιθανά μετεγχειρητικά προβλήματα που 
μπορεί να παρουσιαστούν και την ανάγκη ύπαρξης αξιόπιστου ενήλικου στο σπίτι το πρώτο 
24ωρο. Αυτό θα βοηθήσει στην λήψη των αποφάσεων από τον ασθενή και την υπογραφή 
ενημερωμένης συγκατάθεσης. Επίσης μειώνεται και το προεγχειρητικό άγχος του ασθενούς 
γεγονός που οδηγεί σε καλύτερη έκβαση. 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Τα κλειδιά στην αναισθησιολογική αντιμετώπιση των ασθενών μιας μέρας νοσηλείας 
βασίζονται στα παρακάτω: 
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1. Ομαλή έναρξη και λήξη της αναισθησίας με διαύγεια κατά το πέρας αυτής 
2. Ελάχιστη μετεγχειρητική ναυτία και έμετος, ζάλη και υπνηλία 
3. Γρήγορη επιστροφή των γνωστικών λειτουργιών.  
4. Αποτελεσματική αναλγησία διε- και μετεγχειρητική. 

Οι συστάσεις των βρετανών προτείνουν ότι σε αυτά τα χειρουργεία αναισθησία θα πρέπει 
να χορηγούν έμπειροι αναισθησιολόγοι με έμφαση στην εκπαίδευση νεώτερων συναδέλφων.  

Γενική αναισθησία 

Η διαχείριση του αεραγωγού μπορεί να γίνει είτε με την χρήση λαρυγγικής μάσκας είτε με 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Αυτό εξαρτάται από το είδος της επέμβασης και από την παθολογία 
του ασθενούς (παχυσαρκία, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση). 

Προτιμάται η λαρυγγική μάσκα όπου είναι εφικτό γιατί η χρήση της συνδέεται με 
λιγότερες επιπλοκές από τον αεραγωγό και δεν απαιτεί χορήγηση μυοχαλαρωτικού παράγοντα. 

Οι επιπλοκές που αφορούν τον αεραγωγό σε περιβάλλον χειρουργείου μιας μέρας νοσηλείας 
ανέρχονται στο 0,2-0,5%14. Το γεγονός ότι παχύσαρκοι ασθενείς κρίνονται κατάλληλοι για day 
surgery θα πρέπει να αυξήσει την επαγρύπνησή μας για την πρόβλεψη και διαχείριση του 
δύσκολου αεραγωγού. Εννοείται φυσικά ότι το τροχήλατο του δύσκολου αεραγωγού πρέπει να 
είναι διαθέσιμο. 

Η διατήρηση της αναισθησίας μπορεί να γίνει είτε με εισπνεόμενα είτε με ολική ενδοφλέβια 
αναισθησία αφού τα νεώτερα πτητικά και η προποφόλη εξασφαλίζουν εύκολη τιτλοποίηση, 
γρήγορη αφύπνιση και μείωση του χρόνου παραμονής στην ΜΜΑΦ ώστε ο ασθενής να πληροί τα 
κριτήρια εξόδου. 

Το θέμα της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου (PONV) είναι ιδιαίτερης βαρύτητας στα 
χειρουργεία μιας μέρας. Τα εισπνεόμενα από μόνα τους αυξάνουν τον κίνδυνο για PONV από 20-
50% οπότε η χρήση αντιεμετικού παράγοντα είναι απαραίτητη. 

Η προποφόλη αντίθετα έχει αντιεμετικές ιδιότητες και για το λόγο αυτό συνήθως προτιμάται 
για τα χειρουργεία μιας μέρας. 

Η ρεμιφεντανίλη επειδή ακριβώς έχει πολύ βραχύ χρόνο ημίσειας ζωής χορηγείται 
διεγχειρητικά, αλλά δόσεις μεγαλύτερες από 0,3-0,5 mcg/kg/min έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερο 
μετεγχειρητικό πόνο και αυξημένη κατανάλωση μορφίνης. 

Όσον αφορά την PONV είναι πολύ σημαντική η πρόληψη αυτής γιατί είναι αιτία παραμονής 
του ασθενούς στο νοσοκομείο. Η αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου για PONV και η 
χορήγηση αντιεμετικών παραγόντων είναι κριτικής σημασίας για την αποφυγή ανεπιθύμητων 
εισαγωγών.  

Οι παράγοντες κινδύνου για PONV είναι οι εξής: 
Παράγοντες του ασθενούς 
• Γυναικείο φύλο 
• Μη καπνιστές 
• Ηλικία > 55 έτη 



183 
 

• Προηγούμενο ιστορικό PONV 
• Ιστορικό ταξιδιωτικής ναυτίας 
• Προεγχειρητικό άγχος 
• Παχυσαρκία 

Αναισθητικοί παράγοντες 

• Γενική αναισθησία 
• Αναισθησία με εισπνεόμενα 
• Χρήση πρωτοξειδίου  
• ΜΤΧ υπογκαιμία ή υπόταση 

Χειρουργικοί παράγοντες 

• Αυξημένη διάρκεια χειρουργείου 
• Λαπαροσκοπική ή ενδοκοιλιακή επέμβαση 
• Γυναικολογική επέμβαση 
• ΩΡΛ επέμβαση (ιδιαίτερα στο μέσο ους) 
• Οφθαλμολογική επέμβαση (ιδιαίτερα για στραβισμό) 

Η αντιμετώπιση γίνεται με τη χορήγηση αντιεμετικών (συνήθως 5-ΗΤ3 σαν πρώτη γραμμή), 
εφαρμογή περιοχικής αναισθησίας ή TIVA, αποφυγή υπογκαιμίας με σωστή ενυδάτωση των 
ασθενών. 

Περιοχική Αναισθησία 

Η τοπική διήθηση του τραύματος, με τοποθέτηση υποδόριου καθετήρα συνεχούς έγχυσης 
και οι αποκλεισμοί περιφερικών νεύρων αποτελούν τον χρυσό κανόνα της μετεγχειρητικής 
αναλγησίας λόγω της μείωσης των αναγκών σε οπιοειδή μετεγχειρητικά αλλά και διεγχειρητικά 
(όσον αφορά τα block). Ειδικότερα αν μία επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με μόνη 
αναισθησία τον αποκλεισμό νεύρου, τότε αυτό συνήθως αποτελεί πρώτη επιλογή. Φυσικά θα 
πρέπει να ενημερωθεί διεξοδικά για τον πιθανό κινητικό αποκλεισμό του αναισθητοποιημένου 
άκρου και να του δοθούν οδηγίες προστασίας αυτού. 

Οι κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί (υπαραχνοειδής αναισθησία και ιεροκοκκυγική 
επισκληρίδιος) είναι αποδεκτοί για τα χειρουργεία μιας μέρα νοσηλείας ιδιαίτερα από τότε που 
ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενών (ηλικιωμένοι, παχύσαρκοι) άρχισαν να προγραμματίζονται για day 
surgery. 

Τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν στους κεντρικούς νευρικούς αποκλεισμούς 
είναι η υπόταση μετεγχειρητικά, η επίσχεση ούρων και ο πονοκέφαλος μετά από τρώση σκληράς. 
Επιπρόσθετα δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις άλλες επιπλοκές όπως τη λοίμωξη του ΚΝΣ, το 
επισκληρίδιο αιμάτωμα και την νευρική βλάβη. 

Άλλο πρόβλημα μπορεί να είναι και η παράταση του κινητικού αποκλεισμού που μπορεί να 
οδηγήσει στην καθυστέρηση της κινητοποίησης του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό συνιστάται η 
χρήση παραγόντων μικρής διάρκειας δράσης όπως η πριλοκαΐνη 2% και η 2-χλωροπροκαΐνη 
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1%3,17.  
 

Τοπικό αναισθητικό Δόση 
(mg) 

Κινητικός 
αποκλεισμός 

Αισθητικός 
αποκλεισμός 

Παραμονή 
στη ΜΜΑΦ 

Χρόνος 
μέχρι την 

έξοδο 

Μελέτες 

Υπερβ. Βουπιβακαΐνη 
0,5% 

15 210 (min) 360 (min) 405 (min) 407 (min) Rätsch 2007 

Υπερβ. πριλοκαΐνη 2% 60 135 240 306 308 Rätsch 2007 
Λιδοκαΐνη 2% 80 153 181 n/a n/a Ostgaard 2000 
Πριλοκαΐνη 2% 80 197 221 n/a n/a Ostgaard 2000 
2-χλωροπροκαΐνη 1% 30 60 40 182 182 Casati 2006 
2-χλωροπροκαΐνη 1% 20 60 95 180 103 Casati 2007 
Λιδοκαΐνη 1% 50 100 120 190 152 Casati 2007 
2-χλωροπροκαΐνη 1% 35 106 111 123 117 Sell 2008 
2-χλωροπροκαΐνη 1% 40 100 108 122 116 Sell 2008 
2-χλωροπροκαΐνη 1% 45 111 128 137 127 Sell 2008 
2-χλωροπροκαΐνη 1% 50 119 134 165 144 Sell 2008 
 

Προφίλ βραχείας διάρκειας δράσης τοπικών αναισθητικών (αναπαραγωγή από βιβλιογραφική 
αναφορά 17). 

Η λιδοκαΐνη δεν χρησιμοποιείται πλέον λόγω των αυξημένων ποσοστών εμφάνισης 
παροδικών νευρολογικών συμπτωμάτων. 

Όσον αφορά την επίσχεση ούρων αυτή μπορεί να εμφανιστεί σε ποσοστό 1,5-3% σε τέτοιο 
βαθμό ώστε να χρειαστεί καθετηριασμός για κένωση της κύστης. Παράγοντες που συμβάλλουν 
στην εμφάνισή της είναι: 
• Η παράταση του αποκλεισμού 
• Η χορήγηση μεγάλου όγκου υγρών που οδηγεί στην διάταση της κύστης  

Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για χορήγηση βραχείας διάρκειας δράσης τοπικών 
αναισθητικών. 

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι: 
• Ιστορικό επίσχεσης ούρων 
• Επέμβαση Πλαστικής βουβωνοκήλης (17%) 
• Επεμβάσεις ορθού (13%) 
• Υπερβολική χορήγηση υγρών  
• Πόνος 
• Άγχος  

Η διενέργεια υπερήχου κύστεως για τον έλεγχο των περιεχόμενων ούρων μας βοηθά να 
προλάβουμε και να θεραπεύσουμε την επίσχεση. 

Ασθενείς υψηλού κινδύνου δεν πρέπει να παίρνουν εξιτήριο αν δεν έχουν προηγουμένως 
ουρήσει17.  
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Το ποσοστό του πονοκεφάλου μετά από τρώση της σκληράς (PDPH) ανέρχεται μεταξύ 
1:100 και 1:200 χωρίς να είναι γνωστό το ακριβές νούμερο. Για να μειώσουμε το ποσοστό 
χρησιμοποιούμε μικρής διαμέτρου pencil point βελόνες αλλά και πάλι αποτελεί υπαρκτό 
πρόβλημα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δίνονται γραπτές οδηγίες στους ασθενείς που έχουν 
υποβληθεί σε υπαραχνοειδή αναισθησία, για το τι θα κάνουν σε περίπτωση πονοκεφάλου3. 

Μετεγχειρητική αναλγησία 

  Έχει ήδη ειπωθεί η σημασία της τοπικής διήθησης του τραύματος και του αποκλεισμού 
περιφερικών νεύρων στην ΜΤΧ αναλγησία. Σε περίπτωση υπαραχνοειδούς αναισθησίας η 
χορήγηση αναλγητικών πρέπει να γίνεται πριν την αποδρομή του αισθητικού αποκλεισμού. 

Στην γενική αναισθησία ο στόχος μας πρέπει να είναι η αποφυγή μεγάλων δόσεων οπιοειδών 
μετεγχειρητικά, γιατί όπως είναι γνωστό, αυτά είναι υπεύθυνα για ναυτία έμετο, επίσχεση ούρων, 
δυσκοιλιότητα και μείωση του επιπέδου συνείδησης. 

Ο ρόλος της πολυπαραγοντικής αναλγησίας στα χειρουργεία μιας μέρας νοσηλείας είναι 
πολύ σημαντικός. 

Μετεγχειρητική ανάνηψη - Κριτήρια εξόδου 

Στο πρώτο στάδιο της ανάνηψης ο ασθενής παραμένει στον ειδικό χώρο ανάνηψης μέχρι να 
επανέλθουν όλα τα προστατευτικά αντανακλαστικά και να επανέλθει η κινητική λειτουργία σε 
περίπτωση ραχιαίας αναισθησίας. Στη συνέχεια μεταφέρεται σε θάλαμο μέχρι να έρθει η ώρα να 
πάρει εξιτήριο. 

Συνήθως κάθε κέντρο χειρουργείων ημερήσιας νοσηλείας έχει τα δικά του πρωτόκολλα όσον 
αφορά την έξοδο των ασθενών αλλά σε γενικές γραμμές τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να 
πληρούνται: 

1. Ικανότητα του ασθενούς να σιτιστεί και να πιει χωρίς σημαντική ναυτία και έμετο 
2. Απουσία κατακράτησης ούρων 
3. Απουσία αιμορραγίας 
4. Αιμοδυναμική σταθερότητα 
5. Ικανοποιητικός κορεσμός αιμοσφαιρίνης για τον συγκεκριμένο ασθενή 
6. Ικανοποιητική ρύθμιση του σακχάρου του αίματος για τους διαβητικούς 
7. Ικανοποιητική αναλγησία για τον ασθενή 
8. Εύκολη κινητοποίηση 
9. Επιστροφή σε ασφαλές περιβάλλον με επαρκή επίβλεψη και φροντίδα. 

Σε κάποια πρωτόκολλα το νοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να δώσει εξιτήριο όταν 
πληρούνται τα κριτήρια εξόδου. Επίσης δίνονται οδηγίες για μετεγχειρητική αναλγησία και 
αποφυγής χρήσης αλκοόλ για 24 ώρες μετεγχειρητικά. Ακόμη στον ασθενή δίνονται τηλέφωνα 
επικοινωνίας, σε περίπτωση επιπλοκής ή/και ανάγκης άμεσης επανεισαγωγής στο νοσοκομείο και 
προγραμματίζεται ραντεβού για επανεξέταση. 

Σε περίπτωση ραχιαίας αναισθησίας θα πρέπει να έχει επανέλθει η περιπρωκτική 
αισθητικότητα, η πελματιαία κάμψη και η ιδιοδεκτικότητα του μεγάλου δακτύλου. 
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Όσον αφορά τους περιφερικούς νευρικούς αποκλεισμούς, δεν είναι απαραίτητη η αποδρομή 
του αποκλεισμού για την έξοδο από το νοσοκομείο. Στους ασθενείς αυτούς δίνονται οδηγίες για 
προστασία του άκρου, έγκαιρης λήψης αναλγησίας πριν την αποδρομή του αισθητικού 
αποκλεισμού και σε περίπτωση ύπαρξης καθετήρα συνεχούς αποκλεισμού νεύρου, δίνονται 
οδηγίες για τον χρόνο αφαίρεσης αυτού. Έχει μπει στην κλινική πράξη και ένα πιο αντικειμενικό 
σύστημα εξόδου από το νοσοκομείο, το Modified Postanesthesia Discharge Scoring System το 
οποίο είναι ένας απλός αριθμητικός κανόνας που μας δείχνει την ικανότητα του ασθενή να πάρει 
εξιτήριο. 

Το σύστημα αυτό φαίνεται στην παρακάτω εικόνα και αν ο ασθενής έχει σκορ τουλάχιστον 9 
μπορεί να πάει σπίτι του. 

 
Τελειώνοντας 

 Όσο περνάει ο καιρός και η εμπειρία μας στα περιστατικά μιας μέρας νοσηλείας μεγαλώνει 
τόσο περισσότερες επεμβάσεις θα μπορούν να πραγματοποιηθούν βάσει αυτού του 
προγραμματισμού. Στην Βρετανία γίνεται προσπάθεια να πραγματοποιούνται και κάποιες 
επείγουσες επεμβάσεις με μία μέρα νοσηλεία, όπου αυτό είναι εφικτό (π.χ. παροχέτευση 
αποστημάτων, λαπαροσκοπική σκωληκοειδεκτομή, χολοκυστεκτομή). 

Αυτό, πέρα από το όφελος του ασθενή, έχει και οικονομικό όφελος. Το 2015 δημοσιεύτηκε 
στο BMJ άρθρο ενός οικονομολόγου που κατέδειξε ότι το οικονομικό όφελος για το NHS από το 
1984 μέχρι το 2013 με την εφαρμογή και την αύξηση του αριθμού των χειρουργείων μιας μέρας 
νοσηλείας, ανέρχεται σε 2 δισεκατομμύρια λίρες! Το κόστος ενός περιστατικού ημερήσιας 
νοσηλείας είναι 698 λίρες και το κόστος για αντιμετώπιση με την εισαγωγή του ασθενούς για 
περισσότερες μέρες είναι 3.375 λίρες19. 

Σίγουρα οι αριθμοί είναι σημαντικοί. Περισσότερο σημαντική όμως είναι η ασφάλεια του 
ασθενή και ο βαθμός ικανοποίησής του. Οι ασθενείς προτιμούν να χειρουργηθούν σαν day cases 
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γιατί διαταράσσεται λιγότερο η καθημερινότητά τους. Εφ’ όσον πληρούνται και τηρούνται οι 
κανόνες ασφαλείας η τάση είναι να αυξάνεται και ο αριθμός αυτών των χειρουργείων. Φυσικά η 
παρακολούθηση της έκβασης των περιστατικών μιας μέρας νοσηλείας θα μας δώσει την εμπειρία 
για παραπάνω βελτίωση της παροχής αυτών των υπηρεσιών.   
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

Ζωή ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 
 

Η αναισθησία εκτός χειρουργικής αίθουσας (Nonoperating room anesthesia – NORA) 
αναφέρεται στην χορήγηση καταστολής/αναισθησίας σε ενδονοσοκομειακούς χώρους, πλην της 
χειρουργικής αίθουσας, για ασθενείς που υποβάλλονται σε επώδυνες ή δυσάρεστες 
εξετάσεις/παρεμβάσεις. Ο αριθμός των περιπτώσεων αυτών αυξήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια 
εξαιτίας τόσο της ιατροτεχνολογικής εξέλιξης όσο και των ασθενών με επιβαρυμένη γενική 
κατάσταση που οι παραδοσιακές χειρουργικές επεμβάσεις συνοδεύονται από υψηλότερα ποσοστά 
επιπλοκών.  

Η NORA περιλαμβάνει μεγάλη ποικιλομορφία τόσο όσον αφορά τους ασθενείς όσο και τις 
παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται. Και ενώ όταν ξεκίνησε η χορήγηση αναισθησίας εκτός 
χειρουργικής αίθουσας ήταν για παιδιατρικούς ασθενείς, και ασθενείς κυρίως κατηγορίας I,II κατά 
ASA με τα τελευταία χρόνια αφορά ασθενείς από νεογνά μέχρι υπερήλικες και κατηγορίες ΙΙΙ, IV 
κατά ASA. Επίσης κάποιες φορές η εξέταση ή η παρέμβαση μπορεί να έχει τον χαρακτήρα του 
επείγοντος. 

Πρωταρχική μέριμνα του αναισθησιολόγου σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είναι η 
ασφάλεια του ασθενούς. Οι βασικές συνθήκες ασφαλείας σε αυτούς τους χώρους δεν πρέπει να 
διαφέρουν από αυτές που ισχύουν μέσα σε μία χειρουργική αίθουσα. Ο αναισθησιολόγος κατά 
περίπτωση μπορεί να διαλέξει είτε απλή καταστολή με αυτόματη αναπνοή είτε γενική αναισθησία 
με ελεγχόμενο αεραγωγό. Αυτό εξαρτάται από τον ασθενή (ηλικία, παθήσεις), το είδος της 
παρέμβασης και τους περιορισμούς του χώρου.  

Οι βασικοί στόχοι όταν χορηγείται αναισθησία σε χώρους εκτός χειρουργικής αίθουσας 
είναι:  
1. η διαφύλαξη της ασφάλειας του ασθενή κατά την διάρκεια αλλά και άμεσα μετά την 

εξέταση/θεραπευτική παρέμβαση. 
2. η εξασφάλιση αναλγησίας και άνεσης για τον ασθενή καθόλη  τη διάρκεια  
3. εξασφάλιση ακινησίας τόσο για τις απεικονιστικές εξετάσεις όσο και για τις πιο εξειδικευμένες 

παρεμβάσεις 
4. γρήγορη επιστροφή του ασθενούς στην πρότερη κατάστασή του μετά την ολοκλήρωση της 

παρέμβασης. 

Προεγχειρητική εκτίμηση ασθενούς 

Η προετοιμασία των ασθενών για NORA ξεκινάει με την κλασική  προαναισθητική 
εκτίμηση των ασθενών που θα υποβληθούν σε κάποιου είδος εξέτασης /παρέμβασης εκτός 
χειρουργικής αίθουσας ακολουθούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν και για την κλασσική 
χειρουργική επέμβαση. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα εάν η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με καταστολή 
ή με γενική αναισθησία και διασωλήνωση. Σκοπός της προαναισθητικής εκτίμησης είναι να 
καταγραφεί η φυσική κατάσταση του ασθενή και τυχόν συνυπάρχουσες παθήσεις και η δημιουργία 
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του κατάλληλου αναισθητικού πλάνου που θα ελαττώσει τον περιαναισθησιολογικό κίνδυνο.     
Ειδικότερα, η προαναισθητική εκτίμηση μπορεί να γίνει από μερικές εβδομάδες πριν μέχρι 

και το πρωί της ίδιας μέρας (συνήθως όταν πρόκειται για απλές ανώδυνες εξετάσεις). Σε αυτήν 
καταγράφεται λεπτομερώς το ατομικό ιατρικό ιστορικό και τα συνοδά νοσήματα, τα φάρμακα που 
λαμβάνει ο ασθενής καθώς και οι τυχόν αλλεργίες. Ακολουθεί η φυσική εξέταση και εκτίμηση της 
παρούσας φυσικής κατάστασης. Επιπλέον ελέγχονται προηγούμενες εργαστηριακές και 
απεικονιστικές εξετάσεις όπου είναι απαραίτητο. Σε αυτό το σημείο ο αναισθησιολόγος μπορεί να 
ζητήσει περαιτέρω έλεγχο του ασθενούς από άλλες ειδικότητες με σκοπό να περιέλθει ο ασθενής 
στην καλύτερη δυνατή κατάσταση προ της παρέμβασης. Επίσης δίνονται και οι οδηγίες 
προεγχειρητικής νηστείας όπως αυτές δίνονται από τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες (εικόνα 
1). 

Μια αδρή επανεκτίμηση του ασθενούς και επιβεβαίωση της τήρησης των ωρών νηστείας 
πραγματοποιείται άμεσα προ της χορήγησης καταστολής ή γενικής αναισθησίας. 

Προαναισθητική Νηστεία 

Οι οδηγίες για την προεγχειρητική νηστεία είναι οι ίδιες για όλους τους ασθενείς που 
πρόκειται να υποβληθούν σε οποιοδήποτε είδος αναισθησίας είτε εντός είτε εκτός χειρουργικής 
αίθουσας. Αναλυτικά τα guidelines της προεγχειρητικής νηστείας φαίνονται στην εικόνα 1. 

 
Recommendation 

  Ingested material 
Clear liquids†    2-h minimum fasting period* 
Breast milk    4-h minimum fasting period* 
Infant formula    6-h minimum fasting period* 
Nonhuman milk‡   6-h minimum fasting period* 
Light meal§    6-h minimum fasting period* 
Fried foods, fatty foods,   Additional fasting time (e.g. 8h or more) 
or meat     may be needed 
 

Εικόνα 1. 
 

Σε ασθενείς όμως με διαταραχή στην κένωση του στομάχου ή άλλης παθολογίας του 
γαστρεντερικού καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις, πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη η 
πιθανότητα εισρόφησης. Με βάση αυτό το κριτήριο να καθορίζεται το βάθος της καταστολής ή 
ακόμα και η επιλογή ανάμεσα σε απλή καταστολή και γενική αναισθησία με διασωλήνωση για 
εξασφάλιση του αεραγωγού ακόμα και για τις απλές απεικονιστικές εξετάσεις.      

Προετοιμασία του χώρου   

Οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται οι εξετάσεις και οι λιγότερο επεμβατικές 
παρεμβάσεις στην πλειοψηφία τους δεν είναι φιλόξενοι για τον αναισθησιολόγο. 

Ένα άλλο βασικό κοινό χαρακτηριστικό των χώρων όπου χορηγείται αναισθησία είναι η 
έλλειψη χώρου για το αναισθησιολογικό μηχάνημα αλλά και η δυσκολία πρόσβασης στον ασθενή 
σε περίπτωση ανάγκης από τον αναισθησιολόγο. Για την καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία 
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του χώρου και του ασθενούς μέσα σε αυτόν ο αναισθησιολόγος πρέπει να γνωρίζει  από πριν την 
φύση της εξέτασης, την θέση που θα τοποθετηθεί ο ασθενής, πόσο επώδυνη μπορεί να είναι η 
παρέμβαση και περίπου την χρονική της διάρκεια και με αυτά τα δεδομένα θα αποφασίσει για το 
είδος της αναισθητικής τεχνικής θα εκμεταλλευτεί την εργονομία του εκάστοτε χώρου. Ο 
αναισθησιολογικός εξοπλισμός που πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος φαίνεται αναλυτικά στην 
εικόνα 2.   

Equipment check list for anaesthesia or sedation in a remote location away from the operating theatre3 

Remember the acronym SOAPME 

S (suction) – Appropriate size suction catheters and functioning suction apparatus. 

O (oxygen) – Reliable oxygen sources with a functioning flow meter. At least one spare E-type oxygen 
cylinder. 

A (airway) – Size appropriate airway equipment:  
• Face mask 
• Nasopharyngeal and oropharyngeal airways 
• Laryngoscope blades 
• ETT 
• Stylets 
• Bag-valve-mask or equivalent device 

P (pharmacy) – Basic drugs needed for life support during emergency: 
• Epinephrine (adrenaline) 
• Atropine 
• Glucose 
• Naloxone (reversal agent for opioid drugs) 
• Flumazenil (reversal agent for benzodiazepines) 

M (monitors): 
• Pulse oximeter 
• NIBP 
• End-tidal CO2 (capnography) 
• Temperature 
• ECG 

E (equipment): 
• Defibrillator with paddles 
• Gas scavenging 
• Safe electrical outlets (earthed) 
• Adequate lighting (torch with battery backup) 
• Means of reliable communication to main theatre site. 

 

Εικόνα 2. 

Έγκειται, λοιπόν, στον εκάστοτε αναισθησιολόγο να ελέγχει την διαθεσιμότητα των 
κατάλληλων αναισθητικών φαρμάκων και των αντίστοιχων αντίδοτων καθώς εκείνων των 
φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις επείγουσες καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή του 
ασθενούς. Επίσης πρέπει να προηγείται ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας του εξοπλισμού που θα 
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χρησιμοποιηθεί (λαρυγγοσκόπιο, αναρρόφηση, monitor, καπνογράφος, αυτοδιατεινόμενος ασκός).  

Αναισθητικά Φάρμακα 

Η επιλογή των αναισθητικών φαρμάκων για καταστολή/αναισθησία εκτός χειρουργείου 
στηρίζεται στο είδος της επέμβασης που θα πραγματοποιηθεί καθώς και στον ασθενή που θα τη 
λάβει. Οι κυριότεροι παράγοντες που αφορούν τον ασθενή και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι 
οι συνοδές παθήσεις του, οι ώρες προαναισθητικής νηστείας, η ηλικία, η ικανότητα για 
συνεργασία, το επίπεδο του άγχους και πιθανά προβλήματα που προέκυψαν σε προηγούμενη 
αναισθησία. Τα αναισθητικά φάρμακα που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στη χρήση τους στη NORA 
είναι αυτά που τιτλοποιούνται ευκολότερα με αποτέλεσμα να  αποφεύγονται οι ανεπιθύμητες 
δράσεις τους από υπερδοσολογία ή από τον συνδυασμό τους με άλλα συμπληρωματικά φάρμακα. 
Θεωρητικά, το ιδανικό φάρμακο για αυτές τις περιπτώσεις θα είχε ταχεία έναρξη, μικρή διάρκεια 
δράσης, εύκολη τιτλοποίηση ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης ενώ ταυτόχρονα δεν θα 
διαταράσσει την αιμοδυναμική και αναπνευστική σταθερότητα. Τέτοιο αναισθητικό φάρμακο 
όπως γνωρίζουμε δεν είναι διαθέσιμο, όχι ακόμα τουλάχιστον, για αυτό και πολλές φορές είναι 
απαραίτητος ο συνδυασμός φαρμάκων για το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Η οδός χορήγησης των  αναισθητικών φαρμάκων σχεδόν αποκλειστικά σε αυτούς τους 
χώρους είναι η ενδοφλέβια επειδή η τιτλοποίηση μπορεί να γίνει ευκολότερα και πιο αξιόπιστα. 
Υπάρχουν βέβαια και αναφορές για άλλες οδούς χορήγησης όπως για παράδειγμα η ενδορινική για 
την dexmedetomidine, κυρίως όμως για τους παιδιατρικούς ασθενείς. 

Το πιο δημοφιλές αυτή την στιγμή αναισθητικό φάρμακο είναι η propofol μόνη της ή σε 
συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Μεγάλο πλεονέκτημά της είναι η γρήγορη έναρξη δράσης της (30-
90 δευτερόλεπτα) και σχετικά σύντομη και προβλεπόμενη διάρκεια. Προκαλεί δοσοεξαρτώμενα 
από απλή καταστολή με αμνησία έως βαθειά αναισθησία. Προσοχή χρειάζεται, όπως είναι γνωστό, 
όταν ο ασθενής είναι υποβολαιμικός. Πρέπει πρώτα να διορθώνεται η υποογκαιμία και μετά να 
χορηγείται η προποφόλη προς αποφυγή υποτασικών επεισοδίων. Άλλες πιθανές επιπλοκές όταν 
χορηγείται για καταστολή είναι η αναπνευστική καταστολή και η άπνοια. Μετά την χορήγηση 
προποφόλης στη NORA έχουν περιγραφεί μέχρι αναπνευστικό arrest, επείγουσα διασωλήνωση, 
εισρόφηση και καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Η συχνότητα όμως αυτών των επεισοδίων είναι 
εξαιρετικά μικρή στα χέρια αναισθησιολόγων με εμπειρία στην χορήγηση αναισθησίας/ 
καταστολής σε χώρους εκτός χειρουργικής αίθουσας    

Μία άλλη δημοφιλής κατηγορία φαρμάκων για την NORA είναι οι βενζοδιαζεπίνες. Αυτή 
που χρησιμοποιείται ευρέως είναι η midazolam γιατί έχει γρήγορη έναρξη (30- 60 sec) και φτάνει 
το μέγιστο της δράσης της σε 5-7 λεπτά. Η διάρκεια δράσης της είναι μεγαλύτερη από αυτή της 
προποφόλης (20-80 λεπτά) για αυτό και χρησιμοποιείται σε εξετάσεις μεγαλύτερης διάρκειας 
όπως είναι η μαγνητική τομογραφία ή οι ενδοσκοπήσεις, μόνη της ή σε συνδυασμό με προποφόλη 
και οπιοειδή. Επίσης η midazolam έχει αντίδοτο την flumazenil η οποία όμως πρέπει να χορηγείται 
με προσοχή γιατί μπορεί να προκαλέσει αρρυθμίες και σπασμούς.  

Η ketamine είναι ένα σχετικά παλιό φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται ακόμα σε κάποιες 
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περιπτώσεις εκτός χειρουργείου που απαιτείται καταστολή. Όπως είναι γνωστό παρουσιάζει 
σημαντικές διαφορές από τα υπόλοιπα αναισθητικά φάρμακα. Καταρχήν έχει αναλγητικές 
ιδιότητες και για αυτό το λόγο μπορεί να χορηγηθεί ως μονοθεραπεία σε ήπια επώδυνες εξετάσεις 
σε δόση 0.1 – 0.2 mg/kg iv. Επίσης έχει ταχεία έναρξη δράσης (30-60sec) και μέση διάρκεια  
(10-20 λεπτά). Σε μεγαλύτερες δόσεις προκαλεί την γνωστή αναισθησία δια αποσυνδέσεως, 
κατάσταση η οποία χρειάζεται συχνά τη συγχορήγηση και βενζοδιαζεπίνης για την αποφυγή της 
έντονης διέγερσης κατά την αφύπνιση του ασθενούς. Στις ανεπιθύμητες ενέργειές της 
συγκαταλέγονται και η αύξηση της ενδοκράνιας και ενδοφθάλμιας πίεσης. Επίσης προσοχή 
χρειάζεται η χορήγησή της και σε ασθενείς με ισχαιμική καρδιοπάθεια, λόγω της διέγερσης του 
συμπαθητικού που προκαλεί.   

Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ο συνδυασμός προποφόλης με 
Ketofol επειδή η πρώτη ελαττώνει την μεταναισθητική διέγερση, την πιθανότητα 
λαρυγγόσπασμου και την ναυτία και έμετο που προκαλεί η ketamine. Σε μελέτες επίσης φάνηκε 
ότι ο συνδυασμός τους σε αναλογία 10:2 (10 mg/ml propofol και 2 mg/ml ketamine) πρόσφερε 
αιμοδυναμική σταθερότητα και καλύτερη καταστολή σε παιδιατρικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε καρδιακούς καθετηριασμούς. 

Οι α2-αγωνιστές, clonidine και dexmedetomidine, χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη 
για καταστολή. Η clonidine έχει μεγαλύτερη διάρκεια και είναι ιδιαίτερα λιπόφιλο φάρμακο. 
Χρησιμοποιείται σε δόσεις από 1.5 έως 5 μg/kg iv και μπορεί να συνοδεύεται από παροδική 
ελάττωση των καρδιακών σφύξεων και αύξηση της αρτηριακής πίεσης της τάξεως του 10-20% 
των αρχικών τιμών.   

Η dexmedetomidine έχει πολύ μεγαλύτερη συγγένεια με τους α2 υποδοχείς σε σύγκριση με 
την κλονιδίνη (dexmedetomidine 1600/1, clonidine 200/1). Η τελευταία χορηγείται στην αρχή σε 
bolus δόσεις και ακολουθεί η συνεχής έγχυση με αντλία. Αν και η dexmedetomidine έχει κυρίως 
χρησιμοποιηθεί στις μονάδες εντατικής θεραπείας ολοένα και περισσότεροι αναισθησιολόγοι την 
χρησιμοποιούν για καταστολή εκτός χειρουργείου τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Προσοχή 
μόνο χρειάζεται επειδή ενώ δεν προκαλεί καταστολή του αναπνευστικού κέντρο μπορεί να 
επηρεάσει δυσμενώς το καρδιαγγειακό (βραδυκαρδία, υπέρταση έως και πλήρης κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός). 

Τα οποιοειδή είναι απαραίτητα σε συνδυασμό με τα αναισθητικά φάρμακα σε επώδυνες 
διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις εκτός χειρουργείου. Τα πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα είναι η fentanyl, alfentanil, sufentanil, η remifentanil και λιγότερο η morphine.  
Ως γνωστό προσοχή χρειάζεται κατά την χρήση τους εξαιτίας της καταστολής του αναπνευστικού 
συστήματος που προκαλούν που μπορεί να είναι μέχρι άπνοια. Για το λόγο αυτό στη NORA 
ιδιαίτερη χρήσιμη είναι η remifentanil, ένα συνθετικό οπιοειδές με μοναδική φαρμακοκινητική. 
Έχει γρήγορη έναρξη και μικρό χρόνο ημίσειας ζωής ανεξάρτητα από την διάρκεια χορήγησής της. 
Μεταβολίζεται πλήρως από μη ειδικές εστεράσες του πλάσματος και των ιστών σε χρόνο περίπου 
5-7 λεπτά από την διακοπή της χορήγησης. Ο αναισθησιολόγος μπορεί λοιπόν να προσφέρει στον 
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ασθενή αναλγησία κατά τις επώδυνες εξωχειρουργικές παρεμβάσεις ελαττώνοντας ταυτόχρονα και 
τις ανάγκες στα άλλα αναισθητικά φάρμακα και επομένως και τον κίνδυνο της παρατεταμένης 
μετεγχειρητικής καταστολής και της άπνοιας.   

Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος οι συνδυασμοί της dexmedetomidine με την ketamine 
και της ketamine με την propofol. Συγκεκριμένα το προτεινόμενο σχήμα dexmdetomidine/ketamine 
ξεκινάει με dexmedetomidine 1 μg/kg και ketamine 1-2 mg/kg και ακολουθείται με συνεχή έγχυση 
1-2 μg/kg/h της dexmedetomidine και bolus δόσεις ketamine 0.5-1 mg/kg. 

Την τελευταία δεκαετία, στην προσπάθεια να δημιουργηθεί το ιδανικό φάρμακο για την 
NORA, έχουν κατασκευαστεί παράγωγα ή συνδυασμοί των ήδη διαθέσιμων αναισθητικών 
φαρμάκων. Τα πιο γνωστά από αυτά είναι  

Fospropofol: Αποτελεί πρόδρομη μορφή του χημικού μορίου της προποφόλης. Σχεδιάστηκε 
ώστε να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της προποφόλης και να ελαττώσει τις ανεπιθύμητες 
ενέργειες της (πόνος κατά την χορήγηση, υπερλιπιδαιμία, αναπνευστική καταστολή, άπνοια, 
επιμόλυνση). Κλινικά φάνηκε ότι έχει πιο βραδεία έναρξη από την προποφόλη και μεγαλύτερη 
διάρκεια δράσης. Παρόλο λοιπόν που το 2008 εγκρίθηκε η χρήση της από τον FDA πρόσφατα 
διεκόπη η κυκλοφορία της στις Η.Π.Α.  

Remimazolam: Η remimazolam συνδυάζει τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες δύο ήδη ευρέως 
χρησιμοποιούμενα φάρμακα στην αναισθησιολογία, της μιδαζολάμης και της ρεμιφεντανίλης. 
Συγκεκριμένα, δρα στους GABA υποδοχείς όπως η μιδαζολάμη και ο μεταβολισμός της δεν 
εξαρτάται από την ηπατική και νεφρική λειτουργία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε 
ηπατοπαθείς και νεφροπαθείς ασθενείς.  

Τα περισσότερα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην NORA χορηγούνται ως μία ή 
περισσότερες εφάπαξ ενδοφλέβιες δόσεις. Για την προποφόλη και τη ρεμιφεντανύλη στην κλινική 
πρακτική πια χρησιμοποιούμε μοντέλα TIVA ή TCI όπως φαίνεται  ενδεικτικά στην εικόνα 3. Έχει 
αποδειχθεί, από μελέτες, ότι με αυτόν τον τρόπο χορήγησης έχουν ελαττωθεί τα επεισόδια 
απνοιών, έχει εξασφαλισθεί η αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς ενώ ταυτόχρονα 
προσφέρει καλύτερη ποιότητα στην  καταστολή ή αναισθησία και γρηγορότερη ανάνηψη.  

           
Εικόνα 3. 
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Ακτινολογικό Εργαστήριο 

Στο ακτινολογικό εργαστήριο πραγματοποιούνται πολυάριθμες διαγνωστικές εξετάσεις αλλά 
και ποικίλες θεραπευτικές παρεμβάσεις. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάζεται η χορήγηση 
αναισθησίας και καταστολής για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της άνεσης και της αναλγησίας 
του ασθενούς καθώς και των κατάλληλων συνθηκών για την επιτυχία της παρέμβασης (π.χ. 
ακινησία).  

Ο αναισθησιολόγος πρέπει να γνωρίζει τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους 
διαφορετικούς χώρους μέσα στο ακτινολογικό εργαστήριο ώστε να παρέχει στον ασθενή ασφάλεια 
σε σχέση με την αναισθησία και με την ακτινοβολία που μπορεί να υπάρχει. Ανεξάρτητα λοιπόν 
από τον τόπο υπάρχουν, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της ASA, μερικοί βασικοί κανόνες 
που πρέπει να εφαρμόζονται πάντα και από όλους. Σε κάθε χώρο που πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί αναισθησιολογική παρέμβαση πρέπει να υπάρχουν 2 πηγές παροχής οξυγόνου, 
αναρρόφηση, αυτοδιατεινόμενος ασκός αερισμού (ambu bag) με κατάλληλες προσωπίδες, 
μηχάνημα αναπνευστήρα με σύστημα απαγωγής αερίων καθώς monitor. Οι αναισθησιολόγοι 
πρέπει να έχουν την ευθύνη ελέγχου της ύπαρξης και της λειτουργίας του εξοπλισμού καθώς και 
την εξασφάλιση χώρου για την τοποθέτησή του. 

Αξονικός Τομογράφος   

Ο αξονικός τομογράφος χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία για να διακρίνει υψηλής 
έντασης και χαμηλής έντασης δομές μέσα στο σώμα. Το μεγάλο πλεονέκτημα της εξέτασης αυτής 
είναι η ταχύτητα με την οποία πραγματοποιείται, μερικές εξετάσεις μπορεί να διαρκέσουν μόνο 5 
δευτερόλεπτα. Περιπτώσεις που χρειάζονται καταστολή ή και γενική αναισθησία είναι για 
αιμοδυναμικά ή αναπνευστικά ασταθείς ασθενείς ή τραυματίες (συνήθως διασωληνωμένους), σε 
περιπτώσεις παιδιατρικών ασθενών και μη συνεργάσιμων ενηλίκων. Επίσης, για την 
πραγματοποίηση βιοψιών και θεραπευτικών παρεμβάσεων που είναι επώδυνες και απαιτούν 
ακινησία. Το βάθος της αναισθησίας ποικίλει από απλή καταστολή μέχρι γενική αναισθησία με 
διασωλήνωση και υποστήριξη με αναπνευστήρα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την καταστολή οι 
πιο δημοφιλής παράγοντες τα τελευταία χρόνια είναι η midazolam, η propofol, η 
dexmadetomidine ως μονήρεις παράγοντες ή σε συνδυασμό ανάλογα με το βάθος της καταστολής 
που θέλουμε να πετύχουμε.  

Ένα σημείο με ιδιαίτερη σημασία για τον αναισθησιολόγο και σημείο τριβής συχνά τόσο με 
τους ακτινολόγους όσο και με τη παραπέμπουσα ειδικότητα είναι η πραγματοποίηση καταστολής 
άμεσα μετά την λήψη γαστρογραφίνης από τον ασθενή. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν πρόκειται για 
παιδιατρικούς ασθενείς. Η γαστρογραφίνη σε περίπτωση εισρόφησης μπορεί να προκαλέσει 
πνευμονικό οίδημα και πνευμονίτιδα  με υψηλό ποσοστό θνητότητας. Πρέπει όμως μετά την λήψη 
της γαστρογραφίνης η εξέταση να πραγματοποιηθεί μέσα σε 30 με 90 λεπτά γεγονός το οποίο δεν 
συμπίπτει με τις 2 ώρες νηστείας που απαιτείται μετά την λήψη καθαρών υγρών σύμφωνα με τις 
διεθνείς οδηγίες. Επιπλέον η ποσότητα που χορηγείται είναι συχνά μεγάλη (60-90 ml για νεογνά 
και 250-350 ml για μεγαλύτερα παιδιά). Σε τέτοιες λοιπόν καταστάσεις δεν υπάρχουν ξεκάθαρες 
οδηγίες για το είδος της αναισθησίας που θα ήταν η πιο κατάλληλη. Στη βιβλιογραφία έχουν 



195 
 

περιγραφεί όλες οι τεχνικές, από απλή καταστολή με αυτόματη αναπνοή μέχρι την ταχεία 
διασωλήνωση με ελεγχόμενο αερισμό.  

Μαγνητικός Τομογράφος 

Η μαγνητική τομογραφία είναι από τις πιο χρήσιμες απεικονιστικές εξετάσεις που 
διαθέτουμε σήμερα. Χρησιμοποιείται για την διάγνωση νεοπλασμάτων, καρδιαγγειακών 
ανωμαλιών, παθολογιών του κεντρικού νευρικού συστήματος, λοιμώξεων – φλεγμονών και 
πληθώρα άλλων παθολογικών καταστάσεων που συνοδεύονται από αλλαγές στη δομή των 
στοιχείων του σώματος. Επίσης στα παιδιά χρησιμεύει σαν απεικονιστικό εργαλείο σε 
αναπτυξιακές διαταραχές, υποτονία, επιληψία, στον αυτισμό και σε μεταβολικές και 
μιτοχονδριακές διαταραχές.  

Το σύστημα του μαγνητικού τομογράφου αποτελείται από έναν ισχυρό μαγνήτη και το 
μαγνητικό πεδίο που δημιουργεί. Το τελευταίο μετριέται σε Tesla και οι μαγνήτες που 
χρησιμοποιούνται στην ιατρική δημιουργούν πεδίο με 1,5 έως 3 Tesla. Κάθε υλικό που έχει 
ιδιότητα να μαγνητίζεται, όταν έρθει κοντά στον μαγνήτη, έλκεται ισχυρότατα από αυτό ακόμα 
και όταν αυτός δεν είναι σε λειτουργία (το μαγνητικό πεδίο δεν καταργείται). Αυτό σημαίνει ότι 
ασθενείς με βηματοδότες/απινιδωτές, με ορθοπεδικά υλικά παλαιότερης τεχνολογίας και 
νευροδιεγέρτες όλων των ειδών δεν μπορούν να υποβληθούν σε μαγνητική τομογραφία και σε 
περίπτωση λάθους μπορεί να κινδυνεύσει η ασφάλειά τους. Το ίδιο ισχύει και για το προσωπικό 
που εισέρχεται μέσα στο χώρο, οι οποίοι πρέπει επιπλέον να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα 
αντικείμενα που φέρουν πάνω τους.  

Όπως προκύπτει λοιπόν, η μεγαλύτερη τεχνική δυσκολία που δημιουργείται κατά την 
χορήγηση αναισθησίας στον μαγνητικό τομογράφο είναι ότι ο αναισθησιολογικός εξοπλισμός 
(λαρυγγοσκόπιο, αναπνευστήρας, monitors) στην πλειοψηφία του είναι μη συμβατός με το 
μαγνητικό περιβάλλον. Για αυτό το σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί ειδικά monitors και 
αναπνευστήρες τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε αυτού του είδους τις 
εξετάσεις όπως φαίνεται στην εικόνα. Το μοναδικό μειονέκτημα είναι το μεγάλο οικονομικό 
κόστος του συγκεκριμένου εξοπλισμού (Εικόνα 4). 

   
Εικόνα 4 

 



196 
 

Το είδος της καταστολής/αναισθησίας εξαρτάται από τον ασθενή και την διάρκεια της 
εξέτασης. Στον μαγνήτη οι εξετάσεις είναι αρκετά μεγαλύτερες σε διάρκεια σε σχέση με τον 
αξονικό τομογράφο. Για παράδειγμα η πιο απλή διαρκεί 10΄ ενώ σε περιπτώσεις πιο περίπλοκες 
μπορεί να διαρκέσει έως 45΄. Σε όλες όμως τις εξετάσεις ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα ενοχλητικός 
έως τρομακτικός για τους μικρούς ασθενείς και επίσης απαιτείται ακινησία. Συνήθης 
αναισθησιολογική πρακτική είναι η ενδοφλέβια καταστολή. Για αυτόν τον σκοπό έχουν 
χρησιμοποιηθεί η midazolam, η propofol, η dexmedetomidine με διατήρηση της αυτόματης 
αναπνοής.  

Επεμβατική Ακτινολογία 

Η επεμβατική ακτινολογία συνέβαλλε σημαντικά στην ''έξοδο'' του αναισθησιολόγου από 
την χειρουργική αίθουσα. Με την ανάπτυξη της επεμβατικής ακτινολογίας όλο και περισσότεροι 
ασθενείς αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά αποφεύγοντας τις μεγάλες ανοιχτές χειρουργικές 
επεμβάσεις. Οι πιο συχνές παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο ακτινολογικό εργαστήριο 
είναι βιοψίες (ήπατος, νεφρών, πνευμόνων), τοποθέτηση παροχετεύσεων για αποστήματα, 
εμβολισμός ανευρυσμάτων και αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών (AVM) σε διάφορα όργανα, 
ablation οστικών όγκων (π.χ. οστεοειδές οστέωμα).  

Για όλες αυτές τις θεραπείες χρησιμοποιούνται φαρμακευτικές ουσίες αρκετές από τις 
οποίες μπορεί να προκαλέσουν από απλές τοπικές αντιδράσεις στον σημείο της έγχυσης έως 
συστηματική τοξικότητα και καρδιαγγειακή κατάρρευση. Επίσης αυτές οι παρεμβάσεις συνήθως 
είναι χρονοβόρες. Για αυτούς τους λόγους χρειάζεται πολύ καλή προετοιμασία και σχεδιασμός όχι 
μόνο από τον αναισθησιολόγο αλλά και από όλη την ομάδα που θα συμμετέχει 
(αναισθησιολόγους, ακτινολόγους, τεχνικούς, νοσηλευτές).   

Το είδος της αναισθησίας που μπορεί να επιλέξει ο αναισθησιολόγος κυμαίνεται από ήπια 
καταστολή με ενδοφλέβια αναισθητικά και αυτόματη αναπνοή έως πλήρως ελεγχόμενη αναπνοή 
με λαρυγγική μάσκα ή ενδοτραχειακό σωλήνα. Η επιλογή εξαρτάται από τον ασθενή και το 
ιστορικό του, το είδος της παρέμβασης, την θέση του ασθενή στο εξεταστικό τραπέζι, την 
αναμενόμενη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και το πόσο επώδυνη μπορεί να είναι.   

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο 

Τα τελευταία χρόνια στο αιμοδυναμικό εργαστήριο πραγματοποιούνται, εκτός από τις 
κλασσικές στεφανιογραφίες και τοποθετήσεις ενδαγγειακών stent στους στεφανιαίους ασθενείς, 
και ένας σημαντικός αριθμός παρεμβάσεων που παλαιότερα αντιμετωπίζονταν με καρδιο-
χειρουργικές επεμβάσεις στη χειρουργική αίθουσα. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι η διαδερμική 
τοποθέτηση μεταλλικής αορτικής βαλβίδας (TAVI) και η σύγκλειση μεσοκολπικού και οωειδούς 
τρήματος. Οι ασθενείς που επιλέγονται για αυτές τις επεμβάσεις είναι συνήθως με πολλαπλά 
προβλήματα υγείας και προχωρημένης ηλικίας, κυρίως όσοι υπoβάλλονται σε TAVI, στους 
οποίους το ανοιχτό χειρουργείο θα συνοδευόταν από αυξημένη νοσηρότητα και θνητότητα. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις, η μέθοδος εκλογής αναισθησίας είναι η απλή καταστολή που θα 
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εξασφαλίσει άνεση και ηρεμία στον ασθενή και ακινησία για τον παρεμβατικό καρδιολόγο. 
Συγκεκριμένα κατά τη σύγκλειση ελλειμμάτων μεσοκολπικού διαφράγματος που αφορούν 

κυρίως νεότερους και υγιέστερους ασθενείς είναι προτιμότερη η γενική αναισθησία με 
διασωλήνωση γιατί η τεχνική απαιτεί real time διοισοφάγειο υπερηχογραφία.  

Ιδιαίτερης σημασίας στις παρεμβάσεις αυτές είναι η προετοιμασία του χώρου που πρέπει να 
είναι πλήρως εξοπλισμένος όπως είναι οι χειρουργικές αίθουσες όπου πραγματοποιούνται οι 
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.    

Ενδοσκοπικό Εργαστήριο  

Γαστροσκοπήσεις – Κολονοσκοπήσεις 

Στο ενδοσκοπικό εργαστήριο οι αναισθησιολόγοι καλούνται να χορηγήσουν αναισθησία ή 
καταστολή κυρίως σε παιδιατρικούς ασθενείς. Οι ενήλικες ασθενείς στην πλειοψηφία τους είτε δεν 
χρειάζονται καταστολή είτε τους χορηγείται ήπια αγχόλυση από τους ενδοσκόπους. Υπάρχουν 
όμως και κάποιες περιπτώσεις ενήλικων ασθενών που λόγω γενικής κατάστασης ή λόγω της 
πάθησής τους χρειάζονται την συνδρομή του αναισθησιολόγου.  

Η ιδιαιτερότητα της γαστροσκόπησης είναι ότι ο αναισθησιολόγος μοιράζεται τον αεραγωγό 
με τον ενδοσκόπο. Με αποτέλεσμα στις περιπτώσεις της καταστολής με αυτόματη αναπνοή να 
υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την εμφάνιση  άπνοιας, λαρυγγόσπασμου, βρογχόσπασμου 
και υποξυγοναιμίας του ασθενή. 

Από μεγάλες μελέτες που έγιναν φάνηκε ότι τα παιδιά που είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να 
εμφανίσουν επιπλοκές κατά την διάρκεια αναισθησίας ήταν αυτά με μεγαλύτερο κατά ASA score 
και με τη μικρότερη ηλικία. Επίσης οι επιπλοκές ήταν λιγότερες στα παιδιά που έλαβαν γενική 
αναισθησία σε σχέση με εκείνα που έλαβαν καταστολή με αυτόματη αναπνοή. Με βάση λοιπόν τα 
δεδομένα αυτά συχνά ως κριτήριο για την εφαρμογή σε παιδιά καταστολής χωρίς διασωλήνωση 
λαμβάνεται το ASA score ίσο με I, δείκτης σώματος < 95% για την ηλικία του παιδιού και βάρος 
σώματος μεγαλύτερο από 10 κιλά.  

Σε κάθε ασθενή που υποβάλλεται σε ενδοσκόπηση του γαστρεντερικού σωλήνα θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος εισρόφησης. Πολλές από τις παθολογικές καταστάσεις που 
οδηγούν έναν ασθενή στο ενδοσκοπικό εργαστήριο σχετίζονται με πιθανότητα εισρόφησης κατά 
την χορήγηση αναισθησίας όπως αιμορραγία ανώτερου πεπτικού, αχαλασία οισοφάγου, ειλεός. Σε 
αυτές τις καταστάσεις προτείνεται η γενική αναισθησία με τη μέθοδο της ταχείας διασωλήνωσης 
της τραχείας και του ελεγχόμενου αερισμού (rapid sequence induction). 

Κατά τη διάρκεια των κολονοσκοπήσεων τα πράγματα για τον αναισθησιολόγο είναι πιο 
απλά διότι δεν υπάρχει ούτε το φαρυγγικό αντανακλαστικό που πρέπει να κατασταλεί ούτε οι 
γαστρεντερολόγοι δουλεύουν στον αεραγωγό. Επομένως κατά την εξέταση της κολονοσκόπησης  
η καταστολή με αυτόματη αναπνοή είναι πιο ασφαλής τόσο για τους ενήλικες όσο και για τους 
παιδιατρικούς ασθενείς σε σύγκριση με την γαστροσκόπηση.    
  



198 
 

Κίνδυνοι και Προβλήματα  

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί η δυσκολία στην χορήγηση αναισθησίας εκτός χειρουργικής 
αίθουσας σχετίζεται με τον ασθενή, το είδος της παρέμβασης και το περιβάλλον. Συνήθως οι 
αναισθησιολόγοι που δεν έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους περιστατικά υποεκτιμούν το γεγονός 
ότι οι ασθενείς αυτοί, όπως αποδεικνύεται από την βιβλιογραφία, έχουν περισσότερες πιθανότητες 
για επιπλοκές από την αναισθησία από ότι αυτοί που χειρουργούνται στο περιβάλλον της 
χειρουργικής αίθουσας. Είτε πρόκειται για απλές απεικονιστικές εξετάσεις είτε για πολύπλοκες και 
χρονοβόρες παρεμβάσεις κάθε ασθενής, ενήλικας, υπερήλικας ή παιδί, οφείλει να προετοιμάζεται 
για να λάβει γενική  αναισθησία όπως ακριβώς και για τις κλασσικές χειρουργικές επεμβάσεις. 
Επιπλέον πρέπει πάντα να προηγείται συζήτηση όχι μόνο με τον συνάδελφο ιατρό αλλά με όλη την 
ομάδα που θα παρευρίσκεται, σχετικά με την φύση της παρέμβασης καθώς και τον χρόνο και τους 
τεχνικούς περιορισμούς. Όλοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και προετοιμασμένοι ώστε να 
αντιμετωπίσουν κάθε πιθανή ανάγκη  ή επιπλοκή που μπορεί να προκύψει. Άγνωστοι χώροι 
εργασίας, ανεπαρκής εξοπλισμός, φάρμακα και  monitoring, μη εκπαιδευμένο ή ελλιπές 
προσωπικό θέτουν σε κίνδυνο τόσο τον ασθενή όσο και τον υπεύθυνο αναισθησιολόγο σε 
περίπτωση που θα προκύψει κάποια επείγουσα κατάσταση κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

Οι επιπλοκές κατά την NORA μπορεί να είναι από απλές δυσκολίες μέχρι και θάνατο του 
ασθενή. Η πιο συχνή είναι η ανεπαρκής καταστολή και ακολουθούν τα επεισόδια άπνοιας, 
εισρόφησης, υποξαιμίας, αναπνευστική καταστολή, αλλεργικές αντιδράσεις, καρδιαγγειακή 
καταστολή και ανακοπή. Αναλυτικά αναγράφονται στην εικόνα 5. 

 

 

• Death 
• Stridor 
• Wheezing 
• Coughing 
• Aspiration  
• Desaturation  
• Allergic reaction  
• Apnea 15 seconds 
• Cardiac arrest 

 

 

• Hypothermia 
• Laryngospasm 
• Airway obstruction 
• Agilation/delirium 
• Inadequate anesthesia 
• Iv related complications  
• Unplanned intubation 
• Prolonged anesthesia  
• Secretions requiring treatment 
• Unintended deep level of anesthesia 

Εικόνα 5.  Complications of Non-operating Room Anesthesia 
 

Μεταναισθητική φροντίδα 

Μετά την χορήγηση αναισθησίας ή καταστολής σε χώρους εκτός χειρουργικής αίθουσας ο 
ασθενής παρακολουθείται με το βασικό monitoring σε χώρο κατάλληλα εξοπλισμένο. 
Οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια μετά το πέρας της εξέτασης όπως διέγερση, πόνος, 
αναπνευστικές επιπλοκές ή καρδιαγγειακά συμβάματα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ασφαλές 
περιβάλλον και από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η επιστροφή του ασθενούς στο τμήμα νοσηλείας 
του ή η έξοδος από το νοσοκομείο πραγματοποιείται όταν ο εκάστοτε παιδιατρικός ή ενήλικας 
ασθενής πληροί τα κριτήρια της ασφαλούς απομάκρυνσης από την μονάδα μεταναισθητικής 
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φροντίδας. 

Συμπέρασμα 

Όλο και περισσότερες ειδικότητες, όλο και πιο εξειδικευμένες θεραπευτικές ή διαγνωστικές 
εξετάσεις απαιτούν την παρουσία του αναισθησιολόγου και την χορήγηση κάποιας μορφής 
αναισθησίας. Η NORA λοιπόν, όπως γίνεται φανερό, είναι μία συνεχώς εξελισσόμενη 
πραγματικότητα με πολλαπλές απαιτήσεις από τον αναισθησιολόγο. Οι επιπλοκές, όμως σε αυτούς 
τους χώρους εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο καθένας από αυτούς, είναι πιο συχνές 
και πιο σοβαρές σε σύγκριση με αυτές που εμφανίζονται στο πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον του 
κλασικού χειρουργείου. Προς βελτίωση των αναισθησιολογικών υπηρεσιών και αποφυγή των 
επιπλοκών πρέπει να τηρούνται πιστά οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρωτόκολλα ασφαλούς 
χορήγησης καταστολής/αναισθησίας για όλες τις ομάδες και κατηγορίες ασθενών ανεξάρτητα από 
το πόσο απλή μπορεί να είναι η εξέταση. 

Επίσης ο αναισθησιολόγος που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση αυτών των περιστατικών 
πρέπει να έχει εμπειρία στο αντικείμενο και να φροντίζει για την συνεχή εκπαίδευσή του. Τέλος, 
στη NORA περισσότερο ίσως από κάθε άλλη περίπτωση έχει ιδιαίτερη σημασία η καλή 
επικοινωνία και συνεργασία όλης της ομάδας που συμμετέχει. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται 
η ασφάλεια των ασθενών και η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.    
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΔΥΣΚΟΛΟΥ  ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ:  
Ο ΔΥΣΚΟΛΟΣ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ  ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ - Ο  ΔΥΣΚΟΛΟΣ 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ  ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ & ΣΤΗ  ΜΕΘ 

Δέσποινα ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ   
 
 

SUMMARY  

DIFFICULT  AIRWAY  MANAGEMENT: MANAGEMENT OF DIFFICULT AIRWAY  IN 
OBSTETRICS  - MANAGEMENT OF DIFFICULY AIRWAY IN CRITICALLY ILL ADULTS 

Difficult Airway Society DAS, in collaboration with the Obstetric Anaesthetists’ 
Association OAA,  have developed in 2015 guidelines for the management of difficult /failed 
intubation during general anaesthesia in obstetrics. This algorithm presents an overview of 
a. the optimization of  general anesthesia technique applied in the obstetric patient, 
emphasizing in good preparation and planning, good communication of the group, 
prevention of rapid oxygen desaturation, limitation of intubation attempts to two, and early 
release of cricoid pressure, b. the management of failed intubation, by early 2nd generation 
supraglottic airway insertion and oxygenation maintenance, and c. the management of the 
situation “can’t intubate-can’t oxygenate” by front-of-neck-access.  

On the other hand, Difficult Airway Society DAS has developed in 2018 an algorithm 
for the management of the difficult airway in critically ill patients, in all hospital locations 
including ICU, as a respond to the NAP4 results of major complication and deaths due to 
airway management inefficiency in extremely vulnerable patients. It is also recognized  that 
the main reason of this management inefficiency is the human factor, so they stress the role of 
airway team with  common ideas, good preparation and planning and above all effective 
communication throughout airway management. This management should include 
preoxygeneation and continuous oxygenation, modified rapid sequence induction, limitation 
of intubation attempts with early videolaryngoscope use, airway rescue with supraglottic 
devices, early failure recognition and front-of-neck-access as final rescue technique. 
 

Key words: difficult airway, tracheal intubation, obstetrics, critically ill patients, can’t 
intubate – can’t oxygenate, rescue techniques, front-of-neck-access.  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η αποτελεσματική διαχείριση του αεραγωγού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενέργειες 
της καθημερινής πρακτικής του Αναισθησιολόγου, τόσο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ή 
επειγόντων επεμβάσεων, όσο και στην επείγουσα ιατρική και στην εντατική θεραπεία. Ο δύσκολος 
αεραγωγός εξακολουθεί έως και σήμερα να προκαλεί ανασφάλεια, και να αποτελεί πεδίο συνεχούς  
αναζήτησης λύσεων για την αντιμετώπισή του. Και παρά το γεγονός ότι η βρετανική Εταιρεία 
Δύσκολου Αεραγωγού (Difficult Airway Society DAS) έχει εκδώσει, ήδη από το 2004, επίσημες 
οδηγίες διαχείρισης του μη προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες, οι οποίες είχαν 
ευρεία διάδοση και καθολική πανευρωπαϊκή αποδοχή, τα αποτελέσματα του 4ου National Audit 
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Project (NAP4, 2011) απέδειξαν ότι σήμερα, ακόμα και με την παρουσία αυτών των οδηγιών, 
εξακολουθούν να καταγράφονται ανεπιθύμητα συμβάματα που αφορούν στον αεραγωγό και στην 
ανεπιτυχή διαχείρισή του, τα οποία οφείλονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, και πιο 
συγκεκριμένα στην έλλειψη σχεδιασμού, στην ελλιπή εκπαίδευση και στην κακή επικοινωνία των 
εμπλεκόμενων.  

Στην πορεία των χρόνων η DAS αναγνώρισε ότι ειδικά στη μαιευτική η διαχείριση του 
δύσκολου αεραγωγού των επιτόκων απαιτεί μοναδικές δεξιότητες, τόσο εξαιτίας των ανατομικών 
και φυσιολογικών μεταβολών που προκαλεί η κύηση και που επιδεινώνουν το πρόβλημα, όσο και 
εξαιτίας της επείγουσας  φύσης του τοκετού. Έτσι, το 2015 ανακοίνωσε για πρώτη φορά 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της δύσκολης και ανεπιτυχούς διασωλήνωσης κατά τη 
μαιευτική αναισθησία.  

Παράλληλα, η NAP4 (2011) ανέδειξε σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση του αεραγωγού 
ευπαθών ασθενών ιδίως στη ΜΕΘ, που οδήγησαν σε εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών και θανάτων, 
ενώ αναγνώρισε ότι για την καλή έκβαση μιας «επείγουσας» διαχείρισης αεραγωγού σημαντικό 
ρόλο παίζει όχι μόνο η ενσωμάτωση νέων συσκευών ή εξελιγμένων δεξιοτήτων, αλλά κυρίως η 
σωστή συνεργασία της «ομάδας αεραγωγού», που πρέπει να έχει παρόμοιες αντιλήψεις και να 
επικοινωνεί ουσιαστικά. Έτσι, το 2018 η  DAS, σε συνεργασία με το National Tracheostomy 
Safety Project, την Intensive Care Society και το Royal College of Anaesthetists εκδίδει 
κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της δύσκολης ενδοτραχειακής διασωλήνωσης σε βαρέως 
πάσχοντες ασθενείς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και σε κάθε χώρο του νοσοκομείου εκτός 
χειρουργείου. Οι οδηγίες αυτές παρουσιάζουν μία καθολική στρατηγική βελτιστοποίησης της 
οξυγόνωσης και της αποτελεσματικής διαχείρισης του αεραγωγού βαρέως πασχόντων ασθενών.  
 

Η διαχείριση του δύσκολου μαιευτικού  αεραγωγού - Κατευθυντήριες οδηγίες DAS 2015 
 

Η βρετανική Obstetric Anaesthesia Association-OAA, σε συνεργασία με την DAS,  
ανέπτυξαν το 2015 τις πρώτες εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για μαιευτικά περιστατικά, για την 
ασφαλή αντιμετώπιση του δύσκολου μαιευτικού αεραγωγού και της αποτυχημένης 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης κατά τη γενική αναισθησία εγκύων γυναικών. Οι οδηγίες αυτές 
αποτελούνται από 4 διαφορετικούς αλγόριθμους και 2 πίνακες. Ο πρώτος και ενιαίος αλγόριθμος 
(Διάγραμμα 1) παρέχει τη συνολική εικόνα, η οποία περιγράφεται αναλυτικότερα στους 
υπόλοιπους τρεις επιμέρους αλγόριθμους. 
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Διάγραμμα  1. Γενικός  αλγόριθμος μαιευτικής γενικής αναισθησίας και αποτυχίας  
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης. 

 

Ο Αλγόριθμος 1 (Διάγραμμα 2) παρέχει ένα γενικό πλαίσιο ενεργειών, που πρέπει να 
εφαρμοστούν, ώστε να βελτιστοποιηθεί η τεχνική και η ασφάλεια της γενικής αναισθησίας για την 
επίτοκο. Σε αυτόν δίνεται έμφαση στην ενδελεχή προεγχειρητική προετοιμασία της επιτόκου, στο 
σχεδιασμό του πλάνου ενεργειών και στη διεπιστημονική επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της 
ομάδας σε περίπτωση εμφανιζόμενης δυσκολίας, στην ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία με 
ταυτόχρονη πρόληψη της πιθανότητας εμφάνισης αποκορεσμού και στον περιορισμό των 
προσπαθειών διασωλήνωσης σε δύο (2).  
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Διάγραμμα  2. Αλγόριθμος 1  για  την  ασφαλή  μαιευτική  γενική αναισθησία  και διασωλήνωση. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η σωστή προεγχειρητική προετοιμασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την 

εκτίμηση του αεραγωγού, την κατάσταση προεγχειρητικής νηστείας και τη χορήγηση 
προφυλακτικής αγωγής με αντιόξινα. Ο σχεδιασμός του πλάνου ενεργειών και η διεπιστημονική 
επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας  περιλαμβάνει τον έλεγχο της λίστας ελέγχου του WHO, τον 
εντοπισμό εκ των προτέρων εξειδικευμένης βοήθειας, εφόσον απαιτηθεί, την οργάνωση του 
εξοπλισμού δύσκολης διασωλήνωσης, και τη συζήτηση για την πιθανότητα αφύπνισης και 
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αλλαγής του πλάνου αναισθησίας της επιτόκου, σε περίπτωση αποτυχίας διασωλήνωσης.  
Αναφορικά με την ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία, σημαντικά σημεία είναι ο έλεγχος του 
εξοπλισμού, η εξασφάλιση καλής φλεβικής οδού, η βελτιστοποίηση της θέσης της κεφαλής και 
του σώματος, όπου προκρίνεται η τοποθέτηση της επιτόκου με το κεφάλι και το θώρακα ψηλά 
(ramp position) και με το σώμα σε αριστερή πλάγια θέση, η καλή προοξυγόνωση, η εφαρμογή 
ήπιας κρικοειδικής πίεσης (10 έως 30Ν), χορήγηση κατάλληλων δόσεων εισαγωγής στην 
αναισθησία και νευρομυϊκού αποκλεισμού και η απόφαση για αερισμό με θετικές πιέσεις, εφόσον 
απαιτηθεί.  

Έτσι, κατά την 1η προσπάθεια διασωλήνωσης, και εφόσον η άμεση λαρυγγοσκόπηση δεν 
παρέχει ικανοποιητική εικόνα, σημαντική είναι η βελτιστοποίηση της θέσης της κεφαλής, η 
έγκαιρη αναθεώρηση της κρικοειδικής πίεσης, η εφαρμογή εξωτερικού χειρισμού στο λάρυγγα 
(BURP), και η χρήση ελαστικού κηρίου (bougie). Επί αποτυχίας σωστής τοποθέτησης του 
ενδοτραχειακού σωλήνα, απαραίτητη θεωρείται η ταχεία επάνοδος σε αερισμό με μάσκα και ασκό, 
ενώ η 2η προσπάθεια διασωλήνωσης πρέπει να περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικού 
λαρυγγοσκοπίου και την πλήρη άρση της κρικοειδικής πίεσης. Εφόσον και αυτή η προσπάθεια 
αποτύχει, η 3η λαρυγγοσκόπηση επιτρέπεται να γίνει μόνον από διαφορετικό άτομο και πολύ 
έμπειρο αναισθησιολόγο. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχώς ο 
αποτελεσματικός αερισμός με μάσκα και ασκό.  

 
Ο Αλγόριθμος 2 (Διάγραμμα 3) περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των αποτυχημένων 

προσπαθειών ενδοτραχειακής διασωλήνωσης του Αλγόριθμου 1. Συγκεκριμένα, σημαντική 
θεωρείται η δήλωση αποτυχίας στην ομάδα, η έγκαιρη τοποθέτηση υπεργλωττιδικής συσκευής 
αερισμού ΥΣΑ  2ης γενιάς, η πλήρης άρση της κρικοειδικής πίεσης κατά την τοποθέτησή της, και 
κυρίως η διατήρηση της οξυγόνωσης κάθε στιγμή. Σε περίπτωση αποτυχίας τοποθέτησης ΥΣΑ 
ύψιστης σημασίας θεωρείται η εξασφάλιση αποτελεσματικού αερισμού με μάσκα και ασκό με 
ταυτόχρονη χρήση βοηθημάτων. Τελικά, η επαρκής ή μη οξυγόνωση θα καθορίσει τα επόμενα 
βήματα, δηλαδή σε επιτυχή οξυγόνωση τη συνέχιση της επέμβασης ή την αφύπνιση, ενώ σε 
αναποτελεσματική οξυγόνωση τη γρήγορη μετάβαση στις διασωστικές ενέργειες του Αλγόριθμου 
3 «CICO». 

 
Ο Αλγόριθμος 3 (Διάγραμμα 4) περιγράφει την αντιμετώπιση της κατάστασης «CICO: δεν 

μπορώ να διασωληνώσω, δεν μπορώ να αερίσω» και της επείγουσας προσπέλασης του αεραγωγού 
από την πρόσθια τραχηλική χώρα (FONA: Front-of-Neck Airway). Έτσι, σε ταχεία αποκατάσταση 
της οξυγόνωσης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Έτσι, σε αποκατάσταση της οξυγόνωσης 
συνεχίζεται η επέμβαση με  ή χωρίς αφύπνιση της ασθενούς (σε αφύπνιση σκεφτόμαστε την 
αλλαγή του πλάνου αναισθησίας), ενώ στη δραματική περίπτωση της αποτυχίας οξυγόνωσης θα 
πρέπει να εκτελεστεί υπερεπείγουσα καισαρική και να εφαρμοστεί στην επίτοκο Εξειδικευμένη 
Υποστήριξη της Ζωής. 
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Διάγραμμα  3. Αλγόριθμος 2  για  την  αποτυχία της μαιευτικής ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης. 
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Ο Πίνακας 1 (Πίνακας 1) αποτελεί ένα εργαλείο εκτίμησης των παραγόντων που 
σχετίζονται με την απόφαση  να αφυπνίσουμε την επίτοκο ή να προχωρήσουμε, εφόσον αποτύχει 
η διασωλήνωση.  Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι επείγουσες καταστάσεις που σχετίζονται με 
τη μητέρα ή το έμβρυο, η εμπειρία του αναισθησιολόγου, η παχυσαρκία της επιτόκου, ο κίνδυνος 
εισρόφησης, χειρουργικοί παράγοντες όπως αναμενόμενη μεγάλη αιμορραγία ή πιθανή δυσκολία 
στην εφαρμογή  εναλλακτικής μορφής αναισθησίας (περιοχική). Από την άλλη, την απόφαση 
συνέχισης ή μη της επέμβασης θα καθορίσουν και παράγοντες που ανακύπτουν μετά την εισαγωγή 
στην αναισθησία και σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση και εξασφάλιση του 
αεραγωγού, κυρίως τη δυνατότητα διατήρησης της οξυγόνωσης.  

Διάγραμμα  3. Αλγόριθμος 2  για  την  αποτυχία της μαιευτικής ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης. 
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 Πίνακας  1.  Κριτήρια λήψης αποφάσεων για  τη  συνέχισης ή μη της μαιευτικής  επέμβασης. 
 

 

Τέλος, ο Πίνακας 2 (Διάγραμμα 6) δίνει πρακτικές οδηγίες πώς να αφυπνίσουμε και πώς να 
διαχειριστούμε την επίτοκο μετά την αφύπνιση, ή με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε με τη 
χειρουργική επέμβαση, εφόσον αποτύχει η προσπάθεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης της 
επιτόκου. 

Πίνακας  2. Οδηγίες  για τη διαχείριση της επιτόκου μετά την αποτυχία διασωλήνωσης. 
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Συμπερασματικά, οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν τα βασικά βήματα 
για την ασφαλή διαχείριση της μαιευτικής γενικής αναισθησίας, σε μία προσπάθεια μείωσης της 
επίπτωσης της αποτυχημένης διασωλήνωσης, και με μικρές ελευθερίες αποφάσεων. Ο Αλγόριθμος 
1 εστιάζει κυρίως σε σημεία ελέγχου κατά την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τη χορήγηση 
αναισθησίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Λίστας Ελέγχου του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας WHO για τη Χειρουργική Ασφάλεια. Ο Πίνακας 1 παρέχει τη δυνατότητα  
μίας πιο δομημένης εκτίμησης όλων των παραγόντων που θα επηρεάσουν την απόφαση για 
αφύπνιση ή συνέχιση της επέμβασης, μετά από ανεπιτυχή διασωλήνωση (Αλγόριθμος 2), ή την 
εφαρμογή επεμβατικού αεραγωγού (Αλγόριθμος 3). Τέλος, ο στόχος είναι να αποτελέσουν οι 
συγκεκριμένες οδηγίες εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης, για την αποφυγή αποτυχίας 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης στη μαιευτική αναισθησία. 

Η διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και στη ΜΕΘ - 
Κατευθυντήριες οδηγίες DAS 2018. 

Μετά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών της DAS διαχείρισης μη 
προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες το 2015, η διαχείριση του αεραγωγού 
μεταμορφώθηκε πλήρως. Παρόλα αυτά, οι αναφορές του NAP4 (2011) κατέγραψαν υψηλά 
ποσοστά επιπλοκών και σοβαρές ανεπάρκειες, κυρίως κατά τη διαχείριση του αεραγωγού σε 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Μπορεί η DAS να 
εξέδωσε οδηγίες για ειδικές κατηγορίες ασθενών (επίτοκες, παιδιά), εντούτοις αυτές δεν 
αφορούσαν σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς, οι οποίοι υπάρχουν σε μεγάλο ποσοστό και σε κάθε 
σημείο του νοσοκομείου. Έτσι, οι νέες οδηγίες της DAS του 2018 περιγράφουν την ενδεικνυόμενη 
στρατηγική για τη βελτίωση της οξυγόνωσης, τη σωστή διαχείριση του αεραγωγού και την επιτυχή 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση των βαρέως πασχόντων ασθενών στα τμήματα και κυρίως στις 
ΜΕΘ. Αναγνωρίζεται ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, και όχι 
μόνο στην απλή ενσωμάτωση νέων συσκευών ή τεχνικών διαχείρισης. Σημαντικά σημεία της 
αποτελεσματικής διαχείρισης θεωρούνται η εφαρμογή προοξυγόνωσης και διατήρηση 
οξυγόνωσης, η τροποποίηση της ταχείας εισαγωγής, η μείωση του αριθμού προσπαθειών 
διασωλήνωσης με τη χρήση video-λαρυγγοσκοπίου από την πρώτη κιόλας προσπάθεια, η πρώιμη 
αναγνώριση της αποτυχίας και η έγκαιρη μετάβαση στα επόμενα βήματα του Αλγορίθμου, και 
κυρίως η διάσωση του αεραγωγού με χρήση υπεργλωττιδικών συσκευών 2ης γενιάς ή με πρόσθια 
τραχηλική προσπέλαση (FONA) και εφαρμογή τεχνικής κρικο-θυρεοειδοτομής με νυστέρι-bougie-
τραχειοσωλήνα. Τέλος, καθώς οι περισσότερες επιπλοκές σε αυτούς τους ασθενείς αφορούν στο 
χρόνο μετά τη διασωλήνωση, ύψιστης σημασίας θεωρείται η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής 
μετατόπισης ή απόφραξης του τραχειοσωλήνα. Επίσης, αναγνωρίζεται ότι τα κύρια προβλήματα 
διαχείρισης του αεραγωγού αυτών των ασθενών αφορούν σε έλλειψη εξοπλισμού, monitoring ή 
εκπαίδευσης, σε κακή ομαδική συνεργασία και έλλειψη επικοινωνίας ή σε αστοχία έγκαιρης 
αναγνώρισης της πιθανής δυσκολίας του αεραγωγού και των συνοδών αναπνευστικών / 
καρδιαγγειακών προβλημάτων. Τελικά, οι οδηγίες αποσκοπούν στο να δημιουργήσουν μία αλλαγή 
στη νοοτροπία, τόσο των γιατρών όσο και των οργανισμών των νοσοκομείων, αναφορικά με τη 
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Πίνακας 3. Το MACOCHA score.  
Higgs A. et al (2018). Br J Anaesth. 
 

 
 
 

σημασία της προετοιμασίας, της σωστής ομαδικής εργασίας/επικοινωνίας και της κατάλληλης 
εκπαίδευσης. 

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος τονίζει τη σημασία της αρχικής εκτίμησης του αεραγωγού. Η 
εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει τον κίνδυνο δύσκολης διασωλήνωσης, τους κινδύνους 
δυσκολίας στην εφαρμογή τεχνικών διάσωσης και τον κίνδυνο εισρόφησης. Παρόλο που οι 
δείκτες αναγνώρισης δυσκολίας στη διασωλήνωση έχουν χαμηλή προγνωστική αξία και 
ευαισθησία, η εκτίμηση πιθανής δυσκολίας στη διασωλήνωση στοχεύει κυρίως στον καλύτερο 
σχεδιασμό των ενεργειών, και συστήνεται ανεπιφύλακτα ακόμα και στις πιο επείγουσες 
καταστάσεις. Το πιο επίσημο εργαλείο εκτίμησης του 
αεραγωγού στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς 
θεωρείται το MACOCHA score (Πίνακας 3). 
Σύμφωνα με αυτό εκτιμώνται 7 παράγοντες από 3 
διαφορετικές πηγές, την ανατομία του ασθενή, την 
υποκείμενη παθολογία του, και αυτόν που θα 
εκτελέσει τη διασωλήνωση. Score > 3 προβλέπει 
δυσκολία στη διασωλήνωση. Επίσης, η βελτίωση των 
αιμοδυναμικών παραμέτρων πριν τη διασωλήνωση 
μπορεί  να βελτιώσει την έκβαση των ασθενών, οπότε 
πρέπει να εκτιμάται ο βαθμός καρδιο-αναπνευστικής 
ανεπάρκειας.    

Αρχικό Πλάνο: προετοιμασία, προοξυγόνωση, εισαγωγή στην αναισθησία  

Το πρώτο βήμα του αρχικού πλάνου είναι η συγκέντρωση της ομάδας, ώστε να συμμετέχει 
ενεργά στον έλεγχο των σημείων της επίσημης λίστας ελέγχου (Πίνακας 4). Ο αρχηγός αναθέτει 
ρόλους, ελέγχει ότι το κάθε μέλος  γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, επικοινωνεί τις ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν στα Πλάνα Α, Β/Γ και Δ, και ζητά τις απόψεις της ομάδας για δυνητικά 
προβλήματα. Επίσης, σε αυτό το στάδιο γίνεται προετοιμασία του εξοπλισμού, των φαρμάκων, 
και ανασκοπείται ο επίσημος Αλγόριθμος. 

Ακολούθως, σύμφωνα με το αρχικό βήμα του Αλγόριθμου, θα πρέπει να γίνουν κάποιες 
απαραίτητες αρχικές ενέργειες, που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή διασωλήνωση. Αυτές είναι η 
τοποθέτηση του ασθενούς σε σωστή θέση,  δηλαδή η ανύψωση  του κεφαλιού κατά 25-30ο (sniffing 
position), ή η τοποθέτηση σε θέση ramp σε παχύσαρκους ασθενείς, η εφαρμογή πλήρους 
monitoring, δηλαδή οξυμετρίας, κυματομορφής καπνογραφίας, αρτηριακής πίεσης, καρδιακής 
συχνότητας, ΗΚΓ, και ΕΤΟ2, η προοξυγόνωση και συνεχής διατήρηση οξυγόνωσης με στεγανή 
τοποθέτηση προσωπίδας και χορήγηση 100% Ο2 στα 10-15l/min για 3min, ή  χρήση κυκλώματος 
με ρύθμιση της βαλβίδας εκπνοής για την εφαρμογή CPAP ή η χορήγηση 100% Ο2 στα 15l/min, 
μέσω ρινικής ή παρειακής κάνουλας κατά τη διάρκεια της άπνοιας, και η τήρηση και καταγραφή 
χρόνου, που επιτρέπει την αναγνώριση της κατανάλωσης πολύτιμου χρόνου από τις 
παρατεταμένες προσπάθειες. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία θα πρέπει να γίνει σωστή 
επιλογή φαρμάκων και να δοθεί έμφαση στην αποφυγή πιθανής αναγωγής και εισρόφησης, με 
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τροποποίηση  της «ταχείας εισαγωγής στην αναισθησία» και με διακοπή της εντερικής σίτισης, 
αναρρόφηση του γαστρικού περιεχομένου και εφαρμογή κρικοειδικής πίεσης. Συστήνεται η 
ενδοφλέβια εισαγωγή στην αναισθησία και η επιλογή φαρμάκων ανάλογα με την αιμοδυναμική 
κατάσταση του ασθενή,  η χορήγηση νευρομυϊκού αποκλειστή ταχείας δράσης, η διατήρηση της 
οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια διασωλήνωσης, η εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών λαρυγγο-
σκόπησης, η χρήση video-λαρυγγοσκοπίου από την αρχή ώστε να αναγνωριστούν ταχέως οι δομές 
του λάρυγγα από όλη την ομάδα και η επιβεβαίωση της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα με 
καπνογραφία.  

 

Πίνακας 4. Λίστα ελέγχου διασωλήνωσης βαρέως πασχόντων ασθενών.  
Higgs A. et al (2018). Br J Anaesth.  

 

 
  

Πλάνο Α: αερισμός με προσωπίδα, λαρυγγοσκόπηση, απόπειρα διασωλήνωσης 

Το επόμενο βήμα στον Αλγόριθμο είναι το Πλάνο Α, όπου μετά την εισαγωγή στην 
αναισθησία θα ακολουθήσει αερισμός με μάσκα και ασκό και θα επιχειρηθεί διασωλήνωση. 
Ακολουθεί η λαρυγγοσκόπηση, όπου ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη σύντομης και ατραυματικής 
διασωλήνωσης με το μικρότερο αριθμό προσπαθειών. Επιτρέπονται έως 3 προσπάθειες 
λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης, με ταυτόχρονο συνεχή εμπλουτισμό οξυγόνου και αερισμό 
με προσωπίδα και ασκό για τουλάχιστον 3min μεταξύ των προσπαθειών. Γενικά προκρίνεται η 
πρώιμη χρήση video-λαρυγγοσκοπίου από την 1η κιόλας προσπάθεια, καθώς αυξάνει τις 
πιθανότητες επιτυχούς διασωλήνωσης, ενώ επιτρέπει να γίνουν ορατές οι δομές του λάρυγγα από 
όλη την ομάδα. Σημαντικά σημεία είναι η χρήση νευρομυϊκού αποκλεισμού, η εφαρμογή 
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χειρισμών επί της τραχείας και η μερική άρση της κρικοειδικής πίεσης. Η επιβεβαίωση της 
σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα γίνεται με τη χρήση καπνογραφίας και καταγραφή 
κυματομορφής σε πραγματικό χρόνο, ενώ αποτελεί δείκτη αποτελεσματικής καρδιοπνευμονικής 
αναζωογόνησης, σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής. Σε αδυναμία αναγνώρισης των δομών του 
λάρυγγα ή/και προώθησης του τραχειοσωλήνα εντός της τραχείας, αυτό θα πρέπει υποχρεωτικά να 
δηλωθεί σε όλη την ομάδα, να επιχειρηθεί video-λαρυγγοσκόπηση, εφόσον δεν έχει γίνει ήδη, και 
κυρίως να υπάρχει  ετοιμότητα για χρήση του set FONA.  

Πλάνο Β/Γ: διασωστική οξυγόνωση με χρήση ΥΣΑ ή προσωπίδας, μετά από αποτυχημένη 
διασωλήνωση  

Το επόμενο βήμα στον Αλγόριθμο είναι το Πλάνο Β/Γ της διασωστικής οξυγόνωσης. Στους 
βαρέως πάσχοντες ασθενείς αποτυχημένη διασωλήνωση μπορεί να υπάρξει σε ποσοστό έως 
30%, που θα οδηγήσει σε σοβαρή υποξυγοναιμία (<80%). Έτσι, προτεραιότητα είναι η 
αποκατάσταση της οξυγόνωσης, η οποία δεν είναι πάντα εύκολη. Επιλογή εκλογής είναι η χρήση 
ΥΣΑ 2ης γενιάς ή εναλλακτικά προσωπίδα αερισμού και ασκός. Η επιτυχής επανοξυγόνωση δίνει 
την ευκαιρία για ανασύνταξη και επιλογή του καλύτερου επόμενου βήματος για τον ασθενή.  

Οι παλαιότεροι αλγόριθμοι θεωρούσαν το Πλάνο Β ως το στάδιο διασωστικού αερισμού με 
χρήση ΥΣΑ, και το Πλάνο Γ ως το στάδιο τελικής προσπάθειας αερισμού μέσω προσωπίδας. 
Σήμερα αναγνωρίζεται ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι τεχνητός, και στην πράξη ο γιατρός 
αναζητά μόνο έναν αποτελεσματικό τρόπο αερισμού, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που διαθέτει, 
καθώς ο διαθέσιμος χρόνος αποκατάστασης της οξυγόνωσης είναι πολύ περιορισμένος, 
καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη έγκαιρης πρόσθιας τραχηλικής προσπέλασης (FONA), σε 
περίπτωση αποτυχίας σε αυτό το πλάνο. Έτσι, επιτρέπονται έως 3 προσπάθειες επιτυχούς 
αερισμού, κατά τις οποίες πρέπει να σκεφτούμε την αλλαγή τύπου ή μεγέθους ΥΣΑ, την αλλαγή 
ατόμου που εκτελεί την προσπάθεια, ή και εξωτερικούς χειρισμούς επί της τραχείας.  Παράλληλα, 
θα πρέπει να ανοιχτεί το set FONA, ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Εφόσον ο αερισμός είναι 
επιτυχής, αυτό δίνει χρόνο για σκέψη και για επικοινωνία των επιλογών με όλη την ομάδα. Οι 
επιλογές μπορεί να είναι η αφύπνιση του ασθενή, η αναζήτηση ειδικού, ή η απόπειρα 
διασωλήνωσης μέσω ΥΣΑ. Εφόσον κάθε προσπάθεια αποτύχει, τότε θα  πρέπει να δηλωθεί στην 
ομάδα η  κατάσταση CICO «δεν μπορώ να διασωληνώσω – δεν μπορώ να οξυγονώσω». 

Πλάνο Δ: Κατάσταση CICO «δεν μπορώ να αερίσω – δεν μπορώ να διασωληνώσω» - 
Πρόσθια τραχηλική προσπέλαση FONA (front-of-neck-access) 

Εφόσον οι προσπάθειες διασωλήνωσης και αερισμού μέσω ΥΣΑ ή προσωπίδας 
αποτύχουν, η επόμενη μοναδική επιλογή διάσωσης είναι η FONA. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί 
το κατάλληλο set για εκτέλεση κρικοθυρεοειδοτομής με νυστέρι – bougie – τραχειοσωλήνα. 
Προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση της τεχνικής είναι η εξασφάλιση έκτασης κεφαλής-
τραχήλου, η πλήρης ακινησία του ασθενή με χορήγηση νευρομυϊκού αποκλεισμού και η 
διατήρηση οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της τεχνικής. Σε περίπτωση που κληθεί άλλος 
ειδικός, αυτός έχει το δικαίωμα να κάνει άλλη μία προσπάθεια λαρυγγοσκόπησης, αερισμού μέσω 
ΥΣΑ ή προσωπίδας, ή να εφαρμόσει εναλλακτικές τεχνικές FONA.  
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Τέλος, για κάθε βαρέως πάσχοντα  ασθενή που εμφάνισε δυσκολία στη διασωλήνωση ή και 
στον αερισμό με ΥΣΑ ή προσωπίδα, σημαντική είναι η δημιουργία «κάρτας συναγερμού», που θα 
προειδοποιεί συναδέλφους για μελλοντικές προσπάθειες διασωλήνωσης, αλλά και η ενημέρωση 
του ίδιου του ασθενή και της οικογένειας του για το εμφανιζόμενο πρόβλημα.   

Ο συνολικός Αλγόριθμος, με τα επιμέρους Πλάνα Α, Β/Γ και Δ ενεργειών για την 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση βαρέως πασχόντων ασθενών και στη ΜΕΘ, φαίνονται στο 
Διάγραμμα 5, ενώ το επιμέρους σενάριο CICO αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 6.  

 

            

Διάγραμμα  5. Αλγόριθμος  δύσκολης  ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς. 
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Διάγραμμα  6. Διαχείριση  σεναρίου «δεν μπορώ να διασωληνώσω – δεν μπορώ να αερίσω»  
σε βαρέως πάσχοντες  ασθενείς. 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ DAS 2015  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

 

Εμμανουήλ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ - Έλενα ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 

H κλινική πρακτική έχει αλλάξει κατά πολύ από τότε που εκδόθηκαν οι πρώτες οδηγίες για 
την αντιμετώπιση του μη αναμενόμενου δύσκολου αεραγωγού, το 2004, από την DAS (Difficult 
Airway Society). 

Το NAP4 (National Audit Project of Royal College of Anaesthetists, 2011) παρείχε 
λεπτομερείς πληροφορίες για τα φτωχά αποτελέσματα της αντιμετώπισης του αεραγωγού και 
υπογράμμισε ανεπάρκειες στην κρίση, στην επικοινωνία, στο σχεδιασμό, στον εξοπλισμό και στην 
εκπαίδευση των αναισθησιολόγων. 

Αυτές οι επικαιροποιημένες οδηγίες παρέχουν μια διαδοχική σειρά οδηγιών που πρέπει να 
γίνουν όταν αποτύχει η διασωλήνωση και σχεδιάστηκαν ώστε να δώσουν προτεραιότητα στη 
οξυγόνωση του ασθενή και να περιορίσουν τον αριθμό των προσπαθειών, ώστε να 
ελαχιστοποιήσουν το τραύμα και τις επιπλοκές. Η βασική αρχή ότι ο αναισθησιολόγος πρέπει να 
έχει εφεδρικά πλάνα πριν ξεκινήσει τις αρχικές ενέργειες, ισχύει ακόμα.  

ΣΚΟΠΟΣ των οδηγιών είναι να παρέχουν μια συγκροτημένη απάντηση σε μια απειλητική 
για τη ζωή κατάσταση περιορίζοντας τον αριθμό των προσπαθειών, ενθαρρύνουν τη δήλωση 
αποτυχίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη πρακτική και τις πρόσφατες εξελίξεις. 

Είναι πλέον κοινά αποδεκτό ότι οι αναισθησιολόγοι δεν δουλεύουν απομονωμένοι και ότι ο 
ρόλος του βοηθού αναισθησιολόγου είναι σημαντικός  στην έκβαση της κρίσης στον αεραγωγό. 

Οι οδηγίες παρέχουν βαθμίδες, ώστε η αναισθησιολογική ομάδα να πάρει την σωστή 
απόφαση περιορίζοντας τον αριθμό των προσπαθειών, ενθαρρύνουν τη δήλωση αποτυχίας 
τοποθέτησης υπεργλωττιδικής συσκευής, ακόμα και αν αερίζεται ο ασθενής με προσωπίδα και 
τότε ρητά προτείνουν παύση και σκέψη για το πως θα προχωρήσει η αναισθησιολογική ομάδα. 

Οι αναισθησιολόγοι και οι βοηθοί τους πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνικές 
και τον εξοπλισμό που περιγράφονται. Αυτό μπορεί να απαιτεί την απόκτηση νέων ικανοτήτων, 
αλλά και τη συχνή εξάσκηση αυτών, ακόμα και για έμπειρους αναισθησιολόγους. 

Ο αλγόριθμος της DAS 2015 Διαχείρισης του μη προβλεπόμενου Δύσκολου Αεραγωγού σε 
ενήλικες είναι  ο ακόλουθος: 
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Tα βήματα του αλγόριθμου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:  

ΠΛΑΝΟ Α 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΑΝΟΥ Α: 
• Προτεραιότητα η διατήρηση της οξυγόνωσης. 
• Επιδιώκεται η βέλτιστη θέση κεφαλής - λαιμού. 
• Προοξυγόνωση σε όλους τους ασθενείς. 
• Τεχνικές απνοϊκής οξυγόνωσης συστήνονται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. 
• Απαραίτητη η επαρκής μυοχάλαση του ασθενή 
• Σημαντικός ο ρόλος του βιντεολαρυγγοσκοπιου. 
• Μέγιστος αριθμός προσπαθειών: 3+1. 
• Συστήνεται άρση της πίεσης κρικοειδούς σε δύσκολη διασωλήνωση. 

Ο στόχος του αρχικού Σχεδίου Α είναι ο αερισμός με ασκό και προσωπίδα και η 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Για να τα επιτύχουμε αυτά έχουμε 3 προσπάθειες, κατά τη 
διάρκεια των οποίων, εφόσον συναντήσουμε δυσκολία, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια από την 
αρχή, ενώ μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε όποιο από τα επικουρικά μέσα διαθέτουμε και 
επιλέξουμε (π.χ. σκληρός οδηγός, ελαστικό κηρίο). Σε αυτές τις τρεις (3) προσπάθειες 
προσμετράμε και την προσπάθεια διασωλήνωσης με το video-λαρυγγοσκόπιο. Επίσης σε 
περίπτωση που ο ασθενής έχει γεμάτο στομάχι (όπως σε περίπτωση επείγοντος χειρουργείου) 
επιτρέπεται (νομιμοποιείται) η άρση της πίεσης επί του κρικοειδή χόνδρου.  

Αρχικά θα πρέπει να μεριμνήσουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες πριν 
επιχειρήσουμε τη διασωλήνωση της τραχείας. Οι βέλτιστες συνθήκες περιλαμβάνουν:  

• Σωστή θέση κεφαλής  
• Καλή προοξυγόνωση  
• Απνοϊκή οξυγόνωση  
• Επαρκής μυοχάλαση  
• Διατήρηση οξυγόνωσης  

Σε περίπτωση αποτυχίας διασωλήνωσης στις πρώτες 3 προσπάθειες, επιτρέπεται να γίνει και 
τέταρτη (4η) προσπάθεια, από κάποιον πιο έμπειρο αναισθησιολόγο.  

Αν δεν επιτευχθεί διασωλήνωση και με την 4η προσπάθεια, τότε θα πρέπει να δηλώσουμε 
την αποτυχία και να προχωρήσουμε στο σχέδιο Β. 
 

ΠΛΑΝΟ Β 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΑΝΟΥ Β 
•  Δηλώνεται πρώτα η αποτυχία διασωλήνωσης. 

•  Στόχος η οξυγόνωση μέσω ΥΣΑ. 

•  Συστήνονται maximum 3 προσπάθειες τοποθέτησης ΥΣΑ. 

•  Στην ταχεία διασωλήνωση, σε δυσκολία τοποθέτησης ΥΣΑ, επιτρέπεται η άρση του χειρισμού 
Sellick 

• Δεν συστήνονται τυφλές τεχνικές διασωλήνωσης μέσω ΥΣΑ. 
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Σε αυτό το βήμα ο κύριος στόχος μας τροποποιείται, και είναι ουσιαστικά η διατήρηση της 
οξυγόνωσης του ασθενή, που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μιας υπεργλωττιδικής συσκευής 
κατά προτίμηση δεύτερης γενιάς. Με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε χρόνο για σκέψη. 
 

Επιλογή ΥΣΑ 2ης γενιάς – Οι λόγοι:  

Η επιλογή τοποθέτησης ΥΣΑ 2ης γενιάς, πέρα από το γεγονός ότι μας δίνει τη δυνατότητα 
αποσυμφόρησης του στομάχου (διάταση λόγω των παρατεταμένων προσπαθειών αερισμού-
διασωλήνωσης στο Σχέδιο Α, σε επείγουσες καταστάσεις με δυνητικά «γεμάτο στομάχι»), μας 
επιτρέπει να επιχειρήσουμε διασωλήνωση μέσω της ίδιας της ΥΣΑ. Η DAS προτείνει ως 
κατάλληλες επιλογές τις ΥΣΑ 2ης γενιάς i-gel, LMA Supreme και LMA Proseal™, επειδή έχουν 
μελετηθεί καλύτερα, και υπάρχουν περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με τη 
διασωλήνωση μέσω αυτών.  
Εφόσον επιτύχουμε σωστή τοποθέτηση της ΥΣΑ και αποτελεσματικό αερισμό μέσω αυτής, τότε 
έχουμε τις εξής εναλλακτικές επιλογές:  
1.  Αφύπνιση και επαναπρογραμματισμός του χειρουργείου, με πλάνο τη διασωλήνωση με 

ξύπνιο ασθενή μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου  
2.  Διασωλήνωση μέσω της ΥΣΑ 0  
3. Συνέχιση της επέμβασης με την ΥΣΑ, εφόσον το επιτρέπει το είδος, η βαρύτητα και η 

διάρκεια της επέμβασης  
4.  Τραχειοστομία ή κρικοθυρεοειδοτομή  

Αν επιλέξουμε να διασωληνώσουμε τον ασθενή μέσω της ΥΣΑ, τότε αυτό δεν θα πρέπει να 
γίνει τυφλά, άλλα προκρίνεται η καθοδήγηση του τραχειοσωλήνα με καθοδήγησή του εντός της 
τραχείας με ινοπτικό βρογχοσκόπιο.  

Για την επιτυχή τοποθέτηση της ΥΣΑ δικαιούμαστε συνολικά 3 προσπάθειες. Δηλαδή, σε 
αποτυχία τοποθέτησης με την 1η προσπάθεια, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άλλες 2 
προσπάθειες συνολικά, αλλάζοντας μέγεθος ή τύπο ΥΣΑ. Ο λόγος είναι ότι τα ποσοστά επιτυχούς 
τοποθέτησης ΥΣΑ ελαττώνονται δραματικά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των προσπαθειών (για την 
Proseal LMA επιτυχής τοποθέτηση 84,5 % στην 1η προσπάθεια, 36% στην 4η προσπάθεια).  
Αν αποτύχουμε και στο Σχέδιο Β, τότε προχωράμε στο Σχέδιο Γ. 
 

ΠΛΑΝΟ Γ 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΑΝΟΥ Γ 
•  Δηλώνεται πρώτα η αποτυχία αερισμού μέσω ΥΣΑ 
•  Προσπάθεια οξυγόνωσης μέσω προσωπίδας και με τη βοήθεια 2ου ατόμου. 
•  Εάν είναι αδύνατη, δίνουμε μυοχάλαση. 
•  Εάν είναι δυνατή, διατηρούμε την οξυγόνωση και ξυπνούμε τον ασθενή 
•  Συνεχίζουμε προσπάθειες να οξυγονώσουμε με προσωπίδα, ΥΣΑ, ρινοφαρυγγικούς αεραγωγούς 
•  Δηλώνουμε «αδυναμία αερισμού - αδυναμία διασωλήνωσης» και ξεκινούμε το πλάνο Δ. 

 



219 
 

Αυτό το βήμα-στάδιο περιλαμβάνει πλέον τις τεχνικές διάσωσης. Ο πρωταρχικός και κύριος 
στόχος είναι η διατήρηση της οξυγόνωσης του ασθενούς, και για το λόγο αυτό επιστρέφουμε 
στον αερισμό με προσωπίδα και ασκό. Εφόσον ο η οξυγόνωση και ο αερισμός του ασθενή είναι 
αποτελεσματικά, τότε προχωράμε σε αφύπνιση, με αναστροφή της μυοχάλασης και όποιων άλλων 
παραγόντων θεωρούμε ότι πρέπει να αναστρέψουμε. 

Στη δυσμενή περίπτωση που η οξυγόνωση και ο αερισμός του ασθενή δεν είναι 
αποτελεσματικά, τότε οι συγγραφείς συστήνουν τη χορήγηση μυοχάλασης για δύο λόγους. Ο 
πρώτος λόγος είναι ότι επιτρέπεται να κάνουμε τελική προσπάθεια αερισμού με προσωπίδα και 
ασκό υπό καλύτερες συνθήκες μυοχάλασης, καθώς θεωρείται ότι έχει περάσει αρκετός χρόνος από 
την χορήγηση της πρώτης δόσης και ο ασθενής πιθανόν να μην είναι επαρκώς μυοχαλαρωμένος, 
άρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για αποτελεσματικό αερισμό και οξυγόνωση. Ο δεύτερος και 
σημαντικότερος λόγος είναι ότι σε περίπτωση αποτυχίας αερισμού-οξυγόνωσης, συστήνεται άμεση 
εφαρμογή του Σχεδίου Δ, δηλαδή εφαρμογή επεμβατικού/ χειρουργικού αεραγωγού, και η 
χορήγηση μυοχάλασης εξασφαλίζει την απόλυτη ακινησία του ασθενή για την εκτέλεσή του. 
 

ΠΛΑΝΟ Δ 
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΠΛΑΝΟΥ Δ 
•  Εκτελούμε επείγουσες ενέργειες για πρόσθια προσπέλαση στον τράχηλο. 

•  Συνεχίζουμε τη χορήγηση Ο2 από τον αεραγωγό 

•  Τοποθετούμε τον ασθενή με έκταση της κεφαλής 

•  Επιβεβαιώνουμε τον νευρομυικό αποκλεισμό 

• Εκτελούμε κρικοθυρεοειδοτομή με νυστέρι (υλικά: νυστέρι Νο10, boogie, τραχειοσωλήνας ID  
Νο  6mm).  

 

Στο αυτό το βήμα-σχέδιο θα πρέπει να δηλώνουμε ότι δεν μπορούμε ούτε να 
διασωληνώσουμε ούτε να οξυγονώσουμε τον ασθενή, οπότε θα πρέπει άμεσα να εκτελεστεί 
κρικοθυρεοειδοτομή με νυστέρι, μία επεμβατική τεχνική στην οποία θα πρέπει να εκπαιδευτούν 
όλοι οι αναισθησιολόγοι.  

Συμπερασματικά, οι κατευθυντήριες οδηγίες της DAS 2015 είναι απλές και κατανοητές, 
αλλά για την επιτυχή εφαρμογή τους απαιτείται να υπάρχει εξοικείωση με αυτές από όλα τα μέλη 
της ομάδας, όπως επίσης να υπάρχουν οι απαραίτητες γνώσεις για το διαθέσιμο εξοπλισμό και τις 
προτεινόμενες τεχνικές. Τέλος, ο αλγόριθμος θα πρέπει να υπάρχει αναρτημένος σε εμφανές 
σημείο, σε κάθε χώρο όπου πραγματοποιείται διαχείριση αεραγωγού ασθενών. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ DAS 2015 ΓΙΑ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

Η αποσωλήνωση της τραχείας είναι ένα κρίσιμο στάδιο κατά την έξοδο από τη γενική 
αναισθησία. Δεν είναι απλά μια αντιστροφή της διαδικασίας της διασωλήνωσης, γιατί οι συνθήκες 
είναι συχνά λιγότερο ευνοϊκές από ότι στην αρχή της αναισθησίας. Στην αποδιασωλήνωση, 
υπάρχει μία μετάβαση από μια ελεγχόμενη σε μια μη ελεγχόμενη κατάσταση. Ανατομικές και 
φυσιολογικές μεταβολές σε συνδυασμό με την πίεση του χρόνου οδηγούν σε μία κατάσταση πιο 
προκλητική για τον αναισθησιολόγο, από ότι η διασωλήνωση. 

Σε αντίθεση με την πλειονότητα των προβλημάτων που οφείλονται στην αποδιασωλήνωση, 
τα οποία είναι μικρής βαρύτητας, ένας μικρός αλλά σημαντικός αριθμός έχει σημαντικές 
συνέπειες, όπως υποξική εγκεφαλική βλάβη και θάνατο. 

Στο 4ο National Audit Project (NAP4) του Royal College of Anesthetists και της DAS, 
σημαντικές επιπλοκές  στον αεραγωγό συνέβησαν κατά την έξοδο από την αναισθησία ή στην 
ανάνηψη στο ένα τρίτο των περιστατικών που σχετίζονται με την αναισθησία. 

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ενώ μετά την έκδοση οδηγιών της ASA για την 
αντιμετώπιση του μη αναμενόμενου δύσκολου αεραγωγού επήλθε μείωση των κλειστών 
δικαστικών αξιώσεων λόγω αεραγωγού που τραυματίστηκε κατά την εισαγωγή στην αναισθησία, 
ενώ αυτές που οφείλονται σε βλάβη διεγχειρητική είτε κατά την αποσωλήνωση είτε στην 
ανάνηψη, δε μειώθηκαν.  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ  

Η αποσωλήνωση είναι μια εκλεκτική διαδικασία. Οφείλει κανείς να καταστρώσει σαφές 
πλάνο επιτέλεσής της, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε επιτυχία, αλλά και να έχει 
σαφές πλάνο για την εξασφάλιση του αεραγωγού εκ νέου, εφόσον η αποσωλήνωση αποτύχει. Το 
πλάνο της αποσωλήνωσης ξεκινά μαζί με το πλάνο για τη διασωλήνωση ή αμέσως μετά από αυτό. 
Ο αναισθησιολόγος οφείλει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποιος ασθενής κινδυνεύει μετά την 
αφαίρεση του τραχειοσωλήνα και ποιος όχι.  

Η επαρκής αυτόματη αναπνοή μετά την αποσωλήνωση διέπεται καταρχήν από τις γνωστές 
βασικές αρχές αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό (Πίνακας 1). Παρόλα αυτά, η απρόσκοπτη 
αυτόματη αναπνοή μπορεί να παρακωλυθεί και από μηχανικούς παράγοντες, όπως αδυναμία 
διαχείρισης των εκκρίσεων, υπολειπόμενη αναισθησία και μυοχάλαση, οίδημα, αιμάτωμα, 
λαρυγγόσπασμο, τραχειομαλακία, κάκωση λαρυγγικών νεύρων. Οι λόγοι αυτοί μπορούν δυνητικά 
να προκαλέσουν αποτυχία στην αποσωλήνωση, που θα επιβάλλει την εκ νέου διαχείριση και 
εξασφάλισή του. 
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Πίνακας 1. Κριτήρια αποδέσμευσης από το μηχανικό αερισμό 

• Αναπνευστική συχνότητα < 30 / λεπτό  
• Μέγιστη αρνητική πίεση > 20 mmHg  
• Ζωτική χωρητικότητα > 15 ml/ Kg  
• Αναπνεόμενος όγκος > 6 ml/Kg  
• Αιμοδυναμική σταθερότητα ή αγγειοδραστικά σε μικρές δόσεις  
• Επαρκής ανταλλαγή αερίων  
• Επαρκής ανάνηψη από το νευρομυϊκό αποκλεισμό  

 
Η DAS προτείνει τα κάτωθι βήματα αποσωλήνωσης: 
ΒΗΜΑ 1: Σχεδιασμός αποσωλήνωσης 
ΒΗΜΑ 2: Προετοιμασία αποσωλήνωσης 
ΒΗΜΑ 3: Εκτέλεση αποσωλήνωσης 
ΒΗΜΑ 4: Φροντίδα μετά την αποσωλήνωση, ανάνηψη και παρακολούθηση  
 
ΒΗΜΑ 1 

 
Περιλαμβάνει την αξιολόγηση όλων εκείνων των παραγόντων που θα δυσκολέψουν τη 

διαχείριση του αεραγωγού. Πρόκειται για γενικούς παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο 
με την αποδέσμευση από το μηχανικό αερισμό (θερμοκρασία, αιμοδυναμική / αναπνευστική 
σταθερότητα) και για ειδικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ύπαρξη δύσκολου 
αεραγωγού (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2. Παράγοντες κινδύνου από τον αλγόριθμο της DAS στη διαχείριση της δύσκολης 
αποσωλήνωσης 
  
ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  

•  Δύσκολος αερισμός με προσωπίδα κατά την εισαγωγή στην αναισθησία  

•  Δύσκολη διασωλήνωση κατά την εισαγωγή στην αναισθησία  

•  Ιστορικό δύσκολης διαχείρισης αεραγωγού  

•  Παχυσαρκία / Υπνική άπνοια  

•  Αυξημένος κίνδυνος εισρόφησης  

ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ  

• Χειρουργικοί παράγοντες (οίδημα, ανατομική αλλοίωση, αιμορραγία, αιμάτωμα)  

• Μη χειρουργικοί παράγοντες (οίδημα θέσης, υπερφόρτιση υγρών, οίδημα από χειρισμούς 
κατά τη διασωλήνωση)  

ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ  

•  Δέσιμο γνάθων  

•  Σταθεροποίηση ΑΜΣΣ με σύστημα Halo  

•  Χειρουργικά εμφυτεύματα  

•  Αυχενικός κηδεμόνας  

•   Κυκλοτερής περίδεση του τραχήλου με γάζες από χειρουργούς  
 
ΒΗΜΑ 2. Προετοιμασία και εκτίμηση κινδύνου 

 
Περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων τόσο του ασθενή όσο και του 

περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια ο αναισθησιολόγος προσπαθεί να ομαλοποιήσει υπάρχουσες 
αναπνευστικές, μεταβολικές, κυκλοφορικές διαταραχές του ασθενή. Οφείλει επίσης να 
βελτιστοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο, να καλέσει για βοήθεια άλλον έμπειρο στη διαχείριση 
του αεραγωγού, να έχει έτοιμο τον εξοπλισμό, και να μεταφέρει τον ασθενή στον πλέον ασφαλή 
χώρο (χειρουργείο, ΜΕΘ). Αφού βελτιστοποιηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες που θα 
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δυσκόλευαν τον ασθενή στο έργο της αυτόματης αναπνοής, γίνεται η τελική εκτίμηση της 
αποσωλήνωσης που χαρακτηρίζεται σαν αποσωλήνωση χαμηλού ή υψηλού κινδύνου.  

«ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» σημαίνει πως η αρχική εξασφάλιση του αεραγωγού 
ήταν ανεπίπλεκτη, το χειρουργείο δεν έχει αλλάξει την ανατομία ή τη φυσιολογία του αεραγωγού 
και δεν υπάρχουν άλλοι γενικοί παράγοντες κινδύνου (υποξυγοναιμία, αιμοδυναμική αστάθεια, 
υποθερμία, υπολειπόμενος νευρομυϊκός αποκλεισμός, γεμάτο στομάχι).  

«ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» σημαίνει πως αναμένονται προβλήματα, και 
περιλαμβάνει τις περιπτώσεις δύσκολης εξασφάλισης του αεραγωγού από την αρχή, τη 
διεγχειρητική επιδείνωση του αεραγωγού (οίδημα, αιμορραγία, αιμάτωμα, παρεκτόπιση, κάκωση 
νεύρων), και τη δύσκολη πρόσβαση στον αεραγωγό μετεγχειρητικά (συρραφή γνάθων, 
εμφυτεύματα, σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ, αυχενική στήριξη με Halo). Επίσης, σε αυτό το σημείο 
πρέπει να σκεφτούμε αν συντρέχουν λόγοι δύσκολου αερισμού με προσωπίδα (παχυσαρκία), 
δύσκολης τοποθέτησης υπεργλωττιδικής συσκευής (μικρό στόμα), δύσκολης λαρυγγοσκόπησης 
(οίδημα) ή διασωλήνωσης (υπογλωττιδική στένωση/οίδημα). Ένας καλός τρόπος αξιολόγησης 
είναι η δοκιμασία ξεφουσκώματος του αεροθαλάμου, όπου αν με το ξεφούσκωμα υπάρχει απώλεια 
αέρα 10%–25 % του αναπνεόμενου όγκου (110–130 mL για ενήλικες), τότε κατά την αφαίρεση 
του τραχειοσωλήνα θα υπάρχει επαρκής χώρος στον αεραγωγό για αυτόματη αναπνοή. 
 

ΒΗΜΑ 3. Εκτέλεση αποσωλήνωσης 

 
 

Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες λίγο πριν την απομάκρυνση του 
τραχειοσωλήνα και την αποσωλήνωση. Η αναρρόφηση από τον αεραγωγό γίνεται νωρίς και με 
λαρυγγοσκόπηση, ώστε να διενεργηθεί επιμελώς χωρίς να προκληθεί κάκωση από τον καθετήρα 
αναρρόφησης, και να επανεκτιμηθεί ο αεραγωγός υπό άμεση όραση. Επίσης, εάν απαιτείται, 
μπορούν να γίνουν χειρισμοί επιστράτευσης των κυψελίδων. Πριν την αφαίρεση του 
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τραχειοσωλήνα γίνεται προ-οξυγόνωση με υψηλή τιμή FiO2. Η θέση του ασθενή κατά την 
αποσωλήνωση είναι ημιανακλινόμενη ή αντί-Trendelenburg, που βοηθά τη μηχανική της αναπνοής 
και παρέχει πρόσβαση στον αεραγωγό. Η αριστερή πλάγια θέση προτείνεται σε ασθενείς με 
γεμάτο στομάχι. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί bite block ή αεραγωγός Guedel ή γάζες 
στερεωμένες καλά στον τραχειοσωλήνα, για να αποφευχθεί το δάγκωμα του σωλήνα ή της 
λαρυγγικής μάσκας. Αν ο ασθενής δαγκώσει, τότε ξεφουσκώνουμε τον αεροθάλαμο, για να 
αποφύγουμε πνευμονικό οίδημα αρνητικών πιέσεων. Επιλέγουμε την αφαίρεση του σωλήνα στο 
τέλος μιας βαθιάς εισπνοής, ώστε να αποφύγουμε το λαρυγγόσπασμο ή το κράτημα της αναπνοής. 
Η αποσωλήνωση πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ήρεμη χωρίς σφίξιμο ή βήχα, υπέρταση ή 
ταχυκαρδία, καθώς αυτά μπορεί να επιδεινώσουν το οίδημα στον αεραγωγό. Η αποσωλήνωση 
μπορεί να γίνει με τον ασθενή πλήρως αφυπνισμένο ή σε βαθιά καταστολή. Γενικά, η κατάσταση 
πλήρους εγρήγορσης κατά την αποσωλήνωση είναι ασφαλέστερη, καθώς ο ασθενής έχει 
ανακτήσει τα αντανακλαστικά που προστατεύουν τον αεραγωγό. Αυτό όμως μπορεί να 
δημιουργήσει και προβλήματα, όπως βήχα, λαρυγγόσπασμο, σφίξιμο. 

Η αποσωλήνωση σε βαθιά καταστολή είναι πολύ εξειδικευμένη τεχνική και πρέπει να 
γίνεται από έμπειρους στη διαχείριση του αεραγωγού. Επίσης, αναφέρεται η χορήγηση 
ρεμιφεντανύλης, α2-αγωνιστών ή λιδοκαΐνης κατά την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα. 
Εναλλακτικοί τρόποι αποσωλήνωσης είναι (α) απομάκρυνση του τραχειοσωλήνα και 
αντικατάστασή του από LMA (Bailey manouevre) ή (β) τοποθέτηση ειδικού «οδηγού» διαμέσου 
του τραχειοσωλήνα, που χρησιμεύει ως οδηγός σε περίπτωση επαναδιασωλήνωσης ή τοποθέτησης 
λαρυγγικής μάσκας. Αυτός ο «οδηγός» (airway exchange catheter, AEC) παρέχει τη δυνατότητα 
συνεχούς παροχής οξυγόνου ενδοτραχειακά.  

Στο 3ο βήμα ανήκει και η σκέψη για αναβολή της αποσωλήνωσης ή η διενέργεια 
τραχειοστομίας. Η αναβολή της αποσωλήνωσης προϋποθέτει ότι δε συντρέχουν λόγοι απειλής του 
αεραγωγού παρά την ύπαρξη τραχειοσωλήνα (κάκωση προσωπικού κρανίου) και ότι αν 
παραμείνει ο τραχειοσωλήνας, οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την αποσωλήνωση τώρα, θα 
βελτιωθούν στην πορεία επιτρέποντας την αποσωλήνωση χωρίς κίνδυνο αργότερα. Η 
τραχειοστομία μειώνει τον κίνδυνο υπογλωττιδικής κάκωσης από την παραμονή του 
τραχειοσωλήνα και επιτρέπει να γίνει άμεσα η αφύπνιση χωρίς το φόβο απώλειας βατού 
αεραγωγού.  
 
ΒΗΜΑ 4 

 
Τα συμβάματα από τον αεραγωγό δεν περιορίζονται χρονικά μόνο στον άμεσο μετά την 

αποσωλήνωση χρόνο. Πρέπει να δοθούν οδηγίες στο προσωπικό όπου θα μεταφερθεί ο ασθενής, 
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ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα οιδήματος και να αναγνωριστούν εγκαίρως σημεία 
αναπνευστικής δυσχέρειας.  

Το οίδημα περιορίζεται με τη χρήση κορτιζόνης ή νεφελοποίηση αδρεναλίνης, την ανάρροπη 
θέση, την καλή αναλγησία, τη χορήγηση αντιεμετικών, τη ρύθμιση αιμοδυναμικών παραμέτρων 
(αποφυγή ταχυκαρδίας /υπέρτασης), την προσεχτική αντιπηκτική κάλυψη. Σαφείς οδηγίες πρέπει 
να δίνονται για παρακολούθηση των παροχετεύσεων αν υπάρχουν, της παρουσίας αίματος στο 
στόμα και οιδήματος σε γλώσσα/τράχηλο/πρόσωπο, της αλλαγής στη χροιά της φωνής, της 
δυσκολίας στην κατάποση ή στο άνοιγμα του στόματος. Όλα αυτά μπορεί να δηλώνουν απειλή 
στον αεραγωγό και να επιβάλλουν την άμεση μεταφορά του ασθενή σε χώρο όπου μπορεί να γίνει 
εξειδικευμένη διαχείριση του αεραγωγού – συνήθως το χειρουργείο – και την κλήση και συμβολή 
ιατρών άλλων ειδικοτήτων (χειρουργών, ωτορινολαρυγγολόγων). Τέλος, η οξυγονοθεραπεία σε 
ασθενείς που είχαν δύσκολη αποσωλήνωση είναι εκ των ων ουκ άνευ. Συστήνεται επίσης και η 
χρήση ειδικών μασκών που περεχούν τη δυνατότητα καταγραφής του CO2 και αναπνευστικής 
συχνότητας. 

Οι οδηγίες αποσωλήνωσης DAS προάγουν το νόημα μιας στρατηγικής αποδιασωλήνωσης, 
εμπεριέχοντας μία προσέγγιση σχεδιασμού σε βήματα και εκτίμησης κινδύνου με σκοπό την σαφή 
αναγνώριση και χειρισμό των ασθενών υψηλού κινδύνου κατά την αποδιασωλήνωση. Η ύπαρξη 
αποδεικτικών στοιχείων για την πρακτική της αποδιασωλήνωσης είναι περιορισμένη, οπότε οι 
προτάσεις αυτών των οδηγιών στηρίζονται στη γνώση ειδικών. Η «ξύπνια» αποδιασωλήνωση είναι 
προτεινόμενη τεχνική για τους περισσότερους ασθενείς, εντούτοις η «βαθιά» αποδιασωλήνωση, η 
αλλαγή τραχειοσωλήνα με λαρυγγική μάσκα, η χρήση στάγδην ρεμιφεντανίλης και η χρήση 
καθετήρα ανταλλαγής αεραγωγού (ΑΕC) μπορεί να είναι χρήσιμη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
Η καθυστέρηση αποδιασωλήνωσης ή η εκτέλεση εκλεκτικής τραχειοστομίας πρέπει να 
αποφασίζεται όταν κρίνεται επισφαλής η αποδιασωλήνωση. 
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Βασίλης ΓΡΟΣΟΜΑΝΙΔΗΣ  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι ασθενείς μετά τη μεταμόσχευση έχουν εξάλειψη των συμπτωμάτων που προϋπήρχαν και 
η πλειονότητα από αυτούς μπορεί να ζήσει μια φυσιολογική ζωή με ικανότητα για εργασία που 
κυμαίνεται στο 50%. Οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς συχνά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία για 
προβλήματα που μπορεί να σχετίζονται με τη μεταμόσχευση, με παθήσεις που οδήγησαν στη 
μεταμόσχευση, με τις ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, 
ή να είναι ανεξάρτητα της μεταμόσχευσης. Καθώς ο αριθμός των μεταμοσχευμένων ασθενών 
αλλά και η επιβίωση τους μετά τη μεταμόσχευση αυξάνονται, η πιθανότητα να κληθεί ο 
αναισθησιολόγος, χωρίς καμία εμπειρία στις μεταμοσχεύσεις, να χορηγήσει αναισθησία σε 
μεταμοσχευμένο ασθενή δεν είναι σπάνια. Οι ασθενείς αυτοί συχνά υποβάλλονται σε χειρουργικές 
επεμβάσεις (επείγουσες ή προγραμματισμένες) ή διαγνωστικές παρεμβάσεις για τις οποίες 
χρειάζεται χορήγηση αναισθησίας ή καταστολής1.  

Για τη χορήγηση αναισθησίας στους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να υπάρχει γνώση της 
παθολογίας τους αλλά κυρίως εξοικείωση με την φυσιολογία των μεταμοσχευμένων οργάνων, τη 
φαρμακολογία των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων, καθώς επίσης πολλών άλλων και ποικίλων 
προβλημάτων που μπορεί να προϋπάρχουν ή να προκύψουν2. 

Τα προβλήματα των ασθενών αυτών σχετίζονται με την παθοφυσιολογία της 
προϋπάρχουσας νόσου, τη λειτουργικότητα των οργάνου που έχει μεταμοσχευθεί, τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χορήγηση ανοσοκαταστολής, το επίπεδο της ανοσοκαταστολής και  
τον κίνδυνο λοιμώξεων.  

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Η φυσιολογία των μεταμοσχευμένων οργάνων ενδιαφέρει όχι μόνο τους αναισθησιολόγους 
των μεταμοσχευτικών κέντρων αλλά όλους όσους δυνητικά μπορεί να ασχοληθούν με την 
περιεγχειρητική αντιμετώπιση των ασθενών μετά από μεταμόσχευση.  

Τα όργανα που μεταμοσχεύονται παραμένουν λειτουργικά απονευρωμένα. Αυτό μπορεί να 
μην έχει επιπτώσεις στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρών ή ήπατος, έχει όμως στους ασθενείς 
με μεταμόσχευση καρδιάς και πνευμόνων. Η λειτουργία των μεταμοσχευμένων οργάνων μπορεί 
ακόμα να επηρεαστεί από την προϋπάρχουσα νόσο ή από τη χορήγηση ανοσοκατασταλτικών 
φαρμάκων.  

Φυσιολογία της μεταμοσχευμένης καρδιάς 

Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση καρδιάς έγινε από τον Christian Barnard το 1967 στην Ν. 
Αφρική3.  

Σήμερα παγκοσμίως πραγματοποιούνται περίπου 3500 μεταμοσχεύσεις καρδιάς τον χρόνο 
και από αυτές οι 2500 πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ4. Οι περισσότεροι ασθενείς μετά τη 
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μεταμόσχευση επανέρχονται στη λειτουργική κατάταξη κατά την καρδιολογική εταιρεία την Νέας 
Υόρκης (New York Heart Association – NYHA) κατηγορία Ι5. 

Ο ασθενής με μεταμόσχευση καρδιάς έχει κατά τα άλλα μια υγιή καρδιά η οποία όμως 
χρησιμοποιεί διαφορετικούς μηχανισμούς για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του οργανισμού. Η 
γνώση του τρόπου μεταμόσχευσης είναι σημαντική για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 
της μεταμοσχευμένης καρδιάς. Σε ορθοτοπική μεταμόσχευση καρδιάς χρησιμοποιείται η τεχνική 
που περιγράφηκε από τον Shumway και δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια6. 

Μετά από μέση στερνοτομή και τοποθέτηση του ασθενούς σε εξωσωματική κυκλοφορία, 
γίνεται εκτομή της πάσχουσας καρδιάς αφήνοντας το οπίσθιο τμήμα του δεξιού κόλπου με την 
κοίλη φλέβα και το οπίσθιο μεσοκολπικό διάφραγμα με τον οπίσθιο αριστερό κόλπο στο επίπεδο 
που μπαίνουν οι πνευμονικές φλέβες. Αρχικά αναστομώνεται η νέα καρδιά με το ελεύθερο 
τοίχωμα του αριστερού κόλπου του λήπτη και τελικά η αορτή και οι πνευμονικές φλέβες. 
Τροποποίηση της τεχνικής αυτής περιγράφεται από τον Dreyfus και συν. με αναστόμωση στο 
επίπεδο της άνω και της κάτω κοίλης φλέβας διατηρώντας την ανατομική ακεραιότητα του δεξιού 
κόλπου. Τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι ότι ο φλεβόκομβος και η λειτουργικότητα της  
τριγλώχινης βαλβίδας  διατηρούνται καλύτερα.  

Η νεύρωση της καρδιάς από το αυτόνομο νευρικό σύστημα (συμπαθητικό και 
παρασυμπαθητικό) διακόπτεται.  

Το εναπομείναν τμήμα του κόλπου παραμένει με νεύρωση αλλά αιμοδυναμικά αυτό δεν 
είναι σημαντικό, καθώς ο κόλπος του δότη που είναι υπεύθυνος της ηλεκτροφυσιολογικής 
απάντησης της μεταμοσχευμένης  καρδιάς παραμένει απονευρωμένος.  

Παρά το ότι πειραματικές μελέτες σε σκύλους έδειξαν ότι υπάρχει κάποιου βαθμού 
επανανεύρωση, στους ανθρώπους η μεταμοσχευμένη καρδιά παραμένει απονευρωμένη7. 

Αποδείξεις που στηρίζουν την άποψη αυτή  είναι:  
• Απουσία στηθάγχης  
• Αργή απάντηση της καρδιάς στην άσκηση 
• Κολπικός ρυθμός του λήπτη μικρότερος από αυτόν του δότη 
• Ο φλεβόκομβος του δότη δεν απαντάει σε φάρμακα με έμμεση δράση (ατροπίνη), μάλαξη των 

καρωτιδικών κόλπων, θέση του σώματος 
• Απουσία ιστολογικών αποδείξεων (μεταθανάτιος) για επανανεύρωση 

Η μεταμοσχευμένη καρδιά διατηρεί τον αριθμό των υποδοχέων αλλά στερείται 
συμπαθητικής και παρασυμπαθητικής νεύρωσης. Η απώλεια της συμπαθητικής νεύρωσης 
αποτρέπει τις γρήγορες μεταβολές στην καρδιακή συχνότητα και τη συσταλτικότητα ως  
απάντηση στην άσκηση, την υποβολαιμία ή την αγγειοδιαστολή. Η διακοπή των κεντρομόλων 
νευρικών ινών εξασθενίζει την ρυθμιστική δράση του μηχανισμού ρενίνης – αγγειοτενσίνης – 
αλδοστερόνης και την αγγειορυθμιστική απάντηση μεταβάλλοντας τις πιέσεις πληρώσεως και 
εξαλείφει τα ερεθίσματα που γίνονται αντιληπτά ως στηθάγχη. Η απορρόφηση των κατεχολαμινών 
στις τελικές νευρικές απολήξεις επηρεάζεται δυσμενώς με αποτέλεσμα την συσσώρευση των 
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κυκλοφορούντων κατεχολαμινών από την μεριά των υποδοχέων. Τα αυξημένα επίπεδα των 
κατεχολαμινών που βρίσκονται στους μεταμοσχευμένους ασθενείς μπορεί να αμβλύνουν την 
δράση των α αδρενεργικών παραγόντων, σε αντίθεση με τη φυσιολογική απάντηση στους β 
αδρενεργικούς παράγοντες.  

Μετά τη μεταμόσχευση ο φλεβόκομβος του δότη αναλαμβάνει τον ρόλο του βηματοδότη, 
ενώ η απώλεια  του τόνου του πνευμονογαστρικού (παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα) έχει σαν 
αποτέλεσμα την απώλεια δράσης στον φλεβόκομβο και τον κολποκοιλιακό κόμβο και την αύξηση 
της καρδιακής συχνότητας κατά την ηρεμία 90 με 100b/min8,9. 

Στην άσκηση η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται 5–10 min αργότερα ως απάντηση της 
άμεσης δράσης, των κυκλοφορούντων κατεχολαμινών, στην καρδιά και επιστρέφει στις βασικές 
τιμές αργά μέσα σε 20min από την διακοπή του ερεθίσματος. Για αυτή τη σταδιακή μείωση της 
καρδιακής συχνότητας μετά την άσκηση, έναντι της συνηθισμένης απότομης πτώσης, πιθανότητα 
να ευθύνεται η απώλειας της παρασυμπαθητικής νεύρωσης. Η αύξηση της καρδιακής συχνότητας 
στην άσκηση είναι μικρότερη της αναμενόμενης. 

Επειδή διατηρούνται τμήματα του δεξιού κόλπου του λήπτη, μπορεί να έχουμε δύο κύματα p 
στο ΗΚΓ, ένα του φυσικού κόλπου του λήπτη και ένα από τον κόλπο του δότη. H εγγενής 
δραστηριότητα του φλεβόκομβου δεν μεταβιβάζεται πέρα από το σημείο συρραφής. Ασύγχρονη 
συστολή συμβαίνει μεταξύ του φυσικού φλεβόκομβου και του μεταμοσχευθέντος, με αποτέλεσμα 
την μείωση κατά 15–20% της συμβολής του κόλπου στον όγκο παλμού. Η μετάδοση του 
ερεθίσματος στην καρδιά του δότη είναι άθικτη, όπως επίσης και η αντίδραση των α και β 
αδρενεργικών υποδοχέων  στις κυκλοφορούσες κατεχολαμίνες. 

Τον πρώτο καιρό μετά τη μεταμόσχευση είναι συχνή η βραδυκαρδία και σε ποσοστό 3,5-
10% χρειάζεται μόνιμος βηματοδότης. Οι φυσιολογικές μεταβολές στην αναπνοή, στη μάλαξη των 
καρωτιδικών σωματίων και σε χειρισμούς Valsava απουσιάζουν.  

Οι αρρυθμίες είναι συχνές, ιδιαίτερα τους πρώτους έξι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, και 
επιδεινώνονται σε επεισόδια απόρριψης. Για τις αρρυθμίες αυτές ενοχοποιούνται η απουσία 
δράσης του παρασυμπαθητικού, ιστική βλάβη,  απόρριψη και αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών.  

Κολπικές έκτακτες συστολές, κολπική μαρμαρυγή ή πτερυγισμός είναι συχνές διαταραχές 
ρυθμού, μετά τη μεταμόσχευση, σε ποσοστό 76 και 18% αντίστοιχα. Έκτοπες κοιλιακές συστολές 
συμβαίνουν σε ποσοστό 100% των ασθενών μετά τη μεταμόσχευση αλλά συνήθως μειώνονται 
κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο και δεν συνδέονται με την απόρριψη10. Οι ανθεκτικές 
πολυεστιακές κοιλιακές αρρυθμίες ή ο αιφνίδιος θάνατος συνήθως οφείλεται σε απόρριψη ή 
στεφανιαία αθηροσκλήρυνση.   

Η συσταλτικότητα της αριστερής κοιλίας είναι φυσιολογική ενώ ο τελοδιαστολικός 
(LVEDV) και ο τελοσυστολικός  (LVESV) της  όγκος μειώνονται. Ο όγκος παλμού (SV) και το 
κλάσμα εξωθήσεως της αριστερής (EF) κοιλίας διατηρούνται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η αριστερή 
κοιλία μπορεί να γίνει υπερτροφική ως αποτέλεσμα της υπέρτασης που συνήθως προϋπάρχει ή  
συνοδεύει την ανοσοκαταστολή με κυκλοσπορίνη.  
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Σε φυσιολογικές συνθήκες οι πρωταρχικοί παράγοντες που καθορίζουν την καρδιακή 
παροχή είναι το προφορτίο, το μεταφορτίο, η καρδιακή συχνότητα και η συσταλτικότητα. Στην 
μεταμοσχευμένη καρδιά η συσταλτικότητα διατηρείται φυσιολογική αλλά λόγω της αναπόφευκτης 
απονεύρωσης που υπάρχει μετά τη μεταμόσχευση οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί του αυτόνομου 
νευρικού συστήματος δεν λειτουργούν για να εμποδίσουν ευρείες μεταβολές στην αιμοδυναμική 
κατάσταση του ασθενούς και η απάντηση στο stress είναι βραδύτερη από την συνηθισμένη. Οι 
καρδιακές παράμετροι μεταβάλλονται σημαντικά και οι ασθενείς μπορεί να βιώσουν μείωση της 
συστηματικής αρτηριακής πίεσης και των πιέσεων πληρώσεως. Οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί 
αργούν και η μείωση της καρδιακής παροχής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της άρδευσης του 
εγκεφάλου. Η απονευρωμένη καρδιά χρειάζεται χρόνο για να αντιδράσει.  

Σε καταστάσεις stress η φυσιολογική καρδιά μέσω της νευρικής διέγερσης αυξάνει την 
καρδιακή συχνότητα και τη συσταλτικότητα με απώτερο στόχο την αύξηση της καρδιακής 
παροχής. Η απονευρωμένη καρδιά δεν έχει τη δυνατότητα να απαντήσει με αύξηση της καρδιακής 
συχνότητας, αλλά απαντά με αύξηση του όγκου παλμού σαν απάντηση στην αυξημένη φλεβική 
επιστροφή. Η αύξηση της καρδιακής παροχής εξαρτάται από τη φλεβική επιστροφή, με αρχική 
αύξηση του τελοδιαστολικού όγκου της αριστερής κοιλίας (LVEDV) και στη συνέχεια αύξηση 
του όγκου παλμού και του κλάσματος εξωθήσεως δια του μηχανισμού Frank–Sterling. Ακολουθεί 
αύξηση της καρδιακής συχνότητας (σε διάστημα 5–6 min) σαν απάντηση στις κυκλοφορούσες 
κατεχολαμίνες.  

Καθώς η αύξηση της καρδιακής παροχής ως απάντηση στην άσκηση ή στο stress 
επιτυγχάνεται κατά το πλείστον με την αύξηση του όγκου παλμού, οι ασθενείς αυτοί είναι άμεσα 
εξαρτώμενοι από το προφορτίο και η διατήρηση επαρκούς ενδοαγγειακού όγκου είναι κρίσιμη στη 
μεταμοσχευμένη  καρδιά.  

Η απονευρωμένη καρδιά δεν φαίνεται να έχει σημεία υπερευαισθησίας στις ενδογενείς ή τις 
εξωγενείς κατεχολαμίνες.  

Η απονεύρωση η οποία επέρχεται μετά την μεταμόσχευση έχει σημαντικές επιπτώσεις στην 
επιλογή  φαρμάκων.  

Φάρμακα τα οποία έχουν έμμεση δράση στην καρδιά μέσω του ΑΝΣ συμπαθητικού 
(εφεδρίνη) η παρασυμπαθητικού (ατροπίνη, πανκουρόνιο, εδρωφόνιο) νευρικού συστήματος δεν 
έχουν δράση. Φάρμακα με μικτή ή άμεση δράση θα εμφανίσουν μόνο την άμεση δράση (απουσία 
της φυσιολογικής αύξησης της ανερέθιστης περιόδου του κολποκοιλιακού κόμβου από τη 
διγοξίνη, βραδυκαρδία από την νεοστιγμίνη)7. 

Έτσι φάρμακα με άμεση δράση (επινεφρίνη, ισοπροτερενόλη) είναι τα φάρμακα εκλογής για 
να μεταβάλλουν την φυσιολογία της καρδιάς μετά τη μεταμόσχευση8. 

 

Εν κατακλείδι η απονεύρωση δεν επιφέρει σημαντικές μεταβολές στη βασική καρδιακή 
λειτουργία, αλλά ουσιαστικά μεταβάλει την απάντηση της καρδιάς στις απαιτήσεις για αύξηση της 
καρδιακής παροχής. Η μεταμοσχευμένη καρδιά είναι με καλή συσταλτικότητα και χωρίς προβλήματα 
σε κατάσταση ηρεμίας, αλλά με επηρεασμένη την απάντηση στην ανάγκη για αύξηση της καρδιακής 
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παροχής. Ο μηχανισμός άμεσης  αύξησης της καρδιακής παροχής (που υπάρχει σε φυσιολογικές 
καταστάσεις) με αύξηση της καρδιακής συχνότητας δεν είναι διαθέσιμος καθώς αυτό γίνεται 
σταδιακά με την δράση των κυκλοφορούντων κατεχολαμινών.  

Η αύξηση της καρδιακής παροχής ως απάντηση στην άσκηση γίνεται με την αύξηση του όγκου 
παλμού με τη διαμεσολάβηση των κατεχολαμινών. Η διατήρηση επαρκούς προφορτίου στους  
ασθενείς με μεταμοσχευμένη καρδιά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Απαντά έντονα στην υποβολαιμία με 
υπερβολική υπόταση η οποία συνοδεύεται από υπερβολική υπέρταση σαν απάντηση στην 
απελευθέρωση κατεχολαμινών. Φάρμακα είναι δραστικά μόνο όσα έχουν άμεση δράση στην καρδιά.   

Φυσιολογία του μεταμοσχευμένου πνεύμονα 

Οι πνεύμονες είναι το πλέον ευαίσθητο όργανο καθώς έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό 
περιβάλλον, είναι επιρρεπείς σε λοιμώξεις και απόρριψη και πάσχουν και σε μεταμοσχεύσεις 
άλλων οργάνων11.   

Οι ασθενείς που περιμένουν για μεταμόσχευση καρδιάς, πνεύμονα ή και ήπατος εξ ορισμού 
έχουν κακή πνευμονική λειτουργία. Οι διαταραχές αυτές είναι μικρότερες στους ασθενείς που 
περιμένουν  για μεταμόσχευση νεφρών ή μυελού των οστών12,13.  

Μετά τη μεταμόσχευση επέρχεται σημαντική βελτίωση στην αναπνευστική λειτουργία, στην 
ανταλλαγή αερίων και την ανοχή στην άσκηση, αλλά επέρχονται και μεταβολές στην φυσιολογία 
του αναπνευστικού συστήματος του λήπτη4.  

Για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μείωση των πνευμονικών όγκων η οποία δεν 
σχετίζεται με μείωση των ελαστικών ιδιοτήτων των πνευμόνων αλλά αποδίδεται σε πιθανό 
περιορισμό από το θωρακικό τοίχωμα και μυϊκή ατροφία των αναπνευστικών μυών. Τα 
προβλήματα αυτά σταδιακά υποχωρούν και σε έξι μήνες παρατηρείται η μέγιστη βελτίωση. Η 
οξυγόνωση του λήπτη επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα και συνήθως δεν χρειάζεται 
χορήγηση συμπληρωματικού οξυγόνου μετά την έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο. Οι τιμές 
της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα ομαλοποιούνται τον πρώτο μήνα, χρονικό 
διάστημα το οποίο μπορεί να είναι παρατεταμένο σε περιπτώσεις  που η  πρωτογενής πάθηση ήταν 
το εμφύσημα,  καθώς οι ασθενείς αυτοί έχουν μειωμένη απάντηση στην αύξηση του διοξειδίου 
του άνθρακα. 

Η πνευμονική υπέρταση υποχωρεί, οι πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις μειώνονται, η 
καρδιακή παροχή αυξάνεται και με τη βελτίωση λειτουργίας της δεξιάς καρδιάς αυξάνεται το 
κλάσμα εξωθήσεως της δεξιάς κοιλίας. 

Η μεταμόσχευση πνευμόνων δεν έχει συνέπειες στη σχέση αερισμού αιμάτωσης, στη 
μεταμόσχευση όμως του ενός πνεύμονα ο αερισμός και η αιμάτωση  μπορεί να διαφέρει μεταξύ 
των δύο πνευμόνων, τόσο σε συνθήκες αυτόματης αναπνοής όσο και σε μηχανικό αερισμό. Η 
διαφορά αυτή οφείλεται στη διαφορετική ευενδοτότητα των δύο πνευμόνων και στα εγγενή 
χαρακτηριστικά της πνευμονικής κυκλοφορίας. Σημαντικός παράγοντας είναι η αρχική νόσος η 
οποία οδήγησε στη μεταμόσχευση. Έτσι σε ασθενείς με πνευμονική ίνωση η αιμάτωση και ο 
αερισμός σταδιακά εκτρέπονται στον μεταμοσχευμένο πνεύμονα ενώ σε ασθενή ο οποίος 
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μεταμοσχεύθηκε για παθήσεις που συνοδεύονται με πνευμονική υπέρταση, η αιματική ροή 
εκτρέπεται αποκλειστικά στο μεταμοσχευμένο πνεύμονα ο οποίος συνεχίζει να δέχεται το ήμισυ 
του αερισμού.  Σε αυτούς του ασθενείς ο φυσικός πνεύμονας αντιπροσωπεύει το νεκρό χώρο.  

Η μεταμόσχευση πνεύμονα διαταράσσει την νεύρωση του πνεύμονα, την λεμφική και 
βρογχική κυκλοφορία. Ο μεταμοσχευμένος πνεύμονας παραμένει απονευρωμένος περιφερικά της 
αναστόμωσης.  

Η διακοπή της νεύρωσης, του μεταμοσχευμένου πνεύμονα από το συμπαθητικό και το 
παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, μεταβάλλει την φυσιολογική απάντηση των λείων μυϊκών 
ινών των αεραγωγών. 

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων απουσιάζει το αντανακλαστικό του βήχα με 
αποτέλεσμα τη μειωμένη ικανότητα για κάθαρση του πνεύμονα και κατακράτηση των εκκρίσεων. 
Σε μεταμόσχευση του ενός πνεύμονα οι υποδοχείς στην τρόπιδα παραμένουν άθικτοι και υπάρχει 
βήχας μετά από ερεθισμό της τρόπιδας. Η λειτουργία του κροσσωτού επιθηλίου είναι μειωμένη 
και χρειάζεται καλή φυσιοθεραπεία του αναπνευστικού για την κινητοποίηση των εκκρίσεων και 
την διατήρηση καθαρού αεραγωγού. Οι ασθενείς αυτοί είναι περισσότερο επιρρεπείς σε σιωπηλή 
εισρόφηση, ο κίνδυνος αυτός όμως δεν είναι σημαντικός καθώς παραμένει η νεύρωση του 
λάρυγγα, της επιγλωτίδας και του κεντρικού τμήματος της τραχείας. Κάκωση των λαρυγγικών 
νεύρων διεγχειρητικά οδηγεί σε απώλεια των προστατευτικών αντανακλαστικών των αεραγωγών.  

Η απονεύρωση έχει ελάχιστη έως καθόλου επίδραση στον αναπνευστικό ρυθμό, ενώ κατά 
την διάρκεια του ύπνου η αναπνοή διατηρείται φυσιολογική. Η χυμική ρύθμιση του αερισμού δεν 
εξαρτάται από την νεύρωση του πνεύμονα και δεν υπάρχουν δεδομένα για κάποια διαταραχή μετά 
την μεταμόσχευση. Μετά τη μεταμόσχευση υπάρχει αυξημένη ευαισθησία σε ουσίες που 
προκαλούν βρογχόσπασμο, αλλά η υπερευαισθησία αυτή των βρόχων σπανίως αποτελεί 
πρόβλημα. Στην αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα οι ασθενείς απαντούν με αύξηση του κατά 
λεπτού αερισμού. Για να το πετύχουν αυτό οι ασθενείς με μεταμόσχευση του ενός πνεύμονα 
απαντούν με αύξηση του αναπνεόμενου όγκου (tidalVolume–Vt) και της αναπνευστικής 
συχνότητας, ενώ οι ασθενείς με μεταμόσχευση και των δύο πνευμόνων και αυτοί με  
μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων απαντούν μόνο με αύξηση του Vt. Η αυξημένη αναπνευστική 
συχνότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν δείκτης για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Σε 
υποξία οι ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων απαντούν με αύξηση του Vt και της 
αναπνευστικής συχνότητας σε βαθμό συγκρίσιμο με το φυσιολογικό.  

Οι μεταμοσχευμένοι πνεύμονες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην υπερφόρτωση όγκου, καθώς 
έχει διακοπεί η λεμφική κυκλοφορία.  

Η βλάβη αυτή στη λεμφική κυκλοφορία αυξάνει τον κίνδυνο εξωαγγειακής συσσώρευσης 
ύδατος και την πιθανότητα εμφάνισης πνευμονικού οιδήματος ακόμα και με μικρή χορήγηση 
υγρών.  

Το αντανακλαστικό της πνευμονικής αγγειακής αγγειοσύσπασης διατηρείται ανέπαφο.  
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Οι ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων έχουν την ίδια συμπεριφορά, όσον αφορά 
την δράση των φαρμάκων, με τους ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥ  ΗΠΑΤΟΣ 

Μετά τη μεταμόσχευση ήπατος η υπερδυναμική κυκλοφορία και το ενδοπνευμονικό shunt 
αναστρέφονται14. Η καρδιακή παροχή παραμένει λίγο αυξημένη, αυτή η αύξηση ισούται με την 
αυξημένη ηπατική ροή και αντανακλά την έλλειψη νευρικής ρύθμισης. Η ροή στην πυλαία είναι ο 
βασικός ρυθμιστής της ροής στην ηπατική αρτηρία και αυτό οφείλεται στην απουσία νεύρωσης.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥ  ΝΕΦΡΟΥ 

Η κυκλοσπορίνη μειώνει την νεφρική δράση μέχρι και 20% μετά την μεταμόσχευση. 
Δυσλειτουργία των νεφρών εμφανίζεται πάνω από 20% των ασθενών με μεταμόσχευση καρδιάς 
και πάνω από 30% σε μεταμόσχευση πνευμόνων.  

Οι λήπτες καρδιάς, πνευμόνων και μυελού των οστών έχουν συνήθως τα υψηλότερα επίπεδα 
καταστολής του ανοσοποιητικού συστήματος σε σχέση με τους λήπτες νεφρού ή ήπατος. Αυτό 
φαίνεται να σχετίζεται με το υψηλότερο ποσοστό νεφρικής βλάβης.  

Η χρόνια απόρριψη νεφρών παρουσιάζεται σαν υπέρταση, πρωτεϊνουρία, και σταδιακή 
μείωση στην λειτουργία των μοσχευμάτων. 

Οι νεφροί των ασθενών με μεταμόσχευση μπορεί να είναι πιο ευπαθείς  σε οξείες προσβολές 
όπως υποβολαιμία, και σκιαστικά φάρμακα και προσωρινή δυσλειτουργία μπορεί να εμφανισθεί. 
Η φορουσεμίδη δεν φαίνεται να βοηθάει σε βλάβη από σκιαστικά και η καλή ενυδάτωση ο μόνος 
τρόπος αντιμετώπισης. Εάν υπάρχει η δυνατότητα και η επέμβαση δεν είναι επείγουσα καλό θα 
είναι να καθυστερήσουμε 3–4 ημέρες για να δώσουμε την δυνατότητα στον νεφρό να ανακτήσει.  

ΧΟΡΗΓΗΓΗ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ  

Οι ασθενείς μετά τη μεταμόσχευση λαμβάνουν σε όλη τους τη ζωή ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα σε θεραπευτικά σχήματα που ποικίλουν ανάλογα με το μεταμοσχευμένο όργανο, τον 
χρόνο μετά τη μεταμόσχευση και τα επεισόδια απόρριψης. Συνήθως παίρνουν τριπλό σχήμα που 
περιλαμβάνει κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη και κορτιζόνη2,15.   

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα πέρα από την επιθυμητή δράση που είναι η ανοσοκατα-
στολή έχουν πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να επηρεάσουν την αναισθησιολογική 
τεχνική και την περιεγχειρητική διαχείριση των μεταμοσχευμένων ασθενών. Οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες τους μπορεί να σχετίζονται με την ανοσοκαταστολή (λοιμώξεις κακοήθειες) ή όχι 
(διαβήτης, υπέρταση, νεφρική ανεπάρκεια)16,17.  

Η κυκλοσπορίνη με την τακρολίμη είναι νεφροτοξικά, σε θεραπευτικές δόσεις προκαλούν 
μια δοσοεξαρτώμενη μείωση της νεφρικής αιματικής ροής και του ρυθμού της σπειραματικής 
διήθησης. Αρκετά φάρμακα όπως τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, ορισμένα αντιβιοτικά και 
γαστροπροστατευτικά χορηγούμενα μαζί τα παραπάνω ανοσοκαταστικά φάρμακα προκαλούν 
νεφρική δυσλειτουργία.  
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Η αζαθειοπρίνη έχει μικρό θεραπευτικό εύρος, προκαλεί καταστολή του μυελού των οστών 
ενώ αρκετά φάρμακα αυξάνουν την μυελοτοξικότητα αυτή.  

Η ανοσοκατασταλτική αγωγή πρέπει να συνεχιστεί κατά την περιεγχειρητική περίοδο, καθώς 
είναι περίοδος υψηλού stress η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη του μοσχεύματος4,18. 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ  

Ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων συχνά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για διάφορα 
προβλήματα που σχετίζονται άλλοτε με τη μεταμόσχευση, άλλοτε με την ανοσοκαταστολή και 
άλλοτε με την κύρια νόσο19. 

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς οι λοιμώξεις και η απόρριψη αποτελούν αιτία 
νοσηλείας σε ποσοστό 15,3% και 10,9% αντίστοιχα το πρώτο έτος και 8,3% και 3,1% το τρίτο 
έτος. Ο συνδυασμός λοίμωξης και απόρριψης εμφανίζεται σε ποσοστό 7% το πρώτο έτος. Οι δύο 
αυτές αιτίες είναι οι κυριότεροι παράγοντες θανάτου το πρώτο έτος μετά τη μεταμόσχευση ενώ  
αργότερα η αγγειοπάθεια του μοσχεύματος και οι κακοήθειες. Όλοι οι ασθενείς που επιβιώνουν το 
πρώτο χρόνο μετά την μεταμόσχευση μπορεί να επιβιώσουν για περισσότερο από 10 χρόνια20. 

Οι ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων 54% και 38% χρειάζονται εισαγωγή στο 
νοσοκομείο το πρώτο και τρίτο έτος αντίστοιχα μετά την μεταμόσχευση. Οι αιτίες είναι για το 
πρώτο και τρίτο έτος 23,4% και 18,4% φλεγμονή, 5,5% και 5,2% απόρριψη, και 17,8% και 7,4% 
και τα δύο ενώ η κύρια αιτία θανάτου για τον πρώτο χρόνο μετά την μεταμόσχευση είναι οι 
λοιμώξεις. 

Η οξεία απόρριψη του μεταμοσχευμένου πνεύμονα είναι πολύ συχνή (περίπου το 50% των 
ασθενών έχουν ένα επεισόδιο απόρριψης τους πρώτους 3–6 μήνες) και μπορεί να διαγνωσθεί 
κλινικά και με βιοψίες βρόγχου. Σημεία απόρριψης αποτελούν, η δύσπνοια, ο πυρετός, διάχυτες 
πνευμονικές διηθήσεις στην απλή ακτινογραφία θώρακα. Σε φυσιολογικές συνθήκες βιοψίες 
παίρνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ σε υποψία (λόγω κλινικών ενδείξεων) απόρριψης 
βιοψίες παίρνονται συχνότερα για την τεκμηρίωση της απόρριψης και την τροποποίηση της 
φαρμακευτικής αγωγής11.  

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων η απόρριψη καρδιάς είναι λιγότερη  
συχνή  και δεν είναι σύγχρονη με τη απόρριψη πνευμόνων.  

Το σύνδρομο αποφρακτικής βρογχιολίτιδας είναι μια κλινική οντότητα που χαρακτηρίζεται 
από μείωση των FEV1, FEF 25–75 και FEF50/FVC. Η αποφρακτική βρογχιολίτιδα είναι μια 
κατάσταση που προκαλεί απόφραξη στα αναπνευστικά βρογχιόλια και η διάγνωση της μπαίνει με 
ιστολογικά ευρήματα. Και οι δύο αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε 
ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονα. Οι παθολογικές αυτές καταστάσεις εμφανίζονται με σοβαρή 
αποφρακτική πνευμονική νόσο και προϊούσα υποξυγοναιμία.   

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού η αγγειακή νόσος και οι λοιμώξεις είναι ο κυριότερος 
παράγοντας νοσηρότητας ενώ αργότερα οι φλεγμονές και οι κακοήθειες. 
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ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ 

Η στεφανιαία νόσος του μοσχεύματος παραμένει η μεγαλύτερη απειλή για τη μακροχρόνια 
επιβίωση μετά από μεταμόσχευση καρδιάς21. Στην πενταετία μετά τη μεταμόσχευση υπάρχει σε 
ποσοστό 42%, ενώ ευθύνεται για το 20% των θανάτων που συμβαίνουν ένα χρόνο μετά τη 
μεταμόσχευση. Σε αντίθεση με την στεφανιαία νόσο που αναπτύσσεται στη φυσική καρδιά, στη 
μεταμοσχευμένη καρδιά οι βλάβες είναι διάχυτες γεγονός που κάνει την αγγειοπλαστική λιγότερο 
αποτελεσματική. Η παθοφυσιολογική εξήγηση αυτής της διεργασίας δεν είναι γνωστή, αλλά 
πιθανόν να οφείλεται στην ενεργοποίηση των αγγειακών ενδοθηλιακών κυττάρων, με την 
διαμεσολάβηση ανοσοκυττάρων, και την προς τα άνω ρύθμιση της παραγωγής των αυξητικών 
παραγόντων των κυττάρων των λείων μυών21. Μετά την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου η 
πρόγνωση δεν είναι φτωχή ενώ δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της.  

Μπορεί να εκδηλωθεί ως έμφραγμα του μυοκαρδίου, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια ή 
αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Καθώς η επανανεύρωση της μεταμοσχευμένης καρδιάς είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν στηθάγχη22. Μη επεμβατικές μέθοδοι ανίχνευσης 
στεφανιαίας νόσου δεν είναι ευαίσθητες για την ανίχνευσης αγγειοπάθειας του μοσχεύματος. Ο 
αναισθησιολόγος θα πρέπει να υποθέσει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος στεφανιαίας νόσου σε 
κάθε μεταμοσχευμένη καρδιά μετά τα πρώτα δύο χρόνια ανεξάρτητα από τα συμπτώματα και τα 
αποτελέσματα των μη επεμβατικών δοκιμασιών23.  

Η στεφανιαία νόσος αυξάνεται μετά την μεταμόσχευση νεφρού και καρδιάς και είναι η 
κύρια αιτία θανάτου στους λήπτες νεφρού μετά το πρώτο έτος. 

ΥΠΕΡΤΑΣΗ  

Η υπέρταση υπάρχει στο 50-75% των ασθενών με μεταμόσχευση και συνήθως δεν 
σχετίζεται μόνο με τους κλασικούς παράγοντες κινδύνου πρόκλησης υπέρτασης αλλά με τη 
χορήγηση ανοσοκασταλτικών φαρμάκων24. 

Διαταραχές ρυθμού  

Οι αρρυθμίες κολπικές και κοιλιακές είναι συχνές (ειδικά το πρώτο διάστημα μετά τη 
μεταμόσχευση καρδιάς)10 ενώ σε ποσοστό 10-20% οι ασθενείς αυτοί χρειάζονται βηματοδότηση.  

Λοιμώξεις  

Οι λοιμώξεις μετά τη μεταμόσχευση αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα αφού οι  ασθενείς 
έχουν μειωμένη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τους μικροοργανισμούς λόγω της ανοσοκατα-
στολής25.   

Περισσότεροι από το 80% των ασθενών θα παρουσιάσουν κάποιο κλινικό επεισόδιο 
λοίμωξης μετεγχειρητικά. Κατά την διάρκεια του πρώτου μήνα υπερισχύουν οι κοινές λοιμώξεις 
από τους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στο μόσχευμα. Κατά τον 1–6 μήνα υπάρχει ήδη η 
ανοσοκαταστολή και παρουσιάζονται οι ευκαιριακές λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό, Κάντιντα, 
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και Ασπέργιλλο. Αργότερα κοινές βακτηριακές λοιμώξεις και πολύ αργότερα οι μύκητες και 
μυκοβακτηρίδιο.  

Η έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση είναι σωτήρια για τους ασθενείς 
αυτούς. Ασθενείς με πυρετό, διηθήσεις  στην ακτινογραφία θώρακα και υποξυγοναιμία πρέπει να 
υποβάλλονται σε διαγνωστική βρογχοσκόπηση. Σε ανεξήγητο πυρετό πρέπει να αφαιρούνται οι 
φλεβικές γραμμές και ο ουροκαθετήρας και να στέλνεται για καλλιέργεια. Η αντιβίωση πρέπει να 
αρχίζει εμπειρικά πριν τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. Ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος συνήθως 
επιμολύνει κεντρικές γραμμές και απαντά στα αντισταφυλοκοκικά φάρμακα πενικιλίνη και 
κεφαλοσπορίνη. Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων αποτελεί αναξιόπιστο δείκτη σε ασθενείς 
που βρίσκονται υπό αγωγή με αζαθειοπρίμη και κορτικοστεροειδή. Η μεγάλη ουδετεροπενία όμως 
συνοδεύεται πολύ συχνά με λοίμωξη από gram θετικούς κόκκους εντεροβακτηρίδιο και 
ψευδομονάδα. 

Η πρώιμη λαπαροτομία ενδείκνυται σε υπόνοια ενδοκοιλιακής φλεγμονής καθώς η 
καθυστερημένη αντιμετώπιση συνδυάζεται με μεγάλη θνητότητα.  

Οι μεταμοσχευθέντες ασθενείς με μυελό των οστών χάνουν την ανοσία που έχουν πριν τη  
μεταμόσχευση και είναι ασθενείς υψηλού κινδύνου για λοιμώξεις τον πρώτο έτος μετά την 
μεταμόσχευση, ενώ δεν έχουν το επίπεδο ανοσίας του δότη. Η θνητότητα από πνευμονία από 
μεγαλοκυτταροϊο και ασπέργιλο είναι μεγαλύτερη σε αυτούς τους ασθενείς. 

Σακχαρώδης Διαβήτης  

Ο σακχαρώδης διαβήτης επιδεινώνει σημαντικά την έκβαση μετά την μεταμόσχευση. Τα 
κορτικοστεροειδή προκαλούν αντίσταση στην ινσουλίνη, αλλά και άλλα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα είναι διαβητογόνα. Μετά την μεταμόσχευση εμφανίζεται διαβήτης σε ποσοστό 4–20%. 
Η συχνότητα είναι υψηλότερη το πρώτο έτος και εξαρτάται από τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα 
και λιγότερο από το όργανο το οποίο μεταμοσχεύεται26. 

Παθήσεις των ματιών  

Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα αλλά και ο διαβήτης είναι η κύρια αιτία αυξανόμενης 
συχνότητας παθήσεων του ματιού μετά την μεταμόσχευση. Καταρράκτες, γλαύκωμα αλλά και 
αμφιβληστροειδοπάθεια έχουν αναφερθεί. 

Οστεοπόρωση  

H γρήγορη απώλεια οστικής μάζας είναι τυπική σε όλους τους ασθενείς με μεταμόσχευση 
και εμφανίζεται γρήγορα κατά τους πρώτους 3–12 μήνες.27 Τα παθολογικά κατάγματα είναι συχνά 
και η αναφερόμενη συχνότητα κυμαίνεται από 4–65%. Η συχνότητα εξαρτάται από το όργανο που 
μεταμοσχεύθηκε και την ηλικία λήπτη. Τα αυτόματα κατάγματα σπονδύλων και πλευρών είναι 
κοινά όπως επίσης και τα κατάγματα στο πόδι. Η ακτινογραφία θώρακα μπορεί να αποκαλύψει 
αποτιτάνωση ενώ για την ρύθμιση του ασβεστίου μπορεί να χρειασθεί παραθυροειδεκτομή.  
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Κακοήθειες 
Η μεταμόσχευση και η ανοκαταστολή αυξάνει το ποσοστό των κακοήθων παθήσεων.[28] 

Αυτά περιλαμβάνουν παθήσεις του λεμφικού ιστού, σάρκωμα Kaposi καρκίνους του δέρματος, 
των χειλιών, του αιδοίου, του τραχήλου της μήτρας, του περινέου και του ήπατος. Συνολικά η 
πιθανότητα αυξάνεται 3-4 φορές αλλά πολύ μεγαλύτερα ποσοστά εμφανίζουν ορισμένα είδη 
καρκίνου.  

Νευρολογικές επιπλοκές  

Οι νευρολογικές επιπλοκές εμφανίζονται σε ποσοστό 30-60% μετά την μεταμόσχευση και 
περιλαμβάνουν τα έμφρακτα, τις αιμορραγίες, την υποξυγοναιμία, τις μολύνσεις, τους σπασμούς 
και περιφερική νευροπάθεια. Μερικές από τις επιπλοκές προκύπτουν από τα ανοσοκατασταλτικά 
φάρμακα, από λοιμώξεις ενώ άλλες είναι συγκεκριμένες με το όργανο που μεταμοσχεύθηκε29.  
Αρκετές από αυτές  μπορεί να αφορούν άμεσα  τους αναισθησιολόγους.  

Οι σπασμοί μπορεί να οφείλονται σε αυξημένα επίπεδα κυκλοσπορίνης και 
αντιμετωπίζονται καλύτερα με βενζοδιαζεπίνες. 

Η νευροπάθεια του  αυτόνομου νευρικού συστήματος επιμένει μετά την μεταμόσχευση 
νεφρού. Η αντίδραση ξενιστή μοσχεύματος είναι δυνατόν  να προκαλέσει μυασθένεια gravis.  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

Το ποσοστό των χειρουργικών επεμβάσεων μετά την μεταμόσχευση κυμαίνεται μεταξύ  
15–41%. Η έκβαση σε προγραμματισμένες επεμβάσεις είναι παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό σε 
αντίθεση με τις επείγουσες καταστάσεις όπου συνοδεύονται με μεγάλο ποσοστό επιπλοκών30.  

Η συχνότητα ανευρύσματος κοιλιακής αορτής αυξάνει μετά από μεταμόσχευση καρδιάς για 
ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια. Τα ανευρύσματα αορτής μεγαλώνουν περισσότερο γρήγορα και 
χρειάζονται αντιμετώπιση.  

Η κυκλοσπορίνη προκαλεί χολόλιθους. Η χοληδόχος κύστη αφαιρείται από το ήπαρ που 
μεταμοσχεύεται ενώ σε άλλες μεταμοσχεύσεις υπάρχει διαφωνία αν θα πρέπει να αφαιρείται πριν 
ή αμέσως μετά καθώς  η επείγουσα επέμβαση συνοδεύεται με υψηλό βαθμό επιπλοκών. Ειδικά οι 
ενδοκοιλιακές λοιμώξεις μπορεί να καλυφθούν ενώ η  πρώιμη χειρουργική επέμβαση επιβάλλεται.  

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ 

Διαφορετικοί τρόποι αναισθησίας έχουν χρησιμοποιηθεί και συγκριθεί μεταξύ τους σε 
διάφορες μελέτες και σχεδόν όλες  ήταν αποτελεσματικές στους περισσότερους ασθενείς με 
μεταμόσχευση οργάνων ενώ καμία δεν παρουσιάζει αντένδειξη20. 

Προεγχειρητική αξιολόγηση των μεταμοσχευμένων ασθενών  

Η προεγχειρητική αξιολόγηση των μεταμοσχευμένων ασθενών δεν διαφέρει κατά πολύ από 
αυτή που γίνεται στους υπόλοιπους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια χειρουργική 
επέμβαση. Θα πρέπει όμως να περιλαμβάνει την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του 
μεταμοσχευμένου οργάνου αλλά και των άλλων οργάνων και συστημάτων που εμπλέκονται 
έμμεσα με την ίδια τη μεταμόσχευση ή την θεραπεία31,32. 
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Η προεγχειρητική επίσκεψη περιλαμβάνει την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του 
ασθενούς, των συνοδών παθήσεων, της λειτουργικής κατάστασης του μοσχεύματος, καθώς και 
των όλων των οργάνων ή συστημάτων που έπασχαν πριν από τη μεταμόσχευση. Η αναγνώριση 
σημείων απόρριψης είναι σημαντική. Τα σημεία απόρριψης είναι συνήθως όμοια με αυτά της 
φλεγμονής. Η αυξανόμενη κόπωση  με μικρή προσπάθεια, η δύσπνοια, η μείωση των επαρμάτων 
στο ΗΚΓ και οι καρδιακές αρρυθμίες είναι σημεία απόρριψης σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
καρδιάς. Η δύσπνοια, ή εύκολη κόπωση, ο πυρετός, η λευκοκυττάρωση, ο αποκορεσμός και 
μείωση πάνω από 10% στην FVC και στον FEV1 στους ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων. Η 
αυξανόμενη κρεατινίνη στον ορό, η μειωμένη παραγωγή ούρων, η πρωτεϊνουρία, η μειωμένη 
λειτουργία του μοσχεύματος στους ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού. Η δυσφορία, ο πυρετός, η 
αυξανόμενη χολερυθρίνη σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος.  

Προνάρκωση θα πρέπει να χορηγείται όπως και στους μη μεταμοσχευθέντες ασθενείς. Η 
επιλογή του κατάλληλου monitoring καθορίζεται από το κατάσταση του ασθενή, το είδος της 
επέμβασης, το διαθέσιμο εξοπλισμό και τις ικανότητες του αναισθησιολόγου. Η τοποθέτηση 
κεντρικών φλεβικών γραμμών και η εγκατάσταση επεμβατικού monitoring θα πρέπει να γίνεται με 
άσηπτες τεχνικές για τον κίνδυνο των λοιμώξεων λόγω ανοσοκαταστολής. Η χρήση 
περιεγχειρητικής χημειοπροφύλαξης είναι ίδια με τους μη μεταμοσχευθέντες ασθενείς. Οι 
τοποπεριοχικές τεχνικές δεν αντενδείκνυνται εφόσον ο πηκτικός μηχανισμός είναι φυσιολογικός.  

Η χρήση των ανοσοκατασταλτικών θα πρέπει να συνεχίζεται κατά την περιεγχειρητική 
περίοδο ενώ καθημερινός έλεγχος των επιπέδων είναι απαραίτητος15.  

Καρδιά  

Το ΗΚΓ ελέγχεται για τον καρδιακό ρυθμό, την καρδιακή συχνότητα, το διάστημα Qt την 
ύπαρξη ισχαιμίας. Η ισχαιμία μπορεί να είναι σιωπηλή σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς 
λόγω της απονεύρωσης αλλά και σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού που έχουν περιφερική 
νευροπάθεια. Η νευροπάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος αυξάνει τον κίνδυνο των 
κοιλιακών αρρυθμιών, και μπορεί να παρουσιαστούν σαν μείωση της μεταβλητότητας της 
καρδιακής συχνότητας ή σαν αύξηση της κατάσπασης του διαστήματος Qt. Αναφορές 
περιστατικών για ανεξήγητη καρδιαγγειακή κατάρρευση, βραδυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή, 
άπνοια η θάνατο έχουν  αναφερθεί σε αυτούς τους ασθενείς. 

Η βραδυκαρδία σε αυτούς τους ασθενείς δεν απαντά στα αντιχολινεργικά και 
ισοπροτερενόλη ή αδρεναλίνη πρέπει να είναι διαθέσιμη.  

Ακτινοβολία και κυτταροστατικά μπορεί να προκαλέσουν περιοριστική καρδιομυοπάθεια 
όπως σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Ο υπέρηχος μπορεί να 
δείξει θρόμβους στην καρδιά σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς.  

Οι αλλαγές στο ΗΚΓ είναι συνήθως ήπιες σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς. Ο 
αποκλεισμός δεξιού σκέλους είναι συχνός και μπορεί να συνδεθεί με την αύξηση της πίεσης στην 
δεξιά καρδιά, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται σε ανώμαλη θέση της καρδιάς μετά την 
μεταμόσχευση. Κολπικές και κοιλιακές αρρυθμίες είναι κοινές αλλά δεν συνδέονται με οξεία 
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απόρριψη. Αν και μια αύξηση στις αρρυθμίες μπορεί να συμβεί κατά την απόρριψη. Ο λήπτης 
μπορεί να έχει ένα δεύτερο κύμα P το οποίο ανταποκρίνεται στα νευρικά ερεθίσματα. Είναι 
λειτουργικά ασήμαντο, εξαφανίζεται με την πάροδο του χρόνου και βρέθηκε μόνο στο 16% των 
ασθενών μετά από ένα έτος από την μεταμόσχευση33. 

Αναισθησιολογικές Επισημάνσεις   

Οι ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς είναι περισσότερο ευάλωτοι στο Stress, χρειάζεται 
χρόνος για να εμφανιστεί η χρονότροπη απάντηση και θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη για την 
διατήρηση της καρδιακής συχνότητας. Οι β αδρενεργικοί αποκλειστές και αποκλειστές διαύλων 
ασβεστίου με παρατεταμένη δράση πρέπει να αποφεύγονται. Οι ασθενείς είναι περισσότερο ευάλωτοι 
στην καταστολή του μυοκαρδίου και εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τον μηχανισμό Frank – 
Starling. Η διατήρηση του προφορτίου έχει μεγάλη σημασία στους ασθενείς αυτούς. Στην 
απονευρωμένη καρδιά έχουν δράση μόνο τα φάρμακα με άμεσο δράση, φάρμακα με έμμεσο δράση 
είναι ανενεργή. Καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμία του μυοκαρδίου και απόρριψη μπορεί να υπάρχουν 
στον ασθενή.  Οι ασθενείς είναι επιρρεπείς στις λοιμώξεις, μπορεί να υπάρχει καταστολή του φλοιού 
των επινεφριδίων από την χρήσης κορτικοστεροειδών ενώ οι αλληλεπιδράσεις των 
ανοσοκασταλτικών  με άλλα φάρμακα δεν είναι σπάνιες.  
 

Πνεύμονες  
Διενέργεια ακτινογραφίας θώρακα και η ακρόαση των πνευμόνων για την αναζήτηση 

εκκρίσεων και μόλυνσης. Η μονόπλευρη ανύψωση του διαφράγματος μπορεί να είναι σημείο 
βλάβης από επεμβάσεις θώρακα. Κατά την σπιρομέτρηση οι όγκοι είναι φυσιολογικοί. Η 
δύσπνοια, ο βήχας και σημεία απόφραξη στην μέση της προσπάθειας (FEV 0,25-0,75) σε ασθενείς 
με μεταμόσχευση μυελού ή πνευμόνων μπορεί να σημαίνει την ανάπτυξη βρογχιολίτιδας.  

Η βρογχιολίτιδα μπορεί να είναι σημείο χρόνιας απόρριψης, ιογενούς  λοίμωξης ή σημείο 
αντίδρασης στο μόσχευμα. Η βρογχιολίτιδα αυτή δεν έχει ανιχνευθεί σε μεταμόσχευση νεφρού ή 
ήπατος ακόμα και εάν το πρωτόκολλο ανοσοκαταστολής ήταν παρόμοιο. Η ικανότητα διάχυσης 
μειώνεται στους ασθενείς με μεταμόσχευση, αλλά δεν προκαλεί συνήθως κλινικά υποξυγοναιμία 
και θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Οι λήπτες μυελού θα μπορεί να έχουν βλάβη στους 
πνεύμονες από ακτινοβολία ή κυττατοστατικά φάρμακα. Οι λήπτες καρδιάς μπορεί να έχουν 
βλάβες από την αμιοδαρώνη που έπαιρναν πριν την μεταμόσχευση.  

Τα κλινικά σημεία απόρριψης και λοίμωξης είναι παρόμοια και χρειάζεται λήψη βιοψίας και 
βρογχοκυψελιδικό έκλπυμα για την διαφορική διάγνωση. Στους ασθενείς με μεταμόσχευση του 
ενός πνεύμονα η πάθηση παραμένει στον άλλο όπως εμφυσηματικές κυψελίδες, περιοριστική 
πνευμονοπάθεια ή λοίμωξη. 
 

Αναισθησιολογικές Επισημάνσεις   

Οι πνεύμονες των μεταμοσχευμένων ασθενών είναι ευάλωτοι σε λοιμώξεις και είναι 
σημαντική η εφαρμογή άσηπτων τεχνικών καθώς και ή λήψη μέτρων πρόληψης των λοιμώξεων. 
Στους ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονα απουσιάζει το αντανακλαστικό του βήχα χρειάζεται 
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προτροπή για βήχα και καλή φυσιοθεραπεία για την αποβολή των εκκρίσεων. Εάν συνυπάρχει βλάβη 
του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εισρόφησης. Σε ασθενείς με 
σύνδρομο αποφρακτικής βρογχιολίτιδα ή αποφρακτική βρογχιολίτιδα μπορεί να υπάρχει 
εγκλωβισμός αέρα και ενδογενές PEEP. Η διατομή του λεμφικού συστήματος αυξάνει το κίνδυνο 
διάμεσου οιδήματος και χρειάζεται προσοχή στη χορήγηση υγρών. Χρειάζεται προσοχή στην 
τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα για την αποφυγή βλάβης στην αναστόμωση της τραχείας. Ασθενείς 
με μεταμόσχευση καρδιάς πνευμόνων έχουν την ίδια συμπεριφορά, όσον αφορά την δράση 
φαρμάκων, με τους ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς. Ασθενείς με κατακράτηση του διοξειδίου του 
άνθρακα προεγχειρητικά μπορεί να εμφανίσουν κατακράτηση και 2–3 εβδομάδες μετεγχειρητικά 
μέχρι την επαναφορά των κεντρικών χημειοϋποδοχέων.  

Νεφροί 

Η κυκλοσπορίνη μπορεί να μειώσει την νεφρική λειτουργία κατά 20% στους ασθενείς με 
μεταμόσχευση, παρόμοια δράση έχει και η τακρολίμη. Δυσλειτουργία των νεφρών εμφανίζεται σε 
πάνω από 20% σε μεταμόσχευση καρδιάς και πάνω από 30% σε μεταμόσχευση πνευμόνων.  

Οι λήπτες καρδιάς, πνευμόνων και μυελού των οστών έχουν συνήθως τα υψηλότερα επίπεδα 
καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος σε σχέση με τους λήπτες νεφρού ή ήπατος. Αυτό 
φαίνεται να σχετίζεται με το υψηλότερο ποσοστό νεφρικής βλάβης.  

Μετά τη μεταμόσχευση νεφρού τα αποθέματα περιορίζονται σε ένα νεφρό το οποίο 
επιδεινώνεται με τον χρόνο. Η χρόνια απόρριψη νεφρών παρουσιάζεται σαν υπέρταση, 
πρωτεϊνουρία, και σταδιακή μείωση στην λειτουργία των μοσχευμάτων. 

Οι νεφροί των ασθενών με μεταμόσχευση μπορεί να είναι πιο ευπαθή σε οξείες προσβολές 
όπως υποβολαιμία, και σκιαστικά φάρμακα και προσωρινή δυσλειτουργία μπορεί να φανεί. Η 
φορουσεμίδη δεν φαίνεται να βοηθάει σε βλάβη από σκιαστικά και πρέπει να εξασφαλίσουμε   
καλή ενυδάτωση.  

Εάν υπάρχει η δυνατότητα και η επέμβαση δεν είναι επείγουσα καλό θα είναι να 
καθυστερήσουμε 3–4 ημέρες για να δώσουμε την δυνατότητα στον νεφρό να ανακτήσει.  

Ήπαρ 

Η πλέον κατάλληλη δοκιμασία για την αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης του 
ήπατος είναι ο έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού. Ειδικά ο χρόνος προθρομβίνης μπορεί να 
παραμείνει φυσιολογικός μέχρις ότου χαθεί το 70% της λειτουργίας του ήπατος. Η μέτρηση των 
λευκωμάτων στον ορό του αίματος επίσης χρησιμοποιείται. 

Ηπατική ανεπάρκεια μπορεί να εμφανιστεί και μακροπρόθεσμα είναι η κύρια αιτία θανάτου 
στους επιζώντες ασθενείς.  

Στους ασθενείς με μεταμόσχευση μυελού των οστών το ήπαρ είναι εκτός από το δέρμα και 
επιθήλιο του πεπτικού ο κύριος στόχος αντίδρασης μοσχεύματος ξενιστή, 

Από τα εργαστηριακά έχουμε χολόσταση και σε μικρότερο βαθμό αύξηση στις 
τρανσαμινάσες. Μετά την ομαλοποίηση των επιπέδων χολερυθρίνης μετά την μεταμόσχευση 
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ήπατος και τρεις μήνες η πρόσφατη αύξηση των τιμών σημαίνει απόρριψη, παρεμπόδιση ή 
ηπατίτιδα.  

Προνάρκωση 

Οι συνήθεις προναρκώσεις είναι κατάλληλες στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά στους 
ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονα προτιμούνται τα αγχολυτικά από τα ναρκωτικά για τον 
κίνδυνο της καταστολής του αναπνευστικού κέντρου. Αντισιελικά προτείνονται για την μείωση 
των εκκρίσεων αλλά σε ουραιμικούς και νευροπαθείς ασθενείς απουσιάζει η δράση του 
πνευμονογαστρικού και η χρήση αντιχολινεργικών είναι μη αναγκαία ή ακόμα και επιζήμια. Αυτοί 
οι φαρμακευτικοί παράγοντες δεν μπορούν να καταστείλουν την βραδυκαρδία σε αυτούς τους 
ασθενείς και η δράση της γλυκοπροπυλάτης μπορεί να είναι πολύ παρατεταμένη εάν η νεφρική 
απέκκριση είναι επηρεασμένη.  

Αν και μερικά φάρμακα μπορούν να μεταβάλουν το επίπεδο των ανοσοκατασταλτικών 
φαρμάκων προτείνεται να δίνεται κυκλοσπορίνη 4–7 ώρες πριν την επέμβαση για να αποφύγουμε 
υποθεραπευτικά επίπεδα τα οποία οφείλονται σε καθυστερημένη  απορρόφηση.   

Εξασφάλιση αεραγωγού  

Ο κίνδυνος εισρόφησης συχνά αυξάνεται. Διαβητικοί ασθενείς μπορεί να έχουν αυξημένο 
γαστρικό περιεχόμενο υπερβολικά κρίσιμο όγκο για εισρόφηση ακόμα και 24 ώρες μετά το γεύμα. 
Η θεραπεία με κυκλοσπορίνη και ή χειρουργική απονεύρωση σε μεταμοσχευμένους πνεύμονες 
μπορεί να προκαλέσουν γαστρική ατονία, η χορήγηση μετοκλοπραμίδης βοηθάει στην καλύτερη 
κένωση του στομάχου. 

Ο αερισμός με μάσκα κατά την διάρκεια της επέμβασης όπως και η χρήση λαρυγγικής 
μάσκας είναι καλύτερα να αποφεύγονται ειδικά σε θέσεις Trendelenburg αλλά μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε μικρές παρεμβάσεις και βρογχοσκόπηση της άνω τραχείας. Επειδή υπάρχει ο 
κίνδυνος των νοσοκομειακών λοιμώξεων είναι καλύτερη η στοματοτραχειακή από την 
ρινοτραχειακή διασωλήνωση. Ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς δεν έχουν φυσιολογική 
απάντηση από το συμπαθητικό στην διασωλήνωση της τραχείας αλλά η καρδιά απαντά 5–6 min 
στις κυκλοφορούσες κατεχολαμίνες. Αυξημένη απάντηση της πίεσης κατά την διασωλήνωση έχει 
παρατηρηθεί σε διαβητικούς ουραιμικούς ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση νεφρού. 

Οι ασθενείς με μεταμόσχευση μπορεί να έχουν πολλούς λόγους για δύσκολη διασωλήνωση. 
Διαβητικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν περιορισμό στις κινήσεις των αρθρώσεων 
συμπεριλαμβανομένου της κάτω γνάθου και του αυχένα. Περιορισμός στην έκταση των δακτύλων 
μπορεί να σημαίνει δύσκολη διασωλήνωση.  

Ασθενείς με παθήσεις του μυελού των οστών μπορεί να έχουν καταστροφή των 
βλεννογόνων και στοματίτιδα. Σε όλους του μεταμοσχευθέντες ασθενείς αύξηση του λεμφικού 
ιστού μπορεί να αποτελέσει λόγο απόφραξης κατά την διάρκεια αναισθησίας και καταστολής., 
υπογλωτιδική στένωση μπορεί να υπάρξει.  
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Ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων έχουν αρκετά σοβαρά ειδικά προβλήματα που 
σχετίζονται με τον αεραγωγό. Αυτοί μπορεί να έχουν τραχειομαλακία ή στένωση στο σημείο 
συρραφής και διάφορα είδη stent μπορεί να έχουν εισαχθεί για την αντιμετώπιση. Αυτοί οι 
ασθενείς συχνά υποβάλλονται σε επεμβάσεις με Laser, κρυοθεραπεία ή διαστολή με μπαλόνι. 
Υψίσυχνος αερισμός (Jet ventilation)  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτές τις παρεμβάσεις.  

Ο τραχειοσωλήνας δεν πρέπει να τοποθετηθεί βαθιά σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
πνεύμονα για να αποφύγουμε την πρόκληση ρήξης στο σημείο αναστόμωσης, ή πιθανή 
μετακίνηση του stent και ινοπτικός οδηγός ενδείκνυται σε περιπτώσεις δυσκολίας ή ενδο-
βρογχικής διασωλήνωσης. Υπερβολική πίεση αεραγωγών πρέπει να αποφεύγεται (περίπου 
40cmH2O) καθώς πιέζεται το σημείο συρραφής.  

Εγκλωβισμός αέρα και υπερδιάταση του εμφυσηματικού φυσικού πνεύμονα μπορεί να 
πιέσει το μόσχευμα. 

Η ύγρανση των εισπνεόμενων αερίων είναι επιθυμητή αλλά πρέπει να είναι αποστειρωμένη. 
Η χρήση φίλτρων ύγρανσης και μικροβιοκράτησης αποτελεί καλή λύση. Η θέση του ασθενούς 
μπορεί να είναι ζωτική στην κατανομή αερισμού αιμάτωσης ειδικά σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
ενός πνεύμονα.  

Βρογχόσπασμος είναι πιθανόν να εμφανισθεί σε μεταμόσχευση πνεύμονα, συχνά σχετίζεται 
με επεισόδια  απόρριψης  και μπορεί να μην απαντά φυσιολογικά σε βρογχοδιασταλτική θεραπεία.  

Γρήγορη αποδιασωλήνωση προτείνεται καθώς η διασωλήνωση όπως και ο παρατεταμένος 
μηχανικός αερισμός αυξάνει τον κίνδυνο βακτηριακής πνευμονίας που οφείλεται σε απουσία των 
αντανακλαστικών του βήχα. Για τον ίδιο λόγο οι ασθενείς πρέπει να αποδιασωληνώνονται σε 
πλήρη εγρήγορση για να μπορούν να βήχουν μετά από εντολή. Η αποδιασωλήνωση σε πλάγια 
θέση με τον καλό πνεύμονα εξαρτώμενο προτείνεται από ορισμένους για να προστατέψουν τον 
καλό πνεύμονα από εισρόφηση. Η κατάλληλη θέση του ασθενούς και πρώιμη μετεγχειρητική 
φυσιοθεραπεία βοηθάει στην αποβολή των εκκρίσεων.  

Επιλογή εισπνεόμενου  αναισθητικού παράγοντα  

Όλα τα πτητικά αναισθητικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με μεταμόσχευση οργάνων. 

Αναισθησία με ενδοφλέβια αναισθητικά φάρμακα 

Η χρήση των ενδοφλέβιων αναισθητικών παραγόντων εισαγωγής αλλά και αναλγησίας σε 
ασθενείς με δυσπραγία νεφρών έχει μελετηθεί από πολύ παλιά. Μερικά κέντρα αποφεύγουν τις 
βενζοδιαζεπίνες γιατί θέλουν γρήγορη αποδιασωλήνωση. Η προποφόλη είναι ασφαλές φάρμακο 
εισαγωγής για ουραιμικούς ασθενείς, ενώ χρειάζεται προσεκτική χορήγηση σε ασθενείς με 
μεταμόσχευση καρδιάς ή πνευμόνων λόγω της αγγειοδιασταλτικής της δράση. Η ετομιδάτη μπορεί 
να είναι καλύτερη αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς. Η κεταμίνη είναι καλύτερα να αποφεύγεται 
σε ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία.  
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Μυοχαλαρωτικά 

Αρκετές αναφορές συζητούν την χρήση των μυοχαλαρωτικών σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
και η χρήση τους σε μεταμόσχευση νεφρών έχει μελετηθεί. Θεωρητικά η αζαθειοπρίνη μπορεί να 
αυξήσει την απαιτούμενη δόση μυοχαλαρωτικών παραγόντων και η κυκλοσπορίνη μπορεί να 
παρατείνει την δράση τους. Στην πράξη αρκετοί άλλοι παράγοντες (ηλεκτρολύτες, οξεοβασική 
ισορροπία, λειτουργία οργάνων και άλλα φάρμακα μπορεί να παρατείνουν τον αποκλεισμό και η 
δράση πρέπει να παρακολουθείται.  

Το ατακούριο και το cisατρακούριο έχουν την καλύτερη δράση μετά από μεταμόσχευση 
νεφρών. 

Το ροκουρόνιο είναι ένα μυοαχαλαρωτικό με ενδιάμεση δράση με επικρατούσα την 
αποβολή από το ήπαρ και είναι φάρμακο εκλογής για γρήγορη εισαγωγή στην αναισθησία. 

Δράση των φαρμάκων και αλληλεπιδράσεις  

Πολλά φάρμακα μεταβάλουν τα επίπεδα κυκλοσπορίνης και τακρολίμης και τα 
απονευρωμένα όργανα όπως η καρδιά ή όργανα που δυσλειτουργούν μπορεί να μεταβάλουν τα 
κλινικά αποτελέσματα των φαρμάκων αυτών.  

Τα δύο αυτά φάρμακα μεταβολίζονται στο ήπαρ από το κυτόχρωμα P450 ο οποίος είναι 
κοινός δρόμος μεταβολισμού για πολλά φάρμακα. Τα φάρμακα που παρεμβαίνουν είναι 
επαγωγείς, ανασταλτικοί παράγοντες ή ανταγωνιστικά υποστρώματος για το ίδιο το ένζυμο. 

Οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων μέσω του κυτοχρώματος P450 δεν είναι συνήθως άμεσες και 
χρειάζονται 2-3 ημέρες για να εμφανιστούν και μπορεί να υπάρχουν και μετά τη διακοπή.   

Οι αλληλεπιδράσεις μετά από παρεντερική χορήγηση μπορεί να είναι διαφορετικές από ότι η 
χορήγηση από το στόμα επειδή μέρος από αυτές μπορεί να οφείλεται στην απορρόφηση του 
φαρμάκου από το έντερο είτε άμεσα είτε μέσω του εντερικού μεταβολισμού του κυτόχρωμα P450. 

Οι αλληλεπιδράσεις δεν εμποδίζουν την χρήση αυτών των φαρμάκων αλλά χρειάζεται 
έλεγχος των επιπέδων και κατάλληλη ρύθμιση της αγωγής. Οι αλληλεπιδράσεις των αναισθητικών 
φαρμάκων έχουν δημοσιευτεί αλλά οι περισσότερες είναι θεωρητικές και όχι κλινικές. Η αύξηση 
των επιπέδων της κυκλοσπορίνης αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης νεφρικής βλάβης. Εάν 
επιδεινωθεί η νεφρική λειτουργία πρέπει να μειωθεί η δόση και να αντικατασταθεί και κορτιζόνη.  

Χορήγηση αίματος και παραγώγων   

Οι ασθενείς αυτοί μπορεί να έχουν λευκοπενία, ερυθροκυττάρωση, θρομβοκυττάρωση και 
διαταραχές πηκτικότητας. Η αζαθειοπρίνη μειώνει τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων. Η 
κυκλοσπορίνη αυξάνει την απελευθέρωση της θρομβοξάνης, την παραγωγή της θρομβοπλαστίνης 
και την δραστηριότητα του παράγοντα VII. 

Η υπερπηκτιτότητα έχει ενοχοποιηθεί ως λόγος ισχαιμίας του μυοκαρδίου πρώιμα μετά την 
μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς με φυσιολογικές στεφανιαίες αρτηρίες. Θρόμβωση των 
ηπατικών αρτηριών έχει αναφερθεί μετά την μεταμόσχευση για την οποία έχει ενοχοποιηθεί  ο 
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αυξημένος αιματοκρίτης από την μη χορήγηση υγρών ή την υπερμετάγγιση. Αύξηση της 
ερυθροποιητίνης μπορεί να υπάρχει μετά την μετάγγιση.  

Η αναιμία είναι συχνή και μπορεί να οφείλεται στα ανοκατασταλτικά, στην ανεπάρκεια 
σιδήρου, στην τυφλή αιμορραγία από βλεννογόνους, ή από αλλοάνοση αιμόλυση. Οι 
θρομβοεμβολικές επιπλοκές αυξάνονται κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών μετά την 
μεταμόσχευση νεφρών. 

Οι επιπλοκές από την μετάγγιση περιλαμβάνουν μη αιμολυτικές αντιδράσεις, αντιδράσεις 
ξενιστή με μόσχευμα και μετάδοση λοιμώξεων. Τα λευκοκύτταρα ευθύνονται για τις αντιδράσεις 
αυτές και πρέπει να αφαιρούνται Τα σύγχρονα φίλτρα λευκαφαίρεσης μπορεί να κρατήσουν το 
99,9% των λευκών ενώ μερικά κέντρα προτιμούν την ακτινοβολία. Τα προϊόντα που χρειάζονται 
φίλτρα είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, το φρέσκο πλάσμα ενώ δεν υπάρχει 
κίνδυνος από το φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα, την λευκοματίνη και τις ανοσοφαιρίνες. Εάν 
αναμένεται αιμορραγία πρέπει να ενημερωθεί νωρίς η αιμοδοσία γιατί η διασταύρωση μπορεί να 
καθυστερήσει. Μπορεί να υπάρχουν μεταμοσχευμένα αντιγόνα.  

Οι λήπτες καρδιάς έχουν μεγάλη συχνότητα εμβολικών επιπλοκών και συγκέντρωση 
θρόμβων στον αριστερό κόλπο,  οι ασθενείς αυτοί πρέπει να παίρνουν προφύλαξη για θρόμβωση. 

Τοποπεριοχική αναισθησία 

Ραχιαία ή επισκληρίδιος μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλά υπάρχει ο κίνδυνος της 
αιμορραγίας. Επισκληρίδιος αναισθησία είναι καλό να προτιμάται σε ασθενείς με μεταμόσχευση 
καρδιάς στους οποίους παρατεταμένη υπόταση και βραδυκαρδία πρέπει να αποφεύγεται. Μετά 
από επαρκή ενυδάτωση μπορεί να ανεχθούν χωρίς αιμοδυναμικές διαταραχές την ραχιαία 
αναισθησία.  

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος λόγω κινδύνου αιμορραγίας δεν προτείνεται η 
επισκληρίδιος αναισθησία.  

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνευμόνων υπερκλείδια, διασκαλινικά ή μεσοπλεύρια block 
πρέπει να αποφεύγονται για τον κίνδυνο του πνευμοθώρακα. Εν των βάθη τραχηλικά block μπορεί 
να επηρεάσουν την λειτουργία του φρενικού νεύρου.  

Διαλύματα που περιέχουν αδρεναλίνη δεν συστήνονται μετά από μεταμόσχευση καρδιάς 
επειδή μπορεί να προκαλέσουν ταχυκαρδία.  

Η εφεδρίνη δεν αυξάνει την καρδιακή συχνότητα σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς 
αλλά μπορεί να είναι αποτελεσματική στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης αλλά αυξημένη δόση 
μπορεί να χρειασθεί.  

Monitoring και πρόληψη των λοιμώξεων  

Για την αποφυγή των λοιμώξεων το επεμβατικό monitoring πρέπει να περιορίζεται στο 
ελάχιστο αλλά να χρησιμοποιείται εάν είναι απαραίτητο. Κεντρική φλεβική γραμμή και αρτηριακή 
γραμμή είναι κατάλληλες στις επεμβάσεις όπου μαζική αιμορραγία ή άλλη αιμοδυναμική 



244 
 

αστάθεια αναμένεται. Η χρήση αντιμικροβιακών καθετήρων μειώνει το αποικισμό και τις συνοδές 
λοιμώξεις κατά 60% σε μεταμοσχευθέντες ασθενείς. 

Τα περισσότερα κέντρα έχουν εγκαταλείψει τα επιπλέον μέτρα ασηψίας αλλά πρέπει να 
λαμβάνουμε τα φυσιολογικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν την χρήση μάσκας, γαντιών, όλα τα 
στόμια πρέπει να είναι κλειστά και προτείνεται η χρήση  αντιμικροβιακών φίλτρων.  

Η τοποθέτηση ουροκαθετήρα ενδείκνυται στις μεγάλες επεμβάσεις και όπου υπάρχει 
κίνδυνος νεφρικής δυσλειτουργίας. Η χρήση της διοισοφαγείου υπερηχοκαρδιογραφίας 
διεγχειρητικά μπορεί να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την συσταλτικότητα αλλά και τις 
συνθήκες πλήρωσης της καρδιάς.  

Σε απλές περιπτώσεις το HKΓ, η μη επεμβατική μέτρηση της συστηματικής αρτηριακής 
πίεσης, η μέτρηση του τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα  είναι επαρκή για monitoring 
κατά την διάρκεια αναισθησίας.  

Σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς η δεξιά σφαγίτιδα χρησιμοποιείται για την λήψη 
βιοψίας από το μυοκάρδιο και πρέπει να αποφεύγεται ο καθετηριασμός της.  

Η παρακολούθηση του βάθους αναισθησίας, με βάση την αιμοδυναμική απάντηση, είναι 
δύσκολη σε ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς οι οποίοι μπορεί να έχουν φυσιολογικά 
αιμοδυναμικά στοιχεία καρδιακή συχνότητα και αρτηριακή πίεση. Υποξυγοναιμία, υπερκαπνία, 
υπόταση και πόνος προκαλούν καθυστερημένη απάντηση από την μεταμοσχευμένη καρδιά. Η 
χρήση του BIS είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε αυτούς τους ασθενείς.  

Χορήγηση υγρών και προστασία των νεφρών  

Οι ασθενείς με μεταμόσχευση καρδιάς εξαρτώνται από την διατήρηση επαρκούς προφορτίου 
το οποίο μπορεί αιφνιδίως να μεταβληθεί με τις μεταβολές των περιφερικών αγγειακών 
αντιστάσεων ή με μεταβολές θέσης.  

Τα κρυσταλοειδή αποτελούν την βάση για τη χορήγηση υγρών σε μεταμόσχευσης καρδιάς 
αλλά αποφεύγονται σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Μερικοί συγγραφείς προτιμούν τα κολλοειδή για 
την αντιμετώπιση της υπότασης κατά την αναισθησία. Δεν υπάρχουν μελέτες για συσσώρευση ή 
ανεπιθύμητων ενεργειών  των κολλοειδών διαλυμάτων στα μεταμοσχευθέντα όργανα. 

Υπερφόρτωση με υγρά πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονα  οι 
οποίοι μπορεί να έχουν έλλειψη φυσιολογικής λεμφικής αποβολής.  

Η χορήγηση υγρών δεν πρέπει να περιορίζεται περιεγχειρητικά για να αποφύγουμε 
αιμοδυναμική αστάθεια και νεφρική δυσπραγία. Κατά τη μεταμόσχευση νεφρών η οξεία 
σωληναριακή νέκρωση μειώνεται σημαντικά όταν ο ασθενής είναι καλά ενυδατωμένος. 

Χημειοπροφύλαξη 

Οι ασθενείς μπορεί να παίρνει χημειοπροφύλαξη 6–12 μήνες μετά την επέμβαση για την 
αποφυγή των ευκαιριακών λοιμώξεων. Εάν αναμένεται λοίμωξη πρέπει να χορηγηθεί προφύλαξη 
σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες που εφαρμόζουμε για τους μη μεταμοσχευθέντες ασθενείς. 
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Πρώτη δόση να δοθεί 30min πριν την τομή του δέρματος και να συνεχιστεί για 24 με 48 ώρες 
μετά. Οι οδοντικές λοιμώξεις απαιτούν αναβολή της επέμβασης. 

Μετεγχειρητική φροντίδα 

Το κυριότερο πρόβλημα κατά την μετεγχειρητική περίοδο είναι η αντιμετώπιση του 
μετεγχειρητικού πόνου και η αποφυγή των μετεγχειρητικών επιπλοκών και λοιμώξεων. Η εντατική 
φυσιοθεραπεία, γρήγορη κινητοποίηση, γρήγορη αφαίρεση των καθετήρων και των 
παροχετεύσεων και η υψηλή επαγρύπνηση  για άμεσες μετεγχειρητικές  επιπλοκές.  

Αντιμετώπιση του πόνου 

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα πρέπει τελικά να αποφεύγονται επειδή έχουν 
δυσμενή επίδραση στα νεφρά και βλαβερές τους δράσεις είναι περισσότερες από τις ωφέλιμες. Οι 
επισκληρίδιοι καθετήρες πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή για την αντιμετώπιση του 
μετεγχειρητικού πόνου. Τα οπιοειδή έχουν καλή δράση από τον επισκληρίδο χώρο σε ασθενείς με 
μεταμόσχευση. Η επισκληρίδιος αναισθησία βοηθάει στην καλύτερη και γρηγορότερη 
αποδιασωλήνωση του ασθενούς.  

Μορφίνη και πεθιδίνη προτείνονται για μετεγχειρητική αναλγησία μετά από μεταμόσχευση 
ήπατος. Ενεργοί μεταβολίτες της μορφίνης μπορεί να συσσωρευθούν σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια. Ο νευροπαθητικός πόνος δεν είναι σπάνιος σε ασθενείς με μεταμόσχευση ήπατος και 
δεν απαντά στα οπιοειδή αλλά στα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά34.  
Ανοσοκαταστολή 

Όλοι οι ασθενείς με μεταμόσχευση βρίσκονται υπό ανοσοκαταστολή. Σήμερα χρησιμοποιεί-
ται η αποκαλούμενη τριπλή αγωγή που παραδοσιακά περιλαμβάνει κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίμη 
και πρενδιζολόνη.  

Τα ανοσοκατασταλτικά πρέπει να συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Η μονάδα 
μεταμόσχευσης πρέπει να μας προτείνει αλλαγή των δόσεων ή τροποποίηση τους. Η χορήγηση 
τους μπορεί να γίνει από τον ρινογαστρικό καθετήρα, η παρεντερική χορήγηση τους μπορεί να 
συνοδεύεται από προβλήματα. Ο διαλύτης είναι ένα παράγωγο καστορέλαιο (CremophorEL) που 
συνοδεύεται με αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης η ενδοφλέβια χορήγηση προκαλεί αγγειοδιαστολή 
και υπερκαλιαιμία και πρέπει να χορηγηθεί αργά. Η αζαθειοπρίνη είναι κυτταροτοξικό φάρμακα 
και χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία και προσοχή. Εάν η τελευταία χρειάζεται να χορηγηθεί 
ενδοφλέβια δεν απαιτείται καμία ρύθμιση των δόσεων. Μείωση των δόσεων ή παράλειψη 
προτείνεται όταν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι μικρότερος από 4–6 χ 109 και ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μικρότερος από 40χ109. Η εκλεκτική επέμβαση πρέπει να 
αναβληθεί όταν ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων είναι κάτω από 2000.  

Η κυκλοσπορίνη δίνεται ανάλογα με τα επίπεδα στο αίμα και αυτά σχετίζονται με τον τρόπο 
μέτρησης που εφαρμόζει το κάθε εργαστήριο. Η από το στόμα βιοδιαθεσιμότητα παρουσιάζει 
τριπλάσιες διαφορές μεταξύ των ατόμων. Περίπου το 1/3 από την δόση που χορηγείται φθάνει 
στην κυκλοφορία. Η ενδοφλέβια δόση πρέπει αρχικά μα μειωθεί ανάλογα με τα επίπεδα του 
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φαρμάκου. 25% της δόσης από το στόμα δίνεται ενδοφλέβια σε έγχυση 6 ωρών δύο φορές την 
ημέρα, συνήθως ξεκινάμε με αυτή την δόση αλλά σταθερή έγχυση 24ωρών συνδυάζεται με 
λιγότερη τοξικότητα. Το 80% της από του στόματος δόση είναι φαρμακολογικά ισοδύναμη εάν 
δοθεί ενδοφλεβίως. Επειδή τα ενδοφλέβια ανοσοκατασταλτικά μπορεί να μην είναι διαθέσιμα 
πάντα μπορούμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το κέντρο μεταμοσχεύσεων και να αυξηθεί η δόση 
της πρενδιζολόνης σαν προσωρινή λύση.   

Πρενδινζολόνη 0,3mg/kg μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν διακοπεί η κυκλοσπορίνη λόγω 
νεφρικής βλάβης ενώ σε οξεία απόρριψη η δόση είναι 0,5–1g ενδοφλέβια για τρεις μέρες. Βαριά 
καταστολή μπορεί να αμβλύνει πολλά συμπτώματα και είναι κίνδυνος για λοιμώξεις. Πολλά 
κέντρα μειώνουν την δόση όταν πρόκειται για εκλεκτική επέμβαση.  

Η κυκλοσπορίνη εκκρίνεται από την χολή και η χολή απαιτείται για την απορρόφηση της 
από το έντερο. Η τοποθέτηση παροχέτευσης στον χοληδόχο μετά την επέμβαση μπορεί να μειώσει 
τα επίπεδα της κυκλοσπορίνης σημαντικά. 

Τα κορτικοστεροειδή προστατεύουν από την απόρριψη αλλά έχουν πολλαπλές δράσεις σε 
όργανα και στην επούλωση των τραυμάτων. Η επιπλέον χορήγηση κορτικοστεροειδών κατά την 
επέμβαση αμφισβητείται. Αυτή η πρακτική είναι συχνή σε ασθενείς που παίρνουν αγωγή με 
κορτιζόνη χωρίς να έχουν μεταμόσχευση. Όμως η ανεπάρκεια του φλοιού των επινεφριδίων είναι 
σπάνια σε μερικές επεμβάσεις η αυξημένη επαγρύπνηση αρκεί. 

Η μείωση της καταστολής ή και διακοπή της μπορεί να γίνει απαραίτητη για την 
αντιμετώπιση κακοήθειας ή και λοιμώξεων.  

Τα πράγματα είναι πιο εύκολα σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρών όπου η απώλεια του 
μοσχεύματος δεν σημαίνει και θάνατο του ασθενούς. Μερικές κακοήθειες έχουν αντιμετωπισθεί 
με μείωση της ανοσοκαταστολής σε 5–10 mg πρενδιζολόνης την μέρα. Με αυτή την αγωγή η 
απόρριψη μπορεί να εμφανιστεί αργά ή και καθόλου. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν σταματήσει 
την αγωγή και έχουν επιζήσει χωρίς προβλήματα. Η οξεία απόρριψη με μια χειρουργική επέμβαση 
μπορεί να είναι μοιραία.   

Ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού που σταμάτησαν την ανοσοκαταστολή λόγω εμφάνισης 
κακοήθειας σχεδόν το 50% έχασε το μόσχευμα και περίπου 30% που διέκοψε την αγωγή 
παρουσίασε οξεία απόρριψη.  

Επιτυχής θεραπεία της οξείας απόρριψης διαρκεί αρκετές ημέρες και απαιτεί αυξανόμενη 
δόση ανοσοκαταστολής η οποία πολλές φορές συνοδεύεται από αύξηση των λοιμώξεων.  

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ   

Εισαγωγή  

Η κατάχρηση ουσιών αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που επεκτείνεται πέρα από 
κοινωνικά, οικονομικά, γεωγραφικά και πολιτικά όρια. O αριθμός των ανθρώπων που κάνουν 
χρήση ουσιών συνεχώς αυξάνεται35. 
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Συχνά οι ασθενείς αυτοί έρχονται στο χειρουργείο για προγραμματισμένες ή επείγουσες 
επεμβάσεις. Οι ασθενείς αυτοί συχνά πάσχουν από αιματογενώς μεταδιδόμενα μολυσματικά 
νοσήματα, έχουν ανοχή σε πολλά φάρμακα αλλά και παρουσιάζουν σύνδρομο στέρησης από την 
απότομη διακοπή της ουσίας36. 

Ορισμοί  

• Κατάχρηση ουσιών (Substance abuse): Αναφέρεται στην λήψη ουσιών οι οποίες δεν είναι 
κοινωνικά αποδεκτές και των οποίων η παρατεταμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση  

• Εξάρτηση (dependence): Είναι η σωματική ή η ψυχική κατάσταση που εμφανίζεται ως 
αποτέλεσμα της επίδρασης ενός φαρμάκου στον οργανισμό και χαρακτηρίζεται από ποικιλία 
εκδηλώσεων στις οποίες περιλαμβάνεται πάντα η διάθεση για συνέχιση της χορήγησης του 
φαρμάκου  

• Φυσική εξάρτηση (Physical dependence): Χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση συνδρόμου 
στέρησης με σοβαρά σωματικά συμπτώματα με την διακοπή της λήψης του συγκεκριμένου 
φαρμάκου ή ουσίας. 

• Ψυχολογική  εξάρτηση (psychological dependence): Χαρακτηρίζεται από την έντονη επιθυμία 
για ένα φάρμακο ή ουσία, επειδή προκαλεί κάποια ευχάριστη κατάσταση στην οποία έχει 
συνηθίσει το άτομο.  

• Ανοχή (Tolerance): Είναι η ανάγκη για συνεχώς αυξανόμενη δόση για την επίτευξη του 
αρχικού αποτελέσματος. 

Κοκαΐνη   

Η κοκαΐνη είναι ένα αλκαλοειδές που παρασκευάζεται από τα φύλα  θαμνώδους φυτού 
Erythroxylon Coca που εκφύεται σε χώρες της λατινικής Αμερικής (Περού, Βολιβία). Η κοκαΐνη 
απομονώθηκε και χρησιμοποιήθηκε σαν τοπικό αναισθητικό το 1884. Συνήθως βρίσκεται σε 
μορφή άσπρης σκόνης η οποία είναι υδατοδιαλυτή. Μπορεί να χορηγηθεί με ένεση, να ληφθεί από 
το στόμα ή να απορροφηθεί από τους βλεννογόνους. Η διάλυση της σε αλκαλικό διάλυμα (σόδα) 
παράγει το Crack. Το Crack είναι άχρωμο, αδιάλυτο στο νερό, σταθερό σε υψηλή θερμοκρασία 
και καπνίζεται, οπότε μέσω της αναπνευστικής οδού απορροφάται γρήγορα και επιτυγχάνονται 
υψηλές συγκεντρώσεις στον εγκέφαλο. Η κοκαΐνη και οι μεταβολίτες της απεκκρίνονται από τα 
ούρα όπου μπορούν να ανιχνευθούν για 3–7 ημέρες. Σε μικρές ποσότητες απεκκρίνεται από την 
χολή. Υψηλές συγκεντρώσεις κοκαΐνης μπορεί να υπάρχουν και 6 ώρες μετά την χορήγηση της 
από τη μύτη.   

Η κοκαΐνη προκαλεί παρατεταμένη αδρενεργική διέγερση εμποδίζοντας την επαναρρόφηση 
συμπαθητικομιμητικών νευροδιαβιβαστών. Η καρδιακή συχνότητα και η συστηματική αρτηριακή 
πίεση αυξάνεται από την διέγερση του συμπαθητικού συστήματος και την αγγειοσύσπαση. Το 
αίσθημα ευφορίας που προκαλεί οφείλεται στην δυνατότητα να παρατείνει την δράση της 
ντοπαμίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ή έναρξη της δράσης γίνεται εντός λίγων λεπτών όταν 
χορηγηθεί ενδοφλέβια ή δια εισπνοής, ταχύτατη είναι και η απορρόφηση της από τους 
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βλεννογόνους. Μεγάλες δόσεις μπορεί να προκαλέσουν ψυχοκινητική διέγερση. Μετά το τέλος 
της δράσης επέρχεται κατάπτωση, λήθαργος, νυσταλγίες και καταστολή. Η παρατεταμένη χρήση 
μπορεί να μειώσει τα επίπεδα ντοπαμίνης με αποτέλεσμα την ανοχή και την ανάγκη μεγαλύτερων 
δόσεων για την επίτευξη της ίδιας δράσης. Η χρήση κοκαΐνης οδηγεί γρήγορα σε εξάρτηση, ενώ  
απότομη διακοπή της προκαλεί σύνδρομο στέρησης με εξασθένιση, κόπωση, κατάθλιψη, 
συμπτώματα που μπορεί να διαρκέσουν αρκετούς μήνες. Η διαζεπάμη και τα τρικυκλικά 
αντικαταθλιπτικά μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης37.  

Ασθενείς που κάνουν χρήση κοκαΐνης και χρήζει να χειρουργηθούν συχνά έχουν 
ταχυκαρδίες, υπέρταση, επικίνδυνες αρρυθμίες, εικόνα ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Οι 
καρδιαγγειακές αυτές επιπλοκές οφείλονται στην αύξηση των επιπέδων των κυκλοφορούντων 
κατεχολαμινών. Ο μηχανισμός με τον οποίο η κοκαΐνη προκαλεί ισχαιμία ή έμφραγμα του 
μυοκαρδίου είναι η θρόμβωση, η αγγειοσύσπαση, ο συνδυασμός και των δύο και η άμεση 
καταστολή του μυοκαρδίου. Οι καρδιαγγειακές αυτές επιπλοκές από την χρήση κοκαΐνης δεν 
φαίνεται να είναι δοσοεξαρτώμενες αφού και μικρές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν δυνητικά 
θανατηφόρες καταστάσεις.  

Γενική και τοποπεριοχική αναισθησία μπορεί να χορηγηθεί στους ασθενείς αυτούς αλλά 
συχνά υπάρχουν σοβαρά συμβάματα. Η τοποπεριοχική αναισθησία προκαλεί συχνότερα  
αιμοδυναμικές διαταραχές και υπόταση που είναι ανθεκτική στην χορήγηση εφεδρίνης. Μικρές 
τιτλοποιημένες δόσεις νεοσυνεφρίνης είναι αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση της υπότασης. 
Έντονες διαταραχές στο επίπεδο των ενδορφινών και μεταβολές στην πυκνότητα των υποδοχέων 
των οπιοειδών μπορεί να οδηγήσουν στην έντονη αντίληψη του πόνου παρά την επαρκή ραχιαία ή 
επισκληρίδιο αναισθησία.  

Υπέρταση, ταχυκαρδία, καρδιακές αρρυθμίες και ισχαιμία του μυοκαρδίου είναι δυνατόν να 
εμφανιστούν κατά την διάρκεια γενικής αναισθησίας. Η χορήγηση β αποκλειστών μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί με φάρμακο εκλογής την εσμολόλη. Η υδραλαζίνη χορηγείται για την 
αντιμετώπιση της υπέρτασης σε εγκύους χρήστες κοκαΐνης, η ταχυκαρδία όμως που προκαλεί δεν 
είναι επιθυμητή. Η λαβεταλόλη ένα φάρμακο που αποκλείει τους α και β αδρενεργικούς 
υποδοχείς, προτείνεται από πολλούς συγγραφείς γιατί ρυθμίζει την πίεση χωρίς να προκαλεί 
ταχυκαρδία. Χρησιμοποιείται σαν φάρμακο αντιμετώπισης δηλητηρίασης με κοκαΐνη. Η 
νιτρογλυκερίνη είναι αποτελεσματική και χρησιμοποιείται σαν φάρμακο εκλογής στην 
αντιμετώπιση ισχαιμίας του μυοκαρδίου.   

Οπιοειδή 

Το όπιο είναι ένα μίγμα από αλκαλοειδή που προέρχονται από στους σπόρους παπαρούνας. 
Η ηρωίνη παρασκευάστηκε το 1874 και αρχικά πίστευαν ότι δεν προκαλεί εξάρτηση και θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με εθισμό στην μορφίνη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα 
έμελλε να αποδειχθεί ότι η εξάρτηση από ηρωίνη είναι πολύ ισχυρότερη από αυτήν της μορφίνης, 
ενώ στην δεκαετία του 1960 έγινε δημοφιλής ουσία κατάχρησης. Από τότε ο αριθμός των 
εξαρτημένων ατόμων από ηρωίνη συνεχώς αυξάνεται ειδικά σε νέους ενήλικες. Τα οπιοειδή 
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μπορούν να ληφθούν από το στόμα, να χορηγηθούν ενδοφλέβια ή από τους βλεννογόνους. Ο 
συχνότερος τρόπος είναι η ενδοφλέβια χορήγηση με αποτέλεσμα την άμεση έναρξη της δράσης 
τους. Η ηρωίνη είναι περισσότερο λιποδιαλυτή από την μορφίνη με αποτέλεσμα την ταχεία δίοδο 
από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και την γρήγορη έναρξη της δράσης. Ενεργοί και ανενεργοί  
μεταβολίτες απεκκρίνονται από τα ούρα και μπορεί να ανιχνευθούν. Τα οπιοειδή συνδέονται με 
τους αντίστοιχους υποδοχείς στο ΚΝΣ, οι οποίοι υπάρχουν και σε άλλα σημεία του οργανισμού. Η 
δράση των οπιοειδών περιλαμβάνει αναλγησία, καταστολή, ευφορία. Ανοχή αναπτύσσεται σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ενώ η απότομη διακοπή τους προκαλεί σύνδρομο στέρησης. Τα 
συμπτώματα του συνδρόμου περιλαμβάνουν ιδρώτες, ρινική καταρροή, χασμουρητά, ανησυχία, 
κοιλιακές κράμπες, τρόμο, αϋπνία, υπέρταση, σπασμό των μυών, ανορεξία, αφυδάτωση. Οι 
εκδηλώσεις αυτές μπορεί να διαρκέσουν 7–10 ημέρες ενώ η δυσφορία μπορεί να επιμείνει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Εθισμός στα οπιοειδή μπορεί να αναπτυχθεί σε διάστημα λιγότερο των  
10–14 ημερών μετά από καθημερινή χρήση. Σε αντίθεση με αυτό που πιστεύει ο περισσότερος 
κόσμος εξάρτηση αναπτύσσεται πολύ σπάνια όταν χορηγούνται οπιοειδή για ιατρικούς λόγους.    

Χρήστες ηρωίνης που πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση σε μεγάλο 
ποσοστό (25%) έχουν χρόνια αναιμία σε πολύ μεγάλο ποσοστό (80%) έχουν κακή ηπατική 
λειτουργία. Προεγχειρητικά θα πρέπει να ελέγχονται για πιθανή ενδοκαρδίτιδα (συχνότερα της 
τριγλώχινης βαλβίδας) ευρήματα στην α/α θώρακα από συχνές εισροφήσεις.  

Μεθαδόνη 

Η μεθαδόνη ανακαλύφθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου 
Πολέμου και στην αρχή χρησιμοποιήθηκε ως αναλγητικό. Πολύ αργότερα (στην Σουηδία το 
1967)  χρησιμοποιήθηκε ως μέσο «θεραπείας» για τους χρήστες ηρωίνης. Ως φαρμακευτική ουσία 
παρασκευάζεται συνθετικά ανήκει στα οπιοειδή και μπορεί να είναι σε ταμπλέτες (διαλυτές στο 
νερό ή μη), είτε σε υγρό (σιρόπι), είτε ενέσιμη38. Όταν χορηγείται στην κατάλληλη δοσολογία, 
εξαλείφει τα στερητικά συμπτώματα της ηρωίνης και των άλλων οπιοειδών και δημιουργεί μια μη 
ευφορική κατάσταση, η οποία μειώνει την επιθυμία που έχει το άτομο να κάνει χρήση ηρωίνης.  
Ωστόσο η μεθαδόνη είναι οπιοειδές και έχει πολλές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων 
της ομάδας αυτής ειδικά ένα χορηγηθεί σε μεγάλες δόσεις ή σε συνδυασμό με άλλα κατασταλτικά 
φάρμακα ή αλκοόλ. Η χρήση της μεθαδόνης δεν σημαίνει απεξάρτηση από τα οπιοειδή. Η 
μεθαδόνη έχει μικρή αναλγητική δράση και από μόνη της δεν αρκεί για την αντιμετώπιση του 
μετεγχειρητικού πόνου. 

Οι χρήστες των οπιοειδών που έρχονται στο χειρουργείο συνοδεύονται από πολλαπλά 
ιατρικά προβλήματα  ειδικά όταν η χορήγηση γίνεται ενδοφλεβίως.  

Για να αποφύγουμε το σύνδρομο στέρησης πρέπει οι ασθενείς αυτοί να πάρουν την δόση 
τους ή κάποιο υποκατάστατο όπως η μεθαδόνη. Χορήγηση φαρμάκων με δράση ανταγωνιστή ή 
αγωνιστή – ανταγωνιστή καλό είναι να αποφεύγονται γιατί προκαλούν σύνδρομο στέρησης. 
Σύνδρομο στέρησης εμφανίζεται σε λίγα λεπτά μετά την χορήγηση ναλοξόνης. Τα συμπτώματα 
του συνδρόμου στέρησης από οπιοειδή μπορεί να αντιμετωπισθούν με χορήγηση κλονιδίνης.  
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Η τοποπεριοχική αναισθησία αλλά και γενική μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια στους 
ασθενείς αυτούς. Μείωση του ενδοαγγειακού όγκου, υποσιτισμός αλλά και συχνά παθήσεις του 
ήπατος πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν.  

Οι περιφερικές φλέβες μπορεί να είναι κατεστραμμένες και να χρειάζεται τοποθέτηση 
κεντρικών φλεβικών γραμμών, ενώ ο κίνδυνος ύπαρξης μολυσματικών παθήσεων όπως ηπατίτιδα 
και HIV είναι υπαρκτός.  

Η χρόνια χρήση οπιοειδών είναι δυνατόν να οδηγήσει σε διασταυρούμενη ανοχή με άλλα 
κατασταλτικά φάρμακα συμπεριλαμβανομένων και των αναισθητικών.  

Μετεγχειρητικά οι χρήστες οπιοειδών έχουν αυξημένη αντίληψη του πόνου σε σχέση με 
άλλους ασθενείς. Αυτό είναι αποτέλεσμα της χρόνιας διέγερσης των υποδοχέων και μείωση της 
ανοχής στον πόνο από μείωση της παραγωγής των ενδογενών οπιοειδών39,40. 

Μαριχουάνα  

Η μαριχουάνα προέρχεται από την κάνναβη και η χρήση δρομολογείται χιλιάδες χρόνια 
πριν. Σπάνια οι χρήστες καπνίζουν μόνο μαριχουάνα και συχνά συνδυάζεται με άλλες ουσίες. Η 
μαριχουάνα λόγω της μεγάλης λιποδιαλυτότητας και του μεγάλου μοριακού βάρους μπορεί να 
ανιχνευθεί στα ούρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες ουσίες. Η φαρμακολογική 
δράση της μαριχουάνας επέρχεται σε λίγα λεπτά μετά το κάπνισμα αλλά σπάνια επιμένει 
περισσότερο από 2-3 ώρες. Η εισπνοή μαριχουάνας προκαλεί ευφορία, χαλάρωση μεταβολές στην 
αντίληψη και στον χρόνο. Η μαριχουάνα έχει διφασική δράση στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Σε 
μικρές ή μέσες δόσεις προκαλεί αύξηση της συμπαθητικής δραστηριότητας προκαλώντας 
ταχυκαρδία και αύξηση της καρδιακής παροχής, σε υψηλές όμως δόσεις η συμπαθητική 
δραστηριότητα αναστέλλεται και αυξάνεται η παρασυμπαθητική δραστηριότητα προκαλώντας 
βραδυκαρδία και υπόταση. Η ταχυκαρδία που μπορεί να υπάρχει πριν την χειρουργική επέμβαση 
μπορεί να αντιμετωπιστεί με χορήγηση β αποκλειστών, ενώ διεγχειρητικά είναι δυνατόν να 
παρουσιασθεί βρογχόσπασμος ως αποτέλεσμα της ευερεθιστότητας των αεραγωγών που υπάρχει 
στους χρήστες μαριχουάνας.  

Αμφεταμίνες 

Είναι ομάδα φαρμάκων που δεν ανήκει στις κατεχολαμίνες, δρουν όμως έμμεσα σαν 
συμπαθητικομιμητικά φάρμακα, προκαλούν διέγερση του ΚΝΣ και έχουν περιφερική δράση στους 
α και β αδρενεργικούς υποδοχείς. Δομικά μοιάζουν με την νορεπινεφρίνη. Συχνά γίνεται 
συνδυασμός χρήσης αμφεταμινών με άλλες ουσίες όπως οπιοειδή ή κοκαΐνη. Οι αμφεταμίνες 
διεγείρουν την απελευθέρωση κατεχολαμινών από τις προσυναπτικές κύστεις προκαλώντας 
ευφορία, μειωμένη κούραση, εγρήγορση και μείωση της όρεξης. Η κλινική εικόνα χρηστών 
αμφεταμινών είναι όμοια με αυτών της κοκαΐνης. Υπέρταση, ταχυκαρδία, αρρυθμίες, 
διασταλμένες κόρες, αύξηση των αντανακλαστικών. Διαταραχές θερμορύθμισης (heatstroke) 
μπορεί να οδηγήσουν σε θάνατο. Ανοχή αναπτύσσεται γρήγορα για δόσεις που προκαλούν 
ευφορία όχι όμως και για τοξικές δόσεις. Σύνδρομο στέρησης μπορεί να παρουσιαστεί όμοιο με 
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αυτό της κοκαΐνης. Χρόνια χρήση αμφεταμινών προκαλεί μείωση των αποθεμάτων των 
κατεχολαμινών που μπορεί να εκδηλωθεί με ανησυχία, υπνηλία και ψυχωσικές διαταραχές. Η 
αναισθησιολογική αντιμετώπιση σε χρήστες αμφεταμινών είναι παρόμοια με αυτή των χρηστών 
κοκαΐνης. 
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Αντώνης ΑΝΔΡΕΟΥ 
  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο η ανάπτυξη της αναισθησιολογίας, όσο και οι πρόοδοι των 
χειρουργικών τεχνικών, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αλλαγή της χειρουργικής των 
ενδοκοιλιακών οργάνων. Ασθενείς μεγάλης ηλικίας, με προχωρημένη χειρουργικά νόσο και με 
συνοδά προβλήματα που στο παρελθόν θα καθιστούσαν «ανεγχείρητη» την πάθηση, αποτελούν 
πλέον σημαντικό κομμάτι των ασθενών που οι αναισθησιολόγοι καλούνται να διαχειριστούν 
περιεγχειρητικά. Στο άλλο άκρο βρίσκονται νέοι σε ηλικία ασθενείς, που υποβάλλονται σε 
λαπαροτομία, είτε εκλεκτικά, είτε εκτάκτως ή επειγόντως λόγω μιας ενδοκοιλιακής φλεγμονής ή 
ενός απειλητικού για τη ζωή ενδοκοιλιακού τραύματος. Οι ενδοκοιλιακές επεμβάσεις επομένως 
αφορούν ασθενείς όλου του ηλικιακού φάσματος, ποικιλία ενδοκοιλιακής παθολογίας, μία ή 
περισσότερες ενδοκοιλιακές δομές, γίνονται εκτάκτως ή εκλεκτικά και μπορεί να σχετίζονται και 
με μείζονες αγγειακές δομές. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε κυρίως με τις ενδοκοιλιακές επεμβάσεις της γενικής 
χειρουργικής, καθώς οι επεμβάσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος καλύπτονται από άλλο 
κεφάλαιο του σεμιναρίου, ενώ οι επεμβάσεις στην αορτή αναπτύσσονται στον κύκλο του 
σεμιναρίου που σχετίζεται με το καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης οι λαπαροσκοπικές τεχνικές 
αναπτύσσονται ξεχωριστά. Η μεγαλύτερη έκταση θα διατεθεί στις γενικές αρχές προσέγγισης των 
εκλεκτικών επεμβάσεων από τη μεριά του αναισθησιολόγου, ενώ θα αναπτυχθεί ξεχωριστά η 
«επείγουσα λαπαροτομία» στον βαρέως πάσχοντα ασθενή και στο τέλος θα θιγούν επιγραμματικά 
κάποια σημεία ιδιαίτερης προσοχής σε συγκεκριμένες επεμβάσεις. Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει 
στις επεμβάσεις υπέρθερμης διεγχειρητικής ενδοπεριτοναϊκής χημειοθεραπείας (Hipec) που 
αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση για τον αναισθησιολόγο και τέλος θα γίνει μια συνοπτική αναφορά 
στην περιεγχειρητική διαχείριση των ασθενών σύμφωνα με τα πρωτόκολλα ERAS. 

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

Οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να 
εκτιμώνται προεγχειρητικά από τον αναισθησιολόγο. Ο αναισθησιολόγος έχει έτσι την ευκαιρία να 
ενημερωθεί για τα συνοδά προβλήματα του ασθενή, τη φαρμακευτική του αγωγή, τις 
προεγχειρητικές εργαστηριακές εξετάσεις, να ζητήσει επιπλέον έλεγχο ή συμβουλή από ιατρό 
άλλης ειδικότητας, ώστε ο ασθενής την ημέρα της επέμβασης να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση όσον αφορά τις συνυπάρχουσες παθήσεις του. Κατά την προεγχειρητική εκτίμηση ο 
αναισθησιολόγος καθορίζει το αναισθησιολογικό πλάνο (είδος αναισθησίας, επίπεδο monitoring, 
τρόπος διαχείρισης του αεραγωγού, τρόπος μετεγχειρητικής αναλγησίας, επίπεδο μετεγχειρητικής 
φροντίδας), ενημερώνει τον ασθενή για τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές και λαμβάνει τη 
συναίνεσή του. 
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Εκτός από τα παραπάνω, στους ασθενείς που θα υποβληθούν σε ενδοκοιλιακή επέμβαση, 
κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στα εξής: 

Εκτίμηση του προεγχειρητικού ισοζυγίου υγρών. Όλοι οι ασθενείς που προσέρχονται για 
να χειρουργηθούν εμφανίζουν ένα έλλειμμα ύδατος λόγω της προεγχειρητικής νηστείας, το οποίο 
όμως δεν οδηγεί συνήθως σε σημαντική υποογκαιμία, εξαιτίας της ενεργοποίησης 
αντιρροπιστικών μηχανισμών. Οι ασθενείς όμως που παρουσιάζουν ενδοκοιλιακή παθολογία 
μπορεί να είναι σημαντικά υποογκαιμικοί  εξαιτίας πολλών άλλων παραγόντων, όπως διάρροια, 
έμετοι, ρινογαστρική παροχέτευση, πυρετός, απώλεια αίματος στο γαστρεντερικό σύστημα λόγω 
της νόσου, ειλεός, περιτονίτιδα, μηχανική προετοιμασία του εντέρου (αναλυτικότερα στη 
συνέχεια). 

Αναιμία. Συγκεκριμένοι όγκοι, ειδικά του δεξιού κόλου και του στομάχου, έχουν ως πρώτη 
εκδήλωση τη σιδηροπενική αναιμία, εξαιτίας της χρόνιας μικροαιμορραγίας στον αυλό του 
πεπτικού. Η αναιμία αυτή μπορεί να είναι τόσο σοβαρή που σε ασθενείς με μειωμένες 
καρδιοαναπνευστικές εφεδρείες να προκαλέσει την εκδήλωση δύσπνοιας ή στηθάγχης. Η οριακή 
αναιμία μπορεί να επιδεινωθεί και με τη χορήγηση μεγάλων όγκων υγρών, λόγω της 
αιμοαραίωσης.  

Εκτίμηση της κατάστασης θρέψης του ασθενούς. Μια από τις βασικές αρχές της 
φροντίδας του χειρουργικού ασθενούς είναι η διατήρηση της κατάστασης θρέψης και η αποφυγή 
της υποθρεψίας. Ασθενείς με υποθρεψία που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση 
παρουσιάζουν αυξημένη νοσηρότητα. Η προεγχειρητική χορήγηση παρεντερικής διατροφής σε 
αυτή την κατηγορία των ασθενών έχει βρεθεί ότι μειώνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η 
προληπτική όμως χορήγηση σε ασθενείς με φυσιολογική κατάσταση θρέψης δεν έχει βρεθεί ότι 
συμβάλλει θετικά. Τελευταία προτείνεται και η χρήση ανοσοδιατροφής, σκευασμάτων δηλαδή 
ενισχυμένων με αργινίνη, γλουταμίνη, νουκλεοτίδια ή Ω-3 λιπαρά οξέα σε μια προσπάθεια να 
τροποποιηθεί η διαδικασία της αντίδρασης στο stress. Τα πλεονεκτήματα της ανοσοδιατροφής δεν 
είναι ευρέως αποδεκτά, ενώ σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί το υψηλό κόστος. 

Προφύλαξη από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (DVT) κάτω άκρων. Οι ασθενείς 
αυτοί έχουν αρκετούς παράγοντες  που ευνοούν την ανάπτυξη DVT, γι’ αυτό και θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται συνδυασμός προφυλακτικών μέτρων. Η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού 
βάρους (LMWH) συνήθως ξεκινάει την παραμονή της επέμβασης, ενώ διεγχειρητικά 
εφαρμόζονται κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης κάτω άκρων οι οποίες συνήθως παραμένουν 
και μετεγχειρητικά μέχρι την πλήρη κινητοποίηση του ασθενούς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
δίνεται στο μεσοδιάστημα από τη χορήγηση της LMWH και την πραγματοποίηση των κεντρικών 
νευρικών αποκλεισμών, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα πρόκλησης επισκληριδίου 
αιματώματος. Αναλυτικές οδηγίες έχουν εκδώσει αρκετές αναισθησιολογικές εταιρίες και ο 
αναισθησιολόγος θα πρέπει να είναι γνώστης των πιο πρόσφατων. 

Φυσικοθεραπεία αναπνευστικού. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι αναπνευστικές 
επιπλοκές στη μετεγχειρητική περίοδο μειώνονται στους ασθενείς που η φυσικοθεραπεία του 
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αναπνευστικού ξεκινάει προεγχειρητικά.  
Μηχανική προετοιμασία εντέρου (Mechanical Bowel Preparation, MBP). Η MBP 

αποτελεί μια από τις αμφισβητήσιμες πρακτικές στη χειρουργική του εντέρου. Η πρόσφατη 
βιβλιογραφία δείχνει ότι η εφαρμογή της ως ρουτίνα μπορεί να παραλειφθεί χωρίς να αυξηθεί το 
ποσοστό των επιπλοκών. Μάλιστα αρκετοί φορείς (όπως ο NICE στη Βρετανία, 2008) στις 
οδηγίες τους συνιστούν να αποφεύγεται. Παρ’ όλα αυτά όμως σε μια έρευνα, το 99% των 
Αμερικάνων χειρουργών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί ως ρουτίνα MBP. Τα προβλήματα που προκαλεί 
έχουν επισημανθεί επανειλημμένα και περιλαμβάνουν: σημαντικό έλλειμμα ύδατος που μπορεί να 
φτάσει μέχρι και τα τέσσερα λίτρα, σημαντική ελάττωση της ικανότητας για άσκηση, ορθοστατική 
υπόταση, αύξηση της ωσμωτικότητας του πλάσματος, της ουρίας, και της συγκέντρωσης των 
φωσφορικών, υπασβεστιαιμία και υποκαλιαιμία. Παρόλα τα παραπάνω δεν υπάρχει ακόμα 
ομοφωνία στη βιβλιογραφία, σχετικά με το ποιοι ασθενείς χρειάζονται μηχανική προετοιμασία του 
εντέρου. Παραδείγματα ασθενών που πιθανώς να ωφεληθούν από την προετοιμασία του εντέρου, 
είναι όταν ο χειρουργός πρέπει διεγχειρητικά να αναγνωρίσει την παθολογία (πχ μικρού μεγέθους 
όγκοι), ή όταν είναι πιθανό να απαιτηθεί διεγχειρητικά κολονοσκόπηση. Αρκετοί συγγραφείς 
συστήνουν το συνδυασμό από του στόματος αντιβίωσης με τη μηχανική προετοιμασία του 
εντέρου όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. 

Αντιβίωση – στρατηγικές μείωσης της φλεγμονής του τραύματος. Η μετεγχειρητική 
φλεγμονή του τραύματος αποτελεί σημαντική επιπλοκή που αυξάνει τη διάρκεια νοσηλείας και το 
κόστος νοσηλείας, οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα για να αποφευχθεί, 
ξεκινώντας προεγχειρητικά. Μια από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις είναι η προφυλακτική 
χορήγηση αντιβίωσης. Για να είναι όμως κατά το δυνατόν αποτελεσματική θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν ορισμένοι κανόνες. Η χορήγηση θα πρέπει να γίνεται το πολύ μια ώρα πριν 
την χειρουργική τομή (ορισμένοι συστήνουν < 30 λεπτά), η δόση να είναι επαρκής (η 
υποδοσολογία δεν είναι αποτελεσματική), ενώ συνήθως μια προεγχειρητική δόση αρκεί. Σε 
επεμβάσεις που διαρκούν περισσότερο από 4 ώρες ή επιπλέκονται από σημαντική απώλεια 
αίματος ίσως θα πρέπει να δοθεί και δεύτερη δόση. Γενικά πάντως η αντιβιοτική κάλυψη δε θα 
πρέπει να επεκτείνεται πέραν των 24 ωρών (εκτός ίσως από τους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς) 
καθώς δεν παρουσιάζονται επιπλέον οφέλη, ενώ αντίθετα ευνοεί την ανάπτυξη ανθεκτικών 
στελεχών. Συνήθως χορηγείται μια κεφαλοσπορίνη δεύτερης γενιάς (πχ cefuroxime 1.5 gr, 
cefoxitine 1-2 gr ή αντίστοιχη), ενώ σε επεμβάσεις που περιλαμβάνουν το παχύ έντερο μπορεί να 
προστεθεί και μετρονιδαζόλη 500 mg, ή να χορηγηθεί εναλλακτικά αμπικιλλίνη σουλμπακτάμη 3 
gr ή ερταπενέμη 1 gr. Η βανκομυκίνη μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς αλλεργικούς στις  
β-λακτάμες ή σε κέντρα που εμφανίζουν μεγάλο ποσοστό λοιμώξεων από σταφυλόκοκκο 
ανθεκτικό στη μεθικιλίνη. Η βανκομυκίνη δεν προσφέρει κάλυψη από gram αρνητικά, και όταν 
αυτό είναι επιθυμητό θα πρέπει να συνδυάζεται με δεύτερο παράγοντα (πχ αμινογλυκοσίδη, 
κινολόνη, αζτρεονάμη). (The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 40th ed. 2010). 

Άλλες παρεμβάσεις που έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν τη μετεγχειρητική φλεγμονή του 
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τραύματος είναι η μη αφαίρεση των τριχών ως ρουτίνα και όπου αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται 
με κόψιμο με ειδική κεφαλή μιας χρήσεως και μάλιστα το πρωί της επέμβασης και όχι με ξύρισμα 
ή από την παραμονή, και διεγχειρητικά η διατήρηση της οξυγόνωσης των ιστών, η 
νορμογλυκαιμία και η αποφυγή της υποθερμίας. (NICE, Prevention and treatment of surgical site 
infection, 2008 , Updated 2017) 

Εκτίμηση της ανάγκης για ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
να καθοριστεί κατά την προεγχειρητική εκτίμηση αν ο ασθενής βρίσκεται σε ομάδα υψηλού 
κινδύνου για αναγωγή γαστρικού περιεχομένου. Ασθενείς με οξεία κοιλία, τραύμα, ή απόφραξη 
εντέρου θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως υψηλού κινδύνου ανεξάρτητα από το πόσες ώρες έχουν 
περάσει από το τελευταίο γεύμα. Επίσης ασθενείς με παθολογία οισοφάγου και στομάχου, 
ανεπάρκεια του γαστροοισοφαγικού σφικτήρα, ιστορικό παλινδρόμησης, με ασκίτη, παχυσαρκία 
καθώς και οι έγκυες δευτέρου και τρίτου τριμήνου θα πρέπει να διασωληνώνονται με ταχεία 
εισαγωγή. Αν ο ασθενής διαθέτει ρινογαστρικό σωλήνα, αυτός συνήθως αφαιρείται, αφού 
αναρροφηθεί το περιεχόμενο του στομάχου, πριν την εισαγωγή στην αναισθησία και να 
επανατοποθετηθεί αν είναι σκόπιμο μετά τη διασωλήνωση. Η παρουσία του ρινογαστρικού 
σωλήνα καταργεί τον οισοφαγικό σφιγκτήρα και αυξάνει τις πιθανότητες αναγωγής γαστρικού 
περιεχομένου. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ-ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

Ο τρόπος της εισαγωγής στην αναισθησία καθορίζεται κυρίως από την κατάσταση του 
ασθενούς και τις συνυπάρχουσες παθήσεις και όχι τόσο από το είδος της επέμβασης. Ιδιαίτερη 
προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην ανάγκη για ταχεία διασωλήνωση. Αν τα προβλήματα του 
ασθενούς ή το είδος και η διάρκεια της επέμβασης απαιτούν την τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής, 
συνήθως τοποθετείται πριν τη εισαγωγή, όπως επίσης και συνήθης πρακτική είναι η τοποθέτηση 
του επισκληριδίου καθετήρα με τον ασθενή ξύπνιο σε ελάχιστη καταστολή, ώστε να αναφέρει 
τυχόν παραισθησίες ή πόνο. Ο κεντρικός φλεβικός καθετήρας μπορεί να τοποθετηθεί μετά τη 
διασωλήνωση, εφόσον υπάρχει ικανή περιφερική φλεβική πρόσβαση. Απαραίτητη είναι και η 
παρακολούθηση της θερμοκρασίας του ασθενούς. Το οισοφάγειο θερμόμετρο τοποθετείται και 
αυτό μετά τη διασωλήνωση του ασθενούς. Επίσης η χρήση του πρωτοξειδίου (συνήθως 
αποφεύγεται εντελώς) περιορίζεται στην εισαγωγή και στην αφύπνιση, καθώς λόγω της μεγάλης 
διάρκειας της επέμβασης αυξάνεται η συγκέντρωση του στον γαστρεντερικό αυλό, προκαλώντας 
διάταση των ελίκων και πιθανώς μείωση της αιμάτωσης και της οξυγόνωσης του εντερικού 
τοιχώματος, ενώ στο τέλος της επέμβασης δυσχεραίνει την επανατοποθέτηση των εντερικών 
ελίκων και το κλείσιμο του κοιλιακού τοιχώματος. 

Μετά τη διασωλήνωση τοποθετείται συνήθως ρινογαστρικός σωλήνας, ώστε να 
αναρροφηθεί αρχικά το περιεχόμενο του στομάχου (και ο αέρας) και στη συνέχεια συνδέεται σε 
παθητική παροχέτευση. Η συνήθης πρακτική είναι να παραμένει στον ασθενή και μετεγχειρητικά 
μέχρι τη στιγμή που θα επαναλειτουργήσει το πεπτικό σύστημα. Βιβλιογραφικά υπάρχουν αρκετές 
μελέτες που αμφισβητούν την προφυλακτική παραμονή του μετεγχειρητικά καθώς από τη μια 
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προκαλεί δυσφορία στον ασθενή, ενώ παράλληλα αναφέρεται και μεγαλύτερη συχνότητα 
αναπνευστικών επιπλοκών (λόγω κατάργησης της γαστροοισοφαγικής βαλβίδας) χωρίς να 
συντομεύει το χρόνο επαναφοράς της λειτουργίας του πεπτικού ή να μειώνει το ποσοστό 
διάσπασης της αναστόμωσης. Σε μια ανασκόπηση με 28 μελέτες και 4194 ασθενείς (Br J Surg 
2005), οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προφυλακτική παραμονή του 
ρινογαστρικού σωλήνα μετεγχειρητικά δε θα πρέπει να γίνεται ως ρουτίνα, αλλά να τοποθετείται 
επιλεκτικά μόνο σε όσους είναι απαραίτητο (όπως για παράδειγμα μεγάλη γαστρική διάταση ή 
επίμονος μετεγχειρητικός έμετος). 

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ. Ο συνδυασμός της γενικής με την περιοχική αναισθησία στις 
μείζονες επεμβάσεις κοιλίας στοχεύει από τη μια στη μείωση των διεγχειρητικών απαιτήσεων σε 
αναισθητικά και την ελάττωση του χειρουργικού stress και από την άλλη επιτρέπει τη 
μετεγχειρητική αναλγησία αυξάνοντας την άνεση και την ικανοποίηση των ασθενών και 
μειώνοντας τη συνολική χορήγηση οπιοειδών (και τις παρενέργειες τους). Παρόλο που τα 
μακροπρόθεσμα οφέλη από τη χρήση της περιοχικής στις μείζονες επεμβάσεις κοιλίας δεν είναι 
ξεκάθαρα, οι περισσότεροι συγγραφείς συμφωνούν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
πλεονεκτήματα της επισκληριδίου στην περιεγχειρητική περίοδο δικαιολογούν το ρίσκο των 
πιθανών επιπλοκών. 

Πλεονεκτήματα επισκληριδίου (θωρακικής) αναλγησίας 
• Καλύτερης ποιότητας αναλγησία. Σειρά μελετών έχει αποδείξει την υπεροχή της 

επισκληριδίου σε σχέση με την παρεντερική χορήγηση οπιοειδών στο αναλγητικό αποτέλεσμα 
και στην ικανοποίηση των ασθενών. 

• Ελάττωση της απάντησης stress του οργανισμού. Η αντίδραση του οργανισμού απέναντι στο 
χειρουργικό τραύμα είναι μια πολυπαραγοντική νευροχημική απάντηση και ευθύνεται για 
σημαντική νοσηρότητα συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης SIRS. Σκοπός της 
αναισθησίας εν μέρει είναι και η ελαχιστοποίηση της απάντησης αυτής του οργανισμού. 
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι η περιοχική συνεισφέρει σημαντικά στον περιορισμό της 
απάντησης και αυτό γίνεται με επισκληριδίως χορηγούμενα οπιοιειδή και με τοπικά 
αναισθητικά. 

• Επίδραση της επισκληριδίου στη νοσηρότητα και τις συνυπάρχουσες παθήσεις. Οι 
φυσιολογικές επιδράσεις της επισκληριδίου χορήγησης εξαρτώνται από το ύψος της 
προσπέλασης, τον όγκο και τη συγκέντρωση του τοπικού αναισθητικού. Θωρακική 
επισκληρίδιος μεταξύ ύψους Θ4 και Θ6 μπορεί να προκαλέσει αποκλεισμό των 
συμπαθητικών ινών προς την καρδιά, μεταξύ Θ6 και Θ9 επηρεάζει τυπικά τις σπλαγχνικές 
συμπαθητικές ίνες, ενώ χαμηλότερη προσπέλαση οδηγεί σε συμπαθητικό αποκλεισμό των 
ινών των κάτω άκρων με συνέπεια μείωση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων. Η 
θωρακική επισκληρίδιος αναλγησία σε αρκετές μελέτες έχει βρεθεί ότι μειώνει τις 
περιεγχειρητικές καρδιολογικές επιπλοκές (με απαραίτητη προϋπόθεση ότι αποφεύγεται, ή 
αντιμετωπίζεται έγκαιρα η πιθανή υπόταση). Ο κυριότερος μηχανισμός είναι η καλύτερη 
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αναλγησία του ασθενούς, ο περιορισμός της αντίδρασης stress και η ελάττωση της 
συμπαθητικής δραστηριότητας. Όμως υπάρχουν και μελέτες στις οποίες παρατηρήθηκε 
αυξημένη πιθανότητα περιεγχειρητικού εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε επεμβάσεις κορμού με συνδυασμό γενικής και επισκληριδίου αναισθησίας. 
Στις μελέτες αυτές όμως δεν παρατηρήθηκε αύξηση της θνησιμότητας. Οι συγγραφείς 
αναφέρουν ότι πιθανός μηχανισμός είναι η υπόταση, γι’ αυτό και συνιστούν προσεκτική 
τιτλοποίηση της δόσης των επισκληριδίως χορηγούμενων φαρμάκων, αιμοδυναμική 
παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση αν ο ασθενής εμφανίσει υπόταση τόσο διεγχειρητικά 
όσο και μετεγχειρητικά. 

• Αναπνευστικές επιπλοκές. Η θωρακική επισκληρίδιος αναλγησία έχει βρεθεί ότι μειώνει το 
ποσοστό εμφάνισης πνευμονίας μετεγχειρητικά σε σχέση με τη συστηματική χορήγηση 
οπιοειδών και είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη σε ασθενείς με προϋπάρχουσα αναπνευστική πάθηση. 
Επίσης μειώνει το ποσοστό των ασθενών που θα εμφανίσουν μετεγχειρητικά αναπνευστική 
ανεπάρκειας, (πχ παράταση του μηχανικού αερισμού, επαναδιασωλήνωση και μη 
φυσιολογική ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες). Τα οφέλη πιθανώς οφείλονται στην 
καλύτερη αναλγησία, την ταχύτερη κινητοποίηση των ασθενών, την ελαττωμένη χορήγηση 
οπιοειδών και στην ικανότητα των ασθενών για βαθύτερες αναπνοές και αποτελεσματικότερο 
βήχα. 

• Μετεγχειρητικός ειλεός. Οι περισσότερες μελέτες δείχνουν μικρότερη διάρκεια 
μετεγχειρητικού ειλεού. Η θωρακική επισκληρίδιος υπερτερεί της οσφυϊκής, όπως επίσης 
υπερτερεί και η χρήση μόνο τοπικού αναισθητικού. Η ευεργετική δράση οφείλεται τόσο στον 
αποκλεισμό του συμπαθητικού, όσο και στην αποφυγή των συστηματικώς χορηγούμενων 
οπιοειδών. 

• Διάσπαση αναστομώσεων. Όπως προέκυψε από μια μετα-ανάλυση τυχαιοποιημένων μελετών, 
δεν υπάρχει διαφορά στο ποσοστό διάσπασης της αναστόμωσης. 

• Απώλεια αίματος. Δεν έχει βρεθεί διαφορά στις απαιτήσεις για μετάγγιση στις επεμβάσεις 
κοιλίας. 

• Θρομβοπροφύλαξη. Ειδικά στους ορθοπαιδικούς ασθενείς έχει τεκμηριωθεί η προφυλακτική 
δράση της περιοχικής στις εν τω βάθει θρομβώσεις των κάτω άκρων. Πιθανώς όμως αυτό το 
πλεονέκτημα να μην ισχύει για τη θωρακική επισκληρίδιο. 

• Πρόληψη χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. Η χρήση της επισκληριδίου φαίνεται ότι μειώνει 
την πιθανότητα ανάπτυξης χρόνιου μετεγχειρητικού πόνου. 

• Ελάττωση της μετεγχειρητικής γνωσιακής δυσλειτουργίας. Η διεγχειρητική χρήση της 
επισκληριδίου αναλγησίας  επιτρέπει την ελάττωση του βάθους της γενικής αναισθησίας. 
Συνήθως αναφέρεται ότι μειώνει το ποσοστό εμφάνισης, αλλά και τη σοβαρότητα της 
εμφάνισης της μετεγχειρητικής γνωσιακής δυσλειτουργίας, όμως αυτό δεν υποστηρίζεται από 
τις μετααναλύσεις. 
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• Πρόληψη της επανεμφάνισης του καρκίνου. Αναδρομικές κυρίως μελέτες έδειξαν ότι η χρήση 
περιοχικών τεχνικών σε ογκολογικές επεμβάσεις ίσως αυξάνουν το μεσοδιάστημα της 
επανεμφάνισης της νόσου. Οι ενδείξεις αυτές έχουν προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον και 
βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αξιολόγησης ασθενείς σε προοπτικές μελέτες. Τα 
αποτελέσματα των προοπτικών αυτών μελετών, ίσως έχουν σημαντική επίδραση στην επιλογή 
του είδους της μετεγχειρητικής αναλγησίας. 

Επιπλοκές επισκληριδίου 

• Κίνδυνος νευρολογικής βλάβης. Ο κυριότερος φόβος σχετικά με τις περιοχικές τεχνικές είναι 
η πρόκληση μόνιμης νευρολογικής βλάβης. Η πιθανότητα πρόκλησης επισκληριδίου 
αιματώματος είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά ή παρουσιάζουν 
διαταραχές πήξης, σε ηλικιωμένους ασθενείς, στην οσφυϊκή σε σχέση με τη θωρακική 
προσπέλαση, και σε τεχνικά δύσκολή προσπέλαση (περισσότερες από μία προσπάθειες). 

• Επισκληρίδιο απόστημα. Η ιατρογενής εισαγωγή μικροβίων διαδερμικά ή ο αιματογενής 
αποικισμός του επισκληρίδιου καθετήρα μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
επισκληριδίου αποστήματος. Συνήθως τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται 2 με 4 ημέρες 
μετά. Η πρόγνωση του επισκληριδίου αποστήματος όσον αφορά τις νευρολογικές επιπλοκές 
είναι καλύτερη από αυτήν του αιματώματος. 

• Πιθανά προβλήματα. Υπόταση, επίσχεση ούρων (αν και σχεδόν όλοι οι ασθενείς φέρουν 
ουροκαθετήρα) και κνησμός μπορεί να συνοδεύουν μετεγχειρητικά τη χορήγηση αναλγησίας 
από τον επισκληρίδιο καθετήρα. Ειδικά η εμφάνιση υπότασης μπορεί να σχετίζεται με 
επιπλοκές από το καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ επίσης μπορεί να καθυστερήσει και την 
κινητοποίηση του ασθενούς. 

Ιδανικά το ύψος του καθετήρα θα πρέπει να πλησιάζει το δερμοτόμιο που αντιστοιχεί σε 
επίπεδο υψηλότερο από το μέσο της χειρουργικής τομής. Με τον τρόπο αυτό απαιτούνται 
μικρότερες ποσότητες οπιοειδών και τοπικού αναισθητικού για ικανοποιητική αναλγησία 
μειώνοντας τις πιθανές παρενέργειές τους. Έτσι σε επεμβάσεις που αφορούν την άνω κοιλία (πχ 
γαστρεκτομή, whipple κλπ) ο καθετήρας ιδανικά θα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδο Θ6 – Θ9, 
ενώ για τις υπόλοιπες επεμβάσεις κοιλίας στο ύψος Θ9 – Θ11.  

Ο επισκληρίδιος καθετήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί διεγχειρητικά, ελαττώνοντας τις 
ανάγκες σε γενική αναισθησία, είτε να χορηγηθεί η πρώτη δόση πριν το τέλος της επέμβασης 
αποκλειστικά για μετεγχειρητική αναλγησία. Στις περιπτώσεις που αναμένεται μεγάλη απώλεια 
αίματος η αγγειοδιαστολή που προκαλείται από το τοπικό αναισθητικό σε συνδυασμό με την 
αιμορραγία μπορεί να δημιουργήσει ανθεκτική υπόταση. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ: ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ «ΔΙΑΜΑΧΗ» 

Το θέμα της περιεγχειρητικής διαχείρισης υγρών είναι μείζον στοιχείο της 
αναισθησιολογικής πρακτικής. Η επίδραση της ποσότητας και του είδους των χορηγούμενων 
υγρών στην έκβαση του ασθενούς  απασχολεί συνεχώς τη βιβλιογραφία, οδηγώντας κάποιες φορές 
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–ειδικά στο παρελθόν- σε ακραίες προσεγγίσεις. Έτσι από την απόλυτη στέρηση που πρότειναν τη 
δεκαετία του 1940 (Coller et al, Ann Surg 1944), περάσαμε στη φιλελεύθερη (liberal) χορήγηση 
κρυσταλλοειδών τη δεκαετία του 1960 για την αναπλήρωση των απωλειών του τρίτου χώρου 
(Shires et al, Ann Surg 1961), ενώ τη δεκαετία του 1990 δοκιμάζεται -ξεκινώντας από τη 
θωρακοχειρουργική - μια πολύ πιο συντηρητική χορήγηση υγρών που έδωσε σαφώς καλύτερα 
αποτελέσματα τόσο στις μετεγχειρητικές επιπλοκές όσο και στη διάρκεια νοσηλείας. Από το 2000 
και μετά συνδυάζονται και αναθεωρούνται οι γνώσεις των προηγούμενων δεκαετιών, 
αμφισβητείται η κλασική προσέγγιση στην έννοια του τρίτου χώρου, ενώ προτείνεται μια 
εξατομικευμένη προσέγγιση στο είδος και στην ποσότητα των υγρών, χρησιμοποιώντας 
συγκεκριμένους στόχους στις τιμές φυσιολογικών παραμέτρων (Individualized Goal directed fluid 
management). 

Σκοπός της περιεγχειρητικής χορήγησης υγρών είναι η αναπλήρωση των απωλειών, ώστε να 
διατηρηθεί ο δραστικός ενδαγγειακός όγκος και επομένως να βελτιστοποιηθεί ο όγκος παλμού και 
η καρδιακή παροχή. Τελικός σκοπός είναι η παροχή επαρκούς οξυγόνου στους ιστούς. Η 
βελτιστοποίηση όμως του ενδαγγειακού όγκου δε σημαίνει απαραίτητα μεγιστοποίηση. Η 
«φιλελεύθερη» χορήγηση υγρών, παρά τα πολλά και σημαντικά προβλήματα που δημιουργεί και 
έχουν αναφερθεί σε πολλές μελέτες, συνεχίζει να αποτελεί συνήθη πρακτική στις επεμβάσεις 
κοιλίας. Αποτέλεσμα της χορήγησης αυτής είναι η δημιουργία σημαντικού θετικού ισοζυγίου 
υγρών, ενώ έχει βρεθεί ότι η θνητότητα αυξάνει, όσο αυξάνει το σωματικό βάρος του ασθενούς 
μετά το χειρουργείο. Μετεγχειρητικό θετικό ισοζύγιο υγρών ακόμα και 2-3 lit (αύξηση του 
σωματικού βάρους του ασθενούς 2-3 Kg), έχει σχετισθεί με αυξημένη νοσηρότητα και παράταση 
της παραμονής στο νοσοκομείο (Lobo et al, Lancet, 2002). 

Χαρακτηριστικό είναι πως παρά το ότι η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών πραγματοποιείται εδώ 
και 175 περίπου έτη, πολλές από τις καθημερινές πρακτικές και «δοξασίες» γύρω από τη 
περιεγχειρητική χορήγηση υγρών δε βασίζονται σε ισχυρή βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Επίσης 
παρά την πληθώρα των ερευνητικών πρωτοκόλλων, αρκετές αμφιβολίες και διχογνωμίες 
συνεχίζουν να υπάρχουν σε θέματα όπως: το είδος και η σύσταση των χορηγούμενων υγρών, οι 
ενδείξεις και η ποσότητα, οι στόχοι και τα σημεία παρακολούθησης της επάρκειας ή μη των 
χορηγούμενων υγρών. 

Κρυσταλλοειδή ή κολλοειδή; Η διαμάχη μεταξύ των δύο κατηγοριών διαλυμάτων 
συνεχίζεται εδώ και πολλές δεκαετίες. Η πρόσφατη επισήμανση για την αύξηση της πιθανότητας 
πρόκλησης νεφρικής βλάβης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς μετά από χορήγηση κολλοειδών 
διαλυμάτων οδήγησε στη δημοσίευση αντενδείξεων για τη χορήγηση τους σε ορισμένες 
κατηγορίες ασθενών (σηπτικοί ασθενείς, εγκαυματίες, βαρέως πάσχοντες) (Europeans Medicine 
Agents: 2013). Με βάση το ίδιο κείμενο τα διαλύματα κολλοειδών HES, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της υποογκαιμίας που προκαλείται από οξεία απώλεια 
αίματος και στους οποίους η θεραπεία με κρυσταλλοειδή μόνο δε θεωρείται επαρκής. Η 
δημοσίευση και άλλων παρόμοιων οδηγιών, μάλλον αύξησε τη σύγχυση παρά ξεκαθάρισε την 
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κατάσταση γύρω από τη χορήγηση κολλοειδών διαλυμάτων κατά την περιεγχειρητική περίοδο, 
οδηγώντας συγγραφείς να προτείνουν την πλήρη απάλειψη των διαλυμάτων αυτών από τις 
χειρουργικές αίθουσες και άλλους να υποστηρίζουν πως συνεχίζουν να υπάρχουν ενδείξεις για τη 
χορήγησή τους.   

Η δεύτερη ομάδα των συγγραφέων προτείνει την αντιμετώπιση των ενδοφλέβιων υγρών (και 
των κολλοειδών HES) ως φαρμάκων, με ενδείξεις, αντενδείξεις και παρενέργειες. Οι συγγραφείς 
αυτοί παρουσιάζουν ως πλεονεκτήματα της χορήγησης κολλοειδών: την μεγαλύτερης διάρκειας 
αιμοδυναμική σταθερότητα των ασθενών με μικρότερο όγκο χορηγούμενου υγρού και επομένως 
τη μειωμένη συνολικά χορήγηση υγρών και την αποφυγή υπερβολικά θετικού ισοζυγίου υγρών. 

Από την άλλη μεριά οι υποστηρικτές της αποφυγής της χορήγησης κολλοειδών προτείνουν 
ως επιχειρήματα: τα προβλήματα ασφάλειας (ειδικά στη νεφρική λειτουργία), το αυξημένο κόστος 
και την απουσία ισχυρών αποδείξεων για την υπεροχή της αντικατάστασης του απωλεσθέντος 
όγκου με τη χρήση κολλοειδών διαλυμάτων. 

Όσον αφορά στον τύπο του κρυσταλλοειδούς, σχεδόν καθολικά χρησιμοποιούνται για την 
αναπλήρωση των απωλειών εξισορροπημένα διαλύματα του τύπου Ringer’s. Η χρήση μεγάλου 
όγκου ισότονου NaCl 0.9% σχετίζεται με υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση και με νεφρική 
βλάβη 

Οι απώλειες στον τρίτο χώρο και το διάμεσο οίδημα. Η παραδοσιακή διαχείριση των 
υγρών με μεγάλες δόσεις κρυσταλλοειδών έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το διάμεσο οίδημα και 
προκαλεί σειρά προβλημάτων: επιπλοκές από το καρδιαγγειακό, διαταραχή στην κυψελιδο-
τριχοειδική μεμβράνη και ελάττωση του P02, παράταση του μετεγχειρητικού ειλεού, προβλήματα 
στην επούλωση των αναστομώσεων, μειωμένη ιστική οξυγόνωση, οίδημα και αύξηση του 
σωματικού βάρους, διαταραχές πηκτικού μηχανισμού και παράταση των ημερών της νοσηλείας. Η 
υπερογκαιμία μπορεί να είναι το ίδιο ή περισσότερο επικίνδυνη από την υποογκαιμία και πιθανώς 
μεγάλο μέρος της μετακίνησης των υγρών στον τρίτο χώρο να είναι ιατρογενές και να προκαλείται 
λόγω βλάβης του ενδοθηλίου μεταξύ άλλων και από την υπερογκαιμία. 

 Για τον περιορισμό της ανάγκης για υπερβολική χορήγηση ενδοφλεβίων υγρών προτείνεται 
ο περιορισμός του χρόνου νηστείας από υγρά προ της επέμβασης (έως και 2 ώρες προ) και η 
εφαρμογή στρατηγικών για την έγκαιρη λήψη υγρών από το στόμα μετεγχειρητικά. Με τον τρόπο 
αυτό μειώνονται οι απαιτήσεις για χορήγηση μεγάλων όγκων ενδοφλέβιων διαλυμάτων. 

 Μάλιστα αναφέρεται ότι οι κλασικές «συνταγές» για τον υπολογισμό της χορήγησης υγρών 
κατά τη διεγχειρητική περίοδο, μάλλον υπερεκτιμούν το προεγχειρητικό έλλειμμα και τις απώλειες 
από την ανοιχτή κοιλιά. Ήδη από το 1977 ο Lamke είχε κάνει απευθείας μετρήσεις σε ειδικό 
θάλαμο και είχε βρει ότι ακόμα και με μείζονες τομές και πλήρη έκθεση των κοιλιακών σπλάγχνων 
οι απώλειες δεν ξεπερνούν το 1ml/kg/h. Η τιμή αυτή έρχεται σε αντίθεση με το «5-10 ml/kg/h» 
που συνήθως αναφέρεται και επομένως οδηγεί σε υπερβολική αναπλήρωση με χορήγηση 
κρυσταλλοειδών.  

Το δεύτερο που μπορεί να κάνει ο αναισθησιολόγος για να περιορίσει το διάμεσο οίδημα 
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είναι να ελαχιστοποιήσει τη βλάβη που προκαλείται περιεγχειρητικά στο ενδοθήλιο λόγω της 
απελευθέρωσης διαμεσολαβητών φλεγμονής – εξαιτίας του χειρουργικού stress. Ένας άλλος 
παράγοντας που προκαλεί ανάλογη βλάβη είναι το ANP (Κολπικό νατριουρητικό πεπτίδιο) που 
εκλύεται από την ιατρογενώς προκαλούμενη υπερογκαιμία. Η βλάβη του ενδοθηλίου προκαλεί 
αύξηση της διαπερατότητας και μετακίνηση ύδατος και πρωτεϊνών στο διάμεσο χώρο αυξάνοντας 
το διάμεσο οίδημα. Η ελαχιστοποίηση της απάντησης του οργανισμού στο χειρουργικό stress 
γίνεται με τη χρήση περιοχικών τεχνικών και κυρίως με τη χρήση τοπικών αναισθητικών 
διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά. Η τακτική της προφυλακτικής χορήγησης υγρών, ώστε να είναι 
«γεμάτος» ο ασθενής για περίπτωση οξείας αιμορραγίας, θα πρέπει να αποφεύγεται. Η 
αντικατάσταση των υγρών θα πρέπει να γίνεται όχι προληπτικά, αλλά τη στιγμή που συμβαίνει. 
Επίσης η αγγειοδιαστολή ως αιτία της υπότασης σε έναν ευβολαιμικό ασθενή δε θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών, αλλά με τιτλοποίηση χαμηλών δόσεων αγγειοσυσπαστικών. 
Με το τέλος της αναισθησίας η αγγειοδιαστολή θα παρέλθει, τα υπερβολικά υγρά όμως θα μείνουν 
και συνήθως δημιουργούν προβλήματα. 

Ιδιαίτερα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και επίσης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε 
μείζονες επεμβάσεις υψηλού ρίσκου καθώς και σε επεμβάσεις με πιθανότητα μεγάλης 
διεγχειρητικής απώλειας αίματος, συστήνεται η αναπλήρωση των απωλειών να γίνεται με 
χορήγηση υγρών εξατομικευμένα, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς σε πραγματικό χρόνο και 
με βάση την ανταπόκριση και τη μεταβολή συγκεκριμένων αιμοδυναμικών παραμέτρων (Goal 
Directed Fluid Administration). 

Αν και στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφοροι ορισμοί, συνήθως με τον όρο Goal Directed 
Fluid Therapy (συνήθως αποδίδεται ως «στοχοκατευθυνόμενη χορήγηση υγρών») νοείται μια 
σειρά ενεργειών που περιλαμβάνει τη χορήγηση ώσεων υγρών σε συνδυασμό εφόσον είναι 
απαραίτητο με αγγειοσυσπαστικά και ινότροπα φάρμακα με στόχο τη βελτιστοποίηση του όγκου 
παλμού καθώς και μια σειρά μέτρων (πχ χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών, αύξηση του FiO2 
κλπ) με στόχο την αύξηση της παροχής οξυγόνου στους ιστούς.  

Για την καθοδήγηση της χορήγησης των υγρών ειδικά σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
συστήνεται να χρησιμοποιούνται προκαθορισμένοι στόχοι αιμοδυναμικών παραμέτρων, ανάλογα 
με το επίπεδο του υπάρχοντος monitoring. Συνήθως δεν αξιολογούνται μεμονωμένες τιμές, αλλά η 
μεταβολή ή μη των παραμέτρων αυτών μετά από τη χορήγηση ώσης υγρών (υπάρχουν 
πρωτόκολλα με χορήγηση ώσεων τόσο κολλοειδών όσο κρυσταλλοειδών).  Έτσι αναπληρώνονται 
σε πραγματικό χρόνο οι απώλειες, διατηρείται η ευβολαιμική κατάσταση του ασθενούς και 
αποφεύγεται τόσο η υποογκαιμία όσο και η υπερογκαιμία.  

 Στα πρωτόκολλα χρησιμοποιούνται διάφορες αιμοδυναμικές παράμετροι για την 
καθοδήγηση των υγρών, με επικρατέστερο τη βελτιστοποίηση του όγκου παλμού και την 
ελάττωση της μεταβολής του όγκου παλμού (stroke volume variation) με τις θετικές πιέσεις από 
την  εμφύσηση του αναπνευστήρα. Συνήθως προτείνεται η χρήση οισοφάγειου Doppler, ενώ άλλες 
εναλλακτικές είναι ο υπολογισμός της μεταβολής του όγκου παλμού από την ανάλυση του 



263 
 

κύματος περιφερικής αρτηρίας (pulse contour analysis), η μεταβολή του κύματος της παλμικής 
οξυμετρίας (pulse pressure variation). 

 Στους ασθενείς που παρά την βελτιστοποίηση του ενδαγγειακού όγκου και την 
ικανοποιητική τιμή αιματοκρίτη, παρατηρείται υπόταση, χαμηλή καρδιακή παροχή ή υπάρχουν 
δείκτες ιστικής υποάρδευσης, επόμενο βήμα είναι η τιτλοποιημένη χορήγηση ινότροπων ή 
αγγειοσυσπαστικών. Η χρήση βέβαια των φαρμάκων αυτών δεν είναι χωρίς συνέπειες για τον 
ασθενή καθώς μεταβάλλουν την περιοχική αιματική ροή, αυξάνουν την κατανάλωση οξυγόνου 
από το μυοκάρδιο και μπορεί να επιδεινώσουν αντί να βελτιώσουν την ιστική υποξία. 

 Μετάγγιση. Το θέμα της περιεγχειρητικής μετάγγισης συμπυκνωμένων ερυθρών και 
παραγώγων αίματος έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τη βιβλιογραφία. Ο γενικός στόχος είναι η 
εφαρμογή στρατηγικών για τη μείωση των μεταγγίσεων συμπυκνωμένων ερυθρών και παραγώγων 
αίματος, καθώς η μετάγγιση παραγώγων αίματος αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για 
αύξηση της θνητότητας, της νοσηρότητας και της διάρκειας παραμονής στη ΜΕΘ και στο 
νοσοκομείο. Πολλές αναισθησιολογικές εταιρείες έχουν εκδώσει τις δικές τους αναλυτικές 
κατευθυντήριες οδηγίες (π.χ. ESA: 2013, ASA: 2015), με παρεμβάσεις που ξεκινούν από την 
προεγχειρητική περίοδο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να 
ελέγχει οπτικά το χειρουργικό πεδίο, τις αναρροφήσεις και τις γάζες, ώστε να εκτιμήσει την 
απώλεια αίματος και την πιθανότητα υπερβολικής μικροαγγειακής αιμορραγίας λόγω διαταραχών 
του πηκτικού μηχανισμού. Η Αμερικάνικη Αναισθησιολογική Εταιρεία (ASA) στην τελευταία 
ανανέωση των οδηγιών (2015) καθορίζει ως κατώτατη αποδεκτή τιμή για τους υγιείς ενήλικες τα 6 
g/dl αιμοσφαιρίνης, ενώ για τιμές μεγαλύτερες από 10 g/dl, σπάνια απαιτείται μετάγγιση. Στις 
ενδιάμεσες τιμές οι παράγοντες που θα πρέπει να συνεκτιμώνται είναι: ενδείξεις ισχαιμίας 
οργάνων ή ιστών, ύπαρξη ή πιθανότητα συνεχιζόμενης αιμορραγίας, ο ενδαγγειακός όγκος του 
ασθενούς, η πιθανότητα αυξημένης κατανάλωσης οξυγόνου από τους ιστούς και ειδικά οι 
καρδιοαναπνευστικές εφεδρείες του ασθενούς, καθώς τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης στα οποία 
αναπτύσσεται ιστική υποξία διαφέρουν σε κάθε ασθενή. Ασθενείς με ελαττωμένες εφεδρείες 
μεταγγίζονται με τιμές αιμοσφαιρίνης κοντά στο 10 g/dl. 

Ενδείξεις χορήγησης φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος (FFP) σύμφωνα με την ASA είναι 
οι εξής: α) διόρθωση μικροαγγειακής αιμορραγικής διάθεσης σε ασθενείς με INR >2. β) διόρθωση 
υπερβολικής μικροαγγειακής αιμορραγίας σε ασθενείς που έχουν αναπτύξει δευτεροπαθείς 
διαταραχές πήξης μετά από μετάγγιση περισσότερων από μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών 
και στους οποίους δεν είναι εφικτό να μετρηθεί άμεσα ο πηκτικός μηχανισμός. γ) επείγουσα 
αναστροφή θεραπείας με warfarin όταν δεν είναι διαθέσιμο σκεύασμα PCC (Prothrombin 
Complex Concentrates). δ) διόρθωση γνωστών διαταραχών του πηκτικού μηχανισμού, όταν δεν 
είναι διαθέσιμοι οι συγκεκριμένοι παράγοντες πήξης.  

Το FFP δε θα πρέπει να χορηγείται ως κολλοειδές ή ως πηγή λευκωματίνης. 
Η χορήγηση αναστολέων της ινοδώλυσης (π.χ. tranexamic acid) έχει βρεθεί ότι μειώνει την 

περιεγχειρητική αιμορραγία και την πιθανότητα μετάγγισης σε αρκετούς τύπους επεμβάσεων. Η 
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ASA συστήνει την πιθανότητα χορήγησης αναστολέων της ινοδώλυσης προφυλακτικά σε 
καρδιοχειρουργικές  και σε ορισμένες ορθοπαιδικές επεμβάσεις, σε επεμβάσεις ήπατος, καθώς και 
σε κλινικές καταστάσεις υψηλού κινδύνου για υπερβολική αιμορραγία. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ 

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοκοιλιακές επεμβάσεις είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην 
ανάπτυξη υποθερμίας. Παράγοντες που συνεισφέρουν είναι η διαταραχή του θερμορρυθμιστικού 
μηχανισμού λόγω της γενικής αναισθησίας, η αγγειοδιαστολή που επιτείνεται και με τη χρήση της 
επισκληριδίου, η μεγάλη διάρκεια της επέμβασης, η μέγιστη έκθεση των ενδοκοιλιακών οργάνων 
στο ψυχρό περιβάλλον της χειρουργικής αίθουσας και οι μεγάλες ποσότητες ενδοφλέβιων υγρών 
που πιθανώς να απαιτηθούν. Το οισοφάγειο - ή άλλο -  θερμόμετρο αποτελεί απαραίτητο 
monitoring και ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
αποφευχθεί η υποθερμία. Συνήθως η θερμοκρασία της αίθουσας είναι χαμηλή, ώστε να υπάρχει 
μια σχετική άνεση του προσωπικού σ’ αυτές τις πολύωρες επεμβάσεις, όμως μπορεί να 
θερμαίνεται ο ασθενής με τις ειδικές κουβέρτες άνω και κάτω τμήματος του σώματος που δεν 
εμπλέκονται στο χειρουργικό πεδίο, να χρησιμοποιηθεί θερμαινόμενο υπόστρωμα στο χειρουργικό 
τραπέζι, να θερμαίνονται τα ενδοφλεβίως χορηγούμενα υγρά και να καλύπτονται τα τμήματα του 
ασθενούς που έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον της αίθουσας. Η φροντίδα αυτή του 
ασθενούς θα πρέπει να συνεχίζεται και κατά την ανάνηψη, ενώ το ρίγος αν επιμένει θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με χορήγηση  φαρμάκων(πχ πεθιδίνη). 
 

Αφύπνιση ή ΜΕΘ; 
Ένα ποσοστό των ασθενών που υποβάλλονται σε ενδοκοιλιακές επεμβάσεις θα χρειαστεί 

κάποιου βαθμού υποστήριξη ή αυξημένο monitoring μετεγχειρητικά. Η ανάγκη αυτή μπορεί να 
προβλεφθεί προεγχειρητικά ή να προκύψει διεγχειρητικά. Επειδή τα περισσότερα 
αναισθησιολογικά τμήματα στερούνται ΜΑΦ σε 24ώρη βάση, η αυξημένη αυτή φροντίδα 
αναγκαστικά σημαίνει διακομιδή των ασθενών στη ΜΕΘ. Ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά 
προβλήματα, παχύσαρκοι, σηπτικοί, επεμβάσεις πολύωρες, πολύπλοκες ή επείγουσες, μεγάλη 
διεγχειρητική αιμορραγία αποτελούν κάποιες από τις ενδείξεις που μπορεί να προβλέψουν την 
ανάγκη για ΜΕΘ.  

Σε ορισμένα κέντρα ασθενείς εισάγονται και προεγχειρητικά στη ΜΕΘ ώστε να 
βελτιστοποιηθούν οι αιμοδυναμικές κυρίως παράμετροι με τη βοήθεια επεμβατικού monitoring. 
Ασθενείς με καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, βαρέως πάσχοντες ασθενείς που θα 
υποβληθούν σε επείγουσα επέμβαση μπορεί να ωφεληθούν από την προεγχειρητική τους 
προετοιμασία – ακόμα και για λίγες ώρες – στη ΜΕΘ, ώστε να αντιμετωπίσουν το χειρουργικό 
stress και τις επιδράσεις της αναισθησίας και του μηχανικού αερισμού στην καλύτερη δυνατή 
κατάσταση. 
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ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ 
Επισκληρίδιος αναλγησία. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, η επισκληρίδιος 

αναλγησία προσφέρει καλύτερης ποιότητας αναλγησία σε σχέση με τα παρεντερικώς χορηγούμενα 
οπιοειδή ενώ σχετίζεται και με άλλα οφέλη ως προς τη μετεγχειρητική νοσηρότητα. Η χορήγηση 
του αναισθητικού μπορεί να γίνει είτε με συνεχή έγχυση, είτε με διαλείπουσα χορήγηση, ή να 
χορηγείται κατ’ επίκληση του ασθενούς (PCEA). Συνήθως συνδυάζεται τοπικό αναισθητικό με 
οπιοειδές ώστε να προσφέρεται η καλύτερη δυνατή αναλγησία με τις λιγότερες παρενέργειες. Από 
τα τοπικά αναισθητικά συνήθως χρησιμοποιείται η ροπιβακαΐνη σε δόση 5 με 10 mg/h, ενώ μπορεί 
να προστεθεί είτε φεντανύλη είτε μορφίνη, ανάλογα με τη σχέση που έχει η προσπέλαση του 
επισκληριδίου καθετήρα με το ύψος της τομής. Η μορφίνη έχει την τάση να «ανεβαίνει» γι’ αυτό 
και προτιμάται όταν ο καθετήρας είναι χαμηλότερα από το επίπεδο της τομής. Σε θωρακική 
προσπέλαση συνήθως χρησιμοποιείται φεντανύλη. Ο όγκος του χορηγούμενου διαλύματος 
ποικίλει από 2 μέχρι 8 ml/h ανάλογα με την πυκνότητα του διαλύματος, το ύψος της προσπέλασης, 
την ανταπόκριση και την καρδιαγγειακή σταθερότητα του ασθενούς. 

Παρεντερική χορήγηση οπιοειδών. Στις περιπτώσεις που δεν τοποθετείται επισκληρίδιος 
καθετήρας, η αναλγησία βασίζεται συνήθως στην παρεντερική χορήγηση οπιοειδών. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος είναι η ελεγχόμενη από τον ασθενή αναλγησία (PCA). Οπιοειδές εκλογής 
είναι συνήθως η μορφίνη και συνδυάζεται με τακτική χορήγηση ενδοφλέβιας παρακεταμόλης ή 
και με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη - αν δεν υπάρχει αντένδειξη. Συμπληρωματικά, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί διήθηση της τομής από το χειρουργό στο τέλος της επέμβασης με ένα τοπικό 
αναισθητικό μακράς δράσης. Συνήθως στις ρυθμίσεις της αντλίας PCA δε χορηγείται στάγδην 
μορφίνη, η κατ’ επίκληση δόση μπορεί να είναι από 0.5 έως 2.5 mg και μεσοδιάστημα ασφαλείας 
τουλάχιστον 10 λεπτά. 

Στα πλαίσια της πολυπαραγοντικής αναλγησίας με στόχο τη μείωση των δόσεων –και 
επομένως και των παρενεργειών- των οπιοειδών έχουν δοκιμαστεί ποικίλοι φαρμακευτικοί 
παράγοντες. Παραδείγματα φαρμακευτικών ουσιών που χορηγούνται στα πλαίσια της 
πολυπαραγοντικής αναλγησίας είναι η συνεχής έγχυση λιδοκαΐνης, η δεξαμεθαζόνη, η κεταμίνη τα 
γκαμπαπεντινοειδή κλπ. 

Εναλλακτικές περιοχικές τεχνικές. Αυτές περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό στο επίπεδο του 
εγκάρσιου κοιλιακού μυός (transverse abdominal plane block, TAP), τον αποκλεισμό στη θήκη του 
ορθού κοιλιακού μυός (rectus sheath block) και την τοποθέτηση καθετήρα έγχυσης τοπικού 
αναισθητικού στη χειρουργική τομή και στόχο έχουν τη βελτίωση της αναλγησίας και την 
ελάττωση της περιεγχειρητικής χορήγησης οπιοειδών. Οι αποκλεισμοί στο κοιλιακό τοίχωμα 
παρέχουν αναλγησία στην περιοχή της τομής, ορισμένοι από αυτούς μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με υπερηχογραφική καθοδήγηση και αποτελούν μια εναλλακτική λύση σε 
ασθενείς στους οποίους δεν πραγματοποιείται επισκληρίδιος. 

Μετεγχειρητική ναυτία και έμετος. Οι ασθενείς αυτής της ομάδας επεμβάσεων 
εμφανίζουν σημαντικό βαθμό μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου. Η μεγάλη διάρκεια της 
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επέμβασης, ο χειρισμός των ενδοκοιλιακών οργάνων από το χειρουργό, η παρουσία ρινογαστρικού 
σωλήνα και η χορήγηση οπιοειδών αποτελούν επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου σ’ αυτούς τους 
ασθενείς. Η πρόληψη της μετεγχειρητικής ναυτίας μπορεί να γίνει με συνδυασμό παραγόντων (π.χ. 
dexamethasone, ondansetron, droperidol, ολική ενδοφλέβιος αναισθησία) ανάλογα με τους 
παράγοντες κινδύνου που εμφανίζει ο ασθενής. 

Μετεγχειρητικός ειλεός. Η εμφάνιση και η διάρκεια του μετεγχειρητικού ειλεού είναι 
πολυπαραγοντική και συνεισφέρουν: ο μετεγχειρητικός πόνος μέσω της διέγερσης του 
συμπαθητικού, οι χειρισμοί στο έντερο, οι διαταραχές ηλεκτρολυτών και η συστηματική χορήγηση 
οπιοειδών. Η χρήση της επισκληριδίου αναλγησίας, ειδικά όταν βασίζεται σε τοπικό αναισθητικό, 
ελαττώνει τη διάρκεια του μετεγχειρητικού ειλεού. 

Μετεγχειρητική φροντίδα αναπνευστικού. Οι αναπνευστικές επιπλοκές αποτελούν 
σημαντικό ποσοστό των μετεγχειρητικών επιπλοκών μετά από επεμβάσεις κοιλίας. Όπως 
αναφέρθηκε ήδη, για την πρόληψη των μετεγχειρητικών επιπλοκών η φροντίδα του 
αναπνευστικού θα πρέπει να ξεκινάει προεγχειρητικά και να συνεχίζεται και μετεγχειρητικά. Έτσι 
εκτός από τη συνεχή χορήγηση οξυγόνου για 48 – 72 ώρες μετεγχειρητικά, θα πρέπει να γίνονται 
από τον ασθενή ασκήσεις μέγιστου εισπνευστικού όγκου με το ειδικό σπειρόμετρο, να 
ενθαρρύνεται για βήχα και να κινητοποιείται όσο το δυνατόν ταχύτερα.  Για να γίνουν εφικτά αυτά 
θα πρέπει ο ασθενής να έχει πολύ καλή αναλγησία. 
 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ 

Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε επείγουσα λαπαροτομία λόγω ενδοκοιλιακής 
φλεγμονής, απόφραξης ή διάτρησης εντέρου ή τραύματος, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
περιεγχειρητικών επιπλοκών. Δεν υπάρχει συνήθως επαρκής χρόνος ώστε να εκτιμηθούν επαρκώς 
και να βελτιστοποιηθούν οι συνυπάρχουσες παθήσεις ή να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές 
εξετάσεις. Η νόσος που αποτελεί την ένδειξη για την χειρουργική επέμβαση εξελίσσεται και ο 
ιδανικός χρόνος που θα οδηγηθεί ο ασθενής στο χειρουργείο θα πρέπει να προδιοριστεί 
συνδυάζοντας το επείγον της κατάστασης με την δυνατότητα για προεγχειρητική αναζωογόνηση 
του ασθενούς. Εκτός από τις βασικές αρχές που αναφέρθηκαν για τις εκλεκτικές επεμβάσεις, 
υπάρχουν κάποιες επιπλέον ιδιαιτερότητες. 

Εκτίμηση προεγχειρητικού ισοζυγίου υγρών. Οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν συνήθως 
προεγχειρητικά σημαντική υποογκαιμία. Η αναζωογόνηση με υγρά θα πρέπει να ξεκινήσει όσο το 
δυνατόν νωρίτερα (ιδανικά από το τμήμα επειγόντων). Επειδή η εκτίμηση της ενδαγγειακής 
κατάστασης με κλινικά κριτήρια συνήθως είναι υποκειμενική και δύσκολή, προτείνεται εφόσον 
είναι εφικτή η χρήση επεμβατικού monitoring. Σημαντικές πληροφορίες λαμβάνονται από τις 
διαδοχικές τιμές αιματοκρίτη, την ανάλυση αερίων αίματος και την ποσότητα των αποβαλλόμενων 
ούρων. Συνήθως οι ασθενείς είναι αρχικά ολιγοουρικοί έως και ανουρικοί και απαιτούν αρκετά 
υγρά ώστε να αρχίσει ικανοποιητική παραγωγή ούρων. Σε ορισμένα κέντρα οι ασθενείς που 
βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ή παρουσιάζουν σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις, 
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μεταφέρονται (εφόσον υπάρχει χρόνος) προεγχειρητικά σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ ώστε η προετοιμασία 
τους να γίνει με τη βοήθεια εξειδικευμένου επεμβατικού monitoring μέχρι τη στιγμή που θα 
μεταφερθούν στο χειρουργείο. 

Η χορήγηση υγρών θα πρέπει να συνεχίζεται και όσο διαρκεί η προετοιμασία του ασθενούς 
μέσα στη χειρουργική αίθουσα. Εκτός από το βασικό monitoring καλό θα είναι να τοποθετείται 
και αρτηριακή γραμμή πριν την εισαγωγή στην αναισθησία, καθώς οι ασθενείς αυτοί είναι 
ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην υπόταση από τη χορήγηση των αναισθησιολογικών φαρμάκων και από 
την επίδραση του μηχανικού αερισμού. 

Πολύ σημαντική παράμετρος που δυσκολεύει τη διαδικασία της εισαγωγής είναι η μεγάλη 
πιθανότητα αναγωγής που παρουσιάζουν οι ασθενείς αυτοί. Ανεξάρτητα από την ώρα που έχει 
περάσει από το τελευταίο γεύμα, όλοι οι ασθενείς με οξεία ενδοκοιλιακή παθολογία θα πρέπει να 
θεωρείται ότι έχουν γεμάτο στομάχι. Συνήθως οι ασθενείς έχουν ήδη τοποθετημένο ρινογαστρικό 
σωλήνα, ο οποίος αφού αναρροφηθεί τυχόν περιεχόμενο του στομάχου θα πρέπει να αφαιρεθεί 
κατά την εισαγωγή, ώστε να μην καταργείται η καρδιοοισοφαγική βαλβίδα. 

Η διαχείριση των υγρών διεγχειρητικά θα πρέπει να γίνει ακολουθώντας τις αρχές που 
αναπτύχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα. Αν δεν έχει προηγηθεί προεγχειρητική ενυδάτωση, το 
έλλειμμα ύδατος που παρουσιάζουν είναι συνήθως σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό των ασθενών 
που υποβάλλονται σε εκλεκτική επέμβαση. Η χορήγηση των υγρών καθοδηγείται από το 
διαθέσιμο επεμβατικό monitoring. Είναι πιθανόν ορισμένοι ασθενείς, που βρίσκονται σε σηπτική 
κατάσταση, να μη βελτιώνονται αιμοδυναμικά παρά την επαρκή χορήγηση υγρών. Στην 
περίπτωση αυτή – που το επεμβατικό monitoring δείχνει ικανοποιητικό όγκο παλμού- η 
υποστήριξη της αρτηριακής πίεσης θα πρέπει να γίνεται με την τιτλοποίηση αγγειοσυσπαστικών, 
ώστε να αποφεύγεται η υπερβολική χορήγηση υγρών. 

Αφύπνιση. Ανάλογα με την προεγχειρητική και διεγχειρητική τους σταθερότητα οι ασθενείς 
είτε αφυπνίζονται στο τέλος της επέμβασης, είτε μεταφέρονται στη ΜΕΘ για περαιτέρω 
υποστήριξη. Σημαντική πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς λαμβάνεται και από την 
τακτική αξιολόγηση των αερίων αίματος (οξυγόνωση, έλλειμμα βάσης, γαλακτικά, ηλεκτρολύτες). 
Υποθερμία, καρδιαγγειακή αστάθεια που χρήζει υποστήριξης με ινότροπα ή αγγειοσυσπαστικά, 
μεγάλο έλλειμμα βάσης, μαζική μετάγγιση, οριακή αναπνευστική λειτουργία ή οριακή διούρηση, 
είναι συνήθως ενδείξεις για μετεγχειρητική μεταφορά σε περιβάλλον αυξημένης φροντίδας. 

Αναλγησία. Όπως αναφέρθηκε και στα προηγούμενα, η επισκληρίδιος αναλγησία έχει 
ιδιαίτερα πλεονεκτήματα στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοκοιλιακές επεμβάσεις. Στην 
περίπτωση, όμως, της επείγουσας λαπαροτομίας η διενέργεια επισκληριδίου δεν είναι πάντα 
εφικτή. Η ύπαρξη υποογκαιμίας και καρδιαγγειακής αστάθειας, πιθανές διαταραχές του πηκτικού 
μηχανισμού καθώς και η πιθανή σηπτική κατάσταση με συνοδό βακτηριαιμία αποτελούν συνήθεις 
αντενδείξεις. Στους ασθενείς που δεν πραγματοποιείται επισκληρίδιος, η μετεγχειρητική 
αναλγησία βασίζεται στα οπιοιειδή. Αν ο ασθενής είναι σε θέση να χειριστεί την PCA, αποτελεί 
μέθοδο εκλογής, στην περίπτωση όμως μειωμένου επιπέδου συνείδησης ή διαταραχών 
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συμπεριφοράς λόγω της σηπτικής κατάστασης τα οπιοιειδή χορηγούνται είτε με έγχυση ή ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη αποφεύγονται συνήθως λόγω των 
παρενεργειών τους από το πεπτικό και τα νεφρά – οι ασθενείς αυτοί είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς 
στην ανάπτυξη οξείας νεφρικής ανεπάρκειας. 
 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι για την εκτίμηση του χειρουργικού κινδύνου για κάθε είδος 

επέμβασης. Ίσως η περισσότερο χρησιμοποιούμενη είναι η POSSUM, που αναπτύχθηκε αρχικά το 
1991 (Br J Surg, 1991) και εκτιμά τον κίνδυνο επιπλοκών για συγκεκριμένο ασθενή σε 
συγκεκριμένο είδος επέμβασης. Αντίστοιχα εργαλεία αποτελούν και τα NSQIP και SORT. Στην 
ταξινόμηση της βαρύτητας που εφαρμόζεται στην κατάταξη κατά POSSUM οι ενδοκοιλιακές που 
ανήκουν στις μείζονος βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις είναι η χολοκυστεκτομή με διερεύνηση 
του χοληδόχου πόρου, η κολεκτομές και οι εντερεκτομές, η γαστρεκτομή, οι ερευνητικές 
λαπαροτομίες, ενώ υπάρχει και μια επιπλέον κατηγορία βαρύτητας που αναφέρεται ως major +, 
στην οποία ανήκουν η κοιλιοπερινεϊκή εκτομή, η Whipple, η οισοφαγογαστρεκτομή και η 
ηπατεκτομή. Εκτός από τις γενικές αρχές διαχείρισης που αναλύθηκαν παραπάνω, στη συνέχεια θα 
αναφερθούν επιγραμματικά ιδιαίτερα προβλήματα που πιθανώς να υπάρχουν σε συγκεκριμένες 
επεμβάσεις. 

Ανοιχτή χολοκυστεκτομή με διερεύνηση του χοληδόχου πόρου 

• Έντονος μετεγχειρητικός πόνος. 
• Πιθανότητα διεγχειρητικής αιμορραγίας από τραυματισμό του ήπατος ή από την κυστική 

αρτηρία. 
• Πιθανότητα πνευμοθώρακα λόγω τρώσης του ημιδιαφράγματος. 
• Εκτιμώμενη διάρκεια έως 3 ώρες. 
• Πιθανό σπασμός του σφιγκτήρα του Oddi από τα οπιοειδή μπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασμένη εκτίμηση της διεγχειρητικής χολαγγειογραφίας. Αναστρέφεται με μικρή δόση 
ναλοξόνης, με γλουκαγόνο, ή με διήθηση του σφιγκτήρα με τοπικό αναισθητικό. 

Εντερεκτομή και κολεκτομή 

• Συνήθως προηγείται μηχανική προετοιμασία του εντέρου. Προσοχή σε διαταραχές ύδατος και 
ηλεκτρολυτών. 

• Αγγειοδιαστολή και υπόταση στη διάρκεια των αρχικών χειρισμών. Η φάση αυτή συνήθως 
διαρκεί 20 με 30 λεπτά και συχνά απαιτεί τη χορήγηση αγγειοσυσπαστικών. 

• Ανάγκη για βαθύ νευρομυϊκό αποκλεισμό μέχρι σχεδόν το τέλος της επέμβασης. 
• Κίνδυνος κάκωσης του ουρητήρα σε ορισμένες προσπελάσεις. 
• Πιθανώς θέση Lloyd Davis ή και Trendelenburg διεγχειρητικά. 
• Προηγηθείσες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις αυξάνουν το χρόνο της επέμβασης και την απώλεια 

αίματος. 
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Γαστρεκτομή 
• Αναιμία που συχνά χρήζει προεγχειρητικής μεταγγίσεως. 
• Υποθρεψία λόγω κακής διατροφής. Πιθανή ένδειξη για προεγχειρητική παρεντερική 

διατροφή. 
• Αυξημένη πιθανότητα για υπολειπόμενο γαστρικό περιεχόμενο. Εκτίμηση για ανάγκη ταχείας 

εισαγωγής. 
• Πιθανότητα διεγχειρητικού τραυματισμού του σπληνός και μεγάλης αιμορραγίας. 
• Έλεγχος του ρινογαστρικού σωλήνα και απόσυρση του ψηλά στον οισοφάγο πριν τη 

διαδικασία της αποκοπής του στομάχου. Επαναπροώθησή του περιφερικότερα της 
αναστόμωσης με την καθοδήγηση του χειρουργού. 

• Σοβαρός μετεγχειρητικός πόνος. 

Κοιλιοπερινεϊκή εκτομή 

• Τα ίδια με τις κολεκτομές και επιπλέον: 
• Απώλειες αίματος έως και 2 λίτρα. 
• Θέση Lloyd Davis και Trendelenburg. 
• Δυσκολία στο μετεγχειρητικό έλεγχο του πόνου λόγω της μεγάλης έκτασης της τομής και της 

επέμβασης σε δυο διαφορετικά ανατομικά σημεία. 

Οισοφαγογαστρεκτομή 

• Τα ίδια με τη γαστρεκτομή και επιπλέον: 
• Πιθανώς ανάγκη για θωρακοτομή. 
• Πιθανώς ανάγκη για ενδοτραχειακό σωλήνα διπλού αυλού και αερισμό ενός πνεύμονα. 

Whipple 

• Μεγάλη διάρκεια επέμβασης. 
• Αφαίρεση τμήματος στομάχου, κεφαλής παγκρέατος, χοληδόχου πόρου και κύστης, 

δωδεκαδακτύλου, τμήματος της νήστιδας και τοπικός λεμφαδενικός καθαρισμός. 
• Πιθανότητα σοβαρής διεγχειρητικής αιμορραγίας. 
• Λόγω της εκτεταμένης χειρουργικής παρασκευής μεγάλη απώλεια υγρών. 
• Σημαντικός μετεγχειρητικός πόνος. 
• Αυξημένες ανάγκες για υγρά και άμεσα μετεγχειρητικά 
• Διαταραχές μεταβολισμού της γλυκόζης μετεγχειρητικά. 
• Πιθανώς να απαιτείται μετεγχειρητική παρακολούθηση ή και υποστήριξη στη ΜΑΦ/ ΜΕΘ. 

Ηπατεκτομή 

• Πιθανώς προεγχειρητικές διαταραχές πήξης που απαιτούν διόρθωση. 
• Πιθανή αντένδειξη για επισκληρίδιο, λόγω διαταραχών πήξης. Ορισμένοι συγγραφείς 

προτείνουν ότι θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περιπτώσεις που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος 
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για μετεγχειρητικές διαταραχές πήξης, όπως συμβαίνει σε εκτεταμένη εκτομή ηπατικού 
παρεγχύματος. 

• Μεγάλη διάρκεια επέμβασης. 
• Πιθανότητα μαζικής αιμορραγίας. 
• Οι τμηματεκτομές συνήθως δε δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. 
• Προετοιμασία σε φλεβικές οδούς ευρείας διαμέτρου, ικανή να αντιμετωπιστεί αθρόα 

αιμορραγία.  
• Κατά τη διάρκεια παρασκευής του παρεγχύματος η CVP πρέπει να είναι χαμηλότερη από 5 

cm H2O, ώστε να περιοριστεί η φλεβική συμφόρηση στο ήπαρ και η αιμορραγία. 
• Κίνδυνος εμβολής από αέρα αν η CVP ελαττωθεί πολύ ή αν συμβεί μαζική αιμορραγία. 
• Συνήθως –εκτός από τις ανεπίπλεκτες τμηματεκτομές– οι ασθενείς διακομίζονται 

μετεγχειρητικά στη ΜΑΦ/ ΜΕΘ. 

Κυτταρομείωση με διεγχειρητική ενδοπεριτοναϊκή έγχυση υπέρθερμου χημειοθεραπευτικού 
(cytoreductive surgery with hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, Hipec) 

Η επέμβαση αυτή αποτελεί μια από τις σχετικά πρόσφατες στρατηγικές στην αντιμετώπιση 
ασθενών με περιτοναϊκή καρκινωμάτωση. Πρόκειται για πιθανώς πολύωρες και εκτεταμένες 
επεμβάσεις, με διαταραχές ύδατος, ηλεκτρολυτών και της θερμοκρασίας του ασθενούς, στα οποία 
ο αναισθησιολόγος καλείται να διατηρήσει την ομοιοστασία του ασθενούς. Περιλαμβάνει τις εξής 
φάσεις: Μια ή περισσότερες εντερεκτομές για την αφαίρεση του πρωτοπαθούς όγκου, πιθανώς 
ολική υστερεκτομή, αφαίρεση των τμημάτων του περιτοναίου με εμφανείς εμφυτεύσεις και στη 
συνέχεια ενδοπεριτοναϊκή έγχυση υπέρθερμου (42 με 43οC) χημειοθεραπευτικού είτε με ανοιχτή 
την κοιλιά είτε με κλειστή. Ορισμένα πρωτόκολλα περιλαμβάνουν και ενδοφλέβια χορήγηση 
χημειοθεραπευτικών παραγόντων πριν την έναρξη της ενδοπεριτοναϊκής έγχυσης. Τα προβλήματα 
που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο αναισθησιολόγος είναι συνήθως τα ακόλουθα: 
• Το είδος της επέμβασης δεν αποτελεί αντένδειξη για περιοχική αναλγησία. 
• Τάση για υποθερμία κατά τη φάση της εκτομής των όγκων που ακολουθείται από υπερθερμία 

στη φάση της έγχυσης. 
• Σημαντική αιμορραγία, απώλεια πρωτεϊνών, υποαλβουμιναιμία και μεγάλη τραυματική 

επιφάνεια λόγω των εκτεταμένων χειρουργικών παρασκευών. 
• Αγγειοδιαστολή και υπερδυναμική κυκλοφορία κατά τη φάση της έγχυσης. Η ταχυκαρδία 

συνήθως επιμένει για αρκετή ώρα μετά το τέλος της έγχυσης. 
• Αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης κατά την έγχυση του χημειοθεραπευτικού με την κλειστή 

μέθοδο, που πιθανώς να προκαλέσει προβλήματα παρόμοια με το σύνδρομο ενδοκοιλιακού 
διαμερίσματος. 

• Ηλεκτρολυτικές διαταραχές και διαταραχές πηκτικότητας. 
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• Κατά τη φάση της έγχυσης του χημειοθεραπευτικού συστήνεται να διατηρείται διούρηση 
τουλάχιστον 100 ml κάθε 15 λεπτά, ώστε να ελαττωθεί η πιθανότητα νεφροτοξικής βλάβης 
από το απορροφώμενο χημειοθεραπευτικό. 

• Στην περίπτωση που η θερμοκρασία του ασθενούς πλησιάζει τους 39οC, είτε θα πρέπει να 
σταματήσει η έγχυση του χημειοθεραπευτικού είτε να ελαττωθεί η θερμοκρασία του. 

• Σε όλες τις φάσεις της επέμβασης, ειδικά όμως στη φάση που γίνεται η έγχυση του 
χημειοθεραπευτικού, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ του αναισθησιολόγου, του 
χειρουργού και του τεχνικού που χειρίζεται τη συσκευή έγχυσης. 

Πρωτόκολλα ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) 

 Σημαντική εξέλιξη στην περιεγχειρητική διαχείριση των ασθενών αποτελεί η ανάπτυξη 
των πρωτοκόλλων ERAS. Ξεκίνησε από τη Δανία το 1995, αρχικά με την ονομασία Fast Track 
Surgery και αφορούσε επεμβάσεις στο γαστρεντερικό σύστημα, και με τη πάροδο του χρόνου 
συστηματοποιήθηκε και εφαρμόζεται πλέον και σε επεμβάσεις σε άλλα συστήματα (πχ 
γυναικολογικές επεμβάσεις, ουρολογικές, ορθοπεδικές επεμβάσεις κλπ). Ουσιαστικά πρόκειται για 
μια δέσμη ενεργειών που βασίζονται σε τεκμηριωμένη βιβλιογραφία, ξεκινούν από την 
προεγχειρητική περίοδο, συνεχίζουν διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά και έχουν ως στόχο την 
ελάττωση του περιεγχειρητικού stress, τη μείωση των περιεγχειρητικών επιπλοκών, της 
νοσηρότητας και της θνητότητας και την ταχύτερη επάνοδο του ασθενούς σε λειτουργική 
κατάσταση, και συγχρόνως την ελάττωση του κόστους νοσηλείας. 

Αναλυτικότερα τα στοιχεία που αποτελούν το πρωτόκολλο ERAS είναι τα εξής: 
Προεγχειρητικά: 
• Αναλυτική προεγχειρητική ενημέρωση του ασθενούς, καθορισμός στόχων και πλάνου 

νοσηλείας 
• Ελάττωση του χρόνου προεγχειρητικής νηστείας 
• Χορήγηση διαλύματος υδατανθράκων 
• Καθόλου ή εκλεκτική και ηπιότερη μηχανική προετοιμασία εντέρου 
• Προφύλαξη θρομβώσεων 
• Χορήγηση αντιβίωσης 
• Αποφυγή προεγχειρητικής υποθερμίας 

Διεγχειρητικά: 

• Αποφυγή υποθερμίας με ενεργό θέρμανση και παρακολούθηση θερμοκρασίας 
• Τεχνικές περιορισμού της χορήγησης οπιοειδών 
• Τροποποίηση των χειρουργικών τεχνικών (μικρότερες τομές, χρήση λαπαροσκοπικών 

τεχνικών, αποφυγή παροχετεύσεων κλπ) 
• Αποφυγή χρήσης ρινογαστρικού καθετήρα ως ρουτίνα 
• Χρήση βραχείας δράσης αναισθητικών παραγόντων 
• Πρόληψη ναυτίας και εμέτου 
• Χρήση επισκληριδίου αναλγησίας στις ανοιχτές επεμβάσεις 
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• Αποφυγή υπερφόρτωσης με ύδωρ και νάτριο 

Μετεγχειρητικά: 

• Πρώιμη κινητοποίηση 
• Πρώιμη χορήγηση υγρών από το στόμα 
• Πρώιμη αφαίρεση καθετήρων 
• Θεραπεία ναυτίας και εμέτου 
• Αποφυγή υπερφόρτωσης με ύδωρ και νάτριο 
• Πολυπαραγοντική αναλγησία, περιορισμός χρήσης οπιοειδών 
• Χρήση τεχνικών διέγερσης της κινητικότητας του εντέρου 
• Εκτίμηση και αξιολόγηση των παρεμβάσεων και του αποτελέσματος 
• Καθορισμένα κριτήρια εξόδου 

Όπως φαίνεται και από τη δέσμη των στοιχείων που αποτελούν το πρωτόκολλο, ο ρόλος του 
αναισθησιολόγου είναι σημαντικός αφού πολλές από τις παρεμβάσεις αποτελούν αποκλειστική 
ευθύνη του, ενώ σε άλλες συνεργάζεται με τα λοιπά μέλη της ομάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου αποτελεί η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μελών 
της ομάδας και η συχνή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων ώστε να ανιχνεύονται και να 
διορθώνονται τυχόν λάθη και παραλείψεις. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1.  ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ: 

  Α.  Αυξάνεται ο όγκος του ΕΝΥ 
  Β.  Μειώνεται η διαπερατότητα της σκληράς μήνιγγας 
  Γ.  Μειώνεται ο όγκος του ΕΝΥ και ο επισκληρίδιος χώρος 
 
2. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ (CLOSING CAPACITY) ΣΤΟΥΣ 

ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
Α. Υπερκαπνίας 
Β.  Υυποξυγοναιμίας 
Γ. Υπερκαπνίας και υποξυγοναιμίας 

 
3.  ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ 
Α. Απαιτείται ελάττωση της MAC κατά 50% για όλους τους ασθενείς άνω των 70 ετών 
Β.  Απαιτείται ελάττωση της MAC κατά 6% για κάθε δεκαετία μετά τα 40 
Γ.  Δεν απαιτείται καμία προσαρμογή της δόσης 

 
4.  ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 87 ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ, ΥΠΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ 

ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ: 

Α. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πνευμονικής συμφόρησης, πρέπει η χορήγηση να γίνει προσεκτικά, 
υπό παρακολούθηση ζωτικών παραμέτρων  

Β. Τίθενται αγγειοσυσπαστικά, δεν χορηγούνται υγρά παρά μόνο μετά την επέμβαση 
Γ. Τα απαιτούμενα υγρά πρέπει να χορηγηθούν τάχιστα χωρίς κανένα φόβο 

 
5. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ANA FERNANDEZ-BUSTAMANTE ET AL 

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΟΜΕΝΟ ΟΓΚΟ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ:   

Α.  10-12 ml/kg του ολικού σωματικού βάρους 
Β.  10-12 ml/kg του ιδανικού σωματικού βάρους 
Γ.  8 ml/kg του ολικού σωματικού βάρους 
Δ.  8 ml/kg του ιδανικού σωματικού βάρους 
 

6.    ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ (AWARENESS) ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ, ΣΥΝΗΘΩΣ:  

Α.  Όταν χορηγούμε ολική ενδοφλέβιο αναισθησία χωρίς μυοχάλαση  
Β. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία και τις προσπάθειες για διασωλήνωση, επειδή έχουμε 

καθυστερήσει να χορηγήσουμε τους παράγοντες διατήρησης της αναισθησίας 
Γ. Κατά το μέσον της επέμβασης, επειδή έχει περάσει η δράση των αναλγητικών μας φαρμάκων 
Δ. Λίγο πριν το τέλος της επέμβασης, επειδή έχουμε κλείσει νωρίτερα τα φάρμακα και οι 

παχύσαρκοι ξυπνάνε ευκολότερα 
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7.  ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ  
ΤΗΣ OSA ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ: 

Α.  Γιατί το χειρουργείο πρέπει να αναβληθεί μέχρι να γίνει μελέτη ύπνου  
Β. Η καρδιολογική εκτίμηση είναι απαραίτητη 
Γ. Τα οπιοειδή μακράς δράσης απαγορεύονται 
Δ.  Στις σοβαρές περιπτώσεις ενδείκνυται η εφαρμογή μάσκας CPAP, πριν το χειρουργείο 

 

8. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
Α.  Αυξημένη γλυκόζη νηστείας (>100mg/dl) 
Β.  Υπέρταση (συστολική > 130mmHg και διαστολική > 85mmHg) 
Γ.  Αυξημένη LDL (>250 mg/dl)  
Δ.  Αυξημένη περίμετρος μέσης >88cm στις γυναίκες ή >102cm στους άνδρες 

 

9. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΕΤΑΙ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΙΣΧΥΟΥΝ: 
Α. Οι ερυθροκυτταρικοί δείκτες χρησιμεύουν για την ταξινόμηση και την αιτιολογική 

διαφοροδιάγνωση της αναιμίας. 
Β. Η αναιμία επηρεάζει την περιεκτικότητα του αίματος σε οξυγόνο και την παροχή οξυγόνου στους 

ιστούς. 
Γ. Η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει τη διερεύνηση της αιτίας και τη μετάγγιση παραγώγων αίματος 

με στόχο την επίτευξη μιας συγκεκριμένης τιμής αιμοσφαιρίνης. 
Δ. Τα α και β είναι σωστά. 
Ε. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 
 

10.   TΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ:  
Α. Περιλαμβάνουν κυρίως τα λεμφώματα και τις λευχαιμίες. 
Β. Μπορεί να προκαλέσουν σημαντική διόγκωση μεσοθωρακικών λεμφαδένων με κίνδυνο την 

απόφραξη του αεραγωγού κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. 
Γ.  Η θεραπεία τους περιλαμβάνει φάρμακα με τοξική δράση στο μυοκάρδιο και τους πνεύμονες. 
Δ.  Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 

 

11.   ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ: 
 Α. Τα αιμοπετάλια προσκολλώνται στο σημείο της ενδοθηλιακής βλάβης και με τη διαδικασία 

ενεργοποίησης και συσσώρευσης σχηματίζουν τον αρχικό αιμοπεταλιακό θρόμβο. 
 Β. Οι πρωτεΐνες πήξης ενισχύουν τον αιμοπεταλιακό θρόμβο με ινική και τελικά σχηματίζουν τον 

σταθερό θρόμβο αιμοπεταλίων-ινικής. 
Γ. Η διαδικασία σχηματισμού ινικής και σταθεροποίησης του αιμοπεταλιακού θρόμβου 

περιλαμβάνει τη φάση έναρξης, τη φάση ενίσχυσης και τη φάση διάδοσης. 
Δ. Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 

 

12.  ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΣΟ VON WILLEBRAND ΙΣΧΥΟΥΝ: 
Α. Είναι λειτουργική διαταραχή των αιμοπεταλίων που προδιαθέτει σε αιμορραγία. 
Β. Ο εργαστηριακός έλεγχος μπορεί να είναι φυσιολογικός ή να περιλαμβάνει παράταση του χρόνου 

ροής και του χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης. 
Γ.  Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την προεγχειρητική χορήγηση δεσμοπρεσσίνης ή σκευασμάτων 

που περιέχουν παράγοντα Von Willebrand σε υψηλές συγκεντρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα της 
νόσου και το χαρακτήρα της χειρουργικής επέμβασης. 

Δ.  Όλα τα ανωτέρω είναι σωστά. 
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13. ΓΥΝΑΙΚΑ 70 ΕΤΩΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ; 

Α. Μπορεί να συνεχίσει την ασπιρίνη, η επέμβαση είναι χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου 
Β. Πρέπει να συνεχίσει την ασπιρίνη γιατί έχει υψηλό κίνδυνο για ισχαιμία 
Γ. Πρέπει να διακόψει την ασπιρίνη για τουλάχιστον 3 ημέρες 
Δ. Πρέπει να διακόψει την ασπιρίνη για τουλάχιστον 5 ημέρες 

 
14.  ΠΟΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ; 

Α. Το ticagrelor διακόπτεται για τουλάχιστον 7 ημέρες 
Β. Το prasugrel διακόπτεται για τουλάχιστον 7 ημέρες 
Γ. Η clopidogrel διακόπτεται για τουλάχιστον 3 ημέρες 
Δ. Ασθενής υπό ασπιρίνη δεν επιτρέπεται να υποβληθεί σε ραχιαία αναισθησία 

 
15. ΤΟ IDARUCIZUMAB ΑΝΑΣΤΡΕΦΕΙ: 

Α. Το rivaroxaban 
Β. Το apixaban 
Γ. To dabigatran 
Δ. Την enoxaparin 

 
16.  ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
ΥΠΟΨΙΝ ΤΟ LEVEL OF EVIDENCE; 

Α. Η παρακολούθηση της ιστικής οξυγόνωσης γίνεται με το συνδυασμό μέτρησης Hct/Hb, 
γαλακτικού οξέος και ελλείμματος βάσεως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μετρήσεις όπως της καρδιακής 
παροχής και δυναμικές παραμέτρους της κατάστασης των όγκων όπως SVV, PPV, SVO2 

Β. Στους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και κυρίως με ιστορικό οξέος στεφανιαίου συνδρόμου η 
αιμοσφαιρίνη πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον 8 mg/dL 

Γ. Θα πρέπει να εφαρμόζονται επεμβατικοί αλγόριθμοι για την περίπτωση διεγχειρητικής 
αιμορραγίας, οι οποίοι βασίζονται  σε θρομβοελαστομετρία ή εάν αυτή δεν είναι διαθέσιμη οι 
αλγόριθμοι θα πρέπει να βασίζονται στις δοκιμασίες πήξης ρουτίνας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
συγκεκριμένους στόχους για κάθε ασθενή εξατομικευμένα 

Δ. Η βελτίωση της κυκλοφορίας με την έγκαιρη σταθεροποίηση του προφορτίου είναι σημαντική, 
όπως και η αποφυγή υπερογκαιμίας, υπό την καθοδήγηση μη επεμβατικών μεθόδων της 
καρδιακής παροχής.  

 
17.  ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΕΧΟΥΜΕ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ: 

Α. δεξιού πρόσθιου και οπίσθιου τμήματος του ήπατος  
Β. δεξιού οπίσθιου τμήματος του ήπατος  
Γ. αριστερού μέσου και πλαγίου τμήματος του ήπατος  

 
18.  ΣΤΗΝ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ 

Α. Η παραγωγή των παραγόντων πήξης   
Β. Η παραγωγή των αντιπηκτικών παραγόντων  
Γ. Η ινωδόλυση  
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19.   ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΤΟ ΗΠΑΡ ΕΧΟΥΝ 

Α. μικρότερες ανάγκες για μετάγγιση   
Β. μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης  
Γ. μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο και μεγαλύτερη θνητότητα  

 

20.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΕΙ 
Α. Η περιοχική αναισθησία δεν είναι κατάλληλη επιλογή  
Β. Μακράς δράσης οποιοειδή  θα πρέπει να χρησιμοποιούνται  
Γ. Τα πτητικά αναισθητικά, τα οποιοειδή, και τα ενδοφλέβια υπναγωγά είναι καλά ανεκτά σε 

ασθενείς με αντιρροπούμενη ηπατική δυσλειτουργία  
 

21. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ 
ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ:  

Α. Αυξημένη ηλικία των ασθενών 
Β. Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 
Γ. Υποβολαιμία 
Δ. Αερισμός θετικών πιέσεων 

 

22. ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Α. Νeutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) 
Β. Cystatin C  
Γ. Interleukin-18 (IL-18) 
Δ. Kidney injury molecule-1 (KIM-1) 

 

23.   ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ 
ΝΕΦΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: 

Α. Χορήγηση ντοπαμίνης σε «διουρητική» δόση  
Β.  Ισχαιμικό preconditioning 
Γ.  «Κατευθυνόμενη» αναζοωγόνηση με υγρά 
Δ.  Διατήρηση της μέσης αρτηριακής πίεσης > 65 mmHg 

 

24. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΤΗΤΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: 

Α. Δεσφλουράνιο 
Β. Μεθοξυφλουράνιο 
Γ. Ενφλουράνιο 
Δ. Σεβοφλουράνιο 

 

25. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΗΜΙΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ (BEACH CHAIR) 
Α. Η τιμή μέτρησης της αρτηριακής πίεσης με περιχειρίδα στο χέρι είναι μικρότερη από την πίεση 

στον εγκέφαλο. 
Β. Τα επεισόδια βραδυκαρδίας με συνοδό υπέρταση εμφανίζονται με συχνότητα 20% σε επεμβάσεις 

ώμου σε ημικαθιστή θέση υπό διασκαληνικό αποκλεισμό 
Γ. Απαιτείται καλή στερέωση της κεφαλής  
Δ. Δεν υπάρχει κίνδυνος εμβολής από αέρα 
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26.  ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 
Α. Ο περιφερικός αποκλεισμός του μηριαίου νεύρου δεν εμποδίζει μετεγχειρητικά την κινητοποίηση 

του ασθενούς 
Β. Η ίσχαιμος περίδεση μπορεί να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας του ασθενούς 
Γ.  Πριν την εφαρμογή του tourniquet η χρήση ελαστικού επιδέσμου Esmarch για καλύτερη 

απομάκρυνση του αίματος μειώνει τον κίνδυνο αποκόλλησης φλεβικών θρόμβων 
Δ.  Αντενδείκνυται η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών 

 

27. ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ: 
Α. Το ύψος του κεντρικού νευρικού αποκλεισμού είναι στο δερμοτόμιο Θ8 
Β.  Η ίσχαιμος περίδεση ελαττώνει την απώλεια αίματος 
Γ. Η χειρουργική αποκατάσταση του κατάγματος είναι ο καλύτερος τρόπος αναλγησίας  
Δ. Ο περιφερικός αποκλεισμός της λαγόνιας περιτονίας (FIB) θα πρέπει να γίνεται μετεγχειρητικά 

 

28. ΣΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΙΣΧΥΕΙ: 
Α. Αν δεν δοθεί θρομβοπροφύλαξη το ποσοστό της φλεβοθρόμβωσης μπορεί να φτάσει το 10% των 

ασθενών 
Β. Η αιμορραγία μετά από επεμβάσεις αναθεώρησης αρθροπλαστικής ισχίου μπορεί να είναι 1-2L 
Γ.  Χαρακτηριστικό σύμπτωμα του συνδρόμου εμφύτευσης τσιμέντου είναι η υπέρταση 
Δ.  Η πλάγια θέση αυξάνει την οξυγόνωση του ασθενούς  

 

29.  ΠΟΣΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ WHO 
Α.  Δύο 
Β.  Τρεις  
Γ.  Τέσσερις 
Δ.  Έξι  

 

30. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ASA ΓΙΝΕΤΑΙ 

Α. Πριν από την αρχή των ημερήσιων επεμβάσεων 
Β.  Πριν από την αρχή κάθε επέμβασης 
Γ.  Το 1 και 2 
Δ.  Πριν από κάθε επείγον και προγραμματισμένο χειρουργείο 

 
31. Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙ 

Α. Επάρκεια στον προεγχειρητικό έλεγχο 
Β. Μετεγχειρητική επάρκεια 
Γ.  Καταγραφή και ενημέρωση αρχείων 
Δ.  Όλα  

 

32.  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 
Α. Η λίστα ελέγχου SURPASS περιέχει επιπλέον στοιχεία ασφάλειας από την αντίστοιχη του WHO 
Β. Η λίστα ελέγχου SURPASS αναφέρεται όπως και η αντίστοιχη του WHO στην πιθανότητα 

δύσκολου αεραγωγού 
Γ. Η λίστα ελέγχου SURPASS αναφέρει όλα τα γεγονότα που δύναται να συμβούν στον ασθενή από 

την εισαγωγή έως την έξοδο του  
Δ. Η λίστα ελέγχου SURPASS αναφέρεται στη διαθεσιμότητα προϊόντων αίματος πριν την έναρξη 

της επέμβασης  



278 
 

33. ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΘΥΡΕΟΕΙΔΕΚΤΟΜΗ ΛΟΓΩ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΗΣ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗΣ.  
Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΕ ΟΡΘΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ 
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΑΧΕΙΑΣ. ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;  

Α. Αναβολή της επέμβασης μέχρι να βελτιωθεί κλινικά η ασθενής ή να υποχωρήσει η στένωση με 
φαρμακευτική αγωγή.  

Β. Eισαγωγή στην αναισθησία με προποφόλη και ροκουρόνιο και στη συνέχεια χορήγηση 
suggamadex και αφύπνιση αν δεν είναι δυνατή η διασωλήνωση.  

Γ. Διασωλήνωση με την ασθενή σε πλήρη εγρήγορση με τη χρήση ινοπτικού ενδοσκοπίου. 
Δ. Εισαγωγή στην αναισθησία με σεβοφλουράνιο και φεντανύλη.  
Ε. Οποιοδήποτε από τα c και d.  

 

34.   Η ΙΔΙΑ ΑΣΘΕΝΗΣ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ, 
ΥΠΟΞΥΓΟΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΡΙΓΜΟ. ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ;  

Α. Ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία με ενδοφλέβια αναισθητικά.  
Β. Εισαγωγή στην αναισθησία με σεβοφλουράνιο.  
Γ. Διασωλήνωση με την ασθενή σε πλήρη εγρήγορση με τη χρήση ινοπτικού ενδοσκοπίου. 
Δ. Χορήγηση εισπνεόμενης αδρεναλίνης.  
Ε. Εισαγωγή στη ΜΕΘ.  

 

35.   ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΚΤΟΜΗ 
ΠΡΟΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ. ΤΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ; 

Α. Ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία με ενδοφλέβια αναισθητικά και διασωλήνωση.  
Β. Εισαγωγή στην αναισθησία με σεβοφλουράνιο και διασωλήνωση.  
Γ. Διασωλήνωση με την ασθενή σε πλήρη εγρήγορση με τη χρήση ινοπτικού ενδοσκοπίου. 
Δ. Εφαρμογή ενισχυμένης λαρυγγικής μάσκας. 
Ε. Τοποθέτηση λαρυγγικής μάσκας fastrach και στη συνέχεια διασωλήνωση μέσα από αυτή. 

 

36. ΠΟΙΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΠΙΕΣΗ; 
Α.  Ροκουρόνιο. 
Β.  Αύξηση της αρτηριακής πίεσης. 
Γ.  Μείωση της κεντρικής φλεβικής πίεσης. 
Δ.  Προποφόλη. 
Ε.  Όλα τα ανωτέρω. 

 

37. Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ: 

Α.  5% 
Β.  10% 
Γ.  15% 
Δ.  20% 
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38. Η ΙΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΣΤΟ 
ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ: 

Α. Σωστό 
Β. Λάθος 

 
39.   ΣΗΜΕΙΑ ΔΗΛΩΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

Α. Τρισμός, οδυνοφαγία, αυξανόμενο οίδημα, αλλαγή χροιάς φωνής 
Β. Προηγηθείσα ακτινοβολία στην περιοχή του τραχήλου 
Γ. Το κάταγμα κάτω γνάθου 
Δ. Το α και το β 

 
40.   Ο ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

Α. Το χειρουργείο 
Β.  Ο θάλαμος 
Γ.  Η ΜΕΘ 
Δ.  Κανένας επί τραύματος στον αεραγωγό 

 

41.  ΠΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΣ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ  ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ 

Α. Ηλικία >70 ετών  
Β.  Η καρδιογενής καχεξία 
Γ.  Μη αναστρέψιμη πνευμονική υπέρταση TPG>15mmHg 
Δ.  BMI >30 
Ε.  To 3,4  είναι σωστά; 

 

42. Ο ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 
Α.  Γίνεται με υψηλούς όγκους και χαμηλές πυκνότητες οξυγόνου 
Β.  Γίνεται με χαμηλούς όγκους και υψηλές πυκνότητες οξυγόνου 
Γ.  Γίνεται με χαμηλούς όγκους και χαμηλές πυκνότητες οξυγόνου 
Δ.  Το PaO2 πρέπει να διατηρείται στα 70 mmHg  
Ε.  Το 3,4 είναι σωστά 

 

43. ΓΙΑ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΤΙΜΑΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 

Α.  Υψηλή οσφυϊκή επισκληρίδιος 
Β.  Θωρακική επισκληρίδος 
Γ.  Χορήγηση οπιοειδών με αναλγησία ρυθμιζόμενη από τον ασθενή (PCA) 
Δ.  Χορήγηση μη στεροειδών  
Ε.  Το 2 και το 4 είναι σωστό  

 

44. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ  ΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ 
Α.  Ασθενείς με VO2 max > 12 ml/Kg και θεραπεία με β-blockers 
Β.  Ασθενείς με VO2 max < 12 ml/Kg και θεραπεία με β-blockers  
Γ.  Ασθενείς με > 14 ml/Kg 
Δ.  Ασθενείς με < 14 ml/Kg και μη ανοχή στους β-blockers 
Ε.  Το 2 και το 4 είναι σωστά 
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45. Η ΠΑΡΟΔΙΚΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ (ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑ) ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΙΚΟΥ 
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ: 

Α.  Με χορήγηση ατροπίνης 
Β.  Με στάγδην έγχυση ντοπαμίνης 
Γ.  Με χορήγηση CaCl2 και εφάπαξ  μικρών δόσεων επινεφρίνης 
Δ.  Με χορήγηση prostaglandin E1  και dobutamine 

 
46. ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ: 
Α.  Στην ανηπατική φάση της επέμβασης 
Β.  Στην προανηπατική φάση 
Γ.  Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 
Δ.  Στη φάση αμέσως μετά την επαναιμάτωση 

 
47. ΤΟ «ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗ», ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ, 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ: 
Α.  Υπέρταση, βραδυκαρδία, θρομβοπενία 
Β.  Υπόταση, υπερινωδόλυση, βραδυκαρδία 
Γ.  Υπέρταση, υπερινωδόλυση, ταχυκαρδία 
Δ.  Αναιμία, οξέωση, υποκαλιαιμία 

 
48.  ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ: 

Α. Όλοι οι ασθενείς μεταφέρονται στη Μ.Ε.Θ 
Β.  Γίνεται περιορισμένη χορήγηση υγρών 
Γ. Οι ασθενείς είναι ευαίσθητοι στις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις 
Δ. Η ανοσοκατασταλτική θεραπεία ξεκινά τη 3η μετεγχειρητική ημέρα 

 
49. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΓΡΟ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ:  

Α. Πρέπει να είναι υπέρτονο  
Β. Απορροφάται από την κυκλοφορία με ρυθμό 50ml/h 
Γ. Η απορρόφηση στην κυκλοφορία εξαρτάται από την αρτηριακή πίεση του ασθενούς. 
Δ. Όλα τα παραπάνω λάθος  
Ε. Όλα τα παραπάνω σωστά  

 
50.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: 

Α. Ο μετεγχειρητικός πόνος μετά από νεφρεκτομή αντιμετωπίζεται δύσκολα 
Β. Σε βαριές ουρολογικές επεμβάσεις χρειάζεται ειδική μέριμνα για την απώλεια θερμότητας 
Γ. Στην ολική κυστεκτομή με εκτροπή ούρων δεν είναι δυνατή η μέτρηση της διούρησης 
Δ. Όλα τα παραπάνω λάθος  
Ε. Όλα τα παραπάνω σωστά  
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51. ΣΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗ:  
Α. Τα συμπτώματα γίνονται γρηγορότερα αντιληπτά σε ασθενείς με εγρήγορση για αυτό και 

προτιμάται η περιοχική έναντι της γενικής αναισθησίας  
Β. Σε γενική αναισθησία τα μόνα συμπτώματα μπορεί να είναι η εμμένουσα ταχυκαρδία και 

υπέρταση. 
Γ. Σε σοβαρή υπονατριαιμία χορηγείται υπέρτονο NaCl 3% με ρυθμό έγχυσης όχι >12 mEq/L/1ο 

24h. 
Δ. Όλα τα παραπάνω λάθος  
Ε. Όλα τα παραπάνω σωστά  
 

52. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: 
Α. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό εμφάνισης μετεγχειρητικής ναυτία και εμέτου 
Β. Η δεξτρόζη 5% ως διατατικό υγρό υστεροσκόπησης μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές  όπως το 

«σύνδρομο υπονατριαιμίας εξ’ αραιώσεως». 
Γ.  Η εξωμήτριος κύηση μπορεί να οδηγήσει σε βαριά καταπληξία 
Δ.  Όλα τα παραπάνω λάθος  
Ε.  Όλα τα παραπάνω σωστά 

 
53. Η ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

Α.  Κατατάσσεται στις επεμβάσεις χαμηλής βαρύτητας 
Β.  Ελαττώνει τη φλεγμονώδη απάντηση σε σχέση με τις αντίστοιχες συμβατικές επεμβάσεις 
Γ.  Αντενδείκνυται σε παχύσαρκους ασθενείς 
Δ.  Όλα τα παραπάνω είναι σωστά 
Ε.  Τα A και Β είναι σωστά  

 
54.  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΩΡΑΚΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΤΟΜΗ 

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ: 
Α. Η εφαρμογή CPAP στον υπερκείμενο πνεύμονα αποτελεί κοινή και πρώτης γραμμής πρακτική για 

την αντιμετώπιση διεγχειρητικής υποξαιμίας 
Β. Η έκπτυξη του υπερκείμενου πνεύμονα για τον αποκλεισμό ιατρογενούς απόφραξης του 

εναπομείναντος βρογχικού δένδρου ακριβώς πριν τη διατομή του επιθυμητού πνευμονικού 
τμήματος αποτελεί κοινή πρακτική  

Γ.  Σχετίζονται με χαμηλότερης έντασης μετεγχειρητικό πόνο σε σχέση με τις θωρακοτομές   
Δ.  Όλα τα παραπάνω  
 

55. ΣΤΙΣ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΜΕΣΩ ΟΠΩΝ (PORT-ACCESS): 

Α. Ο ρόλος των αναισθησιολόγων είναι λιγότερο ενεργός σε σχέση με τις περισσότερο επεμβατικές 
τεχνικές 

Β. Αποτελούν πρώτη επιλογή σε ασθενείς με σοβαρή αναπνευστική νόσο  
Γ. Η διοισοφάγειος υπερηχογραφία και το διακρανιακό Doppler επιτρέπουν την έγκαιρη διάγνωση 

ενδεχόμενης μετακίνησης του ενδοαορτικού αποκλειστή  
Δ. Όλα τα παραπάνω 
Ε. Τα B και C 
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56. Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: 
Α.  Έχει μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης από τις συμβατικές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις 
Β. Προσφέρει στον αναισθησιολόγο μεγαλύτερη άνεση τροποποίησης της θέσης των ασθενών στη 

διάρκεια της επέμβασης 
Γ. Αν και ο εξοπλισμός έχει υψηλό κόστος, η ρομποτική χειρουργική σχετίζεται τελικά με 

χαμηλότερο συνολικό κόστος σε σχέση με τη συμβατική χειρουργική 
Δ.  Όλα είναι λάθος 

 
57. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Α. Ο ασθενής πρέπει να πληροί καθορισμένες χειρουργικές, ιατρικές και κοινωνικές προϋποθέσεις  
Β. Ασθενείς με αρτηριακή πίεση 180/110 mmHg απορρίπτονται από τα χειρουργεία μιας μέρας  
Γ. Το BMI σαν μοναδικός παράγοντας κινδύνου αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τα χειρουργεία 

μιας μέρας  
Δ. Ασθενείς με OSA σταθεροί, ρυθμισμένοι και με χρήση C-PAP είναι κατάλληλοι για χειρουργεία 

μιας μέρας νοσηλεία.  
Ε. Ασθενείς με κατάχρηση ουσιών δεν μπορούν να προγραμματιστούν  

 
58. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ: 

Α. Όλα ανεξαιρέτως τα τελειόμηνα νεογνά είναι κατάλληλα για χειρουργείο μιας μέρας νοσηλείας  
Β. Υγιή πρόωρα νεογνά > 60 εβδομάδα σύλληψης είναι κατάλληλα για χειρουργείο μιας μέρας 

νοσηλείας  
Γ. Νεογνά με ιστορικό αιφνίδιου βρεφικού θανάτου στην οικογένεια είναι κατάλληλα για 

χειρουργείο μιας μέρας νοσηλείας 
Δ. Βρέφη με καρδιαγγειακά προβλήματα και αναπνευστικά προβλήματα πρέπει να παραμένουν στο 

νοσοκομείο για παρακολούθηση σε κάθε περίπτωση  
 

59. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Α. Ο προεχειρητικός έλεγχος και η χορήγηση αναισθησίας συστήνεται να γίνεται από έμπειρο 

αναισθησιολόγο  
Β.  Η προποφόλη προτιμάται λόγω των αντιεμετικών της ιδιοτήτων  
Γ.  Η πρόληψη της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου είναι πρωταρχικός στόχος  
Δ. Η ραχιαία αναισθησία κερδίζει έδαφος λόγω των παχύσαρκων ασθενών που παίρνουν έγκριση για 

αντιμετώπιση σε χειρουργείο μιας μέρας  
Ε. Ασθενείς υψηλού κινδύνου για επίσχεση ούρων δεν λαμβάνουν εξιτήριο αν δεν έχουν ουρήσει  

 
60. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ 

Α. Ασθενείς με αποκλεισμούς περιφερικών νεύρων δεν παίρνουν εξιτήριο πριν την αποδρομή του 
μπλοκ  

Β.  Ασθενείς με καθετήρα συνεχούς αποκλεισμού νεύρου δεν παίρνουν εξιτήριο 
Γ. Ασθενείς με ραχιαία παίρνουν εξιτήριο με την επαναφορά της περιπρωκτικής αισθητικότητας, της 

πελματιαίας κάμψης και της ιδιοδεκτικότητας του μεγάλου δακτύλου 
Δ. Υπάρχουν πρωτόκολλα στα οποία οι νοσηλευτές μπορούν να δώσουν εξιτήριο στον ασθενή 
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61. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗΣ  
Α. Για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε διαγνωστικές εξετάσεις με απλή καταστολή από τον 

αναισθησιολόγο δεν είναι απαραίτητη η προαναισθητική εκτίμηση 
Β. Στον αναισθησιολογικό εξοπλισμό πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα υλικά για την 

αντιμετώπιση δύσκολου αεραγωγού 
Γ. Είναι ασφαλής η χρήση λαρυγγοσκοπίου μέσα στον μαγνητικό τομογράφο όταν δεν είναι σε 

λειτουργία 
Δ. Η πιο δημοφιλής οδός χορήγησης βενζοδιαζεπινών που χρησιμοποιείται στους παιδιατρικούς 

ασθενείς είναι η διορθική. 
 

62. ΓΙΑ ΤΗΝ DEXMEDETOMIDINE ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ  
Α.  Χορηγείται ως μόνο μία bolus δόση 
Β.  Μπορεί να προκαλέσει βραδυκαρδία 
Γ.  Έχει μικρότερη συγγένεια με τους α2 υποδοχείς σε σχέση με την κλονιδίνη 
Δ.  Το Α και Β 

 

63. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ 

Α. Τα παιδιά μικρότερα από ενός έτους που υποβάλλονται σε γαστροσκόπηση δεν είναι απαραίτητο 
να λαμβάνουν γενική αναισθησία με διασωλήνωση 

Β.  Καταστολή χορηγείται μόνο από τον αναισθησιολόγο είτε πρόκειται για ενήλικα είτε για 
παιδιατρικό ασθενή 

Γ.  Κατά την διάρκεια των κολονοσκοπήσεων δεν συμβαίνουν συχνά επιπλοκές από το αναπνευστικό 
 

64. ΣΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ 
Α. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδερμική τοποθέτηση βαλβίδας πρέπει πάντα να 

υποβάλλονται σε γενική αναισθησία με ενδοτραχειακή διασωλήνωση 
Β. Κατά τη σύγκλειση μεσοκολπικών ελλειμμάτων οι ασθενείς είναι προτιμότερο να λαμβάνουν 

απλή καταστολή για να συνεργάζονται κατά την παρέμβαση 
Γ.  Είναι απαραίτητο ο χώρος του εργαστηρίου να είναι οργανωμένος όπως ακριβώς και μία 

καρδιοχειρουργική αίθουσα  
   Δ.  Το Α και το Γ   

 

65. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 1 ΤΗΣ  ΑΣΦΑΛΟΥΣ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Α. Κατά την προεγχειρητική προετοιμασία των επιτόκων δεν απαιτείται εκτίμηση του αεραγωγού, 
ούτε προεγχειρητική   νηστεία 

Β. Ο σχεδιασμός και η διεπιστημονική επικοινωνία περιλαμβάνει μόνο τον έλεγχο της λίστας 
ελέγχου του WHO για τη χειρουργική ασφάλεια  

Γ. Κατά  την ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία σημαντικά σημεία είναι η εξασφάλιση φλεβικής 
οδού και η τοποθέτηση της επιτόκου σε θέση Trendelenburg  

Δ. Κατά την ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία σημαντικά σημεία είναι ο έλεγχος του εξοπλισμού,  
η τοποθέτηση της επιτόκου με το κεφάλι ψηλά και το σώμα σε αριστερή πλάγια θέση και η 
σταδιακή αύξηση της κρικοειδικής πίεσης από 10 στα 30 Ν  

Ε. Εφόσον η 1η προσπάθεια διασωλήνωσης αποτύχει, θα πρέπει να επιχειρείται 2η προσπάθεια 
διασωλήνωσης με το ίδιο λαρυγγοσκόπιο αλλά εφαρμογή  εξωτερικών χειρισμών στο λάρυγγα, 
ενώ στην 3η λαρυγγοσκόπηση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικό λαρυγγοσκόπιο 
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66. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 2 ΤΗΣ  ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗΣ  
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Α.  Περιγράφει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν εφόσον αποτύχει η 1η προσπάθεια διασωλήνωσης 
στον Αλγόριθμο 1 

B.  Σημαντική θεωρείται η έγκαιρη προσπάθεια για 4η διασωλήνωση 
Γ.  Σημαντική θεωρείται η προφορική δήλωση της αποτυχίας στην ομάδα και η έγκαιρη τοποθέτηση 

υπεργλωττιδικής  συσκευής  ΥΣΑ 
Δ.  Κατά  την τοποθέτηση  ΥΣΑ  θα πρέπει υποχρεωτικά να διατηρείται η κρικοειδική πίεση, για την 

αποφυγή αναγωγής και εισρόφησης 
Ε. Σε περίπτωση αποτυχίας τοποθέτησης ΥΣΑ, επιτρέπεται μία 5η προσπάθεια διασωστικής  

διασωλήνωσης 
 

67. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ 3 ΤΟΥ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ 
ΝΑ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΩ – ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΞΥΓΟΝΩΣΩ» CICO ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ 
ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Α. Θα πρέπει να επιχειρηθεί ταχεία διασωλήνωση με εναλλακτικό λαρυγγοσκόπιο 
Β. Θα πρέπει να εκτελεστεί άμεσα πρόσθια τραχηλική προσπέλαση, εφόσον υπάρχει ικανοποιητικός  

νευρομυϊκός  αποκλεισμός 
Γ. Εφόσον αποκατασταθεί η οξυγόνωση μετά την πρόσθια τραχηλική προσπέλαση, η ασθενής θα 

πρέπει υποχρεωτικά να αφυπνιστεί 
Δ. Εφόσον αποκατασταθεί η οξυγόνωση μετά την πρόσθια τραχηλική προσπέλαση, θα πρέπει 

υποχρεωτικά να εφαρμοστεί  περιοχική αναισθησία 
Ε. Εφόσον δεν αποκατασταθεί η οξυγόνωση μετά την πρόσθια τραχηλική προσπέλαση, θα πρέπει να 

επιχειρηθεί η τοποθέτηση νέου τραχειοσωλήνα μέσα από την τραχηλική τομή 
 

68. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΣΕ 
ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ  ΑΣΘΕΝΕΙΣ  ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

Α. Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία και πριν τη λαρυγγοσκόπηση θα πρέπει να επιχειρηθεί 
αερισμός με μάσκα και ασκό  

Β. Επιτρέπονται μόνο 2 προσπάθειες λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης, ενώ προκρίνεται η 
χρήση συμβατικού λαρυγγοσκοπίου 

Γ. Σε αποτυχία διασωλήνωσης, θα πρέπει να εκτελεστεί διασωστική λαρυγγοσκόπηση με video-
λαρυγγοσκόπιο, και επιτρέπονται άλλες 2 προσπάθειες 

Δ. Εφόσον ο διασωστικός αερισμός με ΥΣΑ ή με μάσκα και ασκό αποτύχει, τότε επιτρέπεται μία 
τελευταία προσπάθεια λαρυγγοσκόπησης 

Ε. Στο σενάριο «δεν μπορώ να αερίσω – δεν μπορώ να οξυγονώσω» CICO θα πρέπει να εκτελεστεί 
άμεσα τραχειοστομία, συνεπώς θα πρέπει να κληθεί ΩΡΛ χειρουργός, ενώ απαγορεύεται η χρήση 
νευρομυϊκού αποκλειστή 

 

69. ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ Α ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 

Α. Βελτιστοποίηση κεφαλής – τραχήλου 
Β. Προοξυγόνωση 
Γ. Εξασφάλιση επαρκούς μυοχάλασης 
Δ. Μέγιστος αριθμός προσπαθειών 3+1 
Ε. Δεν προτείνεται η χρήση βιντεολαρυγγοσκοπίου 
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70.   ΣΤΟ ΠΛΑΝΟ Β ΤΟΥ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΤΗΣ ΜΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ 
ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 

Α. Διατήρηση οξυγόνωσης-αερισμού 
Β. Συστήνεται η τοποθέτηση υπεργλωττιδικών συσκευών (ΥΣΑ) 2ης γενιάς 
Γ. Μέγιστος αριθμός προσπαθειών 4 
Δ. Εφόσον τοποθετηθεί ΥΣΑ (Υπεργλωττιδική Συσκευή Αερισμού) μπορεί να συνεχιστεί το 

χειρουργείο υπό προϋποθέσεις 
Ε. Εφόσον τοποθετηθεί ΥΣΑ μπορούμε να ξυπνήσουμε τον ασθενή 

 
71. Η ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ: 

Α.  Αποτελεί μετάβαση από ελεγχόμενη κατάσταση σε μη ελεγχόμενη 
B.  Ισχύουν οι γενικές αρχές αποδέσμευσης από μηχανικό αερισμό 
Γ. Υπάρχουν μηχανικοί παράγοντες οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία και εκ νέου 

διαχείριση του αεραγωγού 
Δ. Συνήθως δε χρειάζεται προετοιμασία 
Ε. Οι παχύσαρκοι ασθενείς και αυτοί με υπνική άπνοια κινδυνεύουν περισσότερο  

 
72. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΣΩΛΗΝΩΣΗΣ: 

Α. Η αποσωλήνωση σε βαθιά ύπνωση απαιτεί εμπειρία και εγρήγορση 
Β. Η διαδικασία ξεφουσκώματος αεροθαλάμου (cuff) του τραχειοσωλήνα, αν δε δείχνει απώλεια 

αναπνεόμενου όγκου, μας καθησυχάζει 
Γ. Η αλλαγή τραχειοσωλήνα με ΥΣΑ διευκολύνει σε ασθενείς με ευερέθιστο αεραγωγό (άσθμα) 
Δ.  Χρειάζεται πλήρη αναστροφή του νευρομυϊκού αποκλεισμού 
Ε. Η χορήγηση κορτιζόνης σε οίδημα αεραγωγού επιβάλλεται να γίνει συστηματικά και όχι εφάπαξ 

 
73. ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ Η ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ  

Α.  Από τον φλεβόκομβο του λήπτη 
Β.  Από τον φλεβόκομβο του δότη 
Γ.  Από βηματοδοτικά κέντρα εκτός φλεβόκομβου 
Δ.  Άλλοτε από τον φλεβόκομβο του δότη και άλλοτε από τον φλεβόκομβο του λήπτη 

 
74. ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΤΟ 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΗXΑ  
Α. Δεν επηρεάζεται  
Β. Είναι μειωμένο 
Γ. Καταργείται 
Δ. Καταργείται αλλά επανέρχεται σε απώτερο χρόνο  

 
75. ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  
Α.  Πρέπει να συνεχίζονται και κατά την περιεγχειρητική περίοδο 
Β.  Διακόπτονται την μέρα της επέμβασης και συνεχίζονται μετά  
Γ.  Μπορούν να διακοπούν για λίγες μέρες  
Δ.  Πρέπει να χορηγηθούν σε αυξημένες δόσεις 
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76. ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΑΔΟΝΗΣ 

Α.  Η μεθαδόνη θα πρέπει να διακόπτεται  
Β.  Διακόπτεται και αντικαθίσταται με μορφίνη  
Γ.  Συνεχίζεται κανονικά και την μέρα του χειρουργείου 
Δ.  Δίνεται μόνο όταν ο ασθενής παρουσιάσει στερητικά φαινόμενα  

 
77.  Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΟΙΛΙΑΣ: 
Α.  Δεν προκαλεί διαταραχές στο ισοζύγιο ύδατος και ηλεκτρολυτών 
Β.  Αν παραλειφθεί αυξάνει το ποσοστό διάσπασης της αναστόμωσης 
Γ.  Επίσημοι φορείς συνιστούν την αποφυγή της 
Δ.  Οι περισσότεροι χειρουργοί ακολουθούν τις διεθνείς οδηγίες 

 
78.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΕΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ: 
Α.  Η παραμονή του ρινογαστρικού σωλήνα ελαττώνει το ποσοστό των επιπλοκών 
Β.  Ο ασθενής θα πρέπει να κινητοποιείται όσο δυνατόν συντομότερα. 
Γ.  Η ποιότητα της αναλγησίας με παρεντερικώς χορηγούμενα οπιοειδή δεν παρουσιάζει διαφορά σε 

σχέση με την επισκληρίδιο 
Δ.  Η χορήγηση μεγάλων όγκων κρυσταλλοειδών δεν επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία 

 
79.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΤΙΣ 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ: 
Α.  Η Goal Directed Therapy βελτιώνει την έκβαση των ασθενών υψηλού κινδύνου 
Β.  Τιμή αιμοσφαιρίνης 10 αποτελεί απόλυτη ένδειξη για μετάγγιση 
Γ.  Οι ασθενείς θα πρέπει να διατηρούνται υπερογκαιμικοί ώστε να μην καταρριφθούν σε περίπτωση 

αιμορραγίας 
Δ.  Η χορήγηση μεγάλων όγκων κρυσταλλοειδών δεν αυξάνει τις μετεγχειρητικές επιπλοκές 

 
80.  Η ΘΩΡΑΚΙΚΗ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ: 

Α.  Παρατείνει τη διάρκεια του μετεγχειρητικού ειλεού. 
Β.  Ελαττώνει τις περιεγχειρητικές καρδιολογικές επιπλοκές (εφόσον αποφεύγεται η υπόταση) 
Γ.  Προσφέρει παρόμοια αναλγησία με τα παρεντερικά οπιοειδή 
Δ.  Αυξάνει τη διεγχειρητική απώλεια αίματος 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Γ 
2. Β 
3. Β 
4. Α 
5. Δ 
6. Β 
7. Δ 
8. Β 
9. Δ 
10. Δ 
11. Δ 
12. Δ 
13. Δ 
14. Β 
15. Γ 
16. Δ 
17. Α 
18. Γ 
19. Γ 
20. Γ 
21. Β 
22. Γ 
23. Γ,Δ 
24. Α,Δ 
25. Γ 
26. Β 
27. Γ 
28. Β 
29. Β 
30. Γ 
31. Δ 
32. Β 
33. Γ 
34. Α 
35. Α 

 

 
 
  

36.  Β 
37.  Γ 
38.  Β 
39.  Δ 
40.  Α 
41.  Γ 
42.  Ε 
43.  Β 
44.  Ε 
45.  Γ 
46.  Δ 
47.  Β 
48.  Γ  
49.  Δ 
50.  Ε 
51.  Ε 
52.  Ε 
53.  Β 
54.  Γ 
55.  Γ 
56.  Δ 
57.  Α, Β, Δ, Ε 
59.  Β, Δ 
59.  Α, Β, Γ, Δ, Ε 
60.  Γ, Δ 
61.  Β 
62.  Β 
63.  Γ 
64.  Γ 
 

65.  Δ 
66.  Γ 
67.  Β 
68.  Α 
69.  Α, Β, Γ, Δ 
70.  Α, Β, Δ, Ε 
71.  Α, Β, Γ, Ε 
72.  Α, Γ, Δ, Ε 
73.  Β 
74.  Γ 
75.  Α 
76.  Γ 
77.  Γ 
78.  Β 
79.  Α 
80.  Β 
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	Διεγχειρητική προσέγγιση
	Μετεγχειρητική προσέγγιση
	Meersch M, Volmering S, Zarbock A. Prevention of acute kidney injury. Best Pract Res Clin Anaesthesiol 2017;31:361-370.
	The Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: Thirty-third Adult Heart Transplantation Report—2016; Focus Theme: Primary Diagnostic Indications for Transplant Leah B.Edwards, Dipchand Al et al. J Heart. LungTransplant. ...
	OPTN/SRTR 2011 Annual Data Report: Heart. Colvin‐Adams M et al. Am. J Transplant; 2013:13: 119-48.

	The 2016 International Society for Heart Lung Transplantation listing criteria for heart transplantation: A 10-year update Mehra MR et al.  J Heart Lung Transplant. 2016; 35 pp.1-23.
	Prognostic impact of the addition of peak oxygen consumption to the Seattle Heart Failure Model in a transplant referral population. Levy WC, .Aaronson KD, et al. J Heart LungTransplant 2012;31:817-24.
	Listing Criteria for Heart Transplantation: International Society for Heart and Lung Transplantation Guidelines for the Care of Cardiac Transplant Candidates-2006  Mehra MR et al.  J Heart Lung Transplant 2006;25:1024-42.
	Outcome in Cardiac Recipients of Donor Hearts With Increased Left Ventricular Wall Thickness. Kuppahally SS et al. Am. J Transplant 2007;7:2388-95
	Sex Mismatch in Heart Transplantation Is Associated With Increased Number of Severe Rejection Episodes and Shorter Long-Term Survival. Welp H et al. Transplant Proc. 2009;41:2579-41
	Blood Banking and Transfusion Medicine E-Book: Basic Principles and Practice  Hillyer CD et al. Philadelphia:Churchill Livingstone/Elsevier;2015

	Cardiac transplantation Shanewise J.  Anesthesiology Clinics of North America 2004;22:753-65
	Impact of changes of positive end-expiratory pressure on functional residual capacity at low tidal volume ventilation during general anesthesia Satoh D et al. J Anesh. 2012;26: 664-9

	Effect of the lung allocation score on lung transplantation in the United States Egan TM. J Heart Lung Transplant 2016;35:433-9.
	A consensus document for the selection of lung transplant candidates: 2014 An update from the Pulmonary Transplantation Council of the International Society for Heart and Lung Transplantation. Weill D et al. J Heart Lung Transplant. 2015; 34:1-15.
	Five-year experience with intraoperative extracorporeal membrane oxygenation in lung transplantation: Indications and midterm results. Ius F et al. J Heart Lung Transplant 2016;35:49-58.
	Lung transplantation at Duke. Gray AL. J Thorac Dis 2016;8:185-96.
	Anesthesia for Lung Transplantation. Nicoara A et al. Anesthesiology Clin. 2017;35:473-89.
	Step-by-step clinical management of one-lung ventilation: Continuing Professional Development. Brassard CL et al.  Canadian Journal of Anesthesia 2014;61:1103-21.
	Stretch and CO2 modulate the inflammatory response of alveolar macrophages through independent changes in metabolic activity. Lang CJ et al Cytokine 2006; 33:346-351.
	Effects of propofol vs sevoflurane on arterial oxygenation during one-lung ventilation. Pruszkkowski O et al. British Journal of Anaesthesia. 2007; 98: 539-544.

	Potential Refinements of The International Society for Heart And Lung Transplantation Primary Graft Dysfunction Grading System. Otto T et al. Journal of Heart and Lung Transplantation 2007;26:431-436.
	Primary Graft Dysfunction Clin Chest Med. Lee JC 2011;32: 279-293.

	Imaging of pulmonary artery and vein anastomoses by transesophageal echocardiography after lung transplantation. Hausmann D, et al. Crculation 1992;86 (5 Suppl): II251-8
	Inhaled nitric oxide in cardiac surgery: Evidence or tradition? Benedetto M et al. Nitric oxide 2015;49:67-79.
	Increased Intraoperative Fluid Administration Is Associated with Severe Primary Graft Dysfunction After Lung Transplantation   Geube MA et al. Anest Analg 2016;122:1081-8
	Clinical Risk Factors for Primary Graft Dysfunction after Lung Transplantation. Diamond JM. Am J Respir Crit Care Med 2013; 187:527-34.
	Outcomes of intraoperative extracorporeal membrane oxygenation versus cardiopulmonary bypass for lung transplantation Machuca TN et al. J Thorac Cardiovasc Surg 2015;149:1152-7.
	Το τελικό στάδιο της Μ.Η. χαρακτηρίζεται από αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς, ελάχιστη ή μηδενική απώλεια αίματος και άμεση λειτουργία του μοσχεύματος.
	3. Αντιμετώπιση διαταραχών αιμόστασης - χορήγηση αίματος
	4. Ηλεκτρολυτικές διαταραχές–Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας

	5. Νεφρική λειτουργία

	Palumbo P, et al. Modified PADSS (Post Anaesthetic Discharge Scoring System) for monitoring outpatients discharge.Ann Ital Chir. 2013 Nov-Dec;84(6):661-5.
	John Appleby, chief economist, King’s Fund, London, UK. Day case surgery: a good news story for the NHS BMJ 2015; 351.
	/
	Ο Αλγόριθμος 1 (Διάγραμμα 2) παρέχει ένα γενικό πλαίσιο ενεργειών, που πρέπει να εφαρμοστούν, ώστε να βελτιστοποιηθεί η τεχνική και η ασφάλεια της γενικής αναισθησίας για την επίτοκο. Σε αυτόν δίνεται έμφαση στην ενδελεχή προεγχειρητική προετοιμασία τ...
	/
	Πιο συγκεκριμένα, η σωστή προεγχειρητική προετοιμασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εκτίμηση του αεραγωγού, την κατάσταση προεγχειρητικής νηστείας και τη χορήγηση προφυλακτικής αγωγής με αντιόξινα. Ο σχεδιασμός του πλάνου ενεργειών και η διεπιστημονικ...
	Έτσι, κατά την 1η προσπάθεια διασωλήνωσης, και εφόσον η άμεση λαρυγγοσκόπηση δεν παρέχει ικανοποιητική εικόνα, σημαντική είναι η βελτιστοποίηση της θέσης της κεφαλής, η έγκαιρη αναθεώρηση της κρικοειδικής πίεσης, η εφαρμογή εξωτερικού χειρισμού στο λά...
	Ο Αλγόριθμος 2 (Διάγραμμα 3) περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των αποτυχημένων προσπαθειών ενδοτραχειακής διασωλήνωσης του Αλγόριθμου 1. Συγκεκριμένα, σημαντική θεωρείται η δήλωση αποτυχίας στην ομάδα, η έγκαιρη τοποθέτηση υπεργλωττιδικής συσκευής αερισμ...
	Ο Αλγόριθμος 3 (Διάγραμμα 4) περιγράφει την αντιμετώπιση της κατάστασης «CICO: δεν μπορώ να διασωληνώσω, δεν μπορώ να αερίσω» και της επείγουσας προσπέλασης του αεραγωγού από την πρόσθια τραχηλική χώρα (FONA: Front-of-Neck Airway). Έτσι, σε ταχεία απο...
	/
	Ο Πίνακας 1 (Πίνακας 1) αποτελεί ένα εργαλείο εκτίμησης των παραγόντων που σχετίζονται με την απόφαση  να αφυπνίσουμε την επίτοκο ή να προχωρήσουμε, εφόσον αποτύχει η διασωλήνωση.  Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι επείγουσες καταστάσεις που σχετίζο...
	Πίνακας  1.  Κριτήρια λήψης αποφάσεων για  τη  συνέχισης ή μη της μαιευτικής  επέμβασης.
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	Τέλος, ο Πίνακας 2 (Διάγραμμα 6) δίνει πρακτικές οδηγίες πώς να αφυπνίσουμε και πώς να διαχειριστούμε την επίτοκο μετά την αφύπνιση, ή με ποιον τρόπο θα προχωρήσουμε με τη χειρουργική επέμβαση, εφόσον αποτύχει η προσπάθεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης ...
	Συμπερασματικά, οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν τα βασικά βήματα για την ασφαλή διαχείριση της μαιευτικής γενικής αναισθησίας, σε μία προσπάθεια μείωσης της επίπτωσης της αποτυχημένης διασωλήνωσης, και με μικρές ελευθερίες αποφάσεων....
	Η διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και στη ΜΕΘ - Κατευθυντήριες οδηγίες DAS 2018.
	Μετά την αναθεώρηση των κατευθυντηρίων οδηγιών της DAS διαχείρισης μη προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες το 2015, η διαχείριση του αεραγωγού μεταμορφώθηκε πλήρως. Παρόλα αυτά, οι αναφορές του NAP4 (2011) κατέγραψαν υψηλά ποσοστά επιπλοκών κα...
	Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος τονίζει τη σημασία της αρχικής εκτίμησης του αεραγωγού. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει τον κίνδυνο δύσκολης διασωλήνωσης, τους κινδύνους δυσκολίας στην εφαρμογή τεχνικών διάσωσης και τον κίνδυνο εισρόφησης. Παρόλο που οι...
	Ακολούθως, σύμφωνα με το αρχικό βήμα του Αλγόριθμου, θα πρέπει να γίνουν κάποιες απαραίτητες αρχικές ενέργειες, που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή διασωλήνωση. Αυτές είναι η τοποθέτηση του ασθενούς σε σωστή θέση,  δηλαδή η ανύψωση  του κεφαλιού κατά 25-3...
	Πλάνο Α: αερισμός με προσωπίδα, λαρυγγοσκόπηση, απόπειρα διασωλήνωσης
	Το επόμενο βήμα στον Αλγόριθμο είναι το Πλάνο Α, όπου μετά την εισαγωγή στην αναισθησία θα ακολουθήσει αερισμός με μάσκα και ασκό και θα επιχειρηθεί διασωλήνωση.
	Ακολουθεί η λαρυγγοσκόπηση, όπου ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη σύντομης και ατραυματικής διασωλήνωσης με το μικρότερο αριθμό προσπαθειών. Επιτρέπονται έως 3 προσπάθειες λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης, με ταυτόχρονο συνεχή εμπλουτισμό οξυγόνου και...
	Πλάνο Β/Γ: διασωστική οξυγόνωση με χρήση ΥΣΑ ή προσωπίδας, μετά από αποτυχημένη διασωλήνωση
	Το επόμενο βήμα στον Αλγόριθμο είναι το Πλάνο Β/Γ της διασωστικής οξυγόνωσης. Στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς αποτυχημένη διασωλήνωση μπορεί να υπάρξει σε ποσοστό έως 30%, που θα οδηγήσει σε σοβαρή υποξυγοναιμία (<80%). Έτσι, προτεραιότητα είναι η απο...
	Τέλος, για κάθε βαρέως πάσχοντα  ασθενή που εμφάνισε δυσκολία στη διασωλήνωση ή και στον αερισμό με ΥΣΑ ή προσωπίδα, σημαντική είναι η δημιουργία «κάρτας συναγερμού», που θα προειδοποιεί συναδέλφους για μελλοντικές προσπάθειες διασωλήνωσης, αλλά και η...
	Ο συνολικός Αλγόριθμος, με τα επιμέρους Πλάνα Α, Β/Γ και Δ ενεργειών για την ενδοτραχειακή διασωλήνωση βαρέως πασχόντων ασθενών και στη ΜΕΘ, φαίνονται στο Διάγραμμα 5, ενώ το επιμέρους σενάριο CICO αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 6.
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