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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 4o 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 4ο Σεμινάριο με θέμα: «Μητέρα και Παιδί». Το κέντρο της Θεσσαλονίκης
από το 2010 πραγματοποιεί μόνο ένα (1) Σεμινάριο για κάθε εκπαιδευτικό έτος κατά το μήνα Νοέμβριο. Από
το 2014 και μόνον μέχρι της ολοκλήρωσης των έξι (6) Σεμιναρίων θα πραγματοποιηθούν δύο κάθε έτος
(Φεβρουάριο και Νοέμβριο). 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. .
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.
Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας και βάση των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν
για τον COVID-19 το συγκεκριμένο σεμινάριο θα γινει διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας zoom. Η συμμετοχή
παρακολούθησης είναι 90 ευρώ και μετά την εγγραφή σας αποστέλεται αρχείο με τις ομιλίες σας
ηλεκτρονικά από την Ε.Α.Ε.Ι.Β.Ε.
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:
Πρόεδρος:
Επιστημονική Επιτροπή:

Θ. Στ. Αστέρη
Θ. Στ. Αστέρη
Ασπασία Φιλόσογλου, Σουζάνα Ανίσογλου
Νικόλαος Τσοτσόλης, Ζωή Αρβανιτάκη
Παναγιώτα Παπακωνσταντίνου,
Ελένη Θεοδώρου Φωτεινή Βερονίκη

3

4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Κυριακή Παντελαίου
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΥΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σωτήρης Τσακιλιώτης

7

20

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ
Εμμανουήλ Χατζόπουλος

32

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
Ευγενία Κετικίδου

48

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Δημήτριος Βαλσαμίδης

64

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΥΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ανδρέας Μιχόπουλος
Η ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΟΚΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ
Γιολάντα Βαρβαρούση

77

91

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ ΖΩΗ
Χρήστος Τσακαλίδης

104

ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Ευαγγελια Μπαλή

111

ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Ελένη Θεοδώρου

121

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΣ
Ζωή Αρβανιτάκη

130

ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
Ελεάννα Γαρίνη

139

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ.
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
151
Άννα Μαλισιώβα
5

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Δέσποινα Ιορδανίδου

163

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Πηνελόπη Παπαγιαννοπούλου

176

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Θεοφίλη Κούση

192

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ
Ελένη Βόλακλη

203

ΑΝΑΦΥΛΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Γιακουμής Μήτος

217

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

229

6

ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Παντελαίου ΚΥΡΙΑΚΗ
Abstract
During pregnancy, the body goes through various anatomical and physiological changes to provide
suitable environment for foetal development, to cater to the increased metabolic demands and to
prepare for the childbirth. These changes affect almost all organ systems. It is important to note that
these changes revert to baseline (pre‑pregnancy) levels at different time intervals during the
postpartum period. These changes make it challenging for clinicians to understand presenting signs
and symptoms or to interpret laboratory and radiological tests. Furthermore, these physiological
alterations can affect the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs. These changes have
notable anaesthetic implications in determining the optimal anaesthetic technique keeping in mind the
gestational age, type of procedure and any coexisting medical condition.
Key words: anatomical and physiological changes, metabolic adaptions, pregnancy.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κύηση προκαλεί σημαντικές αλλαγές σε όλα τα συστήματα του οργανισμού της γυναίκας.
Αμέσως μετά τη σύλληψη προκύπτουν φυσιολογικές αλλαγές στην έγκυο για να ικανοποιηθούν οι
ανάγκες της αναπτυσσόμενης εμβρυο-πλακουντιακής μονάδας. Σταδιακά, αυξάνονται οι
μεταβολικές απαιτήσεις, προκύπτουν ανατομικές μεταβολές, μηχανικές επιδράσεις από την
εγκυμονούσα μήτρα και επιπλέον επηρεάζεται η φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική των
φαρμάκων. Η κατανόηση των αλλαγών αυτών είναι ουσιώδης για την ασφαλή χορήγηση
αναισθησίας σε έγκυο.
ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αμέσως μετά τη σύλληψη εκκρίνεται ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη (hCG) με σκοπό τη
διατήρηση του ωχρού σωματίου και την παραγωγή από αυτό προγεστερόνης μέχρι την 8η εβδομάδα.
Έκτοτε η προγεστερόνη παράγεται κυρίως από τον πλακούντα και είναι ιδιαίτερα σημαντική για την
εμφύτευση, τη μη απόρριψη του κυήματος και την προστασία από τις συσπάσεις της μήτρας. Άλλες
σημαντικές ορμόνες που παράγονται από τον πλακούντα είναι η ρηλαξίνη, το ανθρώπινο λακτογόνο,
η αλδοστερόνη, η κορτικοτροπίνη, η προλακτίνη, τα στεροειδή, οι αυξητικές ορμόνες και τα
οιστρογόνα (εικόνα 1).
Ο θυρεοειδής αδένας και η λειτουργία του επηρεάζονται νωρίς στην κύηση. Οι θυρεοειδικές
ορμόνες είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου και το πρώτο τρίμηνο το
έμβρυο εξαρτάται πλήρως από τις ορμόνες της μητέρας. Η ανθρώπινη χοριακή γοναδοτροπίνη
συνδέεται με υποδοχείς της TSH στον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης και προκαλεί απελευθέρωση Τ3,
Τ4 με αντιρροπιστική πτώση της TSH. Κατά την κύηση η πιο ευαίσθητη μέθοδος διάγνωσης
θυρεοειδικής δυσλειτουργίας είναι η TSH. Οι φυσιολογικές τιμές της TSH στο πρώτο μισό της
κύησης είναι 0.5-2.5 mlU/L, τιμές χαμηλότερες από τις μη έγκυες. Οι περισσότερες γυναίκες
ωστόσο παραμένουν ευθυρεοειδικές. Λόγω των αυξημένων αναγκών σε ιώδιο η εγκυμοσύνη
7

χαρακτηρίζεται από μια κατάσταση έλλειψης ιωδίου με αποτέλεσμα ο θυρεοειδής να αυξάνεται σε
μέγεθος κατά 10% σε φυσιολογική πρόσληψη ιωδίου από τη διατροφή και κατά 20-40% σε ένδεια
ιωδίου.

Εικόνα 1. Οι κυριότερες ορμόνες που παράγονται στην κύηση.

Οι παραθυρεοειδείς επίσης μεγεθύνονται και υπερεκκρίνεται παραθορμόνη. Η κατανάλωση
ασβεστίου είναι μεγάλη αλλά η συγκέντρωση του ιονισμένου ασβεστίου παραμένει σταθερή.
Τα επινεφρίδια διατηρούν τη μορφολογία τους κατά τη διάρκεια της κύησης αυξάνεται όμως η
παραγωγή κορτιζόλης και αλδοστερόνης. Στην υπερκορτιζολαιμία της κύησης συμβάλλει και η
παραγωγή κορτικοτροπίνης από τον πλακούντα.
Ο πρόσθιος λοβός της υπόφυσης μεγεθύνεται κυρίως λόγω του πολλαπλασιασμού των
κυττάρων που παράγουν ACTH και προλακτίνη, η τιμή της οποίας 10πλασιάζεται στο τέλος της
κύησης. Η παραγωγή οξυτοκίνης επίσης αυξάνεται με κορύφωση στο τέλος της κύησης.
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Ο βασικός μεταβολισμός αυξάνει κατά 15% στην έγκυο. Οι αλλαγές στον μεταβολισμό είναι
απαραίτητες για την σωστή ανάπτυξη του εμβρύου και χωρίζονται σε αναβολική και καταβολική
φάση.
Η αναβολική διαδραματίζεται τα δύο πρώτα τρίμηνα της κύησης. Η γλυκόζη είναι απαραίτητη
για την ανάπτυξη του εμβρύου και μεταφέρεται σε αυτό μέσω του πλακούντα. Λόγω υπερφαγίας
της εγκύου υπάρχει αυξημένη εναπόθεση λίπους, αυξημένη λιπογένεση και μειωμένη λιπόλυση. Η
συγκέντρωση της ολικής χοληστερόλης, της LDL και των τριγλυκεριδίων αυξάνονται για να
καλύψουν τις ανάγκες της εγκύου και της εμβρυο-πλακουντιακής μονάδας. Τα αμινοξέα
μεταφέρονται επίσης μέσω του πλακούντα στο αναπτυσσόμενο έμβρυο και οι έγκυες έχουν ανάγκη
υψηλής πρόσληψης πρωτεϊνών.
Η μετάπτωση στην καταβολική φάση προκύπτει στο τρίτο τρίμηνο. Οι συγκεντρώσεις της
ινσουλίνης αυξάνουν τα δύο πρώτα τρίμηνα. Όμως, στο δεύτερο με κορύφωση στο τρίτο τρίμηνο,
εκδηλώνεται σχετική αντίσταση στην ινσουλίνη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπογλυκαιμία
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οδηγούν σε λιπόλυση, ηπατική γλυκονεογένεση και κετογένεση, καθιστώντας την κύηση μια
διαβητογόνο κατάσταση.
Η έγκυος εμφανίζει πιο γρήγορα οξέωση από τη μη έγκυο σε πλημμελή διατροφή και
ανεπαρκή λήψη υδατανθράκων. Οι αλλαγές στο μεταβολισμό των υδατανθράκων, των λιπιδίων και
των πρωτεϊνών προκαλούν μια κατάσταση που μοιάζει με αυτή της νηστείας, με χαμηλές τιμές
γλυκόζης, αμινοξέων και υψηλές τιμές λιπαρών οξέων, κετονών, τριγλυκεριδίων.
ΚΑΡΔΙΑΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο πρωταρχικός προσαρμοστικός μηχανισμός που συμβαίνει από την 5η εβδομάδα της κύησης
με υπεύθυνη ορμόνη την προγεστερόνη είναι η περιφερική αγγειοδιαστολή και η επακόλουθη
μείωση των συστηματικών αντιστάσεων με κύριο χαρακτηριστικό το «άδειασμα των αρτηριών»
καθώς 85% του όγκου αίματος λιμνάζει στις φλέβες. Η περιφερική αγγειοδιαστολή συνεπάγεται την
ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης (RAAS), την έκκριση
βασοπρεσσίνης (AVP) από τον υποθάλαμο και τη διέγερση του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος (SNS). Ως αποτέλεσμα παρατηρείται κατακράτηση νερού και νατρίου με επακόλουθη
αύξηση του εξωκυττάριου όγκου και του όγκου αίματος δημιουργώντας την υπερογκαιμικήυποωσμωτική κατάσταση της κύησης (εικόνα 2).

Εικόνα 2. Μηχανισμός δημιουργίας υπερογκαιμικής-υποωσμωτικής κατάστασης κύησης.
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Η καρδιακή παροχή αυξάνεται έως και 50% μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου για να
διατηρηθεί μια αποτελεσματική πίεση άρδευσης της μητρο-πλακουντιακής μονάδας λόγω της
έλλειψης αυτορρύθμισης. Η αύξηση αφορά στον όγκο παλμού (25-30%) που οφείλεται σε αύξηση
της συσπαστικότητας του μυοκαρδίου και του τελοδιαστολικού όγκου, αλλά και της καρδιακής
συχνότητας (15-25%) (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Καρδιακές μεταβολές στην κύηση

Η αρτηριακή πίεση μειώνεται με μεγαλύτερη ελάττωση της διαστολικής έναντι της
συστολικής πίεσης, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη πτώση την 20η εβδομάδα και φτάνοντας προς το
τέλος της κύησης στις αρχικές ή σε ελαφρώς αυξημένες τιμές. Για το λόγο αυτό η υπέρταση της
κύησης χαρακτηρίζεται από ΑΠ ίση ή μεγαλύτερη από 140/90 mmHg και εκδηλώνεται μετά την 20η
εβδομάδα, σε αντίθεση με τη χρόνια υπέρταση που εμφανίζεται πριν την 20η εβδομάδα της κύησης.
Η μεγαλύτερη αύξηση της καρδιακής παροχής παρουσιάζεται αμέσως μετά τον τοκετό λόγω
του φαινομένου της αυτομετάγγισης, όπου τουλάχιστον 500 ml όγκου αίματος από τη σύσπαση της
μήτρας και την άρση της πίεσης στην κάτω κοίλη φλέβα επανέρχονται στη μητρική κυκλοφορία.
Τότε η καρδιά υφίσταται τη μέγιστη καταπόνηση γεγονός που θέτει σε υψηλό κίνδυνο έγκυες με
καρδιοπάθεια, κυρίως με πνευμονική υπέρταση και με βαλβιδική στένωση. Η καρδιακή παροχή
επιστρέφει στην τιμή προ τοκετού μέσα σε 24 h και έκτοτε μειώνεται σταδιακά στις τιμές προ
κύησης μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι στην ύπτια θέση στην πλειονότητα των εγκύων μετά
την 20η εβδομάδα η καρδιακή παροχή μειώνεται λόγω πλήρους ή μερικής απόφραξης από την
εγκυμονούσα μήτρα της κάτω κοίλης φλέβας και της αορτής. Μόνο 15% των εγκύων εμφανίζει
σοβαρή συμπτωματολογία το «σύνδρομο υπότασης σε ύπτια θέση» που χαρακτηρίζεται από
υπόταση, ταχυκαρδία, ωχρότητα, εφίδρωση, ναυτία, έμετο ή και συγκοπή (εικόνα 3) και
αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση της εγκύου σε αριστερή πλάγια θέση ή ενός υποστηρίγματος (1520o) κάτω από τον δεξιό γλουτό και χορήγηση αγγειοσυσπαστικών.
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Εικόνα 3. Αντιμετώπιση συνδρόμου υπότασης στην ύπτια θέση.

Η αύξηση του όγκου αίματος παρατηρείται από την 6η εβδομάδα φτάνοντας στην μέγιστη
τιμή την 32η εβδομάδα. Εκτός από την αύξηση του εξωκυττάριου όγκου παρατηρείται και
αυξημένη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων (εικόνα 4). Η ολική αύξηση του όγκου πλάσματος
είναι μεγαλύτερη από την αύξηση του όγκου των ερυθρών με αποτέλεσμα την αιμοαραίωση και τη
«φυσιολογική αναιμία της κύησης» με μια μέση τιμή αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερη από 11g/dL. Τιμές
αιμοσφαιρίνης <11g/dL αποδίδονται σε αναιμία. Τα λευκοκύτταρα επίσης αυξάνονται στην κύηση
σε τιμές 10,000-13,000 WBCs/mm3 χωρίς να υπάρχει εστία λοίμωξης.

Εικόνα 4. Μηχανισμοί αύξησης όγκου αίματος στην κύηση.

Η αύξηση του ενδαγγειακού όγκου κατά περίπου 1,5 L προφυλάσσει τη μητέρα από την
απώλεια αίματος κατά τη γέννα η οποία υπολογίζεται σε 300-500 ml στον κολπικό τοκετό και σε
800-1000 ml στην καισαρική τομή. Η απώλεια αίματος είναι καλά ανεκτή και συμπτώματα
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υπογκαιμίας όπως ταχυκαρδία, υπόταση, ολιγουρία εμφανίζονται καθυστερημένα, δηλαδή σε
απώλεια >2 L (πίνακας 2). Απαιτείται συνεπώς αυξημένη ετοιμότητα για την αναγνώριση, πρόληψη
και αντιμετώπιση της μαιευτικής αιμορραγίας καθώς ευθύνεται για το 18% της μητρικής
θνητότητας. Ο θάνατος μειώνεται με την έγκαιρη χορήγηση τρανεξαμικού οξέος μέσα σε 3h από
την έναρξή της σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης WOMAN και με την τήρηση
πρωτοκόλλων μαιευτικής αιμορραγίας.
Πίνακας 2. Συμπτώματα από την απώλεια αίματος στην κύηση

Στην εγκυμοσύνη η καρδιά διατείνεται και μερικές έγκυες αναπτύσσουν περικαρδιακή
συλλογή. Η θέση της καρδιάς μετατοπίζεται λόγω ανύψωσης του διαφράγματος προς τα αριστερά
και μπροστά. Ως αποτέλεσμα, στο ΗΚΓ είναι πιθανή η εμφάνιση μικρών διαστημάτων PR και QT,
αναστροφή του άξονα, μικρών κυμάτων Q στην ΙΙΙ, κατασπάσεις ST και ανεστραμμένα Τ στις
κατώτερες και πλάγιες απαγωγές. Κατά την ακρόαση συχνά αναδεικνύεται δυνατός πρώτος τόνος
(S1) και συστολικό φύσημα εξώθησης τρίτου (S3) και τέταρτου (S4) καρδιακού τόνου στο τρίτο
τρίμηνο λόγω αυξημένης ροής (πίνακας 3).
Πίνακας 3. Αλλαγές στην ακρόαση και στο ΗΚΓ

Η κεντρική φλεβική πίεση και η πίεση ενσφήνωσης των πνευμονικών τριχοειδών δεν
επηρεάζονται λόγω αύξησης της καρδιακής ενδοτικότητας. Ωστόσο οι πρωτεΐνες του πλάσματος
μειώνονται από την αιμοαραίωση και λόγω της μείωσης της κολλοειδοωσμωτικής πίεσης το κλάσμα
κολλοειδωσμωτική πίεση/πνευμονική πίεση ενσφήνωσης των τριχοειδών μειώνεται κατά 30%,
κάνοντας της έγκυες επιρρεπείς σε πνευμονικό οίδημα οφειλόμενο είτε σε αυξημένη χορήγηση
υγρών είτε σε αυξημένη διαπερατότητα των πνευμονικών τριχοειδών (όπως στην προεκλαμψία) ή
και στα δύο.
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Προϋπάρχουσα καρδιακή νόσος μπορεί να επιδεινωθεί στην εγκυμοσύνη, για τον λόγο αυτό
γυναίκες που εμφανίζουν πόνο στο στήθος, συγκοπή, υψηλού βαθμού φύσημα, σημαντική δύσπνοια
και σοβαρές αρρυθμίες πρέπει να ελέγχονται διεξοδικά.
ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η μείωση των συστηματικών αντιστάσεων επηρεάζει άμεσα τη νεφρική λειτουργία. Η
νεφρική αιματική ροή και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης αυξάνονται κατά 50% μέχρι το τέλος
της κύησης και εξακολουθούν να παραμένουν αυξημένοι μέχρι τρεις μήνες μετά τον τοκετό, με
αποτέλεσμα τη μείωση της κρεατινίνης σε 0,5-0,6 mg/dl, της ουρίας σε 8-9 mg/dl και του ουρικού
οξέος σε 2-3 mg/dl (πίνακας 4). Για το λόγο αυτό φυσιολογικές ή οριακά αυξημένες τιμές
κρεατινίνης σε επίτοκο είναι συνήθως ένδειξη σοβαρής νεφρικής βλάβης.
Πίνακας 4. Φυσιολογικές τιμές στην κύηση

Η δράση της αλδοστερόνης αυξάνεται με αποτέλεσμα την αυξημένη κατακράτηση ύδατος και
νατρίου. Η ωσμωτικότητα του πλάσματος μειώνεται κατά 10 mOsm/kg και το νάτριο του ορού κατά
4-5 mEq/L. Ο όγκος κατανομής για τα υδρόφιλα φάρμακα αυξάνεται και απαιτείται προσαρμογή
της δόσης τους.
Η αυξημένη νεφρική αιματική ροή οδηγεί σε αύξηση του μεγέθους των νεφρών κατά 1-1,5 cm
με αποκορύφωμα την 28η εβδομάδα και σταδιακή επαναφορά τον 6ο μήνα μετά τον τοκετό.
Επιπλέον, η νεφρική πύελος, το πυελοκαλυκικό σύστημα και οι ουρητήρες διατείνονται από τη
μηχανική επίδραση της διογκωμένης μήτρας. Η υδρονέφρωση είναι πιο έντονη δεξιά για
ανατομικούς λόγους. Η προγεστερόνη μειώνει τον τόνο και τον περισταλτισμό των ουρητήρων
προδιαθέτοντας σε στάση των ούρων στο διατεταμένο σύστημα με αποτέλεσμα αύξηση κατά 40%
του κινδύνου για πυελονεφρίτιδα με ασυμπτωματική βακτηριουρία.
Λόγω του αυξημένου ρυθμού σπειραματικής διήθησης η ουδός επαναρρόφησης των νεφρικών
σωληναρίων για τη γλυκόζη και τα αμινοξέα μειώνεται με αποτέλεσμα γλυκοζουρία και
πρωτεινουρία. Οι ανώτερες φυσιολογικές τιμές 24ώρου στα ούρα είναι για τη γλυκόζη 10 g και για
την πρωτεΐνη 300 mg. Οι αυξημένες απαιτήσεις του εμβρύου σε ασβέστιο συμβάλλουν στην
αυξημένη απορρόφηση και απέκκριση του στα ούρα αυξάνοντας τον κίνδυνο νεφρολιθίασης. Τέλος,
λόγω αύξησης της νεφρικής κάθαρσης μειώνεται ο χρόνος ημίσειας ζωής φαρμάκων που
απεκκρίνονται από τους νεφρούς όπως το λίθιο, η διγοξίνη, η αμπικιλλίνη, η κεφουροξίμη και η
ατενολόλη.
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ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η εγκυμοσύνη δημιουργεί μια κατάσταση υπερπηκτικότητας για να προφυλάξει από την
απώλεια αίματος κατά τον τοκετό. Από το πρώτο τρίμηνο όλοι οι παράγοντες πήξης αυξάνονται με
μεγαλύτερη την αύξηση του ινωδογόνου, εκτός από τους παράγοντες XI και XIII. Ταυτόχρονα
παρουσιάζεται μείωση της πρωτεΐνης S και του t-PA, ενώ αυξάνονται οι αναστολείς της ινωδόλυσης
TAFI, PAI (εικόνα 4). Οι δοκιμασίες πήξης (χρόνος θρομβίνης, χρόνος προθρομβίνης, χρόνος
μερικής θρομβοπλαστίνης) παραμένουν σε φυσιολογικές ή μειωμένες τιμές.

Εικόνα 4. Οι αλλαγές στον καταρράκτη της πήξης στην κύηση.

Η εγκυμονούσα μήτρα εμποδίζει τη φλεβική επιστροφή αίματος από τα κάτω άκρα. Ως
συνέπεια καθίσταται 10πλάσιος ο κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων κατά το πρώτο τρίμηνο
και 25πλάσιος την περίοδο της λοχείας μέχρι και την 6η εβδομάδα μετά τον τοκετό. Η εν τω βάθει
φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή αποτελούν βασικές αιτίες θνητότητας και
θνησιμότητας στην κύηση. Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως
παχυσαρκία, κάπνισμα, ηλικία > 35 ετών, μειωμένη κινητικότητα, συστηματικός ερυθηματώδης
λύκος, δρεπανοκυτταρική αναιμία, επίκτητες και κληρονομικές θρομβοφιλίες. Σε ασθενείς υψηλού
κινδύνου θεραπεία εκλογής αποτελεί η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (ΧΜΒΗ) και
ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να γνωρίζει πότε χορηγήθηκε η τελευταία δόση για την εφαρμογή
περιοχικής αναισθησίας. Ασφαλές είναι το χρονικό όριο των 12h μετά από προφυλακτική και 24h
μετά από θεραπευτική δόση.
H θρομβοπενία στην κύηση ορίζεται από την μείωση των αιμοπεταλίων <150,000/mm3 και
συμβαίνει περίπου σε ποσοστό 10%. Είναι το αποτέλεσμα της αιμοαραίωσης και της παγίδευσης
αιμοπεταλίων στον πλακούντα με τη δραστηριότητα τους να παραμένει φυσιολογική ή αυξημένη.
Αιμορραγική διάθεση δεν υπάρχει και η διάγνωση γίνεται εξ αποκλεισμού.
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Τιμές αιμοπεταλίων < 80,000/mm3 χρειάζονται διερεύνηση από αιματολόγο καθώς μπορεί να
σχετίζονται με παθολογικά αίτια θρομβοπενίας. Νευραξονικός αποκλεισμός να αποφεύγεται σε
τιμές < 80,000/mm3. Για την αποφυγή αιματώματος από την εφαρμογή ραχιαίας ή επισκληρίδιας
αναισθησίας, συνιστάται σε σοβαρή θρομβοπενία επανέλεγχος της τιμής των αιμοπεταλίων 6 hr
πριν την εφαρμογή του αποκλεισμού, χρήση θρομβοελαστογράφου και αναλυτή αιμοπεταλίων όπου
δύναται εφικτό, καθώς και ελαχιστοποίηση των παρακεντήσεων.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
Ορμονικές και μηχανικές μεταβολές κατά την κύηση επιδρούν σε παραμέτρους της
αναπνευστικής λειτουργίας, στην κατανάλωση οξυγόνου και στον ανώτερο αεραγωγό της εγκύου.
Η αύξηση της προγεστερόνης από την έναρξη της κύησης επιφέρει αύξηση 30-50% στον
αναπνεόμενο όγκο (εικόνα 5). Ως αποτέλεσμα ο κατά λεπτό αερισμός αυξάνεται προοδευτικά
φτάνοντας στο τέλος της κύησης σε μια αύξηση της τάξης του 50%. Η αναπνευστική συχνότητα
αυξάνεται ελάχιστα (15%) ή παραμένει σταθερή.

Εικόνα 5. Μηχανισμός μεταβολών αναπνευστικών παραμέτρων στην κύηση.

Ο υπεραερισμός προκαλεί αύξηση της PaO2 σε 106-108 mmHg στο πρώτο τρίμηνο και σε
100-104 mmHg στο δεύτερο τρίμηνο. Η PaCO2 ελαττώνεται σε ≤ 30 mmHg, αλλά το αρτηριακό pH
παραμένει ήπια αλκαλικό (7,40-7,47) λόγω της αντιρροπιστικής ελάττωσης της συγκέντρωσης των
διττανθρακικών σε 18-22 Eq/L (εικόνα 6).

Εικόνα 6. Φυσιολογικές τιμές αερίου αίματος σε έγκυο και σε μη έγκυο.
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Η προοδευτική διόγκωση της μήτρας προκαλεί ανύψωση του διαφράγματος κατά 5cm και
μεταβολές στη διαμόρφωση της θωρακικής κοιλότητας. Παρατηρείται επιπέδωση των πλευρών και
αύξηση στην προσθιοπίσθια και τις εγκάρσιες διαμέτρους του θώρακα με σκοπό να διατηρηθεί η
ολική πνευμονική χωρητικότητα (TLC). Ο τύπος της αναπνοής αλλάζει σταδιακά και στο τρίτο
τρίμηνο επικρατεί η θωρακική της κοιλιακής αναπνοής λόγω της προοδευτικής διάτασης των
κοιλιακών μυών κατά 115% και μείωσης της λειτουργικότητας τους. Η ζωτική χωρητικότητα (VC)
παραμένει σταθερή καθώς η μείωση του εκπνευστικού υπολειπόμενου όγκου (ERV)
αντισταθμίζεται από αύξηση στον εισπνευστικό υπολειπόμενο όγκο (IRV). Η λειτουργική
υπολειπόμενη χωρητικότητα μειώνεται (FRC) και σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλωση Ο2
έχουν αποτέλεσμα τον γρήγορο αποκορεσμό σε περίπτωση άπνοιας στο τέλος της κύησης. Η
προοξυγόνωση είναι απαραίτητη πριν την εισαγωγή στην αναισθησία και γίνεται είτε με την
εισπνοή 100% Ο2 για 3 λεπτά ή με 4 αναπνοές ζωτικής χωρητικότητας διάρκειας 30 sec.
Φυσιολογική δύσπνοια της κύησης παρατηρείται σε ποσοστό 70%, ξεκινάει από το πρώτο
τρίμηνο και επιδεινώνεται κατά το τρίτο τρίμηνο. Κλασικά παρουσιάζεται στην ανάπαυση και στην
ομιλία και βελτιώνεται με την ήπια δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν δύσπνοια
καρδιακής ή αναπνευστικής προέλευσης είναι η απότομη εμφάνιση με ή χωρίς πόνο στο στήθος, η
ορθόπνοια και η παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια.
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ
Η ναυτία και ο έμετος είναι πολύ κοινά συμπτώματα που εμφανίζονται στο 50-90% των
κυήσεων και συνήθως λύνονται μέχρι την 20η εβδομάδα. Η χοριακή γοναδοτροπίνη, η
προγεστερόνη και τα οιστρογόνα φαίνεται να εμπλέκονται στον υποκείμενο μηχανισμό.
Η έγκυος από την 16η εβδομάδα έως και 24-48 hr μετά τον τοκετό θεωρείται ότι έχει «γεμάτο
στομάχι», καθώς ανατομικές και ορμονικές μεταβολές προδιαθέτουν σε αναγωγή και πνευμονία από
εισρόφηση. Η διογκωμένη μήτρα μετακινεί τον στόμαχο και τον πυλωρό κεφαλικά αυξάνοντας την
ενδογαστρική πίεση. Επίσης, συμβάλλει στην ανεπάρκεια του οισοφαγικού σφιγκτήρα και προκαλεί
καθυστερημένη κένωση του πυλωρού γεγονότα που ενισχύονται από τη δράση της προγεστερόνης
και των οιστρογόνων. Επιπλέον η έκκριση γαστρίνης από τον πλακούντα προκαλεί υπερέκκριση
γαστρικού οξέος με μείωση του γαστρικού pH. Ιδιαίτερα επιβαρύνονται όσες έχουν προϋπάρχουσα
παθολογία από το ΓΕΣ, όπως γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, διαβητική γαστροπάρεση και
γαστρικό bypass. Για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας συνιστάται η ταχεία εισαγωγή και η
χορήγηση αντιόξινων, H2-αναστολέων και μετοκλοπραμίδης τουλάχιστον 15 min πριν την
αναισθησία.
ΗΠΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ηπατική αιματική ροή δεν μεταβάλλεται, ωστόσο οι δείκτες ηπατικής λειτουργίας AST,
ALT, LDH, γ-GT και χολερυθρίνη αγγίζουν τα ανώτατα φυσιολογικά όρια. Η αλκαλική φωσφατάση
(ALP) σχεδόν διπλασιάζεται λόγω έκκρισης από τον πλακούντα. Η πιθανότητα δημιουργίας
χολόλιθων αυξάνεται κατά την εγκυμοσύνη λόγω καθυστερημένης κένωσης της χοληδόχου κύστης
και μεταβολής σύστασης των χολικών οξέων από τη δράση των ορμονών.
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Η ψευδοχολινεστεράση μειώνεται κατά 25-30% από την 10η εβδομάδα της κύησης μέχρι και
την 6η εβδομάδα μετά τον τοκετό. Η ελάττωση αυτή συνήθως είναι χωρίς κλινική σημασία, με
εξαίρεση το σύνδρομο HELLP όπου η δράση της μπορεί να μειωθεί σημαντικά.
Η συγκέντρωση της αλβουμίνης και της α1-οξυγλυκοπρωτεΐνης (ΑΑG1) λόγω της
αιμοαραίωσης μειώνονται κατά 20-30% με αποτέλεσμα αύξηση του ελεύθερου κλάσματος
φαρμάκων που συνδέονται με πρωτεΐνες. Από την άλλη, αλλαγές συμβαίνουν και στις δύο
μεταβολικές φάσεις (I και II) με πιο χαρακτηριστική την αύξηση της δραστηριότητας του
κυτοχρώματος P450 (CYP450). Φάρμακα που εξαρτώνται από το μεταβολισμό του χρειάζονται
προσαρμογή της δόσης τους, όπως η νιφεδιπίνη, η μιδαζολάμη και η καρβαμαζεπίνη.
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι έγκυες είναι περισσότερο ευαίσθητες τόσο στη γενική όσο και στην περιοχική αναισθησία.
Η ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση (MAC) ελαττώνεται έως και 40% στο τέλος της κύησης. Ο
μηχανισμός θεωρείται πολυπαραγοντικός με την προγεστερόνη και τις ενδορφίνες να παίζουν
κυρίαρχο ρόλο.
Η αυξημένη ευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά παρουσιάζεται από το πρώτο τρίμηνο της
εγκυμοσύνης και ο νευρικός αποκλεισμός επιτυγχάνεται με μειωμένες δόσεις των τοπικών
αναισθητικών κατά 25%. Αργότερα, η διάταση των φλεβών του επισκληρίδιου χώρου λόγω
απόφραξης της κάτω κοίλης φλέβας από τη διογκωμένη μήτρα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση του
όγκου του ΕΝΥ και της δυνητικής χωρητικότητας του επισκληρίδιου χώρου, ενώ κατά τον τοκετό
αυξάνει και η πίεση στον επισκληρίδιο χώρο. Η κλινική σημασία των μεταβολών αυτών έγκειται
στην αυξημένη πιθανότητα τρώσης της σκληράς μήνιγγας κατά τον εντοπισμό του επισκληρίδιου
χώρου και στη συχνότερη είσοδο του επισκληρίδιου καθετήρα μέσα σε φλέβα κατά την προώθησή
του.
ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
Από τις αγγειακές αλλαγές κυριότερη είναι η διεύρυνση των τριχοειδών και το γενικευμένο
οίδημα το οποίο δεν αφήνει εντύπωμα. Η διεύρυνση των τριχοειδών στη ρινική κοιλότητα σε
συνδυασμό με το οίδημα του βλεννογόνου των ανώτερων αεραγωγών προδιαθέτει σε αιμορραγία,
δύσκολη διασωλήνωση, απόφραξη αεραγωγού και τραυματισμούς. Συνεπώς χειρισμοί όπως η
τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα, η αναρρόφηση, η τοποθέτηση αεραγωγού, η λαρυγγοσκόπηση
και η διασωλήνωση να γίνονται με προσοχή. Η αύξηση του μεγέθους των μαστών και η αύξηση του
βάρους στις επίτοκες περιπλέκει την κατάσταση, οπότε για την διασωλήνωση συνιστάται η χρήση
ενδοτραχειακού σωλήνα μικρότερης διαμέτρου (6-7 mm) και λαρυγγοσκοπίου με μικρή λαβή.
Από τις υπόλοιπες αγγειακές αλλαγές οι αραχνοειδείς σπίλοι και το παλαμιαίο ερύθημα
μιμούνται ηπατική νόσο, ενώ συχνά εμφανίζονται φλεβικοί κιρσοί στο ορθό και στα κάτω άκρα,
μαρμαροειδής δερματίτιδα, αιμαγγειώματα, διάσπαρτες πετέχειες και πορφυρία.
Οι μελαγχρωματικές αλλαγές εκδηλώνονται με υπερμελάχρωση σε περιοχές που εμφανίζουν
φυσιολογική μελάγχρωση, όπως στις θηλές των μαστών και στα γεννητικά όργανα, στη λευκή
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γραμμή της κοιλιακής χώρας (μέλαινα γραμμή), στο πρόσωπο (μέλασμα) και στο σώμα (σπίλοι και
εφηλίδες).
Στις δομικές αλλαγές του δέρματος ανήκουν οι ραβδώσεις και η τέρμινθος της εγκυμοσύνης.
Οφείλονται σε υπερέκκριση ACTH, προγεστερόνης και οιστρογόνων.
Κνησμός εμφανίζεται συχνά λόγω κατακράτησης χολικών αλάτων καθώς και διαταραχές των
εξαρτημάτων, όπως αυξημένη δραστηριότητα των ιδρωτοποιών και των σμηγματογόνων αδένων,
υπερτρίχωση και ονυχόλυση. Οι φυσιολογικές αλλαγές του δέρματος στην κύηση πρέπει να είναι
γνωστές για να μην αποδοθούν σε παθολογικά αίτια.
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η ορμόνη ρηλαξίνη της οποίας η συγκέντρωση αυξάνει δραματικά στο πρώτο τρίμηνο είναι
υπεύθυνη για την επιμήκυνση των μυών και τη χαλάρωση των αρθρώσεων, των συνδέσμων και της
ηβικής σύμφυσης. Η διογκωμένη μήτρα προκαλεί διάταση ή συμπίεση νεύρων όπως του έξω
μηροδερματικού, του λαγονοϋπογάστριου και των κατώτερων μεσοπλεύριων με την αντίστοιχη
συμπτωματολογία. Πόνος στη ράχη και κυρίως στην οσφύ εμφανίζεται στο 50% των εγκύων και
συχνά εκδηλώνεται μετά τον τοκετό.
Η οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζει σεσημασμένη λόρδωση. Το κέντρο
βάρους μετατοπίζεται προς τα εμπρός και η έγκυος αποκτά το «βάδισμα της πάπιας», λόγω της
αδυναμίας των μυών του κορμιού και της πυέλου, την προπέτεια της κοιλιάς προς τα μπρος και τη
δυσχέρεια σταθεροποίησης της πυέλου. Ακρομεγαλία παρατηρείται στο δεύτερο μισό της κύησης
λόγω της δράσης αυξητικών ορμονών. Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα παρουσιάζει 7-43% των
εγκύων, συχνά είναι αμφοτερόπλευρο και οφείλεται στην κατακράτηση υγρού στις θήκες των
τενόντων.
ΟΦΘΑΛΜΟΣ
Στην αρχή της κύησης μπορεί να εμφανιστεί μονήρης βλεφαρόπτωση και άτρακτοι του
Krukenberg που σταδιακά υποχωρούν. Στο δεύτερο μισό της κύησης παρατηρείται μείωση της
ενδοφθάλμιας πίεσης και επιστροφή σε φυσιολογικές τιμές μετά τον τοκετό. Συμπτώματα όπως
αλλαγές στη διάμετρο της κόρης του οφθαλμού, αιμορραγία στον επιπεφυκότα, ξηροφθαλμία και
δυσανεξία στους φακούς επαφής εμφανίζονται συχνά στην εγκυμοσύνη και επανέρχονται μετά τον
τοκετό.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΓΚΥΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τσακιλιώτης ΣΩΤΗΡΗΣ

Summary
Providing anesthesia for non-obstetric surgery during pregnancy can be anxiety-provoking for
all involved. Roughly 2% of women will have surgery during pregnancy. Although statistics are hard to
come by, this number is probably increasing with laparoscopic procedures accounting for much of the
increase. Most surgeries are performed to treat conditions common to the childbearing age group:
trauma, ovarian cysts, appendicitis, cholelithiasis, breast masses and cervical incompetence. However,
major procedures such as craniotomy, cardiopulmonary bypass, and liver transplantation may also be
necessary in the pregnant patient, and generally result in good outcomes for mother and fetus. The
urgency of the surgery must be balanced against the risk of fetal loss. If possible, surgery should be
done in the second trimester beyond the main period of miscarriage, organogenesis, and
teratogenicity, but before the risk of preterm labor increases.
Organogenesis occurs during first trimester, and that is when we are most concerned about
exposure to potential teratogens. No anesthetics have been shown to be teratogenic, but the patient
may be concerned and wish to avoid as much exposure as possible. While the implications are
uncertain, fetal or newborn exposure to anesthetic agents (both NMDA blockers and GABA agonists)
in animal studies results in widespread apoptotic neurodegeneration and persistent memory and
learning impairments. The relevance to human exposure is unclear, but the equivalent period in
humans is from the third trimester of pregnancy to about 3 years of age.
KEY WORDSː non-obstetric surgery, anesthesia, teratogenicity, pregnancy.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παροχή αναισθησίας για μη μαιευτική χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μπορεί να προκαλέσει άγχος για όλους τους εμπλεκόμενους. Περίπου το 2% των
γυναικών θα χειρουργηθεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία
είναι δύσκολο να βρεθούν, αυτός ο αριθμός πιθανότατα αυξάνεται με τις λαπαροσκοπικές
διαδικασίες να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος της αύξησης. Οι περισσότερες χειρουργικές
επεμβάσεις πραγματοποιούνται για τη θεραπεία κοινών καταστάσεων στην αναπαραγωγική ομάδα:
τραύμα, κύστεις ωοθηκών, σκωληκοειδίτιδα, χολολιθίαση, ογκίδια μαστού, και μικροεπεμβάσεις
στον τράχηλο της μήτρας. Ωστόσο, σημαντικές διαδικασίες όπως κρανιοτομή, καρδιοπνευμονική
παράκαμψη και μεταμόσχευση ήπατος μπορεί επίσης να είναι απαραίτητες στην έγκυο ασθενή και
γενικά να έχουν καλά αποτελέσματα για τη μητέρα και το έμβρυο. Το επείγον της χειρουργικής
επέμβασης πρέπει να εξισορροπηθεί έναντι του κινδύνου απώλειας του εμβρύου. Εάν είναι δυνατόν,
η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνεται στο δεύτερο τρίμηνο πέρα από την κύρια περίοδο
αποβολής, οργανογένεσης και τερατογένεσης, αλλά πριν αυξηθεί ο κίνδυνος πρόωρου τοκετού.
Η επείγουσα χειρουργική επέμβαση δεν πρέπει να καθυστερήσει λόγω της εγκυμοσύνης. Για
παράδειγμα, πρέπει να ακολουθούνται οι συνήθεις οδηγίες για τη θεραπεία τραύματος, ανοιχτού
κατάγματος ή σκωληκοειδίτιδας. Καμία έγκυο γυναίκα δεν πρέπει ποτέ να αρνείται την
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ενδεικνυόμενη χειρουργική επέμβαση. Ωστόσο, εάν η χειρουργική επέμβαση είναι λιγότερο
επείγουσα ή προγραμματισμένη, υπάρχουν πιο βέλτιστες περίοδοι κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης για να πραγματοποιηθεί η χειρουργική επέμβαση. Κατά το πρώτο τρίμηνο, ο κίνδυνος
αυτόματης αποβολής και οι ανησυχίες για τερατογένεση είναι υψηλότεροι. Αν και κανένας
αναισθητικός παράγοντας δεν είναι τερατογόνος, θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του
αναπτυσσόμενου εμβρύου σε περιεγχειρητικούς κινδύνους όπως ιονίζουσα ακτινοβολία, μητρική
υποξία ή υπερκαπνία, μητρικό στρες και άγχος, μεταβολικές διαταραχές όπως σοβαρή υπογλυκαιμία
και ακραίες μεταβολές θερμοκρασίας. Κατά το τρίτο τρίμηνο, είναι πιθανότερο να εμφανιστεί
πρόωρος τοκετός. Η πρόληψη και η θεραπεία του πρόωρου τοκετού είναι το πιο δύσκολο πρόβλημα
που πρέπει να ξεπεραστεί μετεγχειρητικά και ο πρόωρος τοκετός είναι η πιο κοινή αιτία απώλειας
του εμβρύου. Το δεύτερο τρίμηνο μπορεί να είναι ο βέλτιστος χρόνος για μη μαιευτική χειρουργική
επέμβαση.
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Οι περισσότερες επίτοκες είναι νέες, υγιείς και έχουν ελάχιστα ή καθόλου συνοδά νοσήματα.
Η προεγχειρητική μαιευτική αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει ένα τεστ εγκυμοσύνης σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας, εάν το ζητήσει η ασθενής ή εάν η τελευταία της έμμηνος ρύση ήταν
περισσότερο από 3-4 εβδομάδες νωρίτερα. Μια καθιερωμένη εγκυμοσύνη θα πρέπει να αξιολογείται
με υπερηχογράφημα για την ηλικία κύησης και τη βιωσιμότητα του εμβρύου. Εάν το έμβρυο είναι
προ-βιώσιμο (<24 εβδομάδες κύησης), η συνεχής παρακολούθηση του εμβρύου σπάνια ενδείκνυται.
Οι καρδιακοί τόνοι του εμβρύου μπορούν να ελεγχθούν πριν και μετεγχειρητικά. Εάν υπάρχει
εμβρυϊκός θάνατος εντός της μήτρας με υπερηχογράφημα, αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί
προεγχειρητικά από τη μαιευτική ομάδα.
Όλες οι έγκυες ασθενείς αντιμετωπίζονται σαν να έχουν γεμάτο στομάχι και κινδυνεύουν από
εισρόφηση. Θα πρέπει να εξεταστεί η προ -φαρμακευτική αγωγή με κάποιο συνδυασμό παράγοντα
αποκλεισμού των υποδοχέων H2, μετοκλοπραμίδης και διαυγούς αντιόξινου. Ο μαιευτήρας μπορεί
επίσης να συστήσει τοκόλυση εάν διατρέχει υψηλό κίνδυνο πρόωρου τοκετού. Οι τοκολυτικοί
παράγοντες μπορεί να περιλαμβάνουν ινδομεθακίνη, θειικό μαγνήσιο ή παράγοντες αποκλεισμού
διαύλων ασβεστίου. Οι αξιολογήσεις που σχετίζονται με το τραύμα ή τη χειρουργική κατάσταση δεν
πρέπει να απορρίπτονται ή να αποφεύγονται απλώς και μόνο επειδή η ασθενής είναι έγκυος.
Πρέπει να εξασφαλιστεί ακτινοπροστασία για ακτινογραφίες ή αξονικές τομογραφίες. Εάν
είναι απαραίτητο, η μαγνητική τομογραφία και ο υπερηχογραφία είναι τεχνικές απεικόνισης χωρίς
κίνδυνο ακτινοβολίας στη μητέρα ή το έμβρυο. Επίσης η μαιευτική αξιολόγηση πρέπει να
περιλαμβάνει την ηλικία κύησης, τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του εμβρύου και συστάσεις για
διακεκομένη ή συνεχή παρακολούθηση του εμβρύου. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει
υπερηχογραφική εκτίμηση εκτός από το ιστορικό και τη φυσική εξέταση.
Α. Προεγχειρητικές στρατηγικές μείωσης του κινδύνου
Οι αναισθησιολόγοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις φυσιολογικές αλλαγές της εγκυμοσύνης και
πώς μπορούν να επηρεάσουν την αναισθησιολογική διαχείριση. Οι ανησυχίες σχετικά με το κύημα
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περιλαμβάνουν τερατογένεση, πρόωρο τοκετό, αυτόματη αποβολή, χαμηλό βάρος γέννησης,
ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης (IUGR), καθώς και διαταραχές συμπεριφοράς λόγω έκθεσης
σε αναισθητικούς παράγοντες. Θα πρέπει να υπάρχει τόσο η διαθεσιμότητα παρακολούθησης του
εμβρύου με ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό όσο και η ετοιμότητα διενέργειας επείγουσας
καισαρικής τομής.
Β. Καρδιαγγειακό σύστημα
Οι καρδιαγγειακές αλλαγές της εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν αύξηση του όγκου του
πλάσματος και της καρδιακής παροχής και μείωση της περιφερικής αγγειακής αντίστασης. Επειδή η
αύξηση του όγκου του πλάσματος είναι μεγαλύτερη από εκείνη του όγκου των ερυθρών
αιμοσφαιρίων, αναπτύσσεται μια φυσιολογική αναιμία της εγκυμοσύνης. Η μέγιστη μείωση της
αιμοσφαιρίνης συμβαίνει περίπου στις 28 εβδομάδες κύησης. Η αύξηση της καρδιακής παροχής
είναι επίσης μέγιστη στις 28 εβδομάδες κύησης.
Μετά από 20-24 εβδομάδες κύησης, οι επίτοκες κινδυνεύουν από συμπίεση κοιλιακής αορτής
– κάτω κοίλης όταν βρίσκονται σε ύπτια θέση. Μόνο περίπου το 10% θα είναι συμπτωματικές με το
«υποτασικό σύνδρομο της ύπτιας θέσης» και εμφάνιση ζάλης, ναυτίας και δυσφορίας, αλλά όλες οι
γυναίκες θα έχουν κρυφή συμπτωματολογία με

αιμοδυναμικές αλλαγές που μπορούν να

επηρεάσουν την αιμάτωση της μήτρας. Η μήτρα πρέπει να μετατοπίζεται προς τα αριστερά ή προς
τα δεξιά (σπανιότερα) ανά πάσα στιγμή, Η εγκυμοσύνη είναι μια υπερπηκτική κατάσταση και η
εμβολή είναι μια σημαντική αιτία θανάτου μητέρας. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την πρόληψη
της μετεγχειρητικής φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής.
Γ. Αναπνευστικό σύστημα
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) είναι σπάνια στον έγκυο πληθυσμό. Σε σχέση
με την Αντιδραστική νόσος των αεραγωγών (Άσθμα) οποιοδήποτε από τα συχνά χρησιμοποιούμενα
φάρμακα για το άσθμα είναι επιτρεπτό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Οι δυσμενείς συνέπειες
της υποξίας για τη μητέρα και το έμβρυο κατά τη διάρκεια μιας κρίσης άσθματος υπερτερούν κατά
πολύ των θεωρητικών ανησυχιών σχετικά με τα φάρμακα. Επιπλέον βήτα αγωνιστές όπως η
τερβουταλίνη είναι χαλαρωτικά της μήτρας και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία του πρόωρου
τοκετού.
Οι φυσιολογικές αλλαγές της εγκυμοσύνης που σχετίζονται με το αναπνευστικό σύστημα
περιλαμβάνουν αύξηση του κατά λεπτό αερισμού και κυψελιδικού αερισμού που οδηγούν σε πτώση
του paCO2 και αύξηση του paO2. Για να αντισταθμιστεί η αναπνευστική αλκάλωση, αναπτύσσεται
μια ήπια μεταβολική οξέωση. Οι έγκυες γυναίκες έχουν μικρότερες αναπνευστικές εφεδρείες,
επειδή η λειτουργική τους υπολειπόμενη ικανότητα (FRC) μειώνεται κατά περίπου 20% ενώ η
κατανάλωση οξυγόνου αυξάνεται κατά περίπου 20%-ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης. Οι έγκυες
γυναίκες θα αποκορεστούν γρηγορότερα κατά τη διάρκεια περιόδων άπνοιας όπως η ταχεία
εισαγωγή αναισθησίας και η διασωλήνωση. Ο κίνδυνος αποτυχημένης διασωλήνωσης είναι περίπου
1 στις 250 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 10 φορές υψηλότερος από τους μη εγκύους ασθενείς
στο χειρουργείο. Ο βλεννογόνος τους είναι εύθρυπτος και αιμορραγεί εύκολα όταν τοποθετούνται
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τόσο ενδοτραχειακοί σωλήνες όσο και γαστρικοί σωλήνες στη μύτη. Ιδιαίτερη προσοχή και
ετοιμότητα στη δεύτερη προσπάθεια διασωλήνωσης μετά την πρώτη αποτυχημένη. Η αύξηση
μεγέθους των μαστών, το λαρυγγικό οίδημα και η αύξηση βάρους κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης μπορούν επίσης να επηρεάσουν δυσμενώς τη διαχείριση των αεραγωγών.
Δ. Νεφρική λειτουργία – Γαστρεντερικό σύστημα
Η νεφρική ροή αίματος και ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης φυσιολογικά διπλασιάζονται
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επομένως τα επίπεδα κρεατινίνης είναι περίπου τα μισά από τα
επίπεδα μη εγκύου.
Τα συμπτώματα της γαστρικής παλινδρόμησης είναι γνωστά κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης. Ακόμη και οι ασυμπτωματικές γυναίκες έχουν μειωμένο τόνο γαστροοισοφαγικού
σφιγκτήρα που μπορεί να οδηγήσει σε παλινδρόμηση και εισρόφηση κατά τη διάρκεια βαθιάς
καταστολής ή γενικής αναισθησίας. Η πίεση από τη εγκυμονούσα μήτρα αλλοιώνει την πυλωρική
ανατομία και μπορεί να αυξήσει την ενδογαστρική πίεση. Η γαστρική κινητικότητα είναι
φυσιολογική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά θα μειωθεί σημαντικά μετά τη χορήγηση
οπιοειδών ή με επώδυνες καταστάσεις όπως σκωληκοειδίτιδα ή τραύμα. Μετά το πρώτο τρίμηνο,
θεωρήστε τις έγκυες γυναίκες ως ασθενείς με γεμάτο στομάχι και με κίνδυνο εισρόφησης.
Ε. Νευρολογικό σύστημα
Η εγκυμοσύνη οδηγεί σε μείωση των απαιτήσεων τόσο σε φάρμακα γενικής αναισθησίας όσο
και σε τοπικά αναισθητικά. Η ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση (MAC) μειώνεται κατά 25-40%
για όλους τους πτητικούς παράγοντες. Ότι μπορεί να είναι υπο-αναισθητική συγκέντρωση σε μια
μη έγκυο ασθενή μπορεί άνετα να προκαλέσει απώλεια συνείδησης όταν χρησιμοποιείται για
καταστολή σε μια επίτοκο. Η δόση τοπικού αναισθητικού που απαιτείται για υπαραχνοειδή και
επισκληρίδιο αναισθησία μειώνεται επίσης κατά περίπου 30%. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από την
αυξημένη ευαισθησία του νευρώνα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης λόγω ορμονικών επιδράσεων
όπως η προγεστερόνη.
ΣΤ. Φαρμακευτική αγωγή
Οι έγκυες γυναίκες σπάνια παίρνουν φάρμακα εκτός από βιταμίνες και σίδηρο. Φυσικά και
διακόπτονται κατά την προεγχειρητική νηστεία. Ελάχιστα από ευρεία κατηγορία φαρμάκων που
χρησιμοποιούνται στην διεγχειρητική περίοδο θεωρούνται τερατογόνα στους ανθρώπους. Τα
οπιοειδή και τα αναισθητικά είναι ασφαλή. Τα φάρμακα που πρέπει να αποφεύγονται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης περιλαμβάνουν αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης
(καπτοπρίλη, λισινοπρίλη, εναλαπρίλη), ορισμένα αντιεπιληπτικά φάρμακα (βαλπροϊκό οξύ,
καρβαμαζεπίνη, φαινυτοΐνη), τετρακυκλίνη, ραδιενεργό ιώδιο, παράγωγα κουμαρίνης και ορισμένοι
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες.
Εάν μια γυναίκα λαμβάνει ένα φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που έχει
συνταγογραφήσει ο μαιευτήρας της ή με την έγκρισή του (π.χ. φάρμακα για το άσθμα), θα πρέπει να
συνεχιστεί στην περιεγχειρητική περίοδο. Η αντιπηκτική θεραπεία για θρομβοφιλία ή προηγούμενα
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θρομβοεμβολικά επεισόδια θα απαιτήσει διαβούλευση μεταξύ μαιευτικής, αιματολογικής και
χειρουργικής ομάδας όσον αφορά την αντιστροφή τους διεγχειρητικά και τη συνέχιση τους
μετεγχειρητικά.
Οι ασθενείς με αλλεργίες στα αντιβιοτικά μπορεί να χρειαστούν αλλαγές στην επιλογή των
προεγχειρητικών αντιβιοτικών. Τα αντιβιοτικά είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αν
και η τετρακυκλίνη αποφεύγεται λόγω πιθανού αποχρωματισμού των ενήλικων δοντιών του
εμβρύου. Η επιλογή του αντιβιοτικού και η υποκατάστασή του σε περίπτωση αλλεργίας βασίζεται
στη χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται και στην προτίμηση της χειρουργικής ομάδας. Η
εγκυμοσύνη δεν πρέπει να επηρεάζει αυτές τις επιλογές.
Ζ. Ιστορικό Κακοήθους υπερθερμίας
Τεκμηριωμένο – Aποφυγή όλων τους παράγοντες ενεργοποίησης, όπως η σουκκινυλοχολίνη
και οι εισπνεόμενοι παράγοντες. Προτεινόμενο γενικό αναισθησιολογικό σχέδιο η ολική ενδοφλέβια
αναισθησία χρησιμοποιώντας ενδοφλέβιους παράγοντες που δεν ενεργοποιούν και ένα "καθαρό"
μηχάνημα

αναισθησίας.

Διασφάλιση

διαθέσιμου

πρωτοκόλλου

αντιμετώπισης

Μalignant

Hyperthermia. Λήψη οικογενειακού ιστορικού ή παραγόντων κινδύνου για ΜΗ. Αξιολόγηση
τοπικών αναισθητικών/μυοχαλαρωτικών.
Η. Εργαστηριακός έλεγχος
Αξιολογείται ο αριθμός των αιμοπεταλίων. Περίπου το 6-8% των εγκύων έχουν θρομβοπενία
κύησης, αλλά επειδή αυτά τα αιμοπετάλια έχουν φυσιολογική λειτουργία και τα επίπεδα σπάνια
πέφτουν κάτω από 80.000, οι κλινικές επιπτώσεις είναι ελάχιστης σημασίας. Άλλες εργαστηριακές
εξετάσεις που παραγγέλλονται εξατομικεύονται ανάλογα με τη χειρουργική επέμβαση.
Ο υπερηχογραφικός θα καθορίσει την ηλικία και τη βιωσιμότητα του εμβρύου.
Εάν υπάρχει υποψία ή αβεβαιότητα εγκυμοσύνης, είναι κατάλληλο το test εγκυμοσύνης
ούρων ή αίματος για το επίπεδο ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (hCG).
ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Δεν υπάρχουν μελέτες αποτελεσμάτων που να δείχνουν ότι η γενική ή η περιοχική αναισθησία
υπερτερεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, εφόσον διατηρείται η οξυγόνωση της μητέρας και η
αιμάτωση του ενδομήτριου. Αρκεί να τροποποιηθεί το ασφαλέστερο αναισθητικό που
χρησιμοποιείται στον υπόλοιπο πληθυσμό για τις ίδιες ή παρόμοιες διαδικασίες.
Η μεγαλύτερη αιτία απώλειας του εμβρύου μετεγχειρητικά είναι ο πρόωρος τοκετός και ο
τοκετός ενός προ-βιώσιμου μωρού. Οι γενικές αναισθητικές τεχνικές περιλαμβάνουν την έκθεση
του εμβρύου σε τερατογόνα φάρμακα (αν και δεν έχει αποδειχθεί ότι τα αναισθητικά είναι
τερατογόνα στους ανθρώπους) και έναν θεωρητικό κίνδυνο αναισθητικής νευροτοξικότητας στον
εμβρυϊκό εγκέφαλο. Το πλεονέκτημα της γενικής αναισθησίας με πτητικούς παράγοντες μπορεί να
είναι η χαλάρωση της μήτρας και η χαμηλότερη συχνότητα πρόωρου τοκετού. Η περιοχική
αναισθησία μπορεί να μην είναι πρακτική για ορισμένες διαδικασίες όπως η νευροχειρουργική.
Όταν ενδείκνυται, έχει το πλεονέκτημα ότι δεν παρεμβαίνει στη διακύμανση του καρδιακού ρυθμού
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του εμβρύου όσο η γενική αναισθησία και παρέχει εξαιρετικό μετεγχειρητικό έλεγχο του πόνου που
μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη κινητοποίηση των θρομβοφιλικών ασθενών. Η επιλογή της
αναισθησίας πρέπει να καθορίζεται από τις υπάρχουσες ενδείξεις τόσο της εγκυμονούσας μήτρας
όσο και της φύσης της επέμβασης. Η μετατόπιση της μήτρας πρέπει να διατηρείται στο χειρουργείο
μετά από περίπου 20-24 εβδομάδες κύησης. Η παρακολούθηση του εμβρύου δεν έχει αποδειχθεί ότι
αλλάζει την έκβαση, αλλά μπορεί να βοηθήσει τον αναισθησιολόγο να εκτιμήσει την επάρκεια της
μητροπλακουντιακής αιμάτωσης. Εάν η χειρουργική περιοχή αποκλείει τη συνεχή διεγχειρητική
παρακολούθηση του εμβρύου, η παρακολούθηση θα πρέπει να πραγματοποιείται προεγχειρητικά
και μετεγχειρητικά για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας του εμβρύου. Χρησιμοποιήστε διαδοχικές
συσκευές συμπίεσης στα κάτω άκρα της επιτόκου.
ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Η έκθεση σε φάρμακα ελαχιστοποιείται εκτός εάν χρησιμοποιείται έντονη καταστολή,
μειώνοντας τις ανησυχίες για τερατογένεση στο πρώτο τρίμηνο και μειώνοντας τις αναισθητικές
επιδράσεις στην παρακολούθηση του εμβρύου αργότερα στην εγκυμοσύνη. Οι περιοχικές τεχνικές
παρέχουν συχνά τον καλύτερο μετεγχειρητικό έλεγχο του πόνου, επιτρέποντας την έγκαιρη
κινητοποίηση για τη μείωση του κινδύνου θρομβοεμβολής. Ο έλεγχος των αεραγωγών διατηρείται,
μειώνοντας ίσως τον κίνδυνο εισρόφησης. Εάν η μητέρα είναι ξύπνια, μπορεί να την καθησυχαστεί
και να ακούσει τον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου. Οι περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί δεν θα
επηρεάσουν την διούρηση στον ίδιο βαθμό με τους κεντρικούς νευρικούς αποκλεισμούς.
Στα μειονεκτήματα συγκαταλέγονται στο ότι η ασθενής ή ο χειρουργός μπορεί να ανησυχεί
ότι είναι «ξύπνια» κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και το ότι η χειρουργική διαδικασία μπορεί να
μην είναι κατάλληλη για νευροαξονικούς αποκλεισμούς (π.χ. θωρακικές ή νευροχειρουργικές
επεμβάσεις).
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην πρόληψη και επιθετική αντιμετώπιση της υπότασης.
Επίσης η διατήρηση της μετατόπισης της μήτρας ανά πάσα στιγμή. Η χρησιμοποίηση υγρών για να
διατηρηθεί η κανονική προφόρτιση και αγγεισυσπαστικών για τη διατήρηση αρτηριακής πίεσης.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να απαιτεί γενική αναισθησία (π.χ. νευροχειρουργικές ή
θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις). Αποτελεί και πρώτη επιλογή κατόπιν επιθυμίας της ασθενούς.
Μειονεκτήματα: Δεν έχει αποδειχθεί ότι τα αναισθητικά είναι τερατογόνα, αλλά ο ασθενής
μπορεί να ανησυχεί και να επιθυμεί να αποφύγει όσο το δυνατόν περισσότερη έκθεση. Ενώ οι
συνέπειες είναι αβέβαιες, η έκθεση του εμβρύου ή του νεογέννητου σε αναισθητικούς παράγοντες
(τόσο αναστολείς NMDA όσο και αγωνιστές GABA) σε μελέτες σε ζώα οδηγεί σε ευρεία
αποπτωτική τάση και εκφυλισμό των νευρώνων όπως και επίμονες διαταραχές μνήμης και μάθησης.
Η συνάφεια με την έκθεση του ανθρώπου είναι ασαφής, αλλά η αντίστοιχη περίοδος στους
ανθρώπους είναι από το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης έως την ηλικία περίπου των 3 ετών.
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας ο υπεραερισμός πρέπει να αποφεύγεται
για να αποφευχθούν μειώσεις στην καρδιακή παροχή και αλκάλωση που θα μπορούσαν να
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μετατοπίσουν την καμπύλη δέσμευσης – αποδέσμευσης της αιμοσφαιρίνης προς τα αριστερά,
μειώνοντας την απελευθέρωση οξυγόνου στον πλακούντα.
Ο κίνδυνος αποτυχημένης διασωλήνωσης είναι πολύ υψηλότερος κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης, επομένως διαθέτουμε επαγρύπνηση και διαθέσιμα μέσα για απρόβλεπτη δυσκολία
στον αεραγωγό. Μικρότερου μεγέθους ενδοτραχειακοί σωλήνες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι σε
περίπτωση που ο αεραγωγός είναι οιδηματώδης. Η πλήρης προ -οξυγόνωση θα πρέπει να
χρησιμοποιείται για να παραταθεί ο χρόνος στον αποκορεσμό κατά τη διάρκεια της
λαρυγγοσκόπησης και της διασωλήνωσης.
ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Ποιες

είναι

οι

πιο

συχνές

μετεγχειρητικές

επιπλοκές

και

πώς

μπορούν

να

αποφευχθούν/αντιμετωπιστούν; Πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα με την προτεραιότητα του
επείγοντος. Ο χειρουργός θα πρέπει να ειδοποιηθεί εάν υπάρχουν επιβραδύνσεις στο εμβρυϊκό
monitor καρδιακών παλμών και θα πρέπει να ζητηθεί η συνδρομή της μαιευτικής ομάδας. Θα πρέπει
να ξεκινήσουν χειρισμοί διαφορετικοί από τον τοκετό που μπορεί να βελτιώσουν την
μητροπλακούντια κυκλοφορία και την οξυγόνωση του εμβρύου. Μπορεί να περιλαμβάνουν αύξηση
της μητρικής FIO2, αύξηση της αρτηριακής πίεσης της μητέρας, αύξηση της μετατόπισης της
αριστερής μήτρας ή προσπάθεια μετατόπισης προς τα δεξιά, μετακίνηση των έλξεων ή συμπιέσεων
μακριά από τη μήτρα, αναγκαστική διακοπή των χειρουργών από ενδοκοιλιακούς χειρισμούς και
χορήγηση τοκολυτικού όπως νιτρογλυκερίνη 100 mcg ή τερβουταλίνη 0,25 mg IV εάν οι συσπάσεις
ή η διεγερσιμότητα της μήτρας προκαλούν μεταβλητές επιβραδύνσεις.
Καρδιακές επιπλοκές: Οι έγκυες ασθενείς διατρέχουν υψηλό κίνδυνο θρομβοεμβολικών
επιπλοκών και η προφύλαξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον κάλτσες συμπίεσης,
λαμβάνοντας υπόψη τη φαρμακολογική προφύλαξη εάν ο ασθενής δεν μπορεί να κινητοποιηθεί
αμέσως μετά τη χειρουργική επέμβαση.
Πνευμονικές: Η έγκυος ασθενής μπορεί να διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο πνευμονικού
οιδήματος λόγω της χαμηλής κολλοειδοσμωτικής πίεσης στα προχωρημένα στάδια της κύησης. Εάν
υπάρχει μολυσματική διαδικασία (π.χ. ρήξη σκωληκοειδούς απόφυσης), η διαρροή ενδοθηλίου σε
συνδυασμό με χαμηλότερη ογκωτική πίεση μπορεί να αυξήσει ακόμη περισσότερο αυτόν τον
κίνδυνο.
Σε ότι αφορά τη μετεγχειρητική αναλγησία οι συνεχείς περιφερικοί ή κεντρικοί νευρικοί
αποκλεισμοί με εγχύσεις αποτελούν βέλτιστο τρόπο αντιμετώπισης του πόνου. Όλα τα οπιοειδή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εγκυμοσύνη. Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
συνήθως αποφεύγονται μετά από 32 εβδομάδες κύησης επειδή η αναστολή προσταγλανδινών
μπορεί να προκαλέσει το κλείσιμο του αρτηριακού πόρου του εμβρύου, οδηγώντας σε ενδομήτριο
εμβρυϊκό θάνατο. Η χρήση ΜΣΑΦ στην αρχή της εγκυμοσύνης είναι πιθανώς αποδεκτή, αλλά
συνήθως προτιμάται η ακεταμινοφαίνη ή τα οπιοειδή.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
Τα περισσότερα φάρμακα μεταφέρονται μέσω του πλακούντα με απλή διάχυση, αλλά και οι
υπόλοιποι μηχανισμοί μεταφοράς (Υποβοηθούμενη διάχυση - Ενεργό μεταφορά - Πινοκύττωση)
μπορεί να εμπλέκονται.
Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ποσοστό του φαρμάκου που θα μεταφερθεί μέσω του
πλακούντα και αφορούν τις φυσικοχημικές ιδιότητές του είναι οι εξής:
- το μοριακό βάρος του φαρμάκου (φάρμακα των οποίων το μοριακό βάρος είναι μεγαλύτερο από
500 Dalton δεν μεταφέρονται πλήρως μέσω του πλακούντα),
- η pKa της ουσίας (το pH στο οποίο το 50% του φαρμάκου είναι ιονισμένο),
- ο βαθμός σύνδεσης του φαρμάκου με τις πρωτεΐνες του πλάσματος
- η λιποδιαλυτότητα του και
- η διαφορά συγκέντρωσης του φαρμάκου ανάμεσα στις δύο κυκλοφορίες.
Και άλλοι όμως παράγοντες επηρεάζουν τη συγκέντρωση του φαρμάκου στην εμβρυϊκή
κυκλοφορία είτε μέσω της επίδρασης της μητρικής κυκλοφορίας στο φάρμακο είτε από την ίδια την
εμβρυική κυκλοφορία.
Οι παράγοντες από τη μητέρα είναι:
- η δόση και η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου
- η αιματική ροή προς τον πλακούντα και
- ο μεταβολισμός του από τη μητέρα.
Οι εμβρυικοί παράγοντες αφορούν:
- το pH του εμβρύου σε συνδυασμό με την pKa του φαρμάκου. Σε αυτή τη σχέση αναφέρεται
το φαινόμενο της ιοντικής παγίδευσης (ion trapping). Δηλαδή, χημικές ουσίες με βασική pKa, όπως
τα οπιοειδή και τα τοπικά αναισθητικά, ιονίζονται περισσότερο στο όξινο περιβάλλον του εμβρύου
με αποτέλεσμα να μη μπορούν να ξαναπεράσουν στην μητρική κυκλοφορία
- τη σύνδεση με πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του εμβρύου
- το μεταβολισμός του φαρμάκου από το έμβρυο και
- την αιματική ροή από τον πλακούντα στο έμβρυο.
Ο τρόπος εκτίμησης των παραπάνω και η μέθοδος παρακολούθησης της φαρμακοκινητικής
των χορηγούμενων ουσιών είναι ο λόγος της συγκέντρωσης του φαρμάκου στην ομφαλική φλέβα
προς την αντίστοιχη συγκέντρωση στην μητρική φλεβική κυκλοφορία F/M (UV/MV).
ΤΕΡΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Σε πειραματόζωα, η αναισθησία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης οδηγεί σε νευρωνική
βλάβη που οδηγεί σε διαταραχές της μάθησης και της μνήμης ανεξάρτητα από τα είδη των ζώων,
τον τύπο του αναισθητικού παράγοντα και τον χρόνο έκθεσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Αξιοσημείωτο είναι πως τα ανθρώπινα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα. Τα τρωκτικά (τα πιο συχνά
χρησιμοποιούμενα είδη ζώων) έχουν εγκεφαλική ανάπτυξη που αποκλίνει σημαντικά από εκείνη
των ανθρώπων. Στις περισσότερες μελέτες, η αναισθησία πραγματοποιήθηκε χωρίς χειρουργική
διέγερση. Η φυσιολογική παρακολούθηση και ο έλεγχος της ομοιόστασης ήταν κάτω από τα
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προκλινικά και τα κλινικά πρότυπα σε πολλές μελέτες. Η διάρκεια και η συχνότητα έκθεσης και οι
δόσεις αναισθησίας ήταν συχνά πολύ υψηλότερες από ό, τι στην κλινική ρουτίνα.
Σε μελέτες που μιμούνται περισσότερο το κλινικό περιβάλλον, τα αποτελέσματα
υποδηλώνουν ότι η νευρολογική έκβαση δεν επηρεάστηκε από την έκθεση του εμβρύου σε μητρική
αναισθησία. Αυτή η συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση υποδηλώνουν ότι η
νευροτοξικότητα που προκαλείται από αναισθησία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι ένα
σταθερό εύρημα σε εργαστηριακές συνθήκες. Τα νευροαναπτυξιακά αποτελέσματα είναι πολύ
μικρότερα σε μοντέλα που μιμούνται τυπικές κλινικές καταστάσεις και εφαρμόζουν πρότυπα
παρακολούθησης ρουτίνας. Απαιτούνται κλινικές μελέτες παρατήρησης για επιβεβαίωση.
Οι μελλοντικές μελέτες σε ζώα θα πρέπει να επικεντρώνονται σε μοντέλα που αντανακλούν
κατάλληλα τυπικές κλινικές καταστάσεις, εφαρμόζουν χειρουργική διέγερση και χρησιμοποιούν
φυσιολογικό monitoring. Ενδεικτικά αναφέρεται στις πειραματικές μελέτες ότι για πτητικά
αναισθητικά, διαπιστώθηκε ότι μόνο επαναλαμβανόμενες εκθέσεις, δόσεις > 1 MAC ή διάρκειες > 3
ωρών οδήγησαν σε νευρολογικές διαταραχές. Αυτό επιβεβαιώνει την προειδοποίηση του FDA κατά
της επαναλαμβανόμενης και μακροχρόνιας χρήσης (ορίζεται ως> 3 ώρες) αναισθησίας σε μικρά
παιδιά και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις, ένα αναισθητικό διάρκειας 3 ωρών σε αρουραίους,
ποντικούς, σε πρωτεύοντα θηλαστικά εκτός ανθρώπου, σε πρόβατα, κουνέλια και ινδικά χοιρίδια
θα αντιστοιχούσε σε 37, 43, 5, 6, 27 και 12 ώρες, αντίστοιχα, αναισθησίας σε ανθρώπους. Επομένως,
ακόμη και στις ομάδες χαμηλής έκθεσης, τα ζώα εκτέθηκαν σε σχετικά μεγαλύτερη διάρκεια
έκθεσης από ό, τι συνήθως συναντάται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης σε έγκυες
γυναίκες. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν διαθέσιμες μελέτες που να διερευνούν το ισοδύναμο ζώων 3
ωρών σε ανθρώπους (15 λεπτά για αρουραίους ή 13 λεπτά για ποντίκια).
Table 1. Affecting factors for placenta transfer of drugs
Increased Transfer

Decreased Transfer

<1000

>1000

Charge of molecule

Uncharged

Charged

Lipid solubility

Lipophilic

Hydrophilic

Higher proportion of un-ionized

Higher proportion of ionized drug

drug in maternal plasma

in maternal plasma

Absent

Present

Albumin (lower binding affinity) ‡

α1-Acid glycoprotein (AAG)

Size: molecular weight (Da)

pH versus drug pKa*

Placental efflux transporter†
proteins (e.g., P-glycoprotein)
Binding protein type

(higher binding affinity)
Free (unbound) drug fraction

High

28

Low

Table 2. The key anaesthetic concerns for non-obstetric surgery during pregnancy
Anaesthetic concern
Maternal safety

Brief description
Physiological changes of pregnancy
Conditions compelling surgery during pregnancy
Placental transfer of drugs
Issue of teratogenicity
Timing of exposure

Fetal safety

Duration/dosage of exposure
FDA pregnancy category
Individual anaesthetic drugs
Maternal factors leading to fetal compromise
Maternal hypoxia
Maternal hyper/hypocarbia
Changes in uterine blood flow

Avoidance and/or treatment

Identification

οf preterm labour/delivery

Management

FDA – Food and Drug Administration

Figure 1. Decision-making algorithm for non-obstetric surgery during pregnancy
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Table 3.

The placenta transfer characteristics of commonly used drugs

Drug
Induction agents
Thiopental
Propofol

Properties

Placental
transfer

Highly lipid soluble, weak acid
Lipid soluble

+++
+++
++++

Quickly cleared by neonate after
delivery
Transient depression of Apgar score and
neurobehavioral effects in neonate
F/M ratio 1.26 within 2 min of iv bolus

+++

Greater sedative effect on neonate if
‑d eliv e
dose
Possible diffusion hypoxia in neonate

Ketamine
Inhalation agents
Volatile
anaesthetics
Nitrous oxide
Opioids
Morphine
Fentanyl
Pethidine

Weak base

Less lipid soluble; but low
‑b in d in g
protein
Lipid soluble

++

Remifentanil

Only 50% plasma protein bound

+

Highly lipid soluble; low molecular
weight

++

+++
++

Naloxone

+++

Benzodiazepine

Highly lipid soluble

NM blockers

Large molecules; poorly lipid soluble;
highly ionised

Anticholinergics
Atropine

Neostigmine

Fully ionised; quaternary
compound
Quaternary ammonium

Local anaesthetics
Lignocaine
Bupivacaine;
ropivacaine

Glycopyrrolate

+++

Lipid soluble; tertiary amine

Remarks

Prolonged neonatal depression due to
‑life
increased - half
and its metabolite
‑ no
No adverse effects as rapidly
metabolised by fetus
Though short‑term safety of naloxone is
well documented, it should be used
only in cases of absolute or relative
maternal opioid overdose
More neonatal depression; midazolam ‑
less placental transfer than diazepam
No significant clinical effects on foetus

++
‑ am ‑
+++

May cause foetal bradycardia; hence it is
- compound; but a small molecule better
to add atropine to neostigmine in incidental surgery during pregnancy

Less lipid soluble; low protein

++

Can accumulate in the foetus due to ‘ion
trapping’ if the foetus becomes acidotic

Highly lipid soluble; but high protein
binding

++

F/M – Foetal/maternal; NM – Neuromuscular
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΚΕΤΟ
Χατζόπουλος ΜΑΝΩΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους στη γη, ο πόνος κατά τον τοκετό συνοδεύει το
θαύμα της ζωής που εκδηλώνεται με τη γέννηση ενός παιδιού. Είναι χαρακτηριστικό το δέος που
προκάλεσε ανά τους αιώνες η ένταση του πόνου μιας γυναίκας που βρίσκεται σε τοκετό, ώστε αυτό
προκειμένου να εξηγηθεί, αποδόθηκε σε θεϊκή τιμωρία, όπως καταγράφεται στις Βιβλικές αναφορές
για την αποπομπή των Πρωτόπλαστων από τον Παράδεισο. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής
εξέλιξης, ο άνθρωπος προσπάθησε με όποιες ιατρικές γνώσεις είχε να ανακουφίσει την
εγκυμονούσα γυναίκα που γεννά.
ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
Ο τοκετός χαρακτηρίζεται από επώδυνες, προοδευτικές συσπάσεις της μήτρας, οι οποίες
προκαλούν διαστολή και εξάλειψη του τραχήλου, κάθοδο και έξοδο του εμβρύου και του
πλακούντα μέσα από το γενετήσιο κανάλι. Έχουμε τέσσερα στάδια τοκετού:
1. Εξάλειψη τραχήλου, ολοκλήρωση διαστολής μέχρι τα 10 cm
2. Εξωθήσεις επιτόκου, περινεοτομή, έξοδος του εμβρύου
3. Αποβολή ή απομάκρυνση του πλακούντα
4. Τελειώνει μία (1) ώρα μετά τον τοκετό.
Στο πρώτο στάδιο του τοκετού ο πόνος προέρχεται από συσπάσεις της μήτρας που προκαλούν
εξάλειψη της γωνίας τραχήλου-μήτρας και διαστολή-διάταση-εξάλειψη του τραχήλου. Η δύναμη
των συσπάσεων της μήτρας ασκεί πίεση στις νευρικές απολήξεις ανάμεσα στις μυϊκές ίνες του
σώματος και της βάσης της μήτρας και προκαλεί φλεγμονώδεις αλλαγές μέσα στο μυϊκό υπόστρωμα
της μήτρας. Άλλες αιτίες πόνου είναι η σύσπαση του ισχαιμικού μυομητρίου και η αγγειοσύσπαση
από τη συμπαθητική υπερδραστηριότητα. Η βλάβη των ιστών και οι συσπάσεις αυξάνουν την
ετοιμότητα για αντίδραση τόσο του περιφερικού, όσο και του κεντρικού νευρικού συστήματος
(ευαισθητοποίηση).
Η περιφερική ευαισθητοποίηση μειώνει την ουδό ερεθισμού των προσαγωγών τελικών νευρικών
απολήξεων του πόνου. Η κεντρική ευαισθητοποίηση προκαλεί αύξηση της διεγερσιμότητας των
ραχιαίων νευρώνων Ο παραγόμενος πόνος γίνεται αισθητός ανάμεσα στον ομφαλό και στην ηβική
σύμφυση και στη ράχη στο ύψος του ιερού οστού. Είναι άθροισμα του οξύ εν τω βάθει και επιπολής
σωματικού πόνου από τις αρθρώσεις της πυέλου, τον κόλπο και το περίνεο, του οξύ σπλαχνικού
πόνου από τη μήτρα και τον τράχηλο και τέλος του πόνου από το δέρμα, τους μύες του κοιλιακού
τοιχώματος και της πλάτης. Οξεία καταστροφή ιστών όπως αυτή που συμβαίνει στον τοκετό
προκαλεί πρωτογενή και δευτερογενή υπεραλγησία:
 Πρωτογενής υπεραλγησία συμβαίνει στο σημείο τραυματισμού και προκαλείται από
ευαισθητοποίηση των περιφερικών αισθητικών υποδοχέων των Αδ και C ινών.
 Δευτερογενής υπεραλγησία συμβαίνει μακριά από το σημείο τραυματισμού και προκαλείται από
κεντρική ευαισθητοποίηση προτρέποντας τις ευαισθητοποιημένες νευρικές ίνες Αβ να παράγουν
πόνο. Η κεντρική και η περιφερική υπεραλγησία στον τοκετό εξασθενεί, καθώς οι σπλαχνικοί και
οι σωματικοί ιστοί επουλώνονται.

32

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
1. Νευροχημικοί Παράγοντες
 Η εγκυμοσύνη συνδέεται με αυξημένη αντοχή στον πόνο, η οποία οφείλεται σε αυξημένες
συγκεντρώσεις β-ενδορφινών στο πλάσμα, καθώς και σε χαμηλές συγκεντρώσεις ουσίας P
(νευροπεπτίδιο) στο πλάσμα.
 Κλινικά, οι έγκυες γυναίκες χρειάζονται 30% λιγότερα τοπικά αναισθητικά. Αυτό σχετίζεται με
αυξημένη ευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά, αλλά και σε αλλαγές στην αντοχή στον πόνο.
 Η αυξημένη ευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά αλλά και στα φάρμακα της γενικής αναισθησίας,
μπορεί να οφείλεται σε:
- άμεση επίδραση της προγεστερόνης στη διεγερσιμότητα του νευρώνα
- έμμεση δράση νευροδιαβιβαστών
- αύξηση του αναλγητικού αποτελέσματος από τα ενδογενή οπιοειδή
- αυξημένη διαπερατότητα του έλυτρου του νεύρου στα τοπικά αναισθητικά
- μεταβολές της φαρμακοκινητικής- φαρμαοδυναμικής της εγκύου
2. Μαιευτικοί Παράγοντες
 Οι πρωτοτόκες γυναίκες έχουν πιο έντονους πόνους, μεγαλύτερης διάρκειας τοκετούς και
καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες αναλγητικών από ό,τι οι πολύτοκες.
 Η αύξηση της διαστολής του τραχήλου καθορίζει την ένταση του πόνου (περισσότερο στα 8-10cm)
 Το ιστορικό της δυσμηνόρροιας και οσφυαλγίας σχετίζονται με την ένταση του πόνου στον
τοκετό, ενώ ο ρόλος της οξυτοκίνης και της θέσης του εμβρύου είναι αμφιλεγόμενος.
3.Φυσικοί - Χημικοί Παράγοντες
 Η εγκυμοσύνη επηρεάζει την κατανομή των τοπικών αναισθητικών μέσα στον επισκληρίδιο και
υπαραχνοειδή χώρο.
 Η μειωμένη κύφωση της ΘΜΣΣ και η μεταβολή της λόρδωσης της ΟΜΣΣ αυξάνουν την
κεφαλική διασπορά των ΤΑ στη ραχιαία αναισθησία.
 Το pH του ΕΝΥ είναι αυξημένο στο 2ο-3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης (7,33-7,34 αντί για 7,30 στις
μη εγκύους). Το υψηλό pH αυξάνει το ποσοστό του μη ιονισμένου φαρμάκου, άρα αυξάνει και το
βαθμό διάχυσης ανάμεσα στο νευρικό έλυτρο και τη μεμβράνη, οδηγώντας με αυτόν τον τρόπο σε
ταχύτερη έναρξη του αποκλεισμού. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι οι μεταβολές του pH στο ΕΝΥ,
δεν επηρεάζουν την κατανομή του ραχιαίου αποκλεισμού.
4. Δημογραφικοί Παράγοντες
Υπάρχουν έντονες διαφορές στην αντίληψη του πόνου ανάμεσα σε διαφορετικές πολιτισμικές
ομάδες. Κάθε επίτοκος μπορεί να έχει διαφορετικό υπόβαθρο, προσωπικότητα, θρήσκευμα,
προηγούμενη εμπειρία και προσδοκία, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη του
πόνου. Έρευνες έχουν δείξει ότι:
 Η ηλικία μειώνει την αντίληψη του πόνου.
 Οι Αμερικανίδες αναμένουν πως ο τοκετός θα είναι περισσότερο επώδυνος από ότι πιστεύουν οι
Ολλανδέζες.
 Οι καθολικές επίτοκες αναφέρουν λιγότερο πόνο από ότι οι προτεστάντισσες ή αυτές που δεν
δηλώνουν θρήσκευμα.
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5. Άγχος
Μη εκπαιδευμένες πρωτότοκες αναφέρουν σοβαρότερο πόνο τοκετού από αυτές που
παρακολουθούν μαθήματα. Οι μηχανισμοί επίδρασης του άγχους στον πόνο είναι αμφιλεγόμενοι.
Το άγχος και το στρες προκαλούν απελευθέρωση επινεφρίνης, η οποία ευαισθητοποιεί ή
ενεργοποιεί άμεσα περιφερικούς υποδοχείς πόνου. Αντίστροφα, το άγχος μπορεί να προκαλέσει
μειωμένη αντίληψη πόνου λόγω απόσπασης της προσοχής από το επώδυνο ερέθισμα.
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΚΕΤΟΣ
Η χορήγηση υγρών πριν από περιοχική αναισθησία παροδικά μειώνει τη δραστηριότητα της
μήτρας. Ένα λίτρο N/S μειώνει τη δραστηριότητα της μήτρας για 10-20 λεπτά. Γρήγορη αύξηση
του ενδοαγγειακού όγκου προκαλεί απότομη απελευθέρωση ANP (Κολπικό Νατριουρητικό
Πεπτίδιο) ή έχει άμεση μηχανική δράση στο αγγειακό δίκτυο της μήτρας, προκαλώντας τοπική
απελευθέρωση ενδοθηλιακών αγγειοδραστικών πεπτιδίων. To ANP θεωρείται ισχυρός αναστολέας
των συσπάσεων της μήτρας.
Στο πρώτο στάδιο τοκετού, η επισκληρίδιος αναλγησία δεν μειώνει τη συσταλτικότητα της
μήτρας, αλλά επιβραδύνει τη διαστολή του τραχήλου. Στο δεύτερο στάδιο του τοκετού έχει
αποδεχθεί ότι η επισκληρίδιος αναλγησία μειώνει την ενδογενή παραγωγή οξυτοκίνης
(αντανακλαστικό ferguson) και μειώνει τη συσταλτικότητα της μήτρας. Έχει διαπιστωθεί ότι ο
κινητικός αποκλεισμός που οφείλεται σε επισκληρίδιο αναλγησία μειώνει την προσπάθεια της
μητέρας κατά την εξώθηση και προκαλεί χαλάρωση του πυελικού εδάφους, το οποίο προδιαθέτει
για κακή θέση της κεφαλής του εμβρύου.
Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
Ο πόνος του τοκετού δεν ωφελεί κανένα. Οι γυναίκες δε θέλουν, ούτε οφείλουν να βιώσουν τον
πόνο του τοκετού. Δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι ο πόνος κορυφώνει την εμπειρία του
τοκετού. Άλλοι φοβούνται ότι η επαρκής αναλγησία θα επιβραδύνει την εξέλιξη του τοκετού.
Επιπλέον ο πόνος τοκετού ο οποίος δεν αντιμετωπίστηκε σωστά, θεωρείται αιτία χρόνιου πόνου,
αιτία συνδρόμου stress μετά από τοκετό και επιπλέον αιτία ανεπιθύμητων ψυχολογικών επιπτώσεων
στην επίτοκο.
Ο στόχος του αναισθησιολόγου είναι αξιοποιώντας τις νέες γνώσεις για τη φυσιολογία του
πόνου και τις στρατηγικές αναλγησίας, να κατορθώσει να παρέχει αποτελεσματική αναλγησία στην
επίτοκο, χωρίς να επιβαρύνει την εξέλιξη του τοκετού ή το ίδιο το έμβρυο.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
Μη φαρμακευτικές → Συμπληρωματικές/εναλλακτικές/τεχνικές
εισπνεόμενα
Μη περιοχικές τεχνικές

οπιοειδή-(PCA)
συστημ. αναλγησία
μη οπιοειδή

Φαρμακευτικές
Επισκληρίδιο
Περιοχικές τεχνικές

CSE
Spinal
Continuous spinal
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Πολλές γυναίκες επιθυμούν να αποφύγουν φαρμακευτικές μεθόδους ανακούφισης του πόνου
κατά τον τοκετό, το οποίο επηρεάζεται από μία ποικιλία παραγόντων κουλτούρας και γεωγραφικής
περιοχής.
Συμπληρωματικές/εναλλακτικές τεχνικές έχουν γίνει αυξανόμενα δημοφιλείς σε όλο τον
κόσμο, ιδιαίτερα ανάμεσα σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.
Οι συμπληρωματικές/εναλλακτικές τεχνικές για αναλγησία τοκετού που ταξινομούνται σε
ψυχολογικές, εναλλακτικές και φυσικές και περιγράφονται στον πίνακα. Το πλεονέκτημα αυτών
των τεχνικών είναι ότι μπορούν να διδαχθούν στις γυναίκες μέσα από το διαδίκτυο και να γίνουν
ευρέως προσβάσιμες σε μεγάλο αριθμό ατόμων. Συνήθως είναι χαμηλού κόστους, χαμηλής
αξιοπιστίας, εύκολης εφαρμογής, αλλά χρειάζονται παρακολούθηση για τυχόν παρενέργειες από
ακατάλληλη εφαρμογή τους.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ
Τεχνικές αναπνοής
Ψυχολογικές

Ύπνωση
Yoga
Τεχνικές χαλάρωσης-μουσική
Αρωματοθεραπεία

Συμπληρωματικές/εναλλακτικές Εναλλακτικές
τεχνικές αναλγησίας τοκετού

Ομοιοπαθητική
Βελονισμό
TENS

Φυσικές

Εμβύθιση σε νερό
Μαλαξοθεραπεία
Μπάλες τοκετού

ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΠΟΝΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
Τεχνικές Προετοιμασίας Επιτόκου – Αναπνοής
 Μέθοδος Dick-Read, ΗΠΑ
 Μέθοδος ψυχοπροφύλαξης (Nikolayev,1954, Ρωσία)
 Μέθοδος Fernard-Lamaze (Γαλλία)
 Μέθοδος Bradley (1940, ΗΠΑ)
Οι πρωτότοκες που εκπαιδεύονται με την τεχνική Lamage χρειάζονται λιγότερα ναρκωτικά και
κεντρικούς νευρικούς αποκλεισμούς και έχουν μεγαλύτερη συχνότητα φυσιολογικών τοκετών, σε
σχέση με άλλες τεχνικές.
Πρωτότοκες, οι οποίες είχαν κάνει εκπαίδευση τοκετού, είχαν μικρότερη βαθμολογία στις
κλίμακες πόνου, από άλλες που δεν εκπαιδεύτηκαν, αν και τελικά ένα ποσοστό 81% επέλεξε την
επισκληρίδιο αναλγησία.
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 Τεχνική της ύπνωσης
Έχει εφαρμοστεί παλαιότερα για πολύ καιρό με σκοπό να ανακουφίσει τους πόνους του τοκετού.
Πλεονεκτεί στο ότι διατηρεί τα αντανακλαστικά του αεραγωγού, μειώνει την αντίληψη του πόνου
και δεν προκαλεί υποαερισμό. Επίσης, δεν προκαλεί υπόταση ούτε μειωμένη κυκλοφορία
πλακούντα όπως και δεν προκαλεί κνησμό και ναυτία. Η ύπνωση σε συνδυασμό με εκπαίδευση
τοκετού μειώνει σημαντικά τον πόνο σε δεκτικούς ασθενείς, συντομεύει το πρώτο στάδιο του
τοκετού, απαιτεί λιγότερα φάρμακα, προκαλεί περισσότερο συχνά αυτόματους τοκετούς. Επίσης, τα
νεογνά έχουν καλύτερα Apgar score. Τέλος, αναφέρονται μικρότερα ποσοστά κατάθλιψης λοχείας.
Αντενδείξεις: ιστορικό ψύχωσης της επιτόκου-οριακή δομή προσωπικότητας της επιτόκου και
υπερέμεση α΄ τριμήνου.
 Τεχνικές χαλάρωσης
Σχετίστηκαν με μειωμένη ένταση πόνου κατά τον τοκετό, μεγαλύτερη ανακούφιση αλλά όχι
συνολικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη συνολική εμπειρία του τοκετού, εκτός από τη Yoga.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η μουσική και οι τεχνικές χαλάρωσης μειώνουν σημαντικά την
υπερένταση λόγω stress. Σε πρόσφατη μελέτη τύπου Cohrane η μουσική βρέθηκε να σχετίζεται με
χαμηλή ένταση πόνου στη λανθάνουσα φάση και δεν υπάρχει ισχυρή απόδειξη για μείωση του
πόνου τοκετού κατά την οξεία φάση.
 Εναλλακτικές τεχνικές
Στις εναλλακτικές τεχνικές η αρωματοθεραπεία στηρίζεται στην θεωρία ότι τα έλαια
αυξάνουν την παραγωγή κατασταλτικών και χαλαρωτικών νευροδιαβιβαστών. Παρόλα αυτά μια
συστηματική αναθεωρητική μελέτη δεν έδειξε διαφορά στην ένταση του πόνου κατά τη διάρκεια
του τοκετού με την χρήση αρωματοθεραπείας.
 Βελονισμός
Παρέχει μερική ανακούφιση από τον πόνο, 40-80% των επιτόκων όμως ζητούν επιπλέον
αναλγησία. Συντομεύει τη διάρκεια του πρώτου σταδίου του τοκετού, παρέχεται αναλγησία
απρόβλεπτη, διαλείπουσα και απαιτείται χρόνος για την τοποθέτηση των βελονών, οι οποίες
ενδέχεται να μετακινηθούν. Για αυτόν τον λόγο οι κινήσεις της επιτόκου περιορίζονται σημαντικά.
 Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευρικός Αποκλεισμός (TENS)
Πραγματοποιείται με δύο ζευγάρια ηλεκτροδίων που τοποθετούνται παρασπονδυλικά στα
επίπεδα Θ10-Ο1 και Ι2-Ι4. Η ένταση ποικίλει από 0-220 V και η συχνότητα από 40-150 Hz.
Συνήθως παρέχει ανακούφιση από πόνο στο α΄ στάδιο του τοκετού. Μειώνει τις απαιτήσεις σε
οπιοειδή και συντομεύει το α΄ στάδιο του τοκετού. Είναι τεχνική ασφαλής, μη επεμβατική, άμεσα
αναστρέψιμη και εύκολα εφαρμόζεται από εκπαιδευμένη μαία.
 Εμβύθιση σε νερό
Αυτή η τεχνική έχει μακρά ιστορία εφαρμογής στον τοκετό, σε κάθε στάδιο τοκετού και με
μεγάλη διάρκεια εφαρμογής. Ο προτεινόμενος μηχανισμός ανακούφισης είναι η αύξηση αιμάτωσης
της μήτρας που προκαλεί παραγωγή ενδορφινών και οξυτοκίνης, αυξάνοντας την ανακούφιση της
επιτόκου. Μια μετα-ανάλυση 12 μελετών (n=3.243) έδειξε ότι οι γυναίκες που έκαναν χρήση της
εμβύθισης βίωσαν λιγότερο πόνο. Υπήρξε επίσης μείωση της διάρκειας του πρώτου σταδίου του
τοκετού και ζητήθηκε λιγότερο συχνά επισκληρίδιος αναλγησία σε σχέση με τις επίτοκες που δεν
έκαναν εμβύθιση στο νερό. Δεν υπήρχε διαφορά στη συχνότητα τεχνικών κολπικού τοκετού με
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χρήση εργαλείων, στη συχνότητα καισαρικής τομής, στη χρήση οξυτοκίνης, στο τραύμα περινέου ή
σε μόλυνση της επιτόκου. Συνιστάται ωριαίος έλεγχος της θερμοκρασίας νερού, ώστε να νιώθει
άνετα η επίτοκος και να μην ανεβάσει θερμοκρασία σώματος. Η θερμοκρασία νερού δεν πρέπει να
υπερβαίνει τους 37,5 οC.
 Mπάλες τοκετού και θέση επιτόκου
Η επίτοκος κάθεται σε λαστιχένια μπάλα σε όρθια θέση. Μια τυχαιοποιημένη μελέτη RCT
(n=188) έδειξε 30-40% μείωση του πόνου μετά από πρόγραμμα ασκήσεων πάνω στην μπάλα
τοκετού. Οι επίτοκες είχαν συντομότερο πρώτο στάδιο τοκετού, λιγότερες απαιτήσεις για
επισκληρίδιο αναλγησία και λιγότερες καισαρικές τομές. Υπάρχει γενικά περιορισμένη μαρτυρία
της χρήσης της μπάλας τοκετού στην πρόληψη τοκετού και τίθεται και θέμα ασφάλειας της
επιτόκου λόγω ενδεχόμενων πτώσεων.
Σχετικά με την όρθια θέση της επιτόκου μια μελέτη Cohrane (n=5518) υποστήριξε τη λήψη
όρθιας θέσης στον τοκετό δείχνοντας μείωση των απαιτήσεων αναλγησίας, συντομότερο πρώτο
στάδιο τοκετού κατά 1 ώρα και 20 λεπτά και μείωση στη συχνότητα καισαρικών τομών. Επιπλέον η
όρθια θέση φαίνεται να μειώνει το δεύτερο στάδιο τοκετού, να οδηγεί σε λιγότερους τοκετούς με
χρήση εργαλείων και τομές περινέου, αλλά υπάρχει αυξημένη απώλεια αίματος κατά τον τοκετό.
Επειδή η εμπειρία της γυναίκας για τον πόνο τοκετού είναι τόσο μοναδική, ώστε παρ’ολη την
έλλειψη επαρκών αποδείξεων, ο παράγοντας επίδρασης μιας συγκεκριμένης εναλλακτικής τεχνικής
ξεχωριστά σε κάθε επίτοκο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη πάντα, εφόσον είναι δυνατό να εκτελεστεί.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Χρήση αναισθητικών αερίων
Είναι μια δημοφιλής τεχνική σε Ευρώπη και Καναδά. Το πρωτοοξείδιο του αζώτου (N2O) σε
πυκνότητα 50% μαζί με το οξυγόνο (Ο2) θεωρείται αέριο εκλογής. Χρησιμοποιείται η ειδική
συσκευή Entonox για την εφαρμογή του. Στην Αγγλία χορηγείται από μαίες χωρίς την παρουσία
γιατρού. Συνήθως δεν παρέχει πλήρη ανακούφιση από σοβαρό πόνο τοκετού αλλά εξασφαλίζει
ουσιώδη αναλγησία και συνεργασία με τη μητέρα. Διαπιστώθηκε ότι παρέχει ικανοποιητική
αναλγησία στο 50% των επιτόκων. Η επίτοκος αναπνέει μόλις νιώσει τη σύσπαση.
Περιορισμοί της χρήσης: Μόλυνση της αίθουσας τοκετού, υποξαιμία της επιτόκου.
Επιπτώσεις στην επίτοκο
 Καμία μεταβολή στη δραστηριότητα της μήτρας
 Ήπια καταστολή του μυοκαρδίου.
 Διέγερση του συμπαθητικού συστήματος της επιτόκου προκαλεί αύξηση των περιφερικών
αντιστάσεων, της αρτηριακής πίεσης και της εγκεφαλικής αιματικής ροής της εγκύου αλλά και
του νεογνού
Επιπτώσεις στο νεογνό
 Ελάχιστος μεταβολισμός του πρωτοξειδίου, το οποίο αποβάλλεται μέσω των πνευμόνων σε λίγα
λεπτά μετά τον τοκετό
 Καμία επίπτωση στην αναπνοή και στη συμπεριφορά του νεογνού
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Χρήση αλογονομένων παραγόντων
Οι αλογονομένοι παράγοντες προκαλούν δοσοεξαρτώμενη μυοχάλαση στο μυομήτριο. Σε
συγκέντρωση 0,5 MAC για το ισοφλουράνιο και 0,8 MAC για το σεβοφλουράνιο μειώνεται η
αυτόματη σύσπαση της μήτρας, αλλά διατηρείται η αντίδραση της μήτρας στην ωξυτοκίνη.
Παρέχουν καλύτερη αναλγησία και καταστολή αλλά και αμνησία στην επίτοκο.
Συστηματική Χορήγηση Οπιοειδών στη Μαιευτική
Ιστορικά η συστηματική χορήγηση οπιοειδών εφαρμόζεται στη μαιευτική από το 1847. Οι λόγοι
που ακόμα χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
 Είναι απλά στη χρήση και δεν απαιτούν αναισθησιολόγο
 Χρειάζονται ελάχιστο monitoring
 Έχουν χαμηλή συχνότητα επιπλοκών
 Οι κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι
 Η περιοχική αναισθησία μπορεί να αντενδείκνυται
 Φόβος ή άρνηση της επιτόκου για περιοχική αναισθησία
Μειονεκτήματα:
 Σπάνια παρέχουν πλήρη αναλγησία
 Προκαλούν υπνηλία και πιθανή αναπνευστική καταστολή σε επίτοκο-νεογνό
 Προκαλούν καθυστερημένη γαστρική κένωση, ναυτία, εμετό
 Έχουν συνδεθεί με αλλοιώσεις καρδιακής συχνότητας του εμβρύου
Ο καλύτερος τρόπος χορήγησης θεωρείται ο ενδοφλέβιος, ελεγχόμενος από την επίτοκο (PCA).
Πλεονεκτήματα:
 Καλύτερη αναλγησία με μικρότερες δόσεις
 Χαμηλότερος κίνδυνος αναπνευστικής καταστολής της εγκύου
 Μικρότερη δόση μεταφέρεται στο έμβρυο
 Μειωμένη συχνότητα ναυτίας, εμέτου
 Μεγαλύτερη ικανοποίηση επιτόκου
 Σταθερή συγκέντρωση του οπιοειδούς στο πλάσμα της επιτόκου και άρα σταθερή αναλγησία.
Πεθιδίνη
Είναι το πιο συχνά χορηγούμενο αναλγητικό. Δίνεται κάθε δύο με τέσσερις ώρες 25 με 50 mg iv
ή 50 με 100 mg im. Η έναρξη δράσης είναι 5 λεπτά μετά από iv χορήγηση και 45 λεπτά μετά από im
χορήγηση. Έχει χρόνο ημίσειας ζωής 2,5 ώρες για τη μητέρα και 20 ώρες για το παιδί. Έχει
ενεργούς μεταβολίτες, την νορπεθιδίνη (χρόνο ημίσειας ζωής 60 ώρες για το νεογνό). Η
αναπνευστική καταστολή του νεογνού που οφείλεται στην πεθιδίνη σχετίζεται με το χρονικό
διάστημα μεταξύ της χορήγησης στη μητέρα και του τοκετού. Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει όταν
η χορήγηση γίνει 2-3 ώρες πριν τον τοκετό.
Ρεμιφεντανίλη
Είναι ένα καινούργιο οπιοειδές με πολύ σύντομο χρόνο ημίσειας ζωής λόγω του γρήγορου
μεταβολισμού από τις εστεράσες της εγκύου και του νεογνού. Με τις ιδιότητές του πλησιάζει το
ιδανικό αναλγητικό του τοκετού όπως περιγράφηκε από τον Cambell το 2003:
 Μητρική-εμβρυϊκή ασφάλεια
 Ευκολία χορήγησης
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 Αναλγησία συνεχή, ελεγχόμενη, με γρήγορη έναρξη στη μητέρα κατά τη διάρκεια του α΄ και του
β΄ σταδίου του τοκετού
 Αποφυγή κινητικού αποκλεισμού της επιτόκου, διευκόλυνση κινητοποίησης και λήψης διαφόρων
θέσεων τοκετού
 Διατήρηση του μυϊκού τόνου για εξώθηση
 Δυνατότητα για εύκολη, συμπληρωματική χορήγησης αναλγησίας
Η χρήση της ρεμιφεντανίλης απέτυχε αρχικά να αντιμετωπίσει τον πόνο του τοκετού γιατί σε
εφάπαξ χορήγηση χρειάζονται 20 με 30 sec για να φτάσει στον εγκέφαλο και 1,3 min για να αρχίσει
να δρα. Τελικά, η σύσπαση της μήτρας σταματούσε και στη συνέχεια το φάρμακο μεταβολιζόταν
χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Διαπιστώθηκε ότι με συνεχή χορήγηση μέσω ηλεκτρονικής αντλίας με δόση 0,025-0,05
γ/kgr/min και εφάπαξ δόση 0,25-0,5 γ/kgr/min ανά 5 με 10 λεπτά, είχαμε άριστα αποτελέσματα
στην αντιμετώπιση των πόνων των συσπάσεων. Συστήνεται το monitoring της επιτόκου να
περιλαμβάνει SPO2, συχνότητα αναπνοών και μη αιματηρή μέτρηση πίεσης (στην επίτοκο
χορηγείται συνεχώς οξυγόνο στα 4 l/min).
Προτεινόμενες οδηγίες για χορήγηση ρεμιφεντανίλης ελεγχόμενη από ασθενή (PCIA)
Προϋποθέσεις

-

Ενημέρωση – συγκατάθεση επιτόκου
Όχι χρήση οπιοειδών της τελευταίες 4 ώρες
Ύπαρξη αποκλειστικής iv οδού για ρεμιφεντανίλη

PCIA πρωτόκολλο

-

PCIA bolus 0,25 γ/kg
Μεσοδιάστημα: 2 min

Συνεχή παρακολούθηση

-

SpO2
Νοσηλευτική επίβλεψη 1 μαία / 1 επίτοκο
Αναπνευστική συχνότητα επιτόκου

Παρακολούθηση ανά 30 min

-

Κλίμακα καταστολής
Κλίμακα πόνου

Ενδείξεις για κλήση
αναισθησιολόγου

-

Εντονη καταστολή επιτόκου
Αριθμός αναπνοών < 8/min
SpO2 < 90% στον ατμοσφαιρικό αέρα

Επίσης, συστήνεται στο ενδοφλέβιο σύστημα που παρέχει ρεμιφεντανίλη στην επίτοκο να υπάρχει
βαλβίδα μιας κατεύθυνσης για αποφυγή μεταβολών στις χορηγούμενες συγκεντρώσεις του φαρμάκου.
Ένα σχόλιο στο BMJ το 2018 αναφέρει ότι ο αριθμός των επισκληριδίων στους τοκετούς θα
μπορούσε να υποδιπλασιαστεί από τη χρήση ρεμιφεντανίλης. Η χρήση της ρεμιφεντανίλης με
τεχνική PCA φαίνεται να παρέχει την πιο αποτελεσματική μη νευραξονική αναλγησία τοκετού, με
υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των επιτόκων και επιθυμητές εκβάσεις στους τοκετούς και στα νεογνά.
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ΠΕΡΙΟΧΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑΣ ΤΟΚΕΤΟΥ
Περιφερικοί Νευρικοί Αποκλεισμοί
1. Παρατραχηλικό Block
Εφαρμόζεται από τον γυναικολόγο και έχει αποτέλεσμα στο α΄ στάδιο του τοκετού με πλήρη
ανακούφιση στο 62-80% των περιπτώσεων, μέτρια στο 10-25% και καθόλου στο 5-13%. Δεν
συστήνεται να εκτελεστεί πάνω από 4 φορές μέχρι το τέλος του τοκετού.
Επιπλοκές στην επίτοκο
 Συστηματική τοξική αντίδραση
 Αιμάτωμα στον πλατύ σύνδεσμο της μήτρας.
 Αποκλεισμός του ισχιακού νεύρου
 Μόλυνση-απόστημα (παραμητρίτιδα, υπογλουτιαίο απόστημα)
 Νευροπάθεια - 1 στις 2.000 επίτοκους (τραυματισμός ιερού πλέγματος)
Επιπλοκές στο έμβρυο
 Εμβρυακή αντανακλαστική βραδυκαρδία λόγω
- των χειρισμών του μαιευτήρα για την εκτέλεση του αποκλεισμού
- αυξημένης δραστηριότητας της μήτρας
- άμεσης καταστολής τους ΚΝΣ-μυοκαρδίου του εμβρύου
- αγγειοσύσπασης των μητριαίων αγγείων
2. Οσφυϊκός συμπαθητικός αποκλεισμός
Η εφαρμογή ξεκίνησε το 1933 στις ΗΠΑ. Ο αποκλεισμός μπορεί να είναι χρήσιμος σε ασθενείς
με προηγούμενο χειρουργείο στη σπονδυλική στήλη ή σε ασθενείς που αντενδείκνυται να υποστούν
κεντρικό νευρικό αποκλεισμό.
Αποτελέσματα στην εξέλιξη του τοκετού
 μπορεί να επιταχύνει το α΄ στάδιο του τοκετού
- 5-10 λεπτά μετά την εφαρμογή μπορεί να έχουμε υπερτονία μήτρας
- Μπορεί να μετατραπεί σε κανονικό ένα μη κανονικό μοντέλο μητριαίων συσπάσεων
 σε πρόσφατη τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη οι οσφυικοί συμπαθητικοί αποκλεισμοί σχετίστηκαν
με πιο γρήγορη διαστολή τραχήλου μήτρας, συντόμευση του α΄ και β΄ σταδίου τοκετού και
λιγότερες καισαρικές τομές για δυστοκία από ότι η επισκληρίδιος αναλγησία
Επιπλοκές στην επίτοκο
 Υπόταση: 15-20%
 Συστηματική τοξικότητα με σπασμούς
 Υπαραγχνοειδή ή επισκληρίδιο αναισθησία
 Κινητικό αποκλεισμό κάτω άκρων
 Ολική ραχιαία ανασθησία
Επιπλοκές στο έμβρυο
 Δεν υπάρχουν άμεσες επιπλοκές.
 Αυτός ο αποκλεισμός δεν χρησιμοποιείται συχνά, είναι τεχνικά δύσκολος, προκαλεί δυσφορία
στην επίτοκο κατά την εφαρμογή και παρέχει συγκεκριμένη διάρκεια αναλγησίας εκτός αν
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τοποθετηθούν καθετήρες. Δεν βοηθάει στον πόνο του β΄ σταδίου του τοκετού, δεν προκαλεί
κινητικό αποκλεισμό κάτω άκρων στην επίτοκο και επιπλέον μπορεί να επιταχύνει τον τοκετό.
3. Αποκλεισμός Αιδοιϊκού νεύρου
Η διακολπική προσπέλαση περιγράφηκε το 1954. Παρέχει ανακούφιση στο β΄ στάδιο του
τοκετού, σε τοκετό με χρήση εμβρυουλκών, σε επιδιόρθωση κολπικών ή περινεϊκών ρήξεων. Η
αναλγησία ξεκινάει σε 2-10 λεπτά ανάλογα με το φάρμακο. Παρατείνει ελαφρά το β΄ στάδιο του
τοκετού, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο της χρήσης εργαλείων για την ολοκλήρωση του τοκετού.
Επίδραση στην επίτοκο
 Αποτυχία εφαρμογής
 Τοξικότητα από τοπικό αναισθητικό
 Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα, υπογλουτιαίο απόστημα
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ
Οι κεντρικοί αποκλεισμοί έχουν πολλά πλεονεκτήματα που τους καθιστούν μέθοδο εκλογής για
την παροχή αναλγησίας κατά τον τοκετό. Παρέχουν εξαιρετική αναλγησία καθ’ όλη τη διάρκεια του
τοκετού, εύκολα μετατρέπονται σε χειρουργική αναισθησία και αν εφαρμοστούν σωστά είναι
ασφαλείς και για την επίτοκο και για το έμβρυο.
Οσφυϊκή Επισκληρίδιος
Εφαρμόζεται στα διαστήματα Ο2-Ο3, Ο3-Ο4 και Ο4-Ο5. Χρήσιμη στον προσδιορισμό των
διαστημάτων είναι η γραμμή Tuffier’s που αντιστοιχεί στο σώμα του Ο4 ή στο διάστημα Ο4-Ο5 στο
79% των μη εγκύων γυναικών σε ύπτια θέση. Η προσπέλαση του διαστήματος γίνεται με μέση ή
παράμεση φορά. Στην παράμεση έχουμε μεγαλύτερη πορεία βελόνας αλλά μικρότερη πιθανότητα
τρώσης σκληράς μήνιγγας και μεγαλύτερη ευκολία προώθησης επισκληρίδιου καθετήρα σε
πιθανότερη κεφαλική θέση και με λιγότερες παραισθησίες. Επίσης, στην παράμεση προσπέλαση δεν
χρειάζεται έντονη κάμψη της σπονδυλικής στήλης. Στις παχύσαρκες γυναίκες συστήνεται η καθιστή
θέση.
Η χορήγηση φαρμάκων από τον καθετήρα αρχίζει όταν η διαστολή του τραχήλου είναι 3-4 εκ.
στην πρωτοτόκο και 2-3 εκ. στην πολυτόκο. Η δόση ελέγχου του καθετήρα είναι 7,5-12 mg
Bupivacaine ή 40-60 mg λιδοκαίνης χωρίς αδρεναλίνη, λόγω πιθανής αγγειοσύσπασης του
πλακούντα και τοκόλυσης λόγω β-δράσης στη μήτρα. Κάθε δόση εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή
και παράλληλα προσπαθούμε να αποφύγουμε τον κινητικό αποκλεισμό. Δίνουμε 10 ml Bupivacaine
0,125% ή 10 ml Ropivacaine 0,2%. Μπορούμε να έχουμε συνεχή χορήγηση ή ρυθμιζόμενη από τον
ασθενή (PCEA). Στην περίπτωση αυτή ξεκινούμε με ένα βασικό ρυθμό χορήγησης μείγματος
τοπικού αναισθητικού και οπιοειδούς 6-8 ml/h. Ο ασθενής παίρνει 3-6 ml εφάπαξ κάθε 15-30 λεπτά.
Με τον τρόπο αυτό οι ασθενείς παίρνουν λιγότερο φάρμακο, έχουν παρόμοια επίπεδα αναλγησίας
και ικανοποίησης σε σχέση με τη συνεχή χορήγηση επισκληριδίων διαλυμάτων και καμιά διαφορά
στην έκβαση του τοκετού ή ανάγκη για ιατρική παρέμβαση.
Σε σχέση με την διαλείπουσα χορήγηση αναλγησίας, στην PCEA τεχνική ο έλεγχος του πόνου
και η ικανοποίηση της επιτόκου είναι μεγαλύτερη, αλλά δεν υπάρχει διαφορά στην ποσότητα του
φαρμάκου που χορηγήθηκε.
«Περιπατική» επισκληρίδιος: πρόκειται για επισκληρίδιο αναλγησία επιτόκου με χαμηλή
δόση αναισθητικού η οποία επιτρέπει την κινητοποίηση της επιτόκου. Συγκρινόμενη με την
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παραδοσιακή οσφυϊκή επισκληρίδιο αναλγησία, έδειξε πλεονεκτήματα όπως λιγότερο κινητικό
αποκλεισμό, χαμηλότερη συχνότητα τοκετών με χρήση εργαλείων, μειωμένη ανάγκη για χρήση
ουροκαθετήρα, λιγότερη επίπτωση στην αρτηριακή πίεση της επιτόκου, βελτιωμένη ικανοποίηση
της μητέρας και μειωμένο όγκο εργασίας για το νοσηλευτικό προσωπικό του μαιευτηρίου. Η
περιπατητική επισκληρίδιος μπορεί να ξεκινήσει είτε με απλή επισκληρίδιο είτε με CSE τεχνική, με
τμηματική χαμηλής δόσης επισκληρίδιου χορήγηση αναισθητικού αντί της κλασικής δοκιμαστικής
δόσης ελέγχου (ξυλοκαΐνη-αδρεναλίνη) για αποφυγή μεγαλύτερου συμπαθητικού αποκλεισμού.
Για να βελτιώσουμε την ασφάλεια της επιτόκου, κάνουμε προσεκτική επιλογή των επιτόκων
(αποκλείουμε ακανόνιστη εμβρυική καρδιακή συχνότητα, αιμοδυναμική αστάθεια επιτόκου,
σημαντική αιμορραγία κατά τη διάρκεια τοκετού, ασταθή θέση του εμβρύου στη μήτρα). Επιπλέον,
πριν την έγερση της επιτόκου, εκτιμούμε τον κινητικό αποκλεισμό και την ορθοστατική υπόταση
σύμφωνα με τις οδηγίες:
1. Μέτρηση αρτηριακής πίεσης σε καθιστή και όρθια θέση με διαφορά μέχρι 15% μεταξύ τους.
2. Καμία ζάλη από την μετακίνηση της επιτόκου από καθιστή σε όρθια θέση.
3. Περίπου κανονική αίσθηση των ποδιών στην επίτοκο.
4. Επιτυχής εκτέλεση της δοκιμασίας σκαλιού.
Πρόσθετα στο αναισθητικό διάλυμα της επισκληριδίου
Η προσθήκη οπιοειδών στα τοπικά αναισθητικά αυξάνει τη δράση τους. Προκαλεί καταστολή
στη μητέρα και στο νεογνό καθώς και μεταβολές καρδιακής συχνότητας στο νεογνό. Επίσης,
προκαλεί κνησμό και κατακράτηση ούρων στη μητέρα. Η δόση για την φεντανύλη είναι εφάπαξ 50100 γ και σε συνεχή χορήγηση 2-4 γ/ml διαλύματος τοπικού αναισθητικού.
Η προσθήκη διττανθρακικών επιταχύνει την έναρξη δράσης του τοπικού αναισθητικού και
αυξάνει την ένταση του κινητικού αποκλεισμού. Η δόση είναι σε λιδοκαΐνη 1mEq/10ml και σε
ροπιβακαΐνη 0,1 mEq/10ml διαλύματος τοπικού αναισθητικού.
Η επισκληρίδιος χορήγηση κλονιδίνης αυξάνει τη δράση των τοπικών αναισθητικών (μικρότερη
βαθμολογία στις κλίμακες πόνου, μεγαλύτερη διάρκεια δράσης), χωρίς αύξηση του κινητικού
αποκλεισμού και με ελάχιστες αιμοδυναμικές μεταβολές σε μητέρα και νεογνό. Η καταστολή στη
μητέρα είναι συχνή σε δόση 50-75 γ.
Επιπλοκές επισκληριδίου αναισθησίας
 Υπόταση: συστήνεται καλή ενυδάτωση της επιτόκου με 10-15 ml/kgr κρυσταλλοειδών
διαλυμάτων, τοποθέτηση σε αριστερή πλάγια θέση, χορήγηση αγγειοσυσπαστικών, εφεδρίνης ή
στάγδην διάλυμα φαινυλεφρίνης.
 Τοξικές δράσεις φαρμάκων μετά από ενδοαγγειακή χορήγηση.
 Τρώση σκληράς μήνιγγας (κεφαλαλγία)
 Νευρολογικές επιπλοκές
Αντενδείξεις επισκληριδίου
 Διαταραχές πήξης αίματος
 Υποογκαιμία
 Φλεγμονές στο σημείο παρακέντησης
 Νευρολογική διαταραχή
 Έλλειψη εμπειρίας αναισθησιολόγου
 Άρνηση εγκύου
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Συνδυασμένη ραχιαία-επισκληρίδιος αναλγησία (CSE)
Η τεχνική αυτή συνδυάζει τη γρήγορη έναρξη και την ισχυρή δράση του ΤΑ που έχουμε στη
ραχιαία αναισθησία με την ευελιξία της επισκληριδίου αναλγησίας. Απαιτούνται λιγότερες
ποσότητες ΤΑ ειδικά όταν στο διάλυμα προστίθενται και οπιοειδή, με αποτέλεσμα ηπιότερο
κινητικό αποκλεισμό. Επίσης αναφέρεται σπανιότερη χρήση εμβρυουλκών από τους μαιευτήρες σε
σχέση με την παραδοσιακή επισκληρίδιο. Το ποσοστό της κεφαλαλγίας είναι μικρότερο του 1% Η
συνδυασμένη τεχνική σχετίζεται με μεγαλύτερη αξιοπιστία της θέσεως του επισκληριδίου καθετήρα,
επειδή προαπαιτείται προσεκτική και επιτυχημένη προσπέλαση για την εκτέλεση της ραχιαίας. Στη
CSE αναλγησία αναφέρεται βελτίωση της ποιότητας της επισκληριδίου αναλγησίας, λόγω διαφυγής
μέρους του τοπικού αναισθητικού από την οπή που δημιούργησε η βελόνα της ραχιαίας
αναισθησίας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν καλύτερες απαντήσεις στις οπτικές κλίμακες Πόνου,
μικρότερα ποσοστά μονόπλευρου αποκλεισμού και υψηλότερα επίπεδα αισθητικού αποκλεισμού.
Αυτό συνέβη με βελόνα ραχιαίας 25G, αλλά όχι με βελόνα 27G.
Η Ελεγχόμενη από την επίτοκο Επισκληρίδια Αναλγησία (PCEA) συγκρινόμενη με τη
συνεχή (μέσω αντλίας) επισκληρίδια χορήγηση, έδειξε αυξημένη ικανοποίηση της επιτόκου, μείωση
των επεισοδίων του παροξυσμικού πόνου που απαιτεί παρέμβαση του αναισθησιολόγου, μειωμένη
κατανάλωση τοπικού αναισθητικού και μειωμένο κινητικό αποκλεισμό. Όλα αυτά οφείλονται στην
καλύτερη εξατομίκευση της αναλγησίας, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε συγκεκριμένης επιτόκου.
Η ομάδα της Σιγκαπούρης14 πρόσφατα πρότειναν μία μορφή μέσω computer κλιμακούμενης
PCEA (CI-PCEA) η οποία αποτελείται από μία αντλία PCA συνδεδεμένη με υπολογιστή, ο οποίος
τιτλοποιεί τον ρυθμό συνεχούς χορήγησης βασισμένος στις απαιτήσεις PCEA της επιτόκου.
Φαίνεται ότι με αυτό τον τρόπο αυξάνεται η ικανοποίηση της επιτόκου, μειώνεται η συχνότητα των
επεισοδίων παροξυσμικού πόνου, χωρίς να αυξάνεται η κατανάλωση τοπικού αναισθητικού.
Η τελευταία πρόταση της βιβλιογραφίας αφορά στην αντικατάσταση της συνεχούς χορήγησης
με υποχρεωτικές διαλείπουσες εφάπαξ χορηγήσεις τοπικού αναισθητικού (Programmed Intermitted
Epidural Bolus). Ο λόγος είναι ότι η οδηγός πίεση που απαιτείται για την εφάπαξ χορήγηση οδηγεί
σε πιο ομοιόμορφη κατανομή του ΤΑ στον επισκληρίδιο χώρο, αλλά και πιο ευρεία, γιατί
χρησιμοποιούνται όλες οι οπές του επισκληρίδιου καθετήρα, ενώ σε συνεχή χορήγηση
χρησιμοποιείται μόνο το εγγύς άκρο του καθετήρα.
Βέβαια, η χρήση δύο αντλιών για την χορήγηση PCEA όσο και για την διαλείπουσα
υποχρεωτική χορήγηση καθιστά την μέθοδο πολύπλοκη, με αυξημένη την πιθανότητα λαθών κατά
τη ρύθμιση των αντλιών και επιπλέον αυξάνεται το κόστος εφαρμογής της μεθόδου ανά επίτοκο.
Στα μειονεκτήματα της CSE τεχνικής αναφέρονται οι μεταβολές του εμβρυικού καρδιακού
ρυθμού, η εμβρυική βραδυκαρδία, οι οποίες βέβαια συμβαίνουν σε κάθε τεχνική αποτελεσματικής
αναλγησίας τοκετού λόγω της πτώσης των κατεχολαμινών στο πλάσμα της επιτόκου. Επίσης η
υπόταση που μπορεί να εμφανιστεί στην επίτοκο είναι ήπια, συμβαίνει στα 30 πρώτα λεπτά και
αντιμετωπίζεται με χορήγηση υγρών και αγγειοσυσπαστικών.
Τέλος η αναπνευστική καταστολή της επιτόκου μετά από ενδοραχιαία χορήγηση οπιοειδών,
οφείλεται στην κεφαλική διασπορά του ΤΑ, συμβαίνει στα 30 πρώτα λεπτά και αντιμετωπίζεται με
χορήγηση ναλοξόνης.
Προτεινόμενο σχήμα: 25-50 γ φεντανύλη + 2-4 mg ροπιβακαΐνη με διάρκεια δράσης 60-90 min
και έναρξη δράσης < 5 min. Η διατήρηση συνεχίζεται με διάλυμα ροπιβακαΐνης 0,1-0,2% +
φεντανύλη 2 γ/ml με ρυθμό 0-8 ml/h και bolus δόσεις 4-8 ml και μεσοδιάστημα χορήγησης 5-20
min.
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Συνεχής ραχιαία αναλγησία
Παρέχει εξαιρετική αναλγησία τοκετού και χειρουργική αναισθησία εφόσον χρειαστεί και είναι
πολύ αξιόπιστη και ευέλικτη τεχνική.
Ο φόβος του πονοκεφάλου μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας (PDPH) είναι ο αρχικός
λόγος που δεν χρησιμοποιείται συχνά. Εντούτοις ο σχετικός κίνδυνος αυτής της αντιμετωπίσιμης
επιλογής πρέπει να ζυγιστεί έναντι των πολλών πλεονεκτημάτων σε ιδιαίτερους πληθυσμούς
επιτόκων.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν 20 G επισκληρίδιοι καθετήρες ή και παιδιατρικοί (24G).
Μικροκαθετήρες < 24 G προκαλούν μεγαλύτερη συχνότητα νευρολογικών προβλημάτων, λόγω
ακατάλληλης κατανομής τοπικού αναισθητικού στο ΕΝΥ. Τα μεγαλύτερα μεγέθη καθετήρων έχουν
ευκολότερη αναρρόφηση του ΕΝΥ. Επιβάλλεται να έχουν αυστηρά άσηπτες συνθήκες και σήμανση
του ενδοραχιαίου καθετήρα. Έχει διαπιστωθεί πολύ χαμηλότερη συχνότητα PDPH, εφόσον ο
ενδοραχιαίος καθετήρας παρέμεινε στη θέση του > 24h μετά τον τοκετό απ’ ότι εάν αφαιρούνταν
αμέσως μετά τον τοκετό.
Ενδείξεις:
1. Προηγούμενο χειρουργείο (Σπονδυλοδεσία ΣΣ)
2. Σοβαρή καρδιακή νόσος (ενδείκνυται μόνο χρήση οπιοειδών).
3. Σοβαρή παχυσαρκία (ειδικά γι’αυτήν την ομάδα έχουμε συχνότερα αποτυχημένη
επισκληρίδιο και πιθανότερη απώλεια αεραγωγού κατά την εισαγωγή σε ενδεχόμενη γενική
αναισθησία). Η συχνότητα PDPH είναι χαμηλότερη.
4. Δύσκολη τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα (τυχαία τρώση επί σκληράς μήνιγγας,
δύσκολη ψηλάφηση σπονδυλικής στήλης).
5. Εκτιμώμενη δύσκολη διασωλήνωση (λόγω εξασφάλισης γρήγορης χειρουργικής αναισθησίας).
Αποτυχημένοι επισκληρίδιοι αποκλεισμοί
Η εφαρμογή της επισκληριδίου γίνεται συνήθως σε ήρεμες συνθήκες, εφόσον η επίτοκος
βρίσκεται στην αρχή του τοκετού και οι πόνοι της είναι αραιοί. Πολλές φορές όμως, σε καταστάσεις
γρήγορης εξέλιξης τοκετού, ο αναισθησιολόγος καλείται να εφαρμόσει επισκληρίδιο σε συνθήκες
stress και έλλειψης συνεργασίας από την επίτοκο. Γενικά χρειάζεται πέρα από εμπειρία, ψυχραιμία,
σιγουριά και καλή λεκτική επικοινωνία με την επίτοκο.
Παράγοντες τεχνικής: Οι αποτυχημένοι επισκληρίδιοι αποκλεισμοί μπορεί να οφείλονται σε
παράγοντες τεχνικής, σε παράγοντες καθετήρα ή σε παράγοντες επιτόκου. Οι παράγοντες τεχνικής
αναφέρονται στην επαρκή εμπειρία για την εκτέλεση της επισκληριδίου, στην προώθηση του
επισκληρίδιου καθετήρα στον επισκληρίδιο χώρο πάνω από 5 cm γιατί συνήθως ο καθετήρας θα
βγει εκτός επισκληρίδιου χώρου.
Επιπλέον, η τεχνική απώλειας αντίστασης παίζει ρόλο επειδή η χρήση αέρα οδηγεί σε
ελλειμματικές περιοχές αισθητικότητας και μειωμένη αναλγησία στην επίτοκο. Επίσης, μπορεί να
προκαλέσει πονοκέφαλο στην επίτοκο λόγω ανόδου του αέρα.
Η επιλογή της τεχνικής της συνδυασμένης επισκληριδίου – ραχιαίας (CSE) εξασφαλίζει
ακριβέστερη ανίχνευση του επισκληρίδιου χώρου λόγω της εξόδου ΕΝΥ και επιπλέον έχουμε
καλύτερη τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα στη μέση γραμμή.
Παράγοντες καθετήρα: Οι επισκληρίδιοι καθετήρες με πολλαπλές οπές, έχουν κατηγορηθεί
για υποσκληρίδια χορήγηση τοπικού αναισθητικού με χαρακτηριστική κλινική εικόνα όπως και για
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συχνότερη τρώση αγγείων του επισκληρίδιου χώρου. Οι καθετήρες μιας οπής έχουν κατηγορηθεί
για συχνότερη απόφραξη και μονόπλευρη κατανομή του τοπικού αναισθητικού στον επισκληρίδιο
χώρο.
Παράγονες επιτόκου: Σε δυσπλασία σπονδυλικής στήλης ή σε προηγηθείσα σπονδυλοδεσία,
ενδεχομένως να υπάρχουν συμφύσεις (από προηγούμενες τρώσεις ή τραυματισμούς σκληράς
μήνιγγας) ή ανατομικές ανωμαλίες όπως η plica mediana dorsalis. Όλα τα παραπάνω οδηγούν σε
ελλειμματική και προβληματική εγκατάσταση περιοχικής αναισθησίας.
Σε κάθε περίπτωση βασικός κανόνας της περιοχικής αναισθησίας είναι ότι επί
αμφιβολίας αποτελέσματος επαναλαμβάνουμε την τεχνική, χωρίς να χάνουμε χρόνο και χωρίς
να αγχώνουμε την επίτοκο.
Οσφυαλγία μετά από επισκληρίδιο αναλγησία για τον τοκετό: Συνήθως συμβαίνει
σύντομης διάρκειας (5-7 ημέρες) τοπική ευαισθησία στο σημείο εισόδου της βελόνας στο 50% των
επιτόκων. Εννοείται ότι η επισκληρίδιος αναλγησία δεν προκαλεί πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη.
Τις περισσότερες φορές υπάρχουν ενοχλήματα μυοσκελετικού τύπου λόγω της έντονης εξώθησης
και πολύωρης διαδικασίας τοκετού.
Κεντρικοί Νευρικοί Αποκλεισμοί Καθοδηγούμενοι από Υπερήχους
Η απεικόνιση με υπερήχους εξελίσσεται σε αυξανόμενα δημοφιλές επικουρικό μέσο για
εκτέλεση κεντρικών νευρικών αποκλεισμών. Μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση της μέσης
γραμμής, στον εντοπισμό του επισκληρίδιου χώρου, στον υπολογισμό της απόστασης δέρματος –
ωχρού συνδέσμου, αλλά και στον υπολογισμό της γωνίας εισόδου της επισκληριδίου βελόνας.
H εκτίμηση της σπονδυλικής στήλης με υπερήχους, πριν την εκτέλεση οσφυϊκού αποκλεισμού,
παρέχει στον ειδικό χρήσιμες ανατομικές πληροφορίες οι oποίες θα διευκολύνουν την εκτέλεση
επισκληρίδιου αποκλεισμού όχι μόνο σε υγιείς επίτοκες αλλά και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως
στις παχύσαρκες και στις επίτοκες με σκολίωση σπονδυλικής στήλης.
Έχει καταδειχθεί από μελέτες ότι η υπερηχογραφία ως εκπαιδευτικό εργαλείο βελτιώνει την
καμπύλη εκπαίδευσης στην εκτέλεση επισκληρίδιων αποκλεισμών, αυξάνοντας τη συχνότητα
επιτυχίας αλλά και μειώνοντας τον αριθμό των προσπαθειών ανίχνευσης επισκληρίδιου χώρου αλλά
και επανατοποθέτησης επισκληρίδιου καθετήρα σε περιπτώσεις ατελούς εγκατάστασης νευρικού
αποκλεισμού. Επιπλέον διαφαίνεται να διανοίγονται νέοι ορίζοντες για την ανάπτυξη ενός δείκτη
πρόγνωσης δύσκολης σπονδυλικής στήλης, σε αναλογία με τους δείκτες πρόγνωσης δύσκολου
αεραγωγού.
Γενική αναισθησία
Εξαιτίας του γνωστού κινδύνου για αναγωγή και εισρόφηση στην επίτοκο, η χορήγηση γενικής
αναισθησίας για το 2ο στάδιο το φυσιολογικού τοκετού ενδείκνυται μόνο όταν χρειάζεται κάποια
επείγουσα παρέμβαση. Σε όλες της περιπτώσεις απαιτείται προοξυγόνωση της επιτόκου, ταχεία
εισαγωγή στην αναισθησία με τα γνωστά ενδοφλέβια φάρμακα (πεντοθάλη, προποφόλη,
σουκινιλιχολίνη, ροκουρόνιο) και συνεχής πίεση του κρικοειδούς χονδρού μέχρι τη στιγμή της
διασωλήνωσης. Στο σημείο αυτό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο καινούργιος αναστολέας του
ροκουρονίου ο οποίος δίνει τη δυνατότητα για επαναφορά της αυτόματης αναπνοής μέσα σε 4 min
από τη χορήγηση του.
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Φαρμακογενετική
Αρκετές μελέτες τα τελευταία χρόνια έχουν τονίσει την εμπλοκή του γενετικού πολυμορφισμού
στην αντίληψη του πόνου και στην απάντηση στην φαρμακευτική αγωγή.
Σε δύο μελέτες μαιευτικής αναλγησίας εξετάστηκε το αποτέλεσμα ενός μονού πολυμορφισμού
(Single Nucleotide Polymorphism) 304 A>G (αδενίνη με γουανίνη) που βρίσκεται στο γονίδιο του μ
υποδοχέα των οπιοειδών (OPRM1) και συγκεκριμένα στην απάντηση στην ενδοραχιαία χορήγηση
φαιντανύλης σε επίτοκες. Οι μελέτες έδειξαν ότι η μετάλλαξη αυτή επηρεάζει όχι μόνο την ισχύ της
ενδοραχιαίας φαιντανύλης για την αναλγησία στον τοκετό αλλά επίσης τροποποιεί την αντοχή της
επιτόκου στον πόνο.
Είμαστε ακόμη μακριά από τη χρήση κλινικών εφαρμογών από αυτές τις μελέτες, αλλά
πιστεύουμε ότι μια λεπτομερής γνώση και κατανόηση της φαρμακογενετικής θα βοηθήσει στο
μέλλον τους αναισθησιολόγους που ασχολούνται με μαιευτική αναλγησία να προσαρμόσουν την
τεχνική τους σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε επιτόκου.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Οι κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί φαίνεται να υπερτερούν σε ό,τι αφορά στην αναλγησία του
φυσιολογικού τοκετού. Επίσης η ελεγχόμενη από την επίτοκο χορήγηση ρεμιφεντανύλης δημιουργεί
νέες προοπτικές και δυνατότητες στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή η εφαρμογή
περιοχικής αναισθησίας. Σε κάθε περίπτωση η θέα ενός νεογέννητου στην αγκαλιά μιας ήρεμης και
ευγνωμονούσας μητέρας αποτελεί την καλύτερη επιβράβευση για τον αναισθησιολόγο.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ
Κετικίδου ΕΥΓΕΝΙΑ

ABSTRACT
Anesthesia and analgesia for cesarean section
In Greece, the percentage of cesarean sections , 50%, is amongst the higher in Europe.
The improvement of the outcome in obstetrics is due to many factors. Anesthesia related
mortality is the seventh on the list of causes for maternal mortality. This is mainly because of the
change in anesthetic practice. General anesthesia currently is mostly replaced by regional, and that
means spinal, epidural, combined spinal-epidural.
During pregnancy, labor and delivery, associated physiologic changes of women have to be
completely understood for the safe management of the mother and the child. Respiratory,
cardiovascular and gastrointestinal are the main systems affected that will interfere with anesthesia.
Preoperative evaluation is mandatory even in the most urgent situations. Thorough
examination of the airway is essential in order to be prepared for a difficult airway. Fasting
guidelines must be clear, covering with details every possible condition, because of the risk of
aspiration.
For elective CS, the most appropriate anesthesia is spinal. Simple, quick, most reliable, covers
excellent the needs for CS. The preferred local anesthetics are heavy bupivacaine 0,5% or plain
ropivacaine 0,75% plus opioids morphine 0,1 mg or fentanyl 10-25mcg. The anticipated hypotension
is dealt with vasoactive drugs such as phenylephrine (increments or/and infusions) or ephedrine. In
cases were the sudden drop of pressure from spinal must be avoided, epidural or CSE is used.
General anesthesia is rarely used. It is used whenever regional anesthesia is contraindicated and in
specific emergency cases.
Analgesia after CS is multimodal. Simple analgesics as paracetamol and NSAID, PCA
morphine, epidural infusions, TAP blocks and wound infiltration are the most common methods in use.
Key words: spinal, airway, hypotension, multimodal

Το παρακάτω εδάφιο προέρχεται από την εισαγωγή του «ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ #10 |
ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - SCUC
- GREECE/PHASE II | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016».…Ιστορικό : Η δράση SCUC («Πρόγραμμα Ενίσχυσης
Καθολικής Κάλυψης και Πρόσβασης στην Υγεία» (Strenghthening Capacity for Universal Coverage
- SCUC) βρίσκεται πλέον στη δεύτερη φάση (SCUC2), και ένα από τα θέματα που πρέπει να
αντιμετωπιστούν είναι η συγκριτικά αυξημένη τάση των καισαρικών τομών. Με περίπου 50%, το
ποσοστό των καισαρικών τομών επί του συνολικού αριθμού των γεννήσεων στην Ελλάδα είναι
μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη, με δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις για την ασφάλεια των
ασθενών, την ποιότητα της φροντίδας, την οικονομική προστασία των νοικοκυριών και την
αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων του συστήματος υγείας. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει τη
δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου με σκοπό τον περιορισμό του αριθμού
των περιττών καισαρικών τομών, το οποίο θα αντιμετωπίσει τους παράγοντες που σχετίζονται με τον
υπερβολικά μεγάλο αριθμό τοκετών με καισαρική τομή στην Ελλάδα. Ένα πλαίσιο βασισμένο στην
τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που συνιστά ο ΠΟΥ για την
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προγεννητική και περιγεννητική φροντίδα, αλλά χρήζει σχετικών συμβουλών και συστάσεων
πολιτικής, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία και τις ορθές πρακτικές σε άλλες χώρες της ΕΕ……. 1
Μέσα σε αυτό το κοινωνικό-οικονομικό-επιστημονικό πλαίσιο, σε αυτόν τον ιδιαίτερο
πληθυσμό πρέπει να παρέχεται υψηλού επιπέδου αναισθησιολογική φροντίδα λαμβάνοντας υπόψη
δύο ξεχωριστές παραμέτρους: «ευτυχές γεγονός, επικίνδυνη επέμβαση», «οποιαδήποτε παρέμβαση
έχει αντίκτυπο σε δύο ασθενείς».
Νοσηρότητα και θνησιμότητα στη μαιευτική αναισθησία
Η βελτίωση της έκβασης των μαιευτικών περιστατικών κατά την περιεγχειρητική περίοδο,
οφείλεται σε πολλές παραμέτρους. Η μητρική θνησιμότητα στις ΗΠΑ και στο ΗΒ είναι 1-3
μητρικοί θάνατοι ανά εκατομμύριο κυήσεων. Η μητρική θνησιμότητα ελαττώθηκε θεαματικά ήδη
από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά η μεγάλη μείωση συντελέστηκε μετά το 1980 και αποδίδεται
στη ραγδαία αύξηση της εφαρμογής της περιοχικής αναισθησίας (ΠΑ) στην ΚΤ, βελτίωση της
ασφάλειας των περιοχικών τεχνικών και χρήση αλγορίθμων και συσκευών αερισμού που
εξασφαλίζουν όσο ποτέ άλλοτε την ασφαλή έκβαση της γενικής αναισθησίας (ΓΑ).
Στις ΗΠΑ την περίοδο 1979-1990 παρατηρήθηκε ότι το ποσοστό συνολικής θνητότητας κατά
τη ΓΑ ήταν 16,7 φορές αυξημένο, συγκρινόμενο με αυτό της ΠΑ2. Πάνω από το 50% των θανάτων
οφειλόταν σε προβλήματα διαχείρισης του αεραγωγού (εισρόφηση, αποτυχία διασωλήνωσης,
ανεπαρκής αερισμός, αναπνευστική ανεπάρκεια). Στην έρευνα όμως που ακολούθησε την περίοδο
1997-2002 το ποσοστό μειώθηκε σε 1,7 από 16,7.
Επιπλέον, η ΠΑ στις ΗΠΑ την περίοδο 1999-2002 κάλυπτε ήδη το 93% των ΚΤ. 3
Το MBRRACE-UK (Mothers and Babies Reducing Risk through Audits and Confidential
Enquiries across the UK) που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2014 και καλύπτει μια τριετή
περίοδο 2009-2012, καταλήγει στα ίδια συμπεράσματα όπως και το προηγούμενο του 2006-2008
όπου οι μητρικοί θάνατοι άμεσα σχετιζόμενοι με την αναισθησία κατέχουν την 7η θέση στη
συνολική μητρική θνησιμότητα (διάγραμμα 1). Στα ίδια ακριβώς συμπεράσματα καταλήγει και η
πρόσφατη MBRRACE-UK έρευνα 2012-2014, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2016
(διάγραμμα 2 ).

Διάγραμμα 1: Μητρική θνησιμότητα 2009-2012
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Διάγραμμα 2: Μητρική θνησιμότητα 2012-2014 (ΗΒ).
Οι σκούρες στήλες δηλώνουν τα έμμεσα αίτια θανάτου, οι ανοιχτόχρωμες τα άμεσα αίτια.

Η παχυσαρκία είναι αρκετά συχνή στο μαιευτικό πληθυσμό. Οι παχύσαρκες επίτοκοι (προ
κύησης ΔΒΣ 30 kg/m2) εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα ΚΤ, αποτυχημένες ΠΑ, αυξημένο
ποσοστό αποτυχημένης διασωλήνωσης, δύσκολο αερισμό, και αυξημένη θνησιμότητα κατά την
ΚΤ. Προτείνεται λοιπόν από τα αρχικά στάδια της εγκυμοσύνης επικοινωνία με την
αναισθησιολογική ομάδα ώστε να βελτιστοποιηθεί η αντιμετώπιση της επιτόκου4.
Φυσιολογία της εγκύου σχετιζόμενη με την αναισθησία
Για τη χορήγηση ασφαλούς και αποτελεσματικής αναισθησίας για ΚΤ απαιτείται ενδελεχής
κατανόηση των φυσιολογικών αλλαγών κατά την κύηση και τον τοκετό. Οι αλλαγές που
παρατηρούνται οφείλονται σε ορμονικές μεταβολές, στη μετατόπιση της καμπύλης της
αιμοσφαιρίνης λόγω των αυξημένων αναγκών του εμβρύου και σε μηχανικές δυνάμεις λόγω της
εγκύμονος μήτρας. Αν και κάθε σύστημα επηρεάζεται ξεχωριστά, οι αλλαγές στο καρδιαγγειακό,
το αναπνευστικό, το ΓΕΣ και το νευρικό έχουν ιδιαίτερη σημασία για τον αναισθησιολόγο.
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Οι έγκυες στο τέλος της κύησης εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά δύσκολης διασωλήνωσης
από ότι ο γενικός πληθυσμός. Οι μεγάλοι μαστοί εμποδίζουν την σωστή τοποθέτηση του
λαρυγγοσκοπίου (απαραίτητος ο βοηθός που θα βοηθάει με τους μαστούς). Οι αεραγωγοί
εμφανίζουν κάποιου βαθμού οίδημα που είναι ιδιαίτερα μεγάλο στην προεκλαμψία, γεγονός που
δυσχεραίνει τη λαρυγγοσκόπηση. Προτείνεται η χρήση μικρότερου μεγέθους τραχειοσωλήνα.
Επίσης δε συνίσταται η ρινική διασωλήνωση λόγω του οιδήματος.
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Η κύηση συνοδεύεται από υπεραερισμό που οφείλεται στην αύξηση του αναπνεόμενου
όγκου (κατά 40%) και λιγότερο στην αναπνευστική συχνότητα (15%). Οι αλλαγές αυτές έχουν σαν
αποτέλεσμα την πτώση του PCO2 (32 mmHg ή 4,3 kPa) και μια ελαφριά αναπνευστική αλκάλωση.
Οι μεταβολικές ανάγκες του εμβρύου και του αναπνευστικού έργου καταλήγουν σε αυξημένου
κατανάλωση O2 (μέχρι και 60% κατά τη διάρκεια του τοκετού). Η λειτουργική υπολειπόμενη
χωρητικότητα ελαττώνεται περίπου κατά 20%.
Οι παραπάνω μεταβολές στο αναπνευστικό πρέπει να συνυπολογίζονται κατά τη διάρκεια
της ΓΑ: 1: δύσκολη διασωλήνωση με μικρότερο νούμερο τραχειοσωλήνα, 2: προ-οξυγόνωση είναι
απαραίτητη λόγω του γρήγορου αποκορεσμού που οφείλεται στις αυξημένες ανάγκες και στην
πτώση της ΛΥΧ, 3: διατήρηση ενός «φυσιολογικά» χαμηλού PCO2 κατά τη διάρκεια του
μηχανικού αερισμού, 4: ελαττωμένη ευενδοτότητα που απαιτεί υψηλότερες πιέσεις για τη
διατήρηση επαρκούς αερισμού.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η καρδιακή παροχή αρχίζει να εμφανίζει μετρήσιμη αύξηση μετά την 5η εβδομάδα της
κύησης. Αυτό οφείλεται σε αύξηση του όγκου παλμού, της καρδιακής συχνότητας και μείωση των
περιφερικών αντιστάσεων λόγω της επίδρασης της προγεστερόνης αλλά και του πολλαπλασιασμού
των αγγείων χαμηλής αντίστασης του πλακούντα. Η αιματική ροή στη μήτρα αυξάνει σε
700ml/min στο τέλος της κύησης. Η αρτηριακή πίεση μειώνεται και κυρίως η διαστολική ως και
20%.
Σύνδρομο της κάτω κοίλης φλέβας
Ακόμα από τα πρώιμα στάδια της κύησης της 13ης εβδομάδας, η μήτρα πιέζει την κάτω κοίλη
φλέβα όταν η έγκυος είναι σε ύπτια θέση. Η φλεβική επιστροφή γίνεται μέσω κυρίως του δικτύου
των σπονδυλικών φλεβών προς το σύστημα των αζύγων. Μπορεί να συμβαίνει και απόφραξη της
αορτής με επακόλουθο την μειωμένη κυκλοφορία στον πλακούντα.
Η σημασία του συνδρόμου έχει σχέση με την τοποθέτηση της εγκύου στη χειρουργική
τράπεζα. Κατά τη διάρκεια της ΠΑ η έλλειψη αντιρροπιστικών μηχανισμών λόγω του
συμπαθητικού μπλοκ επιτείνει το φαινόμενο με αποτέλεσμα σοβαρή υπόταση. Προτείνεται λοιπόν
αμέσως μετά την ΠΑ να τοποθετείται η επίτοκος σε αριστερή πλάγια θέση 15-30ο. Σε σοβαρές
καταστάσεις με επιβάρυνση του εμβρύου (βραδυκαρδία) η επίτοκος πρέπει να γυρίσει σε πλήρη
πλάγια θέση.
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο όγκος πλάσματος αυξάνει ως και 50% στο τέλος της κύησης. Ταυτόχρονα αυξάνει και ο
όγκος των ερυθρών αλλά σε μικρότερο βαθμό με αποτέλεσμα αναιμία από αραίωση.
Η συνολική συγκέντρωση των πρωτεϊνών ελαττώνεται με αποτέλεσμα περιφερικό οίδημα. Η
ψευδοχοληνεστεράση του πλάσματος ελαττώνεται μέχρι και 25% φτάνοντας στην μικρότερη τιμή
της μετά τον τοκετό. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την παράταση της δράσης της
σουκινυλοχολίνης.
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Η έγκυος βρίσκεται σε μια υπερπηκτική κατάσταση, γι’ αυτό και η θρομβοεμβολική νόσος
είναι ανάμεσα στα πρώτα αίτια θανάτου της μητρικής θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες.
ΓΕΣ
Οι έγκυες μετά την 20η εβδομάδα της κύησης έχουν αυξημένο κίνδυνο ΓΟΠ και εισρόφησης
κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Η μήτρα πιέζει το στόμαχο και τον πυλωρό κεφαλικά και
μετακινεί το ενδοκοιλιακό τμήμα του οισοφάγου ενδοθωρακικά. Αυτό ελαττώνει την στεγανότητα
του οισοφαγικού σφιγκτήρα. Ταυτόχρονα και η επίδραση της προγεστερόνης και των οιστρογόνων
έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Η γαστρική πίεση αυξάνεται από τη μεγεθυμένη μήτρα και η γαστρίνη
που εκκρίνεται από τον πλακούντα διεγείρει την έκκριση γαστρικού οξέος και προκαλείται πτώση
του γαστρικού PH. Κατά τη διάρκεια του τοκετού η γαστρική κένωση επιβραδύνεται, αυξάνοντας
τον κίνδυνο εισρόφησης κατά την εισαγωγή στη ΓΑ στις γυναίκες που είναι σε τοκετό.
Λόγω των παραπάνω φυσιολογικών αλλαγών πρέπει να παίρνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα
για την αποφυγή της εισρόφησης κατά η ΓΑ: 1. Χρήση αντιόξινου (κιτρικό Na 0,3Μ), 2. Ταχεία
εισαγωγή, 3. Πίεση κρικοειδούς, 4. Και φυσικά τραχειοσωλήνας με cuff. Μια πρόσφατη
ανασκόπηση της βάσης δεδομένων Cochrane όπου εξετάστηκαν οι στρατηγικές για την ελάττωση
της πνευμονίτιδας εξ εισρόφησης καταλήγει ότι η χρήση αντιόξινων με Η2 αναστολείς είναι πιο
αποτελεσματική από την περίπτωση της μηδενικής παρέμβασης ή της χρήσης αντιόξινου μόνο.
Από την άλλη πλευρά δεν υπάρχουν εργασίες που να εξετάζουν τις δυνητικές επιδράσεις
αυτών των φαρμακολογικών παρεμβάσεων. Επίσης δεν υπάρχουν μελέτες που να εκτιμούν αν η
αύξηση του όγκου του γαστρικού υγρού με τη χορήγηση των αντιόξινων μπορεί να οδηγήσει σε
μικροεισροφήσεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ASA (02/2016)
για τη μαιευτική αναισθησία προτείνεται η έγκαιρη χορήγηση μη ειδικών αντιόξινων, Η2
αναστολέων και/ή μετοκλοπραμίδη, για τη χορήγηση αναισθησίας στο 3ο τρίμηνο καθώς και 48
ώρες μετά τον τοκετό. Τελευταία, μετά την απόσυρση της ρανιτιδίνης, οι οδηγίες έχουν
αναπροσαρμοστεί. (θα αναφερθούν σε παρακάτω κεφάλαιο).
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η MAC των πτητικών αναισθητικών ελαττώνεται κατά τη διάρκεια της κύησης. Αυτό μπορεί
να οφείλεται στα υψηλά επίπεδα της προγεστερόνης αλλά και στην αύξηση των Β ενδορφινών.
Επίσης παρατηρείται ευαισθησία στα οπιοειδή, στα κατασταλτικά και στα τοπικά αναισθητικά.
Οι έγκυες εμφανίζουν ευαισθησία στα τοπικά αναισθητικά όταν χρησιμοποιούνται για
κεντρικούς αποκλεισμούς, εξαιτίας μηχανικών παραγόντων στον επισκληρίδιο και στον
υπαραχνοειδή χώρο αλλά λόγω της προγεστερόνης . Η συμπίεση της κάτω κοίλης φλέβας από την
εγκύμονα μήτρα προκαλεί εκτροπή της κυκλοφορίας στο σπονδυλικό φλεβικό πλέγμα μέσα στον
επισκληρίδιο χώρο. Αυτό προκαλεί διόγκωση των φλεβών και ελάττωση του διαθέσιμου
επσκληρίδιου και υπαραχνοειδούς χώρου. Επομένως, η ίδια ποσότητα ΤΑ επεκτείνεται
περισσότερο σε αυτό τον πληθυσμό απ’ ότι στους υπολοίπους. Επίσης πιο συχνά παρατηρείται
τρώση επισκληριδίου αγγείου.
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Η σύσταση του ΕΝΥ δεν μεταβάλλεται, αλλά ελαττώνεται ο όγκος του και αυξάνεται η
πίεση του, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των συσπάσεων. Είναι λοιπόν ασφαλέστερο να μην
προωθείται η βελόνα της ΠΑ κατά τη διάρκεια των συσπάσεων.
Μεταφορά των ΤΑ μέσω του πλακούντα
Τα ΤΑ περνούν τον πλακούντα με απλή διάχυση. Τα εντόνως λιπόφιλα φάρμακα όπως τα ΤΑ
(που είναι ασθενείς βάσεις με χαμηλού βαθμού ιονισμό) διαπερνούν τις μεμβράνες πιο εύκολα.
Στην κατάσταση ισορροπίας το ποσό των μη ιονισμένων φαρμάκων στη μητρική κυκλοφορία
και στο έμβρυο είναι ίση. Στην περίπτωση όμως εμβρυϊκής οξέωσης το ΤΑ μεταβαίνει στην
ιονισμένη μορφή του, κατάσταση που δεν επιτρέπει την διάχυση μέσω του πλακούντα. Το
φαινόμενο λέγεται παγίδευση ιόντων (ion trapping).
Η σχέση της σύνδεσης των ΤΑ με τις πρωτεΐνες στο μητρικό αίμα με το ρυθμό και την
ποσότητα των ΤΑ που συσσωρεύονται στο έμβρυο δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Έχει αποδειχθεί
σε πειραματικά μοντέλα ζώων ότι ο ρυθμός μεταφοράς είναι βραδύτερος σε φάρμακα τα οποία
συνδέονται περισσότερα με τις πρωτεΐνες. Παρόλα αυτά, η παρατεταμένη χορήγηση ΤΑ που
συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με πρωτεΐνες όπως η βουπιβακαΐνη μπορεί να οδηγήσει σε
συσσώρευση στο έμβρυο. Δεν φαίνεται όμως να δημιουργείται ιδιαίτερο πρόβλημα από τα
παραπάνω.
Προεγχειρητική εκτίμηση
Όπως συμβαίνει πάντα, πριν από την ΚΤ η επίτοκος θα πρέπει να εκτιμάται από τον
αναισθησιολόγο, ώστε να αναγνωρίζονται πιθανές συννοσηρότητες που θα μπορούσαν να έχουν
σχέση με την αναισθησία. Ακόμα και στην επείγουσα ΚΤ δε θα πρέπει να παραλείπεται η
προεγχειρητική εκτίμηση. Η εκτίμηση πρέπει να περιλαμβάνει και φυσική εξέταση με μέτρηση της
αρτηριακής πίεσης, εξέταση του αεραγωγού (ιδιαίτερη προσοχή), καρδιάς και πνευμόνων.
Επισκόπηση της οσφύος θεωρείται απαραίτητη.
Οι οδηγίες προεγχειρητικής νηστείας πρέπει να είναι σαφείς: 1. 6-8 ώρες από στερεά τροφή
ανάλογα με το είδος (π.χ λιπαρή), 2. 2 ώρες από διαυγή υγρά, 3. Γουλιές νερού (<50 ml/ώρα) μέχρι
την ώρα του χειρουργείου.
Διαυγή υγρά θεωρούνται το νερό, οι χυμοί φρούτων χωρίς υπόλειμμα, τσάι, μαύρος καφές
και αθλητικά υγρά. Η ποσότητα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία.
Οι επίτοκες χωρίζονται σε δύο ομάδες: στην ομάδα χαμηλού κινδύνου για εισρόφηση και
στην ομάδα υψηλού κινδύνου.
•

Υψηλού κινδύνου θεωρούνται: Προηγηθείσα ΚΤ, πολύδυμη κύηση, ισχιακή προβολή, πρόωρος
τοκετός, προηγηθείσα αιμορραγία μετά τον τοκετό, διαβήτης, αργή εξέλιξη του τοκετού,
ανώμαλη θέση, καρδιοπάθεια, εκλαμψία, υψηλός ΔΒΣ, προεκλαμψία, υπέρταση της κύησης.

Αγωγή σε περίπτωση τοκετού:
•

Χαμηλού κινδύνου: καμία αγωγή

•

Υψηλού κινδύνου: omeprazole 20 mg /12h από του στόματος
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•

Αν είναι ΝΒΜ (nil by mouth) 40 mg έγχυση 20-30 min στο 24ωρο.

•

Επεμβατικός φυσιολογικός τοκετός: αν έχει χορηγηθεί omeprazole (om) το προηγούμενο
12ωρο, χορηγείται sodium citrate 0.3 molar 30ml PO , αν θα προχωρήσει με γενική
αναισθησία.

•

Αν δεν έχει χορηγηθεί om από το στόμα το προηγούμενο 12ωρο ή IV το τελευταίο 24ωρο:

•

Επείγουσα ΚΤ (Grade 1) < 30 min: Om 40mg I.V. έγχυση σε 20-30 min, sodium citrate 0.3
molar 30ml από το στόμα αμέσως πριν από την εισαγωγή

•

Επείγουσα κτ (Grade 2) 30-75 mins : Om 40mg I.V. σε 20-30 minutes. Ιδανικά πρέπει να
χορηγείται 45-60 min πριν την επέμβαση. Εξετάστε τη χορήγηση sodium citrate 0.3 molar
30ml PO πριν την εισαγωγή, αν θα χορηγηθεί ΓΑ

•

Ημι-προγραμματισμένη (Grade 3) 6 hrs μέχρι τον τοκετό: Om 20mg PO 2 h προ τοκετού,
εξετάστε sodium citrate 0.3 molar 30ml PO αμέσως πριν την εισαγωγή στη ΓΑ

•

Προγραμματισμένη (Grade 4): Om 20mg PO την προηγούμενη νύχτα. Om 20mg PO στις 7 το
πρωί της ημέρας της ΚΤ
Πρέπει να σημειωθεί ότι η χορήγηση της ΟΜ είναι off label. Η ΟΜ ελαττώνει την έκκριση

του γαστρικού οξέος και τον όγκο του επίσης. Αλλά δεν επηρεάζει το pH του υγρού που ήδη είναι
στο στόμαχο. Πρέπει λοιπόν να χορηγηθεί αρκετό χρόνο πριν την εισαγωγή στην αναισθησία. Το
Sodium citrate χρησιμοποιείται πριν την εισαγωγή για να κάνει ουδέτερο τα υγρά του στομάχου,
γιατί είναι ένα μη ειδικό αντιόξινο και θεωρείται λιγότερο τοξικό για τους πνεύμονες αν συμβεί
εισρόφηση κατά την εισαγωγή.
Οι απώλειες αίματος διεγχειρητικά κυμαίνονται από λιγότερο από 500 ως και περισσότερο
από 1000ml. Αμέσως μετά την έξοδο του νεογνού και τη χρήση του μητροσυσπαστικού γίνεται
αυτομετάγγιση από τη μήτρα στη μητρική κυκλοφορία, αν και εμφανίστηκαν μελέτες που το
αμφισβητούν.5
Από τον εργαστηριακό έλεγχο απαραίτητη είναι μια γενική αίματος και διασταύρωση.
Περαιτέρω εξετάσεις δεν απαιτούνται εκτός αν κρίνονται απαραίτητες από την παθολογία του
περιστατικού (π.χ. προεκλαμψία).
Ο αναισθησιολόγος επίσης πρέπει να ενημερώνεται για τη θέση του πλακούντα και τις
πιθανές επιπλοκές όταν αυτή βρίσκεται εκτός των φυσιολογικών ορίων.
Όμως σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του NICE.ORG.UK που δημοσιεύτηκαν το
2012 και τώρα βρίσκονται σε φάση ενημέρωσης εκ νέου, δε χρήζει διασταύρωσης αίματος και
υπερηχογραφικός έλεγχος της θέσης του πλακούντα γιατί δε βελτιώνει την έκβαση.
Τεχνικές Αναισθησίας
Προγραμματισμένη ΚΤ
Η πλειονότητα των περιστατικών για προγραμματισμένη ΚΤ πρέπει να ενθαρρύνεται να
λάβει και τελικά θα λάβει περιοχική αναισθησία (ΠΑ).
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Η ΠΑ προσφέρει το πλεονέκτημα της ξυπνητής επιτόκου και της ελάχιστης έκθεσης του
εμβρύου σε αναισθητικούς παράγοντες. Επιπρόσθετα, με τις τεχνικές αυτές χορηγούνται οπιοειδή
που προσφέρουν μετεγχειρητική αναλγησία και αποφεύγονται οι κίνδυνοι της εισρόφησης και του
δύσκολου αεραγωγού, καταστάσεις σχετιζόμενες με τη γενική αναισθησία.
Η περιοχική αναισθησία για ΚΤ περιλαμβάνει τη ραχιαία, την επισκληρίδιο και τη
συνδυασμένη ραχιαία- επισκληρίδιο.
Ραχιαία Αναισθησία (ΡΑ)
Ο υπαραχνοειδής αποκλεισμός είναι σαφέστατα τεχνικά ευκολότερος, με ταχύτερη έναρξη
και με μεγαλύτερη αξιοπιστία στην επίτευξη αναισθησίας από το επίπεδο Θ4 ως τα ιερά
νευροτόμια, με ποσοστό αποτυχίας < 1%, απ’ ότι ο επισκληρίδιος.
Επίσης μπορεί με την ίδια ασφάλεια να έχει εφαρμογή και στην περίπτωση της
προεκλαμψίας.
Ο κίνδυνος της σοβαρής υπότασης είναι μεγαλύτερος με τη ραχιαία αναισθησία παρά με την
επισκληρίδιο, εξαιτίας της απότομης συμπαθεκτομής και της αδυναμίας τιτλοποίησης της δόσης.
Αναφέρεται σε ένα ποσοστό μέχρι και 80% παρά την αριστερή πλάγια θέση.
Η υπόταση έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τη μητέρα και το έμβρυο. Η μητέρα
εμφανίζει συνήθως ναυτία και έμετο, ωστόσο σοβαρή υπόταση μπορεί να προκαλέσει διαταραχές
συνείδησης, ακόμα και καρδιογενές σοκ. Κατά τη διάρκεια της υπότασης ελαττώνεται η
μητροπλακούντια κυκλοφορία προκαλώντας παροδική οξέωση στο έμβρυο, που δεν έχει συνήθως
σημασία για ένα υγιές νεογνό. Αντίθετα, πρόωρα ή βεβαρυμμένα έμβρυα μπορεί να μην ανέχονται
καλά αυτήν την παροδική οξέωση. Συνεπώς στόχος του αναισθησιολόγου είναι να την
αντιμετωπίζει σωστά και έγκαιρα ή ακόμα και να την προλαμβάνει.
Η καθημερινή πρακτική εστιάζεται στη βελτίωση της φλεβικής επιστροφής με τη εφαρμογή
της αριστερής πλάγιας θέσης και των μεθόδων συμπίεσης των κάτω άκρων, με τη χρήση
αγγειοσυσπαστικών και την ενυδάτωση. Η σωστή ενυδάτωση φαίνεται να ελαττώνει τη χρήση των
αγγεισοσυσπαστικών, γιατί παρά το γεγονός ότι η φαινυλεφρίνη δεν προκαλεί οξέωση στο έμβρυο,
επηρεάζει την μητρική καρδιακή συχνότητα και μειώνει την καρδιακή παροχή (-20%), με συνέπεια
την πτώση της μητροπλακούντιας κυκλοφορίας.
Ενυδάτωση
Μέχρι και τη δεκαετία του ‘90, η προενυδάτωση με 10-20ml/kg R-L τηρούνταν ευλαβικά.
Μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες και ανασκοπήσεις της βάσης δεδομένων Cochrane έδειξαν
όμως ότι η προενυδάτωση με κρυσταλλοειδή διαλύματα είναι αναποτελεσματική. Φαίνεται ότι
προενυδάτωση με κολλοειδή έχει καλύτερα αποτελέσματα από ότι με κρυσταλλοειδή χωρίς όμως
να υπερτερεί σε σύγκριση με την έναρξη της ενυδάτωσης με την αναισθησία. Τα καλύτερα
αποτελέσματα φαίνεται να τα έχει η ενυδάτωση που ξεκινά μαζί με την αναισθησία είτε με τη
χρήση κρυσταλλοειδών είτε με τη χρήση κολλοειδών (αντικρουόμενα δεδομένα αν το ένα είδος
διαλύματος υπερτερεί σε σχέση με το άλλο- προσοχή στη χορήγηση κολλοειδών σε καταστάσεις
όπως προεκλαμψία ή καρδιακές παθήσεις της επιτόκου). Επισημαίνεται ότι κανένα διάλυμα δεν
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εξαλείφει τον κίνδυνο και την εμφάνιση της υπότασης, και η χρήση των αγγειοσυσπαστικών
πρέπει να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή.
Τα πρώτα 1000 ml R/L δίνονται συνήθως γρήγορα. Αν θα συνεχιστεί η χορήγηση υγρών
γρήγορα εξαρτάται από την απώλεια αίματος.
Αγγειοσυσπαστικά
Το αγγειοσυσπαστικό εκλογής τα προηγούμενα χρόνια ήταν η εφεδρίνη. Η εφεδρίνη όμως
φάνηκε ότι προκαλεί ταχυφυλαξία και εμβρυϊκή οξέωση.
Μελέτες των τελευταίων χρόνων έδειξαν ότι η φαινυλεφρίνη ως φάρμακο θεραπείας ή ακόμα
και ως προφυλακτική χορήγηση σε στάγδην έγχυση για την υπόταση συνδέεται με μικρότερα
ποσοστά εμφάνισης ναυτίας και εμέτου και υψηλότερο PH του ομφάλιου λώρου. Η κλινική
σημασία των παραπάνω δεδομένων δεν είναι σαφής. Πιθανόν να μην έχουν καμία κλινική σημασία
σε ανεπίπλεκτους τοκετούς. Επίσης, η χορήγηση φαινυλεφρίνης ελαττώνει την καρδιακή παροχή
της μητέρας, χωρίς όμως και αυτό να έχει κάποια αποδεδειγμένη σημασία σε φυσιολογικές
καταστάσεις. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες όπου θα μπορούν να βγουν συμπεράσματα για τα
αποτελέσματα της χρήσης της σε ΚΤ υψηλού κινδύνου.
Παρακάτω παραθέτονται προτεινόμενα διαλύματα στάγδην έγχυσης φαινυλεφρίνης εφόσον
επιλεγεί αυτή η μέθοδος:
Διάλυμα φαινυλεφρίνης
1 mg σε 20 ml N/Saline (50 γ/ml) • 25-50 ml/hr (με αντλία)
5 mg in 500 ml N/Saline (10 γ/ml) • 125-250 ml/hr (ομοίως με αντλία)
Ο ρυθμός έγχυσης εξαρτάται από τις σφύξεις και την αρτηριακή πίεση.
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται αραιά διαλύματα νορεπινεφρίνης σε περιφερικές
φλέβες, για την αποφυγή της υπότασης μετά από τη ραχιαία αναισθησία11. Διαλύματα 5-6 γ/ml, με
αρχική δόση 30ml/h και τιτλοποίηση 0-60 ml/h φαίνεται ότι έχουν καλά αποτελέσματα. Πρέπει να
χρησιμοποιούνται μεγάλες φλέβες, με διαρκές flushing της γραμμής και φυσικά η εγρήγορση της
επιτόκου είναι απαραίτητη.
Το αντανακλαστικό Bezold-Jarisch είναι μια παράδοξη αλλά πολύ συχνά παρατηρούμενη
βραδυκαρδία λόγω μείωσης της πλήρωσης των καρδιακών κόλπων. Αντιμετωπίζεται με χορήγηση
ατροπίνης.
ΤΑ
Τα ΤΑ που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι η βουπιβακαΐνη και η ροπιβακαΐνη.
Περιεγχειρητική αναλγησία επιτυγχάνεται καλύτερα με προσθήκη στο ΤΑ fentanyl 10- 20 γ ή
μορφίνη χωρίς συντηρητικά 0,1mg. Σε άλλα κέντρα προτιμάται η διαμορφίνη 250-400γ. Tα
υπέρβαρα διαλύματα παρέχουν μια σχετικά μεγαλύτερα αξιοπιστία στην έκταση της κατανομής
του αποκλεισμού λόγω της ανατομίας. Το υπέρβαρο ΤΑ λόγω της ανατομίας της ΣΣ εκτείνεται
συνήθως μέχρι το σημείο που δημιουργείται ένας Θ4 αισθητικός αποκλεισμός χωρίς να
επηρεάζεται από το ύψος της επιτόκου.
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Υπάρχει μια ποικιλία όσο αφορά και τη δόση. Από άλλους προτείνεται 10-15 mg
βουπιβακαΐνης, ενώ άλλοι αποδέχονται και μικρότερες δόσεις (πιν.1). Η διάρκεια των παραπάνω
δόσεων είναι 90 λεπτά περίπου.
Πίνακας 1: Δόσεις ΤΑ που συνήθως χρησιμοποιούνται στη ραχιαία αναισθησία για ΚΤ
Ύψος επιτόκου σε cm

Υπέρβαρη βουπιβακαΐνη 0,75%

Ισοβαρής βουπιβακαΐνη 0,5%

150-160

8

8

160-180

10

10-12,5

>180

12

12,5-15

Έναρξη δράσης

2-4min

5-10 min

Από Hadzic’s Regional Anesthesia, part VI, ch. 53, obstetric regional anesthesia p. 815, 2007, 2007

Απαιτείται αποκλεισμός στην αίσθηση του κρύου στο Θ4 και στο άγγιγμα (βαμβάκι) στο Θ5.
Για τον κινητικό αποκλεισμό αρκεί αδυναμία άρσης των γονάτων ή των πτερνών από το τραπέζι.
Αν ο αποκλεισμός είναι ανεπαρκής, γίνεται μια προσπάθεια αλλαγής της θέσης με κάμψη
των γονάτων και των ισχίων και πολύ προσεκτικά ελαφρά Trendelenburg θέση. Αν και πάλι δεν
επαρκεί προτείνεται η συνδυασμένη ραχιαία επισκληρίδιος με υπαραχνοειδή χορήγηση όχι
περισσότερο από 1,5 ml από το ΤΑ.
Μετά την έξοδο του νεογνού, χορηγείται oξυτοκίνη 5 iu διαλυμένη σε 5 ml φυσιολογικού
ορού, αργά. Η oξυτοκίνη προκαλεί ταχυκαρδία και υπόταση, που μπορεί να αντιμετωπιστεί με
μικρές δόσεις φαινυλεφρίνης. Αν έχει χρησιμοποιηθεί στάγδην διάλυμα φαινυλεφρίνης
διακόπτεται η χορήγηση μετά την έξοδο του νεογνού.
Ακόμα και όταν έχει επιτευχθεί αισθητικό επίπεδο αναισθησίας Θ4, υπάρχει πιθανότητα η
επίτοκος να αισθάνεται χειρισμούς που προκαλούν μια δυσφορία, ιδιαίτερα όταν βγαίνει η μήτρα
εκτός κοιλιάς. Αν η επίτοκος παραπονεθεί για πόνο πρέπει να παρασχεθεί αναλγησία:
εναλλακτικές λύσεις είναι: entonox 50/50 O2/N2O, alfentanil σε δόσεις 250γ iv, ketamine σε δόσεις
10-30 mg iv. Αν τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν, πρέπει να μετατραπεί σε γενική αναισθησία.
Εξοπλισμός
Πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιείται ατραυματική βελόνα 25-27 G, γιατί ο μαιευτικός
πληθυσμός είναι ιδιαίτερη επιρρεπής στην κεφαλαλγία μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας.
Επισκληρίδιος αναισθησία
Η αναισθησία αυτή χρησιμοποιείται σήμερα όταν αναμένεται ότι ο χειρουργικός χρόνος θα
είναι μεγαλύτερος από αυτόν που καλύπτεται από την κλασσική ραχιαία αναισθησία ή όταν
υπάρχει τοκετός σε εξέλιξη με επισκληρίδιο αναλγησία και αποφασίζεται να προχωρήσει με ΚΤ.
(θα αναλυθεί στο τμήμα της επείγουσας ΚΤ). Επίσης σε περιπτώσεις επιτόκων υψηλού κινδύνου
με συννοσηρότητες όπως καρδιακές παθήσεις όπου η έναρξη του συμπαθητικού αποκλεισμού
προτιμάται να είναι ηπιότερη.
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Συνδυασμένη ραχιαία-επισκληρίδιος αναισθησία (CSE)
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος όταν η επέμβαση πρόκειται να παραταθεί όπως π.χ. σε
περιπτώσεις πολλαπλών επεμβάσεων στην κοιλιά και την ύπαρξη συμφύσεων. Με τη μέθοδο αυτή
ελαττώνεται η αρχική δόση υπαραχνοειδώς, γεγονός ιδιαίτερα χρήσιμο σε επιτόκους με νοσογόνο
παχυσαρκία ή σε περιστατικά όπου έχει αποτύχει το επισκληρίδιο top-up ή η ραχιαία αναισθησία
που έχει γίνει για ΚΤ δεν καλύπτει πλήρως.
Μπορεί η ραχιαία να γίνει δια μέσου της επισκληρίδιας βελόνας στο ίδιο επίπεδο ή να
επιλεγεί διαφορετικό επίπεδο.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές για το είδος της αναισθησίας που πρέπει
να εφαρμοσθεί σε επιτόκους με καρδιακές νόσους. Προτιμάται η συνδυασμένη ραχιαίαεπισκληρίδιος, η επισκληρίδιος και η ΓΑ6. Η ΡΑ δε συνίσταται λόγω των απότομων πτώσεων της
ΑΠ. Υπάρχει ομοφωνία ότι πρέπει να γίνεται εξατομίκευση των περιστατικών με στόχο την
καρδιαγγειακή σταθερότητα.
Αντενδείξεις ΠΑ
Απόλυτη αντένδειξη για ΠΑ αποτελεί η άρνηση της επιτόκου, αφού βέβαια προηγηθεί
λεπτομερής ενημέρωση. Άλλες αντενδείξεις είναι οι διαταραχές πηκτικότητας, η φλεγμονή στην
περιοχή της παρακέντησης, το υποογκαιμικό σοκ, αυξημένη ενδοκράνιος πίεση λόγω όγκων και η
απειρία του αναισθησιολόγου. Καταστάσεις όπως οι λοιμώξεις και οι νευρολογικές παθήσεις
πρέπει να εξετάζονται εξατομικευμένα.
Επιπλοκές
Είναι οι επιπλοκές της ΠΑ.
Σημαντικότερες θεωρούνται η ατυχηματική χορήγηση ενδοφλεβίως ΤΑ και μεγάλης
ποσότητας ΤΑ στον υπαραχνοειδή χώρο, με αποτέλεσμα να προκληθεί ολική ΡΑ. Τα ποσοστά
είναι εξαιρετικά μικρά. Άλλες επιπλοκές μικρότερης βαρύτητας είναι ανεπαρκής αναισθησία,
κεφαλαλγία από τρώση της σκληράς μήνιγγας με βελόνα επισκληριδίου, υπόταση, ναυτία, κνησμός,
ρίγος. Εξαιρετικά σπάνιες επιπλοκές είναι το επισκληρίδιο αιμάτωμα, απόστημα και βλάβες
νεύρων ή ΝΜ.
Γενική Αναισθησία
Η πλειοψηφία των ΚΤ θα διεκπεραιωθεί με ΠΑ. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις όπου
απαιτείται η ΓΑ (όπως έχει ήδη αναφερθεί και θα γίνει μνεία και παρακάτω). Η μέθοδος θα
αναλυθεί στο τμήμα της επείγουσας ΚΤ.
Επείγουσα ΚΤ
Η επιλογή της αναισθητικής τεχνικής για την επείγουσα ΚΤ εξαρτάται από το επείγον της
κατάστασης και τον κίνδυνο για τη μητέρα και το έμβρυο.
Σύμφωνα με τον πίνακα 2 στην περίπτωση της επείγουσας ΚΤ κατηγορία 1, πρωταρχικός
στόχος είναι η φροντίδα της μητέρας. Κατ. 1 σημαίνει απειλητική κατάσταση για τη ζωή της
μητέρας και/ή του εμβρύου. Δεν αποτελεί αντένδειξη να δοθεί ΤΑ (top-up) σε έναν επισκληρίδιο
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καθετήρα που ήδη λειτουργεί επαρκώς. Κατ’ αρχήν ΠΑ δεν προτείνεται, αλλά θα πρέπει να
εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αν αναμένεται σίγουρα δύσκολος αεραγωγός.
Πίνακας 2: Από Obstetric Anesthetic Guidelines, Nottingham University Hospitals 2014 ( OAA, RCOG )

Απόλυτες ενδείξεις ΓΑ είναι:
Άμεση απειλή για τη ζωή της μητέρας όπως ρήξη μήτρας, αποκόλληση πλακούντα,
εκλαμπτικοί σπασμοί, καρδιογενές σοκ οποιασδήποτε αιτιολογίας.
Άμεση απειλή για τη ζωή του εμβρύου όπως εμμένουσα εμβρυϊκή βραδυκαρδία.
Επισκληρίδια Top-up
Εμβρυϊκή δυσπραγία, πρόπτωση ομφαλίδας με την προϋπόθεση ότι ο ομφάλιος λώρος έχει
αποσυμπιεστεί με το χέρι.
Η μη ύπαρξη επισκληριδίου καθετήρα, αποτελεί ένδειξη για ΓΑ, αλλά η απόφαση μπορεί να
παρθεί μετά από επικοινωνία με τη μαιευτική ομάδα.
Ραχιαία Αναισθησία
Ενδείκνυται για τις ΚΤ κατ. 2 και 3. Η υποογκαιμία που δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεί
απόλυτη αντένδειξη. Ακολουθείται η ίδια τεχνική όπως και στη προγραμματισμένη ΚΤ.
Επισκληρίδιος top-up
Παρέχει χειρουργική αναισθησία μετά από 7-11 λεπτά. Πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί ότι ο
επισκληρίδιος καθετήρας λειτουργεί, και να ελεγχθεί το επίπεδο αναλγησίας.
“ταχύ top up” διάλυμα: 10 ml 0.5% bupivacaine με 1:200 000 adrenaline +10 ml 2% lignocaine
+2 ml 8.4% sodium bicarbonate. 15-22 ml σε 5 λεπτά
20 ml 0.5% levobupivacaine +/- 50-100 mcg fentanyl. 15-20 ml σε 5 λεπτά
(τα παραπάνω διαλύματα προέρχονται από τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη μαιευτική
αναισθησία στα Nottingham University Hospitals)
Τα κριτήρια για επαρκή αναισθησία είναι

τα ίδια όπως και με αυτά της ραχιαίας για

προγραμματισμένη ΚΤ. Στην επισκληρίδιο αναισθησία ενδεχόμενα υπάρχει ανεπαρκής αναλγησία
στα ιερά νευροτόμια, που οδηγεί σε πόνο και αίσθημα πίεσης στο περίνεο κατά τους χειρισμούς
της ΚΤ Απαραίτητος ο έλεγχος της αισθητικότητας στην περινεϊκή περιοχή.
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Διεγχειρητική διαχείριση
Υγρά/αγγειοσυσπαστικά: συνήθως δεν απαιτούνται, αλά μπορεί να χρειαστεί μικρές δόσεις
φαινυλεφρίνης 50-100γ μετά από τη χορήγηση της οξυτοκίνης, π.χ. αν η αναισθησία είναι
ανεπαρκής χορηγείται επιπλέον δόση top-up ,εφόσον δεν έχει υπερβεί η μέγιστη δόση ΤΑ.
ΓΑ για επείγουσα ΚΤ
Προεγχειρητικά, πάντα υπάρχει χρόνος για ένα σύντομο αλλά προσεκτικό ιστορικό. Στο
γενικό πληθυσμό αποτυχία διασωλήνωσης συμβαίνει 1/2200, ενώ στο μαιευτικό πληθυσμό 1/300.
Αν αναμένεται δύσκολος αεραγωγός, γίνεται η κατάλληλη προετοιμασία. Αν υπάρχει εξοικείωση
με τη διαδικασία της ξυπνητής διασωλήνωσης, πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος. Η χρήση
κατασταλτικών δεν πρέπει να απορρίπτεται λόγω της επίδρασης στο έμβρυο. Στην επείγουσα ΚΤ
όταν έχει ήδη ξεκινήσει ο τοκετός, γίνεται πάντα ταχεία εισαγωγή. Υπάρχουν όμως
αντικρουόμενες απόψεις αν πρέπει να εφαρμόζεται ταχεία εισαγωγή και στην προγραμματισμένη
ΚΤ7. Χορηγείται άμεσα 30 ml κιτρικό νάτριο 0,3M, Η2 αναστολείς και/ή μετοκλοπραμίδη έγκαιρα.
Η μεταφορά της επιτόκου στη χειρουργική αίθουσα γίνεται στην αριστερή πλάγια θέση και
αν κρίνεται απαραίτητο με οξυγόνο και χορήγηση υγρών.
Κατά την τοποθέτηση της επιτόκου στη χειρουργική κλίνη διατηρείται η αριστερή πλάγια
θέση. Ξεκινάει η προοξυγόνωση ταυτόχρονα με την προετοιμασία του χειρουργικού πεδίου.
Στη διασωλήνωση, διατηρείται η κεφαλή στη σωστή θέση (αυχένας σε κάμψη, κεφαλή σε
έκταση). Στη νοσογόνο παχυσαρκία προτείνεται η θέση RAMP, (φωτογραφία 1) (χρήση του
Oxford HELP, φωτογραφία 2, αν υπάρχει).

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

Είναι πιθανό η είσοδος του λαρυγγοσκοπίου στο στόμα να δυσχεραίνεται στην ταχεία
εισαγωγή λόγω των μεγάλων μαστών και της πίεσης του κρικοειδούς. Σε περίπτωση μη
αναμενόμενου δύσκολου αεραγωγού, ακολουθείται ο σχετικός αλγόριθμος8.
Εισαγωγή: η αναρρόφηση πρέπει να βρίσκεται κάτω από το μαξιλάρι. Πρέπει να γίνεται
προοξυγόνωση με μια μάσκα που εφαρμόζει καλά στο πρόσωπο με στόχο EtO2>90% και να
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εμφανίζεται στην οθόνη το καπνογράφημα. Προσοχή στην πίεση στον κρικοειδή να είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση, λόγω της πλάγιας θέσης της χειρουργικής τράπεζας.
Φάρμακα: θειοπεντάλη 5-7 mg/kg συνεχίζει να είναι το φάρμακο εκλογής. Η κεταμίνη
1-2mg/kg είναι η εναλλακτική για την επίτοκο που είναι σε σοκ και δεν έχει υπερτασική νόσο της
κύησης. Η προποφόλη και η ετομιδάτη είναι επίσης φάρμακα εισαγωγής. Το μυοχαλαρωτικό
εκλογής είναι η σουκινυλοχολίνη 1,5mg/kg.
Κατά την ΚΤ με ΓΑ αναφέρονται υψηλότερα ποσοστά συνείδησης κατά την αναισθησία απ’
ότι στις άλλες επεμβάσεις. Λόγω του ελάχιστου χρόνου που μεσολαβεί από την εισαγωγή και την
έναρξη των χειρουργικών ερεθισμάτων, το φάρμακο εισαγωγής είναι αυτό που θα προστατέψει
περισσότερο από τη συνείδηση και λιγότερο τα εισπνεόμενα γιατί δεν προλαβαίνουν να φτάσουν
στην επιθυμητή MAC.9
Οπιοειδή πρέπει να χορηγούνται κατά την εισαγωγή σε περιπτώσεις προεκλαμψίας και
καρδιαγγειακών προβλημάτων ώστε να κατασταλούν τα ερεθίσματα της λαρυγγοσκόπησης.
Προτείνεται alfentanil 1-2 mg ή remifentanil 1γ/kg bolus και στη συνέχεια στάγδην έγχυση 0,1
γ/kg/min. Τα οπιοειδή προκαλούν καταστολή στο νεογνό. Η ομάδα ανάνηψης του νεογνού πρέπει
να είναι ενημερωμένη .
Μετά τη διασωλήνωση και έλεγχο της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα, γίνεται άρση της
πίεσης του κρικοειδούς.
Η διατήρηση γίνεται με πτητικό αναισθητικό 1-1,3 MAC σε μίγμα Ο2/Ν2Ο ή Ο2/αέρα με
υψηλές συγκεντρώσεις αρχικά για να επιτευχθεί η MAC. Τα πτητικά προκαλούν χαλάρωση της
μήτρας. Σε περιπτώσεις πιθανής ατονίας συνίσταται η διακοπή τους και η χορήγηση 1 mg/kg
κεταμίνης. Επίσης προτείνεται η TIVA.
Οι επίτοκες έχουν χαμηλά επίπεδα ψευδοχοληνεστεράσης και η δράση της σουκινυλοχολίνης
παρατείνεται. Το μαγνήσιο επιτείνει τη δράση των μη αποπολωτικών μυοχαλαρωτικών, συνεπώς
απαιτούνται μικρότερες δόσεις .
Αφύπνιση: η επίτοκος πρέπει να είναι νορμοθερμική, χωρίς οξέωση, αιμοδυναμικά σταθερή,
και χωρίς διαταραχές πηκτικότητας από τις πιθανές απώλειες αίματος. Η χρήση νευροδιεγέρτη
θεωρείται απαραίτητη για τον έλεγχο της επαρκούς αναστροφής. Προτείνεται η χρήση
ρινογαστρικού σωλήνα για την αναρρόφηση του στομάχου και η αφαίρεση αμέσως μετά. Η
αποδιασωλήνωση γίνεται μόλις επανέλθουν τα ανταναλαστικά πλήρως.
Αναλγησία μετά από ΚΤ
Η αντιμετώπιση του πόνου μετά από ΚΤ είναι πολυπαραγοντική.
Η αναλγητική δράση της μορφίνης υπαραχνοειδώς διαρκεί 24 ώρες περίπου, ενώ του
fentanyl μόλις 6.
Συστήνεται συστηματικά παρακεταμόλη 1g κάθε 6ώρες iv και δικλοφενάκη 50mg/8ωρο PR
Αν υπάρχει επισκληρίδιος καθετήρας που λειτουργεί, μπορεί να συνεχιστεί η αναλγησία με
ΤΑ και μορφίνη ή fentanyl (PCEA).
Τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος περιοχικές τεχνικές όπως το TAP μπλοκ και η
διήθηση του χειρουργικού τραύματος. Το TAP μπλοκ γίνεται με τη χρήση υπερήχων στο τέλος της
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επέμβασης10. Eίναι αποτελεσματικό στα πλαίσια μιας πολυπαραγοντικής αναλγησίας για 48 ώρες
περίπου μετεγχειρητικά.
Στην εικόνα 3 αναφέρονται οι κατευθυντήριες οδηγίες της ESRA του 2014 για την
αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου της προγραμματισμένης ΚΤ. Αναμένονται οι
επικαιροποιημένες του 2019.

Εικόνα 3. Kατευθυντήριες οδηγίες της ESRA του 2014 για την αντιμετώπιση
του μετεγχειρητικού πόνου της προγραμματισμένης ΚΤ
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Βαλσαμίδης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η μητρική θνητότητα έχει μειωθεί στον αναπτυγμένο κόσμο σε λιγότερο από 15 ανά 100.000
τοκετούς την τελευταία 100ετία, αλλά παραμένει υψηλή, στα προ 100ετίας επίπεδα, σε
υποανάπτυκτες περιοχές της υδρογείου. Αν και μειώθηκε παγκοσμίως κατά 40% μεταξύ των ετών
2010-2017, όπως καταγράφεται σε αναφορά του Π.Ο.Υ., κάθε μέρα το 2017, περίπου 810 γυναίκες
πέθαναν από αίτια που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη και τον τοκετό αλλά θα μπορούσαν να
προληφθούν1. Στον αναπτυγμένο κόσμο, σε αναφορά του 2019 σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχουν
παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να είχαν σώσει τη ζωή της μητέρας, αλλά σε άλλες, υπήρχαν
ευκαιρίες πρόληψης2. Ακόμα και οι πρόσφατες «Εμπιστευτικές Αναφορές για τον Μητρικό
Θάνατο» του Ην. Βασιλείου, αναφέρουν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων που ο μητρικός θάνατος θα
μπορούσε να προληφθεί3. Ένα ακόμα συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότεροι μητρική θάνατοι
συμβαίνουν μετά την εκτέλεση Καισαρικής Τομής, και μάλιστα της επείγουσας4. Επομένως η
ακόμα μεγαλύτερη μείωση των μητρικών θανάτων θα επιτευχθεί με την επικέντρωση των
προσπαθειών στην ορθότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των επιπλοκών της εγκυμοσύνης στον
τομέα της πρόληψης αλλά κυρίως στην εκπαίδευση της διαχείρισης των επειγόντων μαιευτικών
περιστατικών, τόσο στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών όσο και στις Αίθουσες Τοκετών και
στις Χειρουργικές Αίθουσες.
Ο μαιευτικός πληθυσμός διαφέρει σε αρκετά σημεία από τον γενικό πληθυσμό με
ουσιωδέστερες διαφορές την ύπαρξη του εμβρύου [οι ανάγκες και η επιβίωση του οποίου είναι
παράγοντες που πρέπει πάντα να λαμβάνονται σοβαρότατα υπόψη σε κάθε θεραπευτικό χειρισμό
μας] αλλά και τις φυσιολογικές μεταβολές σε όλα τα συστήματα της εγκύου [η κύηση έχει
περιγραφεί ως η μόνη φυσιολογική κατάσταση στην οποία οι περισσότερες παράμετροι της
φυσιολογίας έχουν «παθολογικές τιμές»!]. Αυτές οι δύο παράμετροι επομένως θα πρέπει να είναι η
«βάση» των παραγόντων που θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό και την αντιμετώπιση των
επειγόντων μαιευτικών περιστατικών και αναλύονται από άλλους συγγραφείς στον παρόντα τόμο.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
1. ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
Οι αιμοδυναμικές και αναπνευστικές φυσιολογικές μεταβολές σηματοδοτούν και τις αλλαγές
στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στη Μαιευτική, ώστε αυτή να διαφοροποιείται
σημαντικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό5. Οι αλλαγές παράλληλα με το σύνδρομο κάτω κοίλης
φλέβας έχουν σαν αποτέλεσμα η έγκυος να αντιμετωπίζεται πιο δύσκολα και με μικρότερα ποσοστά
επιτυχίας, κυρίως λόγω των μειωμένων καρδιακών και αναπνευστικών εφεδρειών6.
Η βασική θεραπευτική αγωγή δεν αλλάζει, όταν σε έγκυο εφαρμόζεται ΚΑΡΠΑ. Σε
περιπτώσεις κοιλιακής μαρμαρυγής η απινίδωση πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα
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πρωτόκολλα (BLS και ALS). Το ίδιο ισχύει για τον τρόπο χορήγησης και τις δόσεις της
αδρεναλίνης και των άλλων κατεχολαμινών7. Έχουν περιγραφεί περιπτώσεις πρόκλησης οξέωσης
του εμβρύου μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ξυλοκαΐνης στην επίτοκο8, χωρίς όμως αυτό να
σημαίνει ότι πρέπει να αποφεύγεται όταν το απαιτεί η αντιμετώπιση της μητέρας.
Η προς τα αριστερά μετατόπιση της μήτρας με τη χρήση υποστηριγμάτων κάτω από το δεξί
γλουτό και την οσφύ ή με μηχανική παρεκτόπιση της μήτρας από κάποιον βοηθό θεωρείται εκ των
«ουκ άνευ» χειρισμών, που πρέπει να εφαρμοστούν σε κάθε περίπτωση. Οι γιατροί των ΤΕΠ επίσης
πρέπει άμεσα να ξεκινήσουν τη διαδικασία επείγουσας καισαρικής τομής σε περίπτωση που δεν
ψηλαφιέται περιφερικός σφυγμός μετά από τις πρώτες κιόλας θωρακικές μαλάξεις, με χρονικό όριο
αυτό των 4 - 5 λεπτών. Θεωρείται μάλιστα θεραπευτική κίνηση, αφού αυξάνει τις πιθανότητες
επιβίωσης και νεογνού και μητέρας9!
Στις περιπτώσεις που μπορεί να χρειασθεί ΚΑΡΠΑ περιλαμβάνονται το τροχαίο ατύχημα, η
απόπειρα αυτοκτονίας, η εισρόφηση [ιδίως μετά από επιληψία ή χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών], η
εμβολή αμνιακού υγρού, η πνευμονική εμβολή, οι επιπλοκές από την τοκολυτική θεραπευτική
αγωγή [αναστολή πρόωρου τοκετού], η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, ο δύσκολος αεραγωγός
[χορήγησης Γενικής Αναισθησίας], το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και η βαριά αιμορραγία.
2. ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ
Ο ορισμός του δύσκολου αεραγωγού (ASA) είναι «η κλινική κατάσταση κατά την οποία ένας
έμπειρος αναισθησιολόγος αερίζει με δυσκολία με μάσκα, ή συναντά δυσκολία κατά την
ενδοτραχειακή διασωλήνωση με άμεση λαρυγγοσκόπηση ή ταυτόχρονη συνύπαρξη και των δύο.
Σαν δύσκολος αερισμός με μάσκα ορίζεται η αδυναμία να διατηρηθεί ο κορεσμός της
αιμοσφαιρίνης σε Ο2 στο αρτηριακό αίμα μεγαλύτερος από 90%, χωρίς τη βοήθεια δεύτερου
ατόμου, και παρά τη χορήγηση 100% Ο2, σε άτομο που προηγουμένως ο κορεσμός ήταν
μεγαλύτερος από 90%10.
Η αδύνατη ενδοτραχειακή διασωλήνωση θεωρείται ότι στη Μαιευτική [συγκριτικά με το
γενικό πληθυσμό] είναι περίπου επταπλάσια και ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό
αναισθησιολογικών θανάτων.
Ο λόγος που η διασωλήνωση της τραχείας είναι πιο δύσκολη στη Μαιευτική είναι το
αυξημένο οίδημα αεραγωγών και η οιδηματώδης γλώσσα [κατακράτηση υγρών], η αύξηση του
βάρους, η διόγκωση των μαστών, ο εύκολος τραυματισμός, η διόγκωση του θυρεοειδή αδένα, ενώ
επιπλέον παράγοντες είναι το άγχος του θεραπευτή [και η απειρία του αν δεν έχει εξειδικευτεί στα
μαιευτικά περιστατικά] και τα μικρότερα χρονικά περιθώρια που υπάρχουν, λόγω μειωμένων
αναπνευστικών εφεδρειών και ταχύτατου αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης.
Για το λόγο αυτό προτείνονται συγκεκριμένοι αλγόριθμοι, όπως και η έγκαιρη εκπαίδευ-ση
του βοηθητικού προσωπικού στη προσομοίωση συνθηκών δύσκολης διασωλήνωσης.
Στην περίπτωση αυτή οι ενέργειες περιγράφονται αναλυτικά σε ελεύθερη ιστοσελίδα11 και
είναι οδηγίες που έχουν καταρτιστεί από την Obstetric Anaesthetists' Association και την Difficult
Airway Society.
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3. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Η αιμορραγία αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες μητρικού θανάτου στο Ην. Βασίλειο με
ποσοστό 5-10%2,12, αλλά την κύρια αιτία παγκοσμίως και ιδίως σε υποανάπτυκτες χώρες, όπου
μπορεί να αποτελεί μέχρι και 59% των θανάτων13. Οι απώλειες σε ένα φυσιολογικό τοκετό είναι
500-800 ml αίματος, που είναι καλά ανεκτές σε φυσιολογικές καταστάσεις, επειδή τμήμα των
φυσιολογικών μεταβολών κατά την κύηση [αύξηση του όγκου αίματος, αιμοαραίωση] μειώνουν την
επίπτωσή τους. Αιμορραγία όμως κατά την διάρκεια της κύησης έχει σημαντική επίπτωση τόσο στη
μητέρα, όσο και στο έμβρυο [μείωση μητροπλακούντιας κυκλοφορίας]. Τρία ζωτικά όργανα
κινδυνεύουν άμεσα από μεγάλη απώλεια ενδαγγειακού όγκου κατά την κύηση: η υπόφυση
(σύνδρομα υπολειτουργίας πρόσθιας υπόφυσης), οι νεφροί (οξεία νεφρική ανεπάρκεια) και οι
πνεύμονες (ARDS)14.
Μεγάλη σημασία έχει η έγκαιρη διάγνωση [υπερηχογραφικά] καταστάσεων όπως ο
προδρομικός πλακούντας [με όλες τις παραλλαγές του - επιχείλιο, επιπωματικό] ή η κεντρική
αποκόλληση πλακούντα. Προηγηθείσα καισαρική τομή, πρέπει να θέσει την υποψία προδρομικού
πλακούντα σε περίπτωση κολπικής αιμόρροιας και η γνώμη μαιευτήρα ή μαίας είναι απαραίτητη σε
αυτήν την περίπτωση.
Οι πλέον συχνές αιτίες της αιμορραγίας φαίνονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Μαιευτικές αιτίες αιμορραγίας

Kατά τη κύηση

Kατά τον τοκετό

Kατά την λοχεία









τραυματισμός
στα πλαίσια της προ-εκλαμψίας και εκλαμψίας
αποκόλληση πλακούντα
προδρομικός πλακούντας
εμβολή αμνιακού υγρού [πρόκληση DIC]
αποβολή και κατακράτηση πλακούντα
ενδομήτριος θάνατος









καισαρική τομή
παρατεταμένος τοκετός
τοκολυτική αγωγή
εμβρυουλκία
ρήξη μήτρας, τραχήλου μήτρας [αυτόματη, τραυματισμός]
ρήξη ήπατος
εμβολή αμνιακού υγρού [ > πρόκληση DIC]




αδράνειας μήτρας
κατακράτηση υπολειμμάτων πλακούντα

Κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης η συχνότερη αιτία αιμορραγίας είναι η ατελής αποβολή
του εμβρύου [με κατακράτηση του πλακούντα ή τμήματός του]. Η αιμορραγία σε αυτές τις
περιπτώσεις αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα [με χειρουργικό καθαρισμό του εσωτερικού της μήτρας]
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πολύ γρήγορα εκλύει το σύνδρομο ενδαγγειακής πήξης και έχει μεγάλη θνησιμότητα [2,7-4 στις
1.000.000 εγκυμοσύνες]2.
Διακοπή της κύησης επίσης, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την αιμορραγία, αν δεν έχει
επιτευχθεί πλήρης κένωση του εσωτερικού της μήτρας ή έχει τρωθεί το τοίχωμα της. Γυναίκες που
έχουν υποβληθεί σε έκτρωση και εμφανίζουν υπερπυρεξία και κοιλιακό άλγος πρέπει να
διερευνηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση [ερευνητική λαπαροσκόπηση].
Αιμορραγία μεγαλύτερη των 2000 ml κατά τον τοκετό [ακόμα και μικρότερη κατά την
διάρκεια της κύησης] μπορεί να οδηγήσει σε υπερκατανάλωση παραγόντων πήξης, εκτεταμένη
ενδαγγειακή πήξη (DIC) και εξάντληση του ινωδογόνου (< 250 mg/dL).
H ακριβής εκτίμηση της συνολικής απώλειας αίματος δεν είναι εύκολη και συνήθως
υποεκτιμείται. Η τοποθέτηση δύο περιφερικών φλεβικών γραμμών μεγάλης διαμέτρου (16 G) για τη
γρήγορη αποκατάσταση του απολεσθέντος ενδαγγειακού όγκου αποτελεί πρώτιστο μέτρο. Η
τοποθέτηση κεντρικής φλέβας [σφαγίτιδα-υποκλείδια], πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή,
γιατί έχουν αναφερθεί θάνατοι από αιμορραγία, ακόμα και από εξωτερική απόφραξη αεραγωγού,
είναι όμως απαραίτητη για την μέτρηση ΚΦΠ που θα καθοδηγήσει τα θεραπευτικά βήματα. Δεν έχει
αποδειχθεί ότι τα κολλοειδή διαλύματα πλεονεκτούν έναντι των κρυσταλλοειδών για την
αποκατάσταση του ενδαγγειακού όγκου στην επείγουσα Μαιευτική15. Μία προτεινόμενη
θεραπευτική αντιμετώπιση είναι η αρχική χορήγηση δύο λίτρων ισότονων ηλεκτρολυτικών
διαλυμάτων. Παράλληλα πρέπει να παρακολουθείται ωριαία η διούρηση, το επίπεδο συνείδησης, η
περιφερική ιστική αιμάτωση και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την έγκαιρη μετάγγιση αίματος.
Οι διαταραχές στην πηκτικότητα πρέπει επίσης να αναγνωρισθούν έγκαιρα και να αντιμετωπισθούν
με τη βοήθεια αιματολόγου. Η παρουσία αναισθησιολόγου επίσης είναι επιβεβλημένη σε κάθε
περίπτωση αιμορραγίας της κύησης. Ένας άλλος οδηγός φαίνεται στον πίνακα 2.
Η θεραπεία της αιμορραγίας κατά την υστεροτοκία πρέπει να περιλαμβάνει την αντιμετώπιση
της ατονίας της μήτρας με εξωτερικές μαλάξεις της, με ενδοφλέβια χορήγηση ωκυτοκίνης σε δόσεις
που μπορεί να φθάσουν μέχρι και 100 U/min, με χορήγηση εργονοβίνης [125-250 μg] ή
προσταγλανδινών [PGF2α]. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι θάνατοι στην επείγουσα
Μαιευτική παρατηρούνται, όχι μετά από απότομες και μεγάλης ποσότητας αιμορραγίας, αλλά λόγω
αιμορραγίας παρατεταμένης διάρκειας και των καταστροφικών συνεπειών της συνεχούς
κατανάλωσης παραγόντων πήξεως16.
Ακραία μέτρα αντιμετώπισης της αιμορραγίας πριν, κατά και μετά τον τοκετό είναι η
απολίνωση των έσω λαγονίων αρτηριών, ο αγγειογραφικός εμβολισμός και σαν έσχατο μέτρο η
μαιευτική υστερεκτομή.
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Πίνακας 2. Βασικός οδηγός αντιμετώπισης οξείας μαιευτικής αιμορραγίας
Στόχοι

Ενημέρωση/Κλήση

Αρχική αντιμετώπιση

Αρχικές εξετάσεις

Αρχικό monitoring
Αρχική χορήγηση υγρών

Επιπλέον monitoring

Επιπλέον εξετάσεις

Επιπλέον χορήγηση υγρών
Μεταγενέστερη διαχείριση



Ανάνηψη της γυναίκας



Θεραπεία της αιτίας



Μαιευτήρας



Αναισθησιολόγος



Μαία



Βοηθός Αναισθησιολόγου



Αιματολόγος



Αεραγωγός / Οξυγόνωση



Κυκλοφορία [2 περιφερικές γραμμές 14 G]



Γενική αίματος



Έλεγχος πηκτικότητας



Διασταύρωση [6 φιάλες αίμα!]



Σφυγμός / Ρυθμός



Αρτηριακή Πίεση



Παλμική Οξυμετρία



Κολλοειδή [;] μέχρι να βρεθεί αίμα



Σε περίπτωση ανάγκης, αίμα χωρίς διασταύρωση



ΚΦΠ



Αιματηρή Αρτηριακή Πίεση



Αέρια αίματος



Παραγωγή ούρων



Θερμοκρασία



Παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής
[πχ αριθμός αιμοπεταλίων]



Αίμα / Παράγωγα



Θέρμανση χορηγούμενων υγρών



Συσκευή ταχεία χορήγησης υγρών



Αναγκαιότητα μετακίνησης σε ΜΕΘ

Ο νεωτερισμός του «κατ’ οίκον» φυσιολογικού τοκετού δεν έχει εξαπλωθεί αρκετά στην
Ελλάδα, αν όμως αυξηθεί στο άμεσο μέλλον θα σημάνει ότι οι πιθανότητες ανάγκης έγκαιρης
αντιμετώπισης αιμορραγίας κυρίως σε ΤΕΠ θα αυξηθεί επίσης.
Ένα άλλο σταθερό ποσοστό γυναικών που αρνούνται την μετάγγιση αίματος και παραγώγων
[Μάρτυρες του Ιεχωβά], θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση και κυρίως στον τομέα της πρόληψης. Σε
αυτές τις περιπτώσεις θεωρητικά πρέπει να αποφευχθεί η χορήγηση Δεξτρανών, επειδή αυξάνονται
οι πιθανότητες διαταραχών της πηκτικότητας.

68

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
1. ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΩΟΘΗΚΩΝ
Κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση χορηγούνται μεγάλες δόσεις ανθρώπινης χορειακής
γοναδοτροφίνης [hCG], που συνεχίζουν να δρουν και μετά την γονιμοποίηση. Η παρατεταμένη
δράση οδηγεί τελικά σε αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων. Τα κλινικά σημεία
εμφανίζονται 3 έως 8 ημέρες μετά την αγωγή και περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, διόγκωση των
ωοθηκών, ασκίτη και συλλογή πλευριτικού υγρού. Αν δεν τεθεί έγκαιρα η διάγνωση ακολουθεί
υπογκαιμική καταπληξία, νεφρική ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, θρομβοεμβολισμός και
εγκεφαλικές διαταραχές.
Ανάλογα με την βαρύτητα των συμπτωμάτων υπάρχουν 5 διαβαθμίσεις σοβαρότητας του
συνδρόμου:
1. Κοιλιακή διόγκωση και δυσφορία
2. Διαβάθμιση 1 & ναυτία, εμετός και διάρροια
3. Διαβάθμιση 2 & ήπιος ασκίτης, που όμως διαπιστώνεται μόνο υπερηχογραφικά
4. Διαβάθμιση 3 & κλινικός ασκίτης με αναπνευστική ανεπάρκεια
5. Διαβάθμιση 4 & υπογκαιμία, αιμοσυμπύκνωση, διαταραχές πηκτικότητας, αρχόμενη νεφρική
ανεπάρκεια, θρομβοεμβολικά φαινόμενα
Υποψήφιες για το σύνδρομο είναι οι γυναίκες στις οποίες έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από
20 ωοθυλάκια στην διάρκεια της προετοιμασίας. Σε αυτές η παρακολούθηση θα πρέπει να είναι
πολύ πιο επισταμένη. Η ανίχνευση υψηλών επιπέδων οιστραδιόλης στο αίμα, η υπερηχογραφική
επιβεβαίωση του αυξημένου μεγέθους των ωοθηκών και η αύξηση του σωματικού βάρους θέτουν
την διάγνωση.
Η θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει την διακοπή χορήγησης hCG, παρακέντηση και
αναρρόφηση του περιεχομένου των κυστών των ωοθηκών, την χορήγηση υγρών και ανθρώπινης
λευκωματίνη [εναλλακτικά πλάσματος] και η συμπτωματική αντιμετώπιση των βαρύτερων
επιπλοκών [παροχέτευση ασκίτη, αντιμετώπιση νεφρικής ανεπάρκειας, αντιπηκτική αγωγή].
Στις ασθενείς απαιτείται συχνή παρακολούθηση των επιπέδων της ουρίας και των
ηλεκτρολυτών στο αίμα, της ωσμωτικότητας του αίματος και των ούρων, του πηκτικού μηχανισμού
και της κεντρικής φλεβικής πίεσης [πιθανόν να απαιτηθεί μέτρηση και της πίεσης της πνευμονικής
αρτηρίας] εάν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες υγρών για την θεραπευτική αντιμετώπιση18.
2. ΥΠΕΡΕΜΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Ποσοστό 75% των εγκύων εμφανίζουν υπερέμεση κατά το 1ο τρίμηνο της κύησης και από
αυτές 3-10 στις 1000 χρειάζεται νοσηλεία. Η αιτιολογία είναι άγνωστη [πιθανότατα ορμονική] ενώ
πρέπει να συμμετέχουν μεταβολικοί και ψυχολογικοί παράγοντες.
Οι κύριες αρχικές διαταραχές είναι ηλεκτρολυτικές, αλλά μπορεί η κακή σίτιση και η
αφυδάτωση να είναι τόσο μεγάλες που να προκληθεί νεφρική, ηπατική ανεπάρκεια ή ανεπάρκεια
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ηλεκτρολυτών και βιταμινών [εγκεφαλοπάθεια Wernicke]. Στην τελευταία, επειδή εμφανίζεται με
ψυχιατρική κλινική εκδήλωση, πολύ συχνά καθυστερεί η ορθή διάγνωση.
Η θεραπευτική αγωγή είναι αρχικά συμπτωματική [χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών],
χορήγηση αντιεμετικών και προφύλαξη από τους κινδύνους της εισρόφησης και της οισοφαγίτιδας.
Τελικό μέτρο είναι η διακοπή της κύησης.
3. ΤΟΚΟΛΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τοκολυτική θεραπεία χορηγείται για την αναστολή πρόωρου τοκετού. Χρησιμοποιού-νται
κυρίως β διεγέρτες [ριτοδρίνη, τερβουταλίνη, σαλβουταμόλη], ενώ πρόσφατα άρχισαν να
χορηγούνται και αναστολείς της ωκυτοκίνης.
Η χορήγηση των β διεγερτών έχει συσχετιστεί με πνευμονικό οίδημα, που συνήθως
αναπτύσσεται 30-72 ώρες μετά από την έναρξη της τοκολυτικής θεραπείας.
Κλινικά χαρακτηρίζεται από ταχύπνοια, δύσπνοια, θωρακικό πόνο, υποξαιμία (PaO2
< 60 mmHg, με FiO2 = 0.21) και υποκαπνία. Η ακτινογραφία θώρακος αποκαλύπτει αμφοτερόπλευρες κυψελιδικές διηθήσεις, ενώ η καρδιακή σκιά είναι εντός των φυσιολογικών ορίων19.
Θεραπευτικά πρέπει να διακοπεί άμεσα η τοκολυτική θεραπεία και οι ασθενείς να εισάγονται
σε Μ.Ε.Θ., όπου η θεραπεία περιλαμβάνει αυξημένη διούρηση και οξυγονο-θεραπεία. Περαιτέρω
επεμβατική και εντατική φροντίδα σπάνια είναι αναγκαία. Η ανταπό-κριση στην αγωγή αυτή
αναμένεται μέσα σε 12 έως 24 ώρες και η έκβαση είναι καλή.
4. ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ (ΥΝΚ)
Η ΥΝΚ είναι μία πολυοργανική διαταραχή της κύησης αγνώστου αιτιολογίας, που
εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα κύησης και είναι η 2η αιτία μητρικών θανάτων στις ΗΠΑ και
το Ηνωμένο Βασίλειο (~20% των μητρικών θανάτων). Οδηγεί πολύ συχνά τις επίτοκες στα
εξωτερικά μαιευτικά ιατρεία [τακτικά και έκτακτα], η αντιμετώπισή της απαιτεί ξεχωριστές γνώσεις
της παθοφυσιολογίας της εγκυμοσύνης, περιλαμβάνει την προεκλαμψία και την εκλαμψία και λόγω
της ιδιαιτερότητάς της γίνεται ξεχωριστή αναφορά της σε άλλο κεφάλαιο.
5. ΘΡΟΜΒΕΜΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Πνευμονική εμβολή
Ποσοστό 0.1 έως 0.36% των γυναικών θα εμφανίσει κατά τη διάρκεια τοκετού εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωση. Τα ποσοστά αυτά είναι αυξημένα κατά τη περίοδο της λοχείας, ενώ η καισαρική
τομή συνοδεύεται από δυσανάλογα υψηλή επίπτωση, συγκριτικά με το φυσιολογικό τοκετό.20 Η
έγκαιρη χορήγηση ηπαρίνης μειώνει το ποσοστό αυτό στο 4%. Τα θρομβοεμβολικά επεισόδια
αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία μητρικού θανάτου στο Η.Β. και τις Η.Π.Α., σε ποσοστό 25-30%2.
Κάθε έγκυος που παραμένει κλινήρης ή έστω μερικά ακινητοποιημένη ή είναι παραπληγική είναι
υποψήφια για θρόμβωση, πρέπει να λαμβάνει προφυλακτική αγωγή [όχι με αντικουμαρινικά
παράγωγα που ενοχοποιούνται για τερατογένεση] και επί συμπτωματολογίας [έστω ήπιου
θωρακικού άλγους] πρέπει να τίθεται η υποψία της. Η ηλικία, το κάπνισμα, οι κιρσοί, η
προεκλαμψία, αυτοάνοσες ασθένειες και η παχυσαρκία είναι επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες.
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Η κύρια αιτία φλεβοθρόμβωσης στη Μαιευτική είναι η φλεβική στάση των κάτω άκρων από
την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, συνεπικουρούμενη από την αύξηση των παραγόντων πήξης
ΙΙ, Χ, VIII, IX, XII και VII, των ινωδολυτικών ουσιών που παράγονται από τον πλακούντα, όπως
και από τη μείωση των επιπέδων αντιθρομβίνης ΙΙΙ και των πρωτεϊνών C και S.
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 10 κανένα από τα ευρήματα δεν μπορεί να διαγνώσει την
εμφάνιση της πνευμονικής εμβολής. Υπάρχουν περιπτώσεις που θρομβοεμβολικά επεισόδια
εμφανίσθηκαν χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου και εντελώς σιωπηρά. Σπινθηρογράφημα
αερισμού - αιμάτωσης θέτει τη διάγνωση.
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της δεν διαφέρει από το γενικό πληθυσμό και περιλαμβάνει
οξυγονοθεραπεία, χορήγηση ηπαρίνης και σε σοβαρές περιπτώσεις θρομβολυτική αγωγή
(στρεπτοκινάση, ουροκινάση). Η θρομβολυτική αγωγή αντενδείκνυται τις πρώτες 10 ημέρες της
λοχείας21.
Πίνακας 3. Κλινικά Ευρήματα σε Οξεία Πνευμονική Εμβολή (τροποποιμένα κατά Hoellerich και συν)22
Κλινικές εκδηλώσεις

Συνήθης εμβολή
(%)

Μαζική εμβολή
(%)

Αρνητική προγνωστική αξία

Ταχύπνοια (>20/min)
Δύσπνοια
Βήχας
Πλευριτικό άλγος
Πλευριτική τριβή
S3 ή S4
Αιμόπτυση
Κυάνωση
Υπόταση
Οπισθοστερνικό άλγος

80
80
50
40
30
20
20
<5
<5
<5

90
90
60
70
60
40
30
30
5
10

0.75
0.75
0.55
0.71
0.40
0.60
0.67
0.70
0.10
0.20

Εμβολή αμνιακού υγρού
Στο Η.Β. η συχνότητα κυμαίνεται από 4.9 έως 10.6 ανά 1.000.000 κυήσεις με μοναδικό
προγνωστικό παράγοντα την ηλικία άνω των 25 ετών!2 Μικρές ποσότητες αμνιακού υγρού
εισέρχονται πάντα στη συστηματική κυκλοφορία της μητέρας. Είσοδος μεγάλης ποσότητας
αμνιακού υγρού ή υπολειμμάτων εμβρυϊκής προέλευσης στη συστηματική κυκλοφορία της μητέρας
προκαλούν υπόταση, δύσπνοια, υποξαιμία και κυάνωση, μικτή μεταβολική και αναπνευστική
οξέωση,

τετανική

σύσπαση

της

μήτρας,

αιφνίδια

καρδιακή

ανακοπή

ταυτόχρονα

με

τονικοκλωνικούς σπασμούς και διαταραχές πηκτικότητας [αιμορραγία].
Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την προ-εκλαμψία, την αρτηριακή υπέρταση κατά την
κύηση, βαριές αλλεργικές αντιδράσεις και την πνευμονική εμβολή. Οι παθοφυσιολογικοί
μηχανισμοί είναι ακόμα άγνωστοι23.
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Η θεραπεία παραμένει συμπτωματική με, οξυγονοθεραπεία, μηχανικό αερισμό, επεμβατικό
αιμοδυναμικό monitoring της καρδιακής παροχής και της PCWP και αντιμετώπιση της διάχυτης
ενδαγγειακής πήξης.
6. ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ
Στη Μαιευτική η σήψη οφείλεται συνήθως σε πυελικές λοιμώξεις, ουρολοιμώξεις,
αναπνευστικές λοιμώξεις, χορειοαμνιονίτιδα, μετά από εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου, ενώ οι
επιλόχειες λοιμώξεις αφορούν κυρίως ενδομητρίτιδες, κολπίτιδες, πυελοπεριτονίτιδες και
θρομβοφλεβίτιδες. Προδιαθεσικοί παράγοντες στη Μαιευτική αποτελούν ο παρατεταμένος χρόνος
τοκετού, οι συχνοί τραχηλικοί και ενδομήτριοι χειρισμοί, διάφορες επεμβατικές μέθοδοι και
καθετηριασμοί και σπανιότερα καταστάσεις ανοσοανεπάρκειας και ανοσοκαταστολής24.
Ακόμα και μικρές λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να έχουν σαν κατάληξη την
σηπτική καταπληξία, γι’ αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και με προσοχή. Οι
συχνότεροι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί είναι η Escherichia Coli και η ομάδα Β των στρεπτοκόκκων.
Πρωταρχική σημασία στην αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, πλην της χορήγησης των
κατάλληλων αντιβιοτικών, έχει η αιμοδυναμική υποστήριξή τους.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
1. ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ ΚΥΗΣΗ
Κάθε γυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία με αμηνόρροια και κοιλιακό άλγος είναι ύποπτη για
εξωμήτρια κύηση [~1% των κυήσεων]. Η εκτέλεση «δοκιμασίας κύησης», πρέπει να γίνεται στα
ΤΕΠ σε αυτές τις περιπτώσεις και εάν είναι θετική να ακολουθείται από υπερηχογράφημα κάτω
κοιλίας για την επιβεβαίωση της θέσης του κυήματος. Η αναρρόφηση αίματος μετά από
παρακέντηση του Δουγλάσιου χώρου επίσης αποτελεί θετικό διαγνωστικό σημείο.
Σε περίπτωση ρήξης εξωμητρίου κύησης είναι εξαιρετικά συχνή η καταπληξία, εξαιτίας
αιφνίδιας και μεγάλης αιμορραγίας ή/και παρασυμπαθητικής υπερδιέγερσης.
Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, και αρκετές φορές
οι γυναίκες δεν γνωρίζουν καν ότι είναι έγκυες. Οι μεταβολές στην ανατομία και φυσιολογία πρέπει
να ληφθούν υπόψη, ιδίως όσον αφορά στην προστασία του αεραγωγού από εισρόφηση. Έχουν
επίσης αναφερθεί μέχρι και τελειόμηνες κυήσεις. Σε αυτή τη περίπτωση η αιμορραγία μπορεί να
είναι ανεξέλεγκτη, ιδίως αν γίνει προσπάθεια αποκόλλησης του πλακούντα.
Η αρχική αντιμετώπιση είναι η πρόληψη και η θεραπεία της υπογκαιμίας, και επομένως το
πρώτο μέτρο είναι η εξασφάλιση μεγάλης φλεβικής γραμμής που να εξασφαλίζει την δυνατότητα
ταχείας αναπλήρωσης υγρών, αφού η αιμορραγία μπορεί αν αντιστοιχεί σε αυτήν της ρήξης
κοιλιακής αορτής. Η τελική αντιμετώπιση είναι κυρίως χειρουργική. Αν δεν υπάρχει αιμορραγία η
εξαίρεση του έκτοπου εμβρυϊκού ασκού μπορεί να γίνει και λαπαροσκοπικά.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, και κάτω από συνεχή και προσεκτικό έλεγχο, μπορεί να χορηγηθεί
μεθοτρεξάτη που προκαλεί υποστροφή της κύησης, όμως σαν μέθοδος δεν έχει ευρεία αποδοχή25.
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2. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ
Μαιευτική απόξεση μπορεί να απαιτηθεί σε οποιοδήποτε περίοδο της κύησης, κυρίως όμως
στο πρώτο τρίμηνο [αποβολή, παλίνδρομος κύηση, αποτυχημένη διακοπή κύησης] και κατά τη
λοχεία [απομάκρυνση υπολειμμάτων πλακούντα].
Η απώλεια επιθυμητής εγκυμοσύνης, η συναισθηματική αστάθεια μετά την απόφαση
διακοπής κύησης, η υποχρεωτική διακοπή κύησης εξ αιτίας εμβρυϊκής χρωμοσωμιακής ανωμαλίας
και η απομάκρυνση από το νεογνό κατά τη λοχεία είναι οι συχνότερες αιτίες συναισθηματικής
φόρτισης της ασθενούς και πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτές τις επεμβάσεις. Στη λοχεία, η
ενδεχόμενη επίδραση των αναισθητικών στην γαλουχία και τον θηλασμό, πρέπει πάντα να
λαμβάνεται υπ’ όψη.
Το επείγον σε αυτές τις καταστάσεις έχει πολλές διαβαθμίσεις και πολύ συχνά ξεφεύγουν οι
δυνητικοί κίνδυνοι από μη εξειδικευμένους στη μαιευτική αναισθησία, αφού οι ασθενείς είναι νέες,
υγιείς και συνήθως προσέρχονται για χειρουργικό καθαρισμό της μητρικής κοιλότητας εκτάκτως
μεν αλλά όχι επειγόντως. Τα συνηθέστερα σφάλματα είναι η λανθασμένη εκτίμηση της ήδη
υπάρχουσας απώλειας αίματος και η υποεκτίμηση των κινδύνων σήψης.
Επειδή η διαγνωστική προσπέλαση περιλαμβάνει την διακοιλιακή υπερηχογραφική
αξιολόγηση του περιεχομένου της μήτρας [που απαιτεί γεμάτη ουροδόχο κύστη], οι περισσότερες
ασθενείς προσέρχονται στη χειρουργική αίθουσα έχοντας πιει πρόσφατα μεγάλη ποσότητα ύδατος
[>1 ½ λίτρο].
Ύπαρξη ταχυκαρδίας πρέπει να προσανατολίσει σε πιθανή μεγάλη απώλεια αίματος, σε
συνεκτίμηση όμως της συναισθηματικής κατάστασης, όπως ήδη αναφέρθηκε. Σε εγκυμοσύνη
μεγαλύτερη των 9 εβδομάδων, η πιθανότητα συνδρόμου κάτω κοίλης φλέβας πρέπει επίσης να
λαμβάνεται υπ’ όψη.
Η εισαγωγή στην αναισθησία πρέπει να είναι ταχεία και με όλα τα απαραίτητα μέτρα
προφύλαξης του αεραγωγού από εισρόφηση. Η περιοχική αναισθησία, όταν δεν υπάρχει μεγάλη
αιμορραγία, διαταραχές πηκτικότητας, σήψη ή αιμοδυναμική αστάθεια, είναι δικαιολογημένη όταν
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εισρόφησης ή πρόβλεψη δύσκολου αεραγωγού.
Μια σπάνια περίπτωση αποτελεί η εκστροφή της μήτρας, κατά την αφαίρεση του πλακούντα,
ειδικά αν εφαρμοσθεί ισχυρή εξωτερική κοιλιακή πίεση ταυτόχρονα με έλξη του πλακούντα από τον
γυναικολόγο. Σε αυτή την περίπτωση, εκτός από την μεγάλη αιμορραγία υπάρχει μεγάλη
παρασυμπαθητική διέγερση, βραδυκαρδία και υπόταση. Για την αντιμετώπιση του συμβάματος
αυτού απαιτείται η ταχύτατη επαναφορά της μήτρας στη φυσιολογική της θέση, πριν συσπασθεί ο
τράχηλος της μήτρας και εμποδίζει την επιστροφή της.
3. ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ
Ως προδρομικός πλακούντας, θεωρείται ο πλακούντας που έχει αναπτυχθεί στο κάτω
τριτημόριο της μήτρας, σε αντίθεση με την πρόσθια και πυθμενική θέση, που είναι και η συνήθης.
Έχει τρεις διαβαθμίσεις [προδρομικός, επιχείλιος, επιπωματικός] ανάλογα με το βαθμό που αυτός
καλύπτει το τραχηλικό στόμιο.
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Συνήθως συμβαίνει σε γυναίκες που στο ιστορικό τους έχουν προηγηθείσα καισαρική τομή,
πολυτοκία, μεγάλη ηλικία και πολύδυμο κύηση. Η συνηθέστερη κλινική εικόνα είναι αιμόρροια
χωρίς άλγος, μετά την 27η εβδομάδα της κύησης. Η διάγνωση τίθεται υπερηχογραφικά.
Εάν ο πλακούς είναι προδρομικός, χωρίς συμπτωματολογία, τότε υπάρχει η δυνατότητα για
ΦΤ. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η εκτέλεση ΚΤ. Ο σχεδιασμός σε αυτή τη περίπτωση
επιβάλει την προετοιμασία για αντιμετώπιση μεγάλης και σε μικρό χρονικό διάστημα αιμορραγίας.
Αν και η γενική αναισθησία ενδείκνυται, σε περιπτώσεις που δεν προβλέπεται μεγάλη αιμορραγία,
δεν υπάρχουν διαταραχές πηκτικότητας ή αιμοδυναμική αστάθεια και δεν υπάρχει πιθανότητα
στρυφνού πλακούντα [πλακούντας αναπτυγμένος πάνω σε προηγούμενη ουλή της μήτρας, πχ μετά
από προηγηθείσα ΚΤ], τότε μπορεί να επιλεγεί και η περιοχική αναισθησία26.
4. ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
Ως αποκόλληση πλακούντα θεωρείται ο πρόωρος διαχωρισμός του από το σώμα της μήτρας.
Μερική αποκόλληση συμβαίνει σε ένα ποσοστό 1-2% των κυήσεων, ενώ σοβαρότατου
βαθμού σε ποσοστό 0,2%. Ενώ στη πρώτη περίπτωση η αντιμετώπιση είναι επιτυχής συντηρητικά,
στη δεύτερη περίπτωση το ποσοστό θνησιμότητας είναι 50%.
Σε αντίθεση με τον προδρομικό πλακούντα, στην αποκόλληση, εκτός από αιμορραγία,
υπάρχει και άλγος, οφειλόμενο στην διάταση της μήτρας από το σχηματιζόμενο αιμάτωμα και από
την έναρξη συσπάσεων της μήτρας και έναρξη τοκετού. Μεγάλη κεντρική αποκόλληση πλακούντα,
μπορεί να έχει οδηγήσει σε υπογκαιμική καταπληξία και διαταραχές πηκτικότητας, χωρίς καθόλου
σημεία αιμορραγίας από τον τράχηλο της μήτρας. Αυξημένη είναι επίσης η πιθανότητα εμβολής με
αμνιακό υγρό.
Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν στην αναισθησιολογική αντιμετώπιση του
προδρομικού πλακούντα ενδείκνυται η γενική αναισθησία. Ο σχεδιασμός και σε αυτή τη περίπτωση
επιβάλει την προετοιμασία για αντιμετώπιση μεγάλης και σε μικρό χρονικό διάστημα αιμορραγίας
και η έγκαιρη διάγνωση διαταραχών της πηκτικότητας.
Σοβαρή επιπλοκή είναι η διήθηση του μυομητρίου με αίμα [μήτρα Couvelaire] που έχει σαν
αποτέλεσμα την αδυναμία της μήτρας να συσπασθεί επιτυχώς. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται
η εκτέλεση μαιευτικής υστερεκτομής.
5. ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΟΜΦΑΛΙΔΟΣ
Πρόπτωση ομφαλίδος σημαίνει ότι τμήμα του ομφαλίου λώρου διέρχεται τη γεννητική οδό,
μπροστά από την προβάλλουσα μοίρα του εμβρύου. Η πιθανότητα αυξάνει σε ανώμαλες προβολές
[ισχιακή ή εγκάρσιο], και το μεγαλύτερο ποσοστό [15%] εμφανίζεται σε περίπτωση που οι άκροι
πόδες είναι η προβάλλουσα μοίρα.
Αποτελεί την πλέον οξεία μαιευτική επιπλοκή, που σπανιότατα δίνει πρόδρομα σημεία, που
απαιτεί άμεση εκτέλεση ΚΤ [αν είναι δυνατόν σε χρόνο λιγότερο από 120 sec από την πρόπτωση,
επειδή η προβάλλουσα μοίρα του νεογνού αποφράσσει τον ομφάλιο λώρο και επομένως διακόπτει
πλήρως την αιμάτωση του νεογνού] και που δοκιμάζει την οργανωτική προετοιμασία και την
αποτελεσματική κινητοποίηση για την εκτέλεση ΚΤ χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.
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Υπάρχουν πολλά σημεία που μπορεί να συμβούν λάθη σε αυτή την οξύτατη κατάσταση, αλλά
τα συνηθέστερα είναι τα παρακάτω:
 Ελάχιστος χρόνος για την λήψη στοιχειώδους κλινικού ιστορικού, από ασθενή που και μόνο από
την κινητοποίηση είναι σε κατάσταση πανικού.
 Απουσία εργαστηριακού ελέγχου, ή ύπαρξη ελέγχου που δεν έχουν ακόμα ληφθεί τα
αποτελέσματά του.
 Κακή κλινική εκτίμηση αεραγωγού [οδοντοστοιχία, γεμάτο στομάχι, λήψη αντιόξινου].
 Τραυματισμός της ουροδόχου κύστης [απουσία κένωσής της πριν την έναρξη της επέμβασης,
ταχεία ΚΤ].
Η εφαρμογή γενικής αναισθησίας έχει απόλυτη ένδειξη σε αυτή την περίπτωση. Αν υπάρχει
ήδη εγκατεστημένος επισκληρίδιος καθετήρας, ορισμένοι συγγραφείς προτείνουν τη χρησιμοποίησή
του. Σε αυτή τη περίπτωση είναι προϋπόθεση η ύπαρξη αναισθησιολόγου στην Αίθουσα Τοκετών,
έτσι ώστε με την εμφάνιση του προβλήματος να ξεκινήσει η χορήγηση τοπικών αναισθητικών
[συνήθως λιγνοκαΐνη 2% με διττανθρακικά]. Η εφαρμογή αντίρροπης ώθησης του εμβρύου από
μαιευτικό προσωπικό, επίσης συνιστάται, ώστε να μειώνεται η πίεση στην ομφαλίδα.
Οι ικανότητες και η εμπειρία του εξειδικευμένου στη μαιευτική αναισθησία αναισθησιολόγου,
θα καθορίσουν τις επιλογές και την έκβαση, στην ακραία περίπτωση που πρέπει να αξιολογηθεί ο
πιθανός κίνδυνος της γενικής αναισθησίας για τη μητέρα [γεμάτο στομάχι δύσκολος/αδύνατος
αεραγωγός] και ο βέβαιος κίνδυνος σε κάθε δευτερόλεπτο καθυστέρησης για το έμβρυο.
ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Ελάχιστες πληροφορίες υπάρχουν σε σχέση με την έκβαση της εγκυμοσύνης, μετά από
παραμονή της εγκύου σε ΜΕΘ, παρατεταμένο τεχνητό αερισμό ή παρατεταμένη καταστολή.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο έντυπο των "εμπιστευτικών αναφορών για το μητρικό θάνατο" που
συντάσσεται από τους γιατρούς του Ην. Βασιλείου, σε κάθε περίπτωση μητρικού θανάτου, μόλις το
1996 προστέθηκε ιδιαίτερο κεφάλαιο που να αναφέρει τις ΜΕΘ.
Υπολογίζεται ότι 1-9 στις 1000 εγκυμοσύνες, οδηγείται σε κάποιο στάδιο της κύησης σε
ΜΕΘ27, αλλά υποστηρίζεται ότι δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ΜΕΘ,28 απλώς στενή συνεργασία
αναισθησιολόγων, μαιευτήρων και εντατικολόγων. Πιο συχνές αιτίες εισαγωγής εγκύου σε ΜΕΘ
αποτελούν:


Μετεγχειρητικές επιπλοκές



Παχυσαρκία



Καρδιακό νόσημα



Βρογχικό άσθμα

 Τραυματισμός ή έγκαυμα
 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκου
(ARDS)
 Εμβολή αμνιακού υγρού
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΥΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Μιχόπουλος ΑΝΔΡΕΑΣ
Παρά τις παραινέσεις και τις προσεγγίσεις ώστε να μειωθεί το ποσοστό των καισαρικών
παγκοσμίως, το CDC αναφέρει πως το 2018 στις ΗΠΑ το 31,9% των τοκετών έγιναν με καισαρική
τομή1. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2008, ήταν στο 31% με τις ετήσιες γεννήσεις να ξεπερνούν το
1.000.000.2 Στον αντίποδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ετησίως πραγματοποιούνται περί τους 700.000
τοκετούς, στο 60% των οποίων, εμπλέκονται αναισθησιολόγοι3. Οι γυναίκες που γεννούν με
καισαρική αποτελούν περίπου το 25%, εκ των οποίων λαμβάνει γενική αναισθησία ένα ποσοστό της
τάξης του 8,75%.
Η περιοχική αναισθησία λοιπόν αποτελεί την επικρατέστερη επιλογή χορήγησης αναισθησίας
και αναλγησίας δεδομένου πως έχει πλέον αποδειχθεί πως δεν αυξάνει την πιθανότητα καισαρικής,
επεμβατικού κολπικού τοκετού ή την διάρκεια αυτού4. Οι χρόνιες νόσοι μπορεί να επηρεάσουν την
πορεία της εγκυμοσύνης και να έχουν επιπτώσεις που θα εμφανιστούν είτε κατά τη διάρκεια αυτής ή
και ακόμα μετά τον τοκετό. Η εξέλιξη της επιστήμης σε συνδυασμό με τη συνεργασία των
ειδικοτήτων έχουν ως αποτέλεσμα να σπανίζουν οι συστάσεις για αποφυγή της εγκυμοσύνης. Τον
προηγούμενο αιώνα γυναίκες πάσχουσες από πολλαπλή σκλήρυνση και επιληπτικές κρίσεις δεν
έπρεπε να μπουν σε διαδικασία αναπαραγωγής. Ο σακχαρώδης διαβήτης επίσης, προδιέθετε για
επιδείνωση της πρόγνωσης του τοκετού.
Στις μέρες μας η εγκυμοσύνη αντενδείκνυται σε ορισμένες γυναίκες με συγγενή καρδιακή
ανεπάρκεια ή πνευμονική υπέρταση (πχ σύνδρομο Eisenmerger, πρωτοπαθής πνευμονική υπέρταση
και δευτεροπαθής αγγειακή πνευμονική υπέρταση). Οι έγκυες υψηλού κινδύνου με γνωστή νόσο
πρέπει να παρακολουθούνται σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα. Ενδεικτικά θεωρούνται υψηλού
κινδύνου γυναίκες με καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά προβλήματα (καρδιακή ανεπάρκεια, σοβαρή
πνευμονική υπέρταση, σοβαρού βαθμού βαλβιδοπάθεια, στένωση του ισθμού της αορτής, σύνδρομο
Marfan), σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο, εθισμό σε ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ
καθώς και γυναίκες με χρόνια ενδομήτριο λοίμωξη (CMV, HCV, HIV τοξόπλασμα)5.
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει επικεντρωθεί στην οξεία νόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
και πολύ λίγες μελέτες αναφέρονται στις χρόνιες παθήσεις της εγκύου. Η μελέτη SNiP που
πραγματοποιήθηκε στην βόρεια Γερμανία από το 2002 έως το 2008 καταλήγει πως το 1/5 των
εγκύων ανέφεραν μια χρόνια νόσο. Με βάση τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα, τα πιο συχνά
προβλήματα αφορούν μεταβολικές διαταραχές, παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού, του
νευρικού συστήματος, του δέρματος και του καρδιαγγειακού συστήματος (Πίνακας 1).
Σε μια μελέτη κοορτής που πραγματοποιήθηκε στην Δανία και περιέλαβε όλες τις γυναίκες
που γέννησαν από το 1989 έως το 2013, με βάση το δανέζικο μητρώο υγείας, καταγράφηκαν
1.362.200 τοκετοί. Ο επιπολασμός των χρόνιων παθήσεων της εγκύου ήταν στο 3,71% το 1989 και
εκτοξεύθηκε στο 15,76% το 2013. Οι πιο συχνές διαταραχές αφορούσαν χρόνιες αναπνευστικές
παθήσεις, θυροειδοπάθειες και διαταραχές της προσωπικότητας–αγχώδη διαταραχή.6
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Πίνακας 1

Πίνακας 2
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ΕΓΚΥΟΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟ
Η εγκυμοσύνη θεωρείται ως «καρδιαγγειακό stress test» ικανό να αποκαλύψει μια
υποβόσκουσα καρδιαγγειακή πάθηση μέσω των αιμοδυναμικών αλλαγών που εμφανίζονται σε
αυτήν. Μπορεί να οδηγήσει λοιπόν σε κλινική αποδιοργάνωση και πιθανά σε μια απειλητική για τη
ζωή νόσο. Η καρδιαγγειακή νόσος πλέον αποτελεί την πρώτη αιτία θνησιμότητας στις ανεπτυγμένες
χώρες ενώ αυξάνεται η τάση της στις χώρες υπό ανάπτυξη και στις μη ανεπτυγμένες7. Οι
σημαντικότερες καρδιαγγειακές αλλαγές που εμφανίζονται στην εγκυμοσύνη και σχετίζονται με
αναισθησιολογική διαχείριση συνοψίζονται σε 4 κατηγορίες:
1) Αύξηση του ενδαγγειακού όγκου περίπου στο 50% στο 3ο τρίμηνο. Έγκυες με χαμηλή
καρδιακή παροχή λόγω ισχαιμίας του μυοκαρδίου ή λόγω βαλβιδοπαθειών δεν μπορούν να
ανεχτούν καλά τον πλεονάζοντα όγκο.
2) Σταδιακή μείωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων ώστε η μέση αρτηριακή
πίεση να παραμένει στα φυσιολογικά όρια παρά την αύξηση της καρδιακής παροχής κατά 3040%. Γυναίκες με βαλβιδοπάθεια (AS) ή με shunt μπορεί να επηρεαστούν.
3) Επιπλέον επιβάρυνση του καρδιαγγειακού λόγω των διακυμάνσεων της καρδιακής
παροχής κατά τον τοκετό. Ο πόνος αυξάνει την καρδιακή παροχή κατά 45-50% από αυτήν που
παρατηρείται στο 2ο στάδιο του τοκετού. Η σύσπαση της μήτρας αυξάνει την CO κατά 10-15%. Οι
χειρισμοί Valsalva προκαλούν μεγάλες διακυμάνσεις στη φλεβική και αρτηριακή πίεση και είναι
ικανές να αποδιοργανώσουν την καρδιακή λειτουργία.
4) Υπερπηκτικότητα σχετιζόμενη με εγκυμοσύνη και θεραπευτική αντιπηκτική αγωγή σε
ασθενείς υψηλού κινδύνου. Η έγκυος υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου προσδιορίζεται με βάση
λειτουργική ταξινόμηση της καρδιακής νόσου κατά NYHA (New York Heart Association) και το
Modified World Health Organization Scoring.
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1 ) Ισχαιμική καρδιακή νόσος
Η στεφανιαία νόσος είναι μια σπάνια νόσος στις γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, με
συχνότητα 1/10.000 εγκυμοσύνες. Περίπου το 13% των επιτόκων που έχουν ΣΝ θα εμφανίσει ΟΕΜ,
με το ποσοστό της θνητότητας να αγγίζει έως και το 45% στο 3ο τρίμηνο8.
Σύμφωνα με τη μετανάλυση του ESC9, το 2017, μελετήθηκαν 66.470.100 εγκυμοσύνες και
φάνηκε πως η συχνότητα του εμφράγματος του μυοκαρδίου (PAMI- pregnancy related myocardial
infarction) δεν ξεπερνά τους 7,6/100.000 τοκετούς. Η δε συχνότητα θνητότητας εξαιτίας του PAMI
κυμαίνεται στο ποσοστό 0,64/100.000 τοκετούς10. Η φυσιοπαθολογία και οι κλινικές εκδηλώσεις
είναι παρόμοιες με αυτές στον υπόλοιπο πληθυσμό. Η διαχείριση στοχεύει στη μείωση του
καρδιακού έργου (κατάκλιση, νιτρώδη και αναισθησία-αναλγησία). Η φαρμακευτική αγωγή με
νιτρώδη και b-blockers συνεχίζεται και μετά τον τοκετό. Στόχος είναι η χορήγηση οξυγόνου, η
βελτίωση της παροχής οξυγόνου στο μυοκάρδιο, και η αντιμετώπιση πιθανής αναιμίας. Συνιστάται
η πρώιμη τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα και η χορήγηση αναλγησίας ώστε να μειωθεί ο
πόνος και το στρες που μπορεί να επιδεινώσουν την ισχαιμία και την στηθάγχη. Δεδομένου πως η
άρδευση των στεφανιαίων εξαρτάται από την διαστολική πίεση, πρέπει να αποφεύγονται απότομες
και επίμονες μειώσεις του μεταφορτίου. Επίσης η πτώση των συστηματικών αγγειακών
αντιστάσεων μπορεί να προκαλέσει αντανακλαστική ταχυκαρδία άρα και αύξηση της CO, άρα
ισχαιμία. Συνιστάται η τοποθέτηση πλήρους ΗΚΓ και σε περίπτωση αιμοδυναμικής αστάθειας,
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επεμβατικό monitoring της αρτηριακής πίεσης. Προτιμάται η επισκληρίδιος αναισθησία με
τιτλοποιημένη δόση τοπικού αναισθητικού και οπιοειδούς καθώς και η χορήγηση φαινυλεφρίνης
για την αποφυγή της ταχυκαρδίας. Στο στάδιο της εξώθησης θα πρέπει να αποφεύγονται χειρισμοί
Valsalva και η έξοδος του εμβρύου να βασίζεται στις συσπάσεις της μήτρας μόνο. Η καισαρική
τομή γίνεται εφόσον πληρούνται μαιευτικές ενδείξεις εκτός αν η αιμοδυναμική αστάθεια της
μητέρας την επιβάλλει. Η υπαραχνοειδής αναισθησία δεν είναι επιθυμητή λόγω του άμεσου
συμπαθητικού block, της υπότασης και της αντανακλαστικής ταχυκαρδίας. Στην περίπτωση της
γενικής αναισθησίας χρήζει προσοχής η μείωση της απάντησης του καρδιαγγειακού στο στρες της
διασωλήνωσης. Στην περίπτωση που η έγκυος έχει πρόσφατο ΟΕΜ (6 εβδομάδων), συμφορητική
καρδιακή ανεπάρκεια ή ασταθή στηθάγχη συνιστάται επεμβατικό monitoring τόσο αρτηριακής όσο
και της πνευμονικής πίεσης το οποίο χρήζει να υπάρχει και έως 24 ώρες μετά τον τοκετό11.
2) Συγγενείς καρδιοπάθειες
Οι συγγενείς καρδιοπάθειες τείνουν να γίνουν οι πιο συχνές καρδιακές νόσοι που
παρατηρούνται στην εγκυμοσύνη. Με την εξέλιξη της ιατρικής και της χειρουργικής οι γυναίκες
μπορούν πλέον να φτάσουν στην αναπαραγωγική ηλικία και να έχουν μια ανεπίπλεκτη κύηση και
τοκετό.
α) Αριστερό–δεξιό shunt:
1) το έλλειμμα του μεσοκολπικού διαφράγματος (ΑSD) αποτελεί τη πιο συχνή συγγενή
καρδιοπάθεια. Οι αιμοδυναμικές αλλαγές που προκύπτουν οφείλονται στο ίδιο το shunt. Αρχικά
αυξάνονται οι πιέσεις στο δεξιό κόλπο λόγω του αυξημένου όγκου αίματος που εισέρχεται λόγω του
shunt. Μπορεί να προκύψει διάταση του δεξιού κόλπου και πνευμονική υπέρταση12. Σπανίως η
πνευμονική υπέρταση μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες πιέσεις στον δεξιό κόλπο και σε
αναστροφή του shunt (Εisenmerger syndrome) το οποίο συνδυάζεται με υψηλή μητρική θνητότητα13.
Τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά και είναι η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα, δύσπνοια
και εύκολη κόπωση. Περιστασιακά μπορεί να προκληθούν αρρυθμίες όπως ΚΜ και ΚΠ. Σπανίως
μέσω του ASD μπορούν να περάσουν έμβολα. Η αναισθησιολογική αντιμετώπιση στοχέυει στο να
περιοριστούν οι αλλαγές στις αγγειακές αντιστάσεις που μπορεί να επιβαρύνουν το shunt. Αύξηση
των SVR ή μείωση των PVR δεν είναι ανεκτές. Η επισκληρίδιος αποτελεί την αναισθησία εκλογής
σε αυτές τις περιπτώσεις ενώ μπορεί να γίνει και γενική αναισθησία με την προυπόθεση της
αποφυγής αύξησης των SVR και διατήρησης του φλεβόκομβου.
2) Ανοιχτός αρτηριακός πόρος (PDA) αποτελεί το 15% των συγγενών καρδιοπαθειών.
Ασθενείς με μικρό PDA (<1cm) έχουν συνήθως μια κανονική εγκυμοσύνη εφόσον όμως συνυπάρχει
πνευμονική υπέρταση, η θνητότητα μπορεί να φτάσει στο 5-6% λόγω κοιλιακής ανεπάρκειας14. Η
σταδιακή μείωση των SVR μπορεί να προκαλέσει αναστροφή του Shunt και περιφερική κυάνωση.
Αναισθησιολογικός στόχος είναι η διατήρηση των SVR και η αποφυγή της υπερβολαιμίας.
Αναισθησία εκλογής είναι η επσκληρίδιος και η γενική αναισθησία με προσοχή στην απάντηση του
συμπαθητικού στην διασωλήνωση και το χειρουργικό ερέθισμα.
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3) Μεσοκοιλιακό έλλειμα (VSD) αποτελεί το 7% των περιπτώσεων με συγγενή καρδιοπάθεια.
Αν δεν συνυπάρχει πνευμονική υπέρταση, η κύηση συνήθως βαίνει καλώς. Σε περιπτώσεις μεγάλου
ελλείμματος και πνευμονικής υπέρτασης η θνητότητα ποικίλλει από 7-40%. Σοβαρού βαθμού δεξιά
κοιλιακή ανεπάρκεια και αναστροφή του shunt (Eisenmerger syndrome) είναι η χειρότερη επιπλοκή.
Κατά την εγκυμοσύνη, η αύξηση του ενδαγγειακού όγκου, της CO και της καρδιακής συχνότητας
μπορούν να επιδεινώσουν το βαθμό της PH.
Στόχος είναι η διατήρηση των περιφερικών αγγειακών αντιστάσεων και η αποφυγή της
ταχυκαρδίας. Αν αυξηθούν οι PVR και η πίεση στην δεξιά κοιλία μπορεί να έχουμε αναστροφή του
shunt και συνοδό υποξυγοναιμία. Επιλογή εκλογής αποτελεί η επισκληρίδιος αναισθησία και η
γενική στην περίπτωση της καισαρικής αρκεί να προλαμβάνεται η απάντηση του συμπαθητικού στη
διαωλήνωση και στο επώδυνο χειρουργικό ερέθισμα.
β) Δεξιό – αριστερό shunt
1) Η χρόνια πνευμονική υπέρταση που προκύπτει από διαφυγή αίματος από αριστερά προς
δεξιά οδηγεί σε υπερτροφία και αύξηση της πίεσης στην πνευμονική κυκλοφορία η οποία όταν
υπερβεί την συστηματική ΑΠ, οδηγεί σε αναστροφή του shunt από δεξιά προς τα αριστερά,
υποξυγοναιμία και κάμψη της δεξιάς καρδιάς. Η εγκυμοσύνη δεν είναι καλά ανεκτή και
υπολογίζεται πως η θνητότητα πλησιάζει το 50%. Οι αναισθησιολογικές επισημάνσεις έχουν ως
στόχο την αποφυγή της μείωσης των SVR και κατά συνέπεια της υπότασης ή της μυοκαρδακής
καταστολής. Η υπόταση οδηγεί σε μείωση της πίεσης της δεξιάς κοιλίας και αδυναμία άρδευσης του
υπερτροφικού πνευμονικού δικτύου και κατά συνέπεια θάνατο. Η αναλγησία μπορεί να επιτευχθεί
είτε με επισκληρίδιο είτε με τη χορήγηση οπιοειδών συστηματικά15. Ο τοκετός με καισαρική
επιτυγχάνεται ασφαλέστερα με γενική αναισθησία16. Η περίοδος μετά τον τοκετό και ειδικότερα η
πρώτη εβδομάδα είναι η πιο επικίνδυνη για την εμφάνιση επιπλοκών (υποξυγοναιμία, αρρυθμίες
θρομβοεμβολικά επεισόδια, θάνατος). Η χρήση συνεχούς επεμβατικού monitoring επιβάλλεται για
τη διαχείριση των ασθενών. Συστήνεται λοιπόν η λήψη αερίων αρτηριακού αίματος και της
πνευμονικής κυκλοφορίας για την έγκαιρη διάγνωση αλλαγών στην καρδιακή παροχή, στις πιέσεις
της πνευμονικής και στο shunt.
2) η τετραλογία του Fallot αποτελεί περίπου το 15% των συγγενών καρδιοπαθειών και
θεωρείται η πιο συχνή αιτία shunt από τα δεξιά προς τα αριστερά. Αναφέρεται σε μια τετράδα
χαρακτηριστικών που είναι οι εξής: έλλειμα μεσοκοιλιακού διαφράγματος, στένωση στο χώρο
εξόδου της δεξιάς κοιλίας, εφίππευση της αορτής και υπερτροφία της δεξιάς κοιλίας. Κακοί
προγνωστικοί δείκτες θεωρούνται τα συγκοπικά επεισόδια, η πολυκυτταρεμία και η υποξυγοναιμία.
Τα συμπτώματα εξαρτώνται από τη βαρύτητα της νόσου (χαμηλή CO, σοβαρότητα πνευμονικής
υπέρτασης και βαθμός καταστολής της δεξιάς κοιλίας). Οι αναισθησιολογικοί προβληματισμοί
επικεντρώνονται στα εξής: βαρύτητα της νόσου και ανταπόκριση στη θεραπεία, διατήρηση της
αιμοδυναμικής κατάστασης, επαρκής αναισθησία και αναλγησία.
Ιδιαίτερη προσοχή: α) να μην αυξηθούν οι PVR (υποαερισμός, φάρμακα στρες), β) αποφυγή
μείωσης του όγκου αίματος που επιστρέφει στη δεξιά κοιλία, γ) σημαντικές μειώσεις των SVR (είτε
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από το συμπαθητικό μπλοκ είτε από τα εισπνεόμενα αναισθητικά μπορεί να αποδιοργανώσουν το
καρδιαγγειακό που δεν θα ανταποκριθεί στη μείωση του μεταφορτίου17. Το monitoring επιβάλλει τη
χρήση ΗΚΓ, παλμικής οξυμετρίας, επεμβατικής αρτηριακής πίεσης και καθετήρα μέτρησης της
πνευμονικής αρτηρίας τόσο κατά τη διάρκεια του τοκετού όσο και μετά τον τοκετό. Η χρήση του
τελευταίου επιτρέπει την πρώιμη διάγνωση μεταβολών στις PVR και στην λειτουργία της δεξιάς
κοιλίας και βοηθά στη χορήγηση υγρών και φαρμακευτικών παραγόντων. Η επισκληρίδιος μπορεί
να χορηγηθεί με την προυπόθεση πως το μπλοκ εκτείνεται από το δερμοτόμιο Θ10 έως το Ο1 ώστε
να αποφευχθεί το εκτεταμένο συμπαθητικό μπλοκ. Για την καισαρική προτιμάται η γενική
αναισθησία. Συνιστάται η αποφυγή χορήγησης μητροσύσπασης που θα μπορούσε να προκαλέσει
σημαντική αύξηση στις PVR.
3) Βαλβιδοπάθειες
α) Στένωση αορτής: συνήθως οι ασυμπτωματικές πριν τη σύλληψη γυναίκες, ανέχονται
καλώς την εγκυμοσύνη. Σε περιπτώσεις που η στένωση είναι σοβαρού βαθμού η θνητότητα είναι
αυξημένη (3-5%)18.
Αναισθησιολογικοί στόχοι είναι: 1) διατήρηση του φλεβόκομβου (για τη διατήρηση της CO),
2)αποφυγή της ταχυκαρδίας (προκαλεί υπόταση) και της βραδυκαρδίας (προκαλεί μείωση της CO),
3) διατήρηση του ενδοαγγειακού όγκου, 4) η αποφυγή της υπότασης και μείωσης των SVR (λόγω
μείωσης της άρδευσης του μυοκαρδίου και σταθερής CO αντίστοιχα), 5) αποφυγή της καταστολής
του μυοκαρδίου κατά την ΓΑ και 6) άρση της συμπίεσης της κάτω κοίλης φλέβας. Η αρτηριακή
πίεση θα πρέπει να μετράται συχνά και να ρυθμίζεται με υγρά και α-αδρενεργικούς αγωνιστές (όχι
εφεδρίνη) ενώ στις περιπτώσεις σοβαρής στένωσης χρήση επεμβατικής μέτρησης. Αν και οι
περισσότεροι αναισθησιολόγοι στο παρελθόν απέφευγαν την περιοχική αναισθησία σε γυναίκες με
μέτρια προς σοβαρή στένωση αορτής αρχίζει να κερδίζει έδαφος η χρήση του επισκληριδίου. Πιο
συγκεκριμένα η αργή επισκληρίδια έγχυση ή οι μικρές δόσεις ΤΑ με οπιοειδή και παράλληλη
στοχευμένη χορήγηση υγρών19.
β) Στένωση μιτροειδούς: είναι η συχνότερη βαλβιδοπάθεια της κύησης και συνήθως είναι
ρευματικής αιτιολογίας. Γυναίκες με μέτρια προς σοβαρή στένωση δεν ανέχονται καλά την
εγκυμοσύνη. Γυναίκες που ήταν ασυμπτωματικές προ κύησης μπορεί να γίνουν συμπτωματικές. Η
δύσπνοια κατά την ηρεμία είναι ένας από τους δείκτες βαρύτητας. Στην περίπτωση που υπάρχει
μεγάλη κλίση πίεσης ανάμεσα στον αριστερό κόλπο και κοιλία μπορεί να προκληθεί πνευμονικό
οίδημα, πνευμονική υπέρταση και ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας.
Επί πνευμονικής υπέρτασης, συστήνεται ο τερματισμός της κύησης. Αναισθησιολογικοί
στόχοι είναι: 1) διατήρηση φλεβόκομβου και αποφυγή ταχυκαρδίας, 2) διατήρηση του ευβολαιμίας
και της φλεβικής επιστροφής, 3) έλεγχος του πόνου, πρόληψη της υποξυγοναιμίας – υπερκαπνίας οξέωσης που προκαλούν άνοδο των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων.
Η επισκληρίδιος αναισθησία αποτελεί ασφαλή επιλογή και για την καισαρική που γίνεται επί
μαιευτικών ενδείξεων. Μετά την έξοδο του εμβρύου λόγω της αύξησης του προφορτίου ελλοχεύει ο
κίνδυνος ΟΠΟ και για αυτό απαιτείται αιμοδυναμικό monitoring για 24 ώρες μετά τον τοκετό.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΗΞΗΣ
Οι αναισθησιολόγοι συχνά καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν το ρίσκο της
περιοχικής αναισθησίας αυξάνεται όταν έχουν να αντιμετωπίσουν ασθενείς με διαταραχές πήξης και
κατά πόσο ώστε να την αποφύγουν. Οι σοβαρές επιπλοκές της περιοχικής αναισθησίας σε ασθενείς
χωρίς διαταραχές πήξης είναι πολύ σπάνιες20. Από την άλλη γίνεται κατανοητό πως λόγω της
σπανιότητας, δεν είναι εύκολο να μετρηθεί ακριβώς η συχνότητα των επιπλοκών σε ασθενείς με
γνωστές διαταραχές πήξης. Βασίζονται κατά συνέπεια σε γνώμες ειδικών, case reports, case series,
και μελέτες κοορτής που αφορούν τις ιδιότητες των φαρμάκων. Το ρίσκο θεωρείται συνεχές και για
αυτό ταξινομείται από κανονικό έως πολύ υψηλό. Η διαταραχή της πηκτικότητας, όσο σοβαρή κι αν
είναι, αποτελεί σχετική αντένδειξη για περιοχική αναισθησία. Ωστόσο σε ορισμένες καταστάσεις η
γενική αναισθησία μπορεί να θέσει τον ασθενή σε μεγαλύτερο ρίσκο.
Σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται να γίνεται ενημέρωση του ασθενή από τον πιο έμπειρο
αναισθησιολόγο και η αναισθησία να πραγματοποιείται από αυτόν21.
α) Νόσος von Willebrand: αποτελεί την πιο συχνή κληρονομική διαταραχή της πήξης με
συχνότητα 1-3%22 . Ο παράγοντας von Willebrand (vWF) είναι μια πρωτείνη του πλάσματος που
ευνοεί την συγκόλληση των αιμοπεταλίων στο σημείο της τραύματος και προστατεύει τον
παράγοντα VIII από ενδοαγγειακή πρωτεόλυση. Η πιο συχνή μορφή είναι η τύπου 1 (75%) που
χαρακτηρίζεται από μειωμένη σύνθεση του παράγοντα και ακολουθεί η τύπου 2 που προκαλείται
από μεταλλάξεις που έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη δραστηριότητα του παράγοντα ενώ ο τύπου 3
χαρακτηρίζεται από σοβαρή ανεπάρκεια, είναι εξαιρετικά σπάνιος. Κατά την εγκυμοσύνη
παρατηρείται αύξηση στην συγκέντρωση του vWF και κατά συνέπεια ωφελούνται οι ασθενείς
τύπου 1 που έχουν ποσοτική διαταραχή. Για τους ασθενείς τύπου 2 και 3 που έχουν υψηλό κίνδυνο
αιμορραγίας συνιστάται η διαχείριση τους σε τριτοβάθμιο κέντρο και από εξειδικευμένη ομάδα. Ο
στόχος είναι o vWF και ο παράγοντας VIII να διατηρείται πάνω από 0.5 IU/Ml23. Στις περιπτώσεις
τύπου 1 εάν ο παράγοντας είναι στις φυσιολογικές τιμές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επισκληρίδιος
με ασφάλεια24. Οι τιμές του παράγοντα μετά τον τοκετό μειώνονται μετά τον τοκετό οπότε η
αφαίρεση του καθετήρα προυποθέτει τη μέτρηση εκ νέου του παράγοντα. Στις γυναίκες τύπου 2
εφόσον οι τιμές του παράγοντα είναι φυσιολογικές θα μπορούσε να γίνει επισκληρίδιος αναισθησία
ενώ αντενδείκνυται στις γυναίκες τύπου 3. Στις περιπτώσεις που παρουσιάζεται ενεργός αιμορραγία
η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση τρανεξαμικού οξέος, δεσμοπρεσσίνης, κρυοζοιζήματος και
φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος. Το τρανεξαμικό οξύ δεν προκαλεί αλλαγές στη συγκέντρωση
των παραγόντων αλλά είναι αποτελεσματικό στην διαχείριση της αιμορραγίας25 με τη δοσολογία να
είναι στο 1gr IV και εφόσον χρειάζεται να δίνεται επαναληπτική δόση. Η απάντηση στη
δεσμοπρεσσίνη εξαρτάται από τους τύπους της νόσου. Προκαλεί αύξηση του παράγονται με τη
δοσολογία να είναι από 0.3-1 µg /kg έως 25–30 µg ανάλογα την απάντηση26. Δεν χορηγείται στις
περιπτώσεις τύπου 2Β γιατί προκαλεί θρομβοπενία, δεν χορηγείται στις γυναίκες τύπου 3 και
επίσης προκαλεί υπονατριεμία άρα χρήζει προσοχής η χορήγηση υγρών. Ασθενείς που δεν
ανταποκρίνονται στην δεσμοπρεσσίνη απαιτούν χορήγηση του ίδιου παράγοντα. Εφόσον ο τοκετός
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είναι ανεπίπλεκτος συνιστάται η μέτρηση του παράγοντα για 3 μέρες μετά τον φυσιολογικό τοκετό
και 7 μετά την καισαρική.
β) Αιμορροφιλία: η αιμορροφιλία είναι μια κληρονομική διαταραχή που κληρονομείται μέσω
του χρωμοσώματος Χ και προκαλεί έλλειψη του παράγοντα VIΙI (αιμορροφιλία Α) ή του IX
(αιμορροφιλία Β). Οι τιμές του παράγοντα VIII τείνουν να αυξάνονται κατά την εγκυμοσύνη και
συνήθως οι φορείς της αιμορροφιλίας Α δεν χρήζουν προφύλαξη ή θεραπεία τη στιγμή του τοκετού.
Στην περίπτωση όμως που οι τιμές είναι < 40 -50 IU/dL ή εμφανίζεται οξεία αιμορραγία συστήνεται
η άμεση αντιμετώπιση της. Η χρήση της δεσμοπρεσσίνης συνιστάται σε αυτές τις
περιπτώσεις27.Από τον εργαστηριακό έλεγχο προκύπτει μείωση του παράγοντα, παρατεταμένο
aPTT και φυσιολογικό PT. Στην εγκυμοσύνη όμως οι τιμές του παράγοντα ΙΧ δεν αυξάνονται και
κατά συνέπεια γυναίκες με αιμορροφιλία Β είναι πιο πιθανό να παρουσιάσουν αιμορραγία μετά τον
τοκετό. Στην περίπτωση που οι τιμές είναι < 40–50 IU/dL ή στην περίπτωση έναρξης αιμορραγίας
πρέπει να χορηγείται παράγοντας ΙΧ ή πλάσμα με την θεραπεία να συνεχίζεται για 3 μέρες μετά τον
φυσιολογικό τοκετό και 5 μέρες μετά την καισαρική. Από τις εργαστηριακές τιμές προκύπτει
μειωμένος παράγοντας ΙΧ, φυσιολογικός VIII και παρατεταμένο aPTT. Όσον αφορά την
αναισθησιολογική διαχείριση είναι απαραίτητη η λήψη ιστορικού και το πλήρες προφίλ του
πηκτικού μηχανισμού. Θεωρείται ασφαλής η περιοχική αναισθησία σε ασθενείς με παράγοντες
> 0.5 IU/mL

28

. Το ρίσκο της περιοχικής αναισθησίας πρέπει να συγκρίνεται με αυτό της γενικής

αναισθησίας στην περίοδο προ τοκετού και για αυτό συστήνεται η προεγχειρητική εκτίμηση τους
πολύ νωρίτερα από την έναρξη του τοκετού. Οι ενδομυικές ενέσεις αποφεύγονται ώστε να μην
προκληθεί ενδομυικό αιμάτωμα ενώ αποφεύγονται και τα ΜΣΑΦ λόγω της δράσης που έχουν στην
λειτουργία των αιμοπεταλίων.
γ) Διαταραχές των αιμοπεταλίων: η θρομβοπενία (plt <150.000 /μl) είναι συχνή κατά την
κύηση με μια συχνότητα 7-10%. Στη πλειονότητα των περιπτώσεων η μείωση είναι ήπια (130.000 –
150.000) η λειτουργία είναι φυσιολογική και η πορεία της μητέρας και του εμβρύου-νεογνού
ανεπίπλεκτη. Στο 99% των περιπτώσεων η θρομβοπενία στην κύηση σχετίζεται με μια από τις 3
παρακάτω καταστάσεις : θρομβοπενία κύησης, ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα και υπερτασικές
διαταραχές που σχετίζονται με την προεκλαμψία και το σύνδρομο HELLP. Είναι βασικό να
γνωρίζουμε αν η διαταραχή είναι στατική ή δυναμική (στη ΘΚ και ΙΤΡ συνήθως ο αριθμός των plt
είναι σταθερός ενώ στην προεκλαμψία μπορεί πολύ γρήγορα να διαταραχτεί) καθώς και το αν η
λειτουργία των plt είναι φυσιολογική (ΙΤΡ και ΘΚ συνήθως) ή όχι.
Η θρομβοπενία της κύησης είναι η συχνότερη και αποτελεί το 75% των περιπτώσεων
θρομβοπενίας. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι μεταξύ 75.000 και 100.000/ μL. Οφείλεται στον
αυξημένο όγκο του πλάσματος και στην ορμονική δράση που οδηγεί στην κατανάλωση των
αιμοπεταλίων στην πλακουντιακή κυκλοφορία. Δεν σχετίζεται με αιμορραγία ούτε επηρεάζει το
έμβρυο.
Η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα αντιστοιχεί στο 4% των ασθενών με θρομβοπενία.
Χαρακτηρίζεται από αριθμό αιμοπεταλίων < 100.000/ μl και μπορεί να διαγνωστεί είτε προ
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εγκυμοσύνης (λόγω επίμονων αιμορραγιών) είτε στο 1ο τρίμηνο της κύησης. Ο σχηματισμός IgG
αυτοαντισωμάτων στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη
καταστροφή τους χωρίς όμως να διαταράσσεται η λειτουργία τους. Ο στόχος είναι να κρατηθεί ο
αριθμός των αιμοπεταλίων >50.000 για φυσιολογικό τοκετό ή καισαρική. Στην περίπτωση των
συμπτωματικών ασθενών (plt <30.000 η θεραπεία προβλέπει τη χορήγηση κορτικοστεροειδών και
ανοσοσφαιρινών). Στην περίπτωση έναρξης τοκετού ή οξείας αιμορραγίας συνιστάται η χορήγηση
αιμοπεταλίων. Η σπληνεκτομή (στο 2ο τρίμηνο της κύησης) μπορεί να χρειαστεί για ασθενείς που
δεν ανταποκρίνονται στην φαρμακευτική θεραπεία.
H προεκλαμψία επηρεάζει το 2-8% των τοκετών και παραμένει η κύρια αιτία μητρικής και
περιγεννητικής νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως29. Πρόκειται για μια πολυσυστηματική
νόσο.
Τα διαγνωστικά της κριτήρια είναι : 1) υπέρταση (ΣΑΠ >140 mm hg και ΔΑΠ > 90 mm hg)
μετά την 20η εβδομάδα κύησης, 2) πρωτεινούρια >300 mg στα ούρα 24 ώρου ή λόγος πρωτεϊνών /
κρεατινίνης >0,330. Επί απουσίας πρωτεινουρίας η διάγνωση της προεκλαμψίας γίνεται εφόσον μαζί
με την υπέρταση συνυπάρχουν θρομβοπενία, διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, νεφρική
ανεπάρκεια, πνευμονικό οίδημα, οπτικές ή εγκεφαλικές διαταραχές. Η θρομβοπενία εμφανίζεται στο
50% των γυναικών με προεκλαμψία και η βαρύτητα της εξαρτάται από τη βαρύτητα της
προεκλαμψίας.
Το σύνδρομο HELLP επιπλέκει το 10-20% των περιπτώσεων σοβαρής προεκλαμψίας.
Χαρακτηρίζεται από αιμόλυση, αυξημένα ηπατικά ένζυμα, και χαμηλές τιμές αιμοπεταλίων. Έχει
συχνότητα 0,17-0,85% ενώ η πιθανότητα επανεμφάνισης σε νέα εγκυμοσύνη πλησιάζει το 27% 31.
Αναισθησιολογικές επισημάνσεις για ασθενείς με θρομβοπενία : Η αναισθησιολογική προσέγγιση σε
αυτούς τους ασθενείς είναι εξατομικευμένη. Δεν υπάρχουν μελέτες που να ορίζουν το κατώτερο
ασφαλές όριο στην τιμή των αιμοπεταλίων ούτε μελέτες με TEG – ROTEM που να καθορίζουν όρια.
Η πιθανότητα εμφάνισης αιματώματος στο νωτιαίο κανάλι, έρχεται σε αντιδιαστολή με τις
επιπλοκές της γενικής αναισθησίας. Λαμβάνονται λοιπόν υπόψη ο αριθμός των αιμοπεταλίων, η
λειτουργία τους, καθώς και ο ρυθμός κατανάλωσης τους. Θεωρητικά μια σταθερή τιμή > 100.000
/μl θεωρείται ασφαλής για περιοχική αναισθησία. Στη ΘΚ και ΙΤΡ όπου η λειτουργία των
αιμοπεταλίων είναι φυσιολογική, μπορεί να γίνει περιοχική αναισθησία και με τιμές μεταξύ 50.000
– 100.000/μl.
Σε μια πρόσφατη έρευνα το 55% των αναισθησιολόγων θα έκανε περιοχική αναισθησία σε
ασθενή με τιμές 50.000 -100.00032.
Συμπληρωματικά συστήνεται η αναισθησία να γίνεται από τον πιο έμπειρο αναισθησιολόγο,
να γίνεται χρήση υπερήχου, να προτιμάται η υπαραχνοειδής αναισθησία και να δίνονται μικρές
δόσεις ΤΑ ώστε το monitoring της νευρολογικής κατάστασης να είναι πιο αξιόπιστο και άμεσο.
Στην περίπτωση που εγκαθίσταται κινητικό block πέρα από το αναμενόμενο ή αν η διάρκεια του
είναι παρατεταμένη ο ασθενής πρέπει να οδηγείται άμεσα για μαγνητική τομογραφία ώστε αν χρήζει
χειρουργικής αποσυμπίεσης του αιματώματος, αυτή να γίνει σε διάστημα 6-12 ωρών ώστε να
διατηρηθεί η νευρολογική φυσιολογική λειτουργία33.
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3) ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Ο επιπολασμός της μητρικής παχυσαρκίας στις ΗΠΑ είναι υψηλός. Μια στις τέσσερεις
επίτοκες είναι παχύσαρκες με ΒΜΙ > 30 kg/m234. Επίσης στην Αυστραλία το 2012 το 63% των
ενηλίκων χαρακτηρίζεται ως υπέρβαρο ή παχύσαρκο με το ποσοστό αυτό να αντανακλά την
πραγματικότητα των δυτικών χωρών35. Οι παχύσαρκες επίτοκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη
πιθανότητα να εμφανίσουν επιπλοκές στην περιγεννητική περίοδο όπως: σακχαρώδη διαβήτη,
προεκλαμψία, εμβρυική μακροσωμία, προωρότητα, ενδομήτριο θάνατο, θρομβοεμβολικά επεισόδια,
παρατεταμένο ή εργώδη τοκετό και καισαρική τομή. Η αναισθησιολογική διαχείριση αυτών των
γυναικών απαιτεί έναν προσεχτικό σχεδιασμό και προετοιμασία. Έχουν διατυπωθεί κατευθυντήριες
οδηγίες για τη διαχείριση των παχύσαρκων επιτόκων από RCOG και την αντίστοιχη εταιρία του
Καναδά, καθώς επίσης και από την ASA με τις τελευταίες να αποτελούν οδηγίες γραμμένες από
αναισθησιολόγους για αναισθησιολόγους.
Και στις τρεις, οι βασικοί πυλώνες είναι πως για γυναίκες με ΒΜΙ > 40 συνιστάται η
προγεννητική αναισθησιολογική εκτίμηση, η προετοιμασία του εξοπλισμού του δύσκολου
αεραγωγού και τέλος η εκτίμηση για πρώιμη τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα36. Η περιοχική
αναισθησία σε παχύσαρκες επίτοκες παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες δεδομένου ότι τα οδηγά
σημεία είναι πιο ασαφή, η απόσταση από το δέρμα στον επισκληρίδιο χώρο αυξάνει, η δυνατότητα
κάμψης της πλάτης είναι περιορισμένη, η πιθανότητα για μετακίνηση του καθετήρα εκτός του
επισκληρίδιου χώρου μεγαλώνει και η ανομοιόμορφη κατανομή της αναλγησίας είναι πιθανή. Παρά
τις τεχνικές δυσκολίες η περιοχική αναισθησία προσφέρει σημαντικά κλινικά οφέλη στις
παχύσαρκες επίτοκες όπως η βέλτιστη αναπνευστική λειτουργία και διατήρηση της αιμοδυναμικής
σταθερότητας ενώ ταυτόχρονα αποφεύγεται ο κίνδυνος αποτυχίας εξασφάλισης του αεραγωγού που
είναι πιο αυξημένος. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του αμερικάνικου κολλεγίου των μαιευτήρων και
γυναικολόγων δεν συστήνουν με άμεσο τρόπο την περιοχική αναισθησία στις παχύσαρκες επίτοκες
αλλά συνηγορούν στην βελτιωμένη αιμοδυναμική κατάσταση από την οποία ωφελούνται οι
γυναίκες που έχουν προδιάθεση προς την υπέρταση37.
Επιπλέον η περιοχική αναισθησία μπορεί να ωφελήσει για την περάτωση ενός εργώδους
τοκετού ή μια επείγουσας καισαρικής.
Αναισθησιολογικές επισημάνσεις: Η προγεννητική εξέταση από τον αναισθησιολόγο θεωρείται
ως μια πρακτική που παίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση της επιτόκου και μπορεί να
διευκολύνει την έγκαιρη τοποθέτηση του επισκληρίδιου καθετήρα. Η συζήτηση οφείλει να
περιλαμβάνει την ενημέρωση για τον κίνδυνο δυσκολίας στην τοποθέτηση του καθετήρα και της
αποτυχίας εξασφάλισης ικανοποιητικής αναλγησίας καθώς και να αναλύει τους στόχους ως προς
την άνεση και την ασφάλεια. Αν δεν γίνει αυτή η συζήτηση, υπάρχει η πιθανότητα να
δημιουργηθούν από την πλευρά της γυναίκας μη ρεαλιστικών προσδοκιών ή πλημμελούς
συγκατάθεσης38. Η έγκαιρη τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα αναφέρεται στα guidelines αλλά
χωρίς ισχυρή ένδειξη. Αναγνωρίζεται η δυσκολία στην τοποθέτηση του ασθενούς και η πιθανότητα
για περισσότερες από μια προσπάθειες, οπότε η τοποθέτηση του καθετήρα σε στιγμή ηρεμίας και
λιγότερου στρες μπορεί να είναι ευεργετικότερη. Η συμμετοχή ενός πιο έμπειρου αναισθησιολόγου
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συστήνεται ώστε να μειωθούν οι προσπάθειες για επιτυχή αναισθησία. Συστήνεται η γυναίκα να
μπαίνει σε καθιστή θέση, με μέση προσπέλαση και απομάκρυνση του λίπους της ράχης αν αυτό
εμποδίζει την διαδικασία. Σπανίως ο επισκληρίδιος χώρος ανευρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη
των 8εκ. οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερες βελόνες. Η πιθανότητα τρώσης της
σκληράς μήνιγγας είναι μεγαλύτερη στις παχύσαρκες αλλά ο πονοκέφαλος από τρώση είναι πιο
σπάνιος39 πιθανώς λόγω της αυξημένης ενδοκοιλιακής πίεσης. Επίσης οι πιθανότητες
επανατοποθέτησης του καθετήρα λόγω μετακίνησης του είναι αυξημένες λόγω του μεγαλύτερου
χρονικού διαστήματος για το οποίο αυτός παραμένει. Η γενική αναισθησία παραμένει η μοναδική
αξιόπιστη λύση όταν η περιοχική αναισθησία αποτυγχάνει. Σε περίπτωση αποτυχίας ή αντένδειξης
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η PCA (patient controlled analgesia) με τη χρήση ρεμιφεντανύλης
που έχει βραχεία διάρκεια δράσης αν και δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για τη χρήση του σε
παχύσαρκες επίτοκες. Η αναπνευστική καταστολή που προκαλεί σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
μπορεί να συνυπάρχει το OSA syndrome, απαιτεί η χρήση του να γίνεται υπό επαρκές monitoring
με παρουσία του καροτσιού του δύσκολου αεραγωγού και εξιδεικευμένη μαία και αναισθησιολόγο40.
Στην περίπτωση που πρέπει να γίνει καισαρική τομή μπορεί ο επισκληρίδιος που έχει ήδη
τοποθετηθεί να είναι λειτουργικός, όμως 1 στις 4 γυναίκες παραπονιέται για πόνο όταν γίνονται
χειρισμοί στην κύστη λόγω αδυναμίας κάλυψης του σπλαχνικού πόνου41. H υπαραχνοειδής
αναισθησία μπορεί να γίνει σε παχύσαρκες εφόσον γίνει έλεγχος του αεραγωγού και η καισαρική
προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός 90 λεπτών. Τεχνικά μπορεί να είναι δύσκολη και να μην
είναι εύκολη η τιτλοποίηση της δόσης ώστε να υπάρχει επαρκές block και διάρκεια. Η μετατροπή σε
γενική αναισθησία είναι αναπόφευκτη. Η συνδυασμένη CSE αναισθησία εφόσον γίνεται από
αναισθησιολόγο που έχει πείρα στην πρακτική, έχει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με την
μονή επισκληρίδιο ή ραχιαία. Η ροή του ΕΝΥ και μόνο επιβεβαιώνει την παρουσία της βελόνας του
επισκληριδίου στο σωστό ανατομικό χώρο.
Στην περίπτωση που χρειάζεται γενική αναισθησία η εμπλοκή ειδικού αναισθησιολόγου
πρέπει να γίνεται το δυνατόν νωρίτερα. Το πλάνο αναισθησίας θα πρέπει να εξασφαλίζει τα εξής:
εκτίμηση αεραγωγού, προετοιμασία φαρμάκων και εξοπλισμού δύσκολου αεραγωγού, χορήγηση
ΦΑ για την αποφυγή εισρόφησης. Τοποθέτηση της γυναίκας σε θέση ramped προκειμένου να
επιτευχθεί ευθειασμός των αξόνων και ιδανική θέση λαρυγγοσκόπησης, επαρκής προοξυγόνωση για
ένα λεπτό με ροή Ο2 στα 10λτ/λεπτό, ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία και επιβεβαίωση της θέσης
με την καπνογραφία.
Σε περίπτωση αποτυχίας θα πρέπει να δηλώνεται άμεσα αυτή και ο σκοπός είναι η διατήρηση
της οξυγόνωσης της μητέρας παρά την ανησυχία για την ζωή του μωρού και τον κίνδυνο
εισρόφησης42.
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Η ΕΓΚΥΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΟΚΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘ
Βαρβαρούση ΓΙΟΛΑΝΤΑ
ABSTRACT
The management of pregnant women in the ICU is a challenge. The most common causes of ICU
admission are massive bleeding, preeclampsia, eclampsia, amniotic fluid embolism, gestational
cardiomyopathy, acute fatty liver, etc.). Physiological changes in pregnancy, highly pathological
conditions in pregnancy and the need to support the fetus make it difficult to diagnose the disease and
complicate its treatment. Good oxygenation of the mother and maintenance of uteroplacental perfusion
is essential for oxygenation and good outcome of the fetus. Fetal heart rate (FHR) monitoring
contributes to the early detection of adequate uteroplacental perfusion and is an important guide to the
adequacy of maternal organ perfusion.
Admission to the ICU is for the purpose of regulating BP, preventing and treating eclamptic
seizures and supporting the function of vital organs such as the placenta, brain, lungs, kidneys and
liver. Causes of antepartum hemorrhage are mainly placental abruption, placenta previa and uterine
rupture. Postpartum hemorrhage is mainly attributed to uterine atony, invasive and retained placenta,
genital trauma during childbirth and coagulation disorders.
Treatment of blood loss >1500 ml is based on the ABCDE algorithm. It is necessary to control
the source of bleeding, restore oxygen transport and maintain adequate tissue perfusion. Disseminated
intravascular coagulation (DIC) is a systemic thrombohemorrhagic disorder. The treatment requires
the removal of the cause that caused the DIC, the stabilization of the parturient woman and the
transfusion of blood, plasma and fibrinogen as needed. The causes of pulmonary embolism are venous
stasis of the lower extremities, increased intra-abdominal pressure and hypercoagulability. Treatment
includes adequate oxygenation, treatment of hypotension, and immediate anticoagulant therapy.
Parturient women have a higher incidence of infections.
The most common causes of obstetric infection are pyelonephritis, postpartum endometritis,
chorioamnionitis, septic miscarriage and pneumonia. Parturient women with covid infection show an
increased rate of miscarriage, preterm birth, thromboembolic events, preeclampsia and cesarean
section. The risk for mechanical ventilation and admission to the ICU also increases (frequency 825%). Non-invasive mechanical ventilation seems to lag behind invasive mechanical ventilation in the
obstetric population. During mechanical ventilation the maintenance of normoxemia, normocapnia
and low ventilation pressures are necessary for the smooth development of pregnancy and the safety of
the mother and fetus.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H διαχείριση των εγκύων και επιτόκων στην ΜΕΘ αποτελεί πρόκληση. Οι φυσιολογικές
αλλαγές στην εγκυμοσύνη, οι ιδιαίτερα παθολογικές καταστάσεις και η ανάγκη υποστήριξης του
εμβρύου καθιστούν δύσκολη την διάγνωση της νόσου και περίπλοκη την θεραπεία της. Παράλληλα
τα δεδομένα για την έκβαση της εγκυµοσύνης µετά από παραµονή στην ΜΕΘ, τον παρατεταµένο
μηχανικό αερισµό και την παρατεταµένη καταστολή είναι ελλειπή. Λόγω της πολυπλοκότητας
στην διαχείριση των εγκύων, η αντιμετώπιση στην ΜΕΘ γίνεται από ομάδα εντατικολόγων,
αναισθησιολόγων, γυναικολόγων, νεογνολόγων και λοιμωξιολόγων.
Η συχνότητα εισαγωγής μαιευτικών περιστατικών στην ΜΕΘ είναι 0,4-16% με θνητότητα
περίπου 5%1.
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Τα αίτια μπορεί να είναι:
α) μαιευτικές επιπλοκές (μαζική αιμορραγία, προεκλαμψία, εκλαμψία, εμβολή αμνιακού υγρού,
καρδιομυοπάθεια κύησης, οξύ λιπώδες ήπαρ κ.α.)
β) αυξημένη ευαισθησία σε ορισμένα νοσήματα (φλεβοθρόμβωση, λοίμωξη ουροποιητικού κ.α.)
γ) παρόξυνση χρόνιων καταστάσεων (άσθμα, συγγενείς καρδιοπάθειες, πνευμονική υπέρταση κ.α.)
δ) καταστάσεις που δεν σχετίζονται με την εγκυμοσύνη (τραύμα, διαβητική οξέωση κ.α.).
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Οι φυσιολογικές και ανατομικές αλλαγές στην εγκυμοσύνη λαμβάνονται υπ’ όψιν στην
διαχείριση της βαρέως πάσχοντος εγκύου. Στον ανώτερο αεραγωγό το οίδημα και η αυξημένη
αγγείωση δυσκολεύουν την διαχείριση του αεραγωγού. Προς αποφυγή των παραπάνω
χρησιμοποιούνται μικρότεροι ενδοτραχειακοί σωλήνες, οδηγώντας όμως σε αύξηση στην αντίσταση
του αεραγωγού, στο κόστος αναπνοής και στην δυσκολία απογαλακτισμού από τον αναπνευστήρα.
H αύξηση του μεγέθους της μήτρας μετατοπίζει το διάφραγμα προς τα πάνω με συνέπεια να
μειώνεται η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα (FRC) κατά 25%. Σε συνδυασμό με την κατά
20% αυξημένη κατανάλωση Ο2, προκαλείται ταχύτερη υποξία σε περιόδους άπνοιας. Η FRC
προσεγγίζει τον όγκο σύγκλισης (CV) µε κίνδυνο την γρήγορη εμφάνιση υποξίας, ειδικά σε
καταστάσεις που επιτείνουν τη µείωση της FRC (κατά 15-25%) όπως παχυσαρκία, ύπτια θέση,
θέση Trendelenburg ή λιθοτοµής και γενική αναισθησία. Ο κατά λεπτό αερισμός αυξάνεται κατά 45%
µε αποτέλεσµα την μείωση της PaC02 σε 32 mmHg στο τέλος της εγκυµοσύνης και την
αναπνευστική αλκάλωση. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ικανότητα αντιρρόπησης της οξέωσης.
Η άνοδος του διαφράγματος ελαττώνει την ενδοτικότητα του θωρακικού τοιχώματος με συνέπεια
την μείωση των διακυψελιδικών πιέσεων. Η καμπύλη αποδέσμευσης Hb στην μητέρα μετατοπίζεται
δεξιά με στόχο την αύξηση της παροχής Ο2 στο έμβρυο. Η μείωση της PaCO2, δημιουργεί κλίση 9
ml CO2 στον πλακούντα και έτσι γίνεται πιο εύκολα η μεταφορά CO2 από το έμβρυο στην μητέρα.
Παράλληλα, η ελάττωση των διττανθρακικών μειώνει την ικανότητα αντιρρόπησης σε περίπτωση
διαταραχής της οξεοβασικής ισορροπίας, οδηγώντας πιο εύκολα σε οξέωση (Πίνακας 1).
Τέλος, μειώνεται η κινητικότητα του στομάχου και αυξάνεται η ενδογαστρική πίεση με
συνέπεια να αυξάνεται ο κίνδυνος εισρόφησης.
Πίνακας 1.

Στο καρδιαγγειακό σύστημα ο όγκος πλάσματος αυξάνεται κατά 50% με αποτέλεσμα την
αναιμία από αραίωση, την μείωση της ικανότητας μεταφοράς Ο2 και τις μειωμένες εφεδρείες σε
περίπτωση αιμορραγίας. Η καρδιακή συχνότητα αυξάνεται κατά 20% και η καρδιακή παροχή κατά
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40%.

Εξαιτίας των παραπάνω οι συμπιέσεις CPR σε καρδιακή ανακοπή έχουν μεγαλύτερη

πιθανότητα αποτυχίας. Η αρτηριακή πίεση μειώνεται κατά 15% όπως και οι συστηματικές και
πνευμονικές αντιστάσεις. Αντίθετα οι CVP και PCWP παραμένουν σταθερές.
Τέλος, σταδιακά γίνεται στροφή της καρδιάς αριστερά και κεφαλικά και αυξάνεται το μέγεθος
του αριστερού κόλπου. Τα παραπάνω αυξάνουν τον κίνδυνο αρρυθμιών, κυρίως υπερκοιλιακών
ταχυκαρδιών.
Το σύνδρομο κάτω κοίλης φλέβας εμφανίζεται μετά την 20η εβδομάδα και οφείλεται στην
πίεση της κάτω κοίλης από την εγκύμονα μήτρα. Αυτό οδηγεί σε μεγάλη πτώση του προφορτίου και
κατά 20-30% μείωση της καρδιακής παροχής, σοβαρή υπόταση και βραδυκαρδία. Βελτιώνεται με
αριστερή κλίση σε ύπτια θέση. Η αιματική ροή στην τελειόμηνη μήτρα είναι 10% της καρδιακής
παροχής, γεγονός που οδηγεί σε κίνδυνο απώλειας μεγάλης ποσότητας αίματος. Η πιο σημαντική
αιμοδυναμική μεταβολή συμβαίνει στον τοκετό όπου μέχρι 500 ml αίματος επιστρέφουν στην
κυκλοφορία αφενός με την αποσυμπίεση αορτής –κάτω κοίλης και αφετέρου με την σύσπαση της
μήτρας2.
Ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων αυξάνεται από 4-11.000 σε 6-16.000 με αποτέλεσμα να
γίνεται δύσκολη η διάγνωση της λοίμωξης. Η μείωση των αιμοπεταλίων είναι συχνή, αλλά η
διερεύνηση είναι απαραίτητη όταν ο αριθμός είναι μικρότερος από 100.000. Η εγκυμοσύνη αποτελεί
μια υπερπηκτική κατάσταση. Στο τέλος της κύησης τα επίπεδα ινωδογόνου αυξάνονται μέχρι 50%.
Επίσης, μειώνεται η ινωδόλυση. Η ουρία μειώνεται από 7-21mg/dl σε 6,7-10,6 mg/dl και η
κρεατινίνη από 0,7-1,14 mg/dl σε 0,6-0,8 mg/dl στην τελειόμηνη έγκυο αντίστοιχα. Η αλκαλική
φωσφατάση αυξάνεται. Η αλβουμίνη μειώνεται, αυξάνοντας το ελεύθερο ποσοστό φαρμάκων στην
κυκλοφορία. Παράλληλα, μειώνεται η κολλοειδοσμωτική πίεση κατά 14% με συνέπεια η χορήγηση
υγρών να οδηγεί πιο συχνά σε πνευμονικό οίδημα.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΥΟΥ ΣΤΗΝ ΜΕΘ
Το αγγειακό δίκτυο της μήτρας δεν αυτορυθμίζεται, βρίσκεται σε μέγιστη αγγειοδιαστολή και
η παροχή του αίματος εξαρτάται από την μέση αρτηριακή πίεση της μητέρας και από την αιματική
ροή στην μήτρα. Η αιματική ροή στην μήτρα είναι 600 ml/min. Η διατήρηση της
μητροπλακουντιακής αιμάτωσης είναι απαραίτητη για την οξυγόνωση και καλή έκβαση του
εμβρύου. Τα αγγεία της μήτρας έχουν άφθονους α αδρενεργικούς και μερικούς β αδρενεργικούς
υποδοχείς. Η διέγερση του ΣΝΣ, προκαλεί αγγειοσύσπαση και μεγάλη μείωση στην αιμάτωση του
πλακούντα με συνέπεια την μειωμένη οξυγόνωση του εμβρύου. Μείωση της μητροπλακουντιακής
αιμάτωσης μπορεί να προκληθεί από χορήγηση φαρμάκων όπως α αδρενεργικών αγωνιστών και
κατεχολαμινών, καθώς και λόγω υπερτονίας μήτρας (ωκυτοκίνη, κεταμίνη >2 mg/kg).
Παράλληλα, η υπόταση (ΣΚΚΦ, μείωση ΣΝΣ, αιμορραγία, σήψη, πνευμονική εμβολή, shock,
κατασταλτικά φάρμακα), ο μηχανικός αερισμός (ΜΑ), η αναπνευστική αλκάλωση, η υπερκαπνία
και η υποξαιμία προκαλούν σύσπαση των αγγείων και μείωση της αιμάτωσης του πλακούντα.
Οι παράμετροι που καθορίζουν την απόδοση του οξυγόνου στο έμβρυο είναι η ΡaΟ2 της
µητέρας, η συγκέντρωση Hb, η δεσµευτική ικανότητά της σε Ο2 και η αιµατική ροή στην µήτρα και
τον πλακούντα. Στόχος στην μητέρα είναι SpO2 > 96% με σκοπό την καλύτερη οξυγόνωση του
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εμβρύου3. Παράλληλα, το έμβρυο προσαρμόζεται στο σχετικά υποξικό περιβάλλον με μετατόπιση
της καμπύλης αποδέσμευσης αιμοσφαιρίνης αριστερά, με υψηλό Ht και με αύξηση της καρδιακής
παροχής του.
Η παρακολούθηση του εμβρύου καθορίζεται από την κλινική κατάσταση της μητέρας και την
ηλικία κύησης. H παρακολούθηση του καρδιακού εμβρυïκού ρυθμού (FHR) συμβάλλει στην
έγκαιρη αναγνώριση επαρκούς μητροπλακουντιακής αιμάτωσης και αποτελεί έναν σημαντικό οδηγό
για την επάρκεια της αιμάτωσης των οργάνων της μητέρας. Οι ενδείξεις για παρακολούθηση στην
ΜΕΘ είναι η αναπνευστική και αιμοδυναμική αστάθεια, μετεγχειρητικά για την επίδραση των
αναισθητικών στον εμβρυïκό ρυθμό και για έλεγχο πρόωρου τοκετού. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει
έγκαιρα διαφορική διάγνωση της εμβρυïκής δυσπραγίας που οφείλεται σε πυρετό, φάρμακα
καταστολής και προωρότητα. Με u/s παρακολουθείται η κίνηση του εμβρύου και ο όγκος του
αμνιακού υγρού.
Κατά την θεραπεία της επιτόκου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν η ηλικία κύησης και η
κατάσταση του εμβρύου4. Αξιολογείται η βιωσιμότητα του εμβρύου και αν υπάρχει ενδομήτριος
θάνατος πραγματοποιείται άμεσα απομάκρυνση. H έγκαιρη αναγνώριση πρόωρου τοκετού είναι
απαραίτητη. Πολλοί νεογνολόγοι θεωρούν βιώσιμο το έμβρυο > 24 εβδ. ή 500 gr. Εξαιτίας των
αλλαγών του αναπνευστικού στο τέλος της εγκυμοσύνης και τις αυξημένες ανάγκες κατανάλωσης
Ο2 και αποβολή CO2, ο τοκετός στην έγκυο με αναπνευστική ανεπάρκεια μπορεί να βελτιώσει την
κατάσταση της μητέρας.
Η ιδιαίτερη φυσιοπαθολογία των εγκύων λαμβάνεται υπόψιν σε κάθε στάδιο εκτίμησης,
ανάνηψης, παρακολούθησης και θεραπείας. Kατά την διάρκεια παραμονής στην ΜΕΘ, η κλινική
κατάσταση της επιτόκου, οι συνθήκες μηχανικού αερισμού και η πιθανότητα λοίμωξης εκτιμώνται
συνεχώς. Επίσης, εκτιμάται το καρδιαγγειακό σύστημα, η νεφρική λειτουργία και η πηκτικότητα.
Aπό τα score εκτίμησης βαρύτητας που χρησιμοποιούνται, προτιμάται το SAPS II λόγω
μεγαλύτερης ακρίβειας στον μαιευτικό πληθυσμό. Tα score ΑPACHE II/III δεν είναι τόσο ακριβή
όσο στον μη μαιευτικό πληθυσμό. Για την παρακολούθηση της εγκύου προτιμώνται οι μη
επεμβατικές μέθοδοι (PPV, SVV, διοισοφάγειο u/s, arterial pulse waveform analysis) και όχι τόσο η
παρακολούθηση της CVP. Απόλυτες ενδείξεις αιμοδυναμικής παρακολούθησης στις έγκυες είναι η
διάγνωση και αντιμετώπιση του shock, καρδιολογική νόσος τάξης ΙΙΙ κατά Ν.Υ.ΗΑ.Α στον τοκετό,
σοβαρού βαθμού προεκλαμψία και εκλαμψία, το πνευμονικό οίδημα που δεν ανταποκρίνεται στην
διουρητική θεραπεία και έγκυες με πνευμονική υπέρταση στον τοκετό.
Η ύπτια θέση της εγκύου στην ΜΕΘ πρέπει να έχει αριστερή κλίση για την αποφυγή
συνδρόμου κάτω κοίλης ή να είναι πρηνής όποτε είναι απαραίτητο. Γίνεται θρομβοπροφύλαξη λόγω
ακινητοποίησης και υπερπηκτικότητας με χρήση ελαστικών καλτσών και με ΗΧΜΒ για αποφυγή
θρομβοεμβολικών επεισοδίων. Όλες οι απεικονιστικές εξετάσεις πρέπει να γίνονται εφόσον
χρειάζεται με ιδιαίτερη προτίμηση στην χρήση υπερήχων. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος κατά την
1η-15η εβδ. κύησης. Η έκθεση σε < 5 rad θεωρείται ασφαλής και οι περισσότερες απεικονιστικές
εξετάσεις στην ΜΕΘ είναι < 1 rad (Πίνακας 2)5.
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Πίνακας 2.

Κατά την χορήγηση καταστολής στην έγκυο, σημαντικό ρόλο παίζουν οι φαρμακοκινητικές
αλλαγές. Παράλληλα, η επιλογή των φαρμάκων καθορίζεται από στην χρονική στιγμή του τοκετού.
Όταν απαιτείται παρατεταμένη καταστολή τότε χορηγούνται βενζοδιαζεπίνες ή οπιοειδή. Εάν
υπάρχει άμεσα υποψία τοκετού, χορηγούνται βραχείας δράσης φάρμακα όπως προποφόλη και
ρεμιφεντανύλη για την αποφυγή αναπνευστικής καταστολής του νεογνού. Τα απαραίτητα φάρμακα
στην έγκυο δεν πρέπει να διακόπτονται λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια του εμβρύου. Κατά την
καταστολή της εγκύου το ρίσκο της τερατογένεσης είναι 1-3% και στο 1ο τρίμηνο το ρίσκο είναι
πιο αυξημένο. Σε περίπτωση τοκετού πρόωρου είναι απαραίτητη η χορήγηση κορτικοστεροειδών σε
2 δόσεις προκειμένου να ενισχυθεί η ωριμότητα των πνευμόνων του εμβρύου.
Τόσο η μητέρα όσο το έμβρυο χρειάζονται θερμίδες κατά την θεραπεία τους στην ΜΕΘ. Οι
βασικές ανάγκες είναι 25 Kcal/day/Kg στον γενικό πληθυσμό. Για τις έγκυες είναι 2200-2880
Kcal/day. Οι ανάγκες για το βρέφος κυμαίνονται ανά τρίμηνο. Στο 1ο δεν χρειάζονται επιπλέον
θερμίδες αλλά υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε Zn, Fe, B12. Στο 2ο τρίμηνο οι ανάγκες σε θερμίδες
είναι 340 Kcal/day και στο 3ο 452 Kcal/day. Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη είναι αυξημένες. Σε κακή
θρέψη καταναλώνονται πρώτα οι εμβρυïκές και αργότερα οι μητρικές εφεδρείες. Η εντερική
διατροφή προτιμάται σε σχέση με την παρεντερική. Ωστόσο συχνά δεν είναι καλώς ανεκτή λόγω
της δυσκοιλιότητας που προκαλεί η προγεστερόνη στην έγκυο. Επίσης απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή
για τον κίνδυνο εισρόφησης. Κατά την παρεντερική διατροφή χορηγούνται μετοκλοπραμίδη και Η2
αποκλειστές.
ΜΑΙΕΥΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΙ ΣΤΗΝ ΜΕΘ
ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑ
Η υπερτασική νόσος της κύησης περιλαμβάνει την χρόνια υπέρταση (προ 20 εβδ.) και την
προεκλαμψία-εκλαμψία. Η προεκλαμψία χαρακτηρίζεται από υπέρταση και πρωτεϊνουρία μετά την
20η εβδ. κύησης. Μπορεί να είναι είτε ήπια είτε σοβαρή με συχνότητα 5-8%. Προδιαθεσικοί
παράγοντες είναι η πολύδυμη κύηση, η πρώτη εγκυμοσύνη, ο ΣΔ και το αντιφωσφολιπιδικό
σύνδρομο. Η προεκλαμψία είναι μια πολυοργανική νόσος που πιθανώς οφείλεται σε ανώμαλη
ανάπτυξη των αγγείων που αιματώνουν τον πλακούντα. Η ισχαιμία του πλακούντα και το
οξειδωτικό stress οδηγούν στην παραγωγή χυμικών αγγειοσυσπαστικών παραγόντων. Η αγγειοσύσπαση προκαλεί βλάβη ενδοθηλιακών κυττάρων, αυξημένη διαπερατότητα αγγείων, μειωμένη
αιμάτωση των οργάνων και ενεργοποίηση πηκτικότητας.
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Η ήπια προεκλαμψία χαρακτηρίζεται από ΣΑΠ > 140 mmHg, ΔΑΠ > 90 mmHg και
πρωτεϊνουρία 300 mg/ούρα 24ωρου. Η σοβαρή χαρακτηρίζεται από ΣΑΠ > 160 mmHg και ΔΑΠ
> 110 mmHg, πρωτεϊνουρία > 5gr/24ωρο και ολιγουρία < 500 ml σε 24 ώρες και αποτελεί συχνή
αιτία εισαγωγής σε ΜΕΘ6. Οι περιφερικές αντιστάσεις αυξάνονται και μειώνεται ο ενδαγγειακός
όγκος. Η λειτουργία της αριστεράς κοιλίας γίνεται υπερδυναμική. Σε συνδυασμό με την μειωμένη
κολλοειδωσμωτική πίεση και την αυξημένη διαπερατότητα τριχοειδών, αυξάνεται ο κίνδυνος
πνευμονικού οιδήματος. Αναπτύσσεται σπειραματοπάθεια με μείωση GFR και αυξημένη
διαπερατότητα σε πρωτεΐνες. Όταν η τιμή της κρεατινίνης γίνει μεγαλύτερη από 1 mg/dl τότε
θεωρείται ότι υπάρχει απώλεια >50 % της νεφρικής λειτουργίας. Η υπερουριχαιμία σχετίζεται με
αύξηση νεογνικού κινδύνου. Παράλληλα, μειώνεται ο αριθμός ΑΜΠ < 100,000 και αυξάνονται τα
ηπατικά ένζυμα. Η σοβαρή προεκλαμψία μπορεί να επιπλακεί από κεφαλαλγία, διαταραχές όρασης,
σπασμούς, εγκεφαλική αιμορραγία, αποκόλληση πλακούντα με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ)
και σύνδρομο HELLP.
Η εισαγωγή στην ΜΕΘ γίνεται με σκοπό την ρύθμιση της ΑΠ, την πρόληψη και την
αντιμετώπιση των σπασμών εκλαμψίας και την υποστήριξη της λειτουργίας ζωτικών οργάνων όπως
πλακούντα, εγκεφάλου, πνευμόνων, νεφρών και ήπατος. Η οριστική αντιμετώπιση της σοβαρής
προεκλαμψίας σε εγκυμοσύνη μεγαλύτερη από 36 εβδ. είναι ο τοκετός. Στην σοβαρή προεκλαμψία
γίνεται προφύλαξη από σπασμούς με θειικό μαγνήσιο (ΜgSO4), το οποίο αυξάνει την ουδό αυτών.
Αρχικά χορηγείται δόση εφόδου 4-6 gr iv και μετά 1-2gr/h για 24 ώρες (στόχος 2-3,5 mmol/Lt) με
ταυτόχρονο έλεγχο συγκέντρωσης Mg στο αίμα για την πρόληψη τοξικότητας. Όταν η ΔΑΠ > 110
mmHg χορηγούνται αντιυπερτασικά. Χορηγείται λαβηταλόλη 20-40 mg ενδοφλεβίως δόση
φόρτισης και στην συνέχεια 20-80 mg iv κάθε 20-30 min έως 220 mg. Μπορεί να χορηγηθεί
υδραλαζίνη με δόση φόρτισης 5 mg iv και στην συνέχεια 5-10 mg iv κάθε 20-40 min με μέγιστη
δόση 200 mg/24ωρο. Τέλος, μπορεί να χορηγηθεί νικαρδιπίνη. Αντενδείκνυται η χορήγηση
αναστολέων ACE.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην διαχείριση των υγρών κατά την αντιμετώπιση της
προεκλαμψίας. Ο κίνδυνος υπερφόρτωσης με υγρά, πνευμονικού και εγκεφαλικού οιδήματος είναι
αυξημένος παρόλο που ο ενδαγγειακός όγκος είναι μειωμένος. Το επεμβατικό monitoring
ενδείκνυται στις ασθενείς που χρειάζονται αυστηρό ισοζύγιο υγρών ή παραμένουν ανουρικές μετά
την χορήγηση υγρών.
Οι σπασμοί στην εκλαμψία οφείλονται στον σπασμό των εγκεφαλικών αγγείων, 40% εκ των
οποίων συμβαίνουν μετά τον τοκετό. Η θεραπεία περιλαμβάνει την χορήγηση Ο2, διαζεπάμης,
θειοπεντάλης και ΜgSO4. Η τοξικότητα από μαγνήσιο εκδηλώνεται με υπασβεσταιμία, υπόταση,
βραδυκαρδία και απουσία αντανακλαστικών. Παρακολουθείται το ΚΝΣ, τα εν τω βάθει
αντανακλαστικά, η αναπνευστική λειτουργία και η διούρηση. Αντιμετωπίζεται με χορήγηση
ασβεστίου, υγρών, διούρησης και αιμοκάθαρσης.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ HELLP
Συνήθως εκδηλώνεται πριν τις 37 εβδ. και έχει συχνότητα 1:1000 κυήσεις. Δεν έχει
διευκρινισθεί εάν οφείλεται στην προεκλαμψία ή είναι ανεξάρτητο σύνδρομο. Έχει αυξημένη
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θνητότητα γι’αυτό και είναι απαραίτητη η έγκαιρη διάγνωση. Κλινικά εκδηλώνεται με κοιλιακό
άλγος και ναυτία, ενώ μπορεί να απουσιάζουν εντελώς τα ευρήματα της προεκλαμψίας.
Εργαστηριακά

παρατηρείται

μικροαγγειοπαθητική

αιμόλυση

(σχιστοκύτταρα,

μείωση

απτοσφαιρίνης, αύξηση χολερυθρίνης > 1,2 gr/dl, LDH > 600), αύξηση ηπατικών ενζύμων > 70 και
μείωση αριθμού αιμοπεταλίων < 100,000. Η μητρική θνητότητα σχετίζεται με την πτώση των ΑΜΠ.
Είναι απαραίτητη η διαφορική διάγνωση από αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, θρομβωτική
θρομβοπενική πορφύρα, οξύ λιπώδες σύνδρομο και οξεία ηπατίτιδα. Οι επιπλοκές του συνδρόμου
HELLP μπορεί να είναι ΔΕΠ, πνευμονικό οίδημα, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ρήξη ήπατος, ARDS,
και αποκόλληση πλακούντα. Η απόφαση για τοκετό του εμβρύου θα εξαρτηθεί από την σοβαρότητα
του συνδρόμου, την κλινική κατάσταση της μητέρας και του εμβρύου καθώς και την ηλικία κύησης.
ΟΞΥ ΛΙΠΩΔΕΣ ΗΠΑΡ
Έχει συχνότητα 1/10,000-100,000 κυήσεις και εκδηλώνεται μετά την 30η εβδομάδα κύησης.
Παρουσιάζει μεγάλη θνητότητα τόσο μητρική (έως 12,5%) όσο και εμβρυϊκή (15-66%). Οφείλεται
σε ενδομιτοχονδριακή διαταραχή της οξείδωσης των λιπών και χαρακτηρίζεται από εναπόθεση
μικροκυστιδίων λίπους στα ηπατοκύτταρα. Εκδηλώνεται με ναυτία, έμετο, άλγος δεξιού
υπογαστρίου, κεφαλαλγία, κόπωση και κεραυνοβόλο ηπατική ανεπάρκεια. Εργαστηριακά
παρατηρείται υπογλυκαιμία, αύξηση τρανσαμινασών, αλκαλικής φωσφατάσης, χολερυθρίνης,
υπεραμμωνιαιμία, υπερουριχαιμία, μείωση ΑΜΠ και αύξηση κρεατινίνης λόγω ηπατονεφρικού
συνδρόμου. Επιπλοκές αποτελούν η οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η παγκρεατίτιδα και η
εγκεφαλοπάθεια. Η τελική διάγνωση γίνεται με βιοψία ήπατος. Σε σύγκριση με το σύνδρομο
HELLP παρατηρείται μεγαλύτερη υπογλυκαιμία, σοβαρότερη υπερουριχαιμία, ΔΕΠ, αύξηση
αμυλάσης και μικρότερη μείωση ΑΜΠ. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική με διατήρηση οξυγόνωσης,
σταθεροποίηση νεφρικής και εγκεφαλικής λειτουργίας και άμεσο τοκετό.
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Η αιμορραγία αποτελεί μια από τις κυριότερες αιτίες μητρικού θανάτου με ποσοστό 5-10%.
Στην τελειόμηνο έγκυο η μητροπλακουντιακή αιμάτωση είναι 600-900 ml/min και ο κίνδυνος
καταστροφικής αιμορραγίας είναι μεγάλος. Η αύξηση του όγκου αίματος, η υπερπηκτική
κατάσταση και η συσπαστικότητα μήτρας μετά τον τοκετό προστατεύουν την έγκυο από τις
συνέπειες της αιμορραγίας. Η σοβαρή αιμορραγία (απώλεια μεγαλύτερη από 1000-1500 ml) είναι
δύσκολο να εκτιμηθεί ιδίως όταν αναμιγνύεται με αμνιακό υγρό και όταν είναι συγκαλυμμένη στο
μυομήτριο. Παράλληλα, ο βαθμός της μαιευτικής αιμορραγίας συνήθως υποτιμάται εφόσον η
ασθενής μπορεί να παραμένει καρδιαγγειακά σταθερή, ακόμα και όταν υπάρχει σημαντική μείωση
του κυκλοφορούντος όγκου αίματος. Συνεπώς, η παρουσία υπότασης, ταχυκαρδίας και
αγγειοσύσπασης στην εγκυμοσύνη αντιπροσωπεύει σοβαρή υποβολαιμία. Επίσης μια φαινομενικά
ήπια αιμορραγία μπορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε σοβαρή αιμορραγία.
Αίτια αιμορραγίας προ τοκετού είναι κυρίως η αποκόλληση πλακούντα, ο προδρομικός
πλακούντας και η ρήξη μήτρας. Η αποκόλληση πλακούντα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική
αιμορραγία και θάνατο εμβρύου. Παράγοντες κινδύνου είναι η υπέρταση, η προεκλαμψία, το
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κάπνισμα, η χρήση κοκαΐνης και η χοριοαμνιονίτιδα. Μια μεγάλη κεντρική αποκόλληση μπορεί να
οδηγήσει σε υπογκαιμικό shock και διαταραχές πηκτικότητας, χωρίς καθόλου σημεία αιμορραγίας
από τον τράχηλο. Επίσης αυξημένη είναι η πιθανότητα εμβολής από αμνιακό υγρό. Η διάγνωση
γίνεται υπερηχογραφικά. Μετά τον τοκετό η αιμορραγία αποδίδεται κυρίως σε ατονία μήτρας,
διηθητικό και υπολειμματικό πλακούντα, τραύμα γεννητικών οργάνων κατά τον τοκετό και
διαταραχές πηκτικότητας. Παράγοντες κινδύνου για ατονία είναι ο παρατεταμένος τοκετός, η
πολυτοκία, τα τοκολυτικά, η παρατεταμένη χρήση ωκυτοκίνης, η χοριοαμνιονίτιδα, η μακροσωμία
και το πολυυδράμνιο.
Η αντιμετώπιση της απώλειας > 1500 ml αίματος βασίζεται στον αλγόριθμο ABCDE. Είναι
απαραίτητος ο έλεγχος της εστίας αιμορραγίας, η αποκατάσταση της μεταφοράς Ο2 και η διατήρηση
επαρκούς αιμάτωση των ιστών. Χορηγείται Ο2 και εξασφαλίζεται φλεβική οδός (2 Χ 16G) για
επιθετική χορήγηση έως 2 lt κρυσταλλοειδών υγρών και στην συνέχεια έως 1lt κολλοειδή. Με αυτόν
τον τρόπο διατηρείται ο ενδαγγειακός όγκος μέχρι οι μονάδες αίματος να είναι διαθέσιμες. Η
επίτοκος τοποθετείται σε αριστερή πλάγια θέση (15-20º). Λαμβάνεται γενική αίματος, βιοχημικός
έλεγχος, διασταύρωση τουλάχιστον 6 μονάδων σε μαζική αιμορραγία, ελέγχεται η πηκτικότητα και
διατηρείται η νορμοθερμία. Σε μαζική αιμορραγία εξαντλούνται οι παράγοντες πήξης και μειώνεται
ο αριθμός των ΑΜΠ. Οι διαταραχές στην πηκτικότητα πρέπει να αναγνωρισθούν και να
αντιμετωπισθούν έγκαιρα. Γι’αυτό τον λόγο ο έλεγχος του πηκτικού μηχανισμού, η μέτρηση ΑΜΠ
και η ανεύρεση προϊόντων διάσπασης του ινώδους πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Γίνεται μετάγγιση ώστε Hb > 8g/dl και χορηγούνται παράγωγα αίματος, FFP, ΑΜΠ, τρανεξαμικό
οξύ και ινωδογόνο ανάλογα με τις ανάγκες. Οι περισσότεροι θάνατοι στην μαιευτική δεν
παρατηρούνται λόγω απότομης και μεγάλης αιμορραγίας αλλά λόγω αιμορραγίας παρατεταμένης
διάρκειας με συνεχή κατανάλωση παραγόντων πήξης. Η συνεχής παρακολούθηση της καρδιακής
συχνότητας, ΑΠ, διούρησης, γαλακτικού, οξεοβασικής ισορροπίας, των ηλεκτρολυτών και του
επιπέδου συνείδησης καθώς και η επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι απαραίτητα.
Σε μη ελεγχόμενη αιμορραγία χορηγείται ανασυνδυασμένος ενεργοποιημένος παραγόντας VII.
Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει την ενεργό αιμορραγία και να αποφευχθεί η υστερεκτομή.
Σε δόση 60-90 μg/kg μειώνει την ανάγκη μετάγγισης. Ωστόσο θα πρέπει πρώτα να έχουν διορθωθεί
τα επίπεδα ινωδογόνου και ΑΜΠ. Δεν δρα σε υποθερμία και οξέωση και αυξάνει τον κίνδυνο
θρομβώσεων7.
Η φαρμακευτική αντιμετώπιση της αιμορραγίας περιλαμβάνει τα μητροσυσπαστικά όπως
ωκυτοκίνη, καρβετοκίνη, προσταγλανδίνες Ε2, F2a, μισοπροστόλη και εργονοβίνη. Η χειρουργική
αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αμφίχειρη πίεση, την συρραφή B-Lynch, τον ενδομητρικό
επιπωματισμό με μπαλόνι, τον εκλεκτικό εμβολισμό της μητριαίας αρτηρίας, την αμφοτερόπλευρη
απολίνωση μητριαίας και έσω λαγονίων αρτηριών και τέλος την υστερεκτομή.
ΔΕΠ
Η ΔΕΠ είναι μια συστηματική θρομβοαιμορραγική διαταραχή με συχνότητα 0,03-0,35%.
Χαρακτηρίζεται από ενεργοποίηση παραγόντων πήξης και ινωδόλυσης, κατανάλωση αναστολέων
και βιοχημικές ενδείξεις δυσλειτουργίας ή ανεπάρκειας τελικών οργάνων. Η κατανάλωση ΑΜΠ και
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παραγόντων πήξης οδηγεί σε μαζική αιμορραγία και εξάντληση αποθεμάτων ινωδογόνου, ενώ
παράλληλα η αυξημένη εναπόθεση ινικής στα αγγεία οδηγεί σε θρομβοεμβολικές επιπλοκές. Τα
αυξημένα επίπεδα αποδόμησης ινικής ελαττώνουν την συσπαστικότητα

του μυομητρίου και

επιδεινώνουν την αιμορραγία.
Τα αίτια της ΔΕΠ είναι η αιμορραγία>2000 ml (ατονία, ρήξη μήτρας, τραύμα κόλπου),
σύνδρομο HELLP, προεκλαμψία, αποκόλληση πλακούντα, οξύ λιπώδες ήπαρ κύησης, εμβολή
αμνιακού υγρού και η παρουσία νεκρού εμβρύου.
Εργαστηριακά ο χρόνος προθρομβίνης και ο χρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης μπορεί να είναι
φυσιολογικός στο 50% των περιπτώσεων. Ενδεικτική είναι η χαμηλή τιμή ινωδογόνου με αυξημένες
τιμές προϊόντων διάσπασης ινικής (85-100%) και d-dimers (93%). Η αντιμετώπιση απαιτεί την
άρση του αιτίου που προκάλεσε την ΔΕΠ, την σταθεροποίηση της επιτόκου και την μετάγγιση
αίματος, πλάσματος και ινωδογόνου ανάλογα με τις ανάγκες.
ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Έχει συχνότητα 1-4000 κυήσεις και η θνητότητα ανέρχεται σε 25-50%. Πρόκειται για μια
διατατική μυοκαρδιοπάθεια που πιθανώς οφείλεται είτε σε μη φυσιολογική απάντηση της μητέρας
στο έμβρυο με απελευθέρωση μεγάλου ποσού φλεγμονωδών κυτταροκινών είτε σε μη καλή
απάντηση στις αιμοδυναμικές μεταβολές της κύησης. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η ηλικία >30
χρονών, προεκλαμψία, πολύδυμη κύηση, ιστορικό καρδιομυοπάθειας κύησης και μακροχρόνια
χορήγηση τοκολυτικών.
Τα κριτήρια διάγνωσης είναι: α) η εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας τον τελευταίο μήνα προ
τοκετού ή μέσα σε 5 μήνες από την γέννηση, β) η απουσία άλλου σαφούς αιτίου καρδιακής
ανεπάρκειας, γ) η απουσία καρδιακής νόσου πριν τον τελευταίο μήνα κύησης, δ) u/s στοιχεία
ανεπάρκειας αριστεράς κοιλίας.
Η θεραπεία περιλαμβάνει την σταθεροποίηση της μητέρας, την μείωση του προφορτίου και
των υγρών και την χορήγηση διουρητικών. Το μεταφορτίο μειώνεται με υδραλαζίνη και νιτρώδη. Η
συσταλτικότητα μπορεί να αυξηθεί με χορήγηση δοβουταμίνης, ντοπαμίνης και διγοξίνης. Λόγω
αυξημένου κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων χορηγείται αντιπηκτική αγωγή. Για την αποφυγή
αρρυθμιών χορηγούνται αντιαρρυθμικά. Περίπου 50% των εγκύων επανέρχονται φυσιολογικά 6
μήνες μετά.
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΛΥΤΙΚΑ
Τα τοκολυτικά φάρμακα (β-αδρενεργικά φάρμακα, MgSO4, ανταγωνιστές ασβεστίου)
χορηγούνται για την καθυστέρηση του τοκετού και την αποφυγή πρόωρου τοκετού. Τα τοκολυτικά
και κυρίως οι β αδρενεργικοί αγωνιστές ενοχοποιούνται για πρόκληση πνευμονικού οιδήματος λόγω
κατακράτησης υγρών και ταχυκαρδίας. Το πνευμονικό οίδημα συνήθως προκαλείται κατά ή μέσα
σε 24 ώρες από την διακοπή θεραπείας. Ο κίνδυνος μειώνεται εφόσον χορηγούνται με τον
μικρότερο βαθμό έγχυσης, για μικρό χρονικό διάστημα και με συνεχές monitoring. Η θεραπεία
περιλαμβάνει την διακοπή του παράγοντα, χορήγηση οξυγόνου, περιορισμό υγρών και διούρηση.
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ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
Το ποσοστό εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης κατά την διάρκεια της κύησης ανέρχεται σε 0.1
έως 0.36%. Τα αίτια είναι η φλεβική στάση των κάτω άκρων, η αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης
και η υπερπηκτικότητα. Σε περίπτωση πνευμονικής εμβολής παρατηρείται οίδημα κάτω άκρων,
δύσπνοια και ταχυκαρδία. Η παρακολούθηση των d-dimer είναι απαραίτητη, έχοντας υπόψιν ότι
κατά την φυσιολογική κύηση τα d-dimer αυξάνονται σταδιακά. Η διάγνωση τίθεται με πνευμονική
αγγειογραφία CT και σπινθηρογράφημα αερισμού. Xορηγείται θεραπευτική ενοξαπαρίνη 1 mg/kg,
δύο φορές την μέρα με στόχο θεραπευτικά επίπεδα anti-Xa. Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει την
επαρκή οξυγόνωση, την αντιμετώπιση της υπότασης και την άμεση χορήγηση αντιπηκτικής
θεραπείας8.
ΕΜΒΟΛΗ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
Η εμβολή αμνιακού υγρού είναι μια σπάνια αλλά συνήθως καταστροφική επιπλοκή της
κύησης και του τοκετού και είναι υπεύθυνη για το 11-13% των μητρικών θανάτων. Ως αίτιο
πιθανολογείται η μαζική είσοδος αμνιακού υγρού στην κυκλοφορία κυρίως κατά την διάρκεια του
τοκετού. Η ύπαρξη τραυματισμού μεγάλων φλεβών όπως κατά την ρήξη μήτρας και η αποκόλληση
πλακούντα μπορεί να επιτρέψει την είσοδο αμνιακού υγρού στην κυκλοφορία της μητέρας το οποίο
προκαλεί μηχανική απόφραξη των πνευμονικών τριχοειδών. Προκαλείται συστηματική απάντηση
όμοια με αναφυλακτικό shock ή σήψη.
Αρχικά, συνήθως εκδηλώνεται ως σοβαρή υποξία, αιμοδυναμική αστάθεια, σύγχυση,
σπασμούς και αιμορραγία κοντά ή κατά την διάρκεια του τοκετού. Στις επίτοκες που επιβιώνουν
από καρδιακή ανακοπή παρατηρείται συχνά ARDS και ΔΕΠ. Υπερηχογραφικά παρατηρούνται
υψηλές πνευμονικές πιέσεις, σημαντική διάταση δεξιάς κοιλίας, μειωμένη πλήρωση αριστεράς
κοιλίας και μείωση καρδιακής παροχής. Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και βασίζεται στα
πρωτόκολλα βασικής και εξειδικευμένης υποστήριξη της ζωής με χορήγηση 100% οξυγόνου,
μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και επεµβατικό αιµοδυναµικό monitoring με στόχο την
αιμοδυναμική σταθερότητα. Μετά την σταθεροποίηση της μητέρας ακολουθεί επείγουσα ΚΤ.
ΤΡΑΥΜΑ
Το τραύμα στην εγκυμοσύνη έχει συχνότητα 6-7%. Η εγκύμονα μήτρα την 12η εβδ. φτάνει
στην ηβική σύμφυση ενώ την 20 η εβδ. στον ομφαλό. Τα παραπάνω την καθιστούν πιο ευάλωτη στο
τραύμα και επιπλέκουν την κλινική εκτίμηση. Παράλληλα, οι φυσιολογικές αλλαγές κατά την
εγκυμοσύνη συχνά οδηγούν στην αργή διάγνωση του shock. Ενώ η έγκυος φαίνεται αιμοδυναμικά
σταθερή, ενδέχεται να υπάρχουν συνθήκες υποάρδευσης. Πιο συχνές επιπλοκές είναι ο πρόωρος
τοκετός και η αποκόλληση του πλακούντα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια εμβρύου. Η
παρακολούθηση με us /FAST της εγκύου και FHR του εμβρύου είναι απαραίτητη. Όταν η μητέρα
είναι Rh αρνητική χορηγείται ανοσοσφαιρίνη μέσα σε 72 ώρες ακόμα και σε μικρό τραύμα. Τέλος,
το τέστ Kleihaur- Betke είναι απαραίτητο για την εκτίμηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων του
εμβρύου στην μητρική κυκλοφορία.
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ΣΗΨΗ KAI ARDS
Οι επίτοκες παρουσιάζουν μεγαλύτερη συχνότητα λοιμώξεων από τον γενικό πληθυσμό. Οι
πιο συχνές αιτίες μαιευτικής λοίμωξης είναι η πυελονεφρίτιδα, ενδομητρίτιδα μετά τον τοκετό,
χοριοαμνιονίτιδα, σηπτική αποβολή και πνευμονία. Τα κλινικά στοιχεία σήψης στην έγκυο είναι
πυρετός-υποθερμία, ΚΣ >100, ΑΣ > 20, λευκοπενία < 4000, αύξηση λευκών αιμοσφαιρίων και
διαταραχές FHR. Η σήψη μπορεί να μην γίνει εύκολα αντιληπτή λόγω των φυσιολογικών
αλλαγών στην εγκυμοσύνη. Η εξέλιξη της μπορεί να είναι πολύ πιο ραγδαία από ότι σε μη έγκυες.
Γι’αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των επιτόκων με σύστημα MEOWS. Οι επίτοκες δεν
έχουν πολλές εφεδρείες για την αντιμετώπιση της σήψης. Η αγγειοδιαστολή που προκαλεί η σήψη
μπορεί εύκολα να απορρυθμίσει το ήδη στρεσαρισμένο καρδιαγγειακό σύστημα της εγκύου
(αύξηση ΚΠ, όγκου αίματος και μείωση SVR) εάν δεν υπάρχει έγκαιρη αντιμετώπιση. Παράλληλα,
η ήπια αναπνευστική αλκάλωση των εγκύων μειώνει την δυνατότητα αντιρρόπησης της
μεταβολικής οξέωσης από σηπτικό shock.
Η σοβαρή σήψη όταν σχετίζεται με οξεία ανεπάρκεια οργάνου έχει θνητότητα 20-40%, ενώ η
θνητότητα στο σηπτικό shock μπορεί να φτάσει μέχρι 60%. Επιπλοκές είναι το ARDS, η
δυσλειτουργία μυοκαρδίου, η πολυοργανική ανεπάρκεια, ο πρόωρος τοκετός και ο θάνατος εμβρύου.
Κατά την αντιμετώπιση του shock πρέπει να έχουμε υπόψιν το σύνδρομο ύπτιας θέσης και να
γίνεται αριστερή κλίση μήτρας. Στόχοι είναι ΚΦΠ: 8-12 mmHg, ΜΑΠ > 65 mmHg, διούρηση
> 0,5 ml/kg/h, ScvO2 > 70% και SvO2 > 65%9. Είναι απαραίτητη η έγκαιρη εμπειρική θεραπεία
και η μετά τιτλοποίηση της βάσει καλλιεργειών. Από τα αντιβιοτικά ασφαλή θεωρούνται οι
πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, μακρολίδες, βανκομυκίνη, αμινογλυκοσίδες σε φυσιολογικές δόσεις.
Αντενδείκνυται τετρακυκλίνες, χλωραμφαινικόλη, κινολόνες και στρεπτομυκίνη (ωτοτοξικότητα σε
έμβρυο). Η αμφοτερικίνη είναι το μόνο ασφαλές αντιμυκητιασικό φάρμακο. Η καλή γνώση των
φαρμακοκινητικών αλλαγών στην εγκυμοσύνη συμβάλλουν στην επιτυχία της θεραπείας. Για
παράδειγμα τα υδατοδιαλυτά αντιβιοτικά όπως β λακταμικά έχουν αυξημένο όγκο κατανομής και οι
συνηθισμένες συμβατικές δόσεις φόρτισης έχουν μικρότερα επίπεδα στο πλάσμα της εγκύου.
Ταυτόχρονα όμως η μειωμένη πρωτεϊνική σύνδεση αυξάνει την ποσότητα του ελεύθερου φαρμάκου.
Μελέτες έχουν δείξει ότι το αρνητικό ισοζύγιο υγρών σχετίζεται με μικρότερη θνητότητα. Η
θνητότητα φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στο πνευμονικό οίδημα από την υποβολαιμία και την ΟΝΑ.
Η χορήγηση νιτρογλυκερίνης, υδραλαζίνης και λεβοσιμεντάνης θεωρείται ασφαλής. Η αμιωδαρόνη
θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί μπορεί να επηρεάσει την θυρεοειδική λειτουργία του εμβρύου.
Τέλος, αντενδείκνυνται οι ACE αναστολείς, οι ανταγωνιστές υποδοχέων αγγειοτανσίνης
(κίνδυνος για νεφρική δυσλειτουργία και ολιγουδράμνιο) και η σπεορονολακτόνη.
Η θνητότητα του ARDS στην μητέρα ανέρχεται σε 30-60%. Τα κύρια αίτια είναι η εμβολή
αμνιακού υγρού, αιμορραγία, προεκλαμψία, χοριοαμνιονίτιδα, εμβολή αμνιακού υγρού και η
σηπτική αποβολή. Μη μαιευτικά αίτια είναι το τραύμα, η σήψη, η εισρόφηση κ.α. Τα κριτήρια για
την διάγνωση του ARDS σύμφωνα με τον ορισμό BERLIN είναι εμφάνιση σε λιγότερο από 1
εβδομάδα, οξυγόνωση PaO2 /FiO2 < 300, peep > 5, διάχυτες διηθήσεις αμφοτερόπλευρα στην Α/α
θώρακα και οίδημα μη καρδιογενούς αιτιολογίας.
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COVID-19
Οι επίτοκες με λοίμωξη covid παρουσιάζουν αυξημένο ποσοστό αποβολών, πρόωρου τοκετού,
θρομβοεμβολικών επεισοδίων, προεκλαμψία και ΚΤ. Επίσης αυξάνεται ο κίνδυνος για μηχανικό
αερισμό και εισαγωγή στην ΜΕΘ (συχνότητα 8-25%). Κατά την θεραπεία απαιτείται απομόνωση
των βαρέως πασχόντων εγκύων και χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. Η αποφυγή
αερολύματος κατά την διαχείριση του αεραγωγού, η ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία και η χρήση
βιντεολαρυγγοσκοπίου είναι απαραίτητα.
Ενδείξεις για εισαγωγή στην ΜΕΘ είναι η αναπνευστική δυσχέρεια, SpO2 <95% παρά την
χορήγηση οξυγόνου, η αιμοδυναμική αστάθεια και οι διαταραχές ΚΝΣ10. H χορήγηση μαγνησίου
όταν συνυπάρχει προεκλαμψία, μπορεί να επιδεινώσει την αναπνευστική λειτουργία και χρειάζεται
ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης απαιτείται προσοχή με την χορήγηση ΜΣΑΦ. Η λοίμωξη covid-19
μπορεί να οδηγήσει σε μείωση ΑΜΠ και αύξηση ηπατικών ενζύμων και χρειάζεται έγκαιρη
διαφορική διάγνωση από προεκλαμψία και σύνδρομο HELLP.
Η απόφαση για τοκετό καθορίζεται από την κλινική κατάσταση της εγκύου και από την ηλικία
κύησης. Μετά την 32η -34η εβδ. προτείνεται τοκετός και σε πολύ βαριά νόσο προτιμάται ΚΤ.
Μεταξύ 23η -34η εβδ είναι απαραίτητη η χορήγηση κορτικοστεροειδών λόγω προωρότητας εμβρύου.
Η χορήγηση κορτικοστεροειδών έχει συσχετισθεί με επιδείνωση της νόσου.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
O μη επεμβατικός ΜΑ φαίνεται να υστερεί έναντι του επεμβατικού ΜΑ στον μαιευτικό
πληθυσμό. Αν και συμβάλλει στην αποφυγή της ΕΤΔ σε έναν δύσκολο και οιδηματώδη αεραγωγό,
αυξάνει τον κίνδυνο εισρόφησης. Είναι αποτελεσματικός σε αιμοδυναμική σταθερότητα και σε
απουσία πολλών εκκρίσεων. Ενδείξεις μη επεμβατικού ΜΑ αποτελούν το καρδιογενές πνευμονικό
οίδημα, η υπερκαπνική αναπνευστική ανεπάρκεια και η προεκλαμψία με υπερφόρτωση με υγρά.
Αντενδείκνυται σε μη καλή συνεργασία, αδυναμία προστασίας του αεραγωγού, τραύμα προσώπου
και χαμηλό επίπεδο συνείδησης.
Η επιλογή του αναπνεόμενου όγκου στην έγκυο αρχίζει με 10-12 ml/kg βάρους σώματος και
αναπνευστική συχνότητα 10-16 /min. Η υποξία δεν είναι καλά ανεκτή από το έμβρυο και κατά τον
μηχανικό αερισμό στόχος είναι PO2 > 60-65 mmHg και SpO2 > 95%. Το μεγάλο μέγεθος της
μήτρας οδηγεί σε ατελεκτασίες και υποξαιμία. Γι’ αυτό αυξάννεται η ανάγκη για μεγαλύτερη PEEP.
Σημαντική είναι η αποφυγή υπεροξαιμίας λόγω παραγωγής ελευθέρων ριζών. Στόχος του PaCO2
είναι 27-32 mmHg ώστε να είναι επαρκής η αποβολή CO2 από το έμβρυο. Η επιτρεπόμενη
υπερκαπνία και η αναπνευστική αλκάλωση (Ph > 7,48) θα πρέπει να αποφεύγονται. Στην έγκυο η
μείωση της ενδοτικότητας του θωρακικού τοιχώματος οδηγεί σε αύξηση της P plateau. Στόχος της P
plateau < 30 mmHg αν και στην έγκυο αυτό δεν είναι πάντα εφικτό.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΞΩΜΗΤΡΙΑ ΖΩΗ
Τσακαλίδης ΧΡΗΣΤΟΣ
Η μετάβαση από την ενδομήτρια στην εξωμήτρια ζωή αποτελεί την πιο περίπλοκη
προσαρμοστική διαδικασία που συμβαίνει κατά την διάρκεια της ανθρώπινης ζωής. Στη διαδικασία
αυτή συμμετέχουν όλα τα συστήματα σε κάποιο βαθμό, ωστόσο οι κύριες αλλαγές αφορούν στην
εγκατάσταση της αναπνοής και την ανταλλαγή αερίων, στην καρδιολογική και αιμοδυναμική
προσαρμογή, στη λειτουργία του συστήματος των ενδοκρινών αδένων, στο μεταβολισμό και στη
θερμορύθμιση.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η απορρόφηση του πνευμονικού υγρού
Ο πνεύμονας του εμβρύου είναι γεμάτος από το πνευμονικό υγρό, η απορρόφηση του οποίου
είναι απαραίτητη για την έναρξη της διαδικασίας της αναπνοής και της ανταλλαγής των αερίων. Το
πνευμονικό υγρό εκκρίνεται από το αναπνευστικό επιθήλιο και είναι πλούσιο σε ιόντα Cl- και φτωχό
σε πρωτεΐνες. Η παραγωγή του πνευμονικού υγρού, που είναι απαραίτητο για την φυσιολογική
ανάπτυξη και ωρίμανση των πνευμόνων, αυξάνει κατά την διάρκεια της κύησης. Προ της
διαδικασίας του τοκετού, η παραγωγή του πνευμονικού υγρού μειώνεται, ενώ αυξάνεται η
απορρόφησή του από τα πνευμονοκύτταρα. Τέλος μια επιπλέον ποσότητα υγρού εκθλίβεται κατά τη
δίοδο του εμβρύου από τον πυελικό σωλήνα της μητέρας. Καθοριστικό ρόλο στην ανωτέρω
διαδικασία έχουν οι θυρεοειδικές ορμόνες, η κορτιζόλη και οι κατεχολαμίνες. Η αύξηση των
επιπέδων των ορμονών αυτών πριν τον τοκετό οδηγεί στην μείωση της έκκρισης των ιόντων Cl- από
τα πνευμονοκύτταρα, στην μείωση της παραγωγής του πνευμονικού υγρού και στην ενεργοποίησης
της αντλίας Na, K, ATPάση στα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ. Η ενεργοποίηση της αντλίας αυτής
οδηγεί στην ενεργητική μεταφορά των ιόντων Na+από τον κυψελιδικό στον διάμεσο χώρο, με
παράλληλη παθητική συμμεταφορά νερού και άλλων ηλεκτρολυτών και τελικά στην απορρόφηση
του πνευμονικού υγρού. Από τον διάμεσο χώρο, το πνευμονικό υγρό αποχετεύεται στην κυκλοφορία
μέσω της φλεβικής ή της λεμφικής οδού.
Η διαδικασία της απορρόφησης του πνευμονικού υγρού μπορεί να είναι αναποτελεσματική σε
περιπτώσεις που δε μεσολαβεί η διαδικασία του τοκετού, όπως πχ σε περιπτώσεις τελειόμηνων
νεογνών που γεννιούνται με καισαρική τομή δίχως να έχουν εισέλθει σε τοκετό. Στα νεογνά αυτά η
μεταφορά ιόντων Na+ και επομένως και πνευμονικού υγρού είναι ανεπαρκής, είτε λόγω μειωμένου
αριθμού διαύλων Na+είτε λόγω μη ενεργοποίησης της αντλίας Na, K, ATPάση, με αποτέλεσμα την
εκδήλωση υποξυγοναιμίας και σημείων αναπνευστικής δυσχέρειας, ενός συνδρόμου γνωστού ως
παροδική ταχύπνοια του νεογνού.
Επιφανειοδραστικός παράγοντας και ανάπτυξη πνευμόνων
Η ανάπτυξη του πνευμονικού παρεγχύματος είναι απαραίτητη προκειμένου να επιτελεσθεί το
έργο της ανταλλαγής αερίων στην εξωμήτρια ζωή. Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου της κύησης
ο εμβρυικός πνεύμονας αποτελείται από 4 εκατομμύρια τελικές αναπνευστικές μονάδες
(αναπνευστικά βρογχιόλια και κυψελιδικοί σάκοι) οι οποίες εν συνεχεία διακλαδίζονται για να
καταλήξουν στις κυψελίδες. Παράλληλα η αναλογία της μάζας του πνευμονικού παρεγχυματικού
ιστού μειώνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η χωρητικότητα των αεραγωγών και των κυψελίδων.
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Επίσης, από την 22η εβδομάδα της κύησης αρχίζει η σύνθεση των λιπιδίων του επιφανειοδραστικού
παράγοντα καθώς και των πρωτεϊνών SP-B και SP-C από τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ. Κατά το
τέλος της κύησης τα πνευμονοκύτταρα τύπου ΙΙ περιέχουν μεγάλες ποσότητες επιφανειοδραστικού
παράγοντα, ο οποίος εκκρίνεται στις κυψελίδες, προ και κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Καθώς το έμβρυο προετοιμάζεται για τον τοκετό, μειώνεται η έκκριση πνευμονικού υγρού, ενώ
συνεχίζει η απελευθέρωση του επιφανειοδραστικού παράγοντα, με αποτέλεσμα την αύξηση της
συγκέντρωσής του. Η συνεχιζόμενη έκκριση του επιφανειοδραστικού παράγοντα στο πνευμονικό
υγρό ευοδώνεται από τα αυξημένα επίπεδα των κατεχολαμινών οι οποίες ενεργοποιούν τους βυποδοχείς. Μετά τον τοκετό, η έναρξη της αναπνοής οδηγεί σε έκπτυξη των κυψελίδων η οποία
αποτελεί επιπλέον σήμα για έκκριση του επιφανειο-δραστικού παράγοντα.
Τα νεογνά που γεννιούνται πρόωρα αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την προσαρμογή του
αναπνευστικού τους στην εξωμήτρια ζωή. Ο ανώριμος δομικά πνεύμονας έχει κατ’ αναλογία
μειωμένη ζωτική χωρητικότητα και μεταβολικές ανάγκες. Η έκκριση του πνευμονικού υγρού μπορεί
να μην έχει ανασταλεί μέχρι και τα τελευταία στάδια του τοκετού, ενώ και η απορρόφησή του είναι
ανεπαρκής. Επιπλέον, η έκκριση του επιφανειοδραστικού παράγοντα από τα πνευμονοκύτταρα τύπου
ΙΙ και η απελευθέρωσή του στο πνευμονικό υγρό είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα την χαμηλότερη
συγκέντρωσή του και την μειωμένη ικανότητα σταθεροποίησης του πνεύμονα. Η κλινική αυτή
κατάσταση αποτελεί το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας των νεογνών το οποίο ανταποκρίνεται
στην εξωγενή χορήγηση επιφανειοδραστικού παράγοντα και στον αερισμό του νεογνού με θετικές
πιέσεις.
Αναπνοή
Η έναρξη της αναπνευστικής προσπάθειας αποτελεί χαρακτηριστικό της προσαρμογής από την
ενδομήτρια στην εξωμήτρια ζωή. Η κατάσταση του εμβρύου ενδομήτρια χαρακτηρίζεται από
περιόδους REM ύπνου που εναλλάσσονται με ήρεμο ύπνο, δίχως σαφείς περιόδους εγρήγορσης.
Κατά τη διάρκεια του ύπνου REM, το έμβρυο πραγματοποιεί αναπνευστικές κινήσεις που
χαρακτηρίζονται από πολύ παρατεταμένο χρόνο εισπνοής και εκπνοής και οι οποίες οδηγούν σε
κάποια μετακίνηση πνευμονικού (αναμεμιγμένο με αμνιακό) υγρού εντός και εκτός του πνεύμονα. Οι
αναπνευστικές κινήσεις αναστέλλονται από την υποξία, ενώ διεγείρονται από την αύξηση της
μερικής πίεσης του Ο2 (pΟ2). Επίσης ουσίες που διακινούνται διαπλακου-ντιακά, όπως οι
προσταγλανδίνες Ε2, θεωρείται ότι καταστέλλουν την αναπνοή, ενώ ουσίες που αναστέλλουν την
σύνθεσή τους, όπως η ινδομεθακίνη, οδηγούν σε συνεχή αναπνευστική λειτουργία. Κατά τον τοκετό,
η απολίνωση του ομφαλίου λώρου έχει ως αποτέλεσμα αλλαγές στα επίπεδα της pO2 και pCO2 στο
νεογνό, όπως επίσης και τη διακοπή παροχής ουσιών όπως οι προσταγλανδίνες. Οι αλλαγές αυτές
αποτελούν ερέθισμα για εγκατάσταση ρυθμικής αναπνευστικής προσπάθειας από το νεογνό.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Κατά τη διάρκεια της κύησης, η ανταλλαγή των αερίων και η παροχή θρεπτικών συστατικών
πραγματοποιείται από τον πλακούντα, η οποία διακόπτεται μετά τον τοκετό, οδηγώντας σε
σημαντικές καρδιαγγειακές αλλαγές. Οι πιο σημαντικές αφορούν την αύξηση της καρδιακής παροχής
και την αλλαγή του τύπου της κυκλοφορίας από εμβρυικού τύπου (παράλληλη) σε τύπου ενήλικα (εν
σειρά).
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Η καρδιακή παροχή προς το τέλος της κύησης υπολογίζεται σε 400 ml/kg/min με την δεξιά
κοιλία να συνεισφέρει τα 2/3 και την αριστερή το 1/3 της παροχής. Μετά τον τοκετό, η καρδιακή
παροχή σχεδόν διπλασιάζεται, ενώ ταυτόχρονα εξισώνεται η παροχή ανάμεσα στις δύο κοιλίες. Η
αύξηση αυτή της καρδιακής παροχής εναρμονίζεται με την αύξηση της κατανάλωσης του Ο2 από τα
διάφορα όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες, οι νεφροί και το γαστρεντερικό. Παρόλο που δεν είναι
γνωστός ο ακριβής μηχανισμός μέσω του οποίου πραγματοποιείται η μεταβολή της καρδιακής
παροχής, φαίνεται πως σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η αύξηση της κορτιζόλης, των κατεχολαμινών,
το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης, η βαζοπρεσσίνη και οι θυρεοειδικές ορμόνες.
Η εμβρυική κυκλοφορία χαρακτηρίζεται από την μεταφορά του οξυγονωμένου αίματος από τον
πλακούντα στο έμβρυο δια μέσου του ομφαλίου λώρου. Από τον ομφάλιο λώρο, το οξυγονωμένο
αίμα, δια του φλεβικού πόρου, περνά από το ήπαρ και, μέσω της κάτω κοίλης φλέβας, εισέρχεται
στον δεξιό κόλπο. Δια μέσω του ωοειδούς τρήματος εισέρχεται στον αριστερό κόλπο και εν συνεχεία
στην αριστερή κοιλία, από όπου τελικά διαμοιράζεται στην εγκεφαλική και στεφανιαία κυκλοφορία.
Η κυρίαρχη κοιλία στην εμβρυική κυκλοφορία είναι η δεξιά κοιλία, η οποία προωθεί το
οξυγονωμένο αίμα, δια μέσω του αρτηριακού πόρου, στην κατιούσα αορτή και από εκεί στην
συστηματική κυκλοφορία, καθώς ελάχιστο αίμα παροχετεύεται προς την πνευμονική κυκλοφορία. Η
χαμηλή μερική πίεση του Ο2 και η μειωμένη πνευμονική κυκλοφορία καταστέλλουν την σύνθεση και
την απελευθέρωση του μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και της προσταγλανδίνης Ι2 από το
αναπνευστικό επιθήλιο. Μετά τον τοκετό, η έκθεση του νεογνού σε υποξία θα οδηγήσει σε αύξηση
των πνευμονικών αντιστάσεων, ενώ η υπεροξία θα οδηγήσει σε μείωση των αντιστάσεων, αύξηση
της ροής στην πνευμονική κυκλοφορία, αύξηση της απελευθέρωσης ΝΟ και προσταγλανδινών και
στην λειτουργική σύγκλειση του αρτηριακού πόρου.
Στην καρδιαγγειακή προσαρμογή κυρίαρχο ρόλο έχουν επίσης τα κορτικοειδή. Η προγεννητική
έκθεση στη βηταμεθαζόνη έχει συσχετισθεί με αύξηση της πνευμονικής κυκλοφορίας, καθώς και της
καρδιακής συσταλτικότητας, της καρδιακής παροχής και της αρτηριακής πίεσης. Τα αποτελέσματα
αυτά εν μέρει εξηγούνται από την αύξηση της ενεργοποίησης των β-υποδοχέων μέσω ενεργοποίησης
του κυκλικού AMP.
Ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε Ο2 προγεννητικά υπολογίζεται σε 65%. Κατά την διάρκεια του
τοκετού το νεογνό μπορεί να ανεχτεί κορεσμούς χαμηλούς ως και 30% δίχως να εκδηλώσει οξέωση.
Μετά τον τοκετό, ο πριν τον αρτηριακό πόρο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε Ο2 σταδιακά αυξάνει
σε 90% στα 5 πρώτα λεπτά της ζωής.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
Κορτιζόλη
Η κορτιζόλη είναι ο κύριος ρυθμιστής της τελικής ωρίμανσης του εμβρύου και της προσαρμογής
του στην εξωμήτρια ζωή. Κατά τη διάρκεια της κύησης πραγματοποιείται η σταδιακή μετάβαση από
τη χορήγηση μητρικών κορτικοειδών διαπλακουντιακά, στην ικανότητα του εμβρύου να συνθέτει
κορτιζόλη υπό τον έλεγχο του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης. Μέχρι την 30η εβδομάδα κύησης τα
επίπεδα κορτιζόλης στο έμβρυο είναι μειωμένα (5-10ug/ml), τα οποία σταδιακά αυξάνουν (20 ug/ml
κατά την 36η εβδομάδα, 45 ug/ml προγεννη-τικά), για να φτάσουν σε μέγιστες τιμές (200ug/ml)
κάποιες ώρες μετά τον τοκετό. Η αύξηση αυτή της κορτιζόλης εξυπηρετεί τις αλλαγές που
χαρακτηρίζουν την φυσιολογική προσαρμογή στην εξωμήτρια ζωή, όπως για παράδειγμα την αύξηση
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της μετατροπής της Τ4 σε Τ3, την απελευθέρωση των κατεχολαμινών, την ωρίμανση των οδών
μεταβολισμού της γλυκόζης στο ήπαρ, τη βελτίωση της απορροφητικής ικανότητας του εντέρου, την
αύξηση της ευαισθησίας των β-υποδοχέων, την ωρίμανση των πνευμόνων και την απελευθέρωση
επιφανειοδραστικού παράγοντα. Η κορτιζόλη σε συνδυασμό με τις θυρεοειδικές ορμόνες ενεργοποιεί
την αντλία Na+στα πνευμονοκύτταρα οδηγώντας στην απορρόφηση του πνευμονικού υγρού μετά τον
τοκετό. Η φυσιολογική αυτή αύξηση των επιπέδων της κορτιζόλης παρακάμπτεται σε περιπτώσεις
καισαρικής τομής δίχως έναρξη διαδικασίας τοκετού. Σε πρόωρα νεογνά τα επίπεδα κορτιζόλης είναι
χαμηλά, με αποτέλεσμα αιμοδυναμική αστάθεια η οποία ανταποκρίνεται στη χορήγηση κορτιζόνης,
ενώ αντίθετα σε περιπτώσεις χοριοαμνιονίτιδας, η προγεννητική έκθεση στη φλεγμονή συνδυάζεται
με αυξημένα επίπεδα.
Κατεχολαμίνες
Τόσο στο πρόωρο όσο και στο τελειόμηνο νεογνό, μετά τον τοκετό σημειώνεται αύξηση των
κατεχο-λαμινών (επινεφρίνη, νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη). Στο τελειόμηνο νεογνό παρατηρείται πιο
γρήγορη αύξηση με χαμηλότερα όμως τελικά επίπεδα, ενώ στο πρόωρο η αύξηση είναι πιο σταδιακή
άλλα τα τελικά επίπεδα κατεχολαμινών είναι 3πλάσια έως 5πλάσια από αυτά του τελειομήνου. Η
συνολική αυξημένη απελευθέρωση των κατεχολαμινών στο πρόωρο νεογνό εξυπηρετεί την μειωμένη
ευαισθησία των υποδοχέων στα όργανα στόχους. Η σημασία των κατεχολαμινών στην εμβρυική
προσαρμογή είναι εμφανής από τον ρόλο που διαδρα-ματίζουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
του νεογνού μετά το τοκετό, στη προώθηση του μεταβολισμού της γλυκόζης και των ελεύθερων
λιπαρών οξέων για την παραγωγή ενέργειας και στη θερμορύθμιση μέσω κατανάλωσης φαιού λίπους.
Εκτός από τις κατεχολαμίνες, στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης συμμετέχουν και οι λοιποί
αγγειοκινητικοί παράγοντες όπως η αγγειοτενσίνη ΙΙ και η ρενίνη, τα επίπεδα των οποίων αυξάνονται
μετά τον τοκετό, προκειμένου να συμβάλλουν στη φυσιολογική διαδικασία της προσαρμογής.
Θυρεοειδικές ορμόνες
Η ωρίμανση του θυρεοειδικού άξονα πραγματοποιείται σταδιακά κατά τη διάρκεια της κύησης,
προκειμένου να συνεισφέρει στην προετοιμασία του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή. Παράλληλα με
την αύξηση των επιπέδων της κορτιζόλης παρατηρείται αύξηση των επιπέδων της TSH, T3 και T4
και μείωση των επιπέδων της rT3. Μετά τον τοκετό η τιμή της TSH φτάνει στη μέγιστη τιμή της και
εν συνεχεία μειώνεται, ενώ οι τιμές της T3 και Τ4 αυξάνονται σε απάντηση στην κορτιζόλη, στην
απολίνωση του ομφαλίου λώρου και στο stress εκ ψύχους που υφίσταται το νεογνό.
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Οι ενεργειακές ανάγκες του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης καλύπτονται από τη
διαπλακουντιακή μεταφορά γλυκόζης. Η διαδικασία της γλυκονεογένεσης πραγματοποιείται μόνο σε
μικρό βαθμό από το ήπαρ, ενώ καθώς η κύηση εξελίσσεται, ποσότητες γλυκόζης και ελεύθερων
λιπαρών οξέων αποθηκεύονται στο εμβρυικό ήπαρ. Κατά τον τοκετό, μετά την απολίνωση του
ομφαλίου λώρου διακόπτεται η μητρική παροχή γλυκόζης, με αποτέλεσμα το νεογνό να αναπτύσσει
υπογλυκαιμία. Οι κύριες ρυθμιστικές ορμόνες της γλυκόζης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων, κατά
τις πρώτες ώρες ζωής, είναι οι κατεχολαμίνες και η κορτιζόλη, ενώ σε μικρότερο βαθμό επηρεάζουν
η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη. Στον πρόωρο τοκετό, τα επίπεδα της κορτιζόλης είναι λιγότερο
αυξημένα συγκριτικά με την τελειόμηνη κύηση, ενώ επίσης τα αποθέματα γλυκόζης και λιπαρών
οξέων είναι μειωμένα. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι τα πρόωρα νεογνά να παρουσιάζουν
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μειωμένη ικανότητα κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών και συχνά να απαιτείται η εξωγενής
χορήγηση γλυκόζης.
ΘΕΡΜΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
Η θερμοκρασία του εμβρύου είναι κατά 0,5οC υψηλότερη από την μητρική. Παρόλο που το
έμβρυο είναι ικανό για παραγωγή θερμότητας από τον μεταβολισμό, η θερμοκρασία ρυθμίζεται
διαπλακουντιακά και δια μέσω των εμβρυικών υμένων. Κατά τον τοκετό, η ενεργοποίηση του
συμπαθητικού συστήματος που προκαλείται από την αύξηση της οξυγόνωσης, του αερισμού, της
απολίνωσης του ομφαλίου λώρου και του stress εκ ψύχους οδηγεί στην παραγωγή θερμότητας μέσω
μεταβολισμού φαιού λίπους. Το φαιό λίπος κατά τη διάρκεια της κύησης αποτίθεται περινεφρικά και
γύρω από τις ωμοπλάτες και προς το τέλος της κύησης υπολογίζεται σε 1% του βάρους του εμβρύου.
Η παραγωγή θερμότητας πραγματοποιείται μέσω του οξειδωτικού μεταβολισμού του ATP στα
μιτοχόνδρια, με τη μεσολάβηση ενζύμων τα οποία ενεργοποιούνται από τις κατεχολαμίνες και την
κορτιζόλη. Η διαδικασία αυτή είναι ανώριμη στο πρόωρο νεογνό, ενώ και οι αποθήκες φαιού λίπους
είναι μειωμένες συγκριτικά με το τελειόμηνο, με αποτέλεσμα την μειωμένη του ικανότητα
θερμορύθμισης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η μετάβαση από την ενδομήτρια στην εξωμήτρια ζωή είναι μια διαδικασία που περιλαμβάνει
σταδιακές μεταβολές που σκοπό έχουν να προετοιμάσουν το νεογνό στις νέες συνθήκες. Συνοπτικά
οι μεταβολές αυτές περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:
1. Απορρόφηση του πνευμονικού υγρού
2. Έκκριση επιφανειοδραστικού παράγοντα
3. Αύξηση της πνευμονικής κυκλοφορίας και μείωση των πνευμονικών αντιστάσεων
4. Έναρξη αναπνευστικής προσπάθειας
5. Μετάβαση από την εμβρυική κυκλοφορία σε κυκλοφορία τύπου ενηλίκου
6. Ενδοκρινική προσαρμογή με αύξηση των κατεχολαμινών, κορτιζόλης και θυρεοειδικών
ορμονών
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Μπαλή ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τα παιδιά όπως είναι γνωστό δεν αποτελούν μικρογραφία των ενηλίκων. Υπάρχουν
σημαντικές ανατομικές και φυσιολογικές διαφορές οι οποίες καθορίζουν την αναισθησιολογική τους
διαχείριση. Ο κύριος διαχωρισμός τους γίνεται με βάση την ηλικία:
•

νεογέννητα (ως 24 ώρες μετά τη γέννηση)

•

νεογνά (ως 44 εβδομάδες μετά τη σύλληψη)

•

βρέφη ( 1-12 μηνών)

•

νήπια (1-5 ετών)

•

παιδιά (5-12 ετών)

•

έφηβοι (12-16 ετών)

τα νεογνά διαχωρίζονται περαιτέρω σε πρόωρα (<37 εβδομάδες από τη σύλληψη) και σε τελειόμηνα
(>38 εβδομάδες από τη σύλληψη).
Το μέγεθος του σώματος αποτελεί την πιο προφανή διαφορά μεταξύ ενηλίκων και παιδιών
καθώς ένα νεογέννητο ζυγίζει περίπου 3 kg κατέχει το 1/9 της επιφάνειας σώματος ενήλικα, 1/21
του βάρους του, το κεφάλι του ζυγίζει 20% του βάρους σώματος, 9% β.σ. στο μέσο ενήλικα.
Η επιφάνεια σώματος των παιδιών είναι αναλογικά μεγαλύτερη σε σχέση με τους ενήλικες,
ωστόσο αποτελεί πιο αξιόπιστο δείκτη σχετικά με τον υπολογισμό παραμέτρων όπως ο βασικός
μεταβολισμός, η κατανάλωση οξυγόνου, η καρδιακή παροχή, οι ανάγκες σε υγρά και θρεπτικές
ουσίες κ.λ.π.
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κατά τη γέννηση το νευρικό σύστημα είναι ανατομικά ολοκληρωμένο αλλά λειτουργικά
ανώριμο. Ο εγκέφαλος αποτελεί το 10-15% του βάρους σώματος ενώ στον ενήλικα αποτελεί μόλις
το 2%. Ακολουθεί ταχεία ανάπτυξη και διπλασιάζεται σε βάρος τους πρώτους 6 μήνες,
τριπλασιάζεται στους 12 μήνες και προσεγγίζει αναλογικά το μέγεθος και βάρος του ενήλικα στα 12
έτη περίπου. Ο νωτιαίος μυελός εκτείνεται ως το επίπεδο του Ο3 κατά τη γέννηση, κατά το πρώτο
έτος εκτείνεται μεταξύ Ο2-Ο3 και καταλήγει στην οριστική του θέση στο επίπεδο Ο1-Ο2 ως τα 7
έτη.
Στα νεογνά και βρέφη οι πηγές και οι ραφές είναι ανοιχτές. Η οπίσθια πηγή κλείνει στους
2πρ΄τους μήνες ζωής, ενώ η πρόσθια στους 18 μήνες. Η ψηλάφηση τους χρησιμεύει στην εκτίμηση
της ενδοκράνιας πίεσης (ICP). Σε χρόνια αύξηση επέρχεται εκτόνωση μέσω των πηγών και ραφών
οπότε και το μέγεθος της κεφαλής αυξάνεται πριν την ICP, ενώ οξεία αύξηση της ICP δεν
αντιρροπείται .Κλινικά σημεία ενδοκράνιας υπέρτασης είναι οι κεφαλαλγίες, η ευερεθιστότητα, η
μείωση της όρεξης, οι πρωινοί έμετοι και όχι το οίδημα οπτικής θηλής (σπάνια παρατηρείται). Οι
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φυσιολογικές τιμές στα νεογνά και βρέφη είναι 2-6 mmHg ενώ στα μεγαλύτερα παιδιά και στους
ενήλικες είναι 8-15 mmHg.
Η εγκεφαλική αιματική ροή, ο εγκεφαλικός μεταβολικός ρυθμός και οι ενεργειακές
απαιτήσεις σε Ο2 και γλυκόζη είναι αυξημένα σε βρέφη και μικρά παιδιά λόγω της ανάπτυξης του
εγκεφάλου. Η εγκεφαλική αιματική ροή είναι διπλάσια από του ενήλικα για τα παιδιά 6μηνών- 4
ετών γι αυτό και είναι ευάλωτα σε οποιαδήποτε διακοπή της αιμάτωσης του εγκεφάλου. Αντιθέτως
τα πρόωρα νεογνά διαθέτουν χαμηλό εγκεφαλικό μεταβολισμό και αιματική ροή .
Η εγκεφαλική αυτορρύθμιση είναι ανεπτυγμένη και ικανή για ταχείες προσαρμογές στα παιδιά.
Διατηρεί σταθερή τη CBF παρά τις όποιες αλλαγές στην πίεση διήθησης CPP=MAP-ICP, εντούτοις
δεν έχουν προσδιοριστεί τα όρια της Α.Π. μέσα στα οποία συμβαίνει αυτό και είαι σίγουρα
χαμηλότερα από κείνα των ενηλίκων (60-160mmHg). Σε παθολογικές καταστάσεις η αυτορρύθμιση
διαταράσσεται και η εγκεφαλική αιματική ροή εξαρτάται από τη Α.Π. οπότε η υπόταση δυνητικά
οδηγεί σε ισχαιμία ενώ η υπέρταση σε ρήξη εγκεφαλικών αγγείων, ιδιαιτέρως σε πρόωρα νεογνά.
Η μυελίνωση του Κ.Ν.Σ. είναι αρχικά ατελής και το μέγεθος των νευρικών ινών μικρότερο
ωστόσο η μυελίνωση εξελίσσεται ταχέως ως την ηλικία των 2 ετών με επακόλουθη ανάπτυξη της
κινητικής λειτουργίας η οποία ολοκληρώνεται περίπου στα 7 έτη. Η νευρομυική λειτουργία είναι
ανεπαρκής με ανώριμες νευρομυικές συνάψεις και εξσυναπτικούς υποδοχείς. Στην εξέλιξη της
ανάπτυξης η νευρομυική σύναψη και οι υποδοχείς της ακετυλοχολίνης ωριμάζουν και σε 1 μήνα
περίπου συμπεριφέρονται όπως του ενήλικα.
Ηλικία

Εγκεφαλική αιματική ροή

Κατανάλωση Ο2

Κατανάλωση γλυκόζης

(ml/min/100g)

(ml/min/100g)

(ml/min/100g)

Πρόωρο νεογνό
Τελειόμηνο νεογνό

40
40-50

Παιδί

100

5,8

6,8

Ενήλικας

50

3,5

5,5

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ανατομικές διαφορές
Ο νεογνικός αεραγωγός παρουσιάζει ιδιομορφίες καθώς όμως το βρέφος μεγαλώνει η
διαχείριση γίνεται ευκολότερη και μετά την ηλικία των 4 ετών προσεγγίζει την ανατομία του
ενήλικα. Εξαίρεση αποτελούν σύνδρομα και παθολογικές καταστάσεις της παιδικής ηλικία που οι
δυσκολίες μεγαλώνουν με την πάροδο του χρόνου (π.χ. σ.Pierre Robin, σ.Goldenhaar, κυστικό
ύγρωμα κ.λ.π.).
Νεογνά, βρέφη και παιδιά έχουν:
•

Μεγαλύτερο κεφάλι, προεξέχον ηνίο, βραχύ τράχηλο με αποτέλεσμα τη δυσκολία
λαρυγγοσκόπησης

•

Μεγαλύτερη γλώσσα που καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο στη στοματική κοιλότητα, κατά
συνέπεια δυσκολία λαρυγγοσκόπησης και απόφραξη αεραγωγού κατά τον αερισμό
112

•

Στενές ρινικές χοάνες. Η αντίσταση στη ροή του αέρα μέσω της ρινικής οδού αποτελεί το 50%
των συνολικών αντιστάσεων των αεραγωγών και τα παιδιά ως 5 ετών αναπνέουν κατά
προτίμηση από τη μύτη, οπότε σε περίπτωση απόφραξη λόγω εκκρίσεων ή οιδήματος
προκαλείται δυσκολία στην αναπνοή ιδίως στα βρέφη ως 5 ετών

•

Πρόσθια και κεφαλική θέση του λάρυγγα. Ο λάρυγγας στα βρέφη βρίσκεται υψηλότερα στο
επίπεδο Α2-Α3 (ενήλικες Α5-Α6) και αυτό μπορεί να δημιουργήσει δυσκολία στη
διασωλήνωση η οποί διευκολύνεται με την τοποθέτηση της κεφαλής σε ουδέτερη θέση ή τη
χρήση ευθείας λάμας λαρυγγοσκοπίου. Μέχρι την ηλικία του ενός έτους ο λάρυγγας έχει
κατέβει αρκετά ενώ στα 5έτη προσεγγίζει το επίπεδο του ενήλικα.

•

Στενότερο τμήμα του λάρυγγα είναι ο κρικοειδής χόνδρος ως την ηλικία των 5 ετών. Ο
κρικοειδής χόνδρος είναι κυκλικός, χόνδρινος και δε μπορεί να διαταθεί. Κατά την τοποθέτηση
τραχειοσωλήνα, μπορεί να υπάρξει αντίσταση προώθησης υπογλωττιδικά στο ύψος του
κρικοειδούς χόνδρου με αποτέλεσμα τη δημιουργία οιδήματος του αυλού της τραχείας,
ελάττωση της διαμέτρου της και τελικά αναπνευστική δυσχέρεια και συριγμό.

•

Μακρύτερη επιγλωττίδα σε σχήμα U που δημιουργεί δυσκολία στην ανύψωση της κατά τη
λαρυγγοσκόπηση και απαιτείται ευθεία λάμα λαρυγγοσκοπίου

•

Βραχεία τραχεία (μήκος 4-5 cm

στα νεογνά). Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την

καθήλωση του τραχειοσωλήνα και είναι απαραίτητη η ακρόαση των πνευμόνων σε κάθε
αλλαγή θέσης της κεφαλής καθώς υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης ή ενδοβρογχικής
διασωλήνωσης.
•

Προέχουσες αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις που μπορεί να δυσχεραίνουν τη
λαρυγγοσκόπηση

•

Μαλακοί και ευένδοτοι χόνδροι τραχείας οπότε προκαλείται απόφραξη και αύξηση
αντιστάσεων στη ροή του αέρα όταν αποφράσσεται ο ανώτερος αεραγωγός

•

Διαφορετική δομή θωρακικού κλωβού. Οι πλευρές είναι οριζόντιες και δεν ανυψώνονται
κατά την εισπνοή και το διάφραγμα παίζει σημαντικότερο ρόλο στην αναπνοή από ότι στον
ενήλικα

Φυσιολογικές διαφορές
Οι κυψελίδες κατά τη γέννηση αριθμούν το 10% του αριθμού ενός ενήλικα ενώ αυξάνονται σε
αριθμό και μέγεθος μέχρι την ηλικία των 3 ετών όπου και φτάνουν τα 300 εκατομμύρια που
διαθέτουν οι ενήλικες. Στη συνέχεια η εξέλιξη αφορά κυρίως το μέγεθος των κυψελίδων και των
αεραγωγών. Κατά τη γέννηση οι κυψελίδες είναι μικρές, με παχιά τοιχώματα και μειωμένη ελαστίνη,
η οποία αυξάνεται ως την εφηβεία. Το τελειόμηνο νεογνό λόγω παραγωγής επιφανειοδραστικού
παράγοντα μετά την 30η εβδομάδα, διατηρεί τη βατότητα των αεραγωγών ενώ το πρόωρο λόγω
έλλειψης του παράγοντα εμφανίζει αναπνευστική ανεπάρκεια.
Μια ακόμα σημαντική διαφορά είναι η μεγαλύτερη κατανάλωση Ο2 λόγω αυξημένου
μεταβολικού ρυθμού και κυψελιδικού αερισμού. Στα νεογνά η κατανάλωση είναι διπλάσια ου
ενήλικα 7ml/kg/min και σε αυτή τη διαφορά βασίζεται η προσαρμογή του αναπνευστικού και
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καρδιαγγειακού συστήματος ενός παιδιατρικού ασθενή προκειμένου να αντεπεξέλθει στις
αυξημένες απαιτήσεις. Επίσης αυτό εξηγεί τον ταχύτατο αποκορεσμό των βρεφών σε συνθήκες
άπνοιας ή υποαερισμού.
Κυψελιδικός αερισμός βρέφους : 150-200 ml/kg/min
εφήβου : 100 ml/kg/min
Ο αναπνεόμενος όγκος Vt υπολογίζεται στα 7-8 ml/kg και ο νεκρός χώρος στα 2-2,5 ml/kg
παρομοίως με τους ενήλικες. Καθώς λοιπόν ο Vt παραμένει σταθερός, αυξάνεται η συχνότητα RR
προκειμένου να εξασφαλιστεί ο αυξημένος κυψελιδικός αερισμός. Οπότε τα νεογνά έχουν 30-40 RR
και σταδιακά μειώνεται. Η σχέση του κυψελιδικού αερισμού VA προς την υπολειπόμενη
λειτουργική χωρητικότητα FRC είναι μεγαλύτερος στα βρέφη 5:1 σε σχέση με τους ενήλικες 2:1.
αυτό μεταφράζεται σε μια ταχεία εγκατάσταση υποξυγοναιμίας στο βρέφος αν διακοπεί ο αερισμός
λόγω των πολύ αυξημένων αναγκών σε Ο2 σε σχέση με τα αποθέματα.
Στα βρέφη και ως 5-8 ετών η χωρητικότητα σύγκλεισης είναι μεγαλύτερη σε σχέση με των
ενηλίκων και εύκολα υπερβαίνει την FRC, κατά συνέπεια επικρατεί η τάση για τελοεκπευστική
σύμπτωση των κυψελίδων με αποτέλεσμα ατελεκτασίες, πτώση της μερικής πίεσης του Ο2 και
διαταραχές αερισμού/αιμάτωσης. Επομένως τα νεογνά και τα βρέφη ευνοούνται πολύ από τη χρήση
PEEP σε τιμές 5mmHg διεγχειρητικά.
Ο πνεύμονας των νεογνών και βρεφών είναι λιγότερο ευένδοτος, οι κυψελίδες ανώριμες και
πτωχές σε ελαστίνη ενώ στον αντίποδα το θωρακικό τοίχωμα λόγω των χόνδρινων πλευρών και της
ανωριμότητας των μεσοπλεύριων μυών παρουσιάζει μεγαλύτερη ευενδοτότητα. Κατά συνέπεια σε
αυξημένη αναπνευστική προσπάθεια δημιουργείται εισολκή των πλευρών και του στέρνου, δε
διατηρείται η αρνητική ενδοθωρακική πίεση και επηρεάζεται άμεσα η FRC. Στα βρέφη ως 6 μηνών
επικρατεί η κοιλιακή αναπνοή και η συμβολή των πλευρικών μυών είναι μικρή, η συνθήκη αυτή
αλλάζει μετά τον 9ο μήνα που ωριμάζει ο θωρακικός κλωβός και αυξάνεται η συμβολή των
πλευρικών μυών. Μετά το 1ο έτος η ευενδοτότητα του θωρακικού τοιχώματος ελαττώνεται και
αντισταθμίζει την ελαστική επαναφορά των πνευμόνων.
Η σύνθεση του διαφράγματος και των μεσοπλεύριων μυών είναι κατά κύριο λόγο μυικές ίνες
τύπου ΙΙ -75% στα νεογνά ενώ στους ενήλικες είναι μυικές ίνες τύπου Ι – 60%. Οι μυικές ίνες τύπου
Ι που είναι ανθεκτικότερες στην κόπωση ωριμάζουν μέχρι την ηλικία των 2 ετών.
Η μικρή διάμετρος των ανώτερων και κατώτερων αεραγωγών συμβάλλει στις αυξημένες
αντιστάσεις στη ροή του αέρα. Οι αεραγωγοί στο βρέφος είναι ευένδοτοι και υποστηρίζονται
χαλαρά από τους παρακείμενους ιστούς. Οι λείες μυικές ίνες είναι ατελώς ανεπτυγμένες και
ωριμάζουν μετά τους πρώτους μήνες της ζωής γι αυτό ο βρογχόσπασμος σε βρέφη <5 μηνών είναι
σπάνιος και συνήθως η αύξηση των αντιστάσεων οφείλεται σε απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών.
Η κατανομή της πνευμονικής αιμάτωσης στα βρέφη και παιδιά είναι πιο ομοιόμορφη σε
σχέση με τους ενήλικες. Η πίεση της πνευμονικής αρτηρίας στα βρέφη είναι μεγαλύτερη και η
επίδραση της βαρύτητας στην αιμάτωση μικρότερες. Ο νευρικός και βιοχημικός έλεγχος της
αναπνοής είναι παρόμοιος των ενηλίκων με εξαίρεση τα νεογνά και τα πολύ μικρά βρέφη όπου η
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υποξία και η υπερκαπνία αποτελούν κατασταλτικό παράγοντα της αναπνοής παρά διεγερτικό. Ο
ανώριμος κεντρικός έλεγχος της αναπνοής και η ευαισθησία των αναπνευστικών μυών στην
κόπωση εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο μετεγχειρητικής άπνοιας στα βρέφη και ιδίως στα πρόωρα
νεογνά. Τα πρόωρα αλλά και τα τελειόμηνα ιδίως αν συνδυάζουν ιστορικό άπνοιας έχουν αυξημένο
κίνδυνο για μετεγχειρητική άπνοια (20-40%).
Παράμετρος

Νεογνό (3 kg)

Ενήλικας (70 kg)

7(6-9)

3,5

130

60

6

3

Αναπνεόμενος όγκος Vt (ml/kg)

7-8

7-8

Αναπνευστική συχνότητα RR (min)

35

15

Ζωτική χωρητικότητα VC (ml/kg)

35

70

Λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα FRC (ml/kg)

30

35

Μήκος τραχείας (cm)

5,5

12

PaO2 (mmHg)

65-85

85-95

PaCO2 (mmHg)

30-36

36-44

7,34-7,4

7,36-7,44

Κατανάλωση Ο2 (ml/kg/min)
Κυψελιδικός αερισμός VA (ml/kg/min)
Παραγωγή CO2 (ml/kg/min)

PH
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κατά την εμβρυική κυκλοφορία, η οποία είναι προσαρμοσμένη στις υποξικές συνθήκες του
ενδομητρίου, υπάρχουν δυο επικοινωνίες από τα δεξιά προς τα αριστερά, το ωοειδές τρήμα και ο
αρτηριακός πόρος και ο πλακούντας ως όργανο ανταλλαγής αερίων. Η κυκλοφορία είναι
παράλληλη σε αντίθεση με τον ενήλικα που είναι σε σειρά και η δεξιά συμβάλλει κατά 67% ενώ η
δεξιά κατά 33%. Οι πνευμονικές αντιστάσεις PVR είναι υψηλές λόγω διαφυγών ενώ οι
συστηματικές SVR είναι χαμηλές.
Κατά τη γέννηση ξεκινάει η μετάβαση στη νεογνική κυκλοφορία. Μετά την πρώτη ανάσα του
νεογνού και την έκπτυξη των πνευμόνων οι πνευμονικές αντιστάσεις μειώνονται, τα πνευμονικά
αγγεία εκτίθενται στο Ο2 και αυξάνεται η πνευμονική αιματική ροή. Η πτώση αυτή στις PVR
οφείλεται στην έναρξη αερισμού, στη διάταση των κυψελίδων, την αύξηση του PO2 και σε
βιοχημικούς παράγοντες. Η μεγαλύτερη μείωση συμβαίνει τις πρώτες ώρες μετά τη γέννηση και η
πίεση στην πνευμονική αρτηρία γίνεται μικρότερη της συστηματικής. Σε 5-6 εβδομάδες οι PAP και
PVR συνεχίζουν να ελαττώνονται προσεγγίζοντας τις τιμές των ενηλίκων. Λόγω μείωσης των PVR
και ροής αίματος στους πνεύμονες αυξάνεται η επιστροφή αίματος και η πίεση στον αριστερό κόλπο
με αποτέλεσμα τη λειτουργική σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος, ενώ η ανατομική σύγκλειση
λαμβάνει χώρα μεταξύ 3 μηνών-1 έτους. Ο αρτηριακός πόρος κλείνει λειτουργικά περίπου σε 0-15
ώρες λόγω αύξηση της μερικής πίεσης του Ο2 και ανατομικά κλείνει σε 2-3 εβδομάδες. Στα πρόωρα
νεογνά ο αρτηριακός πόρος παραμένει ανοιχτός.
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Οι παραπάνω μεταβολές συνιστούν τη μεταβατική κυκλοφορία που χαρακτηρίζεται από
δραματική μείωση των PVR και τη λειτουργική σύγκλειση του ωοειδούς τρήματος και του
αρτηριακού πόρου ώστε να γίνει η μετάβαση στην κυκλοφορία σε σειρά. Η σύγκλειση αυτή μπορεί
να αναστραφεί και να γίνει παλινδρόμηση στη νεογνική κυκλοφορία με αυξημένες PVR, ανοιχτό
ωοειδές τρήμα και αρτηριακό πόρο χωρίς πνευμονική νόσο ή ενδοκαρδιακές δομικές βλάβες. Ο
όρος που χρησιμοποιείται είναι παραμένουσα πνευμονική υπέρταση των νεογνών και παράγοντες
κινδύνου θεωρούνται η υποξαιμία, υπερκαπνία, αλλαγές αγγειακού τόνου, κλάμα, χειρισμός
Valsalva, προκαλούν αύξηση των PVR και επακόλουθη δεξιά προς αριστερή διαφυγή με περαιτέρω
υποξαιμία, οξέωση και αύξηση των PVR.
Ανατομικά οι δυο κοιλίες κατά τη γέννηση έχουν το ίδιο μέγεθος και πάχος. Στη συνέχεια το
προφορτίο και μεταφορτίο της αριστερής κοιλίας αυξάνει ενώ η δεξιά εμφανίζει μικρή αύξηση. Στο
τέλος του πρώτου μήνα η αριστερή κοιλία έχει παχύ τοίχωμα και ζυγίζει παραπάνω από τη δεξιά και
η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι την ενηλικίωση που η αριστερή κοιλία ζυγίζει διπλάσια από τη δεξιά.
Το μυοκάρδιο των νεογνών περιέχει λιγότερα συσταλτά στοιχεία (30% νεογνό, 60% ενήλικας)
οπότε οι κοιλίες είναι λιγότερο ευένδοτες στη χάλαση και ανώριμες να αναπτύξουν τάση κατά τη
σύσπαση. Αυτό συμβαίνει διότι το μυοκάρδιο περιέχει μεγάλο αριθμό μιτοχονδρίων, πυρήνων και
ενδοπλασματικό δίκτυο για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των κυττάρων και η πρωτεινοσύνθεση
κατά τη βρεφική ηλικία. Ο όγκος παλμού γι αυτούς τους λόγους είναι περιορισμένος 1-1,5ml/kg ενώ
η καρδιακή παροχή εξαρτάται από την καρδιακή συχνότητα. Η φυσιολογική συχνότητα στο νεογνό
είναι 150 bpm όπου σταδιακά μειώνονται και φτάνουν το επίπεδο ενήλικα στα 5 έτη περίπου. Η
επικράτηση του παρασυμπαθητικού, τα αναισθητικά και η υποξαιμία καθιστούν τα βρέφη επιρρεπή
στη βραδυκαρδία
Η καρδιακή παροχή είναι μεγαλύτερη σε ηρεμία σε ένα νεογνό 300-400 ml/kg/min, νεογνική
περίοδος 200 ml/kg/min, εφηβεία 100 ml/kg/min. Η υψηλή καρδιακή παροχή δίνει τη δυνατότητα
να αντεπεξέλθει το νεογνό στις αυξημένες ανάγκες του αλλά περαιτέρω αύξηση είναι περιορισμένη.
Η ανώριμη καρδιά είναι ευαίσθητη σε υπερφόρτιση όγκου μπορεί να οδηγηθεί σε ανεπάρκεια στα
2έτη όμως περίπου προσομοιάζει εκείνη του ενήλικα.
Το συμπαθητικό σύστημα, οι τασεοϋποδοχείς και τα αγγειοκινητικά ανακλαστικά είναι
ανώριμα και ως αποτέλεσμα επικρατεί το παρασυμπαθητικό που είναι ανεπτυγμένο. Η συμπαθητική
νεύρωση μέχρι τον 4-6ο μήνα ολοκληρώνεται, ως τότε είναι ανεπαρκής έχει μειωμένα αποθέματα
κατεχολαμινών και αυξημένη ευαισθησία στη νορεπινεφρίνη. Αντιθέτως, η κυριαρχία του
παρασυμπαθητικού καθιστά πολύ πιθανή την εμφάνιση βραδυκαρδίας μετά από ερεθίσματα όπως η
λαρυγγοσκόπηση, η υπερδοσολογία αναισθητικών και η υποξαιμία με επακόλουθη μείωση της
καρδιακής παροχής. Οι ελαττωμένες εφεδρίες κατεχολαμινών και η μειωμένη απάντηση σε αυτές
οδηγούν σε περιορισμένη αγγειοσύσπαση, κατά συνέπεια η υπόταση που εμφανίζεται χωρίς
ταυτόχρονη αύξηση των σφύξεων είναι ενδεικτική της μείωσης του ενδαγγειακού όγκου.
Η συστολική αρτηριακή πίεση ξεκινά με τιμές 80mmHg στα νεογνά και αυξάνεται ως την
εφηβεία που φτάνει στα 120mmHg προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αύξησης των
ιστών. Η διαστολική πίεση αυξάνεται και αυτή παράλληλα εφόσον επικρατούν αλλαγές στην
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μυοκαρδιακή μάζα αλλά και για να εξασφαλιστεί επαρκής αιμάτωση των στεφανιαίων αγγείων κατά
τη διάρκεια της διαστολής.
Αρτηριακή πίεση (mmHg)
Ηλικία

Συστολική

Διαστολική

0-12 ώρες (πρόωρο)

50

35

0-12 ώρες (τελειόμηνο)

65

45

4 ημέρες

75

50

6 εβδομάδες

95

55

1 έτος

95

60

2 έτη

100

65

9 έτη

105

70

12 έτη

115

75

Παράμετρος

Νεογνό

Παιδί

Ενήλικας

80-200

80-120

50-90

120

100

75

200-250

100-150

80

Συστολική αρτηριακή πίεση (mmHg)

50-90

95-110

95-140

Διαστολική αρτηριακή πίεση (mmHg)

25-60

55-70

60-80

90

80

70

Καρδιακή συχνότητα (bpm)
μέση τιμή
Καρδιακή παροχή CO (ml/kg/min)

Όγκος αίματος (ml/kg)
ΝΕΦΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Το τελειόμηνο νεογνό κατά τη γέννηση διαθέτει πλήρη αριθμό νεφρώνων, ωστόσο οι νεφροί
είναι ανώριμοι. Η νεφρική αιματική ροή και η σπειραματική διήθηση GFR είναι ομοίως μειωμένες
στο 40% των τιμών του ενήλικα, λόγω των υψηλών νεφρικών αγγειακών αντιστάσεων που
διπλασιάζονται τη 2η-4η εβδομάδα ζωής και κατά του 6-12 μήνες προσεγγίζουν τα επίπεδα ενός
ενήλικα. Το βρέφος λόγω χαμηλής GFR έχει μειωμένη ικανότητα αποβολής άλατος, φορτίου ύδατος
και φαρμάκων. Η σωληναριακή λειτουργία είναι επίσης ανώριμη και υπολείπεται ακόμα παραπάνω
στο πρόωρο νεογνό. Τα νεογνά διαθέτουν μικρές αγκύλες του Henle, χαμηλή συγκέντρωση ουρίας
στο νεφρικό μυελό και μειωμένη ανταπόκριση στην αντιδιουρητική ορμόνη οπότε και η ικανότητα
συμπύκνωσης των ούρων είναι με τη σειρά της περιορισμένη και ωριμάζει στην ηλικία των 2 ετών
περίπου.
• Νεογνά: 700 mosm/lt
• Βρέφη 6-12 μηνών: 1000 mosm/lt
• Ενήλικες: 1200 mosm/lt

117

Ο συνδυασμός αυτός της ανωριμότητας GFR και σωληναριακής λειτουργίας καθιστά τους
νεφρούς ανίκανους να διαχειριστούν ή να αποβάλλουν φορτία ύδατος, ηλεκτρολυτών και φαρμάκων.
Τέλος η επαναρρόφηση Να είναι περιορισμένη, οπότε μεγάλη απώλεια νατρίου εμφανίζει συχνά
ταση για υπονατριαιμία που απαιτεί αναπλήρωση.
Οι φυσιολογικές τιμές κρεατινίνης είναι χαμηλές στα βρέφη και αυτό αντικατοπτρίζει τον
εντονότερο αναβολισμό και τη χαμηλότερη μυική μάζα σε σχέση με το βάρος τους.
•

Βρέφη : 0,4 mg/dl

•

Ενήλικες : 1 mg/dl
Ο μηχανισμός σωληναριακής απέκκρισης οξέος στα άπω σωληνάρια είναι χαμηλός τις πρώτες

εβδομάδες της ζωής. Ο ουδός απέκκρισης διττανθρακικών είναι χαμηλότερος κατά συνέπεια και οι
τιμές διττανθρακικών στο πλάσμα είναι ελαφρώς χαμηλότερες HCO3 19-23mEq/lt. Τα πρόωρα
νεογνά έχουν σοβαρά ελλείματα νεφρικής λειτουργίας με ελαττωμένη κάθαρση κρεατινίνης,
διαταραχές στην κατακράτηση νατρίου-απέκκριση γλυκόζης-απέκκριση οξέων- επαναρρόφηση
διττανθρακικών και μειωμένη ικανότητα συμπύκνωσης-αραίωσης των ούρων. Αυτό σημαίνει ότι
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη χορήγηση τόσο της ποσότητας όσο και του είδους των υγρών.
Το ολικό ύδωρ κατά τη γέννηση αποτελεί το 80-85% του βάρους σώματος του νεογνού και
εμφανίζει προοδευτική ελάττωση ως 3 ετών που αγγίζει τα επίπεδα των ενηλίκων 65% του βάρους
σώματος. Αυτή η συνθήκη επιφέρει μεγαλύτερο όγκο κατανομής για τα υδατοδιαλυτά φάρμακα άρα
και υψηλότερες δόσεις, δεδομένου όμως του ανώριμου ηπατικού μεταβολισμού και της νεφρικής
κάθαρσης, οι δόσεις προσαρμόζονται γενικά στις τιμές χορήγησης των ενηλίκων.
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ
Στα νεογνά ο όγκος του ήπατος αποτελεί το 4% του βάρους σώματος ενώ στους ενήλικες το
2%. Λειτουργικά το ήπαρ εμφανίζει ανωριμότητα και χαμηλές ποσότητες ενζύμων. Τα δραστικά
συστήματα μεταβολισμού είναι ανεπτυγμένα αλλά δεν έχουν υποστεί επαγωγή, έτσι παράγονες
όπως τα βαρβιτουρικά και τα οπιοειδή έχουν μεγαλύτερους χρόνους ημίσειας ζωής και βραδύτερο
μεταβολισμό. Η ικανότητα του μεταβολισμού εξελίσσεται με δυο τρόπους:
•

Η αιματική ροή στο ήπαρ αυξάνεται οπότε αυξάνεται και η ποσότητα του φαρμάκου που
διέρχεται από αυτό

•

Τα ενζυμικά συστήματα ενεργοποιούνται και γίνονται δραστικά. Η αύξηση της ηπατικής
δραστηριότητας αγγίζει τα επίπεδα ενός ενήλικα στους πρώτους 3 μήνες ζωής και
μεγιστοποιείται στην ηλικία 2-3 ετών και στη συνέχεια ελαττώνονται την περίοδο της εφηβείας.
Ο υψηλός ρυθμός βιομετατροπής στην παιδική ηλικία συμβαίνει λόγω υψηλής αιμάτωσης του
ήπατος.
Στο νεογνό τις πρώτες μέρες ζωής ο ίκτερος οφείλεται στη συγκέντρωση μη συνδεδεμένης

χολερυθρίνης (λόγω διάσπασης ερυθρών αιμοσφαιρίων) και της ανωριμότητας της ηπατικής
βιομετατροπής. Στο πρόωρο συναντώνται ακόμα μεγαλύτερες τιμές χολερυθρίνης. Η κύρια πηγή
ενέργειας στα βρέφη είναι η γλυκόζη η οποία παρουσιάζει ταχεία μείωση των τιμών στο πλάσμα τις
πρώτες ώρες ζωής και τα αποθέματα γλυκογόνου εξαντλούνται άμεσα αν το νεογνό δε σιτιστεί
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σύντομα. Η συχνότητα της υπογλυκαιμίας είναι αυξημένη στα νεογνά, ιδίως αυτά που βρίσκονται
σε κατάσταση στρες και απαιτείται παρακολούθηση τακτικά λόγω των νευρολογικών βλαβών που
μπορεί να εμφανιστούν. Τα βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά διατηρούν σταθερά επίπεδα γλυκόζης στο
αίμα. Κατώτερα όρια στο τελειόμηνο είναι τα 30mg/dl και τα κύρια συμπτώματα εμφάνισης είναι
ωχρότητα και ταχυκαρδία. Σε τιμές < 20 mg/dl εκδηλώνονται νευρολογικές βλάβες με άπνοια και
σπασμούς. Τα πρόωρα νεογνά είναι πιο επιρρεπή στην εμφάνιση υπογλυκαιμίας.
Οι παράγοντες πήξης ΙΙ,VII,IX,X- εξαρτώμενοι από τη βιταμίνη Κ παρουσιάζουν τιμές 20-60%
στα νεογνά έναντι των τιμών των ενηλίκων κατά συνέπεια εμφανίζουν παράταση του χρόνου
προθρομβίνης. Η σύνθεση των παραγόντων αυτών εξαρτάται από την ανώριμη λειτουργία του
ήπατος και οι τιμές τους παραμένουν χαμηλές ακόμα και με την εξωγενή χορήγηση βιταμίνης Κ.
απαιτούνται αρκετές εβδομάδες για την σταθεροποίηση της τιμής τους σε φυσιολογικά επίπεδα ενώ
η χορήγηση βιταμίνης Κ προλαμβάνει την αιμορραγική διάθεση των νεογνών. Η αλβουμίνη και οι
λοιπές πρωτεΐνες του πλάσματος είναι μειωμένες και υπάρχει πιθανότητα αύξησης του ελεύθερου
ποσοστού φαρμάκου στο πλάσμα.
Η θέση του στομάχου είναι περισσότερο οριζόντια στα νεογνά και βρέφη, ο τόνος του
κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα είναι πιο χαλαρός και αυτό προδιαθέτει την εμφάνιση αναγωγής
και εμέτων. Το γαστρικό pH κατά τη γέννηση είναι αλκαλικό, αυξάνεται αρκετά τις πρώτες μέρες
της ζωής και ελαττώνεται στην πορεία αγγίζοντας τις τιμές των ενηλίκων. Ο συντονισμός αναπνοής
και κατάποσης ωριμάζει μετά τον 4ο- 5ο μήνα της ζωής γι αυτό και τα βρέφη έχουν αυξημένα
ποσοστά γαστροισοφαγικής παλινδρόμησης.
ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Η εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη ανιχνεύεται μέχρι και 3 μήνες μετά τη γέννηση και παρουσιάζει
μεγαλύτερη συγγένεια σύνδεσης με το Ο2 οπότε και δεν είναι τόσο αποτελεσματική στο να αποδίδει
οξυγόνο στους ιστούς (σε σχέση με την αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων). Επίσης, τα επίπεδα 2,3 DPG
είναι χαμηλότερα και ο συνδυασμός του οδηγεί σε μια μετατόπιση της καμπύλης αποσύνδεσης προς
τα αριστερά και δυσκολότερη αποδέσμευση οξυγόνου στους ιστούς. Το P50 για την HbA στον
ενήλικα είναι 27 mmHg ενώ για την HbF είναι μόνο 20 mmHg. Κατά τη γέννηση το 70-90% της
συνολικής αιμοσφαιρίνης είναι εμβρυϊκής προέλευσης και στους επόμενους 2-3 μήνες τα επίπεδα
της πέφτουν στο 5% ενώ στους 4-6 μήνες η καμπύλη αποδέσμευσης της αιμοσφαιρίνης είναι όμοια
με του ενήλικα.
Η τιμή της αιμοσφαιρίνης κατά τη γέννηση είναι16-19g/dl και ο αιματοκρίτης είναι 55% λόγω
του υποξικού περιβάλλοντος της μήτρας που διεγείρει την παραγωγή ερυθροποιητίνης. Κατόπιν,
συμβαίνει μια οξεία μείωση λόγω μεγάλης διαθεσιμότητας οξυγόνου και προοδευτικά μειώνεται ο
αιματοκρίτης φτάνοντας στο ναδίρ γύρω στους 2-3 πρώτους μήνες ζωής. Αυτή χαρακτηρίζεται ως
φυσιολογική αναιμία του βρέφους με τιμή αιμοσφαιρίνης 10-11g/dl και αιματοκρίτη 30%. Από τον
6ο μήνα -2 ετών οι τιμές διαμορφώνονται Hb 12,5g/dl και Hct 35%.
Ο όγκος αίματος στα νεογνά διαμορφώνεται στα 85-90ml/kg στα τελειόμηνα και 106ml/kg
στα πρόωρα. Τα βρέφη έχουν όγκο αίματος 80ml/kg ενώ οι ενήλικες 65-75ml/kg. Τα νεογνά λόγω
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υψηλών συγκεντρώσεων Hb, μεγάλου όγκου αίματος, υψηλής καρδιακής παροχής καταφέρνουν να
αντιρροπίσουν την ελαττωμένη τάση της HbF να αποδίδει Ο2 στους ιστούς. Αυτό σημαίνει ότι για
να διατηρηθεί αυτή η ισορροπία διατηρούμε τιμές αιμοσφαιρίνης με κατώτατο όριο 11-12g/dl για τα
νεογνά και αιματοκρίτη 33-36%. Για να ληφθεί απόφαση μετάγγισης, λαμβάνονται υπόψιν και
άλλοι παράγοντες όπως, η διάρκεια της αναιμίας, η ύπαρξη καρδιακών και αναπνευστικών
διαταραχών.
Θερμορύθμιση
Η αναισθησία επηρεάζει τη θερμορύθμιση και συχνά δημιουργεί διαταραχές λόγω χορήγησης
φαρμάκων, του περιβάλλοντος της αίθουσας χειρουργείου ή παθολογικών καταστάσεων οι οποίες
οδηγούν σε μεταβολικές διαταραχές και δυσλειτουργία οργάνων. Σε εμφάνιση υποθερμίας
προκαλείται αναπνευστική καταστολή, οξέωση, ελάττωση της καρδιακής παροχής, παράταση της
δράσης των φαρμάκων, δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων και πιθανότητα λοίμωξης. Τα νεογνά
διαθέτουν μεγάλη επιφάνεια σώματος και μικρή ποσότητα λίπους. Οι απώλειες θερμότητας
οφείλονται σε ακτινοβολία και εξάτμιση από το αναπνευστικό (κυψελιδικός αερισμός) και το δέρμα
(λεπτό και διαπερατό). Οι μηχανισμοί θερμορύθμισης με ρίγος ή εφίδρωση (ανεπαρκείς ιδρωτοποιοί
αδένες) δεν είναι ανεπτυγμένοι και η αγγειοσύσπαση επηρεάζεται έντονα σε συνθήκες αναισθησίας.
Θερμορύθμιση χωρίς ρίγος
Το φαιό λίπος εντοπίζεται στο νεογνό ανάμεσα στις ωμοπλάτες, στο μεσοθωράκιο, τα νεφρά
και τα επινεφρίδια, και ο μεταβολισμός του αποτελεί τον κύριο μηχανισμό παραγωγής θερμότητας
ενώ απαιτεί κατανάλωση μεγαλύτερης ποσότητας οξυγόνου. Ο μεταβολισμός του φαιού λίπους
αυξάνεται και αυξάνεται η καρδιακή παροχή που διέρχεται από τα αποθέματα του οπότε και
συμβάλλει στη θέρμανση του αίματος. Τα πρόωρα νεογνά που δεν διαθέτουν επαρκές απόθεμα
φαιού λίπους είναι ακόμα πιο επιρρεπή στην υποθερμία. Ο μηχανισμός παραγωγής θερμότητας με
ρίγος αναπτύσσεται μετά τον 3ο μήνα ζωής. Τα πτητικά αναισθητικά καταστέλλουν τον μηχανισμό
αυτό. Το νεογνό προσπαθεί να διατηρήσει σταθερή θερμοκρασία με αυτό το μηχανισμό σε στενό
εύρος αλλαγής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Αυτό το περιβάλλον στο οποίο η απώλεια της
θερμότητας δύναται να αντιρροπηθεί με ελάχιστη κατανάλωση οξυγόνου λέγεται «θερμικά
ουδέτερο περιβάλλον» και είναι μέχρι 34ο C για τα πρόωρα 32ο C για τα τελειόμηνα και 28ο C για
έφηβους και ενήλικες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Θεοδώρου ΈΛΕΝΑ
Η θεραπευτική χορήγηση υγρών στον παιδιατρικό ασθενή αποτελεί σημαντικό στοιχείο της
περιεγχειρητικής φροντίδας τόσο νεογνών όσο και παιδιών που είναι ευπαθή έστω και σε μικρού
βαθμού αφυδάτωση. Στην χειρουργική αίθουσα, οι απαιτήσεις σε υγρά αλλάζουν εξαιτίας της
εισαγωγής στην αναισθησία και της ίδιας της χειρουργικής επέμβασης συγχρόνως με τις μεταβολές
στη θερμοκρασία, στον μεταβολισμό και στην ανακατανομή των υγρών. Το τραύμα, η αιμορραγία,
η έκθεση των ιστών απαιτούν θεραπεία αποκατάστασης υγρών, ύδατος, πρωτεϊνών και
ηλεκτρολυτών. Ο αναισθησιολόγος καλείται να αναγνωρίσει τον τύπο και την βαρύτητα των
περιεγχειρητικών απωλειών και να τις αποκαταστήσει ικανοποιητικά.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Σύνθεση των υγρών του σώματος
Η περιεκτικότητα του σώματος τους σε ύδωρ είναι σχετικά μεγαλύτερη σε νεογνά και βρέφη σε
σχέση με τους ενήλικες. Στα πρόωρα αποτελεί το 90% του ΒΣ, στα τελειόμηνα νεογνά το 80% του
ΒΣ, στα βρέφη και μικρά παιδιά το 60% του ΒΣ. Το εξωκυττάριο υγρό στα νεογνά είναι μεγαλύτερο
του ενδοκυττάριου. Αντιπροσωπεύει το 40-50% του ΒΣ και ελαττώνεται σταδιακά μέχρι να φθάσει
το επίπεδο των ενηλίκων (20% ΒΣ) στο τέλος του 12ου μηνός.
Νεφρική λειτουργία
Η ανωριμότητα της νεφρικής λειτουργίας είναι ευθέως ανάλογη της προωρότητας. Οι νεφροί
εμφανίζουν αυξημένη αγγειακή αντίσταση, ελαττωμένη ροή αίματος και χαμηλή σπειραματική
διήθηση. Η ικανότητα συμπύκνωσης των ούρων είναι περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στα χαμηλά
επίπεδα της ΑDH κατά το πρώτο 3μηνο της ζωής, στην έλλειψη ωσμωτικώς δρώντων ουσιών που
σχηματίζονται από την ουρία καθώς και στο μικρό μήκος της αγκύλης του Henle.
Τα νεογνά και τα βρέφη αν και έχουν μεγαλύτερα αποθέματα εξωκυττάριου υγρού μπορούν να
αφυδατωθούν γρήγορα και οι περιορισμοί της νεφρικής λειτουργίας δεν αφήνουν περιθώρια λάθους
στη χορήγηση υγρών - ηλεκτρολυτών.
Διαχείριση υγρών
Η περιεγχειρητική χορήγηση υγρών πρέπει να θεωρείται ως φαρμακευτική αγωγή και τόσο ο
όγκος όσο και η περιεκτικότητα του διαλύματος πρέπει να τιτλοποιείται ανάλογα με τον ασθενή, το
είδος της επέμβασης και την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Η περιεγχειρητική θεραπεία υγρών
απαρτίζεται από 3 στάδια:
(Α) Θεραπεία του ελλείμματος υγρών-ηλεκτρολυτών: περιλαμβάνει την αποκατάσταση του
προεγχειρητικού ελλείμματος υγρών-ηλεκτρολυτών.
(Β) Θεραπεία διατήρησης υγρών: περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελλείμματος από τη
στέρηση τροφής και τα υγρά διατήρησης.
(Γ) Θεραπεία αποκατάστασης: περιλαμβάνει την αντικατάσταση των απωλειών από το χειρουργικό
τραύμα και των απωλειών στον τρίτο χώρο.
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(A) Θεραπεία ελλείμματος- Προεγχειρητική εκτίμηση υγρών
Η προεγχειρητική εκτίμηση του όγκου των υγρών και ο βαθμός ενυδάτωσης ποικίλει από
ασθενείς που υποβάλλονται σε προγραμματισμένη, μικρή επέμβαση με ή καθόλου προεγχειρητικό
έλλειμμα μέχρι τους βαριά χειρουργημένους ασθενείς με μεγάλες απώλειες αίματος και διάμεσου
όγκου, στους οποίους είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατηρηθεί η ομοιόσταση και το ισοζύγιο υγρών.
H προεγχειρητική νηστεία αποτελεί Πίνακας 1. Κατευθυντήριες Οδηγίες για προεγχειρητική νηστεία
απαραίτητη προϋπόθεση για προΕίδος τροφής
Ελάχιστη περίοδο νηστείας (h)
γραμματισμένη εκλεκτική επέμβαση.
2
Διαυγή υγρά
Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η
4
Μητρικό γάλα
παρατεταμένη περίοδο νηστείας δεν
6
Τεχνητό γάλα
μειώνει τον κίνδυνο εισρόφησης κατά
4(<3μ)- 6(>3μ)
Βρεφική «φόρμουλα»
τη διάρκεια της αναισθησίας. Υπάρχουν
6
Ελαφρύ γεύμα
αρκετές αποδείξεις ότι η ελεύθερη
λήψη διαυγών υγρών 2 ώρες προεγχειρητικά δεν επηρεάζει το ph ή τον όγκο του γαστρικού
περιεχομένου. Πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες απεικονίζονται στον πίνακα 1 (ASA Task Forse
on preoperative fasting).
Η αφυδάτωση, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές και η αναιμία πρέπει να διορθώνονται πριν την
είσοδο του παιδιού στο χειρουργείο. Η αφυδάτωση παρατηρείται σε συνηθισμένες κλινικές
καταστάσεις όπως είναι ο έμετος, η διάρροια, ο πυρετός. Η βαρύτητα της αφυδάτωσης εκτιμάται
από το ιστορικό και την κλινική εικόνα του παιδιού (πίνακας 2).
Πινακας 2. Eκτίμηση της αφυδάτωσης σε νεογνά και παιδιά
Κλινικά σημεία-συμπτώματα
απώλεια βάρους
συμπεριφορά
καρδ. ρυθμός
αναπνοή
μετωπιαία πηγή
ΑΠ
σπαργή δέρματος
οφθαλμοί
διούρηση
πλήρωση τριχοειδών
εκτιμώμενο έλλειμμα

Ελαφρά
3-5%
ανήσυχο
φυσιολογικός
φυσιολογική
φυσιολογική
φυσιολογική
φυσιολογική
φυσιολογικοί
φυσιολογική
φυσιολογική
30-50 ml/kg

Μέτρια
6-9%
ληθαργικό
γρήγορος, ασθενής
ταχύπνοια
εισολκή
φυσιολ./υπόταση
ελαττωμένη
ξηροί
ολιγουρία
< 2 sec
60-90 ml/kg

Βαριά
>10%
αδιάφορο, κώμα
γρήγορος, ασταθής
ταχύπνοια
βαθιά εισολκή
υπόταση
ελαττωμένη
εισολκή
ολιγ/ανουρία
> 3 sec
100 ml/kg

Σε μια οξεία κλινική κατάσταση, η απώλεια σωματικού βάρους είναι ένας καλός δείκτης
απώλειας ύδατος. Το πιο αξιόπιστο σημείο μιας φυσιολογικής ενυδάτωσης είναι η νεφρική
λειτουργία, γι’αυτό και η διούρηση πρέπει να καταγράφεται. Διόρθωση 1% αφυδάτωσης απαιτεί 10
ml/kg ΒΣ υγρά. Ο τύπος και ο ρυθμός χορήγησης τιτλοποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα της
κατάστασης.
O τελικός στόχος της χορήγησης υγρών είναι να διατηρηθεί το ισοζύγιο υγρών και
ηλεκτρολυτών με συνέπεια την καρδιαγγειακή σταθερότητα, την επαρκή διήθηση των οργάνων και
την οξυγόνωση των ιστών. Η αποκατάσταση του ενδοαγγειακού όγκου μπορεί να γίνει με ισότονα
διαλύματα. Τα κρυσταλλοειδή όπως R/L, N/S μπορεί να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό.
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(Β) Θεραπεία διατήρησης υγρών
Ο όρος αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις σε υγρά και ηλεκτρολύτες που χρειάζεται ένας
οργανισμός με φυσιολογικό ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο υγρό στη διάρκεια ενός 24ώρου. Το
1957 οι Holliday και Segar υποστήριξαν ότι οι ημερήσιες απαιτήσεις σε υγρά εξαρτώνται από τον
μεταβολικό ρυθμό. Ειδικότερα απαιτείται 1 ml νερού για το μεταβολισμό μιας θερμίδας. Μετά
λοιπόν από μια σειρά υπολογισμών καθιερώθηκε ο γνωστός κανόνας 4/2/1 που αναγράφεται και
στον παρακάτω πίνακα αναλυτικά (πίνακας 3).
Τα νεογνά έχουν πολύ μεγαλύτερες Πίνακας 3. Υπολογισμός υγρών διατήρησης
απαιτήσεις σε υγρά. Σύμφωνα με
Ωριαίες απαιτήσεις Ημερήσιες απαιτήσεις
πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες το Βάρος
4ml/kg
100ml/kg
1ο 24ωρο χορηγούνται 65-80 ml/kg, το <10kg
ο
ο
2 24ωρο 80 ml/kg, το 3 24ωρο 100 10-20kg 40ml+2ml/kg>10kg 1000ml+50ml/kg>10kg
ml/kg, το 4ο 24ωρο 120 ml/kg και το 5ο >20kg
60ml+1ml/kg>20kg 1500ml+25ml/kg>20kg
24ωρο 135-150 ml/kg.
Στην ίδια μελέτη, οι Holliday και Segar υπολόγισαν και τους ηλεκτρολύτες που χρειάζονται
ημερησίως. Έτσι οι ημερήσιες απαιτήσεις σε Na είναι 3 mmol/kg και για το Κ 2 mmol/kg. Ο
συνδυασμός αυτών κατέληξε στο γνωστό υπότονο διάλυμα του 0,18% saline - dextrose 4%, το
οποίο «υπηρέτησε» πάνω από 50 χρόνια τους παιδιατρικούς ασθενείς, μέχρι προσφάτως που
ασκήθηκε έντονη κριτική τόσο στην περιεκτικότητα όσο και στον όγκο των υγρών που
χορηγούσαμε λόγω αναφοράς 50 σοβαρών νευρολογικών περιστατικών και 3 θανάτων σε υγιή
παιδιά που υποβλήθηκαν σε προγραμματισμένες επεμβάσεις, λόγω ιατρογενούς υπονατριαιμίας.
Η λογική των ισότονων διαλυμάτων
Ο όρος υπονατριαιμία αναφέρεται σε τιμές Νa πλάσματος < 135 mmol/lt. Ο όρος βαριά
υπονατριαιμία σε Na <130 mmol/lt και η οξεία βαριά υπονατριαιμία σε Na <130 mmol/lt που
εγκαθίσταται μέσα σε 48 ώρες. Έχουν αναφερθεί θάνατοι σε τιμές Νa =128 mmol/lt.
O πιο σημαντικός φαρμακολογικός παράγοντας στην ανάπτυξη υπονατριαιμίας στα παιδιά κατά
την περιεγχειρητική περίοδο είναι η εξωγενής χορήγηση υπότονων διαλυμάτων. Ο πιο σημαντικός
φυσιολογικός μηχαναισμός είναι η έκκριση της αντιδιουρητικής ορμόνης (ADH). Όταν ο
οργανισμός εκτίθεται σε stress, χειρουργική επέμβαση, πόνο, υποογκαιμία τα επίπεδα της ADH
αυξάνουν. Η ΑDH μπλοκάρει την νεφρική απέκκριση του ύδατος με αποτέλεσμα κατακράτηση και
υπονατριαιμία από αραίωση. Το τελευταίο μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικό οίδημα με
συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, αίσθημα κακουχίας, ναυτία, διαταραχές επιπέδου συνείδησης μέχρι
σπασμούς και θάνατο λόγω εγκολεασμού του εγκεφαλικού στελέχους. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν
το National Patient Safety Agency (alert 22/2007) να απαγορεύσει το διάλυμα 1+4 για γενική χρήση
στα παιδιά γεγονός που πέρασε και στις κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική χορήγηση
υγρών από τους Pediatric Anesthesiologists of Great Britain-Ireland.
Η λογική της αποφυγής της υπο-υπεργλυκαιμίας
Η επόμενη ερώτηση αφορά στο αν η χορήγηση γλυκόζης είναι απαραίτητη διεγχειρητικά. Η
αντίληψη μέχρι τώρα ήταν η εξής: η προεγχειρητική νηστεία και η έλλειψη αποθεμάτων
γλουκαγόνης φέρνουν τα παιδιά σε υψηλότερο κίνδυνο για υπογλυκαιμία που μπορεί να οδηγήσει
σε εγκεφαλική βλάβη. Μελέτες έχουν δείξει ότι η διεγχειρητική υπογλυκαιμία είναι σπάνια (1-2%).
Παιδιά που μένουν νηστικά τη νύχτα έχουν μεγαλύτερο επίπεδο γλυκόζης από εκείνα που μένουν
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νηστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το stress της επέμβασης προκαλεί υπεργλυκαιμία. Η
χορήγηση λοιπόν επιπλέον γλυκόζης θα επιδεινώσει την τυχόν υπεργλυκαιμία ακόμη περισσότερο,
με συνέπεια ωσμωτική διούρηση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Γι’αυτό λοιπόν η διεγχειρητική
υπεργλυκαιμία πρέπει να αποφεύγεται και η χορήγηση γλυκόζης να περιορίζεται σε συγκεκριμένες
κατηγορίες ασθενών. Τέτοιες είναι: νεογνά τις πρώτες 48 ώρες της ζωής τους, παιδιά στα οποία
προεγχειρητικά χορηγούνταν παρεντερική διατροφή- Dextrose 5% σε έγχυση 4 ml/kg/h είναι
αρκετό για τη διατήρηση νορμογλυκαιμίας, παιδιά που υποβάλλονται σε εκτεταμένη περιοχική
αναισθησία με μειωμένη stress απάντηση στα οποία πρέπει να χορηγείται διεγχειρητικά διάλυμα
1-2,5% Dextrose ή να παρακο-λουθείται αυστηρά το σάκχαρο τους στη διάρκεια της επέμβασης.
Πόσος όγκος?
Το επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι ο όγκος των υγρών που απαιτούνται διεγχειρητικά. Το
1986 ο Berry πρότεινε κάποιες απλοποιημένες οδηγίες γα τη χορήγηση υγρών σύμφωνα με την
ηλικία του παιδιού και τη βαρύτητα του χειρουργικού τραύματος. Αυτές απεικονίζονται στον
παρακάτω πίνακα (πίνακας 4).
Πινακας 4. Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διατήρηση υγρών
στα παιδιά
1. Πρώτη (1η) ώρα: (και το 3ο βήμα)
25 ml/kg σε παιδιά ≤ 3 χρόνων
15 ml σε παιδιά ≥ 4 χρονών
2. Τις υπόλοιπες ώρες: (και το 3ο βήμα)
Υγρά διατήρησης και τραύμα= βασική ωριαία χορήγηση
υγρών
Υγρά διατήρησης = 4 ml/kg/h
Υγρά διατήρησης και ελαφρύ τραύμα = 6 ml/kg/h
Υγρά διατήρησης και μέτριο τραύμα = 8 ml/kg/h
Υγρά διατήρησης και σοβαρό τραύμα = 10 ml/kg/h
3. Αντικατάσταση αίματος
1/1 αίμα ή κολλοειδές
3/1 με κρυσταλλοειδή διαλύματα

Κρυσταλλοειδή vs Κολλοειδή

Τέλος, αναγκαία είναι και η
αντικατάσταση απωλειών του τρίτου
χώρου. Οι απώλειες στον τρίτο χώρο
μπορεί να ποικίλλουν από 1 ml/kg/h
σε απλές επεμβάσεις, 15-20 ml/kg/h
για ενδοκοιλιακές επεμβάσεις εώς 50
ml/kg/h για νεκτρωτική εντεροκολίτιδα σε πρόωρα νεογνά. Οι
απώλειες αυτές αντικαθίστανται με
NaCl 0,9% ή R/L.
Μεγάλες ποσότητες του NaCl
0,9% είναι υπεύθυνες για υπερχλωραμική μεταβολική οξέωση γι΄αυτό και
το R/L θεωρείται πιο κατάλληλο
κρυσταλλοειδές διάλυμα για μεγάλης
διάρκειας επεμβάσεις.

Ο ρόλος των κρυσταλλοειδών και των κολλοειδών διαλυμάτων με τα σχετικά πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα για αποκατάσταση όγκου στα παιδιά έχει πολύ συζητηθεί. Τα κρυσταλλοειδή
ήταν τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν ως υγρά αναπλήρωσης απωλειών αίματος. Στα
πλεονεκτήματά τους ανήκουν το χαμηλό κόστος, το γεγονός ότι δεν επηρεάζουν τον μηχανισμό
πήξης, δεν ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης αναφυλακτοειδών αντιδράσεων ούτε μετάδοσης
μολυσματικών παραγόντων.
Η αλβουμίνη θεωρείται φυσικό κολλοειδές και περιγράφεται συχνά στη βιβλιογραφία ως «gold
standard». Έχει ΜΒ = 69 kDa. Στην Αμερική κυκλοφορεί σε συγκεντρώσεις 5% και 25%. Ένα
διάλυμα αλβουμίνης 5% είναι ωσμωτικά ισοδύναμο με ίσου όγκου πλάσμα, ενώ το 25% είναι
ωσμωτικά ισοδύναμο με 5πλασιο όγκου πλάσμα. Έρευνες σε παιδιά είναι λίγες σε αριθμό και
μικρές όσον αφορά σε ασθενείς. Σε μια μελέτη που προέρχεται από Αγγλία και αφορά σε παιδιά
που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ με σηψαιμία από μηνιγγιτιδόκοκκο, η πρώιμη και επιθετική χορήγηση
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αλβουμίνης μείωσε τη θνητότητα από 50% σε λιγότερο του 5%. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη με
30 πρόωρα νεογνά υπό μηχανικό αερισμό, η χορήγηση αλβουμίνης έδειξε τόσο μείωση του
οιδήματος τελικά, όσο και των απαιτήσεων σε εισπνεόμενο οξυγόνο σε σχέση με τα νεογνά που
ελάμβαναν τον ίδιο όγκο σε κρυσταλλοειδή διαλύματα.
Αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να αποτελέσουν επιπλοκή από τη χρήση της, οι οποίες όμως
είναι σημαντικά λιγότερες σε σχέση με των υπολοίπων κολλοειδών.
Δεν υπάρχουν τεκμηριωμένα δεδομένα που να στηρίζουν τη χρήση της αλβουμίνης ως υγρό
αναζωογώνησης σε γενική χρήση, ενώ σε ασθενείς με ΚΕΚ μπορεί να αποβεί καταστροφική. Η
χρήση της περιορίζεται σε νεογνά και καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, ενώ παραμένει το
προτιμώμενο κολλοειδές γιατί είναι πολύ αποτελεσματικό στη διατήρηση της αρτηριακής και της
κολλοειδοωσμωτικής πίεσης.
Τα HES διαλύματα διευρύνουν τον όγκο πλάσματος με διάρκεια δράσης από 2-6 ώρες ανάλογα
με τα χαρακτηριστικά του κάθε διαλύματος. Τα διαλύματα αυτά, έγιναν πολύ δημοφιλή στους
παιδιατρικούς ασθενείς, παρόλο που ο αριθμός των μελετών ως προς την αποτελεσματικότητά τους
είναι περιορισμένος. Ακόμη και το 3ης γενιάς HES 130/0,42 (venofudin 6%, Braun) σε πολύ
πρόσφατη μελέτη δείχνει να είναι ασφαλές στην αποκατάσταση όγκου σε νεογνά και βρέφη με
φυσιολογική νεφρική λειτουργία και πήξη, ενώ μελέτες που προέρχονται από καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις σε παιδιά είναι αμφιλεγόμενες. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καθιερωθεί ή όχι
η χρήση τους.
Οι ζελατίνες χρησιμοποιούνται αρκετά χρόνια σε παιδιά και πρόωρα νεογνά για ενδοαγγειακή
αποκατάσταση όγκου. Έχουν πολύ λίγες ανεπιθύμητες δράσεις και δεν παρατηρείται η εναπόθεση
τους στους ιστούς. Στα πλεονεκτήματα τους ανήκει το χαμηλό κόστος και η μεγάλη διάρκεια ζωής
τους. Σε μια ανασκόπηση Cockhrane (7 τυχαιοποιημένες μελέτες) σε πρόωρα νεογνά, σημειώθηκε
ότι η χορήγηση ζελατίνης συνοδευόταν από αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νεκρωτικής
εντεροκολίτιδας σε σύγκριση με τη χορήγηση φρέσκου πλάσματος.
Το υπέρτονο χλωριούχο νάτριο
Το συγκεκριμένο διάλυμα έχει χρησιμοποιηθεί σε βαρύ υπογκαιμικό σοκ εξαιτίας της ιδιότητας
του να μετακινεί σχετικά γρήγορα υγρά στον ενδαγγειακό χώρο με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του
όγκου πλάσματος. Μπορεί να βελτιώσει την αιματική κυκλοφορία και την μικροκυκλοφορία και
θεωρείται ότι έχει θετική ινότροπη δράση.
Δίνεται σε μικρές ποσότητες (4 ml/kg) εξαιτίας της υπερτονικότητας που προκαλεί, αλλά σ’αυτή
τη δόση είναι αρκετό να βελτιώσει το προφόρτιο και κατά συνέπεια την καρδιακή παροχή.
Έχει αποδειχθεί χρήσιμο και ωφέλιμο διάλυμα στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, γιατί μειώνει
αποτελεσματικά το εγκεφαλικό οίδημα και την ενδοκράνια υπέρταση. Σε δύο μελέτες που
αφορούσαν σε παιδιατρικούς ασθενείς με ΚΕΚ, το υπέρτονο χλωριούχο νάτριο έδειξε ότι αύξησε
την πίεση διήθησης του εγκεφάλου την 3η ημέρα μετά το τραύμα, σε σύγκριση με το R/L διάλυμα.
Υπάρχουν όμως και πιθανές επιφυλάξεις για τη χρήση του υπέρτονου φυσιολογικού ορού.
Τέτοιες είναι η ανάπτυξη του απομυελινωτικού συνδρόμου, η «αντανακλαστική» αύξηση της
ενδοκράνιας πίεσης μετά από διακοπή του και η εμφάνιση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας λόγω
υπερνατριαιμίας. Ωστόσο σε αναδρομική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τον Peterson και
συνεργάτες του, κανένας παιδιατρικός ασθενής δεν ανέπτυξε οξεία νεφρική ανεπάρκεια μετά τη
χρήση του υπέρτονου διαλύματος. Οι πιο κοινές ηλεκτρολυτικές διαταραχές ήταν η υπερκαλιαιμία
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και η μεταβολική οξέωση με μη χάσμα ανιόντων, οι οποίες ήταν ήπιες και εύκολα διαχειρίσιμες και
χωρίς κλινική σημασία, αν το νάτριο διατηρούνταν αυστηρώς κάτω του 155 mmol/l.
Κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεγχειρητική χορήγηση υγρών
Η διεγχειρητική χορήγηση ισότονων μη σακχαρούχων διαλυμάτων πρέπει να είναι ρουτίνα
στους περισσότερους παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας > 4-5 χρονών. Σε νεογνά και μικρά παιδιά το
1% ή 2% Dextrose σε R/L θεωρείται κατάλληλο. Το διάλυμα Polyionique B66 περιέχει 0,9%
dextrose, συγκέντρωση που είναι αρκετή για να διατηρήσει νορμογλυκαιμία κατά τη διάρκεια του
χειρουργείου. Αυτό το διάλυμα αποτελεί τη «λύση του χρυσού συμβιβασμού» και κυκλοφορεί ήδη
15 χρόνια στη Γαλλία με επίσημη άδεια από το 2001.
Στον πίνακα 5 αναφέρεται η σύσταση μερικών από τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται στα
παιδιά.
Πινακας 5. Σύνθεση και κλινική χρήση διαφόρων διαλυμάτων
Σύνθεση
mmol/l
Na
K
Ca
Cl
Lactate
Dextrose
Ενδείξεις

R/L

Polyion B66

N/saline

Alb 5%

HES 6%

130
4
1,4
109
28
0
Διατήρησηαποκατάσταση
απωλειών

120
4
2,2
108
20
50,5
Διατήρηση

154
0
154
0
0
0
Διατήρηση

145 ± 15
< 2,5
100
0
0
0
Αποκατάσταση
όγκου

154
0
154
0
0
0
Αποκατάσταση
όγκου

Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψιν μας ότι οι περιεγχειρητικές διαταραχές ηλεκτρολυτών που
συχνά συνοδεύουν τις διαταραχές των υγρών πρέπει να υπολογίζονται και να διορθώνονται γιατί
μπορεί από μόνες τους να οδηγήσουν σε απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις.
Νεότερα δεδομένα για τη διαχείριση υγρών στα παιδιά
Συνοπτικά τα τελευταία δεδομένα παρουσιάζονται στους πίνακες 6 και 7.
Πίνακας 6. Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών σε παιδιά
Διάλυμα

Δόση διαλύματος

Βασικό διάλυμα χορήγησης

BSα

10 ml/kg/h

Υγρά διατήρησης

BSb

x 10-20 ml/kg

Αλβουμίνη, ζελατίνες, ΗΕS

x 5-10 ml/kg

RBC, FFP, PT

x 10 ml/kg

Θεραπεία αποκατάστασης
Μετάγγιση

BSα = Balanced isotonic solution 1-2% glucose, BSb = Balanced isotonic electrolyte solution
HES = Hydroxyethyl starch, RBC = Red blood cells, FFP = Fresh frozen plasma, PT = Platelets
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Πίνακας 7. Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών σε παιδιά ανάλογα το είδος της επέμβασης.
Προεγχειρητικά

Οδηγίες προεγχειρητικής νηστείας
(2h πριν το χειρουργείο «καθαρά υγρά»)

Ελάσσονες επεμβάσεις

10 ml/kg/h BS-Ga

Μέτριας βαρύτητας επεμβάσεις

Υγρά 10 ml/kg/h BS πρέπει να υπολογιστεί:
+ BSb αν χρειάζονται υγρά αποκατάστασης
+ κολλοειδέςc αν το διάλυμα BS δεν επαρκεί
Ισχύει το παραπάνω

Μείζονες επεμβάσεις

+ παράγωγα αίματος αν και εφόσον χρειάζονται
Χορήγηση υγρών και τροφής στα παιδιά όσο το δυνατό
γρηγορότερα μετά το χειρουργείο (στο βαθμό επιτρεπτού)

Μετεγχειρητικά

(Γ) Αντικατάσταση απωλειών αίματος απ’ το χειρουργικό τραύμα - Μετάγγιση αίματος
Οι διαφορές στη φυσιολογία και στο αιμοποιητικό σύστημα μεταξύ ενηλίκων και παιδιών
υπαγορεύουν διαφορετικές κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά στη περιεγχειρητική χορήγηση
αίματος. Η γνώση αυτών αποτελεί μεγίστης σημασίας όταν ο αναισθησιολόγος αποφασίσει τη
μετάγγιση. Ειδικότερα, η προσέγγιση της μαζικής μετάγγισης στα παιδιά (απώλεια αίματος
≥ κυκλοφορούντα όγκο αίματος) περιπλέκεται λόγω της σχέσης μεταξύ του όγκου αίματος και του
«μικρού» όγκου που πρέπει να μεταγγισθεί. Μέσα στη χειρουργική αίθουσα η απόφαση για τη
χορήγηση αίματος, αποτελεί συνεκτίμηση πολλών παραγόντων, όπως ο ακριβής υπολογισμός
απωλειών αίματος και της μεγίστης επιτρεπτής απώλειας αυτού, η ηλικία, ο αρχικός Ht, η τυχόν
προϋπάρχουσα αναιμία και η παθολογία του παιδιού, το είδος της χειρουργικής επέμβασης, η
εκτίμηση της καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας και του ενδοαγγειακού του όγκου.
Πίνακας 8. Ο κυκλοφορούν όγκος αίματος ανάλογα με την ηλικία
Ηλικία
Πρόωρο νεογνό
Τελειόμηνο νεογνό - 3 μηνών
>3 μηνών
Παχύσαρκα παιδιά

Κυκλοφορούν όγκος αίματος (ml/kg)
90-100
80-90
70
65

Εφόσον έχει υπολογιστεί ο όγκος αίματος χρειάζεται ακόμη ένας απλός μαθηματικός
υπολογισμός που αφορά τη μέγιστη επιτρεπτή απώλεια αίματος (ΜΕΑΑ).
Αρχικός Ht-αποδεκτός Ht
ΜΕΑΑ

=

Αρχικός Ht

x

Όγκο αίματος (ml/kg)

Παράδειγμα:
• 4 χρονών παιδί 25 Kg
• Όγκος αίματος 70 ml x 25 Kg ≈ 1750 ml
• Αρχικός Ht = 36%
• Αποδεκτός Ht = 21%

127

Υπολογίζοντας την ΜΕΑΑ στο συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε:
ΜΕΑΑ

=

36-21
36

x 1750

≈

730 ml

Τα 730 ml μπορεί να αντικατασταθούν με διάλυμα R/L (3/1) ≈ 2200 ml ή με αλβουμίνη 5%
(1/1) ή HES (1/1) ≈ 730 ml.
Όταν η απώλεια υπερβεί την ΜΕΑΑ τότε μπορεί να αποφασισθεί η διεγχειρητική μετάγγιση.
Προφανώς τα νεογνά -ιδιαίτερα τα πρόωρα- τα παιδιά με συγγενείς κυανωτικές καρδιοπάθειες, τα
παιδιά με αναπνευστική δυσχέρεια και σοβαρές διαταραχές αερισμού-αιμάτωσης έχουν μεγαλύτερη
ανάγκη μετάγγισης σε σχέση με τα υγιή.
Γνωρίζοντας ότι ο Ht μιας μονάδας συμπυκνωμένων ερυθρών (ΣΕ) είναι περίπου 70%, κάθε 100
ml ΣΕ θα παρέχει 70 ml ΣΕ. Στο προηγούμενο παράδειγμα, αν η απώλεια αίματος στο χειρουργείο
υπερβαίνει τη ΜΕΑΑ κατά 150 ml και θεωρώντας ότι ο αποδεκτός Ht=30%, η αντικατάσταση θα
γίνει ως εξής:
• Ο όγκος που αντικαθίσταται (150 ml) x 30% = 45 ml των 100% ΣΕ
• Ο Ht των ΣΕ είναι περίπου 70%
• 45 ml/0,70 ≈ 65 ml ΣΕ
Πρόσφατες μελέτες κατέδειξαν ότι η πρακτική εφαρμογή των μεταγγίσεων περιεγχειρητικά
εμφανίζουν μεγάλη ποικιλομορφία. Γι’ αυτό κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη δημιουργίας
κατευθυντήριων οδηγιών τόσο για το αίμα όσο και για τα παράγωγα αυτού στους παιδιατρικούς
ασθενείς (Transfusion 2002). Τα κριτήρια για χωριστές κατευθυντήριες οδηγίες παιδιά < 4 μηνών
και παιδιά > 4 μηνών έγιναν λόγω των φυσιολογικών διαφορών – μειωμένη παραγωγή
ερυθροποιητίνης, ανώριμο ανοσοποιητικό σύστημα- που παρουσιάζει η πρώτη ομάδα σε σχέση με
τη δεύτερη.
Πίνακας 9. Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΣΕ σε ασθενείς < 4 μηνών
• Ht < 20% με χαμηλά ΔΕΚ και συμπτώματα αναιμίας
• Ht < 30% σε βρέφος:
- με < 35% τέντα O2
- O2 ρινικούς καθετήρες
- μηχανικός αερισμός με ΜΠΑ < 6ml H2O
- συχνά επεισόδια άπνοιας ή βραδυκαρδίας
- σημαντική ταχυκαρδία ή ταχύπνοια
• Ht < 35% σε βρέφος
- με > 35% τέντα O2
- μηχανικός αερισμός με ΜΠΑ ≥ 6-8 ml H2O
• Ht < 45%
- ECMO
- Συγγενής κυανωτική καρδιοπάθεια
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Πίναικας 10. Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΣΕ για ασθενείς > 4 μηνών
Επείγουσα επέμβαση σε παιδί με σημαντική προεγχειρητική αναμία
Προεγχειρητική αναιμία μη ανταποκρινόμενη σε θεραπεία
Διεγχειρητική απώλεια αίματος ≥ 15% του όγκου αίματος
Ht < 24%
- Κατά τη διεγχιερητική περίοδο, με σημεία και συμπτώματα αναιμίας
- Χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία
• Οξεία απώλεια αίματος με υποβολαιμία μη ανταποκρινόμενη σε υγρά
• Ht < 40%
- Σοβαρή πνευμονοπάθεια
- ECMO
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία
- Προεγχειρητικά όταν αναμένεται Hb=10g/dl
- Οξύ θωρακικό σύνδρομο
- Υπερσπληνισμός
•
•
•
•

Τελειώνοντας, να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει απόλυτη αριθμητική τιμή αιμοσφαιρίνης η οποία να
δικαιολογεί ή να απαιτεί μετάγγιση. Η εκτίμηση της γενικότερης κατάστασης του ασθενή και των
ανεπιθύμητων ενεργειών (μεταβολικές, ανοσοποιητικές, μολυσματικές) που μπορεί να προκύψουν
από την χορήγηση αίματος επιβάλλει τη συνετή χρήση αυτής. Είναι προς όφελος του παιδιού να
μεταγγιστεί για ένα σοβαρό κλινικό λόγο και προς όφελος του αναισθησιολόγου να τεκμηριώσει το
λόγο αυτό.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΝΕΟΓΝΟ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΣ
Αρβανιτάκη ΖΩΗ
Ο ανθρώπινος πλακούντας είναι ένα μοναδικό
όργανο, το οποίο φέρνει σε στενή επαφή την
εμβρυϊκή και τη μητρική κυκλοφορία και η σωστή
του λειτουργία είναι απαραίτητη για τη
φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Οι βασικές του
λειτουργίες είναι:
- η μεταφορά θρεπτικών συστατικών από τη μητέρα
στο έμβρυο και η απομάκρυνση άχρηστων
προϊόντων μεταβολισμού από το έμβρυο προς την
μητρική κυκλοφορία
- η έκκριση ορμονών και
- ανοσολογικός φραγμός για την προστασία του
εμβρύου από το ανοσοποιητικό σύστημα της
μητέρας.
Σε αντίθεση με τον πλακούντα άλλων ειδών, ο
ανθρώπινος αποτελείται από ένα μόνο στρώμα πολυπύρηνων κυττάρων που ονομάζεται συγκυτιοτροφοβλάστης. Από το στρώμα της συγκυτιοτροφοβλάστης
διέρχονται σχεδόν όλα τα φάρμακα που λαμβάνονται
από την μητέρα ασκώντας τη φαρμακολογική τους
δράση.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε δύο φάσεις της κύησης.
Στη πρώιμη, που τελείται η οργανογένεση και ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων του νεοσύστατου
οργανισμού. Σε αυτή τη φάση η δράση των φαρμάκων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τερατογενέσεις ή
αυτόματες αποβολές ή και κανένα.
Στην περιγεννητική περίοδο όπου οι δράσεις των φαρμάκων γίνονται εμφανείς άμεσα στο νεογνό.
Ο ανθρώπινος πλακούντας κατατάσσεται στους αιματομονόχωρους, διότι ένα μόνο στρώμα, ο
πλακούντιος φραγμός, παρεμβάλλεται μεταξύ του μητρικού αίματος από τη μια πλευρά και των τριχοειδών
του εμβρύου από την άλλη. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας του ανθρώπινου πλακούντα τα πειραματικά
δεδομένα άλλων θηλαστικών δεν μπορούν και να αξιοποιηθούν εύκολα στον άνθρωπο.
Μεταφορά αναισθητικών φαρμάκων μέσω του πλακούντα
Η σύνθεση του πλακούντα αποτελείται από μητρικούς και εμβρυικούς ιστούς. Απλά μπορεί να
περιγραφεί ως μία ημιπερατή μεμβράνη που παρέχει μία επιφάνεια ανταλλαγής ανάμεσα στην μητρική και
στην εμβρυϊκή κυκλοφορία. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το στρώμα της συγκυτιοτροφοβλάστης είναι η
επιφάνεια που κυρίως πραγματοποιείται η ανταλλαγή ουσιών και αερίων μεταξύ της μητέρας και του
εμβρύου και αυτό γίνεται με τους εξής μηχανισμούς:
- Παθητική μεταφορά (passive transport) / Απλή διάχυση (simple diffusion)
- Υποβοηθούμενη διάχυση (facilitated transport)
- Ενεργό μεταφορά (active transport)
- Πινοκύττωση (bulk flow)
Τα περισσότερα φάρμακα μεταφέρονται μέσω του πλακούντα με απλή διάχυση, αλλά όλοι οι μηχανισμοί μεταφοράς που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί να εμπλέκονται.
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Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η σύγκριση ανάμεσα στη συγκέντρωση του φαρμάκου στην μητρική με
αυτήν στη εμβρυική κυκλοφορία μπορεί να αντανακλά το βαθμό της έκθεσης του εμβρύου σε φάρμακα που
χορηγούνται στη μητέρα. Αρκετά φάρμακα περνούν ευχερώς τον πλακούντα και επιτυγχάνουν γρήγορα
εξίσωση των συγκεντρώσεων τους στο μητρικό και εμβρυικό πλάσμα. Η μεταφορά τους αναφέρεται ως
«πλήρης». Άλλα πάλι μεταφέρονται μερικώς και οι συγκεντρώσεις τους είναι μικρότερες στο εμβρυικό
πλάσμα από ότι στο μητρικό. Τέλος, ένα πολύ μικρό ποσοστό φαρμάκων επιτυγχάνουν μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις στο έμβρυο από ότι στη μητέρα στην οποία χορηγούνται, και γι αυτό ονομάζεται
«πλεονάζουσα μεταφορά».
Οι παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν το ποσοστό του φαρμάκου που θα μεταφερθεί μέσω του πλακούντα
και αφορούν τις φυσικοχημικές ιδιότητές του είναι οι εξής :
- το μοριακό βάρος του φαρμάκου. Φάρμακα των οποίων το μοριακό βάρος είναι μεγαλύτερο από 500
Dalton δεν μεταφέρονται πλήρως μέσω του πλακούντα,
- η pKa της ουσίας (το pH στο οποίο το 50% του φαρμάκου είναι ιονισμένο),
- ο βαθμός σύνδεσης του φαρμάκου με τις πρωτεΐνες του πλάσματος
- η λιποδιαλυτότητα του και
- η διαφορά συγκέντρωσης του φαρμάκου ανάμεσα στις δύο κυκλοφορίες (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη πλακούντια μεταφορά φαρμάκων
Increased Transfer

Decreased Transfer

Size: molecular weight (Da)

<1000

>1000

Charge of molecule

Uncharged

Charged

Lipophilic

Hydrophilic

Higher proportion of un-ionized
drug in maternal plasma

Higher proportion of ionized
drug in maternal plasma

Placental efflux transporter†
proteins (e.g., P-glycoprotein)

Absent

Present

Binding protein type

Albumin (lower binding affinity)‡

α1-Acid glycoprotein (AAG)
(higher binding affinity)

Free (unbound) drug fraction

High

Low

Lipid solubility
pH versus drug pKa

*

Και άλλοι όμως παράγοντες επηρεάζουν τη συγκέντρωση του φαρμάκου στην εμβρυϊκή κυκλοφορία είτε
μέσω της επίδρασης της μητρικής κυκλοφορίας στο φάρμακο είτε από την ίδια την εμβρυική κυκλοφορία.
Οι παράγοντες από τη μητέρα είναι:
- η δόση και η διάρκεια χορήγησης του φαρμάκου
- η αιματική ροή προς τον πλακούντα και
- ο μεταβολισμός του από τη μητέρα.
Οι εμβρυικοί παράγοντες αφορούν:
- το pH του εμβρύου σε συνδυασμό με την pKa του φαρμάκου. Σε αυτή τη σχέση αναφέρεται το φαινόμενο
της ιοντικής παγίδευσης (ion trapping). Δηλαδή, χημικές ουσίες με βασική pKa, όπως τα οπιοειδή και τα
τοπικά αναισθητικά, ιονίζονται περισσότερο στο όξινο περιβάλλον του εμβρύου με αποτέλεσμα να μη
μπορούν να ξαναπεράσουν στην μητρική κυκλοφορία
- τη σύνδεση με πρωτεΐνες στην κυκλοφορία του εμβρύου
- το μεταβολισμός του φαρμάκου από το έμβρυο και
- την αιματική ροή από τον πλακούντα στο έμβρυο.
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Ο τρόπος εκτίμησης των παραπάνω και η μέθοδος παρακολούθησης της φαρμακοκινητικής των
χορηγούμενων ουσιών είναι ο λόγος της συγκέντρωσης του φαρμάκου στην ομφαλική φλέβα προς την
αντίστοιχη συγκέντρωση στην μητρική φλεβική κυκλοφορία F/M (UV/MV). Στον πίνακας 2 φαίνονται οι
λόγοι F/M των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων αναισθητικών φαρμάκων.
Πίνακας 2.
Φάρμακα

Λόγος Συγκέντρωσης Φαρμάκου Ομφαλικής
προς Μητρική Φλέβα (UV:MV)

Αναισθητικά Φάρμακα
Πεντοθάλη

1.08 (range, 0.5–1.5)

Κεταμίνη

0.54 (range, 0.4–0.7)

Προποφόλη

0.7

Ετομιδάτη

0.5

Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά φάρμακα
Πανκουρόνιο

0.19

Βεκουρόνιο

0.11

Οπιοειδή
Μορφίνη

0.92

Μεπεριδίνη

0.81 (μπορεί να ξεπεράσει το 1.0 μετά 2–3 ώρες)

Φεντανύλη

0.57

Σουφεντανύλη

Πολύ χαμηλά επίπεδα στον άνθρωπο

Βουτορφαινόνη

0.84

Ναλμπουφίνη

0.97

Μεταφορά αναισθητικών
φαρμάκων κατά την πρώιμη φάση
της κύησης
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής ένα ποσοστό μεταξύ 0,75 –
2% των γυναικών που κυοφορούν θα
χρειαστούν
μη
μαιευτική
χειρουργική επέμβαση κάθε χρόνο.
Από αυτές οι πιο συχνές είναι η οξεία
σκωληκο-ειδίτιδα και η οξεία
χολοκυστί-τιδα. Κατά την χορήγηση
α-ναισθησίας σε αυτές τις περιπτώσεις ο αναισθησιολόγος πρέ-πει
να φροντίσει τόσο για την ασφάλεια
της μητέρας όσο και του εμβρύου.
Μάλιστα
το
τελευ-ταίο
δεν
επηρεάζεται μόνο άμε-σα από τα
αναισθητικά φάρμακα που περνούν
στην κυκλοφορία του αλλά και από
την
διατήρηση
επαρκούς
μητροπλακουντιακής αιμάτωσης και
από την αποφυγή πρόκλησης
πρόωρου τοκετού ή αποβολής.
Επιδράσεις
αναισθητικών
φαρμάκων
στο
έμβρυο
–

Τερατογόνος δράση
Επειδή τα αναισθητικά φάρμακα επηρεάζουν την κυτταρική έκφραση, τη μίτωση και τη σύνθεση του
DNA όταν χορηγούνται κατά την διάρκεια της κύησης δυνητικά έχουν αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη
του εμβρύου. Παρόλα αυτά μελέτες σε ασθενείς και πειράματα σε ζώα δεν έχουν καταδείξει κάποιο από τα
αναισθητικά φάρμακα ως επικίνδυνο και καμία αναισθησιολογική τεχνική ξεκάθαρα να υπερέχει κάποιας
άλλης. Αυτό που διαπιστώθηκε είναι ότι όταν η αναισθησία και το χειρουργείο πραγματοποιηθούν μεταξύ
13ης και 60ης ημέρας κύησης είναι μεγαλύτερες οι πιθανότητες το έμβρυο να εμφανίσει δυσμορφίες. Επίσης
οι περισσότεροι μελετητές αναφέρουν μεγαλύτερες πιθανότητες αποβολής ή πρόωρου τοκετού χωρίς βέβαια
να είναι ξεκάθαρο αν ευθύνεται η αναισθησία, οι μηχανικοί χειρισμοί στην περιοχή της πυέλου, η
φλεγμονώδης αντίδραση στο χειρουργικό ερέθισμα ή ο συνδυασμός όλων αυτών. Συμπερασματικά, κατά την
διάρκεια της κύησης μόνο τα απολύτως επείγοντα χειρουργεία πρέπει να πραγματοποιούνται και όποτε είναι
εφικτό να επιλέγεται περιοχική αναισθησία αντί γενικής.
Πιο συγκεκριμένα το υποξείδιο του αζώτου, N2O, και οι βενζοδιαζεπίνες έχουν συσχετιστεί με αρνητικές
επιπτώσεις όταν χορηγούνται κατά την διάρκεια της κύησης. Το πρώτο βρέθηκε ότι επηρεάζει την σύνθεση
του DNA και έχει τερατογόνο δράση σε πειράματα σε ζώα. Οι βενζοδιαζεπίνες σχετίζονται με
υπερωιοσχιστίες και καρδιακές ανωμαλίες.
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Η προποφόλη, τα βαρβιτουρικά, τα οπιοειδή, τα μυοχαλαρωτικά και τα τοπικά αναισθητικά είναι σχετικά
ασφαλή.
Ανεξάρτητα όμως από το είδος της αναισθησίας, απαραίτητη είναι η συνεχής παρακολούθηση της
κατάστασης του εμβρύου. Αυτή κυρίως πραγματοποιείται με τον καρδιοτοκογράφο, όπου ιδιαίτερης
βαρύτητας είναι η καρδιακή συχνότητα του εμβρύου αλλά και η διαφοροποίησή της, οι επιταχύνσεις και
επιβραδύνσεις της. Έχουν χρησιμοποιηθεί όμως και άλλες μέθοδοι οι οποίες στηρίζονται στην
υπερηχογραφία και οι οποίες μελετούν επιπλέον τις εμβρυικές αναπνευστικές και σωματικές κινήσεις.
Μεταφορά αναισθητικών φαρμάκων κατά τον τοκετό
Μετά από δεδομένο χρόνο όλα τα φάρμακα που χορηγούνται στη μητέρα κατά τον τοκετό περνούν τον
πλακούντα και ανιχνεύονται στην ομφαλική φλέβα. Ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει το βαθμό
που επηρεάζεται το νεογνό από τα φάρμακα είναι ο χρόνος μεταξύ της εισαγωγής στην αναισθησία και της
απολίνωσης του ομφαλίου λώρου. Αυτός ο χρόνος αντιπροσωπεύει την διάρκεια έκθεσης του νεογνού στα
φάρμακα που χορηγούνται στην επίτοκο. Ιδανικά πρέπει να είναι μικρότερος από 10 λεπτά (πίνακας 3).
Πίνακας 3. Μεταφορά αναισθητικών φαρμάκων μέσω του πλακούντα
Φάρμακα που διέρχονται ελεύθερα
μέσω του πλακούντα
Αντιχολινεργικοί παράγοντες
• Ατροπίνη
• Σκοπολαμίνη
Αντιυπερτασικά φάρμακα
• Β – αποκλειστές
• Νιτροπρωσσικό
• Νιτρογλυκερίνη
Βενζοδιαζεπίνες
• Διαζεπάμη
• Μιδαζολάμη
Ενδοφλέβιοι αναισθητικοί παράγοντες
• Προποφόλη
• Κεταμίνη
• Ετομιδάτη
• Θειοπεντάλη
Εισπνεόμενα αναισθητικά
• Αλοθάνιο
• Ισοφλουράνιο
• Σεβοφλουράνιο
• Δεσφλουράνιο
• Νιτρικό Οξείδιο
Τοπικά αναισθητικά
• Οπιοειδή
• Αγγειοσυσπαστικά
• Εφεδρίνη

Φάρμακα που διέρχονται ελάχιστα
μέσω του πλακούντα
Αντιχολινεργικά
• Γλυκοπυρρολάτη
Αντιπηκτικά
• Ηπαρίνη
Μυοχαλαρωτικά
• Αποπολωτικά: σουκκινυλοχολίνη
• Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά
Αγγειοσυσπαστικά
• Φενυλεφρίνη

Αναλυτικότερα για τα φάρμακα:
Εισπνεόμενα Αναισθητικά
Τα εισπνεόμενα αναισθητικά έχουν μεγάλη λιποδιαλυτότητα και χαμηλό μοριακό βάρος με αποτέλεσμα
να περνούν με ευχέρεια τον πλακούντα. Όταν λοιπόν ο χρόνος από την εισαγωγή στην αναισθησία της
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επιτόκου μέχρι την έξοδο του νεογνού είναι παρατεταμένος το Apgar score του νεογνού είναι χαμηλό. Όταν
η διάρκεια χορήγησής τους είναι σύντομη τότε η επίδραση στο νεογνό είναι κλινικά μη σημαντική.
Το αλοθάνιο είναι ανιχνεύσιμο στο φλεβικό ομφαλικό αίμα και στο αρτηριακό μέσα σε 1 λεπτό. Ο λόγος
F/M είναι 0,71 έως 0,87. Παρόμοιος είναι και για το ισοφλουράνιο ενώ το ενφλουράνιο ακόμα και σε πολύ
σύντομη έκθεσης της μητέρας έχει λόγο F/M περίπου 0,6. Το σεβοφλουράνιο και το δεσφλουράνιο θεωρητικά
αφού είναι λιγότερο λιποδιαλυτά πρέπει να περνούν τον πλακούντα και να εξισώνονται γρήγορα στους
ιστούς του νεογνού προκαλώντας μεγαλύτερη καταστολή. Παρόλα αυτά οι μέχρι τώρα μελέτες δεν έχουν
καταδείξει σημαντικές διαφορές με τα υπόλοιπα εισπνεόμενα αναισθητικά.
Το N2O επίσης περνάει με ευκολία τον πλακούντα με λόγο F/M 0,83 σε 3 λεπτά από τη χορήγηση στη
μητέρα. Στο νεογνό προκαλεί 30% ελάττωση των αγγειακών αντιστάσεων και σε παρατεταμένη έκθεση
μπορεί να προκαλέσει και καταστολή.
Ενδοφλέβια Αναισθητικά
Οι ενδοφλέβιοι αναισθητικοί παράγοντες έχουν μελετηθεί περισσότερο από κάθε άλλον κατά τη
χορήγησή τους στην επίτοκο.
 Πεντοθάλη: Είναι ιδιαίτερα δημοφιλές φάρμακο κατά την ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία στην
μαιευτική. Διέρχεται γρήγορα τον πλακούντα έχοντας λόγο F/M από 0,4 έως 1,1. Επειδή συνδέεται με τη
λευκωματίνη κατά 75%, η μεταφορά της πεντοθάλης από τη μητέρα στο έμβρυο και αντίστροφα, εξαρτάται
σε μεγάλο βαθμό από τη συγκέντρωση των μητρικών και εμβρυικών πρωτεϊνών.
 Προποφόλη: Ως λιποδιαλυτό φάρμακο και με μικρό μοριακό βάρος διέρχεται γρήγορα τον πλακούντα.
Δόσεις 2-2,5 mg/kg έχουν σαν αποτέλεσμα έναν λόγο F/M περίπου 0,65 έως 0,85. Οι κατασταλτικές
επιδράσεις της στο νεογνό από εργασίες φαίνεται να είναι πιο σημαντικές από εκείνες της πεντοθάλης. Το
Apgar score στο 1ο και 5ο λεπτό ήταν μικρότερα. Τα επίπεδα της προποφόλης στο πλάσμα του νεογνού
εξαρτώνται από αυτά στο πλάσμα της μητέρας. Επομένως από τη δόση για την εισαγωγή της μητέρας στην
αναισθησία και από το χρόνο που πέρασε από την χορήγηση του φαρμάκου μέχρι τη γέννηση του εμβρύου.
 Ετομιδάτη: Πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε στην μαιευτική αναισθησία το 1979. Δόση 0,3-0,4 mg/kg έχει
λόγο F/M 0,5. Επίσης η καταστολή της παραγωγής κορτιζόλης εμφανίζεται και στο νεογνό για 2-6 ώρες
μετά. Σε αυτό διάστημα το νεογνό πρέπει να παρακολουθείται για την εμφάνιση υπογλυκαιμίας. Σήμερα
δεν χρησιμοποιείται συχνά παρά μόνο σε περιπτώσεις αιμοδυναμικής αστάθειας της εγκύου.
 Κεταμίνη: Επιτυγχάνει λόγο F/M ίσο προς 1,26 σε 97 δευτερόλεπτα από την χορήγησή της. Επηρεάζει
αρνητικά την οξυγόνωση του εμβρύου.
Βενζοδιαζεπίνες
Είναι λιποδιαλυτές και σε φυσιολογικό pH μη ιονισμένες με αποτέλεσμα να περνούν ευχερώς τον
πλακούντα. Από αυτές οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες είναι η διαζεπάμη, η λοραζεπάμη και κυρίως η
μιδαζολάμη. Η διαζεπάμη έχει λόγο F/M ίσο με 1,0 μέσα σε λίγα λεπτά από τη χορήγησή της και 2,0 μετά
από 1 ώρα. Επίσης οι ενεργοί μεταβολίτες της παραμένουν στην κυκλοφορία του νεογνού για μέρες με
αποτέλεσμα να προκαλούν χαμηλά Apgar scοres, υποτονία, υποθερμία, ελάττωση της ικανότητας θηλασμού
και ελαττωμένη απάντηση στο stress. Η λοραζεπάμη χρειάζεται περίπου 3 ώρες για να έχει λόγο ίσο με τη
μονάδα. Τέλος η μιδαζολάμη επειδή είναι πιο ιονισμένη από τις άλλες έχει μέγιστο λόγο ίσο με 0,76 σε 20
λεπτά αλλά πέφτει γρήγορα και σε 200 λεπτά είναι μικρότερος από 0,3. Γενικά οι βενζοδιαζεπίνες δεν
χρησιμοποιούνται στην μαιευτική αναισθησία.
Οπιοειδή
Τα οπιοειδή έχουν χρησιμοποιηθεί για αναλγησία στον τοκετό αρκετό καιρό πριν με κύριο εκπρόσωπο
την πεθιδίνη. Γενικά όμως λόγω τον κατασταλτικών τους δράσεων δεν χορηγούνται πριν την απολίνωση του
ομφαλίου λώρου.
 Πεθιδίνη: Σχετίζεται με καταστολή του κεντρικού νευρικού συστήματος και της αναπνοής. Περνάει με
ευκολία τον πλακούντα και σε 2-3 ώρες από τη χορήγησή της στη μητέρα η συγκέντρωσή της στο έμβρυο
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μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της μητέρας. Τα επίπεδα της πεθιδίνης αλλά και του ενεργού
μεταβολίτη της νορπεθιδίνης, στο νεογνό, πέφτουν πιο αργά λόγω ανωριμότητας των μεταβολικών
συστημάτων του εμβρύου. Το αποτέλεσμα είναι το νεογνό να εμφανίζει επηρεασμένο
ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), διαταραχές συμπεριφοράς και ελαττωμένη ικανότητα θηλασμού. Σε
μερικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση ναλοξόνης για την αντιστροφή της καταστολής. Οι
δόσεις της ναλοξόνης μπορεί να είναι από 200 μg im ή 40 μg iv.
 Μορφίνη: Η μορφίνη περνά εύκολα τον πλακούντα όχι μόνο μετά από ενδοφλέβια χορήγηση αλλά και μετά
από χορήγηση στον επισκληρίδιο χώρο. Οι συγκεντρώσεις του φαρμάκου όμως στο νεογνό είναι πολύ
μικρές για να του προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες.
 Φεντανύλη (Fentanyl): Στη μαιευτική αναισθησία μπορεί να χορηγηθεί στον επισκληρίδιο χώρο,
ενδοραχιαία και ενδοφλέβια. Είναι ιδιαίτερα λιποδιαλυτό και συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό με την
αλβουμίνη. Κατά την ενδοφλέβια χορήγησή του έχουν παρατηρηθεί παρόμοια αποτελέσματα καταστολής
στο νεογνό όπως και με την πεθιδίνη. Στη χορήγησή του από τον επισκληρίδιο χώρο μαζί με τοπικά
αναισθητικά επιτυγχάνει λόγο F/M από 0,37 εώς 0,57 και δεν φαίνεται να επηρεάζει το Apgar score του
νεογνού ακόμα και όταν η επισκληρίδιος χορήγηση είναι συνεχόμενη.
 Σουφεντανύλη (Sufentanil): Σε σύγκριση με τη φεντανύλη έχει μεγαλύτερο ποσοστό σύνδεσης με τις
πρωτείνες και μικρότερο ρυθμό διέλευσης από τον πλακούντα. Σε επισκληρίδιο χορήγηση δεν προκαλεί
καταστολή στο νεογνό. Η σουφεντανύλη δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα.
 Ρεμιφεντανύλη (Remifentanil): Διέρχεται γρήγορα τον πλακούντα και κατά την συνεχή ενδοφλέβια
χορήγηση ο λόγος F/M είναι 0,88. Έχει χρησιμοποιηθεί ως αναλγητικό και κατά τον φυσιολογικό τοκετό
με τη μορφή είτε συνεχούς ενδοφλέβιας έγχυσης είτε ως ενδοφλέβιας PCA. Στην τελευταία περίπτωση
καταγράφηκαν σε ποσοστό 20% μεταβολές στον καρδιακό ρυθμό του εμβρύου.
Μυοχαλαρωτικά
Τα μυοχαλαρωτικά φάρμακα έχουν μικρή λιποδιαλυτότητα και είναι ιονισμένα μόρια με αποτέλεσμα να
διέρχονται σε μικρό ποσοστό τον πλακούντα. Παρόλα αυτά, ακόμα και η χορήγηση μίας δόσης, για τη
διασωλήνωση της επιτόκου, έχει ως αποτέλεσμα ανιχνεύσιμα επίπεδα του φαρμάκου στην εμβρυική
κυκλοφορία. Κλινικά όμως δεν έχουν σχεδόν καμία επίδραση στον μυϊκό τόνο του νεογνού.
 Αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά - Σουκκινυλοχολίνη: Όταν χορηγείται για την ταχεία διασωλήνωση στις
καισαρικές τομές δεν ανιχνεύεται στην ομφαλική φλέβα παρά μόνο όταν χορηγηθούν δόσεις μεγαλύτερες
από 300mg. Στο νεογνό μπορεί να παρατηρηθεί νευρομυϊκός αποκλεισμός όταν οι δόσεις είναι μεγάλες και
επαναλαμβανόμενες ή όταν αυτό έχει ανεπάρκεια του ενζύμου ψευδοχολινεστεράση.
 Μη αποπολωτικά μυοχαλαρωτικά: Το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο το οποίο μπορεί να αντικαταστήσει την
σουκκινυλοχολίνη κατά την ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία στις καισαρικές τομές είναι το ροκουρόνιο,
για το οποίο οι μέχρι τώρα μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και οι μεγάλες δόσεις που χρησιμοποιούνται είναι
ασφαλείς για το νεογνό.
Τοπικά αναισθητικά
Είναι γνωστό ότι τα τοπικά αναισθητικά ανάλογα με τη χημική τους δομή διακρίνονται σε εστέρες του
βενζοϊκού και σε αμίδια αρωματικών οξέων. Οι εστέρες μεταβολίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη μητέρα
πριν να περάσουν τον πλακούντα και έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στο έμβρυο. Τα αμίδια που είναι τα
κατεξοχήν χρησιμοποιούμενα τοπικά αναισθητικά για ενδοραχιαία και επισκληρίδιο χορήγηση, περνούν σε
μεγαλύτερο ποσοστό στην εμβρυική κυκλοφορία και αυτό εξαρτάται από τον βαθμό σύνδεσης του κάθε
τοπικού αναισθητικού με τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Το αποτέλεσμα είναι οι λόγοι F/M να κυμαίνονται
από 0,3-0,7. Όταν η δόση είναι μικρή όπως κατά την ραχιαία αναισθησία, οι επιπτώσεις είναι μικρές. Σε
μεγαλύτερες και επαναλαμβανόμενες δόσεις όμως, όπως όταν χορηγούνται επισκληριδίως, στην εμβρυϊκή
κυκλοφορία παγιδεύονται σημαντικές συγκεντρώσεις τοπικών αναισθη-τικών γεγονός που ενισχύεται από το
φαινόμενο της ιοντικής παγίδευσης.
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Το αποτέλεσμα στην τελευταία περίπτωση είναι να διαπιστωθεί οξέωση στα αέρια αίματος του νεογνού.
 Λιδοκαΐνη: Το πιο παλιό τοπικό αναισθητικό στην μαιευτική αναισθησία, έχει λόγο F/M ίσο με 0,6 έως 0,7.
Έχει βραχεία διάρκεια δράσεις και γι’ αυτό απαιτούνται επαναλαμβανόμενες δόσεις. Σε μεγάλες
συγκεντρώσεις προκαλεί ελαττωμένο μυϊκό τόνο στο νεογνό.
 Βουπιβακαΐνη: Συνδέεται σε μεγαλύτερο ποσοστό με τις πρωτεΐνες του πλάσματος με αποτέλεσμα ο λόγος
της συγκέντρωσής της F/M να είναι 0,3. Επίσης απαιτούνται μικρότερες δόσεις από τη λιδοκαΐνη για το
ίδιο επίπεδο αναισθησίας επομένως είναι ασφαλής και χωρίς κλινικές επιπτώσεις στο έμβρυο.
 Ροπιβακαΐνη: Μοιράζεται τα ίδια χαρακτηριστικά με την βουπιβακαΐνη.
Αντιχολινεργικοί Παράγοντες
Ο ρυθμός με τον οποίο τα αντιχολινεργικά φάρμακα περνούν τον πλακούντα σχετίζεται άμεσα με την
ικανότητά τους να περνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
Ατροπίνη: Ανιχνεύεται στην ομφαλική κυκλοφορία σε 1 με 2 λεπτά και ο λόγος F/M είναι 0,93 στα 5
λεπτά μετά την χορήγησή της. Μπορεί να προκαλέσει αύξηση της καρδιακής συχνότητας του εμβρύου.
Αντιχολινεστερασικοί Παράγοντες
Η νεοστιγμίνη, η πυριδοστιγμίνη και το εδροφόνιο είναι ιονισμένα σε φυσιολογικό pH και επομένως έχουν
πολύ περιορισμένη μεταφορά μέσω του πλακούντα. Για παράδειγμα, η χορήγηση νεοστιγμίνης στη μητέρα
δεν μπορεί να αναστρέψει την ταχυκαρδία που προκάλεσε στο έμβρυο η ατροπίνη που επίσης χορηγήθηκε
στην επίτοκο. Παρόλα ταύτα, μικρές ποσότητες από τα φάρμακα περνούν τον πλακούντα και μεμονωμένες
περιπτώσεις εμβρυικής βραδυκαρδίας μετά από χορήγηση νεοστιγμίνης και γλυκοπυρο-λάτης στη μητέρα
έχουν αναφερθεί.
Αντιυπερτασικοί Παράγοντες
Β-αδρενεργικοί αποκλειστές: Χρησιμοποιούνται πιο συχνά από όλα τα αντιυπερτασικά κατά τη διάρκεια
της κύησης αλλά και κατά τη διάρκεια του τοκετού. Διέρχονται τον πλακούντα και μπορεί να προκαλέσουν
στο νεογνό καθυστέρηση της ενδομήτριας ανάπτυξης, βραδυκαρδία, υπογλυκαιμία και αναπνευστική
καταστολή. Τα πιο συνηθισμένα είναι η προπρανολόλη, η ατενολόλη και η λαβετατόλη. Η εσμολόλη, ένας β–
αποκλειστής με εξαιρετικά βραχύ χρόνο διάρκειας ζωής, χρησιμοποιήθηκε στην καισαρική τομή για να
μετριάσει την υπερτασική αντίδραση κατά την διασωλήνωση. Αναφέρθηκαν όμως μερικά περιστατικά που το
έμβρυο παρουσίασε σημαντική και παρατεταμένη βραδυκαρδία.
Η κλονιδίνη σε in vitro μελέτες δεν φαίνεται να προκαλεί αγγειοδιαστολή στο έμβρυο σε αντίθεση με το
μαγνήσιο και τη νιφεδιπίνη. Η υδραλαζίνη είναι σύνηθες φάρμακο στην μαιευτική και χρησιμοποιείται για
την αντιμετώπιση της υπέρτασης σε προεκλαμπτικές εγκύους. Έχει λόγο F/M μεγαλύτερο από 1,0 και
προκαλεί αγγειοδιαστολή στο έμβρυο σε μελέτες.
Η νιτρογλυκερίνη περνά τον πλακούντα σε περιορισμένο βαθμό και ο λόγος είναι 0,18. Προκαλεί
ελάχιστες μεταβολές στην ομφαλική αιματική ροή, στην αρτηριακή πίεση και στις σφύξεις του εμβρύου.
Τέλος, οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης μπορεί να επηρεάσουν την νεφρική
λειτουργία του νεογνού.
Αγγειοσυσπαστικοί Παράγοντες
Πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για την αποφυγή ή την θεραπεία της υπότασης κατά την περιοχική
αναισθησία σε επίτοκες που θα υποβληθούν σε καισαρική τομή· αλλά πολύ λίγες μελέτες υπάρχουν για την
μεταφορά τους μέσω του πλακούντα. Η εφεδρίνη περνά τον πλακούντα, έχει F/M λόγο 0,7 και προκαλεί
αύξηση της καρδιακής συχνότητας.
Αντιπηκτικά
Συχνά είναι απαραίτητη η αντιπηκτική θεραπεία κατά την διάρκεια της κύησης παρόλο που σχετίζεται με
αύξησης της νοσηρότητας τόσο της μητέρας όσο και του εμβρύου. Η βαρφαρίνη είναι γνωστό ότι συνδέεται
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με υψηλότερα ποσοστά αποβολών και συγγενών ανωμαλιών του εμβρύου, γεγονός που έμμεσα καταδεικνύει
την μεταφορά της μέσω του πλακούντα. Αντίθετα η ηπαρίνη φαίνεται σχεδόν να μη διέρχεται τον πλακούντα.
Οι χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες (LMWH) έχουν περιορισμένη μεταφορά.
Εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του νεογνού
Βασικό κριτήριο της για την εκτίμηση της αναισθησιολογικής αλλά και της μαιευτικής παρέμβασης στην
επίτοκο είναι η κλινική κατάσταση του νεογνού. Αρκετές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί από
τους αναισθησιολόγους στην προσπάθειά τους να διαχωρίσουν τις επιδράσεις στο νεογνό από την
αναισθησιολογική τεχνική από εκείνες των μαιευτικών παρεμβάσεων.
Η πιο δημοφιλής και άμεση είναι το Apgar score. Με αυτό βαθμολογούνται 5 ζωτικά σημεία που οι
αναισθησιολόγοι χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους πρακτική για την εκτίμηση του ασθενούς, και είναι ο
αριθμός των καρδιακών σφύξεων, η αναπνευστική προσπάθεια, ο μυϊκός τόνος, τα αντανακλαστικά και το
χρώμα του δέρματος του νεογνού στο 1ο, 5ο και 10ο λεπτό μετά την γέννηση. Η μέθοδος είναι αρκετά
ευαίσθητη ώστε σε μελέτες κατέδειξε διαφορά στα νεογνά που οι μητέρες υποβλήθηκαν σε καισαρική τομή
με γενική αναισθησία και σε αυτά που οι μητέρες τους έλαβαν περιοχική αναισθησία. Το Apgar score
χρησιμοποιείται στην καθημερινή πρακτική αλλά δεν είναι ειδικό για την επίδραση της αναισθησίας στο
νεογνό.
Άλλη μέθοδος για την εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του νεογνού είναι το οξεοβασικό προφίλ του.
Οι ανάλυση των αερίων αίματος στην ομφαλική αρτηρία αντανακλά την κατάσταση του νεογνού ενώ στην
ομφαλική φλέβα αντανακλά την λειτουργία του πλακούντα και την κατάσταση της μητέρας. Και αυτή όμως η
μέθοδος δεν είναι απόλυτα ειδική και ευαίσθητη για την εκτίμηση της επίδρασης της αναισθησιολογικής
τεχνικής στο νεογνό.
Η παρακολούθηση και η καταγραφή της συμπεριφοράς του νεογνού είναι μία ακόμα τεχνική για την
μεταναισθητική εκτίμηση του νεογνού. Διάφορες κλίμακες χρησιμοποιήθηκαν όπως η NBAS (Brazelton
Neonatal Behavioral Assessment Scale), η ENNS (Early Neonatal Neurobehavioral Scale) και άλλες. Όλες
όμως έχουν τους δικούς περιορισμούς και πιθανότητα λάθους.
Και άλλοι πιο πολύπλοκοι τρόποι έχουν χρησιμοποιηθεί όπως η οξυμετρία του εμβρύου, το εμβρυικό
Doppler, το βιοφυσικό προφίλ του εμβρύου. Όμως, επειδή η φύση της συσχέτισης των αναισθησιολογικών
φαρμάκων και των άλλων παρεμβάσεων στην επίτοκο είναι πολύπλοκη, δεν υπάρχει κανένα τεστ που να
ξεχωρίζει ξεκάθαρα τις επιδράσεις στο έμβρυο και το νεογνό που προκαλούνται από την αναισθησιολογική
τεχνική.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η χορήγηση αναισθησίας/αναλγησίας στην επίτοκο έχει δυνητικά επιπτώσεις στο έμβρυο/νεογνό. Οι
ιδανικοί αναισθητικοί παράγοντες θα πρέπει να είναι επαρκείς και ασφαλείς για την μητέρα, να μην
επηρεάζουν το έμβρυο μέσα στη μήτρα και να μην έχουν ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες
επιδράσεις στο νεογνό. Η πρόκληση για τον αναισθησιολόγο είναι να διατηρήσει μία ισορροπία μεταξύ των
αναγκών της μητέρας και των αναγκών του εμβρύου/νεογνού εξασφαλίζοντας τις καλύτερες δυνατές
συνθήκες και για τους δύο.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.
2.
3.
4.
5.

Chestnut’s Obstetric Anaesthesia: Principles and Practice / edited by David H. Chestnut et al, 4th edition 2009
Horta ML, Lemonica IP. Placental Transfer and Embryo-Fetal Effects of Drugs Used in Anesthesia. Rev Bras
Anestesiol 2002; 52: 1: 101 – 113
E. Reitman and P. Flood. Anaesthetic considerations for non-obstetric surgery during pregnancy. British Journal of
Anaesthesia 107 (S1): i72–i78 (2011)
Gershon Holcberg MD et al. New Aspects in Placental Drug Transfer. IMAJ 2003;5:873-876
Judith Littleford. Effects on the fetus and newborn of maternal analgesia and anesthesia: a review Can J Anesth
2004 / 51: 6 / pp 586–609
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East CE, Colditz PB. Effect of maternal epidural analgesia on fetal intrapartum oxygen saturation. Am J Perinatol
2002; 19: 119–26
7. Eltzschig HK, Lieberman ES, Camann WR. Regional anesthesia and analgesia for labor and delivery. N Engl J Med
2003; 348: 319–32
8. Raymond F. Johnson, B,S., Norman L. Herman et al. Effects of fetal pH on local anesthetic transfer across the
human placenta. Anesthesiology1996; 85:608-15
9. Elaine Christine Dantas Moise´ s et al. Pharmacokinetics and transplacental distribution of fentanyl in epidural
anesthesia for normal pregnant women. Eur J Clin Pharmacol (2005) 61: 517–522
10. M. K. Shen et al. Remifentanil for labour analgesia: a double-blinded, randomized controlled trial of maternal and
neonatal effects of patientcontrolled analgesia versus continuous infusion. Anaesthesia 2013, 68, 236–244
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ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ
Γαρίνη ΕΛΕΑΝΝΑ
ΠΟΝΟΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Οι τελευταίες 2-3 δεκαετίες έχουν συμβεί δραματικές αλλαγές στην προσέγγιση της
διαχείρισης του πόνου στα παιδιά και ιδιαίτερα στα νεογνά. Αν και τα νεογνά θεωρήθηκαν αρχικά
ότι είχαν περιορισμένη ανταπόκριση σε επώδυνα ερεθίσματα, αποδείχθηκε ότι η αναπτυξιακή
ανωριμότητα του ΚΝΣ κάνει το πρόωρο νεογνό περισσότερο, παρά λιγότερο, ευαίσθητο στον πόνο.
Νευροφυσιολογία
Υποδοχείς πόνου και αισθητικά νεύρα γύρω από το δέρμα του στόματος υπάρχουν ήδη από
η

την 7 εβδομάδα της κύησης. Ο βαθμός και η φύση της ανταπόκρισης σε επώδυνα ερεθίσματα από
την περιφέρεια έως τον φλοιό των νεογνών αλλάζουν με την ηλικία. Οι νεογνικοί αλγοϋποδοχείς
ανταποκρίνονται σε μηχανικά, θερμικά και χημικά ερεθίσματα και οι περιοχές ιστικής βλάβης
εμφανίζουν περιφερειακή ευαισθητοποίηση ή πρωτοπαθή υπεραλγησία.
Ο νωτιαίος μυελός (μια σημαντική θέση για τη διαφοροποίηση του αλγεινού ερεθίσματος)
στον αναπτυσσόμενο οργανισμό, χαρακτηρίζεται από μια σχετική κατάσταση διέγερσης, ενώ η
ανάπτυξη της τοπικής και κατιούσας καταστολής καθυστερεί. Επιπλέον, υπάρχουν ανατομικές
μεταβολές στην κατανομή των εισερχόμενων αισθητήριων ινών κατά την πρώιμη ανάπτυξη, καθώς
οι εμμύελες ίνες Αβ (αφή) αλληλεπικαλύπτονται με λεπτές εμμύελες Αδ και αμύελες ίνες C και που
ανταποκρίνονται σε επιβλαβή ερεθίσματα, με αποτέλεσμα διάχυτη αίσθηση αυτών.
Ευαισθητοποίηση
Η αλλαγή των επιπέδων της νευρικής δραστηριότητας με την επίμονη ευαισθητοποίηση των
οδών πόνου και τις πιθανές επιζήμιες επιδράσεις της υπερβολικής δραστηριότητας στην ανάπτυξη
του εγκεφάλου μπορεί να μεταβάλει την κανονική ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος
(ΚΝΣ). Έτσι, εκτός από την ανθρωπιστική και ηθική διάσταση, η ανεπαρκής αντιμετώπιση του
πόνου κατά τη βρεφική ηλικία μπορεί να έχει μακροχρόνιες φυσιολογικές και νευροαναπτυξιακές
συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης ευαισθησίας στα σύνδρομα χρόνιου πόνου και
αυξημένης ευαισθησίας σε επακόλουθα επώδυνα ερεθίσματα τα οποία μπορεί να επιμείνουν σε όλη
την παιδική ηλικία.
Ο πόνος στα παιδιά οφείλει να εκτιμάται με τα κατάλληλα για την ηλικία εργαλεία και να
αντιμετωπίζεται ανάλογα με την ένδειξη και τις δυνατότητες. Η περιοχική αναισθησία αποτελεί μια
ελκυστική επιλογή.
ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
H ιστορία της περιοχικής αναισθησίας στα παιδιά ξεκινάει πιθανώς στο Λονδίνο πίσω στο
1909, όταν o χειρουργός Tyrell Gray, περιέγραψε πάνω από 100 περιστατικά με ραχιαία αναισθησία
σε μια δημοσίευση 14 σελίδων στο Lancet, ενώ η πρώτη αναφορά ιεροκοκκυγικής αναισθησίας στα
139

παιδιά αφορούσε κυστεοσκοπήσεις και έγινε από την Meredith Campbell στο αμερικανικό Journal
of Urology το 1933. Η χρήση των τεχνικών έγινε συχνότερη τις δεκαετίες των 50-60 για να γίνουν
μαζικότερες μετά τη δεκαετία του ’80.
Την τελευταία δεκαετία η χρήση των υπερήχων έχει δώσει ώθηση στους περιφερικούς
αποκλεισμούς. Την περίοδο 1993-94 σε σύνολο 24409 περιοχικών τεχνικών που καταγράφηκαν σε
Γαλλικά νοσοκομεία το 38% ήταν περιφερικοί αποκλεισμοί, ενώ σε αντίστοιχη καταγραφή την
περίοδο 2005-2006 οι περιφερικοί είχαν φτάσει το 66% (μελέτες ADARPEF).
Γιατί να κάνουμε περιοχικές τεχνικές στα παιδιά
Το αναισθητικό πλάνο που στηρίζει την αναλγησία στην περιοχική και όχι στα ενδοφλέβια
οπιοειδή φαίνεται να παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα οφέλη:
•

Προσφέρει ικανή αναλγησία με λιγότερη μετατροπή της διάθεσης και ψυχολογίας
καταλήγοντας μετεγχειρητικά σε ξύπνια συνεργάσιμα παιδιά.

•

Μπορεί να αντικαταστήσει τα οπιοειδή όπου αυτά έχουν μεγαλύτερο ρίσκο αναπνευστικής
καταστολής (νεογνά πρόωρα).

•

Πρόωρα νεογνά φάνηκαν να παρουσιάζουν μικρότερο ρίσκο μετεγχειρητικής άπνοιας (GAS
study 2015: μελέτη ραχιαίας έναντι γενικής αναισθησίας).

•

Υπερτερεί σε παιδιά με χρόνιο πόνο και ανοχή στα οπιοειδή.

•

Ενδείκνυται σε παθήσεις (αναπνευστικές, καρδιακές, νευρομυικές) όπου η γενική αναισθησία
έχει μεγάλη νοσηρότητα.

•

Κατορθώνει καταστολή της νευροενδοκρινικής απάντησης στο stress (γλυκόζη, κατεχολαμίνες,
ACTH) με μικρές δόσεις. Στο νεογνό για παράδειγμα επιτυγχάνεται χειρουργική αναλγησία με
συνήθεις δόσεις 1-5 γ/kg fentanyl και αιμοδυναμική σταθερότητα στα επώδυνα με 5-10 γ/kg. Η
καταστολή της απάντησης στο stress απαιτεί 25-50 γ/kg, δόσεις που σπάνια δίνονται
διεγχειρητικά.

•

Επιτρέπει τη μείωση του βάθους της αναισθησίας με αποτέλεσμα δυνατότητα διατήρησης
αεραγωγού χωρίς διασωλήνωση, με αυτόματη αναπνοή, γρηγορότερη διακίνηση αλλά και της
μείωσης έκθεσης του αναπτυσσόμενου εγκέφαλου σε πιθανούς νευροτοξικούς παράγοντες
όπως είναι τα αναισθητικά (NMDA και GABA αγωνιστές).

•

Ακόμα και οι κεντρικοί αποκλεισμοί παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αιμοδυναμική σταθερότητα.
Δεν χρειάζεται εξάλλου φόρτιση με υγρά ή αγγειοσυσπαστικά (πιθανώς λόγω του μικρότερου
ποσοστού αίματος στα κάτω άκρα ή τη δυνατότητα των αγγείων να αντιρροπούν το
συμπαθητικό αποκλεισμό).

•

Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν μείωση απώλειας αίματος και καλύτερες συνθήκες
χειρουργικού πεδίου με τη χρήση περιοχικής (μελέτες σε χειλεοσχιστίες, αμυγδαλεκομές,
υποσπαδίες).

•

Επιτρέπει γρηγορότερη επαναλειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα σε σχέση με τα οπιοειδή

•

Βελτιώνει λόγω αγγειοδιαστολής την σπλαχνική αιμάτωση σε χειρουργεία πχ νεκρωτικής
εντεροκολίτιδας, γαστροσχιστίας.

•

Προσφέρει πιθανή βελτίωση της φλεγμονώδους απάντησης από τα τοπικά αναισθητικά.
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Ασφάλεια στην περιοχική παιδοαναισθησία
Το είδος των επιπλοκών της περιοχικής αναισθησίας δεν έχει διαφορές σε παιδιά και ενήλικες.
Η συχνότητα των σοβαρών επιπλοκών όμως φαίνεται να είναι μικρότερη στον παιδιατρικό
πληθυσμό, γεγονός που σύμφωνα με πολλούς συγγραφείς, συνηγορεί τη χρήση τους.
Οι επιπλοκές ήταν σπάνιες και παρόμοιες και στις δύο μεγάλες μελέτες των γαλλόφωνων
παιδιατρικών νοσοκομείων ADARPEF. Συχνότερα συμβαίνουν επιπλοκές σε βρέφη ηλικίας <6
μηνών σε σύγκριση με τα μεγαλύτερα παιδιά και εκεί συστήνεται μεγαλύτερη προσοχή και
εμπειρία. Οι κεντρικοί αποκλεισμοί έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης επιπλοκών. Η
πρόσφατη μελέτη του ADARPEF καταγράφει μια πολύ χαμηλή συνολική νοσηρότητα για
περιφερικά μπλοκ, σχεδόν 6 φορές χαμηλότερη από αυτή της κεντρικής περιοχικής αναισθησίας.
Στις Βρετανικές ανασκοπήσεις έχουν αναφερθεί μεμονωμένες σοβαρότερες επιπλοκές όπως
ένα επεισόδιο μόνιμου υπολειμματικού νευρολογικού ελλείμματος σε ένα παιδί ηλικίας 3 μηνών,
δύο επισκληρίδια αποστήματα, ένα επεισόδιο μηνιγγίτιδισμού, και ένα σφάλμα φαρμάκου που έχει
ως αποτέλεσμα το σύνδρομο cauda equina.
Στην βάση δεδομένων αμερικάνικων νοσοκομείων για την περιoχική αναισθησία στα παιδιά
(PRAN) δεν καταγράφηκαν νευρικές βλάβες από κανενός τύπου αποκλεισμό παρά μόνο μια
περίπτωση παροδικής δυσαισθησίας μετά από ισχιακό μπλοκ που επιλύθηκε εντός 6 μηνών.
Έχουν αναφερθεί μεγάλες αναδρομικές μελέτες λοιμώξεων των καθετήρων περιοχικής σε δύο
σειρές παιδιών. Ο κύριος παράγοντας κινδύνου είναι οι ασθενείς με μακροχρόνια τοποθέτηση
καθετήρα (>3 ημέρες) καρκίνος ή σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας.
Κανόνες ασφάλειας
Η ασφάλεια στην παιδιατρική περιοχική αναισθησία διασφαλίζεται όταν οι γενικοί κανόνες
τηρούνται. Όπως και στους ενήλικες, η επιβεβαίωση του ασθενούς, του σημείου του χειρουργείου
και της πλευράς (στους περιφερικούς) πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν την είσοδο οποιασδήποτε
βελόνας. Το πλήρες monitoring είναι απαράβατη προϋπόθεση ασφάλειας.
Πριν το block
Όπως και στους ενήλικες, η επιβεβαίωση του ασθενούς, του σημείου του χειρουργείου και της
πλευράς (στους περιφερικούς) πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν την είσοδο οποιασδήποτε βελόνας. Το
πλήρες monitoring είναι απαράβατη προϋπόθεση ασφάλειας.
Ο βακτηριακός αποικισμός επισκληρίδιων και caudal καθετήρων στα παιδιά εμφανίζεται σε
ποσοστό 6-35%. Οι θετικοί κατά Gram οργανισμοί είναι συνηθέστεροι, αν και μπορεί να συμβεί και
ο αρνητικός κατά Gram αποικισμός, ιδιαίτερα με τους caudal καθετήρες. Η άσηπτη τεχνική με
χλωρεξιδίνη 0,5% και πλήρης χειρουργική αντισηψία στην τοποθέτηση καθετήρων είναι αξιόπιστα
μέτρα πρόληψης.
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Πρόληψη επιπλοκών
Σε κάθε τμήμα που διεξάγονται περιοχικοί αποκλεισμοί πρέπει να είναι διαθέσιμο στο ψυγείο
intralipid 20% και αναρτημένο επιπλέον το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τοξικότητας από τοπικά
αναισθητικά. Σε περίπτωση καρδιαγγειακής κατάρριψης συστήνεται ΚΑΡΠΑ και χρήση intralipid
20% (πρωτόκολλο AAGBI) σε αρχική δόση 1.5 ml/kg σε 1 min (μέχρι 2 φορές με απόσταση 5 min)
και κατόπιν στάγδην 15 ml/kg/h (30ml/kg/h αν μετά από 5 min δεν έχει αποκατασταθεί η
σταθερότητα).
Η μείωση των δόσεων των τοπικών αναισθητικών αλλά και η επιβεβαίωση της θέσης της
βελόνας σε σχέση με ανατομικά σημεία που μπορεί να προκληθούν επιπλοκές είναι δυνατή με τη
χρήση υπερήχων.
Αμφιλεγόμενα ζητήματα στην παιδιατρική περιοχική αναισθησία
To 2015 η European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy και η American
Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine δημοσίευσαν κοινές οδηγίες (Επιπέδου
τεκμηρίωσης B) σχετικά με αμφιλεγόμενα ζητήματα στην παιδιατρική περιοχική αναισθησία. Τα
ερωτήματα αυτά αποτελούσαν για χρόνια σημείο τριβής ανάμεσα στα διάφορα κέντρα που
υιοθετούν τεχνικές περιοχικής ή και ανάμεσα στους αναισθησιολόγους και άλλες ειδικότητες (πχ
σύνδρομο διαμερίσματος).
Διεξαγωγή περιοχικών αποκλεισμών υπό γενική αναισθησία/ βαθιά καταστολή
• Η διεξαγωγή περιοχικών αποκλεισμών υπό γενική αναισθησία/βαθιά καταστολή σχετίζεται με
αποδεκτή ασφάλεια και πρέπει να θεωρείται ως το πρότυπο φροντίδας. Ο συνολικός κίνδυνος
επιπλοκών είναι 0,66% (95% CI, 0,6% ενώ ο κίνδυνος παράλυσης εκτιμάται σε 0
• Παρά την καθησυχαστική ασφάλεια των περιοχικών αποκλεισμών υπο γενική αναισθησία/ βαθιά
καταστολή ενδέχεται να εμφανιστούν σοβαρές επιπλοκές. Σε περίπτωση απροσδόκητου κλινικού
αποτελέσματος, ιδιαίτερα μη αναμενόμενου κινητικού αποκλεισμού μετά από

περιφερικού,

απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας για νευρολογικό τραυματισμό και πρέπει να λαμβάνονται
χωρίς καθυστέρηση κατάλληλα διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα.
Χρήση Test Dose για την ανίχνευση ατυχηματικής ενδαγγειακής έγχυσης
• Η τοξικότητα από τοπικά αναισθητικά που μπορεί να προκληθεί από ατυχηματική ενδαγγειακή
χορήγηση μπορεί να προληφθεί με χορήγηση test dose αδρεναλίνη 0,5 γ/kg όπου αναμένεται να
αυξήσει το ρυθμό αν η έγχυση γίνεται ενδαγγειακά κατά 10 b/min μέσα σε 1 min από τη
χορήγηση. Η απάντηση όμως μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με αναισθησία ή τη χορήγηση
ατροπίνης. Αρνητικό αποτέλεσμα μετά την ένεση μιας test dose, είναι καθησυχαστικό αλλά δεν
αποκλείει την ενδαγγειακή τοποθέτηση της βελόνας ή του καθετήρα. Λόγω της δυσκολίας
ερμηνείας μιας αρνητικής test dose, η χρήση της θα πρέπει να παραμείνει στη διακριτική
ευχέρεια. Οποιαδήποτε έγχυση τοπικού αναισθητικού πρέπει να πραγματοποιείται αργά, σε
μικρές δόσεις (0,1-0,2 mL/kg) και με διαλείπουσα αναρρόφηση και παρατήρηση της ανίχνευσης
του ΗΚΓ.
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• Οποιαδήποτε τροποποίηση του κύματος Τ ή του καρδιακού ρυθμού εντός 30 έως 90
δευτερολέπτων μετά test dose, θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ενδοφλέβια.
• Οι απεικονιστικές μέθοδοι (υπέρηχος, ακτινοσκόπηση) μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή ή
στην απεικόνιση τυχαίας ενδοαγγειακής τοποθέτησης βελόνας η αξία αυτών των τεχνικών δεν
έχει τεκμηριωθεί.
Τεχνική Lost of Resistance με ορό ή αέρα για τη διεξαγωγή επισκληριδίου αναισθησίας
• Η τρώση σκληράς στα παιδιά είναι μεν συχνότερη και η εντόπιση του χώρου δυσκολότερη όταν
χρησιμοποιείται ορός για την ανίχνευση του επισκληριδίου χώρου, αλλά η χρήση αέρα συνδέεται
με σοβαρές επιπλοκές όπως πίεση ρίζας, πνευμεγκέφαλο, τμηματική αναλγησία, παραισθησία,
φλεβική εμβολή αέρα.
Ο συνδυασμός αέρα και ορού αντιπροσωπεύει μια καλύτερη εναλλακτική λύση που θα
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο έγχυσης μεγάλης ποσότητας αέρα και θα μειώσει τον όγκο του
εγχυόμενου φυσιολογικού ορού. Αυτή η μέθοδος σχετίζεται επίσης με χαμηλό κίνδυνο για
ακούσια παρακέντηση της σκληρής μήτρας.
• Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα στα παιδιά για να προσδιοριστεί εάν η χρήση LOR με αέρα ή
ορό για την ανίχνευση του επισκληρίδιου χώρου θα έχει ως αποτέλεσμα κλινικά σημαντικές
διαφορές όσον αφορά την ασφάλεια, την ακρίβεια και την επακόλουθη αποτελεσματικότητα του
αποκλεισμού. Έτσι, και οι δύο προαναφερθείσες εναλλακτικές είναι αποδεκτές εάν διατηρηθεί ο
όγκος που εγχύθηκε στο ελάχιστο.
• Σε νεογνά και βρέφη, ο όγκος του αέρα που περιέχεται στη σύριγγα θα πρέπει να περιορίζεται σε
λιγότερο από 1 mL και η εγχύσεις αέρα δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται εάν έχουν γίνει πολλές
προσπάθειες εισόδου στον επισκληρίδιο χώρο
• Δεν επαρκούν τα στοιχεία για να τεκμηριωθεί η ασφάλεια του εγκεφάλου ακόμη και για μικρές
ποσότητες αέρα παρουσία μιας δεξιο- αριστερής καρδιακής επικοινωνίας
Σύνδρομο διαμερίσματος
• Δεν υπάρχουν τρέχουσες ενδείξεις ότι η χρήση τοπικών αναισθητικών αυξάνει τον κίνδυνο για
σύνδρομο διαμερίσματος ή καθυστερεί τη διάγνωσή του σε παιδιά.
• Είναι απαραίτητη μια ενημέρωση για αυτήν τη σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή με την οικογένεια
του ασθενούς και τη χειρουργική ομάδα προεγχειρητικά.
• Προτείνονται οι ακόλουθοι «κανόνες βέλτιστης πρακτικής» για τη μείωση ή αποφυγή του
κινδύνου συνδρόμου διαμερισμάτων σε παιδιά που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση με
περιεγχειρητική περιοχική αναισθησία: 1) single shot περιφερικοί/κεντρικοί αποκλεισμοί: 0,1%
έως 0,25% συγκεντρώσεις βουπιβακαΐνης, λεβοβουπιβακαΐνης ή ροπιβακαΐνης είναι λιγότερο
πιθανό να καλύψουν τον ισχαιμικό πόνο ή/και να προκαλέσουν μυϊκή αδυναμία από τα πιο
συμπυκνωμένα

διαλύματα,

2)

συνεχείς

εγχύσεις:

οι

συγκεντρώσεις

βουπιβακαΐνης,

λεβοβουπιβακαΐνης ή ροπιβακαΐνης πρέπει να περιορίζονται έως και 0,1%, 3) σε περιπτώσεις
ασθενών που έχουν χειρουργική επέμβαση στο κνημιαίο διαμέρισμα ή άλλες χειρουργικές
επεμβάσεις υψηλού κινδύνου για σύνδρομο διαμερίσματος, συνιστάται περιορισμός τόσο του
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όγκου όσο και της συγκέντρωσης στους ισχιακούς καθετήρες, 4) η χρήση επικουρικών
φαρμάκων πρέπει να είναι με προσοχή, διότι μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια και/ή το βάθος του
μπλοκ, 5) οι ασθενείς υψηλού κίνδυνου πρέπει να έχουν την κατάλληλη αναισθησιολογική
παρακολούθηση μετεγχειρητικά για να αποτρέψουν την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών σημείων και
συμπτωμάτων και 6) εάν υπάρχει υποψία για σύνδρομο διαμερίσματος, πρέπει να αξιολογούνται
επειγόντως οι μετρήσεις της πίεσης του διαμερίσματος.
ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Τοπικά αναισθητικά στο παιδί
Φαρμακοκινητική
Σε βρέφη, τα τοπικά αναισθητικά έχουν μεγαλύτερο όγκο κατανομής Vd, χαμηλότερη
κάθαρση (Cl), και υψηλότερο ελεύθερο, μη δεσμευμένο πρωτεϊνικό κλάσμα (λόγω μειωμένων
επιπέδων α 1-όξινης γλυκοπρωτεΐνης που δεσμεύει τα τοπικά αναισθητικά).
Ο μεγαλύτερος όγκος κατανομής αντισταθμίζει την αυξημένη πιθανότητα τοξικότητας που
προκαλείται από το μεγαλύτερο ελεύθερο κλάσμα. Αυτό σημαίνει ότι οι δόσεις ανά κιλό που
χρησιμοποιούνται σε μη συνεχείς αποκλεισμούς δε διαφέρει σε παιδιά και σε ενήλικες.
Η φαρμακοκινητική για συνεχή έγχυση είναι πιο περίπλοκη και πρέπει να ληφθεί υπόψη η
ωρίμανση του μεταβολισμού. Το CYP1A2 που μεταβολίζει τη ροπιβακαίνη είναι ανώριμο πριν από
την ηλικία των 4 έως 7 ετών, ενώ το CYP3A4/7, το οποίο μεταβολίζει τη λεβοβουπιβακαϊνη, έχει
πλήρη ενζυματική ικανότητα έως την ηλικία ενός έτους. Δυστυχώς, καμία καλά σχεδιασμένη μελέτη
δεν συγκρίνει τα δύο τοπικά μόρια αναισθησίας. Πολλοί συγγραφείς συστήνουν μείωση κατά 30%
των δόσεων συνεχούς έγχυσης σε παιδιά <6μηνών.
Φαρμακοδυναμική
Σε νεογνά και βρέφη, οι νευρικές ίνες είναι λεπτότερες, έχουν λιγότερη μυελίνη και οι κόμβοι
του Ranvier βρίσκονται πιο κοντά ο ένας στον άλλο.
Χαμηλότερες

συγκεντρώσεις

τοπικών

αναισθητικών

συγκριτικά

με

αυτές

που

χρησιμοποιούνται σε ενήλικες είναι κλινικά αποτελεσματικές σε παιδιά (πχ ροπιβακαΐνη 0,2%,
λεβοβουπιβακαΐνη 0.125-0.25%).
Η έναρξη ενός αποκλεισμού γίνεται πιο γρήγορα, αλλά η διάρκεια είναι μικρότερη.
Συμληρωματικά φάρμακα στο παιδί
Διάφοροι παράγοντες χρησιμοποιούνται συχνά για την παράταση της διάρκειας της αναλγησίας.
• Η αδρεναλίνη (5 μg / ml διάλυμα 1/200 000) μειώνει τη Cmax της βουπιβακαΐνης, χωρίς να
επηρεάζεται ο χρόνος έως τη μέγιστη συγκέντρωση. Σε βρέφη <6 μηνών συνίσταται 2,5 γ/ml)
1/400 000 επινεφρίνη. Εντούτοις, το φάρμακο είναι λιγότερο αποτελεσματικό με τα S - (-) εναντιομερή μακράς δράσης (ροπιβακαΐνη and λεβοβουπιβακαΐνη) και έχει περιορισμένη χρήση
με αυτά τα διαλύματα. Επίσης στην περίπτωση ατυχηματικής ενδονευρικής χορήγησης μεγεθύνει
τη βλάβη.
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• Η κλονιδίνη 1-2 γ/kg παρατείνει τη διάρκεια των κεντρικών και περιφερικών αποκλεισμών και
ενισχύει επίσης την αποτελεσματικότητα αραιωμένων παραγόντων μακράς δράσης (π.χ., 0.1%
ροπιβακαϊνης). Σε δόσεις μεγαλύτερες από 2 γ/kg μπορεί να οδηγήσει σε υπόταση. Η κλονιδίνη
σε βρέφη <3 μηνών επειδή μπορεί να προκαλέσει άπνοια.
• Ο νεότερος α2 αγωνιστής δεξμεδετομιδίνη προκαλεί τεκμηριωμένη παράταση αναλγησίας σε
κεντρικούς αποκλεισμούς στα παιδιά έως και 8 ώρες ενώ συστήνεται από πολλούς επίσης στους
περιφερικούς αποκλεισμούς.
• Η S (+) κεταμίνη ελεύθερη από συντηρητικά προτιμάται επειδή είναι λιγότερο τοξική για τις
νευρικές δομές από ότι το ρακεμικό μίγμα. Ωστόσο, οι περισσότεροι συγγραφείς συνιστούν την
αποφυγή της χρήσης κεταμίνης λόγω της πιθανής τοξικότητάς της.
• H δεξαμεθαζόνη σε δόσεις 0.1mg/kg έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη βελτίωση και
παράταση caudal αποκλεισμών στα παιδιά. Οι επιπλοκές από τα κορτικοειδή είναι θεωρητικά η
επιμόλυνση,

καθυστέρηση

επούλωσης

και

υψηλό

σάκχαρο

στο

αίμα

ωστόσο

οι

χρησιμοποιούμενες δόσεις είναι μικρές και άπαξ. Η σημαντικότερη ανησυχία αφορά τη χρήση
κορτικοστεροειδών στον αναπτυσσόμενο νευρικό ιστό και η πιθανή νευροτοξικότητα. Τα
αποτελέσματα της caudal είναι συγκρίσιμα με της iv χορήγησης δεξαμεθαζόνης σε δόση 0.5
mg/kg, για το λόγο αυτό πολλοί συγγραφείς προτείνουν τη χρήση ενδοφλεβίως της
δεξαμεθαζόνης για συμπληρωματικό φλαρμακο στην caudal.
• Τα οπιοειδή χρησιμοποιούνται συχνά ως πρόσθετα για την επισκληρίδια. Μετά από ηλικία 6-9
μηνών, η προσθήκη οπιοειδών στα τοπικά αναισθητικά επιμηκύνει την επισκληρίδιο αναλγησία
για έως και 24 ώρες. Όταν χρησιμοποιούνται υδρόφοβοι παράγοντες (φεντανύλη, σουφεντανίλη)
πρέπει ο αποκλεισμός να γίνεται στο επίπεδο όπου θα εμφανιστεί ο πόνος. Η μορφίνη χωρίς
συντηρητικά επεκτείνεται κεφαλικά και μπορεί να τοποθετηθεί σε χαμηλότερο επίπεδο. Η bolus
δόση της μορφίνης είναι 25-30 γ/kg στον επισκληρίδιο χώρο, η οποία ακολουθείται από συνεχή
έγχυση 1 γ/kg/h. Όταν η συνεχής επισκληρίδια χορήγηση φεντανύλης συνδυάζεται με τα τοπικά
αναισθητικά, οι δόση είναι 0.2 γ/kg/h.
Αποκλεισμοί – Τεχνικές - Δόσεις
Αν και ο υπέρηχος έχει πολλούς υποστηρικτές και στους κεντρικούς αποκλεισμούς η χρήση
του στους κεντρικούς αποκλεισμούς προτείνεται αλλά δεν αποτελεί αντικείμενο ισχυρή σύστασης
όπως συμβαίνει με τους περιφερικούς. Ασάφεια υπήρχε όσον αφορά τις δόσεις ιδιαίτερα στους
αποκελισμούς πεδίου όπου συχνά οι συγγραφείς επαναλάμβαναν τις δόσεις που δίνονταν σε αυτούς
με οδηγά σημεία. Όπως φάνηκε στις βάσεις δεδομένων οι δόσεις κατέληγαν να είναι πάνω από τα
επιτρεπτά για το βάρος όρια ιδιαίτερα σε αμφοτερόπλευρους αποκλεισμούς. Άλλο αδιευκρίνιστο
θέμα αποτελούσαν τα συνοδά αναλγητικά μιας και αναπτυσσόμενος νευρικός ιστός είναι πιο
ευάλωτος σε πιθανή αποπτωτική νευροτοξική δράση.
To 2018 η European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy και η American
Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine δημοσίευσαν κοινές οδηγίες σχετικά τις δόσεις
στην παιδιατρική περιοχική αναισθησία και τα συμπληρωματικά φάρμακα.
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Κεντρικοί αποκλεισμοί
Υπάρχουν ανατομικές και φυσιολογικές διαφορές ενήλικα-παιδιού που μπορεί να επηρεάσουν
την περιοχική αναισθησία στα νεογνά και ο αναισθησιολόγος οφείλει να γνωρίζει. Το τελικό άκρο
νωτιαίου μυελού βρίσκεται χαμηλότερα (νεογνά: Ο3-Ο4, μετά το πρώτο έτος στο Ο1). Η σκληρά
μήνιγγα φτάνει χαμηλότερα (νεογνά: Ι3-Ι4, 6 μηνών: Ι2, μετά το πρώτο έτος: Ι1). H οστεοποίηση των
λαγόνιων ακρολοφιών είναι καθυστερημένη. Η γραμμή Tuffier περνάει στο ύψος του Ο5-Ι1
διαστήματος αντί για το Ο4- Ο5.
Υπαραχνοειδής αναισθησία
Το ενδιαφέρον για τη μείωση της έκθεσης σε νευροτοξικούς παράγοντες της γενικής
αναισθησίας αναθέρμανε το ενδιαφέρον για την υπαραχνοειδή ανασθησία σε νεογνά και πρόωρα
(< 60 εβδομάδων μετα τη σύλληψη) για χειρουργεία κοιλίας (κήλη, πυλωρική στένωση). Η
πολυκεντρική μελέτη GΑS ωστόσο που συνέκρινε το νευρο-αναπτυξιολογικό προφίλ νεογνών που
έλαβαν είτε γενική ή ξυπνητή υπαραχνοειδή αναισθησία δεν έδειξε διαφορές δύο χρόνια μετά το
χειρουργείο. Έδειξε ωστόσο υπεροχή στη μείωση της μετεγχειρητικής άπνοιας σε σχέση με τη
γενική αναισθησία.
Η δόση/kg τοπικού αναισθητικού που απαιτείται για τον υπαραχνοειδή αποκλεισμό στα
νεογνά είναι έως και 5-10 φορές από αυτή που απαιτείται για τους ενήλικες για το ίδιο ύψος
δερμοτομικού αποκλεισμού. Επιπλέον, αυτή η σχετικά μεγαλύτερη δόση διαρκεί μόνο περίπου το
ένα τρίτο έως το μισό χρόνο από όσο στον ενήλικα.
Δόσεις


Η τετρακαΐνη 0,5% σε δεξτρόζη 5% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπαραχνοειδή αναισθησία:
0,13 mL/kg (δηλ. 1 mg/kg) σε βρέφη βάρους κάτω των 4 kg και 0,07 mL/kg (δηλαδή 0,5
mg/kg) σε βρέφη που ζυγίζουν περισσότερο από 4 kg.



Η συνιστώμενη δοσολογία για υπερβαρική βουπιβακαΐνη είναι 1 mg/kg 0,5% σε παιδιά με
βάρος μικρότερο από 5 kg, 0,4 mg/kg σε παιδιά 5 έως 15 kg και 0,3 mg/kg σε παιδιά με βάρος
άνω των 15 kg.



Ραχιαία αναισθησία με ροπιβακαϊνη μπορεί να πραγματοποιηθεί σε παιδιά με μία δόση των 0,5
mg/kg.

Ιεροκοκκυγική (Caudal) αναισθησία
Ο ιεροκοκκικός σύνδεσμος καλύπτει βάση του ιερού οστού και εμφανίζεται ως μια σχετικά
παχιά γραμμική υπερηχογενής ζώνη που κλίνει προς τα κάτω.
Το ιερό σχίσμα αναγνωρίζεται ως ο υποηχογενής χώρος που βρίσκεται μεταξύ της ράχης του
ιερού και της ραχιαίας πλευράς της πυελικής επιφάνειας του ιερού. Στα νεογνά και βρέφη < 6
μηνών η χόνδρινη υφή του σκελετού επιτρέπει ορατότητα σε όλες τις ανατομικές δομές. Σε
μεγαλύτερα παιδιά όπου η οστεοποίηση έχει προχωρήσει στη μέση γραμμή, μπορεί να είναι
αναγκαία η παράμεση τοποθέτηση του ηχοβολέα που επιτρέπει την εκτίμηση της πρόσθιας (προς
την κοιλιά) κίνησης της σκληράς μήνιγγας κατά τη διάρκεια της έγχυσης του υγρού, αλλά δεν θα
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επέτρεπε την προβολή της βελόνας σε πραγματικό χρόνο. Η ροπιβακαΐνη 0,2% (2 mg / mL) ή η
λεβοβουπιβακαΐνη/η βουπιβακαΐνη 0,25% (2,5 mg/mL) συνιστάται για την απόδοση των στα παιδιά
και δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mg/kg ροπιβακαΐνης ή 2,5 mg/kg βουπιβακαΐνης ή
λεβοβουπιβακαΐνης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και καθετήρας με την προώθηση 2-3 cm ή 1-2
δερμοτόμια κεφαλικότερα της τομής. Πολλοί συγγραφείς συστήνουν επίσης τη δημιουργία
υποδόριου «τούνελ» για την ελαχιστοποίηση των επιμολύνσεων. Στα μικρά παιδιά η προώθηση
μπορεί να γίνει ελεύθερα μέχρι και το θωρακικό επίπεδο. Συστήνεται η ακτινοσκοπική (με μικρή
ποσότητα σκιαγραφικού) επιβεβαίωση της θέσης σε αυτή την περίπτωση. Μελέτη με διακρανιακό
Doppler έδειξε παροδική μείωση εγκεφαλικής αιματικής ροής σε δόσεις caudal 1.5 mL/kg.
Δόσεις
Σύμφωνα με το δοσολογικό σχήμα κατά Armitage:
 0.5 mL/kg επιτυγχάνει αποκλεισμό των ιερών δερμοτομίων
 mL/kg επιτυγχάνει αποκλεισμό των ιερών και οσφυϊκών δερμοτομίων
 1.25 mL/kg επιτυγχάνει μέσο θωρακικό αποκλεισμό.
Σύμφωνα με το δοσολογικό σχήμα κατά Takasaki:
 Όγκος Τοπικού αναισθητικού(mL) = 0.05 mL/kg/ δερμοτομίων.
 Η ροπιβακαΐνη 0,2% (2 mg / mL) ή η λεβοβουπιβακαΐνη / η βουπιβακαΐνη 0,25% (2,5 mg / mL)
συνιστάται ση διεξαγωγή caudal αποκλεισμών στα παιδιά. Η δόση πρέπει να υπερβαίνει τα 2
mg/kg ροπιβακαΐνης ή 2,5 mg/kg βουπιβακαΐνης ή λεβοβουπιβακαΐνης. Προτιμάται αραίωση της
συγκεντρωσης του τοπικού αναισθηστικού όταν ο όγκος που απαιτείται για την κάλυψη των
δερμοτομίων καταλήγει σε μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη δόση με τις παραπάνω
συγκεντρώσεις.
Επισκληρίδιος αναισθησία
Στα παιδιά ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάζει καθώς διατίθενται βελόνες Tuohy: 18G (10cm),
18G (8cm) με διαστήματα 0.5cm, 20G (8cm) για βρέφη <5kg
Το βάθος του επισκληρίδιου χώρου σε σχέση με το δέρμα είναι μικρότερο συγκριτικά με
ενήλικα. Φόρμουλες που μπορούν να μας δώσουν μια εκτίμηση του βάθους του χώρο είναι:
 6μ – 10 ετών: 1mm/kg
 Βάθος (cm): 1+0.15x ηλικία (έτη)
 Βάθος (cm): ΒΣ X 0.8 + 0.05
 νεογνά: 1 cm (0.4-1.5cm)
Η χρήση υπερήχου επίσης μπορεί να διευκολύνει την εντόπιση του ωχρού συνδέσμου.
Ο όγκος διαλύματος ανά δερμοτόμιο αποκλεισμού δίνεται από τις παρακάτω εκτιμήσεις:
 < 10 ετών υπολογισμός ανά kg V (σε mL)= 0.04ml/kg
 > 10 ετών υπολογισμός ανά χρόνο ζωής V (σε mL)= 1/10 x (έτη)
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Η συνεχής έγχυση συστήνεται να μην ξεπερνά τα 0.4 mg/kg/hr βουπι/λεβοβούπι/ροπιβακαΐνης (με 30% μείωση σε παιδιά <6 μηνών).
Δόσεις
Ομοίως με την caudal αναισθησία, η χρήση της ροπιβακαΐνης 0,2% ή της λεβοβουπιβακαΐνης
/ της βουπιβακαΐνης 0,25% είναι συχνή για οσφυϊκή ή θωρακική επισκληρίδιο σε παιδιά. Μια δόση
0,5 mL/kg χρησιμοποιείται συνήθως για οσφυϊκή αρχική φόρτιση (0,3 mL/kg θωρακική
επισκληρίδιο αρχική φόρτιση) και 0,25 mL/kg για “top up” προκειμένου να επιτευχθεί
περιεγχειρητική αναλγησία.
• Η εφάπαξ δόση των τοπικών αναισθητικών για οσφυϊκή ή θωρακική επισκληρίδιο σε παιδιά
δεν πρέπει να υπερβαίνει τη δόση των 1,7 mg/kg ροπιβακαΐνης, βουπιβακαΐνης ή
λεβοβουπιβακαΐνης.
• Για τη συνεχή επισκληρίδιο αναισθησία με βουπιβακαΐνη /λεβοβουπιβακαΐνη / ροπιβακαΐνη η
δόση μπορεί να είναι 0,2 mg/kg/h για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 μηνών, 0,3 mg/kg/h για παιδιά
μεταξύ 3 μηνών και 1 έτους και 0,4 mg/kg/h ή παιδιά άνω των 1 έτους.
• Για τη συνεχή επισκληρίδιο αναισθησία με χλωροπροκαΐνη η δόση μπορεί να είναι 0,2 mg/kg/h
για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 μηνών, 0,3 mg/kg/h για παιδιά μεταξύ 3 μηνών και 1 έτους και 0,5
mg/kg/h για παιδιά άνω των 1 έτους.
Περιφερικοί αποκλεισμοί
Για τους περιφερικούς αποκλεισμούς στα παιδιά επιλέγουμε επίσης γενική αναισθησία ή
βαθιά καταστολή και αραιά διαλύματα (0.2-0.25 % ροπι/λεβοβούπι/βούπι-βακαΐνη). Προτιμάται ο
υπέρηχος έναντι τυφλών μεθόδων ή νευροδιεγέρτη προκειμένου να αυξάνεται το ποσοστό
ασφάλειας αλλά και επιτυχίας του αποκλεισμού. Οι linear κεφαλές μικρής διεισδυτικότητας, υψηλής
ανάλυσης καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό των αποκλεισμών καθώς οι δομές είναι επιφανειακές
στο μικρό ασθενή.
Το μικρότερο μέγεθος του παιδιού και η γειτνίαση των δομών μεταξύ τους επιβάλουν
προσοχή στο χειρισμό προκειμένου να αποφευχθούν επιπλοκές. Προτιμάται η in-plane τεχνική που
επιτρέπει την πλήρη ορατότητα της βελόνας. Η πίεση που ασκεί ο χειριστής με τον ηχοβολέα θα
πρέπει να είναι η ελάχιστη καθώς οι φλεβικές δομές συμπιέζονται με την πίεση εξαφανίζονται από
το πεδίο και αυξάνεται η πιθανότητα ενδαγγειακής χορήγησης τοπικού αναισθητικού. Οι δόσεις των
τοπικών αναισθητικών ποικίλουν και εφόσον είναι ορατή η περιβρόγχιση του νεύρου από το τοπικό
αναισθητικό μπορεί να μειωθούν στο ελάχιστο.
Δόσεις
 Οι συνιστώμενες δόσεις βουπιβακαΐνης, ή ροπιβακαΐνης για περιφερικούς αποκλεισμούς τόσο
των άνω άκρων (π.χ. μασχαλιαίοι, υπερκλείδιοι, υποκλείδιοι, διασκαληνικοί) όσο και των κάτω
άκρων (μηριαίοι, ισχιακοί, καναλιού προσαγωγών, ιγνυακού βόθρου) με υπέρηχο σε παιδιά είναι
0,5 έως 1,5 mg / kg.
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 Οι συνιστώμενες δόσεις βουπιβακαΐνης, ή ροπιβακαΐνης για αποκλεισμούς πεδίου (θήκη ορθού
κοιλιακού, TAP block, fasia iliaca) είναι 0,25 έως 0,75 mg/kg.
 Οι συνιστώμενες δόσεις βουπιβακαΐνης, ή ροπιβακαΐνης για συνεχείς εγχύσεις τόσο νευρικών
αποκλεισμών άνω/κάτω άκρων όσο και πεδίου είναι 0,1 έως 0,3 mg/kg/h.
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση των συμπληρωματικών φαρμάκων
Οι οδηγίες (2018) που έχουν δημοσιευθεί συστήνουν για τα συμπληρωματικά φάρμακα στους
κεντρικούς αποκλεισμούς:
• Η κλονιδίνη (1-2 μg/kg) και η μορφίνη (10-30 μg/kg) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
υπαραχνοειδώς για την παράταση της διάρκειας του αποκλεισμού της caudal στα παιδιά. Επειδή
τα δεδομένα τοξικότητας είναι πολύ περιορισμένα στα παιδιά, η δόση που χρησιμοποιείται
πρέπει να είναι η ελάχιστα απαραίτητη για την επίτευξη των οφελών και την ελαχιστοποίηση των
πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.
• Η ρακεμική κεταμίνη (0,5 mg / kg) και η S-κεταμίνη έχουν χρησιμοποιηθεί σε κεντρικούς
αποκλεισμούς στα παιδιά. Παρ 'όλα αυτά, η κεταμίνη δεν συνιστάται για υπαραχνοειδή χρήση σε
νεογνά και βρέφη λόγω του πιθανής αποπτωτικής δράσης στον νωτιαίο μυελό. Επειδή τα
δεδομένα τοξικότητας είναι πολύ περιορισμένα στα παιδιά, η δόση που χρησιμοποιείται πρέπει
να είναι η ελάχιστα απαραίτητη για την επίτευξη των οφελών και την ελαχιστοποίηση των
πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών.
• Η δεξμεδετομιδίνη έχει χρησιμοποιηθεί για την παράταση της μετεγχειρητικής αναλγησίας όταν
χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα στους κεντρικούς αποκλεισμούς (πχ caudal). Επειδή τα
δεδομένα τοξικότητας είναι πολύ περιορισμένα στα παιδιά, η δόση που χρησιμοποιείται θα
πρέπει να είναι ελάχιστα απαραίτητη.
• Παρόλο που τα συνθετικά οπιοειδή (π.χ. φεντανύλη και σουφεντανύλη) είναι κοινά ως
επικουρικά στη επισκληρίδιας αναλγησίας των ενηλίκων, επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη
ενδείξεων ότι τα συνθετικά οπιοειδή παράγουν οποιοδήποτε σχετικό αποτέλεσμα όταν
χρησιμοποιούνται επικουρικά στην caudal αναλγησία. Η φεντανύλη δεν ενισχύει την επίδραση
ούτε της βουπιβακαΐνης ούτε της ροπιβακαΐνης επισκληριδίως.
• Τα κορτικοστεροειδή (π.χ. δεξαμεθαζόνη) έχουν χρησιμοποιηθεί σε μικρές μελέτες σε
παιδιατρικούς ασθενείς επικουρικά. Με βάση τα τρέχοντα κλινικά στοιχεία, δεν συνιστάται τη
χρήση κορτικοστεροειδών στους κεντρικούς αποκλεισμούς στα παιδιά.
Οι οδηγίες (2018) που έχουν δημοσιευθεί συστήνουν για τα συμπληρωματικά φάρμακα στους
περιφερικούς αποκλεισμούς:
• Οι αγωνιστές άλφα-2 αδρενοϋποδοχέων (π.χ. δεξμεδετομιδίνη) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
συμπλήρωμα για την παράταση της διάρκειας των αποκλεισμών των περιφερικών νεύρων στα
παιδιά. Επειδή τα δεδομένα τοξικότητας είναι πολύ περιορισμένα στα παιδιά, η δόση που
χρησιμοποιείται πρέπει να είναι η ελάχιστα απαραίτητη για την επίτευξη των οφελών και την
ελαχιστοποίηση των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ – ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΜΕΡΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Μαλισιώβα ΑΝΝΑ

PAEDIATRIC DAY CASE SURGERY AND ADMINISTRATION OF SEDATION IN CHILDREN
AWAY FROM THE OPERATION ROOM
Paediatric day surgery is a significant percentage of peadiatric anaesthesia cases around 6070%. Increasingly more complex surgeries are being carried out on more children. The benefits to the
child and parent include less disruption to daily routines and fewer psychological and emotional
effects than an overnight stay would incur. The use of day case services improves efficiency and is
more cost effective for the hospitals. The close cooperation of the surgeon, anaesthesiologist and
parents is indispensable. Healthy children, children with mild systemic disease or stable chronic
disease can benefit from day case. Ex-preterm neonates, children with obstructive sleep apnea,
predicted difficult airway and extreme obesity are absolute contraindications. The surgery should not
involve body cavity, cause blood loss and should be followed by mild to moderate pain easily managed
by analgesics p. os or regional blockade, permit early feeding and easy parent care at home.
Optimization of preoperative hydration, pain management and prevention of postoperative nausea and
vomiting are the important factors to successful day case surgery. Good psychological preparation and
parental presence in combination with a short-acting oral sedative as midazolam ensures smooth
induction. Supraglottic airway devices (SAD) are mostly preferred.
Anaesthesia is maintained through inhalational drugs or TIVA. Intraoperative use of opioids are
limited to avoid the inevitable PONV. Aggressive PONV prophylaxis is required with ondansetron and
dexamethasone. Paracetamol and NSAIDs are prescribed for postoperative analgesia at home. 24
hours telephone communication with care givers should be encouraged. Administering sedation
outside the operating room requires strict criteria of equipment and staffing. One should have in mind
the several degrees of sedation and anaesthesia and use the drugs with caution according to the needs
of the procedure. The ped-PADSS score is used for the discharge of children.
Keywords: pediatric, day-case surgery, anaesthesia, sedation

Οι επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας υπό αναισθησία στα παιδιά έχουν αρχίσει εδώ και 100
χρόνια, η χρήση όμως νεότερων αναισθητικών και χειρουργικών τεχνικών αλλά και φαρμάκων
αυξάνει συνεχώς το ποσοστό ώστε τείνει να ξεπεράσει το 70% του συνόλου των παιδιατρικών
χειρουργικών επεμβάσεων.
Οι επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας είναι ευρύτατα αποδεκτές λόγω της εύκολης επανόδου
του παιδιού στην καθημερινότητά του, της μη απώλειας εργάσιμων ημερών των γονέων, την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου νοσοκομειακών λοιμώξεων ενώ συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση
του υγειονομικού κόστους.
Η χορήγηση αναισθησίας σε υγιή παιδιά για εκλεκτικές και σχετικά απλές χειρουργικές
επεμβάσεις μπορεί να λάβει χώρα σε μη ειδικά κέντρα τα οποία θα πρέπει να έχουν προσδιορίσει το
είδος και το όριο των επεμβάσεων που μπορούν να υποστηρίξουν. Αντίθετα παιδιά με
συννοσηρότητες, βρέφη και παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε ειδικά
κέντρα τα οποία να διαθέτουν ΜΕΘ παιδιών.
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Τα Νοσοκομεία που υποδέχονται παιδιά θα πρέπει να τα φιλοξενούν σε ειδικά τμήματα. Δεν
θα πρέπει τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με ενήλικες στην Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας, στον
χώρο υποδοχής των χειρουργείων ή στην Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (ΜΜΑΦ). Ο
σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική μελέτη των χώρων αυτών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν τις
ιδιαίτερες φυσικές, συναισθηματικές και ψυχοσωματικές ανάγκες των παιδιών και των εφήβων.
Οι αναισθησιολόγοι των Γενικών Νοσοκομείων τα οποία υποδέχονται παιδιά θα πρέπει να
είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από επίσημους φορείς συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης για την χορήγηση αναισθησίας και καταστολής στα παιδιά, την διαχείριση του
παιδιατρικού αεραγωγού και την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
Στα Γενικά Νοσοκομεία στα οποία εκτελούνται παιδοχειρουργικές επεμβάσεις ημερήσιας
νοσηλείας αλλά και διαγνωστικές εξετάσεις ή άλλες παρεμβάσεις υπό αναισθησία ή καταστολή, τα
αιματολογικά, βιοχημικά και ακτινολογικά εργαστήρια καθώς και τα τμήματα αιμοδοσίας και
φαρμακείου θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των παιδιών. Είναι
απαραίτητο να υπάρχουν υποστηρικτικές ειδικότητες όπως παιδίατροι αλλά και νευρολόγοι,
καρδιολόγοι, ενδοκρινολόγοι με γνώσεις και εμπειρία πάνω στον παιδιατρικό πληθυσμό.
Οι παιδοχειρουργικές επεμβάσεις που είναι κατάλληλες για ημερήσια νοσηλεία:
•

δεν εμπλέκουν κοιλότητα του σώματος,

•

δεν προκαλούν φυσιολογικές διαταραχές και απώλεια αίματος,

•

έχουν περιορισμένη διάρκεια (κάτω από δύο ώρες),

•

ακολουθούνται από ήπιο έως μέτριο πόνο ο οποίος αντιμετωπίζεται εύκολα με τη χορήγηση
αναλγητικών από το στόμα,

•

επιτρέπουν τη λήψη υγρών και τροφής μετά την επέμβαση

Αντενδείξεις για ημερήσια νοσηλεία:
Υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για ημερήσια νοσηλεία αλλά και καταστάσεις οι οποίες απαιτούν
αυξημένη επαγρύπνηση:
• Πρόωρο νεογνό
• Τελειόμηνο βρέφος κάτω του μήνα
• Τα νεογνά που έχουν γεννηθεί πριν την 36η εβδομάδα από τη σύλληψη κινδυνεύουν από άπνοια
μετά έκθεση σε γενικά αναισθητικά, κατασταλτικά-υπναγωγά και νευροληπτικούς παράγοντες
όπως η κεταμίνη, ακόμη και μετά χορήγηση περιοχικής αναισθησίας η οποία αποδίδεται σε
ανωριμότητα του ελέγχου της αναπνοής από το στέλεχος. Η ηλικία κατά την οποία ο κίνδυνος
άπνοιας μειώνεται στο 1% είναι 54 εβδομάδες μετά τη σύλληψη σε βρέφη που γεννήθηκαν την
35η εβδομάδα και 56 εβδομάδες μετά τη σύλληψη σε αυτά που γεννήθηκαν πριν την 32η
εβδομάδα.
• Αποφρακτική υπνική άπνοια Η υπνική άπνοια αποφρακτικής αιτιολογίας είναι σχετική
αντένδειξη και εξαρτάται από την εκτίμηση της βαρύτητάς της όπως και από την ηλικία του
παιδιού (< 3 ετών). Επίσης λαμβάνεται υπ όψιν ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η παρουσία
γναθοπροσωπικών ανωμαλιών και αναμενόμενου δύσκολου αεραγωγού. Σε επεμβάσεις
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αμυγδαλεκτομής τα κριτήρια παραμονής στο Νοσοκομείο εξάγονται και από τη μελέτη
πολυυπνογραφίας (δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας AHI ≥ 5, κατώτερο όριο οξυμετρίας ≤ 85%).
• Μη καλά ελεγχόμενη συστηματική νόσος όπως σακχαρώδης διαβήτης ή βρογχικό άσθμα.
• Μεταβολικά νοσήματα
• Δρεπανοκυτταρική αναιμία
• Σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες
• Μη υπεύθυνος γονέας ή κηδεμόνας για τη φροντίδα του παιδιού στο σπίτι, κακές οικογενειακές
συνθήκες ή δυσκολία επικοινωνίας.
• Απόσταση κατοικίας μεγαλύτερη της 1 ώρας
Επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας ανά ειδικότητα
ΩΡΛ

Μυριγγοτομή, αδενοτομή, αμυγδαλεκτομή, βραγχιακές κύστεις,
ενδοσκοπική επέμβαση κόλπων,

Οφθαλμολογία

Στραβισμός, ατρησία ρινοδακρυϊκού πόρου, καταρράκτης

Γαστρεντερολογία

Ενδοσκοπήσεις

Γενική Παιδοχειρουργική και
Ουρολογία

Υδροκήλη, βουβωνοκήλη, κρυψορχία, απλός υποσπαδίας,
κυστεοσκόπηση, φίμωση, βιοψίες

Πλαστική Χειρουργική

Λαγώχειλο και κάποιες μορφές λυκοστόματος, τοποθέτηση
δερματικών μοσχευμάτων, ωτοπλαστική, ρινικό διάφραγμα

Ορθοπεδική

Αφαίρεση υλικών, τοποθέτηση γύψου, διαδερμική τενοντοτομή,
οστικές κύστεις, αρθροσκόπηση

Γναθοχειρουργική και
Οδοντιατρική

Εξαγωγές δοντιών, εξαίρεση κύστεων γνάθου, βιοψίες

Προεγχειρητική εκτίμηση:
Η προεγχειρητική εκτίμηση των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας είναι μία οργανωτική
πρόκληση για τον αναισθησιολόγο.
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα προεγχειρητικής εξέτασης την ημέρα προ του χειρουργείου
καλό είναι να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα προεγχειρητικής επιλογής των ασθενών το
οποίο θα παρέχει στον αναισθησιολόγο την πιο ακριβή και σύγχρονη πληροφόρηση για να
αποφασίσει σωστά και έγκαιρα ώστε να αποφευχθούν αναβολές με δυσάρεστες οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις. Συνεισφέρει σημαντικά η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου
πληροφοριακού υλικού σχετικά με την αναισθησία και την προεγχειρητική προετοιμασία. Η
τηλεφωνική επικοινωνία, ή συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους γονείς και τον παιδίατρο, η
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η ταυτόχρονη συλλογή πληροφοριών από το ιστορικό του
χειρουργού δημιουργεί μία βάση δεδομένων για το ιστορικό του παιδιού, διαδικασία η οποία
καθοδηγεί τον αναισθησιολόγο για το αν χρειάζεται περαιτέρω εξετάσεις του παιδιού ή γνωμάτευση
από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
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Κατά την προεγχειρητική επίσκεψη συλλέγονται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το
ιατρικό ιστορικό του παιδιού και της οικογένειας, τυχόν προωρότητα, προβλήματα της μητέρας
κατά την κύηση και τον τοκετό. Αναζητάται οικογενειακό ιστορικό κακοήθους υπερθερμίας και
νευρομυϊκών παθήσεων διότι πολλές νευρομυϊκές εκφυλιστικές νόσοι αναπτύσσονται στα παιδιά
μετά την ηλικία των 4 ετών. Λαμβάνεται ιστορικό εμβολιασμών και προτείνεται η αναμονή 7
ημερών μετά την χορήγηση εμβολίων αδρανοποιημένων ιών και βακτηρίων και 14 ημερών μετά την
χορήγηση εμβολίων ζώντων εξασθενημένων ιών ή βακτηρίων πριν την επέμβαση. Ακολουθεί
λεπτομερής φυσική εξέταση που περιλαμβάνει εκτίμηση του αναπτυξιακού σταδίου, προσεκτική
ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων. Στα παιδιά είναι συνήθη τα λειτουργικά φυσήματα. Επί
αμφιβολίας συνιστάται καρδιολογική εξέταση. Μεσοκολπικές επικοινωνίες, μικρές μεσοκοιλιακές
επικοινωνίες, αιμοδυναμικά ασήμαντες βαλβιδοπάθειες, στενώσεις του ισθμού της αορτής δεν
απαιτούν πλέον χημειοπροφύλαξη για βακτηριδιακή ενδοκαρδίτιδα. Καταγράφεται τυχόν
φαρμακευτική αγωγή, εκτιμάται ο αεραγωγός και αναζητούνται κινούμενα νεογιλά δόντια στα
παιδιά 5-12 ετών. Σταθμισμένη εκτίμηση του αεραγωγού στα παιδιά παρόμοια με την Mallampati.
δεν υφίσταται. Ακολουθεί βελτιστοποίηση της κατάστασης του ασθενούς, αφού αναγνωρισθούν
οξέα ή χρόνια προβλήματα, με στόχο τη μείωση της νοσηρότητας από το χειρουργείο και
παραπομπή σε άλλες ειδικότητες εάν κριθεί απαραίτητο. Ο προεγχειρητικός εργαστηριακός και
παρακλινικός έλεγχος εξαρτάται από την ηλικία, την γενικότερη φυσική κατάσταση του ασθενούς,
τις συνυπάρχουσες νόσους και τις ανάγκες της επέμβασης. Σε υγιή παιδιά, με ελεύθερο ιστορικό και
τακτική παιδιατρική παρακολούθηση ο εργαστηριακός έλεγχος συνιστάται από την ηλικία 1 έτους
και κάτω ή ακόμη και κάτω των 6 μηνών. Σε θήλεα αναπαραγωγικής ηλικίας >12 ετών συνιστάται
το τεστ εγκυμοσύνης.
Κάθε παιδί σχολικής ηλικίας μπορεί να παρουσιάσει μέχρι και 8 λοιμώξεις ανώτερου
αναπνευστικού το χρόνο. Οι λοιμώξεις αυτές προκαλούν φλεγμονή και ευερεθιστότητα του
αεραγωγού η οποίες διαρκούν μέχρι και τρεις εβδομάδες από την αποδρομή των συμπτωμάτων. Οι
αντιδράσεις είναι πιο έντονες σε παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος, βρογχοπνευμονικής
δυσπλασίας ή δρεπανοκυτταρικής αναιμίας και μικρότερα του έτους. Ανεξάρτητοι παράγοντες για
πρόκληση επιπλοκών θεωρούνται η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα, η ρινική συμφόρηση και οι
άφθονες εκκρίσεις, η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, το ιστορικό προωρότητας ή αντιδραστικής
νόσου των αεραγωγών και οι επεμβάσεις αεραγωγού. Δεν υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια για την
επιλογή των παιδιών αυτών για το χειρουργείο. Αποφασιστική είναι η κλινική εκτίμηση η οποία
λαμβάνει υπόψη της το ιστορικό, την ηλικία του παιδιού, την παρουσία πυρετού ή τοξικότητας, την
παρουσία πυωδών ρινικών εκκρίσεων, τον παραγωγικό βήχα ή το συριγμό σε συνδυασμό με την
εμπειρία του αναισθησιολόγου. Η σωστή και προσεκτική αναισθησιολογική διαχείριση οδηγεί σε
ελάσσονες και παροδικές επιπλοκές κυρίως κατά τη μεταναισθητική περίοδο.
Παιδιά με πρόσφατη έξαρση βρογχικού άσθματος δεν προγραμματίζονται για επεμβάσεις
ημερήσιας νοσηλείας. Η διαχείριση ασθενών οι οποίοι δεν παραμένουν ποτέ ελεύθεροι
συμπτωμάτων συνίσταται στην πολύ προσεκτική προετοιμασία τους, στην αποφυγή ερεθιστικών
παραγόντων (καπνός) και στο ενδεχόμενο παραμονής τους στο νοσοκομείο μετά την επέμβαση. Δεν
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διακόπτεται η συνεχής προφυλακτική αγωγή με εισπνεόμενα και αναστολείς των λευκοτριενίων
(μοντελουκάστη). Σε ασθενείς ελεύθερους συμπτωμάτων συνιστάται η προφυλακτική θεραπεία με
εισπνεόμενους παράγοντες σύμφωνα με τη συνήθη τους αγωγή τουλάχιστον για πέντε ημέρες πριν
το χειρουργείο. Η προποφόλη με την ικανότητά της να μειώνει τις αντιστάσεις των αεραγωγών και
το σεβοφλουράνιο με τις βρογχοδιασταλτικές ιδιότητές του είναι εξαιρετικοί παράγοντες για τη
διαχείριση των ασθματικών ασθενών.
Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι είναι αρκετά κοινός στα παιδιά σχολικής ηλικίας, περίπου
1:500. Με σωστή ρύθμιση της γλυκόζης τα παιδιά μπορεί να χειρουργηθούν σαν εξωτερικοί
ασθενείς. Προγραμματίζονται στα πρωινά χειρουργεία και τους χορηγείται μακράς διάρκειας
ανασυνδυασμένη ανθρώπινη ινσουλίνη. Είναι πολύ σημαντική η τακτική μέτρηση της γλυκόζης
διεγχειρητικά και η χρήση υγρών αναπλήρωσης ταυτόχρονα με ορό ο οποίος περιέχει γλυκόζη και
ρυθμίζεται ανάλογα με τα επίπεδα.
Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία μπορούν να χειρουργηθούν ως εξωτερικοί
ασθενείς με μεγάλη προσοχή ώστε να αποφευχθεί η περιεγχειρητική αφυδάτωση, η υποξία και η
οξέωση οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν κρίση. Αποκλείονται όσα παιδιά χειρουργούνται για
αμυγδαλεκτομή-αδενοτομή λόγω αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και απαγορεύεται η χρήση
ίσχαιμης περίδεσης.
Ωστόσο διεθνώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή των παιδιατρικών
ασθενών για επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας δεν υπάρχουν και αυτό πιθανόν να οφείλεται στις
διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούνται ανά χώρα και ανά Νοσοκομείο.
Προεγχειρητική ετοιμασία του παιδιού και της οικογένειας:
Στις επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας εμπλέκονται περισσότερο οι γονείς ή οι κηδεμόνες διότι
αναλαμβάνουν την ευθύνη της προεγχειρητικής προετοιμασίας όσο και τη μετεγχειρητική
διαχείριση του ασθενούς στο σπίτι. Η προεγχειρητική εκπαίδευση με βιβλία, ταινίες ή η εξοικείωση
με τους χώρους του Νοσοκομείου και η προεγχειρητική αναισθησιολογική επίσκεψη στην οποία
πρέπει να δημιουργείται κλίμα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους γονείς, το παιδί και τον
αναισθησιολόγο βοηθάει σημαντικά.
Η επέμβαση και η αναισθησία είναι πηγές σημαντικού συναισθηματικού στρες σε γονείς και
παιδιά. Οι επιπτώσεις του στρες μπορεί να εκδηλωθούν άμεσα μετεγχειρητικά σαν αυξημένες
αναλγητικές ανάγκες αλλά και σε βάθος χρόνου όπως αλλαγές συμπεριφοράς και διαταραχές ύπνου.
Ο ρόλος του αναισθησιολόγου είναι να προσπαθήσει να εξασφαλίσει εκτός από την φυσιολογική
ευεξία του ασθενούς και την ψυχολογική.
Απαιτείται να έχει μία αδρή γνώση των σταδίων της νευροαναπτυξιακής εξέλιξης δεδομένου
ότι στα μεγαλύτερα παιδιά οι συναισθηματικές αντιδράσεις μπορεί να αποτελέσουν μεγαλύτερο
πρόβλημα περιεγχειρητικά από την ίδια την επέμβαση. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να είναι ανοιχτός
σε συνεργασία, ιδέες και τεχνικές που μπορεί να διευκολύνουν την ομαλή προσαρμογή ιδιαίτερα σε
παιδιά με ψυχιατρικές διαταραχές και ειδικές ανάγκες. Η πληροφορία πρέπει να παρέχεται σύμφωνα
με το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού, να μη διεγείρει συναισθήματα και να είναι επαρκώς
λεπτομερής ώστε να δίνει στο παιδί μία ρεαλιστική εικόνα της επέμβασης. Δεν αποκρύπτονται
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τυχόν επώδυνες διαδικασίες ενώ η πληροφορία προσαρμόζεται στο συγκεκριμένο παιδί.
Απευθυνόμαστε στο παιδί, δεν το αγνοούμε μιλώντας με τους γονείς.
Επίσκεψη των χώρων του χειρουργείου, οπτικοακουστικό υλικό, ταινίες, κινούμενα σχέδια,
πολύχρωμα βιβλία βοηθούν σημαντικά.
Παράγοντες υψηλού κινδύνου για μετεγχειρητικές ψυχολογικές διαταραχές είναι ηλικία κάτω
του 1,5 έτους, το επίπεδο άγχος του γονέα (βασικό και ενόψει της επέμβασης), ποιότητα
προηγούμενων εμπειριών του παιδιού σε ιατρικές παρεμβάσεις και επανειλημμένες νοσηλείες.
Παιδιά άνω των 6 ετών επωφελούνται πολύ περισσότερο αν οι πληροφορίες δοθούν πάνω από 5-7
μέρες πριν την επέμβαση, διότι δίδεται ο χρόνος επεξεργασίας της πληροφορίας και ανάπτυξης
στρατηγικών προσαρμογής.
Προεγχειρητική νηστεία: 2 ώρες για διαυγή υγρά, 4 ώρες για μητρικό γάλα έως 6 μηνών,
4 ώρες για βρεφικό γάλα έως 3 μηνών και 6 ώρες για έως 6 μηνών, 6 ώρες για γάλα αγελάδος και
6-8 ώρες για στερεά τροφή.
Η προνάρκωση συμβάλλει σημαντικά στην μείωση του προεγχειρητικού άγχους, της
δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς και της πρόκλησης μετεγχειρητικής αμνησίας στα παιδιά. Ο
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος παράγοντας είναι η μιδαζολάμη που μπορεί να χορηγηθεί από το
στόμα, διαρρινικά, από το ορθό ή ενδομυϊκά σε δόση 0,5 έως 0,75 mg/kg, και επιτυγχάνει αγχόλυση
σε 10-20 λεπτά ανάλογα με την πυκνότητα του χορηγούμενου διαλύματος. Η μιδαζολάμη από το
στόμα παρατείνει το χρόνο ανάνηψης, αλλά όχι το χρόνο εξόδου από το Νοσοκομείο.
Η παρουσία των γονέων κατά την εισαγωγή στην αναισθησία φαίνεται να ανακουφίζει
σημαντικά τόσο το γονεϊκό όσο και το παιδικό άγχος. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται αδιάκριτα
αλλά μετά από αυστηρή επιλογή.
Αναισθητικές τεχνικές: Το είδος της επέμβασης και η κατάσταση υγείας του ασθενούς
παραμένουν πάντα οι κύριοι αποφασιστικοί παράγοντες επιλογής του αναισθητικού πλάνου,
λαμβάνεται όμως πάντοτε υπόψη ότι ο ασθενής πρέπει να ανανήψει γρήγορα με τις ελάχιστες
επιπλοκές ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της γρήγορης εξόδου του από το Νοσοκομείο.
Εισαγωγή στην αναισθησία: Το παιδί μπορεί να επιλέξει τον τρόπο εισαγωγής είτε με μάσκα
είτε με φλεβοκέντηση όπου έχει τοποθετηθεί κρέμα EMLA, αν το επιτρέπει η ηλικία του ή η
νοητική του κατάσταση. Κατά την εισαγωγή με μάσκα πρέπει ο περιβάλλων χώρος να είναι ήρεμος.
Ο παράγοντας επιλογής είναι το σεβοφλουράνιο, διότι προκαλεί μικρότερο ερεθισμό του αεραγωγού
και βήχα, έχει καλή αιμοδυναμική σταθερότητα και δεν ευαισθητοποιεί το μυοκάρδιο. Η εισαγωγή
είναι γρήγορη και η φλεβοκέντηση μπορεί να επιτευχθεί σε πυκνότητα 2 περίπου MAC. Ο
παράγοντας επιλογής για ενδοφλέβια εισαγωγή είναι η προποφόλη σε δόση 3 mg/kg.
Η διαχείριση του αεραγωγού στις επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας ποικίλλει από χρήση
απλής μάσκας προσώπου σε πολύ σύντομες επεμβάσεις, υπεργλωττιδικών συσκευών αερισμού
μέχρι και την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Ο χρυσός κανόνας που ακολουθείται είναι ότι η μάσκα
προσώπου είναι λιγότερο ερεθιστική από τις υπεργλωττιδικές συσκευές και ότι αυτές είναι λιγότερο
ερεθιστικές από τον τραχειοσωλήνα. O μη αναμενόμενος δύσκολος αεραγωγός είναι σπάνιος στα
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παιδιά. Για την διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού σε παιδιά από 1 έως 8 ετών υπάρχει ο
αλγόριθμος της DAS-APA.
Διατήρηση της αναισθησίας
Η ιδανική διατήρηση της αναισθησίας για επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας έχει τρία
χαρακτηριστικά: ευκολία τιτλοποίησης, γρήγορη έναρξη και ελάχιστη υπολειμματική δράση. Τα
χαρακτηριστικά αυτά πληρούν τόσο τα πτητικά αναισθητικά όσο και η συνεχής έγχυση προποφόλης.
Η προποφόλη είναι ισχυρό αντιεμετικό και σε συνδυασμό με άλλα αντιεμετικά μειώνει σημαντικά
την επίπτωση της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου Η χρήση του υποξειδίου του αζώτου είναι
αμφιλεγόμενη διότι θεωρείται ότι αυξάνει την επίπτωση της μετεγχειρητικής ναυτίας και δεν
προτιμάται λόγω των επιπτώσεών του στο περιβάλλον. Η χρήση monitoring του βάθους της
αναισθησίας εξασφαλίζει ορθότερη τιτλοποίηση και ταχύτερη ανάνηψη. H ρεμιφεντανίλη,
αγωνιστής των μ υποδοχέων, αποτελεί ελκυστική επιλογή για παιδιά, βρέφη και νεογνά λόγω της
αιμοδυναμικής σταθερότητας, του ταχέος μεταβολισμού και του ρυθμού κάθαρσης που είναι
μεγαλύτερος σε νεογνά και βρέφη σε σχέση με τα μεγαλύτερα παιδιά. Εξασφαλίζει ισχυρή
διεγχειρητική αναλγησία χωρίς μετεγχειρητική υπολειμματική δράση και τις επιπλοκές των
οπιοειδών. Η φύση των επεμβάσεων ημερήσιας νοσηλείας επιτρέπει την αποφυγή νευρομυϊκών
αποκλειστών. Η χρήση του Suggamadex το οποίο έχει ήδη πάρει άδεια από τον ΕΜΑ για παιδιά έως
2 ετών φαίνεται να αλλάζει την πρακτική αυτή Η δοσολογία, βασιζόμενη στην απάντηση του TOF,
είναι 2-4 mg/kg. Η δοσολογία για άμεση αναστροφή μετά δόση διασωλήνωσης είναι 16 mg/kg. Το
Sugammadex έχει πάρει έγκριση για παιδιά 2-18 ετών (FDA, EMA) ενώ στα κάτω των δύο ετών
χορηγείται off label.
Ως συνοδά φάρμακα χρησιμοποιούνται η δεξαμεθαζόνη σε δόση 0,2 mg/kg για ενίσχυση του
αντιεμετικού και αναλγητικού αποτελέσματος και αντιεμετικά όπως η οντασεντρόνη και η
μετοκλοπραμίδη. Για αρκετά χρόνια συζητήθηκε το μείζον θέμα της διέγερσης κατά την ανάνηψη
μετά την χρήση των νεώτερων πτητικών αναισθητικών στον παιδιατρικό πληθυσμό. Στη μείωση του
φαινομένου φάνηκε να συμβάλλει η επαρκής χρήση αναλγητικών και α2 αδρενεργικών αγωνιστών.
Η δεξμεδετομιδίνη χρησιμοποιείται off-label διεγχειρητικά με σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση
των αναισθητικών αναγκών αλλά και στην μείωση της διέγερσης κατά την ανάνηψη.
Η περιοχική αναισθησία συνήθως σε συνδυασμό με γενική αναισθησία χρησιμοποιείται στις
επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας γιατί παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Παρέχει ισχυρή
αναλγησία, ταχύτερη ανάνηψη και μείωση των ανεπιθύμητων παρενεργειών των οπιοειδών.
Παράγοντες κινδύνου κατά την χορήγηση αναισθησίας σε παιδιά σύμφωνα με μεγάλη
πολυκεντρική Ευρωπαϊκή μελέτη είναι η ηλικία του παιδιού, η φυσική κατάσταση κατά ASA, η
μικρή εμπειρία του αναισθησιολόγου και ο μικρός αριθμός παιδιατρικών περιστατικών ανά έτος. Η
ίδια μελέτη διαπίστωσε μεγάλη ποικιλομορφία στην πρακτική της παιδιατρικής αναισθησίας στην
Ευρώπη και πρότεινε την καθιέρωση της εξειδίκευσης στην Παιδιατρική Αναισθησιολογία, σαφείς
κοινώς αποδεκτές κατευθυντήριες οδηγίες και Πανευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς κρίσιμων
συμβαμάτων. Αυξημένη περιεγχειρητική νοσηρότητα συναντάται σε βρέφη ηλικίας μικρότερης των
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60 εβδομάδων μετά την σύλληψη για αυτό και αποκλείονται από τις επεμβάσεις ημερήσιας
νοσηλείας.
Χορήγηση υγρών: Η μείωση των ωρών της προεγχειρητικής νηστείας ελαχιστοποιεί τα
προβλήματα παρ’ όλα αυτά όμως υπάρχουν παιδιά που προσέρχονται με διαφορετικούς βαθμούς
αφυδάτωσης είτε λόγω μη συμμόρφωσης προς τις οδηγίες είτε λόγω καθυστέρησης του
χειρουργείου. Μέσα σε 2-3 ώρες πρέπει να υπολογισθεί η κάλυψη του ελλείματος, των αναγκών και
τυχόν απωλειών.
Μετεγχειρητική αναλγησία: Ο μετεγχειρητικός πόνος στις επεμβάσεις ημερήσιας νοσηλείας
αποτελεί την πρώτη αιτία επανεισαγωγών και τη μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίζει ο γονέας
μετεγχειρητικά. Το παιδί δεν θα πρέπει να φεύγει από το νοσοκομείο εάν ο πόνος του δε μπορεί να
αντιμετωπιστεί με αναλγητικά από το στόμα. Η μετεγχειρητική αναλγησία περιλαμβάνει
φαρμακολογικούς παράγοντες και τοποπεριοχικές τεχνικές. Ιδανική είναι η πολυπαραγοντική
αναλγησία όπως και στους ενήλικες. H παρακεταμόλη είναι το ιδανικό αναλγητικό για μικρές
επεμβάσεις και χορηγείται σε παιδιά 10-50 kg σε δοσολογία 15 mg/kg/4-6ωρο με ανώτατη δόση τα
60 mg/kg/24ωρο, σε παιδιά 5-10 kg σε δοσολογία 10 mg/kg/4-6ωρο με ανώτατη δόση τα 40
mg/kg/24ωρο, σε παιδιά < 5 kg (τελειόμηνα) σε δοσολογία 7,5 mg/kg/4-6ωρο με ανώτατη δόση τα
30 mg/kg/24ωρο. Χρησιμοποιούνται επίσης ΜΣΑΦ όπως η δικλοφενάκη 0,5-2,5 mg/kg. Εξαιρετική
μετεγχειρητική αναλγησία προσφέρει

η ναλβουφίνη (μερικός αγωνιστής- ανταγωνιστής των μ

υποδοχέων) σε bolus δόσεις 0,2-0,4 mg/kg ανά 6ωρο. Δεν προκαλεί καταστολή της αναπνοής,
κνησμό ή σπασμό των σφιγκτήρων. Η κεταμίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μετεγχειρητική
αναλγησία των παιδιών στα πλαίσια πολυπαραγοντικής αναλγησίας.
Σύμφωνα με προειδοποιήσεις του FDA και του EMA παρασκευάσματα που περιέχουν
κωδεΐνη ή τραμαδόλη δεν πρέπει να χορηγούνται σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε παιδιά άνω των
12 ετών που υποβάλλονται σε επεμβάσεις αδενοειδο-αμυγδαλεκτομής για την θεραπεία υπνικής
άπνοιας (CYP2D6 ultra-rapid metabolizers).
Έξοδος του παιδιού από το νοσοκομείο
Η αποδέσμευση του παιδιού από το νοσοκομείο γίνεται βάσει κλινικών κριτηρίων κυρίως
βάσει του Pediatric Post Anesthetic Discharge Scoring System (ped-PADSS) με σκορ > 9-10.
Αιτίες καθυστέρησης της αποδέσμευσης του παιδιού ή παραμονής στο νοσοκομείο είναι η
ναυτία και ο έμετος. Η πίεση προς το παιδί να πιεί υγρά παρά τη θέλησή του έχει συχνά σαν
αποτέλεσμα τον έμετο. Η λήψη υγρών από το στόμα δε θεωρείται απαραίτητη για την έξοδο του
παιδιού. Επίσης η ανεπαρκής αναλγησία, η εκσεσημασμένη υπνηλία, η παραμονή κινητικού
αποκλεισμού σε περιοχικές τεχνικές, η επιβάρυνση του αναπνευστικού λόγω προϋπαρχούσης
λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού (παραμένουσα λαρυγγίτιδα, βράγχος φωνής) ή εγχειρητικές
επιπλοκές αποτελούν αιτίες παραμονής. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία αναισθησιολόγουχειρουργού και πρόβλεψη για πιθανή παραμονή του παιδιού στο νοσοκομείο. Κατά την αποχώρηση
χορηγούνται προφορικές και γραπτές μετεγχειρητικές οδηγίες στους γονείς και παρέχεται η
δυνατότητα 24ωρης τηλεφωνικής επικοινωνίας.
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Pediatric Post Anesthetic Discharge Scoring System (ped-PADSS)
1. Ζωτικά σημεία καρδιακός ρυθμός
και αρτηριακή πίεση

2. Επίπεδο δραστηριότητας

3. Ναυτία και έμετος
4. Το επίπεδο του πόνου
είναι αποδεκτό ή ελέγχεται με
αναλγητικά
5. Χειρουργική αιμορραγία

≤ 20% των προεγχειρητικών τιμών
20-40% των προεγχειρητικών τιμών
< 40% των προεγχειρητικών τιμών

2
1
0

Φυσιολογικό βάδισμα-φυσιολογική
δραστηριότητα Βάδισμα με βοήθειαΜειωμένη δραστηριότητα
Δεν περπατά-υποτονικό

2
1
0

Ελάχιστα
Μέτρια
Σοβαρά (παρά τη θεραπεία)

2
1
0

Ναι
Όχι

2
1

Ελάχιστη
Μέτρια
Σοβαρή

2
1
0

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
Στον παιδιατρικό πληθυσμό είναι πολύ συχνή η χορήγηση καταστολής εκτός χειρουργικής
αίθουσας με σκοπό να επιτευχθεί η συνεργασία του παιδιού για επώδυνες ή μη χειρουργικές και
διαγνωστικές παρεμβάσεις. Στόχος είναι ο περιορισμός της κινητικότητας του παιδιού και η
εξάλειψη του πόνου, του άγχους και του φόβου. Διαγνωστικές παρεμβάσεις είναι οι ενδοσκοπήσεις,
η οσφυονωτιαία παρακέντηση, η οστεομυελική βιοψία, η αξονική ή μαγνητική τομογραφία, η
παρακέντηση αρθρικού υγρού και η εξέταση για πιθανή κακοποίηση. Θεραπευτικές είναι η
συρραφή, αλλαγή τραυμάτων και εγκαυμάτων, η διάνοιξη αποστημάτων, η ανάταξη καταγμάτων, η
τοποθέτηση σωλήνα θωρακικής παροχέτευσης, οι οδοντιατρικές επεμβάσεις και οι ακτινοθεραπείες.
Η προεγχειρητική προετοιμασία, η λήψη λεπτομερούς ιστορικού, η νηστεία πριν την παρέμβαση
καθώς και τα κριτήρια αποδέσμευσης δεν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της ημερήσιας νοσηλείας.
Κατά την χορήγηση καταστολής απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, διότι τα όρια μεταξύ των διαφόρων
σταδίων καταστολής είναι δυσδιάκριτα και εύκολα μπορούμε να μεταπηδήσουμε από το ένα στάδιο
στο άλλο.
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Η συνεχής διαδικασία της καταστολής - Ορισμός επιπέδων καταστολής και γενικής αναισθησίας
(ASA American Society of Anesthesiologists)

Αντίδραση του
ασθενούς
Αεραγωγός
Αυτόματη
αναπνοή
Καρδιαγγειακή
λειτουργία

Ελαφριά
καταστολήαγχόλυση
Φυσιολογική
αντίδραση σε
λεκτικό ερέθισμα
Δεν επηρεάζεται
Δεν επηρεάζεται
Δεν επηρεάζεται

Μέτρια
καταστολή –
αναλγησία
Αντίδραση σε
λεκτικό ή
απτικό ερέθισμα
Δεν απαιτείται
παρέμβαση
Επαρκής
Συνήθως
διατηρείται

Βαθιά
καταστολήαναλγησία
Αντίδραση σε
επαναλαμβανόμενο
ή επώδυνο ερέθισμα
Μπορεί να απαιτηθεί
παρέμβαση
Μπορεί να είναι
ανεπαρκής
Συνήθως
διατηρείται

Γενική
αναισθησία
Καμία αντίδραση
ακόμη και σε
επώδυνο ερέθισμα
Συχνά απαιτείται
παρέμβαση
Συχνά ανεπαρκής
Πιθανόν να
διαταραχθεί

Εξοπλισμός για ασφαλή χορήγηση καταστολής:
αξιόπιστη πηγή και παροχή οξυγόνου, από κεντρική εγκατάσταση ιατρικών αερίων ή από
εφεδρικό σύστημα ισοδύναμο τουλάχιστον με μία πλήρη οβίδα Ο2 τύπου Ε,
2. βασικό μηχάνημα αναισθησίας και σύστημα ασκού, βαλβίδας και προσωπίδας για τεχνητή
υποστήριξη της αναπνοής,
3. βασικός εξοπλισμός για την εξασφάλιση του αεραγωγού για όλες τις ηλικίες (αεραγωγοί,
προσωπίδες, υπεργλωττιδικές συσκευές, λαρυγγοσκόπια, τραχειοσωλήνες, αυτοδιατεινό-μενοι
ασκοί (ambu) κ.λ.π.). Πρόσβαση σε τροχήλατο δύσκολου αεραγωγού
4. monitor με ηλεκτροκαρδιοσκόπιο, οξυμετρία, καπνογραφία και μη επεμβατική μέτρηση της
αρτηριακής πίεσης με τους αντίστοιχους συναγερμούς και τα ηχητικά σήματα σε λειτουργία,
5. απαιτούμενος εξοπλισμός και φάρμακα για την υποστήριξη του ασθενούς και την
καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση,
6. απινιδωτής διαθέσιμο εντός 30 sec
7. επικαιροποιημένα πρωτόκολλα επειγουσών καταστάσεων.
8. αξιόπιστη αναρρόφηση κεντρική ή φορητή, καθετήρες αναρροφήσεων κατάλληλοι για όλες τις
ηλικίες
9. αρκετοί ηλεκτρικοί ρευματοδότες για τις απαιτήσεις του μηχανήματος αναισθησίας, των
monitors και του υπόλοιπου εξοπλισμού,
10. επαρκής και κατάλληλος φωτισμός,
11. κατάλληλο ψυγείο για αποθήκευση φαρμάκων και υγρών διαλυμάτων,
12. χώρος ανάνηψης των ασθενών με την αντίστοιχη υποδομή
13. στον χώρο της μαγνητικής τομογραφίας (MRI) να διατίθενται συσκευές και υλικά συμβατά με
το μαγνητικό πεδίο.
14. αναπνευστήρας μεταφοράς ασθενών κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά,
15. εκτός από την ύπαρξη του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, είναι εξίσου σημαντικός ο
έλεγχος του εξοπλισμού πριν τη χορήγηση της καταστολής, καθώς και η συστηματική
συντήρησή του.
Η συστηματική χρήση monitoring του βάθους της καταστολής δεν συνιστάται προς το παρόν.
Είναι υποχρεωτική η τήρηση διαγράμματος καταστολής όπου αναγράφονται τα χορηγούμενα
κατασταλτικά και αναισθητικά φάρμακα, καθώς και τα ζωτικά σημεία του ασθενούς σε όλη τη
διάρκεια της καταστολής και στην ανάνηψη.
1.
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Οι ασθενείς παρακολουθούνται στην αίθουσα ανάνηψης για όσο χρόνο απαιτείται.
Φαρμακολογικοί παράγοντες
Το είδος των φαρμακολογικών παραγόντων που θα συνδυαστούν, και οι δόσεις τους
επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες της διαγνωστικής/ θεραπευτικής παρέμβασης, το βάθος της
καταστολής που απαιτείται, τις αντενδείξεις, παρενέργειες ή ανεπιθύμητες ενέργειες από την
χορήγηση των φαρμάκων, τις προτιμήσεις του ασθενούς ή/και του κηδεμόνα του.
Χρησιμοποιούνται μόνοι τους ή σε συνδυασμό με μη φαρμακολογικές τεχνικές αντιμετώπισης του
πόνου (απόσπαση προσοχής, χαλάρωση, ύπνωση κλπ.).
Φαρμακολογικός
Παράγων

Μιδαζολάμη

Δοσολογία
6 μηνών-5 ετών:
0.05-0.1 mg/kg iv αρχικά. Μπορεί να
χορηγηθεί μετά από 2-5 min, δόση 0.2
mg/kg, σε μέγιστη συνολική δόση 6 mg.
6-12 ετών:
0.025-0.05 mg/kg iv αρχικά. Μπορεί να
χορηγηθεί μετά από 2-5 min, δόση 0.1
mg/kg, σε μέγιστη συνολική δόση 6 mg.
0.25-0.5 mg/kg p. os ως max 20 mg.
0.2-0.3 mg/kg intranasal ως max 10 mg
50-70% N20 σε μίγμα με O2

N2O
Προποφόλη

Κεταμίνη

Φεντανύλη

Δεξμεδετομιδίνη

Ένυδρη χλωράλη

2-4 mg/kg iv ως αρχική δόση. 1.5
mg/kg/h iv αρχικά, ως 3-12 mg/kg/h σε
συνεχή έγχυση.

1-2 mg/kg iv. Μπορεί να επαναληφθεί η
χορήγηση σε δόση 0.5-1 mg/kg μετά
από 10 min.
3-5 mg/kg i.m.
1-2 mcg/kg iv, max 50 mcg. Μπορεί να
επαναληφθεί σε δόση 0.5-1 mcg/kg,
max 25 mcg κάθε 3-5 min
1-3 mcg/kg iv χορηγούμενη σε 10 min.
Στη συνέχεια 0.5-1 mcg/kg/h σε συνεχή
έγχυση.
2.5 mcg/kg in
25-75 mg/kg po, 30 min πριν την
επεμβατική πράξη. Επαναλαμβάνεται σε
30 min μέγιστη δόση 100 mg/kg
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Έναρξη
δράσης

Διάρκεια
δράσης

1-3 min

15-60 min

20-30 min
<0,5 min

30-60 min
3-5 min μετά την
διακοπή της χορήγησης
<0,5 min
5-15 min.
Η διάρκεια
παρατείνεται σε
επαναλαμβανόμενες
χορηγήσεις ή σε
συνεχή έγχυση
1-2 min
15-30 min

5-10 min
<0,5 min

30-60 min
30-60 min μετά από
κάθε δόση

5-10 min

30-70 min

20-30 min
10-20 min

30-45 min
4-8 h

Όπως ισχύει στην περίπτωση της χορήγησης αναισθησίας, έτσι και στην περίπτωση της
καταστολής απαιτείται συστηματική ενασχόληση, σταθερή ποσοτική διεκπεραίωση περιστατικών,
εμπειρία και συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με σκοπό την διατήρηση της ικανότητας ασφαλούς
αντιμετώπισης των παιδιών. Στην ελληνική πραγματικότητα επαρκής ροή περιστατικών παιδιών που
χρειάζονται καταστολή δεν συναντάται εκτός των εξειδικευμένων παιδοαναισθησιολογικών
τμημάτων.
Συμπερασματικά,

συστήνεται

να

χορηγείται

καταστολή

στα

παιδιά

μόνο

από

παιδοαναισθησιολόγους ή αναισθησιολόγους με συστηματική ενασχόληση στα παιδιά και τήρηση
όλων των κανόνων ασφαλείας.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ
Ιορδανίδου ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Abstract

ANAESTHESIA FOR THORACIC SURGERY AND
CHILDREN

NEUROSURGERY IN

The anesthesiologist has to face many challenges during anesthesia for thoracic surgery in infants and
children. These challenges include a detailed history and preoperative preparation, the knowledge of
different techniques for achieving Single Lung Ventilation especially in the small airway, the
maintenance of an appropriate balance between ventilation and perfusion of the lungs, and the creation
of good surgical conditions and access for the surgeon. Important issues for the successful outcome of
the surgery are adequate monitoring, the presence of intevenous access and arterial catheter, early
transfusion in cases of severe blood loss and good communication with the surgical team. On the other
hand, in pediatric neurosurgery it is essential for the anaesthesiologist to recognize the potential risks
and complications and to make a careful preoperative preparation and planning. Complications
include bleeding, infection and electrolyte disturbances. The most common procedures are
craniostenosis, ventriculoperitoneal shunting for hydrocephalus correction and tumor section.
Antiepileptic drugs must continue in the postoperative period, if the patient has an antiepileptic
treatment before surgery, and the anesthesiologist must take into account the interaction of these drugs
with neuromuscular blocking agents.
Key words: thoracic surgery, neurosurgery, infants-children, anaesthesia

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Εισαγωγή
Η χορήγηση αναισθησίας για θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις σε βρέφη και παιδιά
δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις. Τα παιδιά μπορεί να έχουν ειδικά προβλήματα, και να
εμφανίζουν ποικίλες πνευμονικές βλάβες, που δεν είναι εμφανείς από την αδρή κλινική εξέταση. Η
κατανόηση της παθοφυσιολογίας και γνώση των βασικών αρχών της παιδιατρικής και
θωρακοχειρουργικής αναισθησίας είναι σημαντικά για την επιτυχή έκβαση. Τα σημαντικότερα
σημεία είναι η σωστή προαναισθητική εκτίμηση, οι μέθοδοι αερισμού ενός πνεύμονα (Single Lung
Ventilation SVL) και η χορήγηση αναισθησίας για επεμβάσεις video-θωρακοσκοπικές,
αποκατάστασης δυσμορφιών στέρνου και για μάζες μεσοθωρακίου.
Προεγχειρητική εκτίμηση - προετοιμασία
Η ενδελεχής προαναισθητική εκτίμηση είναι σημαντική και περιλαμβάνει καταρχήν σωστή
απεικόνιση του σημείου της βλάβης και κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις. Το ιστορικό πρέπει
να εστιάζει σε μεγαλύτερα παιδιά στην παρουσία δύσπνοιας, κυάνωσης, βήχα, εκπνευστικού
συριγμού ή απώλειας βάρους, ενώ σε βρέφη σε μη ειδικά σημεία, όπως αδυναμία σίτισης,
ευερεθιστότητα, διαταραχές ύπνου. Η δύσπνοια ή ελαττωμένη αντοχή στην κόπωση είναι κακά
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προγνωστικά σημεία, καθώς τα παιδιά ανέχονται καλά την απώλεια μεγάλου μέρους πνευμονικού
ιστού. Η επισκόπηση θώρακα θα αναδείξει ασύμμετρη έκπτυξη ή χρήση επικουρικών μυών, ενώ η
ακρόαση σε ύπτια και καθιστή θέση παρουσία συριγμού, ρόγχων ή αναπνευστικής σιγής. Η
καταγραφή οξυμετρίας, τα αυξημένα επίπεδα HCO3- από χρόνια κατακράτηση CO2, και η ανάλυση
αερίων αρτηριακού αίματος είναι σημαντικοί δείκτες. Οι αναπνευστικές δοκιμασίες δεν αποτελούν
εξέταση ρουτίνας, παρόλο που μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της
υποκείμενης πάθησης. Στα πλαίσια της προεγχειρητικής προετοιμασίας σημαντική είναι η συζήτηση
με τους γονείς και το παιδί αναφορικά με το αναισθητικό πλάνο, τα απαραίτητα monitors και τις
πιθανές επιπλοκές. Οι οδηγίες προεγχειρητικής νηστείας και η επιλογή προνάρκωσης είναι
παρόμοιες με αυτές για κάθε επέμβαση σε βρέφη και παιδιά.
Monitoring
Πέρα από το βασικό monitoring και την καπνογραφία, η διεγχειρητική παρακολούθηση του
διαδερμικού CO2 μπορεί να προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για τα επίπεδα αρτηριακού CO2.
Για παιδιά που θα υποβληθούν σε θωρακοτομή ή θωρακοσκοπική επέμβαση μεγάλης
διάρκειας απαραίτητα θεωρούνται:
α) η καλή αγγειακή πρόσβαση (περιφερική ή κεντρική),
β) η ενδοτραχειακή διασωλήνωση και
γ) η τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής για παρακολούθηση άμεσης αρτηριακής πίεσης κατά τη
διάρκεια χειρισμών στον πνεύμονα και μεσοθωράκιο, και για λήψη αερίων αίματος, ειδικά κατά
τον SLV.
Η παρακολούθηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης δεν προτείνεται, εντούτοις είναι χρήσιμη
στη διαχείριση της χορήγηση υγρών, όπως και η ωριαία μέτρηση ούρων, που θεωρείται απαραίτητη
σε μεγάλης διάρκειας επεμβάσεις. Γενικά, η απώλεια αίματος είναι μικρή, αλλά υπάρχει πάντα η
πιθανότητα σοβαρής αιμορραγίας λόγω χειρισμών σε φλεγμονώδεις ιστούς ή τραυματισμού
μεγάλων αγγείων, οπότε μπορεί να απαιτηθεί μετάγγιση αίματος.
Αναισθητικά φάρμακα
Η επιλογή αναισθητικών παραγόντων εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του ασθενή και την
υποκείμενη βλάβη. Το ΝΟ2 πρέπει να αποφεύγεται, ειδικά σε ασθενείς που έχουν ανάγκη υψηλών
συγκεντρώσεων Ο2, καθώς μπορεί να εγκλωβιστεί σε κύστεις με υδραερικά επίπεδα. Συνήθως
χρησιμοποιούνται εισπνεόμενα αναισθητικά, ειδικά σε ασθενείς με βρογχόσπασμο, χορηγούνται
κατά τη διατήρηση της αναισθησίας σε συνδυασμό με 100% Ο2, όμως μπορούν να προκαλέσουν
υπόταση σε περιπτώσεις κακής καρδιακής λειτουργίας. Το ισοφλουράνιο θεωρείται παράγοντας
εκλογής σε ενήλικες, εξαιτίας της ελαττωμένης έκλυσης υποξικού αγγειοσυσπαστικού
αντανακλαστικού(HPV), αλλά αυτό δεν έχει μελετηθεί σε παιδιά. Γενικά στα παιδιά, εισπνεόμενος
αναισθητικός παράγοντας εκλογής είναι το σεβοφλουράνιο, που επιτρέπει την ήπια εισαγωγή στην
αναισθησία. Απαραίτητη θεωρείται η χρήση νευρομυϊκών αποκλειστών για τη βελτίωση των
συνθηκών μηχανικού αερισμού πνευμόνων, ενώ το μοντέλο IPPV προσφέρει πολύτιμες
πληροφορίες για την αλλαγή της compliance και των αντιστάσεων αεραγωγών. Τα ενδοφλέβια
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οπιοειδή είναι απαραίτητα, καθώς επιτρέπουν την ελάττωση της συγκέντρωσης των χορηγούμενων
πτητικών αναισθητικών, περιορίζοντας την έκλυση HPV. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ολική ενδοφλέβια αναισθησία. Ως μετεγχειρητικά αναλγησία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε
θωρακική επισκληρίδιος, καθώς ο συνδυασμός γενικής-περιοχικής αναισθησίας θεωρείται ιδανικός
για θωρακοτομές και θωρακοσκοπικές επεμβάσεις, είτε περιοχικές αναισθητικές τεχνικές, όπως
μεσοπλεύρια ή παρασπονδυλικά blocks.
Φυσιολογία του αερισμού ενός πνεύμονα (SLV) σε παιδιά
O αερισμός του πνεύμονα σε όρθια θέση κατανέμεται κυρίως στις κατώτερες περιοχές του
πνεύμονα, οπότε υπάρχει διαβάθμιση αερισμού από τα επάνω προς τα κάτω πνευμονικά πεδία. Η
αιματική άρδευση ακολουθεί παρόμοια κατανομή, εξαιτίας επίδρασης της βαρύτητας, με
αποτέλεσμα αυξημένη αιματική ροή στα κάτω πνευμονικά πεδία. Έτσι, φυσιολογικά η αιμάτωση
και ο αερισμός των πνευμόνων ακολουθούν παράλληλη κατανομή.
Κατά τη διάρκεια θωρακοτομής παρατηρείται επιδείνωση της σχέσης αερισμού/ αιμάτωσης
(V/Q mismatch), που οφείλεται:
α) στη συμπίεση του κάτω πνεύμονα από την πλάγια κατακεκλιμένη θέση,
β) στους χειρουργικούς χειρισμούς και τη συμπίεση του χειρουργούμενου πνεύμονα,
γ) στην εξάλειψη της έκλυσης HPV από τη χρήση εισπνεόμενων αναισθητικών, που φυσιολογικά
μειώνει την κακή σχέση V/Q λόγω εκτροπής της αιματικής ροής μακριά από υποαεριζόμενες
περιοχές. Πάντως, σε ενήλικες και μεγάλα παιδιά με ετερόπλευρη πνευμονική βλάβη, η
οξυγόνωση είναι ιδεώδης όταν ο ασθενής βρίσκεται σε πλάγια θέση με τον υγιή πνεύμονα κάτω
και τον παθολογικό επάνω, λόγω αύξησης της αιματικής ροής στον υγιή κάτω πνεύμονα και του
μηχανικού πλεονεκτήματος της φόρτισης του κάτω διαφράγματος από την κλίση πίεσης της
κοιλιάς, που αμφότερα συμβάλλουν στη διατήρηση της καλής σχέσης V/Q.
Αντίθετα, στα νεογνά και βρέφη η πλάγια κατακεκλιμένη θέση έχει διαφορετική επίδραση στη
σχέση V/Q, καθώς η οξυγόνωση βελτιώνεται με τον υγιή πνεύμονα προς τα πάνω. Αυτό οφείλεται
στο ότι:
α) ο μαλακός θωρακικός κλωβός των βρεφών αδυνατεί να υποστηρίξει πλήρως τον υποκείμενο
πνεύμονα,
β) η λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα FVC είναι παρόμοια με τον υπολειπόμενο όγκο RV,
που μπορεί να προκαλέσει σύμπτωση του κάτω πνεύμονα ακόμα και σε ήρεμη αναπνοή,
γ) το λειτουργικό πλεονέκτημα του κάτω διαφράγματος από την κλίση πίεσης της κοιλιάς είναι
ελαττωμένο,
δ) η εκτροπή άρδευσης προς τον κάτω πνεύμονα είναι ελαττωμένη, λόγω μικρής κλίσης
υδροστατικής πίεσης μεταξύ πάνω και κάτω πνεύμονα και
ε)

τα βρέφη είναι επιρρεπή σε υποξυγοναιμία, λόγω αυξημένης κατανάλωσης Ο2 (6-8 ml/kg/h) και
μικρής λειτουργικής υπολειπόμενης χωρητικότητας FVC. Τα παραπάνω συμβάλλουν σε
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αποκορεσμού των βρεφών διεγχειρητικά, όταν βρίσκονται σε
πλάγια θέση.
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Μέθοδοι εφαρμογής SLV
1. Εκλεκτική ενδοβρογχική διασωλήνωση:
Η σκόπιμη διασωλήνωση ενός βρόγχου με συμβατικό τραχειοσωλήνα είναι ο πιο απλός
τρόπος εφαρμογής SLV. Για τη διασωλήνωση του αριστερού βρόγχου ο τραχειοσωλήνας
περιστρέφεται κατά 180ο, το κεφάλι στρέφεται προς τα δεξιά, και η σωστή θέση επιβεβαιώνεται με
εξάλειψη του ψιθυρίσματος στη χειρουργική πλευρά. Η τεχνική είναι απλή και προτιμάται σε
επείγουσες καταστάσεις, όπως αιμορραγία αεραγωγού.
Μειονεκτήματα της τεχνικής είναι:
α) αποτυχία πλήρους αποκλεισμού βρόγχου σε μικρά μεγέθη τραχειοσωλήνων, άρα αδυναμία
σύμπτωσης του χειρουργούμενου πνεύμονα και προστασίας του υγιούς πνεύμονα από
εισρόφηση,
β) αδυναμία αναρρόφησης του χειρουργούμενου πνεύμονα, και
γ) σε διασωλήνωση δεξιού κύριου βρόγχου, απόφραξη του στελεχιαίου βρόγχου και εμφάνιση
υποξυγοναιμίας.
2. Χρήση ενδοβρογχικών αποκλειστών (blockers) με μπαλόνι:
Γίνεται διασωλήνωση του κύριου βρόγχου της χειρουργούμενης πλευράς, και μέσω του
τραχειοσωλήνα προωθείται συρμάτινος οδηγός. Ο αποκλειστής προωθείται στον βρόγχο
καθοδηγούμενος από το σύρμα, ενώ ο τραχειοσωλήνας επανεισάγεται στην τραχεία παράλληλα με
τον αποκλειστή. Ο αποκλειστής τοποθετείται σωστά υπό βρογχοσκοπική καθοδήγηση,
προσφέροντας πλήρη αποκλεισμό και σύμπτωση του πνεύμονα. Δυνητικά προβλήματα της τεχνικής
είναι:
α) η μετατόπιση του αποκλειστή εντός της τραχείας και ο αποκλεισμός και των δύο πνευμόνων,
β) η πρόκληση βλάβης/ρήξης του αεραγωγού από το μικρού όγκου-υψηλής πίεσης μπαλόνι,
γ) η αδυναμία βρογχοαναρρόφησης.και εφαρμογής CPAP στο χειρουργούμενο πνεύμονα σε
χρήση αποκλειστών με κλειστό άκρο. Σήμερα προκρίνεται η χρήση αποκλειστή τύπου Cook
5Fr σε παιδιά 2-16 ετών.
3. Τραχειοσωλήνας τύπου Univent:
Πρόκειται για συμβατικό τραχειοσωλήνα, με ενσωματωμένο 2ο παράλληλο αυλό που περιέχει
αποκλειστή. Για την επιτυχή τοποθέτηση απαιτείται βρογχοσκοπική καθοδήγηση, όμως η
μετατόπιση του αποκλειστή είναι λιγότερο πιθανή, ενώ ο αποκλειστής διαθέτει κανάλι για
εμπλουτισμό Ο2 ή αναρρόφηση. Κύριο μειονέκτημα του Univent είναι η μεγάλη εξωτερική
διάμετρος, λόγω του μεγέθους καναλιού του αποκλειστή, και το μικρό μέγεθος του πραγματικού
τραχειοσωλήνα.
4. Τραχειοσωλήνας διπλού αυλού DLT:
Οι DLTs είναι 2 τραχειοσωλήνες διαφορετικού μήκους ενωμένοι μεταξύ τους. Ο πιο κοντός
σωλήνας τοποθετείται εντός τραχείας και ο μακρύτερος στον κύριο βρόγχο. Η διάταση του
τραχειακού αεροθαλάμου επιτρέπει αερισμό δύο πνευμόνων, ενώ του βρογχικού τον διαχωρισμό
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αερισμού, προστατεύοντας κάθε πνεύμονα από εισρόφηση υλικού από την αντίθετη πλευρά. Οι
συμβατικοί DLTs διατίθενται σε μεγέθη από 26Fr και άνω, κατάλληλα για παιδιά μεγαλύτερα των 8
ετών, ενώ για την επιβεβαίωση της θέσης του απαιτείται βρογχοσκόπιο κατάλληλου μήκους και
μικρής διαμέτρου.
Τα πλεονεκτήματά τους είναι:
α) η εύκολη τοποθέτηση,
β) η δυνατότητα αναρρόφησης και οξυγόνωσης με CPAP και
γ) η πρόσβαση σε οπτική εικόνα του χειρουργούμενου πνεύμονα.
Οι αριστερόστροφοι DLTs είναι προτιμότεροι από τους δεξιόστροφους, εξαιτίας του
μικρότερου μήκους του δεξιού κύριου βρόγχου και του κινδύνου απόφραξης του δεξιού άνω λοβού.
Οι οδηγίες επιλογής του κατάλληλου σωλήνα για SLV φαίνονται στον πίνακα 1, βασιζόμενες στο
μέσο όρο διαστάσεων αεραγωγού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών.
Πίνακας 1. Επιλογή τραχειοσωλήνα για SLV σε παιδιά

Μετεγχειρητική φροντίδα:
Σε μεγάλης βαρύτητας επεμβάσεις απαιτείται συνήθως μεταφορά των ασθενών σε ΜΕΘ,
ανάλογα με τις καρδιοαναπνευστικές εφεδρείες τους, τη διάρκεια της επέμβασης και την
αναμενόμενη μετεγχειρητική πορεία. Από την άλλη, σε απλές επεμβάσεις τμηματεκτομής ή
λοβεκτομής είναι εφικτή η αποδιασωλήνωση μετά το πέρας της επέμβασης. Ο μετεγχειρητικός
πόνος μπορεί να επηρεάσει τη σωστή έκπτυξη του πνεύμονα, οπότε η επισκληρίδιος αναλγησία, τα
μεσοπλεύρια blocks, ή/και η i.v. χορήγηση οπιοειδών μπορούν να περιορίσουν τη δυσφορία. Για την
αποσωλήνωση θα πρέπει το παιδί να είναι πλήρως αφυπνισμένο, να αναπνέει σωστά, να μπορεί να
βήξει, να διατηρεί ανοικτό αεραγωγό και επαρκή οξυγόνωση σε FiO2 < 0.4. Μετά το πέρας της
επέμβασης θα πρέπει να εκτελείται α/α θώρακος για αναγνώριση παρουσίας πνευμοθώρακα ή
ατελεκτασίας.
Η μετεγχειρητική πορεία εξαρτάται από το είδος/βαρύτητα της επέμβασης, την υποκείμενη
πάθηση και τις υπάρχουσες εφεδρείες. Έτσι, μετά από απλή λοβεκτομή τα περισσότερα παιδιά
αναπτύσσονται φυσιολογικά και εμφανίζουν φυσιολογική ανοχή στην κόπωση.
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Είδη επεμβάσεων:
1. Video-υποβοηθούμενες θωρακοσκοπικές επεμβάσεις (VATS):
Η εφαρμογή VATS σε παιδιά έχει αυξηθεί την τελευταία 10ετία, λόγω των πλεονεκτημάτων
της: α. το μικρό χειρουργικό τραύμα, β. ο ελαττωμένος μετεγχειρητικός πόνος, γ. η ταχύτερη
ανάνηψη. Χρησιμοποιείται κυρίως σε επεμβάσεις αποφλοίωσης πνεύμονα, για λήψη βιοψίας, για
αποκατάσταση διαφραγματοκήλης ή ανοικτού αρτηριακού πόρου και σε μάζες μεσοθωρακίου. Η
VATS μπορεί να εφαρμοστεί με αερισμό και των δύο πνευμόνων, αλλά ο SLV βελτιώνει την οπτική
εικόνα περιορίζοντας την πιθανότητα. Οι αναισθησιολογικές επισημάνσεις περιλαμβάνουν τη
σωστή προεγχειρητική προετοιμασία, τη δυνατότητα ανοχής της πλάγιας θέσης, την αποφυγή
χρήσης N2O, τη στενή παρακολούθηση της αιμοδυναμικής απάντησης στις θετικές πιέσεις και της
χορήγησης υγρών, και την παρακολούθηση του αρτηριακού CO2 μέσω διαδερμικού CO2 ή αερίων
αίματος και όχι του ETCO2, που είναι αναξιόπιστο. Στα πολύ μικρά βρέφη, λόγω ελαττωμένων
εφεδρειών, μπορεί να εφαρμοστεί περιοδικά επανέκπτυξη των πνευμόνων, εφαρμογή PEEP στον
κάτω πνεύμονα ή CPAP στον χειρουργούμενο πνεύμονα, ώστε να βελτιωθεί η οξυγόνωση.
2. Αποκαταστάσεις δυσμορφιών στέρνου:
Τα παιδιά με δυσμορφίες στέρνου, όπως εμβυθισμένο στέρνο(pectus excavatum) ή
σπανιότερα πηθοειδή θώρακα(pectus carinatum) είναι συνήθως ασυμπτωματικά, αλλά μπορεί να
εμφανίζουν καρδιακές ή πνευμονικές επιπλοκές. Παθογνωμονική για την εκτέλεση χειρουργικής
επέμβασης είναι η καταγραφή τιμής δείκτη Haller > 3.25. Οι ασθενείς με pectus excavatum μπορεί
να έχουν ελαττωμένη FVC και ολικό πνευμονικό όγκο. Η καρδιά μπορεί να μετατοπίζεται και να
συμπιέζεται προς αριστερά, εμφανίζοντας αρρυθμίες και λειτουργικό φύσημα σε όρθια θέση ή στην
άσκηση, ενώ το ECHO καρδιάς αποκαλύπτει ελαττωμένο όγκο παλμού και συχνά πρόπτωση
μιτροειδούς βαλβίδας. Η περιεγχειρητική διαχείριση περιλαμβάνει προνάρκωση, εισπνεόμενη ή
ενδοφλέβια εισαγωγή στην αναισθησία και ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Ο SLV δεν είναι
αναγκαίος, αλλά απαιτείται μηχανικός αερισμός πνευμόνων με VT 8-10 ml/kg, παρουσία μεγάλων
i.v. οδών, και χορήγηση προφυλακτικής αγωγής για αποφυγή βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας. Η
τοποθέτηση θωρακικού επισκληρίδιου καθετήρα συμβάλλει σημαντικά στον έλεγχο του
μετεγχειρητικού πόνου.
3. Εκτομή μάζας μεσοθωρακίου:
Η περιεγχειρητική διαχείριση παιδιών με βλάβες μεσοθωρακίου απαιτεί προσεκτική εκτίμηση
και σχεδιασμό. Η ίδια η εισαγωγή στην αναισθησία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή απόφραξη
αεραγωγού, αιμοδυναμική καταστολή και θάνατο. Η φυσική εξέταση πρέπει να εστιάζει όχι μόνο σε
σημεία όπως κυάνωση και συριγμός, αλλά και σε συνθήκες, όπως ύπνος, άσκηση, κίνηση
κεφαλής/αυχένα ή βήχας, που μπορεί να τα μεταβάλλουν. Η αξονική τομογραφία μπορεί να
αναδείξει πιθανή απόφραξη αεραγωγού και καρδιαγγειακού, ενώ απεικονίζει επέκταση της βλάβης
σε παρακείμενους ιστούς. Οι όγκοι μεσοθωρακίου συνήθως συμπιέζουν τους κατώτερους
αεραγωγούς και το πνευμονικό παρέγχυμα, προκαλώντας εκπνευστικό συριγμό, ατελεκτασία,
εμφύσημα ή διαλείπουσες πνευμονίες, που μπορούν εσφαλμένα να εκληφθούν ως πρωτοπαθής
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πάθηση κατώτερου αεραγωγού, αλλά δεν ανταποκρίνονται στη συνήθη θεραπεία. Η σπιρομέτρηση
σε όρθια και ύπτια θέση σε μεγαλύτερα παιδιά και ο καθορισμός μέγιστης εισπνευστικής και
εκπνευστικής ροής μπορεί να ποσοτικοποιήσει το βαθμό λειτουργικής επιδείνωσης Η συμμετοχή
του καρδιαγγειακού σχετίζεται με άμεση συμπίεση του μυοκαρδίου ή των μεγάλων αγγείων, και ο
βαθμός της λειτουργικής επιδείνωσης, με εμφάνιση αρρυθμίας, παράδοξου σφυγμού, υπότασης ή
συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας, σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου από τη γενική αναισθησία. Όταν
το παιδί είναι ξύπνιο, η θέση που καταλαμβάνει είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της
καρδιοαναπνευστικής λειτουργίας, και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για διατήρηση της θέσης
διεγχειρητικά. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία ο χειρουργός πρέπει να είναι παρόν και
προετοιμασμένος για παρέμβαση, όπως τοποθέτηση άκαμπτου βρογχοσκοπίου ή άμεση διάνοιξη
πνευμομεσοθωρακίου. Προτιμάται η εισπνευστική εισαγωγή στην αναισθησία με FiΟ2 1.0, καθώς η
αυτόματη αναπνοή συμβάλλει στη διατήρηση αρνητικής ενδοθωρακικής πίεσης, ενώ ο αερισμός
θετικών πιέσεων επιδεινώνει την απόφραξη, η εισαγωγή σε καθιστή θέση, η παρουσία φλεβικών
οδών στα κάτω άκρα και διαθέσιμου άκαμπτου βρογχοσκοπίου.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Εισαγωγή:
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η πολυπλοκότητα των νευροχειρουργικών επεμβάσεων σε
βρέφη και παιδιά, ταυτόχρονα με την εξέλιξη των τεχνολογικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων
στον εγκέφαλο, όπως η χρήση αλτεπλάσης σε ισχαιμικά έμφρακτα, η εφαρμογή υποθερμίας για
νευροπροστασία μετά από ανακοπή, και το εξειδικευμένο monitoring σε κρανιοεγκεφαλικές
κακώσεις ΚΕΚ. Παράλληλα έχει βελτιωθεί σημαντικά η περιεγχειρητική φροντίδα και το
monitoring των παιδιών, τόσο στο χειρουργείο όσο και στη ΜΕΘ. Παρόλα αυτά, στο 50% των
περιπτώσεων τα παιδιά αναπτύσσουν μετεγχειρητικές επιπλοκές, κυρίως αιμορραγία, σπασμούς και
διαταραχές πήξης. Επίσης, οι τύποι όγκων στα παιδιά είναι διαφορετικοί των ενηλίκων, οι
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις εξελίσσονται με μικρότερη βλάβη στον εγκεφαλικό ιστό, και η
ανάπτυξη υδροκεφάλου στη βρεφική ηλικία εξελίσσεται διαφορετικά. Έτσι, η γνώση των
ανατομικών και παθοφυσιολογικών ιδιαιτεροτήτων, και των κύριων μετεγχειρητικών επιπλοκών
των παιδο-νευροχειρουργικών ασθενών είναι πολύ σημαντική, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα πρόληψης, να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία, και τελικά να ελαττωθεί η νοσηρότητα και
θνητότητα αυτών των επεμβάσεων.
Νευροφυσιολογία παιδιών:
Τα στοιχεία αναφορικά με τις φυσιολογικές νευροφυσιολογικές παραμέτρους σε νεογνά και
βρέφη είναι περιορισμένα, και συνήθως εξάγονται από μελέτες σε ενήλικες.
1. Εγκεφαλική αιματική ροή (CBF):
Η CBF στα παιδιά μεταβάλλεται με την ηλικία. Στα νεογέννητα/πρόωρα βρέφη οι τιμές είναι
χαμηλότερες των ενηλίκων(40-42ml/100g/min), ενώ σε βρέφη και μεγαλύτερα παιδιά οι τιμές είναι
υψηλότερες των ενηλίκων, περίπου 90-100ml/100g/min.
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2. Εγκεφαλικός μεταβολικός ρυθμός Ο2(CMRO2):
Ο CMRO2 στα παιδιά, όπως στους ενήλικες, ακολουθεί τις μεταβολές της CBF(εγκεφαλικό
μεταβολικό coupling), άρα είναι αυξημένος λόγω υψηλότερης CBF και αυξημένης κατανάλωσης
γλυκόζης. Αντίθετα τα νεογνά έχουν χαμηλότερη CBF και CMRO2, και εμφανίζουν σχετική ανοχή
στην υποξαιμία.
3. Σχέση μερικής πίεσης αρτηριακού CO2/O2(PaCO2/PaO2):
Η PaCO2 δρα αγγειοδιασταλτικά στα εγκεφαλικά αγγεία, προκαλώντας γραμμική αύξηση CBF
σε τιμές PaCO2 3.5-8KPa. Κατά τη γέννηση, η αγγειακή απάντηση στις μεταβολές PaCO2 δεν έχει
αναπτυχθεί πλήρως, οπότε η μέτρια υποκαπνία έχει μικρότερη επίδραση στο νεογνικό εγκέφαλο και
στη CBF, σε σχέση με τους ενήλικες. Στους ενήλικες τα εγκεφαλικά αγγεία είναι λιγότερο
ευαίσθητα στις μεταβολές PaO2, και η CBF αυξάνεται εκθετικά μόνο όταν η PaO2 μειωθεί κάτω από
50mmHg. Στα νεογνά, η CBF αυξάνεται σε μικρότερες μεταβολές PaO2.
4. Μηχανισμός αυτορρύθμισης:
Η CBF εμφανίζει μία αυτορρύθμιση ως απάντηση στις μεταβολές της μέσης αρτηριακής
πίεσης MAP. Σε βρέφη και παιδιά το εύρος MAP για διατήρηση αυτορρύθμισης δεν είναι γνωστό,
αλλά πιθανά σχετίζεται με τις φυσιολογικές τιμές MAP για την ηλικίας τους.
Πειραματικές μελέτες αναφέρουν ότι το κατώτερο όριο διατήρησης αυτορρύθμισης είναι
MAP 20-40mmHg, ενώ άλλες μελέτες, σε πολύ χαμηλού βάρους γέννησης νεογνά, ότι ο
αυτορρυθμιστικός μηχανισμός είναι λειτουργικός σε νορμοτασικά αλλά όχι σε υποτασικά νεογνά.
Επίσης, η ανάπτυξη αναπνευστικής δυσχέρειας στα νεογνά επιδεινώνει το μηχανισμό
αυτορρύθμισης, και η αύξηση της CBF πέρα από τα όρια αυτορρύθμισης μπορεί να συμβάλλει στην
εμφάνιση ενδοκοιλιακής αιμορραγίας (IVH).
5. Ενδοκρανιακή πίεση ICP:
Σύμφωνα με το δόγμα Monro-Kellie το κρανίο είναι μία κλειστή κοιλότητα, που περιλαμβάνει
εγκέφαλο, αίμα και εγκεφαλονωτιαίο υγρό ΕΝΥ, και μία αύξηση στον όγκο ενός συστατικού, άρα
της ICP, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση όγκου των άλλων συστατικών για να αποσυμπιέσει τη
μεταβολή, με την προϋπόθεση ότι η μεταβολή γίνεται σταδιακά. Στα νεογνά, και όσο οι ραφές είναι
ανοικτές, η αύξηση του όγκου ενός συστατικού μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του μεγέθους του
κρανίου, ως μηχανισμός αποσυμπίεσης. Η οπίσθια πηγή κλείνει σε ηλικία 6 μηνών και η πρόσθια
στο 1-1.5 έτος, ενώ η τελική σύγκλειση των ραφών γίνεται στα 10 έτη. Απότομες αυξήσεις, όπως
μετά από ΚΕΚ, έχουν ως αποτέλεσμα αύξηση της ICP.
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ:
Τα παιδιά μπορεί να έχουν αυξημένη ICP εξαιτίας αιφνίδιας και μεγάλης ενδοκράνιας
παθολογίας. Θα πρέπει να αναζητηθούν σημεία ανάλογα της ηλικίας, όπως ευερεθιστότητα,
αδυναμία σίτισης, διατεταμένη πηγή, ανοικτές ραφές ή αύξηση περιμέτρου κεφαλής σε νεογνά και
βρέφη, πονοκέφαλος, διπλωπία, οίδημα θηλής και έμετοι σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, ενώ πτώση
επιπέδου συνείδησης με τη GCS, παράλυση III-IV εγκεφαλικής συζυγίας, σημείο δύοντος ηλίου,
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αλλαγές μεγέθους κορών και τριάδα Cushing εκδηλώνονται σε κάθε ηλικία, σε αιφνίδια επιδείνωση
νευρολογικής κατάστασης. Σημαντικός είναι ο έλεγχος του καρδιαγγειακού συστήματος, με
ακρόαση για αναζήτηση φυσήματος και ECHO καρδιάς, για αναγνώριση βλαβών μεσοκοπλικής ή
μεσοκοιλιακής επικοινωνίας, ύπαρξης shunting ή μη αναστρέψιμης εμβολής αέρα, που μπορεί να
οδηγήσουν σε θάνατο.
Άλλα σημαντικά σημεία είναι:
α) η καταγραφή και διαχείριση της λήψης αντιεπιληπτικής αγωγής προεγχειρητικά και η επίδρασή
της στο νευρομυϊκό αποκλεισμό,
β) η παρουσία υποογκαιμίας και ηλεκτρολυτικών διαταραχών, εξαιτίας επεισοδίων εμέτου λόγω
αυξημένης ICP, και
γ) το περιγεννητικό ιστορικό, που μπορεί να αναδείξει προωρότητα και προηγηθείσα
ενδοκοιλιακή αιμορραγία. Η απεικόνιση θα δώσει πληροφορίες για το μέγεθος και την πλευρά
της βλάβης.
Εισαγωγή-διατήρηση αναισθησίας:
Ο στόχος κατά την εισαγωγή στην αναισθησία σε αυτά τα παιδιά είναι η αποφυγή αύξησης
της ICP, μέσω αποφυγής υπερκαπνίας, υποξίας, μεταβολών ΜΑΠ και αύξησης της CBF από χρήση
εισπνεόμενων αναισθητικών. Ιδανική θεωρείται η ενδοφλέβια εισαγωγή με προποφόλη ή
θειοπεντάλη και νευρομυϊκό αποκλειστή, ενώ η κεταμίνη δε συστήνεται λόγω πρόκλησης αύξησης
ICP. Παρόλα αυτά, αν τα παιδιά είναι διεγερτικά ή υπάρχει δυσκολία στην ανεύρεση φλεβικής οδού,
η ήπια εισαγωγή με πτητικό αναισθητικό είναι καλύτερη από το κλάμα και την επακόλουθη αύξηση
της ICP. Η χρήση σεβοφλουρανίου πλεονεκτεί έναντι άλλων πτητικών, καθώς η μυρωδιά του
γίνεται καλά ανεκτή, και έχει μικρότερη επίπτωση εμφάνισης λαρυγγόσπασμου και συγκράτησης
αναπνοής.
Απαραίτητη θεωρείται η χρήση οπιοειδών, όπως φεντανύλη ή ρεμιφεντανύλη, για την
καταστολή της υπερτασικής απάντησης στη λαρυγγοσκόπηση, διασωλήνωση και χειρουργική
επέμβαση. Η διατήρηση της αναισθησίας επιτυγχάνεται με ενδοφλέβιους ή εισπνεόμενους
παράγοντες σε συνδυασμό με οπιοειδή μικρής διάρκειας δράσης, όπως η ρεμιφεντανύλη, που
μπορεί να τιτλοποιηθεί σωστά ανάλογα με τα ερεθίσματα, ώστε να αποφευχθεί η υπόταση και
βραδυκαρδία, ενώ μειώνει τις ανάγκες για επαναληπτική χορήγηση νευρομυϊκών αποκλειστών.
Μελέτες αναφέρουν ότι για την αποφυγή αύξησης της CBF από χρήση εισπνεόμενων αναισθητικών,
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται συγκεντρώσεις έως 1 MAC. Το σεβοφλουράνιο και δεσφλουράνιο
επηρεάζουν ελάχιστα τη CBF, προσφέρουν αιμοδυναμική σταθερότητα και ταχύτερη ανάνηψη μετά
από μακρά επέμβαση. Το Ν2Ο θα πρέπει να αποφεύγεται, λόγω της προκαλούμενης αύξησης στη
CBF, CMRO2 και ICP. Η διεγχειρητική χορήγηση μαννιτόλης, σε δόση 0.25-1g/kg μπορεί να
περιορίσει πιθανή αύξηση της ICP.
Τοποθέτηση σε θέση:
Η τοποθέτηση σε σωστή θέση θα πρέπει να διασφαλίζει κατάλληλο αερισμό πνευμόνων,
αποφυγή φλεβικής στάσης και νοσηρότητας σχετιζόμενης με την κακή θέση. Πρέπει να
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αποφεύγεται η υπερβολική στροφή της κεφαλής και η πιθανή απόφραξη της έσω σφαγίτιδας.
Μετεγχειρητικά μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα από τον αεραγωγό, όπως μακρογλωσσία λόγω
κακής φλεβικής ή λεμφικής απορροής. Η ανύψωση της κεφαλής κατά 30ο μπορεί να βελτιώσει τη
φλεβική απορροή, αλλά αυξάνει τον κίνδυνο αερώδους εμβολής. Τα μάτια θα πρέπει να
προστατεύονται κατά την αντισηψία της περιοχής και από εξωτερικές πιέσεις.
Θα πρέπει να διασφαλίζεται καλή πρόσβαση στις ενδοφλέβιες οδούς, συνεχής οπτική επαφή
του παιδιού, και αποφυγή συμπίεσης των ευαίσθητων σημείων του σώματος.
Στα μικρά παιδιά, η σταθεροποίηση του πλαισίου Mayfield με καρφίδες πρέπει να γίνεται με
προσοχή, καθώς μπορεί να προκαλέσει κάταγμα κρανίου, τρώση μήνιγγας ή ενδοκρανιακό
αιμάτωμα.
1. Πρηνής θέση:
Κατά την τοποθέτηση σε πρηνή θέση θα πρέπει να επιλεγεί το κατάλληλο για την ηλικία και
το μέγεθος του σώματος του παιδιού πλαίσιο υποστήριξης, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην
αποφυγή συμπίεσης της κοιλιάς και των γεννητικών οργάνων. Η κάμψη του αυχένα μπορεί να
προκαλέσει μετατόπιση του τραχειοσωλήνα και ενδοβρογχική διασωλήνωση, ειδικά σε νεογνά και
βρέφη.
2. Καθιστή θέση:
Η τοποθέτηση των παιδιών σε αυτή τη θέση είναι αμφιλεγόμενη. Πλεονεκτήματά της είναι η
καλύτερη πρόσβαση στο χειρουργικό πεδίο, σε επεμβάσεις οπισθίου κρανιακού βόθρου, και η
σωστή φλεβική απορροή Οι επιπλοκές της θέσης περιλαμβάνουν καρδιαγγειακή αστάθεια και
εμβολή αέρα.
Monitoring:
Οι νευροχειρουργικές επεμβάσεις σε παιδιά σχετίζονται με καρδιαγγειακές μεταβολές και
δυνητικό κίνδυνο ταχείας απώλειας αίματος. Συνεπώς, το πλήρες διεγχειρητικό monitoring
θεωρείται ακρογωνιαίος λίθος για την καλή έκβαση των ασθενών, και περιλαμβάνει ΗΚΓράφημα,
άμεση μέτρηση αρτηριακής πίεσης, οξυμετρία, καπνογραφία, κεντρική/περιφερική θερμοκρασία
σώματος, και ωριαία μέτρηση ούρων, ειδικά σε επεμβάσεις μεγάλης διάρκειας, με πιθανότητα
διεγχειρητικής εκδήλωσης άποιου διαβήτη ή με ανάγκη για χορήγηση μαννιτόλης. Η τοποθέτηση
κεντρικής φλεβικής οδού είναι επιθυμητή, γιατί προσφέρει καλή αγγειακή πρόσβαση, δυνατότητα
κεντρικής χορήγηση αγγειοδραστικών φαρμάκων και αντιμετώπισης εμβολής αέρα. Σε βρέφη και
μικρά παιδιά σε πρηνή θέση, οι καταγραφές monitoring είναι συχνά αναξιόπιστες, οπότε είναι
προτιμότερο να εκτιμώνται οι μεταβολές των τιμών καταγραφής. Σε κάποια κέντρα χρησιμοποιείται
διεγχειρητικά προκάρδιο υπερηχογραφικό Doppler, για αναγνώριση πιθανής εμβολής αέρα. Τέλος,
η εφαρμογή νευροφυσιολογικού monitoring, όπως ΗΕΓράφημα, σωματοαισθητικά προκλητά
δυναμικά SSEP, κινητικά προκλητά δυναμικά MEPs και διακρανιακό Doppler, μπορεί να βελτιώσει
την έκβαση και να ελαττώσει τη νοσηρότητα, με πρώιμη αναγνώριση νευρολογικής βλάβης
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Φλεβική εμβολή αέρα VAE:
Στα βρέφη και παιδιά το κρανίο βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από την καρδιά, ακόμα και
στην πρηνή θέση, κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας σώματος, συνεπώς είναι πιο
επιρρεπές στην εμφάνιση VAE. Επιπλέον, οι φλεβώδεις κόλποι και οι φλέβες που συνδέουν το
κρανίο με τη σκληρά μήνιγγα διατηρούνται ανοικτές με χαλαρούς δεσμούς. Παιδιά που έχουν
ανοικτή ενδοκαρδιακή επικοινωνία κινδυνεύουν από παράδοξη εμβολή. Η σταθερή ελάττωση της
αρτηριακής κυματομορφής και της κυματομορφής τελοεκπνευστικού διοξειδίου ETCO2, ως
αποτέλεσμα ελαττωμένης καρδιακής παροχής, σε συνδυασμό με την εφαρμογή προκάρδιου Doppler
μπορούν να αναγνωρίσουν έγκαιρα μία VAE. Σε αναγνώριση VAE ο χειρουργός θα πρέπει άμεσα
να αποκλείσει τις πιθανές πύλες εισόδου αέρα και να ξεπλύνει το χειρουργικό πεδίο με φυσιολογικό
ορό.
Άλλοι χειρισμοί αντιμετώπισης είναι εφαρμογή συμπίεσης της έσω σφαγίτιδας, μετακίνηση
του κεφαλιού προς τα κάτω και αναρρόφηση αέρα από τον κεντρικό φλεβικό καθετήρα, ενώ το
κυριότερο μέλημα είναι η υποστήριξη του καρδιοαναπνευστικού συστήματος.
Διεγχειρητική διαχείριση υγρών:
Η γενική αρχή σε αυτές τις επεμβάσεις είναι ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υγρά που
περιέχουν γλυκόζη, γιατί η υπεργλυκαιμία μπορεί να επιδεινώσει τη βλάβη επαναιμάτωσης, και
υπότονα υγρά, γιατί μπορούν να επιδεινώσουν το εγκεφαλικό οίδημα. Πάντως και η υπογλυκαιμία,
ειδικά σε νεογνά και σε πρώην πρόωρα βρέφη, μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, οπότε το
τακτικό monitoring των επιπέδων γλυκόζης είναι πολύ σημαντικό.
Κύριος στόχος σε αυτούς τους ασθενείς είναι η διατήρηση ισοογκαιμίας και αιμοδυναμικής
σταθερότητας. Τα συχνότερα χρησιμοποιούμενα κρυσταλλοειδή είναι N/S 0.9% και το Ringers
Lactate, όμως η υπερβολική χορήγηση του πρώτου μπορεί να οδηγήσει σε υπερνατριαιμία και
υπερχλωραιμική μεταβολική οξέωση, ενώ του δεύτερου σε αυξημένα επίπεδα ενδοκυττάριας
γλυκόζης. Κατά τη διάρκεια κρανιοτομίας είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η απώλεια αίματος, εξαιτίας
της συνεχούς διάχυτης αιμορραγίας του τραύματος, του εμποτισμού των χειρουργικών καλυμμάτων
και της έκπλυσής του με φυσιολογικό ορό.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει πάντα διαθέσιμο διασταυρωμένο αίμα, εξαιτίας του
κινδύνου αιφνίδιας δραματικής απώλειας αίματος.
Ρύθμιση θερμοκρασίας:
Η μέτρια υποθερμία (34-35οC) προκαλεί μείωση του CMRO2 και συμβάλλει στην
αντιμετώπιση της αυξημένης ICP. Πάντως, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η υποθερμία προκαλεί
σοβαρές επιπλοκές, όπως διαταραχές αιμόστασης, και ότι η διατήρηση νορμοθερμίας συμβάλλει
στη σωστή ανάνηψη από την αναισθησία. Για την θέρμανση των παιδιών, ειδικά βρεφών, με μέτρια
υποθερμία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ζεστά ενδοφλέβια υγρά, συσκευές θερμού αέρα και
θερμαινόμενα στρώματα.
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Μετεγχειρητική φροντίδα:
Η μετεγχειρητική παρακολούθηση παιδιών που υποβλήθηκαν σε νευροχειρουργική επέμβαση
ποικίλλει, ανάλογα με την υποκείμενη παθολογία τους, τη βαρύτητα και διάρκεια της επέμβασης,
αλλά όλα θα πρέπει να έχουν μία τακτική νευρολογική παρακολούθηση. Τα παιδιά μετά από
κρανιοτομία οδηγούνται μετεγχειρητικά σε ΜΕΘ.
Παιδιά μετά από μικρότερης βαρύτητας επεμβάσεις μπορούν να μεταφερθούν μετεγχειρητικά
σε θάλαμο, και να λάβουν μετεγχειρητική αναλγησία. Η μορφίνη θεωρείται οπιοειδές εκλογής σε
αυτούς τους ασθενείς, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και ακεταμινοφαίνη. Τα ΜΣΑΦ δεν προκρίνονται
άμεσα μετεγχειρητικά, λόγω του κινδύνου μετεγχειρητικής αιμορραγίας.
Υδροκέφαλος-Τοποθέτηση παροχέτευσης:
Πρόκειται για αύξηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, λόγω είτε αυξημένης παραγωγής είτε
ελαττωμένης απορροής του. Μπορεί να σχετίζεται με νευρολογικές καταστάσεις, όπως
μυελοδυσπλασία ή δυσμορφία Chiari. Ο βαθμός αύξησης της ICP καθορίζει και τον επείγον
χαρακτήρα της αντιμετώπισης. Σε αυτά τα παιδιά τοποθετείται παροχέτευση που εκτρέπει το ΕΝΥ
από τον εγκέφαλο προς άλλη περιοχή του σώματος, συνηθέστερα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, πιο
σπάνια στον πλευριτικό χώρο ή στο δεξιό κόλπο, και συχνά χρειάζεται αναθεώρηση του κοιλιακού
ή περιτοναϊκού άκρου, είτε γιατί το παιδί μεγαλώνει σε μέγεθος είτε γιατί η παροχέτευση μπλοκάρει.
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ΚΕΚ:
Μπορεί να εκδηλώνονται ως ενδοκρανιακό αιμάτωμα ή συνηθέστερα ως διάχυτη νευραξονική
βλάβη και οίδημα. Ο αυτορρυθμιστικός μηχανισμός και η ενδοκρανιακή ευενδοτότητα μπορεί να
επιδεινωθούν. Η αναισθησία πρέπει να στοχεύει στην αποφυγή περαιτέρω αύξησης της ICP και
ελαχιστοποίησης δευτεροπαθούς εγκεφαλικής βλάβης.
Συχνά τα παιδιά αυτά πρέπει να μεταφερθούν σε ειδικό κέντρο για παροχέτευση της
ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα σημαντική απώλεια κυκλοφορούμενου αίματος, υποογκαιμία και σοβαρή
υπόταση, άρα πρέπει να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο διασταυρωμένο αίμα, ενώ απαιτείται προσοχή
στη χορήγηση μαννιτόλης, που μπορεί να επιδεινώσει την υπόταση.
Όγκοι εγκεφάλου:
Οι όγκοι εγκεφάλου στα παιδιά είναι οι συνηθέστεροι μονήρεις όγκοι της παιδικής ηλικίας. Τα
2/3 αυτών των όγκων έχουν υποσκηνίδια εντόπιση. Οι αναισθησιολογικές επισημάνσεις για τους
όγκους του οπισθίου κρανιακού βόθρου και της προκαλούμενης παθολογίας περιλαμβάνουν την
αύξηση της ICP λόγω απόφραξης της απορροής ΕΝΥ και τη συμπίεση του στελέχους, του
αναπνευστικού κέντρου και των εγκεφαλικών συζυγιών, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη επίπτωση
εμφάνισης μετεγχειρητικών επιπλοκών από τον αεραγωγό. Το stress της λαρυγγοσκόπησης και της
καθήλωσης του κρανίου με καρφίδες στο Mayfield μπορεί να οδηγήσουν σε καταστροφική αύξηση
της ICP. Αυτή μπορεί να μετριαστεί με τη χορήγηση οπιοειδών κατά την εισαγωγή στην αναισθησία,
όπως φεντανύλη ή ρεμιφεντανύλη.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Παπαγιαννοπούλου ΠΗΝΕΛΟΠΗ
Αbstract
Chronic diseases are common in children. These diseases were either present at birth or developed as
young children and progressed. Perioperative anesthetic management of the above-mentioned patients
represents a great challenge for the anesthesiologist. CNS diseases, asthma, cystic fibrosis, cancer,
sickle cell disease, diabetes mellitus, obesity and other chronic diseases all produce important changes
that may affect the conduct of anesthesia. The key to a successful anesthetic management is basically
the understanding of the pathophysiology of the child’s chronic disease in combination with a thorough
preoperative visit. The goal in children with chronic disease that are scheduled for surgery is to plan a
safe perioperative anesthetic technique in order to improve the outcomes of anesthesia and surgery.
Keywords: anesthesia, child, chronic disease, perioperative management.

Η περιεγχειρητική αντιμετώπιση παιδιατρικών ασθενών με συνοδά χρόνια νοσήματα αποτελεί
μια ιδιαίτερη πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. Οι ιδιαιτερότητες του παιδιατρικού ασθενή, οι
συστημικές επιδράσεις της αναισθησίας, το stress της χειρουργικής επέμβασης σε συνδυασμό με την
ύπαρξη συνοδών χρόνιων νοσημάτων μπορεί να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο την εμφάνισης
περιεγχειρητικών επιπλοκών. Στο παρακάτω κείμενο θα γίνει αναφορά στην περιεγχειρητική
αντιμετώπιση μερικών από τα πιο συνηθισμένα χρόνια νοσήματα που συνοδεύουν τους
παιδιατρικούς ασθενείς, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
Η εγκεφαλική παράλυση (Cerebral Palsy-CP) είναι πάθηση του Κ.Ν.Σ. Περιγράφεται με τον
όρο «ομπρέλλα», ο οποίoς καλύπτει μία ομάδα μόνιμων αναπτυξιακών διαταραχών, που οδηγεί σε
περιορισμό δραστηριότητας και οφείλεται σε μη-εξελισσόμενες βλάβες του αναπτυσσόμενου
εγκέφαλου κατά την εγκυμοσύνη (προγεννητικά αίτια: λοιμώξεις), τη γέννηση (περιγεννητικά αίτια:
ασφυξία) ή κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων της ζωής (μεταγεννητικά αίτια: ίκτερος,
λοιμώξεις, ΚΕΚ). Η CP ταξινομείται με βάση: α) την ποιότητα του μυϊκού τόνου και της κινητικής
βλάβης (παθοφυσιολογική ταξινόμηση) β) την ανατομική κατανομή της διαταραχής (τετραπληγία,
διπληγία, ημιπληγία) και γ) τη σοβαρότητα της κινητικής αναπηρίας σε σχέση με τους
λειτουργικούς περιορισμούς. Εκδηλώνεται συνήθως με ήπιες ή σοβαρές κινητικές διαταραχές
(σπαστικότητα, αθέτωση, αταξία, δυσκαμψία, ατονία). Ανάλογα με την νευρολογική βλάβη μπορεί
να υπάρχουν και σοβαρά συνοδά συμπτώματα (επιληψία, νοητική υστέρηση, μαθησιακές
δυσκολίες, προβλήματα λόγου-ομιλίας, ΓΟΠ, τύφλωση, κώφωση κ.α). Να σημειωθεί ότι σε
προχωρημένα

στάδια

προκαλείται

περιοριστικού

τύπου

πνευμονοπάθεια,

από

σοβαρή

παραμόρφωση της Σ.Σ και του θωρακικού κλωβού.
Να τονιστεί ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναισθητική τεχνική για αυτούς τους ασθενείς,
διότι η ποικιλία των συμπτωμάτων της νόσου καθιστά τον κάθε ασθενή μοναδικό. Η CP δεν
σχετίζεται με κακοήθη υπερθερμία. Η σουκινυλοχολίνη δεν αντενδείκνυται, αλλά πρέπει να
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χρησιμοποιείται με προσοχή. Η MAC των εισπνεόμενων αναισθητικών είναι ελαττωμένη, ενώ
παρατηρείται καθυστερημένη ανάνηψη από την αναισθησία σε σχέση με τα υγιή παιδιά. Ο
ελαττωμένος μυϊκός τόνος του φάρυγγα και η τυχόν συνυπάρχουσα ΓΟΠ απαιτούν ενδοτραχειακή
διασωλήνωση, ακόμη και για σύντομης διάρκειας επεμβάσεις. Μυοχαλαρωτικοί παράγοντες πρέπει
να χρησιμοποιούνται με προσοχή, διότι έχει παρατηρηθεί καθυστερημένη ανάνηψη του
νευρομυϊκού αποκλεισμού. Η τοποθέτηση στο χειρουργικό τραπέζι πρέπει να γίνεται με προσοχή,
ειδικά σε σοβαρές μορφές της νόσου. Σε ασθενείς με CP που λαμβάνουν αντιεπιληπτική αγωγή θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και οι επιληπτογόνες επιδράσεις
ορισμένων αναισθητικών παραγόντων (ετομιδάτη, κεταμίνη). Η μετεγχειρητική αντιμετώπιση του
πόνου δεν θα πρέπει να παραβλέπετε σε αυτούς τους ασθενείς, ενώ διαζεπάμη χρησιμοποιείται
συχνά στη διαχείριση του πόνου που σχετίζεται με τη σπαστικότητα, που μπορεί να παρουσιάζουν.
Η περιοχική αναισθησία θεωρείται ιδανική για τους ασθενείς με CP παρέχοντας αναλγησία
ελαττώνοντας τις επιδράσεις των αναισθητικών στο αναπνευστικό σύστημα.
ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ
H υδροκεφαλία είναι μια κλινική κατάσταση κατά την οποία ο όγκος του εγκεφαλονωτιαίου
υγρού (ΕΝΥ) αυξάνεται και έτσι προκαλείται διάταση του κοιλιακού συστήματος του εγκεφάλου,
λόγω αυξημένης ενδοκρανιας πίεσης (ICP). Μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητος. Να σημειωθεί
ότι η οπίσθια πηγή κλείνει στους 2 μήνες και η πρόσθια στους 18μήνες. Η ψηλάφηση τους
χρησιμεύει στην εκτίμηση της ICP. Έτσι μια χρόνια αύξηση της ICP εν μέρει εκτονώνεται μέσω των
ανοικτών πηγών και ραφών, έτσι ώστε το μέγεθος της κεφαλής να αυξάνεται πριν αυξηθεί η ICP.
Επομένως, σε ύπαρξη ενδοκράνιας παθολογίας μπορεί να έχουμε φυσιολογικές τιμές ICP (νεογνά
βρεφη 2-6 mmHg, μεγαλύτερα παιδιά 8-15 mmHg). Μακροκεφαλία, πονοκέφαλος, ευερεθιστότητα,
ναυτία, πρωινοί έμετοι και μειωμένη όρεξη είναι τα κύρια σημεία χρόνιας αυξημένης ICP στα μικρά
παιδια, ενώ σπανια εμφανίζεται οίδημα οπτικής θηλής. Η οξεία αύξηση της ICP συνοδεύεται από
λήθαργο και δεν αντιρροπείται.
Να τονιστεί ότι κατά τη χορήγηση αναισθησία καταστάσεις όπως το έντονο κλάμα, η θέση της
κεφαλής (κάμψη, θέση trendeleburg) και η υπερκαπνία θεωρούνται ότι αυξάνουν την ICP. Κατά την
εισαγωγή στην αναισθησία προτιμώνται οι ενδοφλέβιοι (iv) παράγοντες, γιατί οι πτητικοί
προκαλούν εγκεφαλική διαστολή και αύξηση της ICP. Αυτή τους βέβαια η δράση μπορεί να
μετριαστεί με την εφαρμογή υπεραερισμού. Με εξαίρεση την κεταμίνη, ουσιαστικά όλοι οι iv
αναισθητικοί παράγοντες μειώνουν την ICP και γενικά διατηρούν την πίεση διήθησης του
εγκεφάλου καλύτερα από τους πτητικούς παράγοντες. Οι νευροφυσιολογικές επιδράσεις της της
δεξμεδετομιδίνης, ενός α2-αγωνιστή, δεν είναι πλήρως κατανοητές σε αυτή την κατηγορία ασθενών.
Η σουκινυλοχολίνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν κριθεί απαραίτητο. Προκαλεί αύξηση των CBF
και ICP, αλλά αυτή θεωρείται παροδική και μπορεί η χρήση μικρής δόσης μη αποπολωτικού
μυοχαλαρωτικού πριν τη χορήγηση της να μετριάσει τις επιδράσεις της στην εγκεφαλική
κυκλοφορία. Σε νεογνά με αυξημένη ICP, εξαιτίας του ανώριμου αυτόνομου συμπαθητικού
νευρικού συστήματος, ενδείκνυται η χορήγηση ατροπίνης προεγχειρητικά. Η χορήγηση λιδοκαΐνης
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πριν την λαρυγγοσκόπηση, με σκοπό την αποφυγή μιας απότομης αύξησης της ICP, μπορεί να
προκαλέσει καρδιακή ανακοπή. Τα οπιοειδή αναλγητικά πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε
παιδιά με νευρολογικά ελλείμματα.
Η νορμοκαπνία πρέπει να διατηρείται για τους ασθενείς με φυσιολογική ICP, ενώ η ήπια
υποκαπνία (PaCO2: 32-35 mmHg) είναι χρήσιμη για την αποτροπή περαιτέρω αυξήσεων στην ICP
και η σοβαρή υποκαπνία μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλική ισχαιμία. Τέλος, ακραίες θέσεις της
κεφαλής (κάμψη, πλευρική περιστροφή) μπορεί προκαλέσουν περαιτέρω μετατόπιση οποιασδήποτε
δομικής ανωμαλίας (π.χ. Δυσπλασία Chiari) και να βλάψουν την αποχέτευση των φλεβών,
οδηγώντας σε αύξηση της ICP. Οι επεμβάσεις παράκαμψης της κυκλοφορίας του ΕΝΥ, παρόλο που
είναι σύντομες, συνδέονται με πτώση της θερμοκρασίας, εξαιτίας της μεγάλης επιφάνειας σώματος,
η οποία είναι εκτεθειμένη διεγχειρητικά στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Τα παιδιά με ιστορικό ενδοκράνιας υπέρτασης φέρουν συνήθως παροχέτευση ΕΝΥ και αυτή
θα πρέπει να ελέγχεται προεγχειρητικά για τη βατότητά και τη λειτουργικότητά της. Σημεία
δυσλειτουργίας της παροχέτευσης αποτελούν η βραδυκαρδία, η αυξημένη αρτηριακή πίεση, ο
πονοκεφαλος, η ναυτία και ο έμετος. Η διατήρηση της αυτόματης αναπνοής διεγχειρητικά
αντενδείκνυται διότι υπάρχει κίνδυνος εμβολής με αέρα στην περίπτωση της κοιλιοκοπλικής
παράκαμψης και κίνδυνος πνευμοθώρακα στην περίπτωση κοιλιοϋπεζωκοτικής παράκαμψης της
κυκλοφορίας του ΕΝΥ. Η χορήγηση πρωτοξειδίου αντενδείκνυται, διότι αυξάνει την ICP,
αυξάνοντας την CBF και τον εγκεφαλικό όγκο και μπορεί να προκαλέσει ναυτία ή και έμετο
μετεγχειρητικά. Η θερμοκρασία του παιδιού θα πρέπει να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα. Η
διήθηση του χειρουργικού τραύματος με τοπικό αναισθητικό βοηθά στην μετεγχειρητική
αναλγησία.
ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Η χορήγηση αναισθησίας σε ασθενείς με εκ γενετής νευρομυϊκά νόσήματα, όπως μυϊκή
δυστροφία, η μυοτονική δυστροφία, με επίκτητες νευρομυϊκές ασθένειες, όπως η μυοσίτιδα, η
δερματομυοσίτιδα και με αγγειακές παθήσεις του κολλαγόνου, διατρέχουν κίνδυνο εμφάνισης
μετεγχειρητικών επιπλοκών που σχετίζονται με αναισθητικά φάρμακα που χορηγούνται
περιεγχειρητικά. Προσεκτική προεγχειρητική εκτίμηση με βάση το ιστορικό, τα κλινικά
συμπτώματα και τη φυσική εξέταση καθώς και οι πληροφορίες που παρέχονται συνήθως από τους
γονείς παρέχουν σημαντικές πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για τη μείωση της νοσηρότητας
και της θνησιμότητας. Ειδικότερα, ο κίνδυνος μετεγχειρητικής αναπνευστικής ανεπάρκειας και η
ανάγκη για παρατεταμένου μηχανικού αερισμό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αυτούς τους
ασθενείς. Επίσης, παθήσεις των περιφερικών νεύρων σε παιδιά >8-10 ετών προσβάλλουν το
μυοκάρδιο και σχετίζονται με την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αρρυθμιών. Σε ασθενείς με
μυοτονική δυστροφία, με ασθένειες κινητικού νευρώνα η χρήση της σουκινυλοχολίνης πρέπει να
αποφεύγεται. Στους ασθενείς με μυϊκή δυστροφία Duchenne, η εμφάνιση ραβδομυόλυσης και η
υποψία για εμφάνισης κακοήθους υπερθερμίας δηλώνει προσοχή στη χρήση αποπολωτικών
μυοχαλαρωτικών και εισπνεόμενων αναισθητικών.
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Γενικά, η χρήση μη αποπολωτικών μυοχαλαρωτικών σε παιδιά που αναφέρουν μυϊκή
αδυναμία και νευρομυϊκή δυσλειτουργία πρέπει να καθοδηγείται με τη περιεγχειρητική χρήση
νευρομυϊκού monitoring και ίσως θα πρέπει να αποφεύγονται οι μυοχαλαρωτικοί παράγοντες, όπου
είναι δυνατό. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται περιπτώσεις ασθενών που δείχνουν ότι το
sugammadex μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε ασθενείς με νευρομυϊκή νόσο. Η
προποφόλη αν και προτείνεται σαν εναλλακτική λύση στα παιδιά με μυοπάθεια είναι γνωστό ότι
προκαλεί ραβδομυόλυση και αντιδράσεις τύπου κακοήθους υπερθερμίας σε επιρρεπείς ασθενείς.
Επίσης η προποφόλη δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά με πιθανή ή αποδεδειγμένη μιτοχονδριακή
ανωμαλία, γιατί ασκεί κατασταλτική δράση στη λειτουργία του μιτοχονδρίου. Τα οπιοειδή θα
πρέπει να είναι μειωμένα σε αυτούς τους ασθενείς, ενώ θα πρέπει να αποσωληνώνονται ξύπνια
λόγω μειωμένων προστατευτικών αντανακλαστικών του αεραγωγού. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι με
την αυξανόμενη χρήση της περιοχικής αναισθησίας, ο αναισθησιολόγος θα πρέπει να αναζητήσει
τυχόν υπάρχοντα νευρολογικά ελλείμματα πριν από την εκτέλεση τοποπεριοχικών τεχνικών. Να
σημειωθεί ότι η περιοχική αναισθησία αν και προτιμάται στις βιοψίες μυών, έχει καταγραφεί ότι η
δράση των τοπικών αναισθητικών μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της βιοψίας.
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ (SICKLE CELL DISEASE)
Η δρεπανοκυτταρική αναιμία (SCD) είναι μια συγγενής αιμολυτική αναιμία που προκαλείται
από την αντικατάσταση ενός νουκλεοτιδίου στο γονίδιο της β πολυπεπτιδικής αλύσου,
δημιουργώντας την HbS. Οι ομοζυγώτες για την HbS πάσχουν από SCD, ενώ οι ετεροζυγώτες είναι
συνήθως ασυμπτωματικοί. Η σοβαρότητα της νόσου εξαρτάται από το ποσοστό της HbS και από
την ύπαρξη ή όχι άλλων παθολογικών μορφών Hb.
Η αστάθεια και η αδιαλυτότητα της HbS οδηγεί σε παραμόρφωση των RBC (δρεπανοειδή
στερεοτακτικό μετασχηματισμό) τα οποία προσκολλώνται στο αγγειακό ενδοθήλιο και
μεταβάλλουν την τοπική αγγειακή αυτορύθμιση, με επακόλουθο την εμφάνιση φλεγμονώδους
αγγειακής νόσου. Η παρουσία ενός «δεύτερου χτυπήματος» πάνω στο ήδη επιβαρυμένο αγγειακό
ενδοθήλιο, όπως είναι η σωματική άσκηση, η λοίμωξη, το χειρουργικό stress κ.α μπορεί στη
συνέχεια να προκαλέσει αγγειοσύσπαση, ενεργοποίηση των ουδετερόφιλων και των αιμοπετάλιων
στη μικροκυκλοφορία με αποτέλεσμα την εμφάνιση ισχαιμίας και τελικά μια κλασική «κρίση
πόνου», εντοπιζόμενη κυρίως στα οστά και τις αρθρώσεις. Αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι κύκλοι
δρεπάνωσης–αποδρεπάνωσης καταστρέφουν τελικά την κυτταρική μεμβράνη και προκαλούν
αιμόλυση.
Η νόσος στα παιδιά σπάνια εμφανίζεται πριν τους 4-6 μήνες ζωής λόγω της κάλυψης της HbS
από την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη. Τα εγκεφαλικά έμφρακτα και το οξύ θωρακικό σύνδρομο είναι οι
πιο συνηθισμένες επιπλοκές της νόσου. Η νόσος συνδέεται επίσης με περιοριστικού τύπου
πνευμονοπάθεια, υπεραντιδραστικότητα του αεραγωγού, αιμολυτική αναιμία, σπληνομεγαλία,
νεφρική δυσλειτουργία, χολολιθίαση, οστεονέκρωση και λοιμώξεις. Για τους ομοζυγώτες, η
δρεπάνωση αρχίζει να εμφανίζεται όταν το SpO2<85% και περιεγχειρητικά σχετίζεται με την
παρουσία υποξαιμίας, υπερκαπνίας, οξέωσης, υποθερμίας, υπογκαιμίας και με καταστάσεις
μειωμένης ιστικής άρδευσης.
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Προεχειρητικά, θα πρέπει να γίνει λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού που να εστιάζει στη
σοβαρότητα και στον αριθμό των δρεπανοκυτταρικών κρίσεων, στις προηγούμενες μεταγγίσεις
αίματος, καθώς και την αναγνώριση σημείων συνύπαρξης δυσλειτουργίας οργάνων. Παραδοσιακά,
οι προεγχειρητικές μεταγγίσεις αίματος σε αυτούς τους ασθενείς έχουν ως στόχο τη για μείωση της
συγκέντρωσης HbS στο 30% σε μια προσπάθεια ελαχιστοποίησης εμφάνισης επιπλοκών. Η
προεγχειρητική απλή μετάγγιση αίματος που έχει ως στόχο τιμή Hb=10mg/dl και συστήνεται σε
επείγουσες και εκλεκτικές επεμβάσεις σε χαμηλού κινδύνου ασθενείς. Τα επιθετικά σχήματα
μετάγγισης είναι πιθανώς περιττά για μη αναιμικούς ασθενείς και μικρής διάρκειας μη αιμορραγικές
επεμβάσεις, ενώ η αδιάκριτη χρήση της προεγχειρητικής μετάγγισης να σημειωθεί ότι ενέχει
κινδύνους όπως λοιμώξεις, ανοσολογικές αντιδράσεις, αιμοσιδήρωση και ευαισθητοποιήσεις.
Διεγχειρητικά, η επιλογή αναισθητικής τεχνικής δεν είναι τόσο σημαντική όσο η προσεκτική
ενυδάτωση (1.5-2 φορές περισσότερο από την τυπικά υπολογιζόμενη χορήγηση υγρών), η
διατήρηση της αιμάτωσης, της θερμοκρασίας και οξυγόνωσης των ιστών. Η διατήρηση σχετικής
υπεροξίας (FiO2>0,5) φαίνεται να σχετίζεται με λιγότερα επεισόδια δρεπάνωσης, όπως και η
αποφυγή της υπερκαπνίας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά την τοποθέτηση των ασθενών
στο χειρουργικό τραπέζι, αποφεύγοντας τα σημεία πίεσης. Η μετεγχειρητική περίοδος εγκυμονεί
αυξημένους κινδύνους για την εμφάνιση επιπλοκών, γι’ αυτό απαιτείται στενή παρακολούθηση
αυτών των ασθενών. Συστήνεται γρήγορη κινητοποίηση, φροντίδα του αναπνευστικού συστήματος
και επαρκής αναλγησία καθώς και επιθετική αντιμετώπιση των λοιμώξεων.
ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΕΣ
Οι θαλασσαιμίες (ή μεσογειακές αναιμίες) χαρακτηρίζονται από μειωμένη παραγωγή είτε των
β αλύσων (β-θαλασσαιμία ή αναιμία Cooley) είτε των α αλύσων (α-θαλασσαιμία) της γκλοβίνης της
HbA, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ποσότητα HbF. Υπάρχουν και στα δύο είδη θαλασσαιμίων
οι ελάσσονες και οι μείζονες μορφές. Από αναισθησιολογικής πλευράς η μείζων μορφή της βθαλασσαιμίας σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών, ενώ η έλασσων μορφή
(στίγμα) δεν συνδέεται με ιδιαίτερα προβλήματα.
Στην β-θαλασσαιμία παρατηρείται καταστροφή των ερυθροβλαστών στον μυελό των οστών.
H υπερδιέγερση του μυελού των οστών-που οφείλεται στην έντονη ερυθροποίηση για την
αντιρρόπηση της αναιμίας-οδηγεί στις γνωστές οστικές μεταβολές ως προς το σχήμα (δυσμορφία
τωνοστών και «λεόντειο» προσωπείο) και τη σύσταση (οστεοπενία-παθολογικά κατάγματα),
ηπατομεγαλία, σπληνομεγαλία και διαταραχές πηκτικότητας. Ειδικά, η υπερπλασία των γνάθων σε
αυτούς τους ασθενείς μπορεί να κάνει τη διαχείριση του αεραγωγού αυτών των ασθενών δύσκολη.
Οι ασθενείς με ομόζυγή β-θαλασσαιμία (ν. Cooley) μεταγγίζονται συστηματικά από τους
πρώτους μήνες της ζωής τους, ενώ η αναιμία που μπορεί να παρουσιάζουν μπορεί να είναι ιδιαίτερα
σοβαρή

(5-7

gr/dl).

Λόγω

των

πολλαπλών

μεταγγίσεων

παρατηρείται

προσπάθεια

υπεραπορρόφησης του σιδήρου (με αύξηση της σιδηροδεσμευτικής ικανότητας για την
αντιρρόπηση της αναιμίας), η οποία, όταν η αποσιδήρωση είναι ανεπαρκής, οδηγεί στις βαριές
κλινικές εκδηλώσεις της αιμοσιδήρωσης (αρρυθμίες και διαταραχή καρδιακής λειτουργίας,
180

υπογοναδισμό, μειωμένη έκκριση αυξητικής ορμόνης, υποθυρεοειδισμός και σακχαρώδης
διαβήτης).
Η φλεβική πρόσβαση σε αυτούς τους ασθενείς είναι δύσκολη, ενώ θα πρέπει να δίνεται
ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας, γιατί ο όγκος πλάσματος σε
αυτούς τους ασθενείς είναι συχνά αυξημένος.
ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή χρόνια νόσος στα παιδιά. Για άγνωστους λόγους, η
συχνότητα εμφάνισης αλλεργίας και άσθματος έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, με τον
επιπολασμό του άσθματος να φτάνει περίπου 20% στις δυτικές κοινωνίες. Πρόκειται για μια χρόνια
φλεγμονώδη διαταραχή των αεραγωγών και χαρακτηρίζεται από βρογχική υπεραντιδραστικότητα
και από στένωση των αεραγωγών. Η αυξημένη σύσπαση των βρογχικών λείων μυών, το οίδημα
στους αεραγωγούς, η υπερπαραγωγή βλέννης και ο βρογχόσπασμος είναι παράγοντες που
συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία του άσθματος. Τα πιο συχνά συμπτώματα του είναι ο συριγμός
και ο βήχας.
Η περιεγχειρητική διαχείριση των ασθματικών παιδιών στοχεύει στη βελτιστοποίηση των
συμπτωμάτων και της θεραπείας του άσθματος και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της
υπεραντιδραστικότητας των αεραγωγών. Πρέπει να τονιστεί ότι παρόλο, που τα ασθματικά παιδιά
έχουν αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών επιπλοκών, στο παιδί με σταθερό άσθμα ο κίνδυνος
εμφάνισης βρογχόσπασμου και σοβαρών επιπλοκών είναι χαμηλός. Εκλεκτικές επεμβάσεις θα
πρέπει να αποφεύγονται για 6 εβδομάδες (w) μετά από κρίση άσθματος, που χρειάστηκε εισαγωγή
στο νοσοκομείο ή επείγουσα αντιμετώπιση.
Στο παιδί με άσθμα και πρόσφατη λοίμωξη αναπνευστικού, η εκλεκτική επέμβαση θα πρέπει
να αναβάλλεται για 4-6w, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ακροαστικά ευρήματα, γιατί ο κίνδυνος
εμφάνισης βρογχόσπασμου είναι πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με τα μη ασθματικά παιδιά. Η αγωγή
που λαμβάνουν για τη θεραπεία του άσθματος θα πρέπει να συνεχίζεται σε όλη την περιεγχειρητική
περίοδο. Ασθματικά παιδιά με πρόσφατα συμπτώματα από το αναπνευστικό, παιδιά που
υποβάλλονται σε αμυγδαλεκτομή και παιδιά που παρουσιάζουν συριγμό κατά την προεγχειρητική
εκτίμηση θα πρέπει να λαμβάνουν εισπνεόμενη σαλβουταμόλη, διότι μειώνει τον κίνδυνο
εμφάνισης επιπλοκών. Τα εισπνεόμενα κορτικοειδή θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματική
θεραπεία για το χρόνιο βρογχικό άσθμα, δρουν τοπικά στους αεραγωγούς, δεν προκαλούν
καταστολή επινεφριδίων και σε αντίθεση με τη μακροχρόνια λήψη τους από το στόμα δεν
απαιτείται περιεγχειρητική κάλυψη με κορτικοειδή. Αν το παιδί όμως παρουσιάζει έντονη
συμπτωματολογία τότε μπορεί να χορηγηθούν και κορτικοειδή p.os. Αυτά θα πρέπει να
χορηγούνται τουλάχιστον 24 ώρες πριν από το χειρουργείο, διότι η αποτελεσματικότητα τους
ξεκινά μετά από 6-8 ώρες και είναι μέγιστη μετά από 12–36 ώρες. Οι αναπνευστικές δοκιμασίες
μπορούν να βελτιώσουν την αξιολόγηση της της διαταραχής της αναπνευστικής λειτουργίας, όμως
απαιτούν τη συνεργασία των ασθενών κάτι που πολλές φορές είναι αδύνατο στον παιδιατρικό
ασθενή. Επίσης αναφέρεται ότι στα ασθματικά παιδιά με βρογχική υπεραντιδραστικότητα συχνά
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δεν καταγράφεται διαταραχή των σπειρομετρικών παραμέτρων, υποδηλώνοντας έτσι πιθανό
κίνδυνο υποτίμησης της σοβαρότητάς της νόσου. Η προνάρκωση πρέπει να χορηγείται σε αυτά τα
παιδιά, γιατί το stress λόγω του αποχωρισμού από τους γονείς και της επέμβασης αυξάνει την
πιθανότητα επιπλοκών. Η χρήση p.os μιδαζολάμης 0,5mg/kg έχει αποδειχθεί ασφαλής, ενώ η
χορήγηση p.rec μιδαζολάμης 0,6mg/kg είναι ασφαλής και καλά ανεκτή, ειδικά σε μικρότερα
παιδιά.
Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για
βρογχόσπασμο. Η χρήση μάσκας προσώπου ή υπεργλωττιδικής συσκευής θεωρείται προτιμητέα
στο παιδί με άσθμα. Ωστόσο, όταν παρουσιαστεί βρογχόσπασμος, η ενδοτραχειακή διασωλήνωση
φαίνεται να είναι η πιο αξιόπιστη μέθοδος εξασφάλισης του αεραγωγού. Η παρουσία βρογχικού
άσθματος μπορεί να αντιπροσωπεύει μια περαιτέρω ένδειξη για τη χρήση του ενδοτραχειακή
σωλήνα χωρίς αεροθάλαμο, στα μικρότερα παιδιά, δεδομένου ότι η αφαίρεση αέρα από τον
αερόθαλαμο κατά την αφύπνιση μπορεί να αποτελέσει έναν επιπλέον ερεθιστικό παράγοντα.
Συστήνεται σε αυτούς τους ασθενείς η αποσωλήνωση να γίνεται σε βαθιά αναισθησία, αλλά με
ικανοποιητική αυτόματη αναπνοή. Η χρήση i.v λιδικαίνης δια την πρόληψη βρογόσπασμου
αμφισβητηθείτε, ενώ ο άμεσος ψεκασμός του αεραγωγού μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και
βρογχόσπασμο.
Η αναισθητική τεχνική δεν φαίνεται να επηρεάζει την εμφάνιση περιεγχειρητικού
βρογχόσπασμου. Σημαντικοί παράγοντες πρόληψης εμφάνισης του θεωρούνται το επαρκές βαθος
αναισθησίας και αναλγησίας. Από τους εισπνεόμενους παράγοντες που έχουν βρογχοδιασταλτικές
ιδιότητες προτιμάται το σεβοφλουράνιο, ενώ το δεσφλουράνιο θα πρέπει να αποφεύγεται, γιατί
αυξάνει τις αντιστάσεις των αεραγωγών. Η εισαγωγή στην αναισθησία με προποφόλη σε σύγκριση
με μια εισπνεόμενη εισαγωγή με σεβοφλουράνιο θεωρείται ότι πλεονεκτεί διότι πετυχαίνεται πιο
γρήγορα η καταστολή των αντανακλαστικών των αεροφόρων οδών και αποφεύγονται συμβάματα
όπως η απόφραξη των αεραγωγών. Παράγοντες i.v που θεωρούνται ότι μπορούν να μειώσουν την
πιθανότητα βρογχόσπασμου θεωρούνται η φεντανύλη, η κλονιδίνη και η κεταμίνη. Η χρήση
ατρακούριου και μορφίνης σχετίζεται με απελευθέρωση ισταμίνης, αν και συνήθως εμφανίζεται
μόνο δερματική απελευθέρωση ισταμίνης στα παιδιά. Το βεκουρόνιο, το ροκουρόνιο και το cisατρακούριο αποτελούν τις καλύτερες επιλογές όσο αφορά τη μυοχάλαση στα ασθματικά παιδια. Τα
ΜΣΑΦ μπορούν να επιδεινώσουν τον βρογχόσπασμο, αυξάνοντας τα επίπεδα των λευκοτριένιων.
Ωστόσο, εκτός από το σοβαρό, ανεξέλεγκτο άσθμα, ο κίνδυνος επιπλοκών είναι από ΜΣΑΦ είναι
χαμηλός (2% σε σύγκριση με 7% σε ενήλικες).
Οι περιεγχειρητικές επιπλοκές των ασθματικών παιδιών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1) επιπλοκές που οφείλονται στη διαχείριση των αεραγωγών (βρογχόσπασμος, λαρυγγόσπασμος,
βήχας, αποκορεσμός) και 2) επιπλοκές λόγω παγίδευσης αέρα (υπόταση, πνευμοθώρακας, υποδόριο
εμφύσημα, καρδιακή ανακοπή). Ακόμη κι αν δεν σχετίζεται με την παθοφυσιολογία του άσθματος,
η αναφυλαξία μπορεί να θεωρηθεί μεταξύ των πιθανών επιπλοκών του παιδιού με ατοπία και
αλλεργικό άσθμα.
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Αντιμετώπιση διεγχειρητικού βρογχόσπασμου
Η εμφάνιση βρογχόσπασμου θα πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί με την αύξηση του FiO2, την
αύξηση του βάθους αναισθησίας με εισπνεόμενα αναισθητικά, με χορήγηση κεταμίνης και
μυοχαλαρωτικών. Συστήνεται ο αερισμός του ασθενούς με τη χρήση αποθεματικού ασκού με το
χέρι, προκειμένου να αξιολογηθεί η ενδοτικότητα των πνευμόνων και να εντοπιστούν οι αιτίες της
υψηλής πίεσης στο κύκλωμα. Απαραίτητη θεωρείται η χρήση β2-αγωνιστών μέσω ενδοτραχειακού
σωλήνα ή υπεργλωτιδικής συσκευής. Να σημειωθεί ότι απαιτούνται επανειλημμένες δόσεις
σαλβουταμόλης, διότι λιγότερο από 3% του αερολυμένου φαρμάκου που χορηγείται φτάνει τελικά
στον ασθενή. Αν οι επαναλαμβανόμενες δόσεις σαλβουταμόλης θεωρηθούν ανεπαρκείς στην
αντιμετώπιση του βρογχόσπασμου μπορεί να επιλεχθεί στη συνέχεια η iv σαλβουταμόλη σε bolus
δόση 10-15μg/kg. Σε ανθιστάμενο βρογχόσπασμο σκεφτείτε τη χορήγηση επιπλέον κεταμίνης, το
θεικού μαγνησίου (40 mg/kg πάνω από 20 λεπτά) και και την αδρεναλίνη (0,01 mg/kg).
Η ενδοφλέβια αμινοφυλλίνη δεν έχει ένδειξη στον οξύ βρογχόσπασμο, διότι η χρήση της δεν
προκαλεί πρόσθετη βρογχοδιαστολή, ενώ μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, όπως αρρυθμία και
έμετο. Η αδρεναλίνη πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις, που σχετίζονται με καρδιαγγειακή
κατάρρευση, η οποία υποδηλώνει αναφυλαξία με μεσολάβηση της IgE. Δεν συνιστάται η
εισπνεόμενη ή συστηματική χρήση της αδρεναλίνης για μεμονωμένο βρογχόσπασμο, καθώς δεν
έχει αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά της σε σύγκριση με τους β2 αγωνιστές (σαλβουταμόλη ή
τερβουταλίνη), ενώ έχουν αναφερθεί επιβλαβείς παρενέργειες.
BΡΟΓΧΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ
Η βρογχοπνευμονική δυσπλασία (ΒΠΔ), είναι μια από τις σημαντικότερες συνέπειες των
προώρων νεογνών που επιβιώνουν μετά παρατεταμένο μηχανικό αερισμό. Η παθογένεια είναι
πολυπαραγοντική

και

περιλαμβάνει

προωρότητα,

περιγεννητικές

λοιμώξεις,

πνευμονικό

ογκότραυμα, τοξικότητα οξυγόνου κ.α. Τα παιδιά αυτά αναπτύσσουν ένα συνδυασμό ίνωσις
μικρών αεραγωγών με συρίττουσα αναπνοή και παγίδευση αέρα. Η νόσος χαρακτηρίζεται από
αυξημένη αντιδραστικότητα, αυξημένες αντιστάσεις των αεραγωγών, μειωμένη πνευμονική
ευενδοτότητα, διαταραχή αερισμού-αιμάτωσης, υποξαιμία, υπερκαπνία, ταχύπνοια και σε σοβαρές
περιπτώσεις από δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια. Η νοσηρότητα και η θνητότητα τους είναι αυξημένη,
ιδίως τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους. Η πνευμονική λειτουργία βελτιώνεται καθώς το παιδί
μεγαλώνει, αλλά οι αναπνευστικές εφεδρείες του είναι μειωμένες. Παράγοντες που σχετίζονται με
σοβαρή ΒΠΔ είναι: η γέννηση πριν από 28w, ο παρατεταμένος μηχανικός αερισμός,
οξυγονοθεραπεία πέραν των 40w και οι επανειλημμένες λοιμώξεις. Συνοδεύεται επίσης πολλές
φορές από υπερτροφία των κοιλιών της καρδιάς και από πνευμονική και συστηματική υπέρταση.
Η χορήγηση αναισθησίας απαιτεί προεγχειρητική εκτίμηση της αναπνευστικής και καρδιακής
λειτουργίας καθώς και βελτιστοποίηση των συμπτωμάτων με βρογχοδιασταλτικά, στεροειδή,
αντιβιοτικά και διουρητικά, ενώ η προεγχειριτική οξυγονοθεραπεία θα μειώσει την ευερεθιστότητα
των πνευμόνων και θα ελαττώσει την πνευμονική υπέρταση. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη η πιθανότητα ύπαρξης υπογλωττιδικής στένωσης και τραχειομαλακίας. Επομένως, είναι
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απαραίτητη προεγχειρητικά η χρήση της ατροπίνης καθώς και μικρότερης διαμέτρου
τραχειοσωλήνας. Διεγχειρητικά όταν απαιτούνται υψηλές πιέσεις αεραγωγών για την διατήρηση
ικανοποιητικής οξυγόνωσης σε επίπεδα PaO2 50-70mmHg, αυξάνει ο κίνδυνος βαροτραύματος,
ενώ η υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων μπορεί να παροκαλέσει βρογχόσπασμο. Για αυτό είναι
απαραίτητο το παιδί να έχει ικανοποιητικό βάθος αναισθησίας πριν γίνει προσπάθεια
λαρυγγοσκόπησης. Η υπερενυδάτωση πρέπει να αποφεύγεται, διότι υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης
πνευμονικού οιδήματος. Σε παιδιά που λαμβάνουν διουρητικά για την μείωση του οιδήματος στους
πνεύμονες και τον περιορισμό των πνευμονικών αντιστάσεων, αναπτύσσεται συνήθως μεταβολική
αλκάλωση και αντισταθμιστικά κατακράτηση CO2.
ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ
H κυστική ίνωση (ΚΙ) είναι μια πολυσυστηματική, κληρονομική, αγνώστου παθογένειας,
νόσος των εξωκρινών αδένων του παγκρέατος, των πνευμόνων και του ήπατος. Κύριο
χαρακτηριστικό της νόσου είναι η εμφάνιση ιδιαίτερα παχύρρευστων και αφυδατωμένων
εκκρίσεων σε διάφορα όργανα και αδένες του σώµατος, µε αποτέλεσμα τη σταδιακή καταστροφή
και ανεπάρκεια ζωτικών οργάνων. Η προσβολή των πνευμόνων υπερισχύει οδηγούσα σε μια
προοδευτική επιδείνωση της αναπνευστικής λειτουργίας. Στα νεογνά και βρέφη η νόσος
εμφανίζεται ως ειλεός εκ μηκωνίου και αργότερα με συρίττουσα αναπνοή, βήχα και
επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις βρεφών με ΚΙ τα
οποία έχουν σημαντική πνευμονική δυσλειτουργία, ενώ είναι ασυμπωματικά. Προοδευτικά, η
νόσος εξελίσσεται με συνοδό ανάπτυξη μεικτής αποφρακτικού και περιοριστικού τύπου
πνευμονοπάθειας, η οποία αποτελεί και την κύρια αιτία νοσηρότητας και θνητότητας. Άλλα
συμπτώματα είναι ο υποσιτισμός, η βλάβη του ήπατος και του παγκρέατος, ο σακχαρώδης διαβήτης
και η οστεοπόρωση.
Συνήθως οι ασθενείς με ΚΙ υποβάλλονται σε ενδοσκοπικες διαγνωστικές εξετάσεις,
βρογχοσκοπήσεις και σε επεμβάσεις αφαίρεσης ρινικών πολυπόδων, στις οποίες απαιτείται
αναισθησία. Δεδομένου ότι βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση, ο θεράπων ιατρός παίζει
σημαντικό ρόλο στην περιεγχειρητική του φροντίδα. Προεγχειρητικά, η εντατική φυσιοθεραπεία, η
προεγχειρητική αντιβιοτική και βλενολυτική αγωγή θεωρούνται απαραίτητα μέτρα πρόληψης
επιπλοκών. Η πνευμονική λειτουργία αξιολογείται με την ανοχή στην άσκηση, με τις τυχόν
πρόσφατες λοιμώξεις, τις αλλαγές τον πτυέλων, και την τιμή του SpO2 στον αέρα. Πρόσφατη
ακτινογραφία θώρακος, δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας καθώς και αέρια αίματος
θεωρούνται χρήσιμα εργαλεία στην εκτίμηση της σοβαρότητας της νόσου. Η προνάρκωση μπορεί
να αποβεί ωφέλιμη σε παιδιά με ΚΙ με καλή αναπνευστική λειτουργία.
Διεγχειρητικά μπορεί να προκληθεί απόφραξη του αεραγωγού από εκκρίσεις ή
υπεραντιδραστικότητα των αεραγωγών και να οδηγήσει σε υποξαιμία. Ο κίνδυνος πνευμοθώρακα
είναι

αυξημένος

όπως

και

ο

κίνδυνος

εισρόφησης,

λόγω

έντονου

γαστροοιφαγικού

αντανακλαστικού. Πολύ σημαντική θεωρείται η θέρμανση και ύγρανση των εισπνεόμενων αερίων
κατά τον μηχανικό αερισμό, ώστε να μην συμπυκνωθούν περαιτέρω οι εκκρίσεις. Η εισαγωγή στην
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αναισθησία με πτητικά είναι επιβραδυμένη εξαιτίας της μεγάλης FRC, του μικρού αναπνεόμενου
όγκου και της διαταραχής αερισμού –αιμάτωσης που χαρακτηρίζει αυτούς τους ασθενείς. Σε παιδιά
αυτά θα πρέπει να διατηρείται ο τελο-εκπνευστικός όγκος των πνευμόνων, να αποφεύγεται το
υποξειδίου του αζώτου για αποφυγή ατελεκτασιών και η αναισθησία να είναι προσαρμοσμένη στις
ανάγκες του παιδιού, με τελικό στόχο το παιδί να βήξει το συντομότερο δυνατό.
ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ
Η αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA) ανήκει αναπνευστικές υπνικές διαταραχές και
χαρακτηρίζεται από περιοδική διακοπή του αερισμού παρά την αναπνευστική προσπάθεια για
10sec ή για 2 αναπνευστικούς κύκλους σε παιδιά ενώ σε βρέφη χαρακτηρίζεται από περιοδική
διακοπή του αερισμού για 6sec ή για 1,5 έως 2 αναπνευστικούς κύκλους. Τα παιδιά<2 ετών, η
προωρότητα, οι συνοδές κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, οι νευρομυϊκές διαταραχές, η παχυσαρκία,
η σοβαρή OSA και οι χειρουργικές επεμβάσεις στους αεραγωγούς ανήκουν στην ομάδα υψηλού
κινδύνου εμφάνισης επιπλοκών. Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εκτίμηση (π.χ. ιστορικό
ροχαλητού, ανήσυχος ύπνος), με νυχτερινή παλμική οξυμετρία (επεισόδια αποκορεσμού <80%
συσχετίζονται με τη βαρύτητα της OSA ή με τυπική μελέτη ύπνου, η οποία θεωρείται η μέθοδος
εκλογής. Ο δείκτης άπνοιας (AI) αντανακλά τη συχνότητα των αποφρακτικών αναπνευστικών
επεισοδίων/ h ύπνου. Το σύνδρομο OSA θεωρείται ότι υπάρχει: όταν o ΑΙ είναι 1 ή μεγαλύτερος
(δηλαδή, ένα ή περισσότερα επεισόδια άπνοιας/ h ύπνου) και μπορεί να ταξινομηθεί ως ήπιο (ΑΙ:
1-5), μέτριο (ΑΙ: 5-10) και σοβαρό αν ο AI>10 επεισόδια απνοιας/ h ύπνου.
Διεγχειρητικά δύο ζητήματα απασχολούν τον αναισθησιολόγο: η απόφραξη των αεραγωγών
(ιδιαίτερα σε αμυγδαλεκτομή) και κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και η ευαισθησία στα οπιοειδή.
Να σημειωθεί ότι υπάρχει ένα σύντομο, προεγχειρητικό ερωτηματολόγιο 5 σημείων, το STBUR
(Snoring/Trouble Breathing/Un-Refreshing sleep), του οποίου η βαθμολογία αν είναι > 2 μπορεί να
προβλέψει συμβάματα αποκορεσμού μετεγχειρητικά. Ένα ζήτημα αυτών των παιδιών που απαιτεί
περαιτέρω αξιολόγηση, είναι η πιθανότητα τροποποίησης των υποδοχέων των οπιοειδών (προς τα
άνω ρύθμιση [υρregυlatίon] των μ-υποδοχέων), ως απάντηση στα επαναλαμβανόμενα υποξαιμικό
επεισόδια, όπως και ως απάντηση στο διοξείδιο του άνθρακα. Αυτές οι τροποποιημένες απαντήσεις
έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ευαισθησία στην κατασταλτική αναπνευστική δράση των
οπιοειδών. Επιπλέον, έχει φανεί ότι τα παιδιά με OSA έχουν ένα στενό ανατομικό αεραγωγό,
εξαιτίας της αυξημένης προδιάθεσης του ανώτερου αεραγωγού για σύμπτωση. Αυτοί οι παράγοντες
δικαιολογούν, εν μέρει, το λόγο για τον οποίον στα παιδιά με OSA, η συχνότητα εμφάνισης
περιεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών είναι δέκα φορές υψηλότερες σε σύγκριση με παιδιά
χωρίς OSA. Η προνάρκωση θα πρέπει να αποφεύγεται. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία
μπορεί να εμφανιστεί απόφραξη των αεραγωγών. Η απόφραξη των αεραγωγών μπορεί να είναι η
πρώτη ένδειξη σοβαρού βαθμού OSA σε προηγουμένως μη διαγνωσμένο παιδί. H χρήση οπιοειδών
θα πρέπει να γίνεται με φειδώ, ενώ συστήνονται φάρμακα και τεχνικές που μπορούν να μειώσουν
τις απαιτήσεις σε οπιοειδή (κεταμίνη, δεξαμεθαζόνη, τοπική διήθηση). Επίσης, απαιτείται πλήρης
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αναστροφή της μυοχάλασης στο πέρας της επέμβασης, ενώ η αποσωλήνωση των παιδιών με OSA
θα πρέπει να γίνεται όταν είναι πλήρως ξύπνια, ειδικά σε περιπτώσεις με δύσκολη διασωλήνωση.
Μετεγχειρητικά η εμφάνιση αναπνευστικών επιπλοκών είναι υψηλή. Η δοσολογία των οπιοειδών
μετεγχειρητικά πρέπει να μειωθεί στο 50% ανάλογα και με τη σοβαρότητα της OSA. Τα παιδιά με
OSA, που ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου, θα πρέπει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους
να παρακολουθούνται με σφυγμική οξυμετρία.
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Στα παιδιά έχουν καταγραφεί μια σειρά από κληρονομικές ή συγγενείς παθήσεις, που
προκαλούν νεφρική νόσο. Το παιδί με νεφρική ανεπάρκεια (ΝΑ) που πρόκειται να υποβληθεί σε
χειρουργική επέμβαση απαιτεί ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η αναιμία
και η υπέρταση που μπορεί να την συνοδεύουν και η επηρεασμένη φαρμακοκινητική των
αναισθητικών παραγόντων είναι οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν την περιεγχειρητική
φροντίδα αυτών των ασθενών.
Σε παιδιά που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τους
νεφρολόγους για τον χρόνο της αιμοκάθαρσης σε σχέση με τον χρόνο πραγματοποίησης της
επέμβασης. Συνήθως η αιμοκάθαρση γίνεται εντός 24h πριν από εκλεκτική επέμβαση, για την
ελαχιστοποίηση των μεταβολικών και αιμοδυναμικών επιδράσεων. Προεγχειρητικά, θα πρέπει να
εκτιμηθούν προσεκτικά όλα τα συστήματα, διότι η επίδραση της ΝΑ είναι πολυοργανική και
προκαλεί συνήθως αύξηση στα επίπεδα καλίου, φωσφόρου, μαγνησίου και γλυκόζης. Επίσης,
παρατηρείται μείωση του ασβεστίου και υπονατριαιμία από αραίωση. Η συνοδός ουραιμία μπορεί
να προκαλέσει μεταβολική οξέωση. Οι διαταραχές ηλεκτρολυτών επηρεάζουν το μεταβολισμό των
οστών και στο τελικό στάδιο μπορεί να θα εμφανιστεί νεφρική οστεοδυστροφία.
Προσοχή κατά την τοποθέτηση όσο και κατά τη μεταφορά αυτών των ασθενών, γιατί υπάρχει
κίνδυνος καταγμάτων. Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες αντισηψίας κατά την
τοποθέτηση αγγειακών καθετήρων, εξαιτίας της αυξημένης πιθανότητας λοίμωξης. Ο ενδαγγειακός
όγκος είναι δύσκολο να εκτιμηθεί και εξαρτάται από τη βαρύτητα της ΝΑ, το χρόνο από τη
τελευταία αιμοκάθαρση καθώς και από την καρδιακή λειτουργία. Έτσι, η χορήγηση υγρών απαιτεί
προσεκτική τιτλοποίηση και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε ασθενή. Συνήθως τα παιδιά με ΝΑ
έχουν χρόνια αναιμία και αντανακλαστική αύξηση της καρδιακής παροχής. Η αντιϋπερτασική
αγωγή που πολλές φορές λαμβάνεται δεν πρέπει να διακόπτεται προεγχειρητικά όπως επίσης και η
χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Προσοχή στην αιμορραγική διάθεση που επίσης μπορεί να
εμφανιστεί εξαιτίας της δυσλειτουργίας των αιμοπεταλίων. Η ύπαρξη ασκίτη μπορεί να μειώσει της
FRC, η υπερβολαιμία την πνευμονική ευενδοτότητα με τελικό αποτέλεσμα την εμφάνισης
υποξαιγοναιμίας.
Η φαρμακοκινητική και η φαρμακοδυναμική των αναισθητικών παραγόντων ιδιαίτερα αυτών
που αποβάλλονται από τους νεφρούς, είναι επηρεασμένες στα παιδιά με ΝΑ. Γι’ αυτό πρέπει οι
δόσεις των παραπάνω φαρμάκων να προσαρμόζονται ανάλογα. Τα παιδιά με ουραιμία είναι πιο
ευαίσθητα σε κατασταλτικούς παράγοντες. Σε αυτό συνεισφέρουν και άλλοι παράγοντες όπως η
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αναιμία, η οξέωση και η υπολευκωματιναιμία. Η σουκυνυλοχολίνη θα αυξήσει τα επίπεδα Κ κατά
0,5-1mEq/L και πρέπει να αποφεύγεται, όπως και τα μυοχαλαρωτικά που υπόκεινται σε νεφρική
κάθαρση.
ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις για μεταμόσχευση ήπατος στα παιδιά που συνοδεύονται από
χρόνια ηπατική ανεπάρκεια είναι η ατρησία χοληφόρων, τα μεταβολικά νοσήματα και η οξεία
ηπατική νέκρωση. Σε μια προσπάθεια εκτίμησης της σοβαρότητας της ηπατικής ανεπάρκειας έχουν
αναπτυχθεί διάφορες βαθμονομημένες κλίμακες όπως η PELD (Pediatric End-stage Liver Disease
και η MELD (Medical End-stage Liver Disease), στις οποίες λαμβάνονται υπόψη κύρια
δημογραφικοί και εργαστηριακοί παράγοντες. Η χρόνια ηπατική ανεπάρκεια συνοδεύεται από
διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με σοβαρή υποξυγοναιμία. Ο ασκίτης, οι πλευριτικές
συλλογές και η σπληνομεγαλία μπορεί να την επιδεινώσουν περισσότερο. Το καρδαγγειακό
σύστημα εμφανίζει αυξημένη καρδιακή παροχή και χαμηλές περιφερικές αντιστάσεις και σε
αντίθεση με τον ενήλικα, στο παιδί με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια σπάνια εμφανίζεται πνευμονική
υπέρταση. Η ηπατική εγκεφαλοπάθεια μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα πολλών διαταραχών
όπως υπονατριαιμία, υπογλυκαιμία, αύξηση επιπέδων αμμωνίας, καρδιολογικές και νευρολογικές
επιπλοκών. Στην ηπατική εγκεφαλοπάθεια η δράση των αναισθητικών αυξάνεται σημαντικά και οι
επιδράσεις μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Η συνοδός διαταραχή στη σύνθεση ή και απορρόφηση
της βιταμίνης K μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή στη συγκέντρωση των ηπατοεξαρτόμενων
παραγόντων πήξης.
Η χρήση εισπνευστικής εισαγωγής μπορεί να εφαρμοστεί αν δεν συνυπάρχει ΔΕ-ΑΡ καρδιακό
shunt που συνήθως εμφανίζουν αυτοί οι ασθενείς. Συνήθως απαιτούνται υψηλότερες δόσεις
μυοχαλαρωτικών, λόγω του μεγαλύτερου όγκου κατανομής και του μεγαλύτερου ποσοστού
σύνδεσης με τις πρωτείνες της οξείας φάσης. Το βεκουρόνιο και το ροκουρόνιο λόγω ηπατικού
μεταβολισμού

παρουσιάζουν

καθυστερημένη

κάθαρση.

Το

cis-ατρακούριο

θεωρείται

μυοχαλαρωτικό εκλογής, λόγω του μεταβολισμού του απο τις εστεράσες του πλάσματος. Προσοχή
στην αιμορραγική διάθεση των ασθενών κατά τη διάρκεια χειρισμών στους αεραγωγούς, ενώ η
νορμοθερμία είναι σημαντική για τη φυσιολογική λειτουργία όλων των ενζυμικών συστημάτων του
οργανισμού.
ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Κακοήθη νοσήματα μπορεί να εμφανιστούν στη παιδική ηλικία και συνήθως αφορούν
λευχαιμία, λεμφώματα, όγκους Κ.Ν.Σ, όγκους οστών και σαρκώματα μαλακών μορίων. Συνήθως
αυτοί ασθενείς απαιτούν εισαγωγή κεντρικών γραμμών για χημειοθεραπεία και βιοψίες μυελού των
οστών. Επίσης πολλές φορές απαιτούνται απεικονιστικές εξετάσεις και ακτινοθεραπεία, για τα
οποία απαιτείται αναισθησία προκειμένου να αποτραπεί η κίνηση, ιδίως στις μικρές ηλικίες. Οι
χημειοθεραπευτικοί παράγοντες που αντιμετωπίζουν με επιτυχία πολλές κακοήθειες παράγουν
συχνά σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες. Καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα προκαλώντας
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αναιμία και αιμορραγίες. Η καρδιοτοξικότητα είναι συχνή με δοξορουβικίνη και επιρουβικίνη.
Πολλά κυτταροτοξικά φάρμακα προκαλούν βλάβη στο ήπαρ, ενώ μπορεί να προκαλέσουν και
νεφρική ανεπάρκεια. Αναφέρεται ότι φάρμακα όπως η βλεομυκίνη, η μεθοτρεξάτη και η
καρμουστίνη καθώς και η ακτινοθεραπεία μπορούν να προκαλέσουν πνευμονική ίνωση. Έτσι, ο
αναισθησιολόγος πρέπει να γνωρίζει τη θεραπεία που λαμβάνει ο ασθενής και τις τυχόν επιπτώσεις
που μπορεί να τη συνοδεύουν.
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Τα περισσότερα παιδιά παρουσιάζουν σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) τύπου Ι που προκαλείται από
αυτοάνοση καταστροφή β-παγκρεατικών κυττάρων και η οποία απαιτεί ινσουλίνη. Όμως η
συχνότητα εμφάνισης ΣΔ τύπου II στα παιδιά, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει αυξηθεί παγκοσμίως τα
τελευταία χρόνια, λόγω αύξησης της παχυσαρκίας, της έλλειψης άσκησης, ενώ η μητρική
παχυσαρκία κατά την εγκυμοσύνη είναι επίσης ένας συμβαλλόμενος παράγοντας. Η θεραπεία του
ΣΔ τύπου II γίνεται με δίαιτα, άσκηση και φάρμακα (μετφορμίνη, σουλφονυλουρίες κ.λπ.). Περίπου
το 10% των παιδιών με ΣΔ τύπου II χρειάζονται ινσουλίνη. Αντλίες ινσουλίνης που παρέχουν
συνεχή έγχυση χρησιμοποιούνται συχνά και στους παιδιατρικούς ασθενείς.
Σε αντίθεση με ενήλικες διαβητικούς, στα παιδιά βλάβες δευτερογενών οργάνων δεν
αποτελούν μείζονα ανησυχία και αντ 'αυτού η εστίαση αφορά κυρίως τον έλεγχο της ομοιόστασης
της γλυκόζης κατά την περιεγχειρητική περίοδο. Η προσεκτική διαχείριση αυτών των ασθενών
στοχεύει στη διατήρηση του επίπεδου γλυκόζης στο αίμα του παιδιού (BGL) στα 5-10 mmol/ L (90180 mg/dl) και την αποφυγή της κέτωσης. Η υπογλυκαιμία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και είναι
ασφαλέστερο να υπάρχουν τιμές BGL λίγο υψηλότερες από το κανονικό. Όταν τα παιδιά με ΣΔ
χρειάζονται χειρουργείο, θα πρέπει να είναι πρώτο χειρουργείο της ημέρας, για να αποφευχθεί η
παρατεταμένη νηστεία. Η προεγχειρητική νηστεία διαβητικών ασθενών είναι ίδια με τους μη
διαβητικούς. Εάν η χειρουργική επέμβαση πρέπει να γίνει το απόγευμα, μπορούν να πάρουν ένα
ελαφρύ πρωινό και να πάρουν διαυγή γλυκόζη που περιέχει σε υγρά (χυμός μήλου χωρίς πολτό) έως
και δύο ώρες πριν από την αναισθησία.
Προεγχειρητικά σε παιδί με αντλία ινσουλίνης, που θα υποβληθεί σε ελάσσονα (διάρκειας <2h)
πρωινή επέμβαση, ο βασικός ρυθμός συνεχίζεται ο ίδιος ή μειώνεται κατά 20% στις 3.00 π.μ, ειδικά
αν το παιδί τείνει να έχει σε χαμηλή BGL το πρωί. Η αντλία συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της
αναισθησίας και μπορεί να σταματήσει όχι για περισσότερο από 30 λεπτά σε ήπια υπογλυκαιμία. Το
BGL ελέγχεται διεγχειρητικά κάθε 30-60 λεπτά. Εάν το παιδί λαμβάνει ενέσεις ινσουλίνης, η
βραδινή δόση της ινσουλίνης, μακράς δράσης, πριν από τη χειρουργική επέμβαση μειώνεται κατά
30-50% και η δόση του επόμενου πρωινού που είναι ινσουλίνη βραχείας δράσης παραλείπεται.
Ως υγρά διατήρησης συστήνονται δεξτρόζη 5% με φυσιολογικό ορό κατά τη διάρκεια της
χειρουργικής επέμβασης. Σε ελάσσονες επεμβάσεις που πραγματοποιούνται απόγευμα σε παιδιά
που έχουν αντλία ινσουλίνης, αυτή θα πρέπει να παραμένει στο βασικό της ρυθμό, ενώ στα παιδιά
που λαμβάνουν διαλείπουσες ενέσεις, δίνεται η συνήθης δόση μακράς δράσης ινσουλίνη και το 50%
της ινσουλίνης βραχείας δράσης με το πρωινό.
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Σε μείζονες επεμβάσεις που επηρεάζουν σημαντικά τον μεταβολισμό ο διαβητολόγος θα
πρέπει να συμμετάσχει στη διαχείριση αυτών των ασθενών. Προεγχειρητικά συστήνεται έγχυση
δεξτρόζης-ινσουλίνης τουλάχιστον 2h προ χειρουργείου. Τα περισσότερα παιδιά χρειάζονται μεταξύ
0,1 και 0,2 iu/kg/h (max 5iu/h) ινσουλίνης, προσαρμοσμένη στις μετρήσεις BGL. Εάν το BGL είναι
< 4 mmol/L (72 mg/dl), δίνεται 10% δεξτρόζη 1-2 mL/kg. Εάν το BGL είναι >14 mmol/L
(252mg/dl) για περισσότερο από 1h, χορηγείται υποδόρια ινσουλίνη βραχείας δράσης και
μετρούνται οι κετόνες αίματος. Η δόση της είναι το ίδιο με τη συνήθη δόση διόρθωσης του παιδιού
ή το 5-10% της συνολικής ημερήσιας δόσης του. Σε παιδιά με διαβήτη τύπου ΙΙ η μετφορμίνη
πρέπει να διακόπτεται 24h πριν την χειρουργική επέμβαση, ενώ άλλα σκευάσματα όπως οι
σουλφονυλουρίες και οι θιαζολιδινεδιόνες μπορούν να διακοπούν το πρωί προ της επέμβασης. Οι
απαιτήσεις αναισθησίας παιδιών με ΣΔ είναι συνήθως οι ίδιες με αυτές των άλλων ασθενών για την
ίδια χειρουργική επέμβαση.
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η παχυσαρκία αποτελεί σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ μια παγκόσμια επιδημία. Η νόσος αυξήθηκε
σημαντικά την τελευταία 20ετία και ιδιαίτερα στον παιδιατρικό πληθυσμό. Εκτιμάται ότι το 50%
των παχύσαρκων παιδιών αργότερα θα εξελιχθούν σε παχύσαρκους ενήλικες. Οι κατηγορίες βάρους
για τα παιδιά καθορίζονται με βάση τα εκατοστημόρια ΔΜΣ (ΔΜΣ = βάρος / ύψος2 (kg / m2) για το
φύλο, την ηλικία και το ύψος. Υπέρβαρο παιδί ορίζεται αυτό που έχει δείκτη μάζας σώματος μεταξύ
του 85ου και 94ου εκατοστημορίου για την ηλικία, ενώ παχυσαρκία ορίζεται ως στο 95ο
εκατοστημόριο για την ηλικία και άνω.
Αυτά τα παιδιά είναι πιθανότερο να αναπτύξουν υπέρταση, ανοχή στη γλυκόζη και
υπερλιπιδαιμία. Τα παραπάνω αποτελούν το μεταβολικό σύνδρομο που σχετίζεται με αυξημένο
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Επιπλέον η υπερτροφία αριστερής κοιλίας, η πνευμονική υπέρταση και η
ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας αποτελούν καρδιαγγειακές επιπλοκές σε αυτή την κατηγορία ασθενών.
Το 30% των παχύσαρκων παιδιών θα παρουσιάσει βρογχικό άσθμα. Παράλληλα αναπτύσσεται
περιοριστικού τύπου αναπνευστική διαταραχή, αυξάνοντας το έργο της αναπνοής και τον κίνδυνο
εμφάνισης ατελεκτασιών και χρόνιας υποξαιμίας. Η εμφάνιση αποφρακτικής υπνικής άπνοιας στα
μικρά παιδιά δεν σχετίζεται τόσο με τον αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (όπως στους ενήλικες),
όσο με τον τόνο των μυών του φάρυγγα και την παρουσία αδενοειδών εκβλαστήσεων και
υπερτροφικών αμυγδαλών οδηγώντας τελικά σε ανεπάρκεια δεξιάς κοιλίας και πνευμονική
υπερταση. Άλλες επιπλοκές της παχυσαρκίας στα παιδιά είναι η λιπώδης διήθηση του ήπατος, η
καθυστερημένη γαστρική εκκένωση, η ΓΟΠ και η προσβολή του μυοσκελετικού συστήματος με
συχνότερη την εμφάνιση επιφυσιολίσθησης του μηριαίου και ραιβότητας της κνήμης (νόσος του
Blount).
Η τοποθέτηση φλεβοκαθετήρων είναι πιο δύσκολη. Θα πρέπει να προτιμάται η ενδοτραχειακή
διασωλήνωση και ο αερισμός με θετικές πιέσεις για όλες τις επεμβάσεις, εκτός από τις πολύ
σύντομες. Η ελαττωμένη ευενδοτότητα του θωρακικού τοιχώματος και οι ελαττωμένοι πνευμονικοί
όγκοι, σε συνδυασμό με την ύπτια θέση και την κεφαλική μετακίνηση του διαφράγματος, επιτείνουν
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την διαταραχή αερισμού-αιμάτωσης. Η εισπνεόμενη εισαγωγή στην αναισθησία είναι δυνατή, αλλά
συχνά παρατεταμένη και δύσκολη λόγω των διαταραχών αερισμού-αιμάτωσης, της διαλείπουσας
απόφραξης του αεραγωγού και της πιθανής δύσκολης εφαρμογής της προσωπίδας. Το
σεβοφλουράνιο συνδέεται με αυξημένη παραγωγή ανόργανου φθορίου, χωρίς όμως να αναφέρεται
νεφροτοξικότητα. Το δεσφλουράνιο θεωρείται η καλύτερη επιλογή για τη διατήρησης της
αναισθησίας στα παχύσαρκα παιδιά. Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία οι παχύσαρκοι ασθενείς
πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν «γεμάτο στομάχι», ακόμα κι αν δεν έχουν διατηρηθεί οι ώρες
προεγχειρητικής νηστείας, επειδή η παχυσαρκία καθυστερεί τη γαστρική κένωση.
Διεγχειρητικά ο υπολογισμός των δόσεων των αναισθητικών πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα
το ιδανικό βάρος σώματος (IBW) και να τιτλοποιείται με βάση το αποτέλεσμα της δράσης τους. Για
το λόγο αυτό είναι χρήσιμη η παρακολούθηση του βάθους της αναισθησίας διεγχειρητικά. Ο όγκος
κατανομής είναι αυξημένος για τα λιπόφιλα φάρμακα, ενώ παρατείνεται και ο χρόνος ημίσειας ζωής
τους. Το παχύσαρκο παιδί θα πρέπει να αποσωληνώνεται ξύπνιο και με ελαφρά ανύψωση του άνω
ήμισυ του σώματος. Σημειώνεται επίσης ότι η μετεγχειρητική δόση μορφίνης θα πρέπι να
υπολογίζεται με βάση το ιδανικό βάρος και να ελαττώνεται περαιτέρω κατά 25%.
ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN
Το σύνδρομο Down (DS) ή η τρισωμία 21, είναι η πιο συνηθισμένη χρωμοσωμική ανωμαλία,
που εμφανίζεται 1:800 σε ζωντανές γεννήσεις. Χαρακτηρίζεται από πολλές ανωμαλίες. Οι
κυριότερες που αφορούν τον αναισθησιολόγο είναι η αναπτυξιακή καθυστέρηση, η μεγάλη γλώσσα,
η μικρογναθία, η υπογλωτιδική στένωση, οι υπερτροφικές αμυγδαλές και αδενοειδείς εκβλαστήσεις.
Μπορεί να εμφανίζουν χρόνια υποξαιγοναιμία, λόγω της μερικής απόφραξης και της ανώμαλης
δομής του αεραγωγού και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των αντιστάσεων στα πνευμονικά
αγγεία. Συνήθως απαιτείται μικρότερου διαμέτρου ενδοτραχειακός σωλήνας. Εμφανίζουν επίσης
υπνική άπνοια, ενώ το 50% αυτών των ασθενών παρουσιάζουν καρδιοπάθεια. Επίσης το σύνδρομο
σχετίζεται και με αστάθεια της ατλαντοινιακής άρθρωσης, που εκδηλώνεται κάποιες φορές κατά τη
διάρκεια της γενικής αναισθησίας με μυοχάλαση. Οπότε συστήνεται στα παιδιά έως 2 ετών, η
προεγχεειρητική εκτιμηση της ΑΜΣΣ με ακτινιγραφίες F/P σε κάμψη και έκταση για την
αναγνώριση τυχός κινδύνου μετατόπισης σπονδύλων. Αν το ατλαντοινιακό διάστημα είναι > των
5mm (μεγιστοποιείται στην κάμψη) τότε θα πρέπει να ζητηθεί ορθοπεδική ή νευροχειρουργική
εκτίμηση. Τονίζεται ότι οι χειρισμοί της ΑΜΣΣ στους μικρούς ασθενείς θα πρέπει να είναι όσο το
δυνατό λιγότεροι.
Σημειώνεται ότι σημαντική βραδυκαρδία με τη χρήση σεβοφλουρανίου κατά την εισαγωγή
στην αναισθησία εμφανίζεται σε ποσοστό έως και 50% ανεξάρτητα από την παρουσία ή την
απουσία συνυπάρχουσας συγγενής καρδιοπάθειας. Εικάζεται ότι αυτά τα παιδιά έχουν
υπερδομημένο

μυοκάρδιο

(ultrastructural

myocardial),

που

προδιαθέτει

σε

διαταραχές

αγωγιμότητας. Επίσης περιστασιακά παρατηρείται αυξημένη ευαισθησία στην ατροπίνη (έντονη
μυδρίαση και μεγάλη ταχυκαρδία), ενώ για την αποσωλήνωση αυτών των παιδιών θα πρέπει να
είναι τελείως αφυπνισμένα.
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ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
Κούση ΘΕΟΦΙΛΗ

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν την πιο συχνή μορφή συγγενών ανωμαλιών στα
νεογέννητα. Η συχνότητα τους κυμαίνεται από 6–13 ανά 1000 γεννήσεις. Από αυτά τα περιστατικά
το 25% χρειάζεται κάποια παρέμβαση για τη συγγενή του καρδιοπάθεια, στο χειρουργείο ή στο
αιμοδυναμικό εργαστήριο στο πρώτο χρόνο της ζωής τους. Πέρα από τα χειρουργεία και τις
νοσηλείες που μπορεί να χρειαστούν κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας, περίπου το 90%
αυτών των παιδιών ενηλικιώνονται.
Το παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια έχει τις ίδιες πιθανότητες με τα άλλα παιδιά της ηλικίας
του να χρειαστεί να υποβληθεί σε κάποια μη καρδιοχειρουργική επέμβαση. Η παρουσία της
συγγενούς καρδιοπάθειας μπορεί να αυξήσει τη νοσηρότητα και τη θνητότητα αυτών των παιδιών.
Έχει εκτιμηθεί

σε μεγάλες σειρές παιδιατρικών ασθενών που υποβάλλονται

σε μη

καρδιοχειρυργικές επεμβάσεις, ότι το 87,5% των περιστατικών που έπαθαν καρδιακή ανακοπή
περιεγχειρητικά, ήταν παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια. Η πολυπλοκότητα των συγγενών
καρδιοπαθειών και η ποικιλία των μη καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων καθορίζουν το βαθμό του
περιεγχειρητικού κινδύνου από ελάχιστο έως πολύ υψηλό.
ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΩΝ
Οι ανατομικές παραλλαγές που παρατηρούνται στις συγγενείς καρδιοπάθειες, συνθέτουν μία
μακριά λίστα ανωμαλιών και αρκετές από αυτές έχουν ταυτοποιηθεί και γονιδιακά (πίνακας 1).
Πίνακας 1. Ταξινόμηση συγγενών καρδιοπαθειών με βάση τη συχνότητα εμφάνισης τους και τη γενετική
τους ταυτοποίηση. Rev Esp Cardiol 2009; 62(3): 242-5
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Αν και δομικά πολύπλοκες, οι βλάβες αυτές μπορούν να γίνουν κατανοητές σε ένα πιο περιορισμένο
φάσμα φυσιολογίας. Γενικότερα, οι συγγενείς καρδιοπάθειες ανήκουν σε μία από τις παρακάτω
τέσσερις κατηγορίες: παρακάμψεις (shunts), βλάβες με μίξη συστηματικής και πνευμονικής
κυκλοφορίας (mixing lesions), αποφρακτικές βλάβες και ανεπαρκούσες βαλβίδες. Την παραπάνω
λίστα συμπληρώνουν οι μυοκαρδιοπάθειες, με τη μορφή της υπερτροφικής ή περιοριστικής ή
διατατικής μυοκαρδιοπάθειας.
Βλάβες που σχετίζονται με Παράκαμψη (shunt)
Οι παρακάμψεις αφορούν επικοινωνίες ανάμεσα σε δύο κοιλότητες και διαφυγή ποσότητας
αίματος μέσω αυτών, ανάλογα με το μέγεθος του ελλείμματος και την κλίση πίεσης ανάμεσα στις
επικοινωνούσες κοιλότητες.
Οι παθήσεις με διαφυγή αίματος από την αριστερή κυκλοφορία προς τη δεξιά (L to R shunt),
αποτελούν τις πιο συχνά συναντούμενες βλάβες που αντιπροσωπεύουν το 50% των συγγενών
καρδιοπαθειών. Τα πιο συχνά παραδείγματα αποτελούν η έλλειψη μεσοκολπικού διαφράγματος
(Atrial Septl Defect, ASD), η έλλειψη μεσοκοιλιακού διαφράγματος (Ventricular Septal Defect,
VSD), ο ανοικτός βοτάλειος πόρος ( Patent Ductus Arteriosus, PDA), και το κοινό κολποκοιλιακό
κανάλι (AtrioVentricular, AV canal). Τα παιδιά με αριστεροδεξιά διαφυγή αναπτύσσουν
υπερφόρτιση όγκου της δεξιάς κοιλίας, καθώς ποσοστό αίματος από τον όγκο παλμού της αριστερής
κοιλίας αντί να προωθείται στη συστηματική κυκλοφορία, επιστρέφει πάλι στη δεξιά κοιλία. Αυτή η
υπερφόρτιση όγκου έχει σαν επακόλουθο την αύξηση του καρδιακού έργου για την αριστερή κοιλία
(Left Ventricle, LV), που απαιτείται για την αύξηση του όγκου παλμού και του καρδιακού ρυθμού
και την εξασφάλιση επαρκούς συστηματικής αιμάτωσης. Η υπερβολική πνευμονική αιματική ροή,
έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική αύξηση των πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων (PVR). Τα
παιδιά αυτά παρουσιάζονται συνήθως με σημεία και συμπτώματα συμφορητικής καρδιακής
ανεπάρκειας, όπως ταχύπνοια και δύσπνοια από την ανεπάρκεια της αριστερής κοιλίας, διάταση
σφαγιτίδων και ηπατομεγαλεία από τη δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, ελαττωμένη αντοχή στην
κόπωση, ενώ τα μικρότερα παιδιά, όπως νεογνά και βρέφη δυσκολεύονται στη σίτιση και
υπολοίπονται στην ανάπτυξή τους. Η ταχύτητα με την οποία θα εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα
εξαρτάται από το κλάσμα Qp/Qs, που ουσιαστικά είναι ο λόγος της πνευμονικής προς τη
συστηματική κυκλοφορία και υπολογίζεται συνήθως στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Τα
περισσότερα παιδιά εμφανίζουν καρδιακή ανεπάρκεια όταν ο λόγος αυτός είναι μεγαλύτερος από 3,
δηλαδή το Qp:Qs είναι 3:1.
Οι παρακάμψεις από δεξιά-προς-αριστερά (R to L shunt), συμβαίνουν όταν οι πνευμονικές
αγγειακές αντιστάσεις ή η αντίσταση στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας ξεπερνάει τη συστηματική
αγγειακή αντίσταση, μειώνοντας έτσι την πνευμονική αιματική ροή. Η συστηματική κυκλοφορία
δέχεται ένα ποσοστό μη οξυγονωμένου αίματος μέσω της παράκαμψης, κατάσταση που κλινικά
εκδηλώνεται ως κυάνωση και υποξαιμία. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν η τετραλογία Fallot
(Tetralogy Of Fallot, TOF), οπού υπάρχει βαθμός απόφραξης στο χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας
και το σύνδρομο Eisenmenger, οπού οι πνευμονικές αγγειακές αντιστάσεις (pulmonary venous
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resistance, PVR) υπερβαίνουν αυτές της συστηματικής κυκλοφορίας (systemic venous resistance,
SVR). Στις περιπτώσεις αυτές η μειωμένη πνευμονική αιματική ροή οδηγεί σε συστηματική
υποξαιμία και κυάνωση ενώ η αυξημένη αντίσταση στην εξώθηση της δεξιάς κοιλίας έχει ως
αποτέλεσμα την υπερφόρτιση πίεσης, που μπορεί μακροχρόνια να οδηγήσει σε κοιλιακή
δυσλειτουργία και ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας. Στα παιδιά αυτά η κυάνωση και η υποξαιμία τους
επιδεινώνεται όταν ελαττωθεί το προφορτίο της δεξιάς κοιλίας, όπως σε παρατεταμένη στέρηση
υγρών και υπογκαιμία, καθώς και όταν αυξηθούν οι PVR, όπως για παράδειγμα με το κλάμα.
Βλάβες με μίξη συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας
Αυτές οι βλάβες συνθέτουν τη μεγαλύτερη ομάδα των κυανωτικών συγγενών ελλειμμάτων
της καρδιάς. Περιλαμβάνουν τη μη διορθωμένη μετάθεση των μεγάλων αγγείων (Transposition
Great Arteries, TGA), τον αρτηριακό κορμό (Trancus Arteriosus) και όλους τους ασθενείς με
λειτουργική μονήρη κοιλία, όπως ασθενείς με ατρησία τριγλώχινας (Tricuspid Atresia) και
σύνδρομο υποπλαστικής αριστερής κοιλίας (Hypoplastic Left Heart Syndrome, HLHS). Αυτοί οι
ασθενείς, έχουν είτε μονήρη κοιλία ή έχουν δύο κοιλίες με σχεδόν πλήρη μίξη της πνευμονικής και
της συστηματικής τους κυκλοφορίας. Η κυάνωση προκύπτει από τη μίξη, το μέγεθος όμως της
κυάνωσης εξαρτάται από το λόγο της πνευμονικής προς τη συστηματική κυκλοφορία (Qp/Qs). Εδώ
το Qp/Qs είναι ανεξάρτητο από το μέγεθος της επικοινωνίας και εξαρτάται αποκλειστικά από τις
αγγειακές αντιστάσεις ή την απόφραξη στο χώρο εξόδου. Η πνευμονική και η συστηματική
κυκλοφορία τείνουν να είναι παράλληλες παρά σε σειρά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υψηλός
κορεσμός σε οξυγόνο μπορεί ουσιαστικά να συνδέεται με μειωμένη απόδοση οξυγόνου στους
ιστούς, καθώς αυτός υποδεικνύει περισσότερη κυκλοφορία του αίματος στα πνευμόνια, κάτι το
οποίο λειτουργεί σε βάρος της συστηματικής κυκλοφορίας. Σε αυτού του είδους τις παράλληλες
κυκλοφορίες ένα SpO2 γύρω στο 80%, αντιπροσωπεύει ένα Qp/Qs 1:1.
Από τα περιστατικά αυτά, κάποια, δεν είναι εφικτό να κάνουν πλήρη ανατομική διόρθωση,
δηλαδή δεν επιδέχονται διόρθωση δύο κοιλιών που θα εξωθούν η κάθε μία ξεχωριστά στην
πνευμονική και τη συστηματική κυκλοφορία αντίστοιχα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προχωράμε σε
διόρθωση που βασίζεται στην ύπαρξη μίας μονήρους κοιλίας, είτε δεξιάς είτε αριστερής
μορφολογίας, που εξωθεί προς τη συστηματική κυκλοφορία. Η διόρθωση αυτή γίνεται σταδιακά σε
τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο σε νεογνική ηλικία αφορά τη δημιουργία ενός shunt, μίας
παράκαμψης μεταξύ συστηματικής και πνευμονικής κυκλοφορίας, συνηθέστερα πρόκειται για
Blalock – Taussing shunt (BT shunt), επικοινωνία με μόσχευμα από την υποκλείδιο αρτηρία,
συνηθέστερα τη δεξιά, προς τη δεξιά πνευμονική αρτηρία. Έτσι η μονήρης κοιλία εξωθεί
συστηματικά και η παροχή αίματος στα πνευμόνια γίνεται μέσω του shunt. Σε ένα δεύτερο στάδιο,
σε βρεφική κυρίως ηλικία, πραγματοποιείται αμφίδρομη κοιλοπνευμονική αναστόμωση, επέμβαση
Glenn, όπου η άνω κοίλη αναστομώνεται απευθείας στη δεξιά πνευμονική αρτηρία, παρέχοντας τη
φλεβική επιστροφή από την άνω κοίλη αμφίδρομα και στη δεξιά και στην αριστερή πνευμονική
αρτηρία. Σε αυτή τη φάση απολινώνεται το BT shunt. Το παιδί παραμένει κυανωτικό με κορεσμούς
γύρω στο 75-80%, καθώς η επιστροφή από την κάτω κοίλη φλέβα, γίνεται μέσω του δεξιού κόλπου
στη μονήρη κοιλία και συνεπώς στη συστηματική κυκλοφορία. Σε νεαρή παιδική ηλικία, συνήθως
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3-5 ετών, ολοκληρώνεται η διόρθωση με την επέμβαση Fontan, όπου και η κάτω κοίλη
αναστομώνεται μέσω εξωκαρδιακού μοσχεύματος στη δεξιά πνευμονική αρτηρία, αποκαθιστώντας
όλη τη φλεβική επιστροφή, που φτάνει στην πνευμονική κυκλοφορία και ομαλοποιώντας τον
κορεσμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε αυτού του είδους την κυκλοφορία, η επιστροφή του φλεβικού
αίματος στην πνευμονική κυκλοφορία γίνεται παθητικά, λόγω κλίσης πίεσης ανάμεσα στις δύο
κυκλοφορίες, κάτι που σημαίνει ότι οποιαδήποτε αύξηση των PVR και ελάττωση του προφορτίου,
ελαττώνει την πνευμονική κυκλοφορία με συνέπεια και την ελάττωση της συστηματικής παροχής.
Αποφρακτικές βλάβες
Οι αποφρακτικές βλάβες ποικίλλουν από ήπιες έως σοβαρές. Οι σοβαρές βλάβες
παρουσιάζονται στη νεογνική περίοδο και περιλαμβάνουν την κρίσιμη αορτική στένωση, την
κρίσιμη στένωση της πνευμονικής, την ισθμική στένωση της αορτής ή το διακεκομμένο αορτικό
τόξο. Οι αποφρακτικές βλάβες σε αυτή την ηλικία χρήζουν άμεσης χειρουργικής παρέμβασης.
Πέρα τώρα από τη νεογνική περίοδο, το μυοκάρδιο σε αυτές της περιπτώσεις αντιμετωπίζει
υπερφόρτιση πίεσης για να ανταπεξέλθει στη στένωση και αναπτύσσει αντιδραστική υπερτροφία.
Συνεπώς οι περισσότεροι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί μέχρι η απόφραξη να γίνει πολύ σοβαρή.
Για να εξασφαλιστεί ροή αίματος από το στενωμένο στόμιο σε αυτά τα περιστατικά, χρειάζεται
επαρκές προφορτίο, αποφυγή ταχυκαρδίας και διατήρηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου.
Ανεπαρκούσες Βαλβίδες
Οι ανεπαρκούσες βαλβίδες είναι σπάνιες ως πρωτογενή συγγενή ελλείμματα. Η ανωμαλία
Ebstein της τριγλώχινας βαλβίδας είναι η μόνη ανωμαλία με καθαρή ανεπάρκεια που εμφανίζεται
στη νεογνική περίοδο. Συνηθέστερα οι ανωμαλίες με ανεπάρκεια σχετίζονται με μια ανωμαλία της
δομής της βαλβίδας, όπως μία σχισμή (cleft) της μιτροειδούς βαλβίδας στο ατελές ή μερικό
κολποκοιλιακό κανάλι. Η παθοφυσιολογία των βαλβίδων με ανεπάρκεια, όπως και στους ενήλικες,
περιλαμβάνει κυκλοφορία με υπερφόρτιση όγκου και επομένως εξέλιξη προς κοιλιακή διάταση και
ανεπάρκεια. Η βραδυκαρδία επιτείνει την ανεπάρκεια μέσω της βαλβίδας, ενώ το ελαττωμένο
μεταφόρτιο και η διατήρηση καλής συσταλτικότητας της κοιλίας την περιορίζουν.
Μυοκαρδιοπάθειες
Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια (hypertrophic cardiomyopathy, HCM) χαρακτηρίζεται από
υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, διαστολική δυσλειτουργία και ελαττωμένη διατασιμότητα
αριστερής κοιλίας καθώς και αύξηση του μεγέθους και των πιέσεων στον αριστερό κόλπο. Οι
ασθενείς αυτοί λόγω της υπερτροφίας είναι επιρρεπείς στην εκδήλωση υποενδοκάρδιας ισχαιμίας
λόγω διαταραχής στη σχέση προσφοράς – ζήτησης οξυγόνου στο μυοκάρδιο. Ο συνδυασμός
υπότασης και ταχυκαρδίας περιορίζει σημαντικά την άρδευση στο υποενδοκάρδιο και συνεπώς και
την παροχή οξυγόνου σε αυτά τα κύτταρα.
Η περιοριστική μυοκαρδιοπάθεια (restrictive cardiomyopathy, RCM) είναι σπάνια, αποτελεί
μόλις το 5% των μυοκαρδιοπαθειών στα παιδιά και χαρακτηρίζεται από διάταση των κόλπων και
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σημαντική περιοριστική φυσιολογία στη λειτουργικότητα των κοιλιών με διατήρηση της
συσταλτικότητας.
Η διατατική μυοκαρδιοπάθεια στα παιδιά (dilated cardiomyopathy, DCM) είναι συχνότερα
ιδιοπαθής, αλλά μπορεί να είναι δευτεροπαθής λόγω γενετικών διαταραχών, λοιμώξεων, συγγενών
καρδιακών ανωμαλιών (ανώμαλη έκφυση στεφανιαίων αρτηριών από την πνευμονική αρτηρία),
καθώς και παρενεργειών από φάρμακα. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν διατεταμένες κοιλίες με
επηρεασμένη συσταλτικότητα, δεν μπορούν να αυξήσουν την καρδιακή παροχή με αύξηση του
προφορτίου και επηρεάζονται ιδιαίτερα από οποιαδήποτε αύξηση στο μεταφορτίο.
ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Η προεγχειρητική εκτίμηση των παιδιατρικών ασθενών με συγγενή καρδιοπάθεια προϋποθέτει
τη πλήρη κατανόηση των παθοφυσιολογικών διαταραχών της υποκείμενης καρδιοπάθειας. Ο
αναισθησιολόγος πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η υποκείμενη βλάβη, πως γίνεται η κυκλοφορία του
αίματος και κατά πόσο αυτή επηρεάζεται από την τροποποίηση των συστηματικών και των
πνευμονικών αγγειακών αντιστάσεων, ποια τιμή αρτηριακού κορεσμού (SpO2) αναμένεται ανάλογα
με τον τύπο της βλάβης, αν το παιδί είναι κυανωτικό, αν βρίσκεται σε καρδιακή ανεπάρκεια, αν
πάσχει από πνευμονική υπέρταση ή αν η πάθησή του προδιαθέτει σε εμφάνιση αρρυθμιών. Πιθανή
πρόσφατη λοίμωξη του αναπνευστικού πρέπει να αποκλειστεί, καθώς αυτή επηρεάζει την
ευερεθιστότητα των αεροφόρων οδών και τις PVR, και δεν είναι καλά ανεκτή κυρίως από τα παιδιά
με πνευμονική υπέρταση και αυτά με φυσιολογία Glenn ή Fontan. Η κυάνωση και η
πολυερυθραιμία που παρουσιάζουν αυτοί οι ασθενείς, επηρεάζουν τόσο τον αριθμό όσο και την
λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων και μπορεί να προδιαθέτουν σε περιεγχειρητική αιμορραγία.
Ένα ποσοστό 20-25%

αυτών των περιστατικών παρουσιάζει και άλλες συγγενείς ανωμαλίες,

συνηθέστερα μυοσκελετικές, νευρολογικές και ανωμαλίες ουροποιητικού, που πρέπει να
εκτιμηθούν πριν τη χορήγηση αναισθησίας.
Η φαρμακευτική τους αγωγή συνεχίζεται έως και τη μέρα του χειρουργείου με εξαίρεση τα
διουρητικά και πιθανά τους αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου, βασιζόμενοι κυρίως στη
βιβλιογραφία που αφορά τους ενήλικες, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα από μελέτες σε παιδιά.
Η αγωγή με ασπιρίνη πρέπει να συνεχίζεται κανονικά, ιδίως στα παιδιά που φέρουν shunt, για να
αποφύγουμε πιθανή θρόμβωση του μοσχεύματος. Οι οδηγίες για προεγχειρητική νηστεία δε
διαφέρουν από αυτές που ισχύουν για όλους τους παιδιατρικούς ασθενείς, χρειάζεται όμως ιδιαίτερη
μέριμνα για τα κυανωτικά παιδιά και αυτά με αποφρακτικές βλάβες, να μην παραμείνουν με
στέρηση υγρών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η προαναισθητική αγωγή, συνηθέστερα με
μιδαζολάμη 0, – 1 mg/Kg από το στόμα, είναι απαραίτητη στις περισσότερες περιπτώσεις για
αποφυγή της ανησυχίας αυτών των παιδιών, που θα οδηγούσε σε αύξηση των αναγκών του
μυοκαρδίου σε οξυγόνο και αποφυγή του κλάματος που αυξάνει τις PVR και επιτείνει την κυάνωση
όταν υπάρχει υποκείμενη παθοφυσιολογία. Μέριμνα πρέπει να υπάρχει και για προφύλαξη από
ενδοκαρδίτιδα, με βάση τις ισχύουσες οδηγίες.
Ένα συνηθισμένο ερώτημα, που απασχολεί τον αναισθησιολόγο που καλείται να χορηγήσει
αναισθησία σε ένα παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια, είναι αν θα έπρεπε αυτά τα παιδιά να ελέγχονται
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από παιδοκαρδιολόγο πριν από κάθε επέμβαση. Σε γενικές γραμμές, ένα παιδί με απλή ή μέτριας
βαρύτητας συγγενή καρδιοπάθεια που έχει πλήρως αποκατασταθεί και είναι φυσιολογικά ανεκτή, δε
χρειάζεται επιπλέον εκτίμηση από παιδοκαρδιολόγο. Κάθε όμως παιδί με μέτριας βαρύτητας
συγγενή καρδιοπάθεια που δεν είναι επαρκώς αντιρροπούμενη ή έχει επιδεινωθεί πρόσφατα, παιδιά
κυανωτικά, παιδιά με φυσιολογία μονήρους κοιλίας ή αυτά με σύμπλοκη καρδιοπάθεια, χρειάζονται
πρόσφατη εκτίμηση από παιδοκαρδιολόγο. Συνεννόηση με τον καρδιολόγο και με τον ειδικό
τεχνικό πρέπει να γίνεται για τα παιδιά που φέρουν βηματοδότη ή απινιδωτή, αναφορικά με τη
λειτουργία τους κατά τη διάρκεια του χειρουργείου και την πιθανότητα επαναπρογραμματισμού
τους.
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Αν και έχουν παρουσιαστεί πολλές μέθοδοι για τη χορήγηση αναισθησίας σε παιδί με συγγενή
καρδιοπάθεια για μη καρδιοχειρουργική επέμβαση, δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες συστάσεις για
την προτίμηση συγκεκριμένων αναισθητικών παραγόντων και τεχνικών. Η γνώση της υποκείμενης
παθοφυσιολογίας της συγγενούς καρδιοπάθειας σε συνδυασμό με τη γνώση της επιδράσης των
διαφόρων αναισθησιολογικών και άλλων φαρμακολογικών παρεμβάσεων σε μια συγκεκριμένη
κατάσταση του ασθενούς, θα καθορίσουν το εκάστοτε πλάνο για τη χορήγηση αναισθησίας.
Αναισθητικοί παράγοντες
Η προποφόλη και η κεταμίνη είναι οι δύο αναισθητικοί παράγοντες που έχουν κυρίως
μελετηθεί για εισαγωγή στην αναισθησία παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια, που υποβάλλονται σε
μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Η προποφόλη μειώνει δραματικά τις SVR και τη μέση
αρτηριακή πίεση (ΜΑP) και προκαλεί πτώση του κορεσμού σε ασθενείς με δεξιοαριστερή διαφυγή
από την αύξηση του ποσοστού του μη οξυγονωμένου αίματος που περνά στη συστηματική
κυκλοφορία μέσω του shunt. Η κεταμίνη έχοντας ελάχιστη επίδραση στις SVR, MAP, PVR και
πίεση στην πνευμονική αρτηρία (PAP), αποτελεί τον παράγοντα επιλογής όταν είναι επιθυμητή η
διατήρηση των SVR καθώς και στα παιδιά με πνευμονική υπέρταση. Η εισαγωγή στην αναισθησία
με σεβοφλουράνιο συνηθίζεται όπως και στους υπόλοιπους παιδιατρικούς ασθενείς και γίνεται καλά
ανεκτή από την πλειονότητα των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια. Χρειάζεται βέβαια να
σημειωθεί ότι η ύπαρξη shunt τροποποιεί την κινητική των ενδοφλέβιων και των εισπνεόμενων
αναισθητικών κατά την εισαγωγή στην αναισθησία. Έτσι, η εισαγωγή με πτητικό είναι ταχύτερη
όταν υπάρχει αριστερό-δεξιά διαφυγή, λόγω της αυξημένης ροής αίματος από τα πνευμόνια και της
ταχύτερης πρόσληψης του πτητικού αναισθητικού, ενώ αντίθετα επιβραδείνεται η εισαγωγή με
πτητικό στα παιδιά με περιορισμένη πνευμονική αιματική ροή, όπως αυτά με δεξιο - αριστερή
διαφυγή. Το αντίθετο συμβαίνει με τα ενδοφλέβια αναισθητικά, καθώς σε αριστερο –δεξιά διαφυγή
το αίμα που φτάνει στον εγκέφαλο από τα πνευμόνια και περιέχει τον αναισθητικό παράγοντα,
αραιώνεται με ποσότητα αίματος από τη συστηματική κυκλοφορία λόγω του shunt. Το αντίθετο
συμβαίνει σε δεξιο – αριστερή διαφυγή καθώς ποσότητα του ενδοφλέβιου παράγοντα παρακάμπτει
τα πνευμόνια και εισέρχεται κατευθείαν στη συστηματική κυκλοφορία.
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Τόσο το σεβοφλουράνιο όσο και το ισοφλουράνιο χρησιμοποιούνται ευρέως για τη διατήρηση
στην αναισθησία, έχουν ελάχιστες επιπτώσεις στη συσπαστικότητα του μυοκαρδίου και δεν
επηρεάζουν το ποσοστό της διαφυγής όταν υπάρχει ενδοκαρδιακή επικοινωνία. Τα δεδομένα από τη
χρήση δεσφλουρανίου σε αυτά τα παιδιά είναι περιορισμένα, φαίνεται όμως ότι η χορήγησή του σε
συγκεντρώσεις έως 1 MAC εξασφαλίζουν αιμοδυναμική σταθερότητα χωρίς αρνητική ινότροπη
δράση. Τα οπιοειδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια είτε ενδοφλέβια ή σε περιοχική
αναισθησία. Περιφερικοί νευρικοί αποκλεισμοί εκτελούνται με ασφάλεια σε παιδί που λαμβάνει
μικρή δόση ασπιρίνης. Κεντρικοί νευρικοί αποκλεισμοί, όπως ραχιαία και επισκληρίδιος, σε παιδί
που λαμβάνει ασπιρίνη είναι καλό να αποφεύγονται.
Monitoring
Το monitoring που χρησιμοποιείται σε κάθε συγκεκριμένο ασθενή θα πρέπει να εξαρτάται από
την κατάσταση του παιδιού και το εύρος της χειρουργικής επέμβασης που έχει προγραμματιστεί.
Το κλασικό monitoring περιλαμβάνει καταγραφή ηλεκτροκαρδιογραφήματος, παλμική
οξυμετρία, καπνογραφία, μια περιχειρίδα κατάλληλου μεγέθους για τη μέτρηση της αρτηριακής
πίεσης, θερμομέτρηση και monitoring αερισμού. Επιπλέον monitoring με τοποθέτηση αρτηριακής
γραμμής και κεντρικού φλεβικού καθετήρα, τοποθετούνται όταν κρίνονται απαραίτητα, αλλά δεν
αποτελούν ρουτίνα. Ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν σε αυτά τα περιστατικά είναι:
- αποφυγή φυσαλίδων σε όλες τις γραμμές, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να εμβολιστούν απευθείας
στη συστηματική κυκλοφορία όταν υπάρχουν ενδοκαρδιακές επικοινωνίες
- υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί κάποιο άκρο να έχει περιορισμένη αιματική ροή λόγω
ύπαρξης κάποιου shunt (π.χ. BT shunt) ή αγγειακής ανωμαλίας, τότε αποφεύγουμε την
τοποθέτηση περιχειρίδας μανομέτρου, αρτηριακής γραμμής και οξυμετρίας σε αυτό το άκρο γιατί
μπορεί οι μετρήσεις να είναι ανακριβείς.
- η καπνογραφία μπορεί να είναι ανακριβής σε αυτούς τους ασθενείς λόγω της διαταραγμένης
πνευμονικής αιματικής ροής και της ύπαρξης δυσαναλογίας αερισμού/αιμάτωσης. Έτσι σε μία
δεξιο- αριστερή διαφυγή η ελαττωμένη πνευμονική αιματική ροή αυξάνει το ποσοστό του
αερισμού του ‘νεκρού χώρου’. Το τελοεκπνευστικό διοξείδιο σε αυτές τις περιπτώσεις υποεκτιμά
την τιμή του αρτηριακού διοξειδίου.
- καταγραφή της θερμοκρασίας είναι απαραίτητη. Η υποθερμία πρέπει να αποφεύγεται, ιδιαίτερα
στα κυανωτικά παιδιά που έχουν συνήθως πολυκυτταραιμία λόγω αντιρροπιστικής αύξησης του
αιματακρίτη και πιθανά διαταραγμένη λόγω της κυάνωσης λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.
Ιδιαίτερα συμβάματα κατά την αναισθησία
Το παιδί με συγγενή καρδιοπάθεια είναι επιρρεπές στην ανάπτυξη κρίσιμων συμβαμάτων από
το καρδιαγγειακό κατά τη διάρκεια της αναισθησίας μέσω των παρακάτω τεσσάρων υποκείμενων
παθοφυσιολογικών μηχανισμών:
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Υποξαιμία - Κυάνωση
Η υποξαιμία και η κυάνωση είναι συχνά σε παιδιά με μη πλήρως διορθωμένη συγγενή
καρδιοπάθεια.
Η υποξαιμία χρειάζεται γνώση της υποκείμενης παθοφυσιολογίας της συγγενούς
καρδιοπάθειας, και συνηθέστερα οφείλεται σε ελαττωμένη κυκλοφορία αίματος από τα πνευμόνια
και διαφυγή μη οξυγονομένου αίματος στη συστηματική κυκλοφορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
στοχεύουμε σε μείωση των PVR (με χειρισμούς όπως υπεροξία, υποκαπνία, αλκάλωση, φάρμακα),
σε αύξηση του προφορτίου της δεξιάς κοιλίας και αύξηση των SVR (φαινυλεφρίνη) για να
περιορίσουμε την δεξιοαριστερή διαφυγή όταν υπάρχει shunt (π.χ. σε Fallot) ή να αυξήσουμε την
αιματική ροή στους πνεύμονες όταν αυτή εξασφαλίζεται μέσω της συστηματικής κυκλοφορίας (π.χ.
BT shunt).
Η κυάνωση μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπλοκές όπως ερυθροκυττάρωση, διαταραχές
αιμόστασης και νευρολογικές διαταραχές. Η καλή ενυδάτωση και η αποφυγή της υποθερμίας είναι
απαραίτητη για αποφυγή της υπεργλοιότητας του αίματος και του αυξημένου κινδύνου θρομβώσεων,
ένω η ασπιρίνη δε διακόπτεται για το χειρουργείο.
Καρδιακή ανεπάρκεια
Τα σημεία και τα συμπτώματα της καρδιακής ανεπάρκειας, θα πρέπει να αναζητούνται
προεγχειρητικά. Η καρδιακή ανεπάρκεια προκύπτει λόγω υπερφόρτισης όγκου ή υπερφόρτισης
πιέσης των κοιλιών ή και από συνδυασμό και των δύο. Τα παιδιά με σημαντική καρδιακή
ανεπάρκεια διατρέχουν πολύ υψηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο και πρέπει να αντιμετωπίζονται σε
ειδικά κέντρα ή με υποστήριξη απο εξειδικευμένα άτομα ακόμα και για μικρές επεμβάσεις. Σε
πρόσφατη μελέτη παιδιών με καρδιακή ανεπάρκεια για μη καρδιοχειρουργική επέμβαση, ενά
ποσοστό 10% παρουσίασε καρδιακή ανακοπή διεγχειρητικά, ενώ 96% χρειάστηκε ινότροπη
υποστήριξη.
Πνευμονική υπέρταση
Η πνευμονική υπέρταση ορίζεται ως πίεση στην πνευμονική αρτηρία (PAP) πάνω από
25mmHg στην ηρεμία ή πάνω από 30mmHg στην άσκηση. Στα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια
προκύπτει συνήθως από αυξημένη αιματική ροή στην πνευμονική κυκλοφορία για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα. Αυτά τα παιδιά έχουν οκτώ φορές περισσότερες πιθανότητες να εκδηλώσουν
κάποια μείζονα επιπλοκή από το καρδιαγγειακό. Στόχος κατά την αναισθησιολογική αντιμετώπιση
αυτών των περιστατικών είναι η αποφυγή της υποξαιμίας, της υπότασης, της υποογκαιμίας και της
οξέωσης, παραγόντων που μπορεί να αυξήσουν περαιτέρω τiς PVR και να επιδεινώσουν την
πνευμονική υπέρταση. Χρειάζονται αποφυγή πτώσης των SVR, καλό προφόρτιο, καλή οξυγόνωση
και αποφυγή της υποθερμίας. Η αντιμετώπιση μίας κρίσης πνευμονικής υπέρτασης γίνεται με
χορήγηση Ο2, υπεραερισμό, εισπνεόμενο νιτρικό οξείδιο ( iNO) αγγειοδιασταλτικά της πνευμονικής
κυκλοφορίας (π.χ προστακυκλίνη, συλντεναφύλη). Τα παιδιά αυτά έχουν περιορισμένη
διατασιμότητα στους πνεύμονες και υψηλές πιέσεις αεραγωγών. Συνεπώς οι λοιμώξεις του
αναπνευστικού μπορεί να επιδεινώσουν δραματικά την κατάσταση. Τα παιδιά αυτά είναι καλό να
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αντιμετωπίζονται σε εξειδικευμένα κέντρα με τις κατάλληλες υποδομές (π.χ αναπνευστήρας που
είναι κατάλληλος για τη χορήγηση iNO).
Αρρυθμίες
Όλα τα παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια χρειάζονται ένα προεγχειρητικό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το μπλοκ δεξιού σκέλους είναι συχνό, σπάνια όμως μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη
κολποκοιλιακό αποκλεισμό. Οι έκτοπες κοιλιακές συστολές όμως χρειάζονται μελέτη γιατί μπορεί
να οδηγήσουν σε επικίνδυνες για τη ζωή αρρυθμίες. Τα παιδιά που είναι πιο επιρρεπή είναι αυτά με
φυσιολογία μονήρους κοιλίας και όσα έχουν υποστεί κοιλιοτομή και φέρουν μόσχευμα από τη δεξιά
κοιλία στην πνευμονική αρτηρία. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται καρδιολογική εκτίμηση
προεγχειρητικά και αποφυγή όλων των καταστάσεων που μπορεί να επιτείνουν την ισχαιμία του
μυοκαρδίου, όπως η υποξαιμία, η υπερκαπνία και η οξέωση.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Αν και είναι αναγνωρισμένη η αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα των παιδιών με συγγενή
καρδιοπάθεια που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, δεν υπάρχει επίσημα
καταγεγραμμένη

αξιολόγηση με τη μορφή κάποιου ‘score’ και ταξινόμηση των συγγενών

καρδιοπαθειών αναφορικά με την εκτίμηση του περιεγχειρητικού κινδύνου.
Από τις αναδρομικές μελέτες και την καταγραφή καρδιακών ανακοπών και ανεπιθύμητων
συμβαμάτων σε αυτό τον πληθυσμό των παιδιατρικών ασθενών φαίνεται ότι η λειτουργική
κατάσταση και όχι τόσο η υποκείμενη ανατομική βλάβη, επηρεάζει σημαντικότερα την έκβαση. Με
βάση λοιπόν τα παραπάνω υπάρχει από το Αμερικανικό Κολλέγιο των Χειρουργών, η ταξινόμηση
των συγγενών καρδιοπαθειών σε μικρής βαρύτητας, μεγάλης βαρύτητας και σε πολύ σοβαρές
(πίνακας 2).
Πίνακας 2. Ταξινόμηση βαρύτητας των παιδιών με συγγενή καρδιοπάθεια με βάση την υπολειπόμενη
ανατομική βλάβη και τη λειτουργική τους κατάσταση. Journal of American College of Cardiology
2016;67:793-801
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Η πιθανότητα ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την αναισθησία σε ασθενείς με μικρής
βαρύτητας συγγενή καρδιοπάθεια είναι συγκρίσιμη με αυτή του γενικού πληθυσμού, τα ποσοστά
όμως ανεβαίνουν αναλογικά στις άλλες δύο κατηγορίες.
Ως επιπλέον παράγοντες κινδύνου, αναγνωρίζονται επίσης η ηλικία του παιδιού, με χειρότερη
πρόγνωση κυρίως στα παιδιά κάτω του έτους, η ύπαρξη συνοσηροτήτων (ASA PS ≥3) καθώς και το
είδος (επείγον ή εκλεκτικό) και η βαρύτητα της επέμβασης (χειρότερη πρόγνωση σε επεμβάσεις με
αιμοδυναμικές διαταραχές, μεγάλες μετακινήσεις υγρών και απώλεια αίματος).
Στην ομάδα των παιδιών με υψηλό ποσοστό περιεγχειρητικού κινδύνου ανήκουν τα παιδιά με:
- φυσιολογία μονήρους κοιλίας (κυρίως πριν την ολοκλήρωση του δεύτερου σταδίου
αποκατάστασης ή όταν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση και έχει αρχίσει να εκπίπτει η καρδιά
λειτουργικά).
- μυοκαρδιοπάθεια (υπερτροφική ή διατατική)
- αποφρακτικές βλάβες (όπως σοβαρή στένωση αορτής βαλβιδική ή υποβαλβιδική)
- σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια όπως και αυτά με μηχανική υποστήριξη της καρδιάς (ventricular
assist device)
- πνευμονική υπέρταση
- σύνδρομο Williams-Beuren. Γενετική ανωμαλία που αφορά σε διαταραχή της ελαστίνης των
αρτηριών (elastin arteriopathy). Πρόκειται για παιδιά εξαιρετικά κοινωνικά και φιλικά με
χαρακτηριστικό προσωπείο (elfin face) που παρουσιάζουν υπερβαλβιδική στένωση της αορτής,
κεντρικές ή περιφερικές στενώσεις των πνευμονικών αρτηριών και ανατομικές ιδιαιτερότητες
στις στεφανιαίες αρτηρίες που μπορεί να οδηγήσουν σε παρακώληση της αιμάτωσης τους.
Η αντιμετώπιση των ασθενών υψηλού κινδύνου θα πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα
όταν αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπως σε επείγοντα περιστατικά καθώς και σε
περιστατικά μέσου περιεγχειρητικού κινδύνου είναι απαραίτητος ο έλεγχος από παιδοκαρδιολόγο ή
ακόμα καλύτερα συνεργασία με το εξειδικευμένο κέντρο στο οποίο παρακολουθείται το παιδί για να
λάβει την κατάλληλη αναισθησιολογική αντιμετώπιση ή και να οργανωθεί η μεταφορά του αν αυτό
κρίνεται απαραίτητο. Οι ασθενείς με χαμηλό περιεγχειρητικό κίνδυνο μπορεί να αντιμετωπιστούν
με ασφάλεια σε γενικό νοσοκομείο.
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ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ (1) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΘ (2)
Βόλακλη ΕΛΕΝΗ
Abstract
Since the polio pandemic in 1950s which counts as the origin of intensive care units, many
decades have elapsed in the field of Pediatric Critical Care. Great advances happened on the fields of
prenatal control, neonatal intensive care, pediatrics, pediatric anesthesia and many pediatric surgical
specialties. As a result, a huge increase in survival has happened in the pediatric population, however
with a negative impact sometimes, on the functional outcome and the quality of life. Indeed, in a large
multicenter USA study, it is reported that the majority of pediatric intensive care admissions suffered
chronic complex conditions. Different national policies and bed availability lead to different
admission criteria in Pediatric Intensive Care Units (PICUs), and differences in case mix and the
severity of the critical illness could lead to different outcomes. Prognostic systems such as the
Pediatric Risk of mortality (PRISM III-24) which calculate the severity adjusted probability of death
offer an objective way for outcome evaluation comparing the observed to predicted mortality through
the Standardized Mortality Ratio (SMR). In this article, the initial evaluation of the critically ill child
will be presented, following the ABCD sequence of the 2016 Advanced Pediatric Life Support (APLS)
approach, and the guide to immediate resuscitation. Respiratory failure is the first cause of PICU
admission, and the main causes and their treatment will be given, followed by the shock recognition
and resuscitation according to recent ACCCM 2017 guidelines. Next, coma and status epilepticus will
be developed, situations that account for a large proportion of PICU admissions. Finally, an
approach to analgosedation, mechanical ventilation and the monitoring will be set, as well as some
epidemiological and outcome data of the PICU at Hippokration General Hospital, Thessaloniki,
Greece.
Key words: Pediatric Risk of Mortality-PRISM III-24, respiratory failure, status epilepticus, septic
shock

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα κριτήρια εισαγωγής στην Παιδιατρική ΜΕΘ που περιγράφονται διεθνώς δεν θα
μπορούσαν να εφαρμοσθούν χωρίς προβληματισμό σε χώρες με δαφορετική πολιτική και
διαφορετικές δυνατότητες παιδιατρικών κλινών ΜΕΘ. Στην Χώρα μας υπάρχουν 6 δημόσιες
ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ συνολικής δυναμικότητας 42 κλινών εκ των οποίων οι 8 μόνο κλίνες του ΓΝΘ
Ιπποκράτειο καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της Βόρειας Ελλάδας. Εκ των πραγμάτων, οι
περισσότεροι εισάγονται διασωληνωμένοι, και πολλοί από αυτούς βρίσκονται και σε ινότροπη
υποστήριξη. Ως εκ τούτου, θα ήταν αδόκιμο να συγκρίνουμε την εκβασή τους με τα συνήθη διεθνή
δεδομένα που περιγράφουν θνητότητα κατά την έξοδο από τη μονάδα μικρότερη του 5%, αλλά θα
πρέπει να αξιολογούμε την προσαρμοσμένη στην βαρύτητα της νόσου θνητότητα και το
προτυπωμένο πηλίκο θνητότητας (Standardized Mortality Ratio–SMR), το οποίο σύμφωνα με τους
δείκτες ποιότητας της ΕSICM θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,75-1,25.
Για την καλύτερη κατανόηση του έργου της Παιδιατρικής ΜΕΘ θα αναφερθούν ενδεικτικά τα
δεδομένα νοσηλείας ασθενών της ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ του ΓΝΘ Ιπποκράτειο των τελευταίων 4 ετών
2017-2020. Σε σύνολο 441 ασθενών (53,5% αγόρια), μέσης ηλικίας 63,28±59,50 μηνών, η
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βαρύτητα της νόσου όπως εκτιμήθηκε με το Pediatric Risk Of Mortality PRISM III24h ήταν
10,96±7,84. Το ποσοστό του μηχανικού αερισμού ήταν >90% και η λήψη ινοτρόπων καταγράφηκε
στο 40,4%. Οι διαγνώσεις εισαγωγής αφορούσαν: Αναπνευστική ανεπάρκεια (22,9%),
Μετεγχειρητική παρακολούθηση (21,79%), Κώμα (11,11%), ΚΕΚ-πολυτραυματίες (10,88%),
Status epilepticus (10,43%), Σήψη-σηπτικό shock (8,62%), Κατάσταση μετά αναταχθείσα καρδιακή
ανακοπή-ROSC (5,90%), Μεταβολικά νοσήματα (3,85%), Διάφορες παθήσεις με μικρά επιμέρους
ποσοστά (2,95%) και Καρδιαγγειακές παθήσεις (2,49%). Ο μέσος χρόνος παραμονής στη μονάδα
ήταν 16,31±19,89 ημέρες. Η θνητότητα εξόδου ήταν 17,7%.
Οι περισσότεροι ασθενείς εισάγονται λόγω μιας οξείας απειλητικής για τη ζωή παθολογικής
κατάστασης, ενώ σημαντικό ποσοστό πάσχει από χρόνιο νόσημα της παιδικής ηλικίας και
παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες εισαγωγές. Διεθνώς, αναφέρεται ότι, κατά την εισαγωγή στη
Μονάδα, το 53% των ασθενών παρουσιάζει σύνθετη χρόνια παθολογία και 18,5% χρόνια
παθολογία, το ποσοστό αυτό στην καταγραφή της ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ήταν 57,2%. Οι ασθενείς αυτοί,
αν και δεν παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην θνητότητα, αναλώνουν πολλούς
περισσότερους πόρους ΜΕΘ διότι χαρακτηρίζονται από πολύ μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στην
μονάδα (Length of Stay-LOS), 19,06±22,19 έναντι 11,89±14,52 ημέρες, p=0,007.
ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
κατά Advanced Pediatric Life Support - APLS
ΑΙRWAY (ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ) – BREATHING (ΑΕΡΙΣΜΟΣ)
Υπάρχει απόφραξη; Εκτίμησε το έργο της αναπνοής (γογγυσμός, αναπέταση ρινικών πτερυγίων,
άρρυθμη αναπνοή με διαστήματα άπνοιας, εισολκές, επιστράτευση επικουρικών αναπνευστικών
μυών)
Αναπνευστικός ρυθμός, ακρόαση πνευμόνων, υπάρχει κυάνωση;
CIRCULATION (ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ)
Καρδιακός ρυθμός, εύρος σφυγμού, αρτηριακή πίεση, τριχοειδική επαναπλήρωση, θερμοκρασία
δέρματος
DISABILITY (ΑΝΑΠΗΡΙΑ -KENΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ)
Επίπεδο συνείδησης (κλίμακα AVPU), θέση και τόνος, μέγεθος και αντίδραση κορών
Alert – σε εγρήγορση
Verbal – αντίδραση στα λεκτικά ερεθίσματα
Pain – αντίδραση στα επώδυνα ερεθίσματα
Unresponsive – καμία αντίδραση
Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε την παραπάνω αρχική εκτίμηση κατά τα πρότυπα
του ABCD μέσα σε ένα λεπτό και να ξεκινούμε την αντίστοιχη επείγουσα αντιμετώπιση.
Συνεχίζουμε με τη λήψη των ζωτικών σημείων (καρδιακή συχνότητα, αριθμό αναπνοών, αρτηριακή
πίεση, θερμοκρασία), την παρακολούθηση του κορεσμού του αίματος σε οξυαιμοσφαιρίνη (SpO2),
τη

λήψη

Dextrostick,

βάρους,

τον

αρχικό

εργαστηριακό

έλεγχο

και

προσανατολιστούμε στην πιθανή διάγνωση, προχωρούμε στην οριστική θεραπεία.
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τελικά,

αφού

Απαραίτητη είναι η γνώση των φυσιολογικών παιδιατρικών παραμέτρων (πίνακας 1), των
φυσιολογικών ημερήσιων αναγκών σε υγρά και ηλεκτρολύτες (πίνακας 2), και του βάρους, για την
σωστή δοσολογία των φαρμάκων. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες από τους γονείς είναι ελλιπείς,
το βάρος μπορεί να υπολογιστεί με βάση την ηλικία του παιδιού σύμφωνα με τους παρακάτω
τύπους που προτείνονται από το APLS
• Βρέφη: [Ηλικία (μήνες) x 0,5] + 4
• 1-5 ετών: [Ηλικία x 2] + 8
• 6-12 ετών: [Ηλικία x 3] + 7
• Μεγαλύτερα > 12 ετών: Στρογγυλοποίηση στα 40Κg για τα φάρμακα και 50 Kg για υγρά και
ηλεκτρολύτες
Σε περίπτωση διασωλήνωσης πρέπει να γνωρίζουμε τα κατάλληλα μεγέθη των
τραχειοσωλήνων (εσωτερική διάμετρος – ΙD) και το βάθος στερέωσης αυτών:
• Μέγεθος ID (χωρίς cuff): 4 + (ηλικία /4) για τα παιδιά > 2 ετών
• Μέγεθος ID (με cuff): 3,5 + (ηλικία /4) για τα παιδιά > 2 ετών
• Αδρή ID = διάμετρο μικρού δακτύλου ή με τη διάμετρο των ρωθώνων του
• Μήκος στερέωσης (cm) στοματοτραχειακού τραχειοσωλήνα : 12 + (ηλικία/2)
• Αδρός υπολογισμός μήκους στερέωσης (cm) : εσωτερική διάμετρος (ID) x 3
• Μήκος στερέωσης (cm) ρινοτραχειακού τραχειοσωλήνα : 15 + (ηλικία/2)
Είναι ασφαλέστερο σε όλες της ηλικίες, συμπεριλαμβανομένων των βρεφών 1-12 μηνών, να
χρησιμοποιούνται ΕΤΤ με αεροθάλαμο (cuff), λόγω της επίτευξης καλύτερου αερισμού σε περίπτωση
βαριάς παθολογίας του αναπνευστικού όπου αναπτύσσονται υψηλές πιέσεις, διαφορετικά υπάρχει
κίνδυνος διαφυγών και αδυναμία αποτελεσματικού αερισμού!!!
AΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
Η εξέλιξη της αναπνευστικής δυσχέρειας σε αναπνευστική ανεπάρκεια μπορεί να είναι
ραγδαία, ιδιαίτερα στη βρεφική ηλικία, διότι:
• Ο κύριος αναπνευστικός μυς είναι το διάφραγμα, μικρή η συνεισφορά των μεσοπλευρίων
• Κάθε αίτιο που οδηγεί σε κοιλιακή διάταση περιορίζει τη λειτουργία του διαφράγματος
• Το βρεφικό διάφραγμα αποτελείται κυρίως από γρήγορες μυικές ίνες τύπου ΙΙ οι οποίες είναι
περισσότερο ευάλωτες στην κόπωση
• Το θωρακικό τοίχωμα είναι πολύ ευένδοτο, προδιαθέτει σε παράδοξη κινητικότητα
• Τα παιδιά είναι ευάλλωττα στην υποξυγοναιμία γιατί η χωρητικότητα σύγκλεισης των
πνευμόνων (Closing capacity) είναι μεγαλύτερη από την λειτουργική υπολειπόμενη
χωρητικότητα των πνευμόνων (FRC)
Σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας – ανεπάρκειας
•

Ταχύπνοια: λόγω υποξυγοναιμίας – υπερκαπνίας, θα πρέπει να αποκλειστούν άλλα
συστηματικά αίτια (μ.οξέωση, πόνος, άγχος, κεντρικού τύπου υπεραερισμός)
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•

Επιστράτευση επικουρικών μυών της αναπνοής: εισολκές, αναπέταση ρινικών πτερυγίων,
κοιλιακοί εκπνευστικοί μύες

•

Γογγυσμός: παρέχει PEEP προφυλάσσοντας έτσι τις κυψελίδες από σύμπτωση,
προσπάθεια αντιρρόπησης του ενδογενούς PEEP λόγω δυναμικής υπερδιάτασης

•

Θέση ανακούφισης
sniffing position: “μυρίζοντας τον πρωινό αέρα”, έκταση του λαιμού και προπέτεια του
προσώπου, ενδεικτική επιγλωττίτιδας ή σοβαρού CROUP
tripoding: “καθιστική-τρίποδα”, στήριξη των άνω άκρων στο κρεβάτι, χαρακτηριστική
παθήσεων κατώτερου αναπνευστικού, ιδίως άσθματος, ευθυγραμμίζει τον θωρακο-κοιλιακό
άξονα μειώνοντας έτσι το έργο της αναπνοής

• Παράδοξος σφυγμός: πτώση της αρτηριακής πίεσης > 20 mmHg κατά την εισπνοή
• Υποξυγοναιμία: τα βρέφη μπορεί να εκδηλώνουν ανησυχία, ευερεθιστότητα, άρνηση σίτησης
ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά νωθρότητα, υπνηλία
• Υπερκαπνία: εάν είναι προοδευτική μπορεί να είναι ενδεικτική αρχόμενης κόπωσης
• Κυάνωση: όψιμο σημείο
Αντιμετώπιση Επιγλωττίτιδας
• Όψη βαρέως πάσχοντος, σιελόρροια, η διάγνωση τίθεται μόνο κλινικά
• Κίνδυνος απόφραξης του αεραγωγού
• Αποφυγή άσκοπων χειρισμών: όχι εξέταση στοματοφάρυγγα, Α/α, αιμοληψίες
• Χορήγηση Ο2 στη θέση ανακούφισης του παιδιού
• Προετοιμασία για διασωλήνωση: ετοιμότητα ΩΡΛ, χειρουργικού αεραγωγού
• Μετά τη διασωλήνωση: λήψη καλλιεργειών, αντιβιωτική κάλυψη
• Νοσηλεία σε ΜΕΘ, μηχανικός αερισμός για 24 – 48 ώρες, αποδιασωλήνωση όταν θα αρχίσει
διαφυγή γύρω από τον τραχειοσωλήνα
Αντιμετώπιση Λαρυγγοτραχειοβρογχίτιδας – Croup
• Χορήγηση ψυχρού υγροποιημένου Ο2
• Χορήγηση Επινεφρίνης: Δμα 1: 1000 = 1 mg/ml, δόση: 0,4 mg/Kg, max 5ml, διέλυσε τους
μικρότερους όγκους με N/S έως τα 5 ml, δράση εντός 10 min, διάρκεια 2h, κίνδυνος υποτροπής,
παρακολούθηση έως 6h
• Χορήγηση στεροειδών: συνεισφέρουν στην κλινική βελτίωση, την ελάττωση της συχνότητας
διασωλήνωσης και του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο: Δεξαμεθαζόνη (Decadron), 0,6
mg/Kg (iv) ή από του στόματος, εφάπαξ, εναλλακτικά βουδεσoνίδη (Pulmicort), 2 mg,
νεφελοποίηση
Αντιμετώπιση ασθματικής κρίσης
Εισπνεόμενοι β – αγωνιστές
• Σαλβουταμόλη, Aerolin sol, 5mg/ml, νεφελοποίηση
• Δόση εφόδου: 0,15 mg/Kg, min 2,5 mg, κάθε 20 min, μέχρι και τρεις φορές
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• Περαιτέρω χορήγηση: 0,15 – 0,3 mg/Kg, max 10 mg, κάθε 1-4 h
• Επί μη βελτίωσης: συνεχής νεφελοποίηση 0,5mg/Kg/h, max 15 mg/h
Κορτικοστεροειδή, παράλληλα με τους β- αγωνιστές
•

Μεθυλπρεδνιζολόνη, Solumedrol (iv),

•

Δόση εφόδου: 4mg/Kg/24h για 48 h, δόση συντήρησης: 2mg/Kg/24h

•

Τα κορτικοστεροειδή παρόλο που δεν δρούν στην οξεία φάση (<6h), είναι αποτελεσματικά στον
όψιμο βρογχόσπασμο και ενδείκνυται η συστηματική χορήγησή τους σε κάθε ενδονοσοκομειακή
εισαγωγή σοβαρού άσθματος. Οι εισπνεόμενες μορφές δεν έχουν καμία θέση στην αντιμετώπιση
της οξείας ασθματικής κρίσης και θα πρέπει να χορηγούνται μόνο για θεραπεία συντήρησης
Αντιχολινεργικά , παράλληλα με τα κορτικοστεροειδή και τους β αγωνιστές
• Βρωμιούχο ιπρατρόπιο, Αtrovent, 250 mcg/2ml, νεφελοποίηση
• Δόση εφόδου: 250 mcg, κάθε 20 min, επανάληψη μέχρι και τρεις φορές
• Δόση συντήρησης: 250 mcg κάθε 2-4 h, ηλικίες < 1 έτους: 125 mcg
• Σε φτωχή ανταπόκριση προχωρούμε στη χορήγηση ενδοφλέβιων β – αγωνιστών :
Τερβουταλίνη, Bricanyl, 0.5 mg/ml, εκλεκτική β2 δράση
• Φόρτιση με 10 mcg/Kg σε 10 min
• Διατήρηση 0,4 mcg/Kg/min, τιτλοποίηση κατά 0,2 mcg/Kg/min κάθε 10 min μέχρι να έχουμε
επιθυμητό κλινικό αποτέλεσμα ή μέγιστη δόση 8 mcg/Kg/min
• Συνήθης αποτελεσματική δόση 3-4 mcg/Kg/min (προσοχή για υπερκαλιαιμία - αρρυθμίες)
Ισοπροτερενόλη, Isuprel, 0.2 mg/ml, μη εκλεκτικός β1 και β2 αγωνιστής
• Φόρτιση με 0,05 – 0,1 mcg/Kg/min σε 10 min
• Τιτλοποίηση κάθε 15 - 20 min κατά 0,05 mcg/Kg/min μέχρι να έχουμε κλινική βελτίωση με
πτώση του PaCO2, ταχυκαρδία >200 bpm, ή αρρυθμία
Θειϊκό Μαγνήσιο MgSO4
• Δόση εφόδου: 25mg/Kg, max 2 gr, σε 20 min(iv), με ρυθμό < 150 mg/min (αποφυγή υπότασης)
Παράγωγα ξανθινών (αμινοφυλλίνη – θεοφυλλίνη) δεν συνιστώνται πλέον
• Δοσοεξαρτώμενο βρογχοδιασταλτικό αποτέλεσμα
• Αμινοφυλλίνη = Θεοφυλλίνηx1,25, επίπεδα θεοφυλλίνης 10 – 20 mcg/ml
• Μικρό θεραπευτικό εύρος, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
• Δόση εφόδου αμινοφυλλίνης : 6 – 7,5 mg/Kg, χορήγηση σε 20 min
• Δόση διατήρησης: <10Kg, 0,65 mg/Kg/h, >10Kg, 0,9 mg/Kg/h
• Παρακολούθηση επιπέδων: φόρτιση με 1 mg/Kg για κάθε μεταβολή 2 mcg/ml
Ασυνήθεις μορφές θεραπείας
• Μίγμα ήλιου – οξυγόνου σε αναλογία 4/1 ή 7/3
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• Τοπικά αναισθητικά (ξυλοκαίνη), γενικά αναισθητικά (αλοθάνιο, ισοφλουράνιο, κεταμίνη) σε
φτωχή απάντηση στα παραπάνω μετά διασωλήνωση του ασθενή και την έναρξη του μηχανικού
αερισμού
OΞΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ – SHOCK
Αντιρροπούμενο shock – απουσία υπότασης
Υπάρχει αντισταθμιστική διέγερση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος με στόχο την
άρδευση ζωτικών οργάνων. Κλινικά σημεία συμπεριλαμβάνουν ήπια ανησυχία ή σύγχυση,
ωχρότητα δέρματος, ταχυκαρδία, ψυχρά άκρα με φτωχή τριχοειδική επαναπλήρωση > 2 sec. Η
συστολική αρτηριακή πίεση διατηρείται αλλά με μικρό εύρος σφυγμού.
Μη αντιρροπούμενο shock - υπόταση
Εγκατάσταση υπότασης διότι οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί αρχίζουν να ανεπαρκούν. Αρχίζει
ο αναερόβιος μετα-βολισμός με αποτέλεσμα την ανάπτυξη μεταβολικής οξέωσης. Μπορεί να
συνυπάρχει και αιμορραγική διάθεση. Κλινικά σημεία συμπεριλαμβάνουν εξεσημασμένη
ταχυκαρδία, υπόταση, πολύ φτωχή τριχοειδική επαναπλήρωση, πολύ ψυχρά άκρα, οξεωτική
αναπνοή, ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης, ανουρία.
Ορισμός της υπότασης
Ηλικία

Συστολική Αρτηριακή Πίεση

<1 μηνός

< 60 mmHg

1 μηνός – 1 έτους

< 70 mmHg

1 έτους – 10 ετών

< 70 mmHg + (ηλικίαx2, έτη)

>10 ετών

< 90 mmH

Αντιμετώπιση ασθενούς με σηπτικό shock (αλγόριθμος)
Καθοριστικής σημασίας η εξασφάλιση ενδοφλέβιας ή ενδοοστικής οδού για τη χορήγηση
υγρών, ινότροπων και αγγειοδραστικών φαρμάκων (πίνακας 4).
ΚΝΣ - ΚΩΜΑ
Το κώμα στα παιδιά αποτελεί πάντα μια επείγουσα κατάσταση. Προτεραιότητα αποτελεί η
σταθεροποίηση του παιδιού με την εξασφάλιση του αεραγωγού, του αερισμού και της κυκλοφορίας.
Ακολουθεί γρήγορη φυσική και νευρολογική εξέταση (GCS, κόρες, εστιακή νευρολογική
σημειολογία) για την γρήγορη ανίχνευση και έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών αντιστρεπτών
μεταβολικών ή τοξικών αιτιών.
Αεραγωγός – Αερισμός: Εγκατέστησε και διατήρησε βατό αεραγωγό. Σε ιστορικό τραύματος
ακινητοποίησε την ΑΜΣΣ. Χορήγησε υψηλής ροής Ο2.Υποβοήθησε τον αερισμό εάν χρειάζεται με
προσωπίδα και Ambu.
Eνδείξεις διασωλήνωσης: Ανεπαρκής αναπνοή, απουσία αντανακλαστικού βήχα – εμέτου, GCS<8,
σημεία επικείμενου εγκολεασμού (ανισοκορία-βραδυκαρδία-υπέρταση).
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Κυκλοφορία: Εγκατέστησε φλεβική οδό. Σε περίπτωση που συνυπάρχει shock χορήγησε επαρκή
ενδοαγγειακό όγκο, διαφορετικά περιόρισε τα υγρά σε 2ml/Kg/h.
Aπέκλεισε την υπογλυκαιμία (dextro-stick): Επί υπογλυκαιμίας χορήγησε 2 ml/Kg διαλύματος
D/W10%.
Επί υποψίας ναρκωτικών ουσιών: Nαλοξόνη, (Νarcan), 0,01- 0,1 mg/Kg (iv).
Eπί υποψίας δηλητηρίασης με βενζοδιαζεπίνες: Διαφοροδιαγνωστικά φλουμαζενίλη, (Anexate),
10 mcg/Kg αρχικά, μετέπειτα 5 mcg/Kg επαναλαμβανόμενα μέχρι και τρεις φορές
Επείγουσες εργαστηριακές εξετάσεις : Γ.αίματος, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, K, Na, Ca, Mg, P,
αέρια αίματος και οξεοβασική ισορροπία, εξέταση ούρων, και, επί ενδείξεων τοξικολογικός έλεγχος.
Η κλίμακα της Γλασκώβης με την αντίστοιχη τροποποίηση για τα παιδιά μπορεί και πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της βαρύτητας του κώματος. Οι κόρες εξετάζονται ως προς το
μέγεθος και την αντίδραση στο φώς και οι οφθαλμοί για την παρουσία εξωβολβικών κινήσεων. Στις
δηλητηριάσεις οι κόρες θα είναι ομοιόμορφες και μπορεί να βρίσκονται σε μύση (οπιοειδή,
βαρβιτουρικά, CO, προποξυφαίνη, οργανοφωσφορικές ενώσεις) ή σε μυδρίαση (αμφεταμίνες,
αντιισταμινικά, ατροπίνη, κοκαίνη, εφεδρίνη, αιθυλική αλκοόλη). Η ύπαρξη εστιακής νευρολογικής
σημειολογίας (ανισοκορία, ημιπάρεση, εστιακή επιληπτική δραστηριότητα) θα μας κατευθύνει στην
πιθανότητα ανατομικής βλάβης του εγκεφάλου η επιβεβαίωση ή ο αποκλεισμός της οποίας θα
απαιτήσει απεικονιστικό έλεγχο.
STATUS EPILEPTICUS
Κλινική κατάσταση κατά την οποία η επιληπτική δραστηριότητα επιμένει για χρονικό
διάστημα > 30 min. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για την έγκαιρη αναγνώρισή του, ιδιαίτερα κατά
τη νεογνική και βρεφική ηλικία, όπου η εμφάνισή του μπορεί να είναι άτυπη (καθήλωση βλέμματος,
βολβοστροφή, ποδηλατικές κινήσεις, κινήσεις εναγκαλισμού). Στα μεγαλύτερα παιδιά συνήθως
εμφανίζεται με γενικευμένες τονικοκλονικές συσπάσεις.
Η αντιμετώπισή του θα πρέπει να αρχίζει παράλληλα με τη σταθεροποίηση του παιδιού κατά
τα πρότυπα του APLS (αλγόριθμος). Σε έλλειψη λοραζεπάμης μπορούμε να χορηγήσουμε
μιδαζολάμη 0,1 mg/Kg (iv) ή διαζεπάμη 0,25 mg/Kg (iv).
Μη ελεγχόμενο status epilepticus: προχωρούμε σε πλήρη καταστολή του ασθενή με αναισθητικά
φάρμακα (διασωλήνωση και εισαγωγή ΜΕΘ) και, επί αποτυχίας των συνήθων κατασταλτικών,
θέτουμε τον ασθενή σε βαρβιτουρικό κώμα με Θειοπεντάλη (Pentothal): Δόση εφόδου: 2 - 5 mg /
Kg, δόση συντήρησης: 1 - 5 mg/Κg/h, μέχρι να επιτύχουμε παύση της επιληπτικής δραστηριότητας
ή καταστολή των εκφορτίσεων στο ΗΕΓ (προσοχή στην αιμοδυναμική εικόνα, μπορεί να χρειαστεί
ινότροπη υποστήριξη).
Επείγουσες εργαστηριακές εξετάσεις: όπως προαναφέρθηκαν στο κώμα. Όταν το status
epilepticus είναι ανεξήγητο, εστιακό ή συνυπάρχει με οξεία νόσο έχει ένδειξη η διενέργεια
απεικονιστικού ελέγχου του εγκεφάλου. Η διενέργεια οσφυονωτιαίας παρακέντησης έχει ένδειξη επί
υποψίας λοιμώδους αιτιολογίας αφού εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενή (αποκλεισμός
εγκεφαλικού οιδήματος).
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ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ – ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΗ ΣΗΨΑΙΜΙΑ
Πρόδρομα συμπτώματα (βρέφη)
• Πυρετός ή υποθερμία, ευερεθιστότητα, λήθαργος, αδύναμο κλάμα
Πρόδρομα συμπτώματα (παιδιά)
• Πυρετός, φωτοφοβία, ευερεθιστότητα
Όψιμα συμπτώματα (βρέφη)
• Υπόταση, προέχουσα πηγή, λήθαργος, κυάνωση
Όψιμα συμπτώματα (παιδιά)
• Νωθρότητα, αυχενική δυσκαμψία, κώμα
Σηπτικό shock και πορφύρα (αιμορραγικό εξάνθημα)
• Χαρακτηριστική κλινική εικόνα κεραυνοβόλου λοίμωξης από μηνιγγιτιδόκοκκο
Οσφυονωτιαία παρακέντηση;
Αφού εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ασθενή και αποκλειστεί με απεικονιστικό έλεγχο το
ενδεχόμενο εγκεφαλικού οιδήματος και αυξημένης ενδοκράνιας πίεσης. Δεν απομονώνεται πάντα ο
λοιμογόνος παράγοντας (ιδιαίτερα εάν έχει προηγηθεί χορήγηση αντιβιωτικών), αποστολή ΕΝΥ για
κυτταροβιοχημική ανάλυση και άμεσο παρασκεύασμα, καλλιέργεια, ανοσολογικό έλεγχο, PCR.
Εμπειρική θεραπεία (βρέφη): Ampicillin και Cefotaxime (ή Gentamycin)
Εμπειρική θεραπεία (παιδιά): Vancomycin και Ceftriaxone ή Cefotaxime
Χορήγηση δεξαμεθαζόνης;
Για πρόληψη των όψιμων επιπλοκών σε λοιμώξεις από αιμόφιλο ή πνευμονιόκοκκο.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ
Οι ενδείξεις του μηχανικού αερισμού στα παιδιά είναι η αναπνευστική ανεπάρκεια (άπνοια,
αναπνευστική ανακοπή, υποξυγοναιμία, υπερκαπνία), η καρδιακή ανεπάρκεια (ελάττωση του έργου
της αναπνοής και της κατανάλωσης Ο2) και η δυσλειτουργία του ΚΝΣ (κεντρικού τύπου
υποαερισμός, κώμα με GCS < 8, αδυναμία εξασφάλισης αραγωγού). Οι περισσότεροι ασθενείς
εισάγονται διασωληνωμένοι ή διασωληνώνονται στην πορεία (ποσοστό ΜΑ ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 2020
93,46%).
Χρησιμοποιούνται συνήθως αναπνευστήρες όγκου και λιγότερο αναπνευστήρες πίεσης,
κυρίως στα βρέφη. Ο παιδοεντατικολόγος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τις βασικές αρχές του
μηχανικού αερισμού και να επιλέγει τον τύπο του αερισμού που ταιριάζει στην εκάστοτε παθολογία.
Το πλέον σύνηθες μοντέλο, όταν υπάρχει η δυνατότητα, είναι το Pressure Regulated Volume
Control-PRVC. Ενδεικτικά, για έναν αναπνευστήρα όγκου ο αναπνεόμενος όγκος προτείνεται να
είναι 8~10 ml/Kg, η αναπνευστική συχνότητα 30–40 νεογνά, 20–25 για βρέφη και 15–20 για τα
μεγαλύτερα παιδιά. Η πυκνότητα του εισπνεόμενου Ο2 100% κατά τον αερισμό υποδοχής με
σταδιακή ελάττωση μέχρι την τιμή της επιθυμητής PaO2 (συνήθως > 90 mmHg, νεογνά > 60
mmHg). H PEEP να τοποθετείται αρχικά στα 5 cm H2O και να τιτλοποιείται προς ανώτερα επίπεδα
ανάλογα με τις ενδείξεις της οξυγόνωσης, μέχρι 10 cm H2O και σπάνια μέχρι 12–15 cm H2O. Η
σχέση εισπνοής /εκπνοής 1/2 η 1/1 σε φυσιολογικό πνεύμονα, με απόλυτο χρόνο εισπνοής 0,6–1,2
sec. Το όριο της μέγιστης πίεσης αεραγωγών τοποθετείται στα 35–40 cm H2O. Ακολουθεί η
εκτίμηση του αερισμού και της οξυγόνωσης με τη βοήθεια των αερίων αίματος και γίνονται οι
ανάλογες απαραίτητες τροποποιήσεις.
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Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους αναπνευστήρες πίεσης όπου ο αναπνεόμενος όγκος δεν
είναι σταθερός αλλά εξαρτάται από την εκάστοτε ευενδοτότητα του πνευμονικού παρεγχύματος,
διότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος τόσο υπό όσο και υπέρ αερισμού. Θεωρείται αυτονόητη η
χρήση σύγχρονων αναπνευστήρων με συναγερμούς αποσύνδεσης, χαμηλών και υψηλών ορίων
πίεσης αεραγωγών, χαμηλών και υψηλών ορίων κατά λεπτό αερισμού και η χρήση καπνογράφου.
Στα παιδιά χρησιμοποιείται ενεργητικό σύστημα ύγρανσης εισπνεομένων αερίων (θερμαινόμενοι
υγραντήρες), γεγονός που προσδίδει πολυπλοκότητα στο αναπνευστικό κύκλωμα και το κάνει
ευάλωττο σε διαφυγές.
Σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό παιδιατρικών ασθενών εφαρμόζεται επίσης μη επεμβατικός
μηχανικός αερισμός είτε για αποφυγή της διασωλήνωσης ή για την αντιμετώπιση αναπνευστικής
ανεπάρκειας μετά την αποδιασωλήνωση για αποφυγή επαναδιασωλήνωσης. Το τελευταίο διαστημα
όλο και περισσότερο έδαφος κερδίζει η οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής (Ηi Flow Nasal CannulaHFNC), και ακολουθούν το σύστημα CPAP Boussignac, οι συσκευές BIPAP ή η εφαρμογή
ΝonInvasiveVentilation-ΝΙV μέσω των αναπνευστήρων της μονάδας, με πολύ καλά αποτελέσματα.
ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ - ΜΥΟΧΑΛΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια κρίσιμης νόσου της παιδικής ηλικίας πολλοί είναι οι παράγοντες που
προκαλούν φυσικό και συναισθηματικό πόνο στους μικρούς ασθενείς. Ευτυχώς υπάρχουν αρκετοί
φαρμακευτικοί παράγοντες που μπορούν να αμβλύνουν το δυσάρεστο αυτό αίσθημα, η χρήση τους
όμως θα πρέπει να γίνεται με περίσκεψη και κάτω από συνεχές καρδιοαναπνευστικό monitoring.
Πριν την έναρξη χορήγησης καταστολής θα πρέπει αρχικά να αποκλειστούν φυσικά αίτια
stress όπως υποξία, υπερκαπνία, εγκεφαλική υποάρδευση από σύνδρομο χαμηλής καρδιακής
παροχής, διάταση της ουροδόχου κύστης, οξύ χειρουργικό πρόβλημα, οξύς πόνος και να
αντιμετωπιστούν ανάλογα. Ο προσδιορισμός της αιτίας του stress θα μας κατευθύνει στην επιλογή
του κατάλληλου παράγοντα. Οξύς σωματικός πόνος απαιτεί κυρίως αναλγησία ενώ συναισθηματικό
stress και άγχος αντιμετωπίζονται καλύτερα με αγχολυτικούς – κατασταλτικούς παράγοντες. Αφού
αποφασιστεί το φάρμακο θα πρέπει να καθοριστούν η οδός και ο τρόπος χορήγησης. Στα παιδιά
προτιμώνται παράγοντες με μικρό χρόνο δράσης, οι οποίοι χορηγούνται με τη μορφή συνεχούς
ενδοφλέβιας χορήγησης, με στόχο να επιτύχουμε σταθερή συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα,
και μέσω αυτής το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εξίσου σημαντική με την έναρξη είναι και η εκτίμηση
της απάντησης στα χορηγούμενα φάρμακα, η οποία μπορεί να γίνει με τη βοήθεια του νοσηλευτικού
προσωπικού, με χρήση κλιμάκων αναλγησίας – καταστολής. Η στενή και συνεχής παρακολούθηση
του παιδιού θα μας επιτρέψει την καλύτερη τιτλοποίηση των φαρμακευτικών δόσεων με στόχο να
αποτρέψουμε τόσο φαινόμενα υπερχορήγησης αλλά κυρίως ανεπαρκή χορήγηση λόγω ανάπτυξης
ταχυφυλαξίας η οποία θα απαιτήσει την αύξηση αυτών.
Τα οπιοειδή και οι βενζοδιαζεπίνες αποτελούν τους θεμέλιους λίθους αναλγησίας και
καταστολής στην παιδιατρική ΜΕΘ. Καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των ασθενών, ενώ επί ενδείξεων
μπορούν να χρησιμοποιηθούν βαρβιτουρικά, κεταμίνη, προποφόλη, κλονιδίνη, δεξμεντετομιδίνη,
ένυδρος χλωράλη κά. Μυοχαλαρωτικά χρησιμοποιούνται κυρίως για να εξασφαλίσουν ιδανικές
συνθήκες διασωλήνωσης της τραχείας, και, σπανιότερα σε συνεχή στάγδην έγχυση σε ασθενείς με
σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα για να διευκολύνουν τον μηχανικό αερισμό και σε ασθενείς με
ενδοκράνια παθολογία για καλύτερο έλεγχο της ενδοκράνιας πίεσης.
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ΜΟΝΙΤΟRING
Το ελάχιστο monitoring σε παιδιατρική ΜΕΘ συμπεριλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση του
καρδιακού ρυθμού (ηλεκτροκαρδιοσκόπιο), του αναπνευστικού ρυθμού και του κορεσμού της
αιμοσφαιρίνης (SpO2), μη επεμβατική μέτρηση αρτηριακής πίεσης, θερμοκρασία και διούρηση. Επί
ενδείξεων χρησιμοποιείται επεμβατικό αιμοδυναμικό monitoring (αιματηρή ΑΠ, ΚΦΠ, PiCCO) και
εξειδικευμένο monitoring του ΚΝΣ. Σε περίπτωση μηχανικού αερισμού απαιτείται το monitoring
του αναπνευστικού όπως προαναφέρθηκε (επιθυμητή η ύπαρξη κυματομορφών συνεχούς
καταγραφής πίεσης, ροής και όγκου και οι αντίστοιχες καμπύλες) και ο καπνογράφος.
ΕΚΒΑΣΗ
Η έκβαση των παιδιατρικών ΜΕΘ είναι σε γενικές γραμμές πολύ καλύτερη απ’ότι των
ενηλίκων. Στο προαναφερθέν δείγμα της ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ η συνολική θνητότητα ήταν 17,7%,
αναμενόμενη για την υψηλή βαρύτητα της νόσου, το πολύ υψηλό ποσοστό του μηχανικού αερισμού
και την υψηλή χορήγηση ινοτρόπων. Το SMR ήταν 1,42, 0,86, 1,58 και 1,34 για τα έτη 2017, 2018,
2019 και 2020 αντίστοιχα, υψηλότερο από τα όρια της ΕSICM αλλά εγγύς του ορίου του 1,54 όπως
αποτυπώθηκε συνοπτικά στα δεδομένα μιας μελέτης επιπολασμού των ελληνικών παιδιατρικών
ΜΕΘ που εκπορεύθηκε από την Ελληνική Εταιρία Εντατικής Θεραπείας (Παιδιατρική Επίγνωση
2018). Aναφορικά με τις διαγνώσεις εισαγωγής η υψηλότερη θνητότητα παρουσιάστηκε στους
ασθενείς μετά Καρδιακή ανακοπή-ROSC (46,2), Σήψη-σηπτικό shock (42,1%), Καρδιαγγειακές
παθήσεις (36,4%), Αναπνευτική ανεπάρκεια (22,8%), Κώμα (22,4%) και Μεταβολικά νοσήματα
(12,5%). Καλύτερη έκβαση είχαν τα περιστατικά που εισήχθηκαν για Μετεγχειρητική
παρακολούθηση (6,5%), ΚΕΚ-πολυταυματισμό (4,2%), Διάφορες παθήσεις με μικρά επιμέρους
ποσοστά (2%) και Status epilepticus (0%). Πέρα από την θνητότητα, ένα ποσοστό περί το 10% θα
κατορθώσει να επιβιώσει εξαρτώμενο από την τεχνολογία μέσω γαστροτομίας/τραχειοστομίας και
πιθανού κατοίκον μηχανικού αερισμού.
Πίνακας 1. Φυσιολογικές τιμές παιδιατρικών παραμέτρων
Ηλικία
(έτη)
<1
2-5
5-12
>12

Αρ.αναπνοών
breaths/min
30-40
20-30
15-20
12-16

Καρ.συχνότητα
beats/min
110-160
95-140
80-120
60-100

Συστολική
ΑΠ mmHg
70-90
80-100
90 –110
100-120

Όγκος αίματος
ml/Kg
85-90
75-80
65-70
65-70

Πίνακας 2. Φυσιολογικές ημερήσιες ανάγκες υγρών (παιδί 25 Κg = 65 ml/h)
Βάρος σώματος
Πρώτα 10 Kg

Ανάγκες υγρών ανά ημέρα

Ανάγκες υγρών ανά ώρα

100 ml/Kg

4 ml/Kg, 4x10 = 40

10 – 20 Kg

50 ml/Kg

2 ml/Kg 2x10 = 20

Κάθε Kg πάνω από τα 20

20 ml/Kg

1 ml/Kg 1x 5 = 5

Ο πυρετός αυξάνει τις ανάγκες κατά 12% για κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1οC.
Οι φυσιολογικές ημερήσιες ανάγκες χορηγούνται σε DW5%, εμπλουτισμένου με ηλεκτρολύτες:
Na: 2-3 mmol / Kg / 24h

Ca: 1 mmol / Kg / 24h

K: 2-3 mmol / Kg / 24h

P: 1 mmol / Kg / 24h
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Mg: 1 mmol / Kg / 24h

Πίνακας 3. Αναπλήρωση διαταραχών ομοιόστασης
Διαταραχή
Υπογλυκαιμία

Τιμή

Διόρθωση

Γλυκόζη < 54

2 ml/kg Dextrose 10% και συνεχή στάγδην έγχυση

mg%

DW 5-10% στις ημερήσιες ανάγκες

Οξέωση, μόνο σε
πρωτόκολλο

1-2 mmol/kg NaHCO3 8,4% με επαρκή αερισμό
Δεν χορηγούνται διττανθρακικά για την αντιμετώπιση της

7,34

υπερκαλιαιμίας
Υπονατριαιμία

μεταβολικής οξέωσης σε έδαφος υποογκαιμίας
<125 mmol/L

4 ml/kg NaCl 3% σε 15 min, εναλλακτικά με βάση τον τύπο

συμπτωματική

έλλειμμα ΝaxBΣx0,6=mmol ελλείματος: 2,5=ml ΝaCl 15%

(σπασμοί)

σε τριπλάσιο όγκο Ν/S 0,9% σε 4 h

Υπονατριαιμία

<125 mmol/L

Ελεγχόμενη διόρθωση με μέγιστη αύξηση 8-12 mmol/L/24h

<3,5 mmol/L

0,25 mmol/kg KCl 10% σε 30 min υπό ΗΚΓ έλεγχο,

ασυμπτωματική
Υποκαλιαιμία

εναλλακτικά με βάση τον τύπο έλλειμμα KxBΣx0,6 = mmol
ελλείματος:1,34 = ml KCl 10% σε τετραπλάσιο όγκο
DW5% σε 4 h
Υπασβεστιαιμία

<

2

mmol/L 0,1 mmol/kg ή 0,5 ml / kg Ca γλυκονικό 10% σε 5-10 min

ή < 8 mg%
Υπομαγνησιαιμία

(max 20 ml) ή 1 ml/kg Ca γλυκονικό 5%

< 0,75 mmol/L 20-50 mg/kg ή 0,2 ml/kg ΜgSO4 50% σε 30 min (max 10
ή < 2,5 mg%

ml) μέγιστη δόση 2 gr

Πίνακας 4. Παρασκευή ινοτρόπων και αγγειοδραστικών παραγόντων
Ποσότητα (mg)

Aραίωση

Ροή 1ml/h=

Εύρος δόσης=

Δοπαμίνη*

3 X BΣ

50 ml N/S 0,9%

1mcg/kg/min

1-20 mcg/kg/min

Δοβουταμίνη*

3 X BΣ

50 ml N/S 0,9%

1 mcg/kg/min

1-20 mcg/kg/min

Επινεφρίνη

0,3 X BΣ

50 ml N/S 0,9%

0,1 mcg/kg/min

1-2 mcg/kg/min

Νορεπινεφρίνη

0,3 X BΣ

50 ml N/S 0,9%

0,1 mcg/kg/min

1-2 mcg/kg/min

Mιλρινόνη

Mέση δόση φόρτισης 99.2 μg/kg (εύρος 22.1–162.2 μg/kg) ακολουθούμενη από
c.i.v. 0.64 μg/kg/min (εύρος 0.13–2.08 μg/kg/min) για διάμεσο διάστημα 43,1h

Vasopressin

Σε συνεχή έγχυση μόνο (c.i.v.) 0,00002 U/kg/min - 0,002 U/kg/min (έως 0,006
U/kg/min)

Τerlipressin

7 mg/kg - 12h, 20 mg/kg - 4h, και 10–20 mg/kg -1h

Λεβοσιμεντάνη

Εφάπαξ: 6-12 μg/kg σε 10 min ακολουθούμενη από συνεχή c.i.v.
0,1 μg/kg/min για 24 hrs ή/και 0,05 μg/kg/min για 48 hrs

Αμιοδαρόνη

Εφάπαξ: 5mg/kg, μόνο σε DW%, σε συγκέντρωση < 600mcg/ml
Σε συνεχή στάγδην έγχυση c.i.v. 5-15μg/kg/min

*Χαμηλές δόσεις δοπαμίνης 2-5 mcg/Kg/min έχουν διουρητική δράση και κανένα αποτέλεσμα στην καρδιακή
παροχή. Η δοπαμίνη και η δοβουταμίνη αδρανοποιούνται από αλκαλικά φάρμακα.
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Αλγόριθμος SE

Αεραγωγός
Υψηλή ροή οξυγόνου
Μην ξεχνάς ποτέ τη γλυκόζη

5 min

Β
Η
Μ
Α
1

10 min

ΟΧΙ

Ενδοφλέβια
πρόσβαση;

ΝΑΙ ή γρήγορα

Λοραζεπάμη
0,1 mg/kg i.v/i.o. (max 4 mg)
ή Μιδαζολάμη 0,1 mg/kg iv/io
Διαζεπάμη 0,25 mg/kg iv/io

Μιδαζολάμη (buccal)
0,5 mg/kg (max 10 mg) ή
Διαζεπάμη (rectal)
0,5 mg/kg (max 20 mg)

Λοραζεπάμη
0,1 mg/kg i.v/i.o (max 4 mg)
Ζήτησε βοήθεια ειδικών

Β
Η
Μ
Α
2

10 min
Βοήθεια ειδικού απαραίτητη τώρα
Ζήτησε συμβολή ΜΕΘ/αναισθησιολόγου
Φαινυντοΐνη 20 mg/kg iv/io σε 20 λεπτά (max 300 mg)

Β
Η
Μ
Α
3

20 min
Β
Η
Μ
Α
4

αν ήδη σε Φαινυντοϊνη δώσε Φαινοβαρβιτάλη 20 mg/kg iv/io σε 20 min ή
Λεβετιρακετάμη 20mg/kg iv/io σε 20 min

Ταχεία εισαγωγή με θειοπεντάλη
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ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΠΤΙΚΟΥ SHOCK ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ SCCM 2017
0 min

5 min

Αναγνώρισε το ελαττωμένο επίπεδο συνείδησης και την ελαττωμένη διήθηση
•
•
•
•
•
•

15 min

A Εξασφάλισε αεραγωγό (ατροπίνη/κεταμίνη για τους χειρισμούς)
B Eξασφάλισε αερισμό
C Εξασφάλισε φλεβική οδό κατά APLS (iv ή io)
Χορήγησε εφάπαξ δόσεις 20cc/Kg ισότονων κρυσταλλοειδών (N/S η R/L) ή
και κολλοειδών μέχρι και 60cc/Kg/1η ώρα, εκτός εάν υγροί, ηπατομεγαλία
Διόρθωσε την υπογλυκαιμία/υπασβεσταιμία
Χορήγησε αντιβιοτικά μέσα στην πρώτη ώρα
Shock ανθεκτικό στη χορήγηση υγρών;
Ξεκίνα περιφερική χορήγηση ινοτρόπων κατά προτίμηση
Επινεφρίνη 0,05-0,3 mcg/kg/min

Ανταπόκριση στη χορήγηση όγκου;
Παρακολούθηση ΜΕΘ

60 min

Shock ανθεκτικό στη χορήγηση όγκου / Δοπαμίνης;
Τιτλοποίησε Επινεφρίνη για ψυχρό shock ή
επί ελλείψεως Δοπαμίνη 5-10 mcg/kg/min
Tιτλοποίησε Nορεπινεφρίνη για θερμό shock
> 0,05mcg/kg/min ή
επί ελλείψεως Δοπαμίνη >10 mcg/kg/min
Shock ανθεκτικό στις κατεχολαμίνες;

Κίνδυνος επινεφριδιακής ανεπάρκειας; χορήγησε υδροκορτιζόνη 50mg/kg/24h
Υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς, PiCCO, FATD, καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας και
τιτλοποίηση όγκου, ινότροπων, αγγειοσυσπαστικών, αγγειοδιασταλτικών με στόχους
επαρκή πίεση διήθησης (ΜΑΠ-ΚΦΠ) και καρδιακό δείκτη (CI: 3,3 – 6 lit/min/m2)
Φυσιολογική ΑΠ
Ψυχρό shock
ScvO2 < 70% / Hb >10gr%
Σε επινεφρίνη;
↓

Χαμηλή ΑΠ
Ψυχρό shock
ScvO2 < 70% / Hb >10gr%
Σε επινεφρίνη;
↓

Ξεκίνα μιλρινόνη, εάν CI<3,3 και
κακή κυκλοφορία, αυξημένες
ΣΑΑ πρόσθεσε
αγγειοδιασταλτικά/
νιτρώδη/λεβοσιμεντάνη

Πρόσθεσε νοραδρεναλίνη
για διατήρηση ΔΑΠ, εάν
CI<3,3 πρόσθεσε
δοβουταμίνη, μιλρινόνη,
λεβοσιμεντάνη

Χαμηλή ΑΠ
Θερμό shock
ScvO2 > 70% / Hb >10gr%
Σε νορεπινεφρίνη;
↓
Σε ευβολαιμία πρόσθεσε
vasopressin/terlipressin
εάν CI<3,3 πρόσθεσε
επινεφρίνη, δοβουταμίνη,
μιλρινόνη, λεβοσιμεντάνη

Επίμονο, ανθεκτικό στις κατεχολαμίνες σηπτικό shock;
Απέκλεισε περικαρδιακή συλλογή/πνευμοθώρακα. Διατήρησε ενδοκοιλιακή πίεση EKΠ< 12mmHg.
Μη ανατάξιμο Shock; Σκέψου την πιθανότητα ECMO
APLS: εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής στα παιδιά, ΜΑΠ: μέση αρτηριακή πίεση, ΚΦΠ:
κεντρική φλεβική πίεση, CI: καρδιακός δείκτης, ΔΑΠ: διαστολική αρηριακή πίεση, ScvO2:
κορεσμός οξυγόνου του αίματος της άνω κοίλης φλέβας, PiCCO: pulse index contour cardiac
output, FATD: femoral arterial thermodilution, ΕCMO: extra corporeal membrane oxygenation.
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ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ
Μήτος ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ
Anaphylactic reactions
Allergic reactions in the perioperative period are rare, but when encountered, may have life
threatening consequences, especially when anaphylaxis develops. The clinical signs of anaphylaxis are
not specific and the anesthesiologist is usually not alerted until there is severe cardiovascular or
respiratory compromise. Anaphylactic reaction may be IgE mediated or not, but this does not alter the
therapeutic interventions, which must be immediate and specific. The diagnosis of anaphylaxis is
clinical, although serum tryptase may help establishing the diagnosis. Neuromuscular blocking agents
are most commonly associated with anaphylaxis, especially suxamethonium and rocuronium.
Adrenaline remains the cornerstone of the management algorithm. The anesthesiologist is not only
responsible for the acute care of the patient, but also for the detailed documentation of the events prior
and after the anaphylactic episode and for the postoperative report to an allergist. The worldwide rate
of anaphylaxis or mortality from anaphylaxis is difficult to estimate, since underreporting is frequent.
The anesthesiologist must be aware of the pathophysiology of anaphylaxis, in order to be able to take
action for prevention, early recognition and acute management.
Key words: perioperative anaphylaxis, allergic reaction during anesthesia, anesthesia related
anaphylaxis

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κατά την περιεγχειρητική περίοδο και δη κατά τη διάρκεια της αναισθησίας οι αναφυλακτικές
αντιδράσεις μπορεί να απειλήσουν τη ζωή του ασθενή ή να προκαλέσουν μόνιμες βλάβες σε ευγενή
όργανα (εγκέφαλος, καρδιά, νεφροί, ήπαρ). Ο αναισθησιολόγος συνήθως τίθεται σε εγρήγορση όταν
η αναφυλακτική αντίδραση γίνει τόσο σοβαρή, ώστε να προκαλέσει καρδιαγγειακά ή αναπνευστικά
προβλήματα, που θα προκαλέσουν την προσοχή του – τότε όμως έχει ήδη περιοριστεί αρκετά ο
χρόνος που απομένει για θεραπευτικές παρεμβάσεις. Πρώιμα σημεία, όπως το δερματικό εξάνθημα,
δε γίνονται άμεσα αντιληπτά, καθώς ο ασθενής είναι σκεπασμένος με τα χειρουργικά πανιά. Ο
κνησμός δεν μπορεί να γίνει αντιληπτός σε ασθενή που βρίσκεται σε καθεστώς αναισθησίας. Ο
αναισθησιολόγος αναζητά συνήθως άλλα αίτια υπότασης, ταχυκαρδίας ή δυσκολίας στον αερισμό.
Επίσης, κατά την εισαγωγή στην αναισθησία και τα πρώτα λεπτά του χειρουργικού χρόνου, έχουν
χορηγηθεί αρκετά φάρμακα και ο ασθενής έχει έρθει σε επαφή με πληθώρα εκλυτικών παραγόντων,
συμπεριλαμβανομένων τοπικών αναισθητικών, αντισηπτικών, γαντιών latex, ενδοφλέβιους
καθετήρες. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διαγνωστική προσέγγιση και την ενοχοποίηση
συγκεκριμένου παράγοντα.
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Ως αναφυλαξία ορίζεται η οξεία, γενικευμένη και δυνητικά απειλητική για τη ζωή αντίδραση
υπερευαισθησίας. Εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων και σημείων, εντός λεπτών ή ωρών από
την έκθεση σε συγκεκριμένο εκλυτικό παράγοντα. Μπορεί να είναι ήπια (βαθμός 1), μέσης
βαρύτητας (βαθμός 2), βαριά (βαθμός 3) ή θανατηφόρα (βαθμός 4) [Πίν. 1].
Πίνακας 1. Βαθμοί βαρύτητας αλλεργικών αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της αναισθησίας
Βαθμός 1

Βαθμός 2

Βαθμός 3

Βαθμός 4

Δέρμα

Βαθμός 1+

Βαθμός 2+

Κυκλοφορικό

Ερύθημα

Κυκλοφορικό

Κυκλοφορικό

Καρδιακή ανακοπή

Υπόταση

Κυκλοφορική
καταπληξία

Κνησμός
Αγγειοοίδημα
Κνίδωση

Ταχυκαρδία
Προσυγκοπή
Αναπνευστικό
Δύσπνοια
Συριγμός
Γαστρεντερικό
Ναυτία
Έμετος
Διάρροια

Σημαντική υπόταση
Βραδυκαρδία
Αρρυθμία
Αναπνευστικό
Βρογχόσπασμος
Υποξία, SpO2 <92%
Γαστρεντερικό
Ακράτεια

Κοιλιακό άλγος
ΚΝΣ
Σύγχυση
Απώλεια συνείδησης
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ο προσδιορισμός της παγκόσμιας συχνότητας αλλεργικών αντιδράσεων περιεγχειρητικά είναι
δύσκολος, καθώς πολλά από αυτά ούτε καταγράφονται ούτε αναφέρονται, ιδίως αν είναι ήπιας
βαρύτητας. Στον Καναδά αναφέρεται συχνότητα 1:3500, στη Νορβηγία 1:6000, στην Αυστραλία
1:10000 έως 1:20000. Τα ποσοστά θνητότητας ποικίλουν μεταξύ των κέντρων καταγραφής από
0.001% έως 10%! Οι γυναίκες φαίνεται να εμφανίζουν συχνότερα αναφυλαξία από τους άντρες,
αλλά δεν έχει καταγραφεί διαφορά μεταξύ αρρένων και θήλεων παιδιών. Η θνητότητα από βαριά
αναφυλαξία στο γενικό πληθυσμό (εκτός περιεγχειρητικής περιόδου) είναι 0.2-2%. Η υψηλή
θνητότητα της περιεγχειρητικής αναφυλαξίας οφείλεται στην ενδοφλέβια χορήγηση των
αλλεργιογόνων και στην καθυστερημένη αναγνώρισή της. Επίσης, η διατάραξη της ομοιοστασίας
(π.χ. συμπαθεκτομή), οι συνοσηρότητες και το χειρουργικό στρες συμβάλλουν στην κακή πρόγνωση.
Οι IgE-μεσολαβούμενες αντιδράσεις είναι γενικά βαρύτερες.
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ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Η αναφυλαξία είναι ένα οξύ σύνδρομο με συμμετοχή πολλών οργανικών συστημάτων, που
σχεδόν πάντα προκύπτει από την απελευθέρωση στην κυκλοφορία μεσολαβητών από τα βασεόφιλα
και τα μαστοκύτταρα. Υπό τον όρο «αναφυλαξία» περιγράφονται οι ακόλουθοι μηχανισμοί οξέων
αντιδράσεων:
1. IgE-εξαρτώμενοι μηχανισμοί (60% των περιεγχειρητικών αναφυλακτικών αντιδράσεων)
2. Μη

IgE-εξαρτώμενοι

ανοσολογικοί

μηχανισμοί.

Παλαιότερα

αναφέρονταν

ως

αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις. Περιλαμβάνουν αντιδράσεις μεσολαβούμενες από IgG και IgM
αντισώματα, από συμπλέγματα αντιγόνου-αντισώματος και από το συμπλήρωμα.
3. Μη ανοσολογικοί μηχανισμοί. Παλαιότερα αναφέρονταν επίσης ως αναφυλακτοειδείς
αντιδράσεις. Περιλαμβάνει την άμεση έκλυση ισταμίνης ή άλλων μεσολαβητών από τα
μαστοκύτταρα και τα βασεόφιλα.
Όλες οι προαναφερθείσες κατηγορίες αντιδράσεων ακούν στον όρο «αναφυλαξία», γιατί η
αρχική αντιμετώπισή τους και η βαρύτητά τους είναι παρόμοια, ασχέτως εκλυτικού αιτίου και
εμπλεκόμενου παθοφυσιολογικού μηχανισμού. Ωστόσο, υπάρχουν ειδοποιοί διαφορές μεταξύ των
αναφυλακτικών αντιδράσεων ως προς τη διαγνωστική προσέγγιση και τη δευτερογενή αντιμετώπισή
τους [Πίν. 2].
Πίνακας 2. Μηχανισμοί αναφυλαξίας
Προτεινόμενος μηχανισμός

Χαρακτηριστικά

IgE-εξαρτώμενη ενεργοποίηση
μαστοκυττάρων και βασεόφιλων

- εκτιμώνται με δερματικά τεστ ή/και για
αλλεργιογόνο-ειδικά IgE

Π.χ. πενικιλίνη, β-λακτάμες, νευρομυϊκοί
αποκλειστές

- απαιτεί προηγούμενη έκθεση ή
διασταυρούμενη αντίδραση
- μπορεί να υπόκειται σε απευαισθητοποίηση

Μη IgE-εξαρτώμενη αντίδραση

- τεστ και in vitro IgE όχι χρήσιμα

Π.χ. δεξτράνες, πρωταμίνη

- προετοιμασία με κορτιζόνη – αντιισταμινικά
μπορεί να βοηθήσει

Άμεση (μη ανοσολογική) ενεργοποίηση
μαστοκυττάρων – βασεόφιλων

- τεστ και in vitro IgE όχι χρήσιμα

Π.χ. σκιαστικά, οπιοειδή, νευρομυϊκοί
αποκλειστές

- προετοιμασία με κορτιζόνη – αντιισταμινικά
μπορεί να βοηθήσει
- αργή χορήγηση παράγοντα μπορεί να μειώσει
την αντίδραση

219

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Στην περιεγχειρητική αναφυλαξία οι συχνότερες αιτίες είναι τα αντιβιοτικά, τα παράγωγα
αίματος, η χλωρεξιδίνη, οι νευρομυϊκοί αποκλειστές και το sugammadex.
Λιγότερο συχνά αναφυλακτικές αντιδράσεις προκαλούν τα κολλοειδή, τα υπναγωγά, τα
οπιοειδή και το λάτεξ. Αυξανόμενο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλλεργία alpha-gal. Πρόκειται για
αλλεργία στην ομάδα galactose-alpha-1,3-galactose (alpha-gal), που εκφράζεται στα κύτταρα όλων
των θηλαστικών, πλην των πρωτευόντων. Οι πάσχοντες αναφέρουν καθυστερημένη αντίδραση μετά
από βρώση κρέατος, συνήθως χοιρινού, μόσχου και αρνιού. Η διαχείριση ασθενών που θα εκτεθούν
σε κολλοειδή ζελατίνης, προσθετικές καρδιακές βαλβίδες, ηπαρίνη ή αιμοστατικά από ζελατίνη
γίνεται με επιστασία.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Νευρομυϊκοί αποκλειστές (ΝΜΑ)
Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισης αναφυλαξίας διεγχειρητικά οφείλονται στους ΝΜΑ
(>60%). Ο κύριος λόγος που προκαλούν αντιδράσεις υπεραισθησίας είναι η ρίζα τεταρτοταγούς
αμμωνίου που περιέχουν. Οι περισσότερες περιπτώσεις αναφυλαξίας από ΝΜΑ συμβαίνουν χωρίς
πρότερη έκθεση σε αυτούς. Έχουν ενοχοποιηθεί καλλυντικά και οπιοειδή, γιατί περιέχουν αυτή τη
ρίζα και δημιουργούν διασταυρούμενη αντίδραση. Τα περισσότερα συμβάματα έχουν αναφερθεί
μετά από χορήγηση σουκκινυλοχολίνης και αυτό οφείλεται στις ιδιαίτερες φυσικοχημικές ιδιότητες
του μορίου της. Παρόμοιες ιδιότητες κατέχει και το ροκουρόνιο, αλλά έχει λιγότερο ευκίνητη δομή,
ώστε να προάγει τη σύνδεσή του με IgE. Υπάρχουν στοιχεία που προτείνουν το σκεπτικό πως το
sugammadex μπορεί να ανακόψει την αναφυλαξία από τη χορήγηση στεροειδών μη αποπολωτικών
ΝΜΑ.
Οι

βενζυλισοκινολίνες

(μιβακούριο,

ατρακούριο)

προκαλούν

άμεση

αποδόμηση

μαστοκυττάρων και έκλυση ισταμίνης (χωρίς μεσολάβηση IgE), ιδίως όταν χορηγηθούν γρήγορα.
Συστήνεται η αποφυγή τους σε ατοπικούς ασθενείς. Το cis-atracurium αν και μοιάζει ως προς τη
δομή με το ατρακούριο, δεν προκαλεί έκλυση ισταμίνης. Δε συστήνεται η διενέργεια δερματικών
τεστ με ΝΜΑ.
Αντιβιοτικά
Στο γενικό πληθυσμό το 70% των αναφυλακτικών επεισοδίων οφείλεται στην πενικιλίνη.
Παρόλα αυτά μόνο το 10-20% των ασθενών που αναφέρουν αλλεργία στην πενικιλλίνη
περιεγχειρητικά, έχουν όντως τεκμηριωμένη αλλεργία. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 8-10%
διασταυρούμενη αλλεργία μεταξύ πενικιλίνης και κεφαλοσπορίνης 1ης γενιάς, καθώς περιέχουν κι οι
δυο το β-λακταμικό δακτύλιο. Οι κεφαλοσπορίνες 2ης και 3ης γενιάς μπορούν να χορηγηθούν με
προσοχή σε ασθενείς με αλλεργία – όχι όμως αναφυλαξία – σε ασθενείς αλλεργικούς στην
πενικιλίνη. Η βανκομυκίνη προκαλεί απελευθέρωση ισταμίνης όταν χορηγηθεί γρήγορα (Red Man
Syndrome). Η εμφάνιση αναφυλαξίας σε άλλα αντιβιοτικά είναι σπάνια περιεγχειρητικά.
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Latex
Ευθύνεται για το 20% των περιεγχειρητικών αναφυλαξιών. Ομάδες υψηλού κινδύνου
αποτελούν οι ατοπικοί, όσοι έχουν αλλεργία στη μπανάνα, το μάνγκο, το ακτινίδιο, το αβοκάντο, τα
κάστανα, παιδιά που έχουν υποβληθεί σε πολλά χειρουργεία (ιδίως με δισχιδή ράχη), επαγγελματίες
υγείας, όσοι πάσχουν από δερματίτιδα εξ επαφής.
Τοπικά αναισθητικά
Είναι εξαιρετικά σπάνια η εμφάνιση αναφυλαξίας στα τοπικά αναισθητικά. Οι εστέρες
(τετρακαΐνη, βενζοκαΐνη) μεταβολίζονται σε παρα-αμινο-βενζοϊκό οξύ που μπορεί να προκαλέσει
αναφυλαξία με τη μεσολάβηση των IgE. Συνήθως η αλλεργία προκύπτει από τα συντηρητικά των
διαλυμάτων των τοπικών αναισθητικών. Δεν υπάρχει διασταυρούμενη αλλεργία μεταξύ εστέρων και
αμιδίων. Η εμφάνιση τοξικότητας από τοπικά αναισθητικά πρέπει πάντα να περιλαμβάνεται στη
διαφοροδιάγνωση της αναφυλαξίας.
Οπιοειδή
Αναφυλακτικές αντιδράσεις στα οπιοειδή έχουν αναφερθεί, με συνηθέστερο ένοχο τη
μεπεριδίνη, που προκαλεί αποδόμηση μαστοκυττάρων και έκλυση ισταμίνης. Διασταυρούμενες
αντιδράσεις έχουν περιγραφεί μεταξύ των οπιοειδών της κατηγορίας, αλλά όχι μεταξύ αυτών που
ανήκουν στην ομάδα των φενυλπιπεριδινών (φεντανύλη, αλφεντανύλη, σουφεντανύλη,
ρεμιφεντανύλη).
Αναισθητικοί παράγοντες
Η εμφάνιση αναφυλαξίας στις βενζοδιαζεπίνες είναι εξαιρετικά σπάνια. Η μιδαζολάμη
θωρείται η ασφαλέστερη βενζοδιαζεπίνη (από πλευράς αλλεργιών), ενώ στην περίπτωση της
διαζεπάμης, έχει ενοχοποιηθεί ο διαλύτης της (propylene glycol). Η θειοπεντάλη μπορεί να
προκαλέσει έκλυση ισταμίνης. Σπάνια σχετίζεται με σοβαρά αναφυλακτικά επεισόδια. Η ετομιδάτη
θεωρείται ο ασφαλέστερος «ανοσολογικά» παράγοντας εισαγωγής, ενώ και η κεταμίνη σπάνια έχει
ενοχοποιηθεί. Η προποφόλη ευθύνεται για το 1,2-2% των περιεγχειρητικών αναφυλαξιών. Οι
ασθενείς που είναι αλλεργικοί σε αβγό και σόγια δε φαίνεται να εμφανίζουν υψηλότερο κίνδυνο από
το λοιπό πληθυσμό στη χορήγηση προποφόλης. Δεν έχει καταγραφεί αναφυλαξία από πτητικά
αναισθητικά.
Άλλοι παράγοντες
Η πρωταμίνη μπορεί να προκαλέσει αναφυλαξία, που εκδηλώνεται με σημαντική πνευμονική
υπέρταση. Τα κολλοειδή διαλύματα (δεξτράνες, HES) σπάνια μπορεί να προκαλέσουν αναφυλαξία,
χωρίς τη μεσολάβηση IgE.
Παράγοντες κινδύνου
Παράγοντες κινδύνου για περιεγχειρητική αναφυλαξία αποτελούν το θήλυ φύλο, οι
διαταραχές μαστοκυττάρων, ιστορικό πολλών χειρουργείων, ιστορικό αναφυλαξίας, φαρμακευτικές
αλλεργίες, ή άλλες αλλεργικές καταστάσεις, όπως το άσθμα ή το έκζεμα. Επιβαρυντικοί παράγοντες
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αποτελούν η υψηλή κατάταξη κατά ASA-PS, η χρήση β-αποκλειστών και αναστολέων
μετατρεπτικού ενζύμου
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Οι δερματικές αλλοιώσεις αποτελούν το συνηθέστερο σημείο της αναφυλαξίας, αν και μπορεί
να μην εκδηλωθούν ακόμη και σε απειλητική για τη ζωή αναφυλαξία. Η συμπτωματολογία ποικίλει
αναλόγως με το προσβεβλημένο οργανικό σύστημα [Πίν. 3]. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από την
«κλασσική» κλινική εικόνα υπότασης – ταχυκαρδίας, μπορεί να εμφανιστεί βραδυκαρδία επί
σοβαρής υποογκαιμίας, λόγω του αντανακλαστικού Bezold – Jarish. Έχουν περιγραφεί και
διφασικές αναφυλακτικές αντιδράσεις σε ποσοστό 20% των ασθενών που εμφάνισαν αναφυλαξία.
Εμφανίζονται 4 έως 12 ώρες μετά το πρώτο επεισόδιο και μπορεί να είναι πολύ σοβαρές. Η
καθυστέρηση στη χορήγηση αδρεναλίνης, η ανεπαρκής δόση αδρεναλίνης ή η μη χορήγηση
γλυκοκορτικοειδών μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διφασικών αντιδράσεων.
Πίνακας 3.
Σημεία και συμπτώματα αναφυλαξίας

Ποσοστό %

Κνίδωση και αγγειοοίδημα

62-90

Ερυθρότητα

45-55

Κνησμός και εξάνθημα

2-5

Δύσπνοια, συριγμός

45-50

Οίδημα ανώτερου αεραγωγού

50-60

Ρινίτιδα

15-20

Υπόταση, συγκοπή, ζάλη

30-35

Ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος

25-30

Κεφαλαλγία

5-8

Οπισθοστερνικό άλγος

4-5

Σπασμοί

1-2

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διαφορική διάγνωση της αναφυλαξίας μπορεί να αποτελέσει κλινικό πρόβλημα, καθώς η
συμπτωματολογία της δεν είναι ειδική. Οι δερματικές εκδηλώσεις (κνησμός, ερυθρότητα, οίδημα,
εξάνθημα) αποτελούν σημαντικό σημείο, γιατί εκδηλώνονται στην πλειονότητα των περιπτώσεων
αναφυλαξίας. Ωστόσο, η απουσία συμμετοχής από το δέρμα δεν αποκλείει τη διάγνωση. Στη
διαγνωστική προσέγγιση βοηθούν η λεπτομερής λήψη ιστορικού (με σκοπό τη διευκρίνιση
πρότερης αλλεργικής αντίδρασης σε φάρμακα, φαγητά ή άλλους παράγοντες), η ύπαρξη ατοπίας ή
άλλων παραγόντων (συνοσηρότητες, χρόνια φαρμακευτική αγωγή) που μπορεί να αυξήσουν τον
κίνδυνο εμφάνισης αναφυλαξίας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί ότι
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αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης αναφυλαξίας, καθώς και τη βαρύτητά της: ο πυρετός, η
προεμμηνορυσιακή περίοδος, το ψυχολογικό στρες και η οξεία λοίμωξη έχουν συσχετιστεί με την
εμφάνιση σοβαρής αναφυλαξίας.
Οι συνηθέστερες κλινικές καταστάσεις που μπορεί να μιμηθούν την αναφυλαξία στη
συμπτωματολογία είναι η βαγοτονία, το κληρονομικό αγγειοοίδημα (απουσία κνησμού), χρήση αΜΕΑ (αγγειοοίδημα, οίδημα ανώτερου αεραγωγού), η βαριά ασθματική κρίση (με συμμετοχή
καρδιαγγειακού), η κρίση πανικού (συριγμός) και το σύνδρομο καρκινοειδούς (flushing). Στον
πίνακα 4 αποτυπώνεται συνοπτικά η διαφορική διάγνωση της αναφυλαξίας, που δεν αφορά την
περιεγχειρητική περίοδο, αλλά όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης αναφυλαξίας.
Δέρμα ή βλεννογόνοι
Χρόνια διαλείπουσα κνίδωση και αγγειοοίδημα
Αλλεργικό σύνδρομο γύρης - τροφής
Αναπνευστικές νόσοι
Οξεία λαρυγγοτραχειίτιδα
Τραχειακή ή βρογχική απόφραξη (ξένο σώμα, δυσλειτουργία φωνητικών χορδών)
Καρδιαγγειακό
Βαγοτονική συγκοπή
Πνευμονική εμβολή
Έμφραγμα μυοκαρδίου
Αρρυθμίες
Υπερτασική κρίση
Καρδιογενές σοκ
Φαρμακευτικές ή τοξικές αντιδράσεις
Αιθανόλη
Ισταμίνη: δηλητηρίαση από σκομβρίδες
Οπιοειδή
Νευροψυχιατρικές διαταραχές
Σύνδρομο υπεραερισμού
Πανικός
Επιληψία
Σωματοποίηση νευρώσεων/ ψυχιατρικών διαταραχών
Ψύχωση
Αγγειακό εγκεφαλικό
Σύνδρομο Hoigne’s
Κώμα (π.χ. μεταβολικό, τραυματικό)
Ενδοκρινολογικές διαταραχές
Υπογλυκαιμία
Θυρεοτοξική κρίση
Καρκινοειδές σύνδρομο
Αγγειοκινητικοί όγκοι γαστρεντερικού
Φαιοχρωμοκύττωμα
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Ο παράγοντας χρόνος
Αντίδραση από IgE-εξαρτώμενους μηχανισμούς εμφανίζεται συνήθως μέσα σε είκοσι λεπτά
από την ενδοφλέβια χορήγηση του αλλεργιογόνου. Αντίδραση που εμφανίζεται σύντομα μετά τη
χορήγηση αναισθησίας, μάλλον οφείλεται σε αντιβιοτικά, νευρομυϊκούς αποκλειστές ή υπναγωγά.
Αντίδραση από 30 λεπτά μετά ην έναρξη της αναισθησίας, μάλλον οφείλεται σε παράγοντες που
χορηγούνται κατά τη διάρκεια ή προς το πέρας του χειρουργείου, όπως λάτεξ, παράγωγα αίματος,
κολλοειδή, σκιαστικά, χρωστικές ή πρωταμίνη. Επίσης, αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν μετά
από οξεία διακίνηση υγρών, όπως λύση ίσχαιμης περίδεσης, unclamping αγγείων ή χειρισμούς στη
μήτρα σε συνδυασμό με χορήγηση ωκυτοκίνης.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και υπαγορεύεται από τον αλγόριθμο του ALS για την
αντιμετώπιση της αναφυλαξίας. Ισχύει η αντιμετώπιση κατά ABCDE.
Άμεση αντιμετώπιση
Αδρεναλίνη
Η αδρεναλίνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην αντιμετώπιση της αναφυλαξίας. Η δράση
της στους α-1 υποδοχείς προκαλεί περιφερική αγγειοσύσπαση και η δράση της στους β-1 υποδοχείς
αυξάνει τον ινοτροπισμό και την καρδιακή συχνότητα, αναστρέφοντας την υπόταση και το οίδημα.
Η δράση της στους β-2 υποδοχείς αναστρέφει το βρογχόσπασμο και μειώνει την απελευθέρωση των
μεσολαβητών της φλεγμονής. Χορηγείται σε όσους πάσχουν από αναφυλαξία ή ακόμη και σε όσους
παρουσιάζουν τέτοια κλινικά σημεία που σηματοδοτούν την μετάπτωση σε αναφυλακτικό σοκ. Δεν
υπάρχει αντένδειξη στη χορήγησή της και τα οφέλη υπερτερούν των βλαβών που μπορεί να
προκληθούν ακόμη και σε υπερήλικες ασθενείς με καρδιακά νοσήματα. Η χορήγηση της
αδρεναλίνης γίνεται ενδομυϊκά σε ασθενείς με σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση (συμμετοχή από το
αναπνευστικό και κυκλοφορικό) σε δόση 0,5mg στους ενήλικες και 10mcg/Kg βάρους σώματος στα
παιδιά (μέγιστη δόση 0,3mg). Η δόση επαναλαμβάνεται κάθε πέντε λεπτά, αλλά τα μεσοδιαστήματα
αυτά μπορεί να αλλάξουν κατά την κρίση του θεράποντα. Ο ανατομικός τόπος που προσφέρει
γρηγορότερη απορρόφηση μετά από ενδομυϊκή χορήγηση είναι ο μηρός και στα παιδιά και στους
ενήλικες. Η ενδοφλέβια χορήγηση αδρεναλίνης ξεκινά σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις καταπληξίας
με άμεσο κίνδυνο ανακοπής ή όταν χρειάζονται πολλές επαναλαμβανόμενες δόσεις ενδομυϊκής
χορήγησης. Κατά την ενδοφλέβια χορήγηση αδρεναλίνης επιβάλλεται ΗΚΓφική παρακολούθηση. Η
χορήγηση εισπνεόμενης αδρεναλίνης δε συστήνεται, παρά μόνο επί λαρυγγικού οιδήματος (2-5ml,
1mg/ml) μαζί όμως και με ενδομυϊκή χορήγηση.
Δεύτερης γραμμής αντιμετώπιση
Απομάκρυνση του εκλυτικού παράγοντα
Κλήση για βοήθεια
Τοποθέτηση ασθενή
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Ο ασθενής τοποθετείται σε άνετη θέση, ώστε να μπορεί να αναπνέει καλύτερα. Η ύπτια θέση
με ή χωρίς ανύψωση των κάτω άκρων βοηθά στην αντιμετώπιση της υπότασης, αλλά μπορεί να
αυξήσει το αναπνευστικό έργο. Οι έγκυες τοποθετούνται στο αριστερό πλάγιο. Γενικά
αποφεύγονται οι απότομες αλλαγές θέσης, ακόμη και μετά τη σταθεροποίηση του ασθενούς.
Εξασφάλιση του αεραγωγού
Η εξασφάλιση του αεραγωγού πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί το αυξανόμενο οίδημα των
μαλακών μορίων και του λάρυγγα θα οδηγήσουν στο δυστυχές σενάριο cannot ventilate / cannot
intubate! Οι υπεργλωττιδικές συσκευές πολύ πιθανόν να μη βοηθήσουν. Η λαρυγγοσκόπηση πρέπει
να γίνεται από έμπειρο ιατρό και με βελτίωση όλων των παραγόντων που θα μας βοηθήσουν (θέση
κεφαλής, μαξιλάρι κάτω από τους ώμους, χρήση κατάλληλου λαρυγγοσκοπίου κτλ).
Οξυγόνο
Χορηγείται οξυγόνο σε υψηλές ροές ή σε υψηλή συγκέντρωση.
Υγρά
Λόγω της απότομης αύξησης του όγκου της αγγειακής κοίτης, της αύξησης της τριχοειδικής
διαπερατότητας και της ανάπτυξης του auto-peep σε βαρύ άσθμα, ο ασθενής καθίσταται
λειτουργικά υποογκαιμικός. Επίσης οι φλεγμονώδεις παράγοντες έχουν καρδιοκατασταλτική δράση.
Η χορήγηση υγρών επιβάλλεται, οπότε χορηγούνται κρυσταλλοειδή διαλύματα (R/L ή N/S). Οι
ενήλικες μπορεί να χρειαστούν αρκετά μεγάλο όγκο κρυσταλλοειδών (>2Lt), ενώ στα παιδιά
ξεκινάμε με 20ml/Kg βάρους σώματος και τιτλοποιούμε αναλόγως με την απάντηση.
Βρογχοδιασταλτικά
Εισπνεόμενοι β-2 διεγέρτες ανακουφίζουν από το βρογχόσπασμο που μπορεί να συνοδεύει μία
αναφυλακτική αντίδραση. Σε διασωληνωμένο ασθενή απαιτείται ειδικό σύστημα χορήγησής τους,
που παρεμβάλλεται στο αναπνευστικό κύκλωμα.
Τρίτης γραμμής αντιμετώπιση
Αντιισταμινικά
Οι ανταγωνιστές Η1 και Η2 υποδοχέων χορηγούνται σε αναφυλακτικά επεισόδια ως θεραπεία
τρίτης γραμμής. Μπορεί να προκαλέσουν υπόταση σε ταχεία χορήγηση. Διφενυδραμίνη 25-50mg ή
σετιριζίνη 10mg και φαμοτιδίνη 20mg ενδοφλέβια στους ενήλικες. Διφενυδραμίνη 1mg/Kg ΒΣ
(max 50mg) ή σετιριζίνη 2.5mg (6 μηνών-5 ετών) και 5-10mg (6-11 ετών) στα παιδιά. Φαμοτιδίνη
0.25mg/kg ΒΣ (max 20mg) στα παιδιά.
Γλυκοκορτικοειδή
Τα γλυκοκορτικοειδή χορηγούνται ώστε να αποτρέψουν την παράταση των συμπτωμάτων ή
την επανεμφάνισή τους (σε διφασική αντίδραση). Έχουν αργή έναρξη δράσης και χορηγούνται μετά
από τη θεραπεία πρώτης και δεύτερης γραμμής. Ο αλγόριθμος του ALS προτείνει τη χορήγηση
υδροκορτιζόνης. Δεν υπάρχει σαφής οδηγία σχετικά με τη δόση των κορτικοειδών. Στη
βιβλιογραφία αναφέρεται η χορήγηση δεξαμεθαζόνης 0,1-0,4mg/Kg ΒΣ ή υδροκορτιζόνης σε δόσεις
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1-4mg/Kg ΒΣ. Η υδροκορτιζόνη μπορεί να χορηγηθεί είτε στάγδην ενδοφλεβίως το εικοσιτετράωρο
είτε σε διαιρεμένες δόσεις – αυτό εξαρτάται από τα κατά τόπους πρωτόκολλα που ακολουθούνται.
Γλουκαγόνο
Η ενδοφλέβια χορήγησή του (1-5mg) σε 5λεπτη έγχυση, ακολουθούμενη από civ 515mcg.min, μπορεί να ωφελήσει ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη χορήγηση αδρεναλίνης ή σε
αυτούς που λαμβάνουν β-αποκλειστές.
Η απόφαση για συνέχιση του χειρουργείου μετά από εμφάνιση αναφυλακτικής αντίδρασης
εξαρτάται από τη βαρύτητα του επεισοδίου και την αναγκαιότητα διενέργειας της επέμβασης.
Συνήθως αναβάλλονται μη επείγουσες επεμβάσεις σε ασθενείς με αναφυλαξία που επιβαρύνει
σημαντικά αναπνευστικό και κυκλοφορία (τύπου 3).
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
Προτείνεται άμεσος έλεγχος του ορού για τρυπτάση. Η τρυπτάση εκκρίνεται από τα
βασεόφιλα και τα μαστοκύτταρα, κυρίως σε περιπτώσεις ανθεκτικής υπότασης. Ο χρόνος ημίσειας
ζωής της είναι περίπου 2 ώρες και ανιχνεύεται κυρίως σε IgE-μεσολαβούμενες αντιδράσεις.
Αρνητικό αποτέλεσμα για τρυπτάση δεν αποκλείει την περίπτωση αναφυλαξίας. Παθολογική τιμή
τρυπτάσης θεωρείται αυτή >11.4ng/ml. Επίσης, χρησιμοποιείται ο τύπος 1.2 x baseline tryptase +
2ng/ml, ως ασφαλές όριο εύρεσης της ενεργοποίησης των μαστοκυττάρων. Ακόμη και σε
περιπτώσεις όπου η βασική τιμή τρυπτάσης είναι άγνωστη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο
τρόπος παρακολούθησης των τιμών της τρυπτάσης, σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Συστήνεται
η συλλογή τριών αριθμημένων δειγμάτων αίματος (5-10 ml) σε τρεις χρόνους: άμεσα με την
εμφάνιση της αναφυλαξίας, μία ώρα μετά και σε 6 έως 24 ώρες αργότερα. Η συγκέντρωση της
τρυπτάσης παραμένει σταθερή σε δείγμα αίματος σε κατεψυγμένο πλάσμα έως πάνω από ένα έτος.
Κατά τη λήψη αίματος postmortem προτιμώνται τα μηριαία αγγεία και όχι η καρδιά. Μέτρηση
ισταμίνης (ή μεταβολιτών της) ορού ή ούρων και προσταγλανδινών στερείται κλινικής σημασίας.
Καρδιακή ανακοπή μετά από αναφυλαξία
Ο αλγόριθμος αντιμετώπισης της καρδιακής ανακοπής μετά από αναφυλαξία δεν παρουσιάζει
σημαντικές διαφοροποιήσεις. Υπάρχουν όμως κάποια σημεία που αξίζει να τονιστούν. Μπορεί να
χρειαστεί να χορηγηθούν μεγάλες δόσεις αδρεναλίνης, τόσο bolus όσο και στάγδην ενδοφλεβίως.
Επίσης μπορεί να χρειαστεί να χορηγηθούν γρήγορα μεγάλες ποσότητες υγρών, όποτε υπάρχει
αναγκαιότητα για εξασφάλιση δύο τουλάχιστον περιφερικών φλεβικών γραμμών και χορήγηση
υγρών ακόμη και με ασκούς συμπίεσης. Οι πιθανότητες ανάνηψης μετά από καρδιακή ανακοπή που
προκύπτει από αναφυλαξία είναι μεγάλες, οπότε η προσπάθεια αναζωογόνησης οφείλει να είναι
παρατεταμένη. Συχνά πρόκειται για υγιή άτομα και το αίτιο της ανακοπής θεωρείται αναστρέψιμο.
Μεγάλη σημασία έχει η εξασφάλιση του αεραγωγού. Άμεση εξασφάλιση ενδείκνυται επί
αναφυλακτικού σοκ, πριν επιδεινωθεί το οίδημα στους ανώτερους αεραγωγούς. Επίσης η
αποσωλήνωση μετά από αναφυλακτικό σοκ πρέπει να γίνεται προσεκτικά και μόνο όταν είμαστε
σίγουροι πως το οίδημα έχει υποχωρήσει αρκετά, ώστε όχι μόνο να μη δυσχεραίνει την αυτόματη
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αναπνοή, αλλά και να μας επιτρέπει την επαναδιασωλήνωση. Ετοιμότητα χειρουργικού αεραγωγού
πρέπει να υπάρχει πάντα.
Σύνδρομο Κούνη
Πρόκειται για παναρτηριακή αναφυλακτική αντίδραση, που προκαλείται από φάρμακα,
τροφές, περιβαλλοντικούς παράγοντες ή καρδιακά stent. Υπάρχουν τρεις παραλλαγές του
συνδρόμου: αγγειοσυσπαστική αλλεργική στηθάγχη (τύπος Ι), αλλεργικό έμφραγμα του μυοκαρδίου
(τύπος ΙΙ) και θρόμβωση stent με (διηθημένο από ηωσινόφιλα ή/και μαστοκύτταρα) αποφρακτικό
θρόμβο (τύπος ΙΙΙ). Σε ασθενείς με αναφυλακτική αντίδραση που εμφανίζουν κλινικά,
ηλεκτροκαρδιογραφικά και εργαστηριακά ευρήματα οξείας ισχαιμικής καρδιακής βλάβης, τίθεται η
υποψία του συνδρόμου. Τη θεραπεία του συνδρόμου περιπλέκει η αντίφαση από την ανάγκη
σύγχρονης εφαρμογής δύο θεραπευτικών πρωτοκόλλων: της αναφυλαξίας και της καρδιακής
βλάβης. Στο σύνδρομο τύπου Ι, η θεραπεία της αναφυλαξίας μπορεί να προκαλέσει ύφεση των
καρδιακών συμπτωμάτων. Στο τύπου ΙΙ και ΙΙΙ σύνδρομο, εφαρμόζεται το πρωτόκολλο οξέων
στεφανιαίων συνδρόμων συγχρόνως με τη θεραπεία της αναφυλαξίας. Επί θρόμβωσης stent
αναρροφάται ο ενδοπροθετικός θρόμβος και αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση και χρώση για
ανεύρεση μαστοκυττάρων-βασεόφιλων. Εκτός από τα στεφανιαία αγγεία, μπορεί να επηρεαστούν
αγγεία του εγκεφάλου ή τα μεσεντέρια αγγεία.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
Ο ασθενής που εμφάνισε αναφυλαξία με αναπνευστικά συμπτώματα πρέπει να
παρακολουθείται τουλάχιστον 6 με 8 ώρες μετά από το επεισόδιο ή 12-24 ώρες εάν εμφάνισε και
σημεία κυκλοφορικής ανεπάρκειας. Σε περίπτωση που θεωρείται επισφαλής η αποσωλήνωσή του ή
υπάρχει ακόμη δυσλειτουργία μείζονος οργανικού συστήματος μεταφέρεται στη ΜΕΘ.
Η ευθύνη του αναισθησιολόγου δεν εξαντλείται στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση του
επεισοδίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει ειδικό έντυπο, όπου περιγράφονται με σαφήνεια τα
φάρμακα που χορηγήθηκαν πριν ακόμη, αλλά και μετά την εμφάνιση της αναφυλαξίας,
περιγράφονται οι εξετάσεις και οι παρεμβάσεις που έγιναν, ενημερώνονται οι επαγγελματίες υγείας
που θα φροντίσουν τον ασθενή μετεγχειρητικά (χειρουργική κλινική, ΜΜΑΦ, ΜΕΘ, γενικός
ιατρός), το διάγραμμα της αναισθησίας ακολουθεί τον ασθενή και ενημερώνεται αλλεργιολόγος, ο
οποίος θα εξετάσει διεξοδικά τον ασθενή μετά την αποθεραπεία του. Τέλος, το περιστατικό
συζητείται στον έλεγχο ποιότητας του αναισθησιολογικού τμήματος.
ΠΡΟΛΗΨΗ
Η βάση της πρόληψης είναι το λεπτομερές ιστορικό, από όπου θα καταγραφεί προγενέστερο
επεισόδιο ή ιστορικό ατοπίας. Οι καπνιστές εμφανίζουν συχνότερα αλλεργία στα αντιβιοτικά,
καθώς εκτίθενται συχνότερα σε αυτά λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού. Η χορήγηση «αγωγής
απευαισθητοποίησης» με αντιισταμινικά, φαμοτιδίνη ή/και κορτιζόνη δεν εγγυάται την αποφυγή
αναφυλαξίας – μπορεί μάλιστα να καθυστερήσει την εμφάνισή της και να προκαλέσει σύγχυση ως
προς τη διάγνωση.
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Υπάρχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ασθενών, των

οποίων η διαχείριση απαιτεί

ιδιαίτερη προσοχή. Είναι αυτοί που έχουν παρουσιάσει σοβαρή αναφυλακτική αντίδραση σε
προηγούμενη αναισθησία. Οι ασθενείς αυτοί συνήθως έχουν υποστεί ενδελεχή έλεγχο από
αλλεργιολόγο, στον οποίο σημειώνονται οι ουσίες που πρέπει να αποφεύγονται. Πρόβλημα
αποτελούν οι διασταυρούμενες αντιδράσεις. Έχει παρατηρηθεί πως το ροκουρόνιο και η
σουκκινυλοχολίνη εμπλέκονται συχνότερα σε τέτοιες αντιδράσεις. Επίσης, έχει καταγραφεί πως
ασθενείς που εμφάνισαν αναφυλαξία στο ροκουρόνιο, εμφανίζουν διασταυρούμενη αντίδραση με τη
σουκκινυλοχολίνη (44%), το βεκουρόνιο (40%), ατρακούριο (20%) και το cis-atracurium (5%).
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει το πλάνο της αναισθησίας, ώστε να αποφευχθούν οι ΝΜΑ ή να μη
χορηγηθούν και η διασωλήνωση να γίνει με τη χορήγηση ρεμιφεντανύλης ή σεβοφλουρανίου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η αναφυλακτικές αντιδράσεις αποτελούν μια πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. Αυτό
συμβαίνει κυρίως γιατί η διάγνωσή τους καθυστερεί όταν ο ασθενής βρίσκεται σε καθεστώς
αναισθησίας (γενικής ή περιοχικής), αλλά και γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ένας εύκολος αεραγωγός
να γίνει δύσκολος. Πρέπει να υπάρχει αυξημένη κλινική υποψία διεγχειρητικά, ώστε η
αντιμετώπιση να είναι άμεση. Ο αναισθησιολόγος πρέπει να έχει υπόψη του και το σενάριο της
δύσκολης αποσωλήνωσης σε αυτούς τους ασθενείς. Προτείνεται να υπάρχουν πίνακες εντός του
χειρουργείου που να αναγράφουν τον αλγόριθμο αντιμετώπισης της αναφυλαξίας από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης. Επίσης κάθε ύποπτο περιστατικό πρέπει να καταγράφεται.
Πρέπει να υπάρξουν ανά αναισθησιολογικό τμήμα πρωτόκολλα μεταναισθητικής φροντίδας αυτών
των ασθενών και περεταίρω αναφοράς τους σε ειδικούς αλλεργιολόγους.
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