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ABSTRACT 

Pathophysiology of hypoxia during apnoea. A short review
Petrou A, Christoforidis S 

The tremendous impact of hypoxia on any critical organ, namely the brain and 
the heart, are well known, at least because of their obvious result. The question 
asked by many: “For how long can the patient tolerate apnoea?” cannot be 
answered with certainty for any given patient. The long list of possible problems 
that may arise during the transport of O2 from the anesthetic circuit to the very 
last cell of the human organism precludes any possibility of precise calculation. 
Hypoxia of critical tissues (the brain and the heart) has deleterious 
pathophysiologic effects on them. The abrupt and intense rise in systemic and 
pulmonary blood pressure combined with tachycardia, adds an excessive work 
load (and so an extra ATP deficit) to the myocardium. Thus it can increase 
morbidity from myocardial ischemia, rupture of aneurysms in the systemic and 
cerebral circulation, acute heart failure, pulmonary hypertension and failure of 
the right heart. The severity of these consequences may be augmented by the 
cellular effects of hypoxia like disruption of cell structure and sensitization to 
arrhythmias. The Central Nervous System accepts an excessive work load too. It 
has to fulfill auto regulation requirements: regulation of the perfusion pressure to 
the brain while systemic blood pressure presents with at least biphasic 
fluctuation during hypoxia and apnoea, manage the responses of reflex 
mechanisms, conservation of electrical activity in order to continue its central 
role as command center and sympathetic and parasympathetic outflow to the 
heart and other organs in gravely hypoxic conditions, over viewing hormonal and 
catecholamine discharge etc. All these responsibilities should have to be 
concluded in a milieu of strenuous efforts to conserve or replace ATP and get rid 
of the products of anaerobic metabolism. This is obviously a titanic work. 

It could be more devastating, if all these procedures should be completed in 
subjects who may already suffer from serious derangements of their physiology 
like systemic hypertension, coronary artery disease, carotid artery disease, 

chronic pulmonary disease, diabetes mellitus, 
intracranial hypertension and cerebral 
oedema. And it becomes worse, when 
hypoxia and apnoea ensues in patients, who 
are trying to conserve homeostasis while 
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suffering from multiple trauma, sepsis or acute respiratory insufficiency. Finally, 
possibly under the systemic effects of anesthetic agents, cells of critical organs 
respond to protracted hypoxia with programmed cell death after stressful combat 
to retain structural and operational integrity. 

Some anesthetic agents are considered to have protective effects to the brain and 
the heart against ischemic - reperfusion injury. Unfortunately, we are lacking 
almost any data on their possible positive or negative effect on hypoxemic 
hypoxia during apnoea. 

A few agents have been discovered that could offer in time protection against 
hypoxia. Even less would be applicable in every day clinical practice, as the 
cases of difficult airway come up unexpectantly. So what should be done? 

Apparently we should be able to understand and learn any critical information 
that has been discovered about the systemic effects of hypoxia and apnoea. And 
most important, we should make any effort to continuously apply structured and 
well organized procedures of administering anesthesia in order to minimize the 
rate of hypoxic accidents and their effect on human tissues that are obviously 
completely dependant on oxygen. 

 

 

Συχνότητα και επιδηµιολογικά στοιχεία 
σχετικά µε την υποξία κατά την άπνοια 
Σε συνθήκες δύσκολου αεραγωγού ή µη 
οργανωµένης διαδικασίας εισαγωγής στην 
αναισθησία ή ταχείας εισαγωγής στην 
αναισθησία λόγω ειδικών συνθηκών, δεν είναι 
σπάνιο να παρατηρούνται σηµαντικά επεισό-
δια αποκορεσµού της αιµοσφαιρίνης, άλλοτε 
άλλης διάρκειας. Άλλωστε είναι γνωστό ότι η 
αδυναµία εξασφάλισης του αεραγωγού και 
κατά συνέπεια η αδυναµία αερισµού και 
οξυγόνωσης του ασθενή, αποτελεί την πρώτη 
αιτία θανάτου ή µόνιµης νευρολογικής βλά-
βης που σχετίζονται µε την αναισθησία. 

Σε µια µελέτη σε 2377 ασθενείς σε µεγάλο 
νοσοκοµείο [1], οι 2136 ασθενείς που διασω-
ληνώθηκαν επειγόντως αλλά και επιτυχώς 
(χωρίς να περιλαµβάνονται περιπτώσεις καρ-
διακής ανακοπής και ανάνηψης) παρουσίασαν 
σε ποσοστό 13,1% σηµαντική υποξία (SpO2 < 
90%) και σε ποσοστό 4,4% βαρύτατη υποξία 
(SpO2 <70%). Σε ποσοστό 1,5% εµφάνισαν 
σηµαντική βραδυκαρδία (ΚΣ <40 ή πτώση 
µεγαλύτερη από 20% σε σχέση µε την τιµή 
ελέγχου) ενώ το 0,7% οδηγήθηκε τελικά σε 
καρδιακή ανακοπή. Στους ασθενείς που στη 
διαδικασία της διασωλήνωσης έγινε από 
λάθος οισοφάγεια διασωλήνωση (241 ασθε-

νείς, 10,2% του συνόλου), η σηµαντική υποξία 
εµφανίστηκε σε 64,7%, η βαρύτατη υποξία σε 
25%, η σηµαντική βραδυκαρδία σε 21,3% και 
η καρδιακή ανακοπή σε 10,2% των ασθενών. 
Όταν οι οισοφάγειες διασωληνώσεις στον ίδιο 
ασθενή υπερέβαιναν την µία η συχνότητα των 
επιπλοκών αύξανε κατακόρυφα. Σε όλους τους 
ασθενείς της µελέτης δεν χρησιµοποιήθηκαν 
ανιχνευτές CO2  (ειδικά φίλτρα που µεταβάλ-
λουν το χρώµα τους σε παρουσία CO2 ή 
καπνογράφοι, φορητοί και µη) για την επι-
βεβαίωση της διασωλήνωσης της τραχείας, 
αλλά οι κλασσικές µέθοδοι της παρατήρησης 
της κίνησης του θώρακα και της ακρόασης 
των πνευµόνων. Όπως ακριβώς δηλαδή 
συµβαίνει σχεδόν παντού στις επείγουσες 
διασωληνώσεις εκτός χειρουργικών αιθουσών. 
Στο 20% αυτών των ασθενών χρησιµο-
ποιήθηκε κάποιος ανταγωνιστής της νευρο-
µυϊκής αγωγιµότητας (σουκινυλοχολίνη ή µη 
αποπολωτικός παράγοντας). Αυτό προφανώς 
υποδηλώνει µία προσήλωση των γιατρών στο 
δόγµα της διατήρησης της αυτόµατης ανα-
πνοής σε ασθενείς σε κρίσιµη κατάσταση 
εκτός χειρουργικής αίθουσας ή Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας αλλά αντιβαίνει σαφώς 
στη γνώση ότι η χρήση ανταγωνιστών της 
νευροµυϊκής αγωγιµότητας βελτιώνει σηµα-
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ντικά τις συνθήκες ενδοτραχειακής διασωλή-
νωσης που πραγµατοποιείται επειγόντως. 

Εικόνα 1. Κατηγοριοποίηση της υποξίας κατά Barcroft [3]. 
 

4. Ιστοτοξική Υποξία 
Εδώ δεν υπάρχει έλλειµµα στην παροχή Ο2. Η 
ιστική PaO2 είναι φυσιολογική, αλλά το µοριακό 
Ο2 δεν µπορεί να αναχθεί αφού τα 
κυτοχρώµατα της αναπνευστικής αλυσίδας 
έχουν αδρανοποιηθεί. Η κατανάλωση Ο2 στους 
ιστούς µηδενίζεται και εµφανίζεται βαρύτατη 
ένδεια ΑΤΡ. 

3. Ισχαιµική Υποξία 
Οφείλεται σε υπο-άρδευση. Η παροχή Ο2 
µειώνεται επειδή µειώνεται ή διακόπτεται η 
αιµατική ροή προς κάποιους ιστούς (πχ. 
θρόµβωση στεφανιαίων) ή σε όλους τους ιστούς 
(καρδιακή ανακοπή). Η PaO2 και η SaO2 µπορεί 
να είναι φυσιολογικές αλλά η παροχή Ο2 προς 
τα µιτοχόνδρια έχει ελαττωθεί δραµατικά. 

2. Αναιµική Υποξία 
Η παροχή Ο2 µειώνεται καθώς µειώνεται η 
συγκέντρωση της αιµοσφαιρίνης. Συνήθως είναι 
λιγότερο σηµαντικός παράγοντας, καθώς 
µπορεί εύκολα να αντιρροπηθεί από την αύξηση 
της καρδιακής παροχής. 

 

1. Υποξαιµική Υποξία 
Η υποξαιµία συχνά περιγράφεται σαν χαµηλή 
PaO2 ή SaO2. Οι αιτίες είναι συνήθως η άπνοια, η 
εισπνοή υποξικού µείγµατος αερίων, σηµαντική 
διαταραχή αερισµού / αιµάτωσης ή shunt. Σε 
περίπτωση δυσκολίας στην εξασφάλιση του 
αεραγωγού, αυτή είναι η συνηθέστερη αιτία 
κυτταρικής υποξίας.  
 

DO2  =  k  x  Q x  [Hb] x  SaO2 

 

Μια άλλη µελέτη σε 54 ασθενείς που δέχθη-
καν ταχεία διασωλήνωση σε προνοσοκο-
µειακό επίπεδο [2], διαπίστωσε αποκορεσµό 
της αιµοσφαιρίνης (SpO2 < 90%) σε ποσοστό 

57% (31 ασθενείς) των περιπτώσεων µε 
ενδιάµεση (median) διάρκεια 160 δευτερο-
λέπτων. Στο 19% αυτών των ασθενών εµφανί-
στηκε σηµαντική βραδυκαρδία (KΣ <50) κατά 
τη διάρκεια του αποκορεσµού. Είναι σηµα-
ντικό να τονιστεί ότι το 84% αυτών των 
διασωληνώσεων χαρακτηρίστηκε «εύκολη 
διασωλήνωση». 

Η φαινοµενικά τόσο απλή ερώτηση «Πόσο 
χρόνο µπορεί να επιβιώσει ένας ασθενής σε 
άπνοια;» είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί, 
καθώς η οποιαδήποτε σχετική µελέτη θα 
προσέκρουε σε ηθικά απαράδεκτα διλήµµατα. 

Στο σύντοµη αυτή ανασκόπηση γίνεται µια 
προσπάθεια να προσεγγιστεί το θέµα και να 
αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της υποξίας και 
της άπνοιας στα ζωτικά λειτουργικά συστή-
µατα του οργανισµού αλλά και στην κυτ-
ταρική λειτουργία των νευρώνων. 

Κατηγοριοποίηση της υποξίας. 
Ο όρος υποξία αναφέρεται στην κλινική 
κατάσταση κατά την οποία η παροχή Ο2 δεν 
µπορεί να ικανοποιήσει τις ενεργειακές 
ανάγκες των ιστών. Ο όρος υποξαιµία ανα-
φέρεται στην µειωµένη µερική πίεση του Ο2 
στο αρτηριακό αίµα (PaO2). Η φυσιολογικά 
αναµενόµενη τιµή εξαρτάται από την ηλικία 
και υπολογίζεται κατά προσέγγιση από τον 
τύπο: 

PaO2(mmHg) = 102 – [0,33 x (Ηλικία σε έτη)] 
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Σύµφωνα µε την κατάταξη κατά Barcroft 
(Εικόνα 1) οι περιπτώσεις κυτταρικής υποξίας 
µπορούν να χωριστούν σε 4 κατηγορίες. Οι 
τρεις από αυτές αφορούν την παροχή Ο2 προς 
τους ιστούς και η τέταρτη την χρησιµοποίησή 
του µέσα στο κύτταρο. Και οι τέσσερις 
αντιστοιχούν σε έναν από τους παράγοντες  
της εξίσωσης της Εικόνας 1 (εξαιρουµένου 
του παράγοντα k που µπορεί εδώ να 
αγνοηθεί). Η διαταραχή καθενός από τους 
παράγοντες στη δεξιά πλευρά της εξίσωσης 
µπορεί αυτόνοµα να οδηγήσει σε ιστική 
υποξία άλλοτε άλλης βαρύτητας. Στην 
τέταρτη περίπτωση, της ιστοτοξικής υποξίας 
δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δεν χρειάζεται να 
υπάρχει διαταραχή ή έλλειµµα στην παροχή 
Ο2. Η κυτταρική και µιτοχονδριακή PO2 
µπορεί να είναι περισσότερο από αρκετή αλλά 
το πρόβληµα προκύπτει από την αδυναµία 
µεταφοράς ηλεκτρονίων στην αναπνευστική 
αλυσίδα και άρα κατάρρευσης της συζυγούς 
αντίδρασης παραγωγής ΑΤΡ. Παράδειγµα 
τέτοιας βλάβης είναι η θανατηφόρος δηλητη-
ρίαση από CO (µονοξείδιο του άνθρακα).  

Το CO έχει µεγάλη χηµική συγγένεια µε την 
αίµη της αιµοσφαιρίνης (καρβοξυαιµο-
σφαιρίνη) αλλά και µε την φλαβοπρωτεΐνη 
της αίµης στα κυτοχρώµατα της αναπνευ-
στικής αλυσίδας. Όταν αυτή η σύνδεση επι-
συµβεί, διακόπτεται η αναπνευστική αλυσίδα, 
τερµατίζεται η αναγωγή του µοριακού Ο2 και 
καταργείται η συζυγής παραγωγή ΑΤΡ µε 
αποτέλεσµα την ενεργειακή κατάρρευση του 
κυττάρου. Έτσι στη δηλητηρίαση από CO η 
καρβοξυαιµοσφαιρίνη βοηθά µόνο σαν 
δείκτης της βαρύτητας της έκθεσης σε CO και 
δεν αποτελεί τµήµα του µηχανισµού που 
επιφέρει το θάνατο. 

 

∆ιαφορετικές επιπτώσεις των παραµέτρων 
της παροχής Ο2. 
Η εξίσωση του Barcroft δίνει την εντύπωση 
ότι αφού η παροχή Ο2 εξαρτάται από το 
γινόµενο των παραµέτρων, τότε προφανώς η 
κυτταρική υποξία που προκύπτει θα έχει την 
ίδια βαρύτητα ανεξάρτητα από τον παράγοντα 
που την προκάλεσε. Με άλλα λόγια αν η 
παροχή Ο2 µειώθηκε κατά 50%, η επίπτωση 

στην κυτταρική υποξία θα είναι ταυτόσηµη, 
ανεξάρτητα αν προέκυψε από αναιµία, υπο-
ξαιµία ή χαµηλή καρδιακή παροχή. Παρακάτω 
θα δούµε ότι η υποξία που προκύπτει από 
αναιµία ή υπο-άρδευση (ισχαιµική υποξία) 
έχει την ίδια επίπτωση, εκείνη όµως που 
προκύπτει από υποξαιµία είναι πολύ διαφορε-
τική και εξαιρετικά σηµαντική [3].  

 

∆ιαταραχή της παροχής Ο2 από αναιµία και 
υπο-άρδευση. 

Πειραµατικά και θεωρητικά µοντέλα δείχνουν 
ότι οι παράµετροι "συγκέντρωση αιµοσφαι-
ρίνης" και "καρδιακή παροχή" δεν είναι ανε-
ξάρτητοι µεταξύ τους. Στην ουσία είναι το 
γινόµενό τους που καθορίζει την επίπτωση 
στην παροχή Ο2 και την κυτταρική οξυγό-
νωση. Για παράδειγµα αν η συγκέντρωση της 
αιµοσφαιρίνης µειωθεί κατά το ήµισυ και η 
καρδιακή παροχή διπλασιαστεί, τότε η παροχή 
Ο2 και η κυτταρική οξυγόνωση δεν µετα-
βάλλονται. Έτσι ανεξάρτητα αν η ιστική υπο-
ξία προκλήθηκε από µείωση της αιµοσφαι-
ρίνης ή από µείωση της καρδιακής παροχής 
κατά το ίδιο ποσοστό ο βαθµός διαταραχής 
της ιστικής οξυγόνωσης είναι ταυτόσηµος [4]. 
Αυτό γίνεται γιατί και οι δύο παράγοντες απλά 
καθορίζουν την ροή του Ο2 προς τους ιστούς 
χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις. 

 

Οι επιπτώσεις της υποξαιµικής υποξίας. 

Αν η παροχή Ο2 προς τους ιστούς µειωθεί εξ' 
αιτίας σοβαρής υποξαιµίας, οι επιπτώσεις (υπό 
ορισµένες συνθήκες) είναι κατά πολύ µεγα-
λύτερες σε σχέση µε την περίπτωση της 
αναιµικής ή της ισχαιµικής υποξίας [4]. Κάτι 
τέτοιο δείχνει παράδοξο, αλλά οφείλεται στο 
ότι η εξίσωση του Barcroft εστιάζεται στο 
πρόβληµα της παροχής και µεταφοράς του Ο2 
στα τριχοειδή των ιστών και όχι στο τι 
συµβαίνει µετά από αυτό το σηµείο: δηλαδή 
στην µεταφορά του Ο2 από τα τριχοειδή στο 
κύτταρο και τα µιτοχόνδριά του. 

Είναι αλήθεια ότι ο όρος "κορεσµός της 
αιµοσφαιρίνης του αρτηριακού αίµατος σε Ο2" 
(SaO2) προσδιορίζει την µεταφορά Ο2 µε τον 
ίδιο τρόπο όπως και η "καρδιακή παροχή" ή η 
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"συγκέντρωση αιµοσφαιρίνης". Όµως η οδη-
γός πίεση για τη διάχυση του Ο2 από τα 
τριχοειδή προς τους ιστούς είναι η PaO2. Έτσι 
γίνεται φανερό ότι η επίπτωση της υποξαιµίας 
είναι διπλή: δεν µειώνει µόνο την παροχή Ο2 
προς τα τριχοειδή µέσω του SaO2, αλλά 
διαταράσσει και την διάχυσή του µέσω των 
κυτταρικών µεµβρανών µέσω της χαµηλής  
PaO2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η  PaO2 στο κυτταρόπλασµα είναι περίπου 3-
10 mmHg, ενώ µέσα στο µιτοχόνδριο είναι 1 
mmHg. Στα τριχοειδή είναι περίπου 40 mmHg 
και αυτή η διαφορά πίεσης (40 – 10 = 30 
mmHg) οδηγεί το Ο2 από τα τριχοειδή στα 
κύτταρα σύµφωνα µε τον νόµο του Fick. Η 
Εικόνα 2 δείχνει την επίπτωση της µείωσης 
της παροχής Ο2 στην δυνατότητα του 
κυττάρου να προσλαµβάνει και να κατα-
ναλώνει Ο2 (VO2) και την διαφορά που 
υφίσταται όταν η µειωµένη παροχή Ο2 είναι 
αποτέλεσµα της αναιµίας, της ισχαιµίας (υπο-
άρδευσης) ή της υποξαιµίας. Φαίνεται καθαρά 
ότι καθώς πέφτει η παροχή Ο2, η κατανάλωση 
Ο2 παραµένει σταθερή µέχρι ένα κρίσιµο 
σηµείο (DO2crit) κάτω από το οποίο η 
πρόσληψη και η χρησιµοποίηση του Ο2 από 
τα κύτταρα µειώνεται αισθητά. Άρα η τιµή 
της DO2crit αντιστοιχεί στο σηµείο έναρξης 
της κυτταρικής υποξίας. Στους φυσιολογικούς 
ιστούς (συνεχείς γραµµές, Εικόνα 2), όταν η 
µειωµένη παροχή Ο2 οφείλεται σε υποξαιµία, 

η κυτταρική υποξία αρχίζει όταν η παροχή Ο2 
µειωθεί κάτω από 0,5 L/min (συνεχές βέλος Β, 
Εικόνα 2). Αντίθετα τα κύτταρα µπορούν να 
ανεχθούν σηµαντικά χαµηλότερες τιµές 
παροχής Ο2 (0,3 L/min) όταν η αιτία είναι η 
αναιµία ή η υπο-άρδευση (συνεχές βέλος Α, 
Εικόνα 2). Με άλλα λόγια τα κύτταρα είναι 
πιο ευπαθή στην υποξαιµική υποξία. 

Μια άλλη σηµαντική παράµετρος της εξίσω-
σης του Fick (νόµοι της διάχυσης των αερίων) 
είναι ότι η διάχυση του Ο2 δεν εξαρτάται 
αποκλειστικά µόνο από την βαθµίδωση της 
µερικής του πίεσης εκατέρωθεν της µεµ-
βράνης αλλά και από την απόσταση που έχει 
να διανύσει (από το τριχοειδές µέχρι το 
κύτταρο). Οι οιδηµατώδεις ιστοί (όπου ο διά-
µεσος ιστός καταλαµβάνει πλέον µεγαλύτερο 
όγκο, αποµακρύνοντας τα κύτταρα από το 
τριχοειδές) αλλά και η «αποστράτευση» των 
τριχοειδών στη διάρκεια του shock (de-
recruitment, καθώς µετά τη διακοπή της κυ-
κλοφορίας σε ένα τριχοειδές, το αµέσως 
επόµενο κοντινότερο και βατό τριχοειδές 
απέχει ήδη περισσότερο από το συνηθισµένο) 
αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
αύξησης της απόστασης µεταξύ του κυττάρου 
και του τροφοφόρου τριχοειδούς. Αυτό εξηγεί 
ίσως και τη µεγέθυνση της διαφοράς (διακε-
κοµµένες γραµµές, Εικόνα 2) µεταξύ αναι-
µικής/ισχαιµικής και υποξαιµικής υποξίας σε 
συνθήκες εκτεταµένου ιστικού οιδήµατος 
(διακεκοµµένα βέλη Α και Β, Εικόνα 2). 

Εικόνα 2. Σχέση παροχής και κατανάλωσης 
Ο2 σε φυσιολογικούς και σε οιδηµατώδεις 
ιστούς. [4] 

 
 

Α 

Β 

 

Ο ρυθµός του αποκορεσµού της αιµοσφαι-
ρίνης κατά την διάρκεια άπνοιας. 
Έχει γίνει αντιληπτό ότι η υποξαιµική υποξία 
είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική σαν αιτία κυτ-
ταρικής υποξίας. Είναι επίσης γνωστό ότι σε 
περιπτώσεις δύσκολου αεραγωγού η συνηθέ-
στερη αιτία υποξαιµίας είναι η απόφραξη του 
αεραγωγού. Άρα είναι πολύ σηµαντικό να 
γνωρίζουµε τους µηχανισµούς µε τους οποίους 
αναπτύσσεται η υποξαιµία και τους παράγο-
ντες που καθορίζουν το ρυθµό ανάπτυξής της. 

 Μόλις εγκατασταθεί η άπνοια (µετά από 
πλήρη απόφραξη του αεραγωγού, ή µετά την 
εισαγωγή στην αναισθησία µε βαρβιτουρικά, 
οπιοειδή και αποκλειστές της νευροµυϊκής 
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αγωγιµότητας, χωρίς δυνατότητα επιτυχούς 
αερισµού και οξυγόνωσης) αρχίζει να µειώ-
νεται η µερική πίεση του Ο2 στη κυψελίδα και 
στα πνευµονικά τριχοειδή. Κατά τη διάρκεια 
της άπνοιας η ανταλλαγή των αερίων (διάχυ-
ση του CO2 και του Ο2 κατά αντίθετη φορά 
σύµφωνα µε την βαθµίδωση των µερικών 

πιέσεών τους) µεταξύ της κυψελίδας και των 
πνευµονικών τριχοειδών δεν είναι γραµµική. 
Επιπλέον, η αύξηση της µερικής πίεσης του 
CO2 (ΡaCO2) και η συνακόλουθη πτώση του 
pH (λόγω της συσσώρευσης του CO2) επι-
φέρουν µετακίνηση της καµπύλης αποδέσµευ-
σης του Ο2 από την αιµοσφαιρίνη, διαταράσ-
σοντας ακόµη περισσότερο την γραµµικό-
τητα. 

Επιπρόσθετα παρατηρείται χρονική υστέρηση 
(όχι σταθερής και προβλέψιµης διάρκειας) 
µεταξύ της µείωσης της PO2 στο αρτηριακό 
αίµα και της αντίστοιχης µείωσης της ΡΟ2 στο 
φλεβικό αίµα. Η Εικόνα 3 αναπαριστά την 
επίπτωση που έχουν έξι διαφορετικές φυσιο-
λογικές διαταραχές στον ρυθµό αποκορεσµού 

του αρτηριακού αίµατος κατά τη διάρκεια 
αποφρακτικής άπνοιας [5]. 

Στο σχήµα 3a φαίνεται ότι ο αποκορεσµός της 
αιµοσφαιρίνης επιταχύνεται όταν οι όγκοι του 
πνεύµονα  (VA) είναι µικροί, όπως συνήθως 
συµβαίνει κατά την αναισθησία και µάλιστα 
σε ύπτια θέση. Στο 3b παρουσιάζεται η 

σηµασία της τιµής της PAO2 
κατά την έναρξη της άπνοιας. 
Εξ' αιτίας της µη γραµµικής 
σχέσης, όσο µικρότερη είναι η 
αρχική τιµή της PAO2 τόσο πιο 
γρήγορα εξελίσσεται η διαδικα-
σία του αποκορεσµού. Αυτή η 
διαπίστωση είναι πολύ σηµαντι-
κή αφού συχνά προηγούνται 
πολλαπλά επεισόδια ατελούς 
απόφραξης του αεραγωγού που 
µειώνουν σηµαντικά την PAO2. 
Στο 3c παρουσιάζεται η σχεδόν 
ασήµαντη επίπτωση του shunt 
στον ρυθµό αποκορεσµού. Ο αυ-
ξηµένος µεταβολικός ρυθµός (πχ 
σήψη ή σηµαντικές από άποψη 
έργου προσπάθειες του ασθενή 
να εισπνεύσει µέσα από τον 
αποφραγµένο αεραγωγό) κατα-
ναλώνει περισσότερο Ο2 και 
επιταχύνει τον αποκορεσµό (3d). 
Στα 3e και 3f αναπαρίστανται οι 
επιπτώσεις της καρδιακής παρο-
χής και της αναιµίας που συνί-
στανται σε αυξηµένο ρυθµό 

αποκορεσµού της αιµοσφαιρίνης όσο µειώ-
νεται η καρδιακή παροχή και η συγκέντρωση 
της αιµοσφαιρίνης. Αυτό συµβαίνει γιατί η 
αιµοσφαιρίνη δρα σαν δεξαµενή Ο2. Έτσι 
λοιπόν κατά της διάρκεια σηµαντικής άπνοιας 
δεν είναι µόνο η υποξαιµική υποξία που 
επιταχύνει τον αποκορεσµό αλλά και η πιθανή 
συνύπαρξη αναιµίας και χαµηλής καρδιακής 
παροχής µεγεθύνουν πολύ επικίνδυνα το 
αποτέλεσµα στον ρυθµό αποκορεσµού.  

Εικόνα 3. Η επίπτωση διαφόρων παραγόντων στο SaO2. [5] 
 
 

 

Επιπλέον, από τα προηγούµενα προκύπτει ότι 
ακόµη και µικρές µεταβολές περισσοτέρων 
του ενός από τους παραπάνω παράγοντες 
έχουν τελικά υπερβολική επίπτωση στο ρυθµό 
αποκορεσµού.  

Υποξαιµία κατά την διάρκεια της αναι-

© 2006 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece     
© 2006 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2006; 4:15-36 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal   
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2006; 4:15-36 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 21

σθησίας. 
Οι περιπτώσεις υποξαιµίας κατά την αναισθη-
σία µπορούν να χωριστούν σε 3 µεγάλες κατη-
γορίες [3]: 

1. Προβλήµατα στην χορήγηση Ο2: Συνήθως 
πρόκειται για αστοχία του αναισθησιολογικού 
µηχανήµατος που οδηγεί σε χορήγηση υποξι-
κού µείγµατος. Ο προσεκτικός προεγχειρη-
τικός έλεγχος του µηχανήµατος και η χρήση 
αναλυτή Ο2 στο εισπνευστικό σκέλος του κυ-
κλώµατος µπορεί να προλάβει αυτό το 
σύµβαµα. Μπορεί βέβαια να εισπνέει ο ασθε-
νής υποξικό µείγµα, αν η χορήγηση αναισθη-
σίας γίνεται σε µεγάλο υψόµετρο (για παρά-
δειγµα σε αεροµεταφορά µε µη συµπιεζόµενο 

θάλαµο επιβατών) µε χορήγηση «ατµοσφαι-
ρικού αέρα». Είναι γνωστό ότι η µερική πίεση 
του Ο2 εξαρτάται άµεσα από τη βαροµετρική 
πίεση της ατµόσφαιρας µε αποτέλεσµα σε 
ύψος 30.000 ποδών (µε βαροµετρική πίεση 
226  mmHg) η PΙO2 να είναι 40 mmHg και η 
PΑO2 να είναι 21 mmHg. 

2. Προβλήµατα στη µεταφορά του Ο2 από τα 
χείλη στους πνεύµονες: Οι αιτίες υποαερισµού 
είναι πάµπολλες αλλά οι συνηθέστερες είναι η 
καταστολή του ΚΝΣ, η απόφραξη του αερα-
γωγού και η απόφραξη του αναπνευστικού 
κυκλώµατος.  

Η αναπνευστική λειτουργία ρυθµίζεται από 
πολύπλοκους µηχανισµούς του ΚΝΣ. Μέσω 

του φρενικού, του πνευµονογαστρικού και των 
µεσοπλεύριων νεύρων «οδηγείται» η ρυθµική 
κίνηση του διαφράγµατος και των µεσο-
πλεύριων µυών. Στον προµήκη οι χηµειο-
ϋποδοχείς του αναπνευστικού κέντρου συλ-
λαµβάνουν ακόµη και απειροελάχιστες µετα-
βολές της µερικής πίεσης του CO2 (PaCO2) 
που είναι ο κύριος δείκτης της επάρκειας του 
αερισµού. 

Ο υποαερισµός οδηγεί σε ταχεία κατανάλωση 
του αποθηκευµένου στην FRC Ο2 και έτσι σε 
µικρό χρονικό διάστηµα µέλλεται να εµφα-
νιστεί και υποξαιµία. Ταυτόχρονα η αύξηση 
της µερικής πίεσης του CO2 προκαλεί πτώση 
της µερικής πίεσης του Ο2 αφού σε κάθε 

χρονική στιγµή οι µερικές πιέσεις όλων των 
αερίων της κυψελίδας (Ο2, CO2, Ν2 και 
υδρατµοί) πρέπει να έχουν άθροισµα ίσο µε 
την βαροµετρική πίεση. Οι χηµειοϋποδοχείς 
του καρωτιδικού σωµατίου ελέγχουν την PaO2 
και διεγείρουν το αναπνευστικό κέντρο ειδικά 
όταν η PaO2 πέσει κάτω από 60 mmHg.  

Εικόνα 4. Α: Σχέση FiO2, κατά λεπτόν αερισµού και PΑΟ2. Β: Επίπτωση του FiO2 
στην PaO2 στα διάφορα επίπεδα shunt [6]. 

Εκείνο που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα είναι 
ότι αν ο ασθενής λαµβάνει ήδη Ο2 σε υψηλή 
συγκέντρωση, τότε η εµφάνιση υποξαιµίας 
είναι µια πολύ όψιµη (για την ακρίβεια 
καταστροφικά καθυστερηµένη) κλινική ένδει-
ξη υποαερισµού. Η Εικόνα 4Α δείχνει πως η 
µερική πίεση του Ο2 στην κυψελίδα διατη-
ρείται για µεγάλο χρονικό διάστηµα µέχρι ο 

Α 
Β

PaO2

FIO2
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κατά λεπτό αερισµός να µειωθεί σε εξαιρετικά 
χαµηλές τιµές, όταν ο ασθενής εισπνέει 
πυκνότητας Ο2 µεγαλύτερη από 30%. Για 
άλλη µία φορά τονίζεται ότι η σφυγµική 
οξυγονοµετρία δεν µπορεί σε καµία περί-
πτωση να αποτελεί monitor επαρκούς αερι-
σµού του ασθενούς. 

3. Προβλήµατα στη µεταφορά του Ο2 από τους 
πνεύµονες στους ιστούς: Κατά την διάρκεια 
της αναισθησίας αυξάνονται σηµαντικά οι 
διαταραχές αερισµού / αιµάτωσης (V/Q). Αν 
και δεν είναι πλήρως διευκρινισµένοι οι 
σχετικοί µηχανισµοί θωρείται ότι υπάρχει 
αναστολή του αντανακλαστικού της υποξικής 
αγγειοσύσπασης της πνευµονικής κυκλοφο-
ρίας από τα πτητικά αναισθητικά. Η µεταβολή 
της θέσης, η µετακίνηση του διαφράγµατος 
και η αύξηση του όγκου αίµατος του θωρα-
κικού κλωβού είναι κάποιοι επιπλέον µηχανι-
σµοί που πιθανά συµβάλλουν στη αύξηση του 
λόγου V/Q. Η διαταραχή της σχέσης V/Q 
προκαλεί υποξαιµία η οποία αναστρέφεται επί 
το πλείστον µε την χορήγηση αυξηµένου 
ποσοστού Ο2. Αυτό το γεγονός διαφοροποιεί 
τις διαταραχές του V/Q από το shunt. Ο όρος 
shunt περιγράφει περιοχές του πνεύµονα που 
αιµατώνονται αλλά δεν αερίζονται (δηλαδή η 
τιµή του V/Q=0), όπως για παράδειγµα συµ-
βαίνει στο ARDS ή τη λοβώδη πνευµονία. 
Όταν το ποσοστό του shunt είναι µεγαλύτερο 
από 30%, η χορήγηση Ο2 δεν µπορεί να εξα-
σφαλίσει ικανοποιητική ΡaO2 (Εικόνα 4Β). 

Σε τέτοιες περιπτώσεις η αύξηση της καρ-
διακής παροχής µπορεί να επιφέρει βελτίωση 
της οξυγόνωσης µε δύο µηχανισµούς: α) η αύ-
ξηση της κατά λεπτό αιµατικής ροής µετα-
φέρει περισσότερο Ο2 και άρα µπορεί να 
οδηγήσει σε αύξηση του περιεχόµενου Ο2 στο 
φλεβικό σκέλος της κυκλοφορίας που αναµι-
γνύεται µε το αρτηριακό αίµα, β) άρδευση 
περιοχών που προηγουµένως δεν αιµατώ-
νονταν.  

Τέλος η προσθήκη ΡΕΕΡ η CPAP µπορεί να 
αυξήσει το ποσοστό των «στρατευµένων» 
κυψελίδων και να µειώσει το ποσοστό του 
shunt. 

Η επίπτωση της προ-οξυγόνωσης. 

Η προ-οξυγόνωση έχει σκοπό να αυξήσει τα 
αποθέµατα Ο2 στο λειτουργικό υπολειπόµενο 
όγκο του πνεύµονα ώστε ο οργανισµός να 
µπορεί να ανεχθεί µεγαλύτερες περιόδους 
άπνοιας πριν εµφανιστεί βαρύς αποκορεσµός 
της αιµοσφαιρίνης [7]. ∆ύο σηµεία είναι ιδιαί-
τερα σηµαντικά στην διαδικασία της προ-
οξυγόνωσης: 

• Χορήγηση 100% Ο2: Πρώτα από όλα απαι-
τείται καλή εφαρµογή της µάσκας προσώπου 
ώστε να αποφεύγεται η είσοδος αέρα από το 
περιβάλλον. Μια τέτοια ανάµειξη µειώνει ση-
µαντικά το ποσοστό του Ο2 στο τελικώς εισπ-
νεόµενο µείγµα. Η καλή εφαρµογή επιβε-
βαιώνεται από την καλή και επαναλαµβα-
νόµενη πλήρωση και κένωση του ασκού. Ας 
θυµόµαστε ότι ο ασκός είναι απαραίτητος στο 
αναισθητικό κύκλωµα γιατί συµπληρώνει τον 
εισπνεόµενο όγκο του ασθενή δεδοµένου ότι η 
εισπνευστική του ροή (περίπου 30 l/min) ξε-
περνά την ροή των φρέσκων αερίων (FGF). 
Ταυτόχρονα η FGF πρέπει να είναι αρκετά 
υψηλή ώστε να αποτρέπει την επανεισπνοή 
όπως συχνά συµβαίνει µε το ανοικτό κύκλωµα 
τύπου Bain. Υπενθυµίζεται επίσης ότι το 
αναισθητικό κύκλωµα έχει ένα σηµαντικό 
περιεχόµενο όγκο από µόνο του ο οποίος 
πρέπει να γεµίζει µε Ο2 κατά την έναρξη της 
διαδικασίας προ-οξυγόνωσης. Άρα η FGF 
είναι προτιµότερο να είναι τουλάχιστον στα 10 
L/min. Αν τελικά το εισπνεόµενο µείγµα 
περιέχει λιγότερο από 100% Ο2, ο χρόνος 
µέχρι τον κρίσιµο αποκορεσµό θα είναι 
µειωµένος. 

• Χρόνος για πλήρη απαζώτωση µε µείγµα 
100% Ο2: Είναι σηµαντικό να γίνει κατανοητό 
ότι η εισπνοή 100% Ο2 δεν αυξάνει σηµαντικά 
το µεταφερόµενο Ο2. Αυτό συµβαίνει γιατί 
στον ατµοσφαιρικό αέρα ο κορεσµός της 
αιµοσφαιρίνης είναι περίπου 98% και σε 
εισπνοή 100% Ο2 θα γίνει 100%. Άρα η 
αύξηση του δεσµευµένου στην αιµοσφαιρίνη 
Ο2 είναι µόνο 2% (O2 cont % = 1,39 x [Hb] x 
SaO2 + 0,03 x PaO2). Αντίστοιχα µικρή είναι 
και η αύξηση του διαλυµένου στο πλάσµα Ο2 
που εξαρτάται από την PaO2. Η σηµαντική 
µεταβολή που επιφέρει η προ-οξυγόνωση είναι 
η αύξηση του αποθηκευµένου Ο2 στους 
πνεύµονες. Η λειτουργική υπολειπόµενη χω-
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ρητικότητα (FRC) είναι περίπου 2500 ml στο 
τέλος µιας ήρεµης εκπνοής. Ο όγκος αυτός 
επηρεάζεται από την θέση του ασθενή ή 
νόσους του πνεύµονα και µειώνεται επίσης 
σηµαντικά σε παχυσαρκία, εγκυµοσύνη και 
διάταση του εντέρου. Η είσοδος του Ο2 στην 
FRC παρουσιάζει εκθετική πρόοδο. Η στα-
θερά χρόνου αυτής της διαδικασίας ορίζεται 
σαν το πηλίκο της FRC µε τον κατά λεπτό 
αερισµό. Αν κατά την εισαγωγή στην αναι-
σθησία, θεωρήσουµε τον κατά λεπτό αερισµό 
ενός ελαφρά κατασταλµένου ασθενή στα 4 
L/min και την FRC στα 2,5 L προκύπτει µια 
τιµή για την σταθερά χρόνου στο 0,625 min. 
Τότε σε διάρκεια µίας σταθεράς χρόνου το 
37% της FRC θα έχει πληρωθεί µε Ο2. Σε 
διάστηµα 2 σταθερών χρόνου (1,25 min) θα 
πληρωθεί το 68% και σε διάρκεια τριών 
σταθερών χρόνου (1,9 min) το 95%, δηλαδή 
θα έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
Άρα είναι λογικό η προ-οξυγόνωση να διαρκεί 
τουλάχιστον 3 σταθερές χρόνου ώστε να 
εξασφαλίζεται το µέγιστο αποτέλεσµα. Αν 
κάποιος ασθενής έχει µικρότερη FRC η 
διαδικασία θα ολοκληρωθεί συντοµότερα, το 
ποσό όµως του αποθηκευµένου Ο2 θα είναι 
µικρότερο. Η αύξηση του κατά λεπτό αερι-
σµού (αν ζητηθεί από τον ασθενή να πάρει 4 – 
8 βαθιές αναπνοές του επιπέδου της ζωτικής 
χωρητικότητας) επιτυγχάνει ταχύτερα το 
µέγιστο αποτέλεσµα και είναι χρήσιµη όταν ο 
διαθέσιµος για προ-οξυγόνωση χρόνος είναι 
περιορισµένος. Όπως είναι αναµενόµενο, η 
χορήγηση οπιοειδών πριν την προ-οξυγόνωση 
επιµηκύνει τον χρόνο που απαιτείται για 
πλήρη «φόρτιση» της FRC µε Ο2, αφού κατα-
στέλλουν το αναπνευστικό κέντρο και µειώ-
νουν τον κατά λεπτό αερισµό [3]. 

Σε κάθε ασθενή βέβαια δεν είναι γνωστή η 
τιµή της FRC την δεδοµένη στιγµή ούτε και η 
πραγµατική τιµή του κατά λεπτό αερισµού 
του. Άρα είναι χρήσιµο να παρακολουθούµε 
τη διαδικασία της απαζώτωσης µε µέτρηση 
του ποσοστού του Ο2 στο τελοεκπνευστικό 
τµήµα του αναπνεόµενου αέρα. Μια τιµή 
FΕO2 της τάξης του 90 – 91% αντιστοιχεί σε 
πλήρη απαζώτωση και σε περισσότερο από 
2000 ml αποθηκευµένου Ο2. Για να είναι 
σωστή µια τέτοια µέτρηση πρέπει να είναι 

καλή η εφαρµογή της µάσκας στο πρόσωπο 
του ασθενή (ώστε να µην εισέρχεται 
ατµοσφαιρικός αέρας) και η ροή του αέρα στο 
σηµείο της δειγµατοληψίας να µην είναι 
αµφίδροµη, να χρησιµοποιείται δηλαδή κυκλι-
κό σύστηµα µε βαλβίδες εισπνοής και εκπνοής 
και όχι ανοικτό σύστηµα τύπου Bain. Έτσι το 
τελικό ποσό του αποθηκευµένου Ο2 ανέρχεται 
(από 1200 ml στον ατµοσφαιρικό αέρα) σε 
3500 ml µε εισπνοή 100% Ο2. 

 

Ο αποκορεσµός της αιµοσφαιρίνης µετά 
από χορήγηση σουκινυλοχολίνης. 
Στον αλγόριθµο αντιµετώπισης του δύσκολου 
αεραγωγού τόσο η Αµερικανική Αναισθησιο-
λογική Εταιρεία όσο και άλλες προτείνουν 
όταν αντιµετωπίζουµε κατάσταση όπου δεν 
µπορούµε να αερίσουµε τον ασθενή ούτε να 
τον διασωληνώσουµε (cannot ventilate cannot 
intubate, CVCI) να προσπαθήσουµε να τον 
αφυπνίσουµε ώστε να ανακτήσει αυτόµατη 
αναπνοή και έλεγχο της βατότητας του 
αεραγωγού. Αυτό βέβαια συνεπάγεται αυτό-
µατη αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλει-
σµού και άρση της καταστολής που προκα-
λούν τα οπιοειδή και οι υπνωτικοί παράγοντες 
που έχουν χορηγηθεί κατά την εισαγωγή στην 
αναισθησία.  

∆υστυχώς κλινικές µελέτες έχουν αποδείξει 
ότι στον χρόνο που απαιτείται για την 
ανάνηψη της νευροµυϊκής αγωγιµότητας µετά 
από 1 mg/kg σουκινυλοχιλίνη θα έχει επέλθει 
βαρύτατος αποκορεσµός της αιµοσφαιρίνης 
ακόµη και σε έναν µη παχύσαρκο, υγιή, 
ενήλικα οργανισµό. Υπολογίστηκε (Εικόνα 5) 
λοιπόν ότι χρειάζονται κατά µέσο όρο 10,2 
min µέχρι να έχουµε ανάνηψη του Τ1 στο 90% 
(όριο ασφάλειας όταν συνοδεύεται και από 
75% ανάνηψη του TOF). Μέχρι τότε όµως ο 
κορεσµός της αιµοσφαιρίνης (µε την προϋπό-
θεση ότι έχει προηγηθεί επαρκής προ-
οξυγόνωση ώστε να επιτευχθεί SaO2 100%) θα 
είναι κάτω από 60%, δηλαδή η PaO2 κάτω από 
30 mmHg [8]. 

 

Το καρδιαγγειακό σύστηµα στην υποξία 
κατά την άπνοια. 
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Στη γενικότερη διαταραχή της φυσιολογίας 
που παρατηρείται κατά την διάρκεια της 
άπνοιας συµµετέχει βέβαια και το καρδιαγ-
γειακό σύστηµα. Σε ιστικό επίπεδο, η υποξία 
προκαλεί αγγειοδιαστολή στη συστηµατική 
κυκλοφορία και αγγειοσύσπαση στη πνευµο-
νική κυκλοφορία [9]. Είναι όµως γνωστό ότι 
σε ανθρώπους και πειραµατόζωα, η αιφνίδια 
υποξαιµία ακολουθείται από σύντοµη µεν 
αλλά σηµαντική συστηµατική και πνευµονική 
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παράταση της υποξίας, µειώθηκε σε σχέση µε 
τα επίπεδα πριν τη δοκιµασία και συνέχισε να 
παραµένει σχετικά µειωµένη κατά τη δια-
δικασία επανέναρξης του αερισµού και της 
οξυγόνωσης των πειραµατόζωων. Παράλληλα 
εµφανίστηκε µέτρια βραδυκαρδία κατά την 
άπνοια και υποξία. Η υπέρταση της πρώιµης 
υποξικής φάσης µπορούσε να αναστραφεί µε 
χορήγηση προπρανολόλης, να επιταθεί µε 
χορήγηση φεντολαµίνης και να µην επη-

 

© 20
© 20
Εικόνα 5. Οι καµπύλες µείωσης του SaO2 σε άπνοια από σουκινυλοχολίνη. [8]
 

ρταση [9]. Η συστηµατική υπέρταση οφεί-
αι µάλλον σε πρόσκαιρη ινότροπη δράση 
ι σε ορισµένες περιπτώσεις σε συνδυασµό 
σηµαντική αύξηση του µεταφορτίου της 
στεράς κοιλίας. Σε πειραµατικό µοντέλο 
σοµοίωσης της αιφνίδιας υποξίας 20 µόνο 
τερολέπτων (µε όσους περιορισµούς συνε-
γεται µια εργαστηριακή µελέτη) παρατη-
ηκε διφασική διακύµανση της αρτηριακής 
σης [10]. Η συστηµατική αρτηριακή πίεση 
ήθηκε αρχικά αλλά στην συνέχεια, µε τη 

ρεαστεί καθόλου από τη χορήγηση ατροπίνης. 
Αυτό υποδηλώνει ότι η υπέρταση οφείλεται σε 
διέγερση των β αδρενεργικών υποδοχέων. Η 
ανάλυση κατά Fourier της διακύµανσης της 
αρτηριακής πίεσης επιβεβαίωσε τη διέγερση 
του συµπαθητικού συστήµατος κατά τη φάση 
της υπέρτασης. Η φεντολαµίνη επίσης µπο-
ρούσε να αναστείλει τη υπόταση της όψιµης 
απνοϊκής φάσης και της φάσης επανέναρξης 
του αερισµού. Έτσι συµπεραίνεται ότι η 
υποτασική αντίδραση οφείλεται είτε σε απο-
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τυχία των αδρενεργικών υποδοχέων να απα-
ντήσουν στη συµπαθητική διέγερση είτε σε 
εκλεκτική ή επικρατούσα διέγερση των α2 
αδρενεργικών υποδοχέων του Κ.Ν.Σ. 

Πρέπει βέβαια να λάβει κανείς υπ’ όψη ότι η 
αντανακλαστική ρύθµιση του παρασυµπα-
θητικού τόνου από τους χηµειοϋποδοχείς του 
καρωτιδικού βολβού όπως και η επίπτωση της 
κίνησης του θωρακικού τοιχώµατος και του 
βρογχικού δένδρου κατά την φυσιολογική 
αναπνοή στον συµπαθητικό τόνο πιθανότατα 
έχουν σηµαντικότατη επίπτωση στις υπό 
µελέτη µεταβολές του καρδιαγγειακού συστή-
µατος. 

Κατά τη φυσιολογική αναπνοή παρατηρείται 
µηχανική αύξηση του προφορτίου της καρδιάς 
αφού η αρνητική ενδοπνευµονική πίεση 
αναρροφά κάποια ποσότητα αίµατος από τις 
κοίλες φλέβες και αυξάνει τη φλεβική 
επιστροφή προς τη δεξιά καρδιά. Κατά τη 
εκπνοή επικρατούν πιο θετικές πιέσεις που 
εξουδετερώνουν την προαναφερθείσα αύξηση 
της φλεβικής επιστροφής. Αυτή η παροδική 
αύξηση του όγκου του δεξιού κόλπου κινη-
τοποιεί το αντανακλαστικό του Bainbridge και 
οδηγεί σε πρόσκαιρη αύξηση του καρδιακού 
ρυθµού και της συσταλτικότητας του µυο-
καρδίου, πιθανώς µε σκοπό να αποφευχθεί η 
συµφόρηση της πνευµονικής κυκλοφορίας. Το 
κύκλωµα λειτουργεί µε προσαγωγές ίνες προς 
τον προµήκη από τον δεξιό κόλπο και την 
πνευµονική αρτηρία µέσα από το πνευµο-
νογαστρικό νεύρο και επιστροφή του σήµατος 
από τον προµήκη µέσω του πνευµονογα-
στρικού αλλά και των συµπαθητικών γαγ-
γλίων του νωτιαίου µυελού (κυρίως του 
καρδιοεπιταχυντικού πυρήνα Θ1-4). Είναι πά-
ντως γνωστό ότι οι υποδοχείς χαµηλής πίεσης 
του δεξιού κόλπου και της πνευµονικής 
αρτηρίας έχουν σκοπό να περιορίζουν την 
αύξηση της αρτηριακής πίεσης όταν αυξά-
νεται περιοδικά ο όγκος αίµατος στην δεξιά 
κυκλοφορία, όπως συµβαίνει κατά τη φυσιο-
λογική αναπνοή. 

Σε παρατεταµένη υποξία, όταν πια τα κύτταρα 
των αγγειοκινητικών κέντρων του προµήκη 
υφίστανται τις µεταβολικές συνέπειες της 
έλλειψης Ο2, παρατηρείται κατάρρευση του 
αυτορρυθµιστικού µηχανισµού της αρτηρια-

κής πίεσης και εµφανίζεται βαρύτατη υπόταση 
οφειλόµενη πλέον σε αγγειοκινητική κατάρ-
ρευση κεντρικής αιτιολογίας [11]. 

Προφανώς ή όλη διαδικασία της ρύθµισης του 
αναπνευστικού κύκλου µέσω των αναπνευ-
στικών κέντρων της κοιλιακής ή και της 
ραχιαίας µοίρας του προµήκη δεν έχουν καµία 
συµβολή στις περιπτώσεις άπνοιας που 
εξετάζουµε, αφού στον ασθενή υπό αναισθη-
σία και µυοχάλαση δεν παρατηρείται καµία 
δραστηριότητα των αναπνευστικών µυών [12]. 

Οι χηµειοϋποδοχείς έχουν σηµαντικό ρόλο 
στη ρύθµιση της συµπαθητικής διέγερσης 
[13]. Οι περιφερικοί χηµειοϋποδοχείς εδρά-
ζονται στα καρωτιδικά σωµάτια και απαντούν 
κυρίως στην υποξαιµία. Οι κεντρικοί βρίσκο-
νται στο στέλεχος και απαντούν στην υπερ-
καπνία. Η διέγερση και των δύο προκαλεί 
υπέρπνοια και συµπαθητική διέγερση. Κατά 
την άπνοια, όταν δεν υπάρχει η επίπτωση των 
µηχανοϋποδοχέων του θωρακικού κλωβού, 
επιτείνεται η συµπαθητική διέγερση από την 
υποξία και την υπερκαπνία και µάλιστα κατά 
µείζονα λόγο η διέγερση που προκαλείται από 
τους περιφερικούς χηµειοϋποδοχείς της υπο-
ξαιµίας. 

Οι τασεοϋποδοχείς που ρυθµίζουν την αρτη-
ριακή πίεση επιδρούν κατασταλτικά στην 
διεγερσιµότητα κυρίως των περιφερικών χη-
µειοϋποδοχέων [13]. Σε υπερτασικούς ασθε-
νείς η συµπαθητική απάντηση κατά την 
άπνοια και την υποξία είναι σηµαντικά µεγα-
λύτερη σε σχέση µε τους νορµοτασικούς 
ανθρώπους. Αυτή η απάντηση αποδίδεται 
µάλλον στη διαταραγµένη λειτουργικότητα 
των τασεοϋποδοχέων στους υπερτασικούς 
ασθενείς και αναστρέφεται µε χορήγηση Ο2. 
Παρατηρείται επίσης σε ασθενείς µε υπνική 
άπνοια. Αντίθετα σε εκείνους µε καρδιακή 
ανεπάρκεια, παρατηρείται υπερβολική απά-
ντηση των κεντρικών χηµειοϋποδοχέων (του 
CO2). Έτσι σε αυτούς τους ασθενείς η χορή-
γηση Ο2 δεν µειώνει την συµπαθητική δρα-
στηριότητα. 

Η κινητοποίηση του παρασυµπαθητικού συ-
στήµατος από αντανακλαστικά τόξα που 
εµπλέκουν τους χηµειοϋποδοχείς έχει µελε-
τηθεί αρκετά [14]. Σε αιφνίδια υποξία παρα-
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τηρείται λοιπόν αύξηση του κατά λεπτό 
αερισµού, εκλεκτική αγγειοσύσπαση µέσω 
του συµπαθητικού συστήµατος και βραδυ-
καρδία που εκδηλώνεται µέσω δράσης του 
παρασυµπαθητικού συστήµατος. Στον άνθρω-
πο που δεν έχει υποστεί κάποια φαρµακευτική 
παρέµβαση, η υποξία τελικά εκδηλώνεται µε 
υπέρπνοια και ταχυκαρδία. Παράλληλα 
παρατηρείται εκλεκτική αγγειοδιαστολή στα 
στεφανιαία αγγεία (µε χολινεργική δράση) και 
στα αγγεία του δέρµατος (µη χολινεργική 
δράση) και µη νευρογενούς αιτιολογίας 
αγγειοδιαστολή στα εγκεφαλικά αγγεία 
[15,16]. Ταυτόχρονα, για να τροφοδοτήσει 
την προαναφερθείσα αγγειοδιαστολή, εξοικο-
νοµείται ποσοστό της αιµατικής ροής µε 
αγγειοσύσπαση στη σπλαχνική κυκλοφορία, 
στους νεφρούς και το µυϊκό ιστό. Το 
αναµενόµενο θα ήταν συστηµατική αγγειο-
διαστολή λόγω της υποξίας των ιστών σε όλα 
τα αγγειακά δίκτυα αλλά υπερισχύει η 
εκλεκτική συµπαθητική δράση. 

Η αναµενόµενη, παρασυµπαθητικής προέλευ-
σης, βραδυκαρδία δεν εκδηλώνεται παρά 
µόνον όταν η υποξία συνοδεύεται και από 
άπνοια [17]. Αυτή η διαφορά στην χρονό-
τροπη συµπαθητική απάντηση προκύπτει από 
αναστολή του ραχιαίου κινητικού πυρήνα του 
παρασυµπαθητικού από εισερχόµενες ώσεις 
από το εισπνευστικό κέντρο του προµήκη και 
τους υποδοχείς διάτασης (stretch receptors) 
του θωρακικού κλωβού [18]. Επιπλέον η 
άπνοια επιτείνει και την προαναφερθείσα 
εκλεκτική αγγειοδιαστολή στη στεφανιαία και 
εγκεφαλική κυκλοφορία και την αντιρροπι-
στική αγγειοσύσπαση του υπόλοιπου αγγεια-
κού δένδρου [19, 20]. 

Μια µελέτη σε υγιείς εθελοντές που προχώ-
ρησαν σε ηθεληµένη άπνοια (κράτηµα ανα-
πνοής) σε περιβάλλον φυσιολογικού FiO2, 
υποξίας και υπεροξίας έδωσε σηµαντικά απο-
τελέσµατα [21]. Η άπνοια συνεπάγεται αύξη-
ση των περιφερικών αντιστάσεων και της 
αρτηριακής πίεσης. Αυτές οι µεταβολές συνο-
δεύονται από σηµαντική αύξηση του συµπα-
θητικού τόνου προς το αγγειακό δένδρο των 
σκελετικών µυών. Η συνύπαρξη υποξίας (µε 
τιµές SpO2 έως και 65% για διάρκεια κατά 
µέσο όρο 16 δευτερολέπτων) επιτείνει δραµα-

τικά τις παραπάνω µεταβολές και επιπρο-
σθέτει την εµφάνιση βραδυκαρδίας. Όταν 
χορηγήθηκε Ο2 και οι εθελοντές πέρασαν σε 
υπεροξία (είτε ήταν σε άπνοια είτε όχι), η 
συµπαθητική διέγερση υποχώρησε άµεσα και 
η καρδιακή συχνότητα αυξήθηκε σε όλες τις 
δοκιµασίες. Πιθανότατα λόγω υστέρησης στην 
αγγειοσυσπαστική δράση, η µέγιστη υπέρταση 
εµφανίστηκε αµέσως µετά την άρση της 
άπνοιας και της υποξίας. Η παρούσα µελέτη 
έδωσε την ευκαιρία να µελετηθούν οι επιπτώ-
σεις της υποξίας χωρίς να παρεµβάλλονται οι 
παράγοντες των περιοδικών µεταβολών της 
ενδοθωρακικής πίεσης και της διαδικασίας της 
αφύπνισης (όπως συµβαίνει σε µελέτες σε 
ασθενείς µε υπνική άπνοια). Επιπλέον επειδή 
η διάρκεια της άπνοιας δεν ήταν µεγάλη, 
πιθανότατα απαλείφθηκαν οι επιπτώσεις της 
αύξησης του CO2 στο αρτηριακό αίµα. Πιθα-
νότατα η επίταση των µεταβολών στο συµπα-
θητικό τόνο και τις καρδιαγγειακές απαντή-
σεις στην υποξία, οφείλεται στη διέγερση των 
χηµειοϋποδοχέων από την υποξαιµία. Βέβαια 
δεν µπορεί να αποκλειστεί η συµµετοχή 
τοπικών παραγόντων (µυογενής απάντηση – 
myogenic response) στην τροποποίηση της 
συµπαθητικής απάντησης. 

Πολλαπλοί άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την 
παραπάνω συµπεριφορά του αυτόνοµου νευρι-
κού συστήµατος. Η συνοδός υπερκαπνία και η 
οξέωση, όταν ενσκήψουν επιτείνουν την υπέρ-
πνοια και την συµπαθητική διέγερση κατά την 
υποξία και πιθανά την υπερτασική απάντηση 
κατά την άπνοια [19,22]. Είναι επίσης πιθα-
νόν ότι επιτείνουν και την βαγοτονική βραδυ-
καρδία στην άπνοια. 

Στους ανθρώπους η ενεργοποίηση των τασεο-
ϋποδοχέων που ρυθµίζουν αντανακλαστικά 
την συστηµατική αρτηριακή πίεση, αναστρέ-
φει την συµπαθητική απάντηση στην υποξία 
όχι όµως και στην υπερκαπνία. Ταυτόχρονα 
υπάρχουν ενδείξεις ότι απαλείφει και τη βαγο-
τονική βραδυκαρδία της άπνοιας [23]. Πιθανό-
τατα λοιπόν τα αντανακλαστικά τόξα ρύθµι-
σης της αρτηριακής πίεσης αναστέλλουν τόσο 
την συµπαθητική όσο και την παρασυµπα-
θητική απάντηση στην υποξία. Σε µελέτες σε 
πειραµατόζωα (σκύλους και πιθήκους) απο-
δεικνύεται ότι η ταυτόχρονη διέγερση των 
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χηµειοϋποδοχέων από την υποξία και του άνω 
λαρυγγικού νεύρου από τους χειρισµούς στην 
τραχεία προκαλούν εντονότατη περιφερική 
αγγειοσύσπαση και βραδυκαρδία [24, 25].  

Τέλος, παραµένει εν πολλοίς άγνωστη η 
επίπτωση των διάφορων αναισθητικών (ενδο-
φλέβιων και εισπνεόµενων), των οπιοειδών 
και των ανταγωνιστών των νικοτινικών και 
των µουσκαρινικών υποδοχέων (µη αποπο-
λωτικών και αποπολωτικών µυοχαλαρωτικών 
παραγόντων) στις παραπάνω διεργασίες. 

 

Εικόνα 6. Συσχέτιση του διαστήµατος RR του 
ΗΚΓ και του διορθωµένου για την καρδιακή 
συχνότητα QTc µε την υποξία[26] 
Σε άλλη µελέτη σε υγιείς ανθρώπους, µετρή-
θηκε στατιστικά σηµαντική βράχυνση του 
διαστήµατος QT του ΗΚΓ και παράταση του 
διορθωµένου για την καρδιακή συχνότητα 
QTc κατά την έκθεση στην υποξία [26]. Συνο-
λικά διαπιστώθηκε αύξηση του λόγου QT/RR 
κατά την υποξία και σηµαντική βύθισή του 
κατά την ανάνηψη. Η διφασική ανάλυση της 
καρδιακής συχνότητας (spectral analysis) 
έδειξε σηµαντική αύξηση του συµπαθητικού 
τόνου κατά την διάρκεια της υποξίας και της 
συνοδού ταχυκαρδίας και υποχώρηση του 
παρασυµπαθητικού τόνου. Η παράταση αυτή 
του QTc υποδηλώνει σηµαντική επιµήκυνση 
του χρόνου επαναπόλωσης των κοιλιών και 
είναι γνωστό ότι προδιαθέτει στη γένεση 
απειλητικών για τη ζωή αρρυθµιών. Αξιοση-
µείωτη είναι η παρατήρηση ότι η παράταση 
του QTc συσχετίζονταν σηµαντικά µε τον 
βαθµό της υποξίας (Εικόνα 6). Πιθανώς τέ-
τοιες µεταβολές να αποτελούν πολύ σηµα-
ντικό παράγοντα κινδύνου ιδιαίτερα σε ασθε-
νείς µε στεφανιαία νόσο, καρδιακή ανεπάρ-
κεια και COPD που είναι γνωστό ότι έχουν 
αυξηµένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου από 
αρρυθµίες. 

Το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα στην υποξία 
κατά την άπνοια. 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά την υποξία 
παρατηρείται αγγειοδιαστολή στην εγκεφα-
λική κυκλοφορία και αύξηση της αιµατικής 
ροής. Αυτό προφανώς ανταποκρίνεται στην 
ανάγκη για αύξηση της παροχής Ο2 στον 
υποξικό εγκεφαλικό ιστό. Σε υγιείς εθελοντές 
µετρήθηκε ότι σε  υποξία που αντιστοιχεί σε 
SpO2 = 80% η αιµατική ροή στον εγκέφαλο 
αυξήθηκε σε ποσοστό 15% σε σχέση µε 
εκείνη κατά τη φυσιολογική οξυγόνωση και οι 
αγγειακές αντιστάσεις της εγκεφαλικής κυκλο-
φορίας µειώθηκαν κατά 17% [27]. Η αγγειο-
διαστολή αυτή φαίνεται να εξαρτάται από ΝΟ 
καθώς απαλείφεται πλήρως µε τη χορήγηση 
αναστολέων της συνθάσης του ΝΟ (L-
NΜΜA) (Εικόνα 7). Σε άλλη µελέτη µάλιστα 
διαπιστώνεται γραµµική αρνητική συσχέτιση 
ανάµεσα στη τιµή του CBF και του SaO2 [28].  

Υπάρχουν αναφορές ότι η αύξηση του CBF 
σαν απάντηση στην υποξία εξαφανίζεται ή και 
αναστρέφεται (µείωση του CBF σε σχέση µε 
την τιµή ελέγχου) στη διάρκεια του φυσικού 
ύπνου σε φάση 3/4NREM [29]. Στη φάση 
αυτή είναι γνωστό ότι η CBF έχει την 
χαµηλότερη τιµή σε σχέση µε όλα τα στάδια 
του φυσικού ύπνου. Στη µελέτη αυτή το 
τελοεκπνευστικό CO2 διατηρήθηκε σταθερό 
παρά τον υπεραερισµό που εκδηλώθηκε µε 
την υποξία. Κατ’ αρχήν η αντίδραση αυτή 
αποδόθηκε στο µειωµένα επίπεδα NO τόσο 
στο ενδοθήλιο των αγγείων όσο και στους 
νευρώνες, όπως µετρήθηκαν σε άλλες µελέτες 
κατά τη φάση του ύπνου [30].  

Κατά την εγρήγορση η υπέρπνοια που 
προκαλείται από την υποξία, µειώνει την 
υπεζωκοτική και άρα και την ενδοπνευµονική 
πίεση σηµαντικά ώστε να µειώνεται η κεντρι-
κή φλεβική πίεση που µεταδίδεται προς τις 

© 2006 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece     
© 2006 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2006; 4:15-36 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal   
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2006; 4:15-36 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 28

σφαγίτιδες φλέβες. Έτσι αυξάνεται η βαθµί-
δωση πιέσεων και άρα η πίεση διήθησης στον 
εγκεφαλικό ιστό και άρα και η CBF. Αντίθετα 
στον ύπνο η αντίδραση υπεραερισµού µε την 
υποξία είναι µικρότερη και άρα δεν επι-
τυγχάνεται η περιγραφείσα ευεργετική επί-
πτωση στη CBF. Η διαφορά όµως στη απά-
ντηση υπεραερισµού µεταξύ εγρήγορσης και 
ύπνου, δεν είναι τόσο µεγάλη ώστε να 
προσδίδει πρωτεύοντα ρόλο σε αυτόν τον 
µηχανισµό. 

Φαίνεται να είναι πιο ισχυρή η εξής εξήγηση: 
η υποξία προκαλεί σηµαντική αύξηση των 
πιέσεων της πνευµονικής κυκλοφορίας. Αυτή 
η µεταβολή επιφέρει σηµαντική επιβάρυνση 
της δεξιάς κοιλίας µε αποτέλεσµα την 
µετάδοση αξιόλογης αύξησης των πιέσεων 
προς τις σφαγίτιδες φλέβες. Αυτό περιορίζει 
σηµαντικά την πίεση διήθησης στην εγκε-
φαλική κυκλοφορία και σε συνδυασµό µε την 
έλλειψη ΝΟ κατά τον φυσικό ύπνο πιθανώς 
εξηγεί την µείωση της CBF κατά την εµ-
φάνιση της υποξίας [29]. 

Τραυµατική βλάβη του εγκεφάλου και 
κυτταρική ισχαιµία / υποξία 

Μια συνηθισµένη περίπτωση δύσκολου αερα-
γωγού είναι ο ασθενής µε γναθοπροσωπικές 
κακώσεις που σχεδόν πάντα συνοδεύεται από 
άλλοτε άλλης βαρύτητας κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση. Αυτή µπορεί να είναι είτε αιµάτωµα 
(υποσκληρίδιο, επισκληρίδιο ή και συνδυα-
σµός των δύο, µονήρη ή πολλαπλά) ή αξονική 
βλάβη. Μελέτες σε τέτοιους ασθενείς έδειξαν 
ότι σηµαντικό ποσοστό της διαταραχής της 
αιµάτωσης του εγκεφάλου πιθανότατα να 
οφείλεται σε απόφραξη της µικροκυκλοφο-
ρίας και περιτριχοειδικό οίδηµα. Η πρώτη 
βλάβη επιπροσθέτει την διαδικασία της 
ισχαιµικής υποξίας ενώ η δεύτερη αυξάνει τα 
εµπόδια στη διάχυση του Ο2 από τα τριχοειδή 
προς τα κύτταρα επιδεινώνοντας δραµατικά 
την ταχύτητα της ενεργειακής κατάρρευσης 
του κυττάρου. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι ήδη 
τραυµατισµένες περιοχές του εγκεφάλου 
αδυνατούν να αυξήσουν το ποσοστό από-
σπασης του Ο2 (OEF, Oxygen Extraction 
Fraction) τόσο σε νορµοκαπνία όσο και σε 
υποκαπνία και άρα η οξυγόνωση των εγκε-
φαλικών κυττάρων µπορεί να βρεθεί σε 

ασυµβίβαστα µε την επιβίωσή τους επίπεδα, 
όταν επιχειρείται µείωση της ενδοκράνιας 
πίεσης µε εφαρµογή υποκαπνίας [31]. 

 

Εικόνα 7. Εκατοστιαία µεταβολή των 
εγκεφαλικών αγγειακών αντιστάσεων, 
της εγκεφαλικής αιµατικής ροής, της 
καρδιακής συχνότητας και της µέσης 
αρτηριακής πίεσης κατά την υποξία σε 
υγιείς εθελοντές. [27] 

Οι τελικοί µηχανισµοί της κυτταρικής υπο-
ξίας: Κατάργηση του διαµεµβρανικού δυνα-
µικού και κυτταρικός θάνατος. 
Η µερική πίεση του Ο2 στο φλεβικό αίµα 
αντιστοιχεί καλύτερα στην τιµή της µερικής 
πίεσης στα τριχοειδή και στους ιστούς του 
σώµατος από ότι η µερική του πίεση στο 
αρτηριακό αίµα. Ο όρος «φλεβικό αίµα» µπο-
ρεί να αναφέρεται είτε στο µικτό φλεβικό αίµα 
είτε ειδικότερα στην φλεβική απορροή κά-
ποιου συγκεκριµένου οργάνου (πχ την έσω 
σφαγίτιδα φλέβα για την παρακολούθηση της 
οξυγόνωσης ενός εγκεφαλικού ηµισφαιρίου). 
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Κλινικά και πειραµατικά δεδοµένα αποδει-
κνύουν ότι επέρχεται απώλεια της συνείδησης 
όταν η µερική πίεση του Ο2 στο αίµα της 
σφαγίτιδας φλέβας (άρα και στον εγκεφαλικό 
ιστό) µειωθεί κάτω από 20 mmHg. Με δεδο-
µένο ότι η µερική πίεση του Ο2 στα τριχοειδή 
είναι φυσιολογικά 40 mmHg και µέσα στο 
κυτταρόπλασµα 3 – 10 mmΗg (1 mmHg µέσα 
στα µιτοχόνδρια) είναι επόµενο σε αυτό το 
επίπεδο ιστικής υποξίας να επέλθει ενερ-
γειακή κατάρρευση του µιτοχονδρίου και 
κατά συνέπεια και των κυτταρικών µεµ-
βρανών.  

Τα ζώντα κύτταρα γενικά χαρακτηρίζονται 
από την ικανότητά τους να διατηρούν το 
διαµεµβρανικό δυναµικό τους (δυναµικό ηρε-
µίας) ενώ στα νεκρά κύτταρα δεν παρα-
τηρείται τέτοιο δυναµικό ηρεµίας. Η επίπτωση 
της ανοξίας στο διαµεµβρανικό δυναµικό 
εξαρτάται από το είδος της ανοξικής προ-
σβολής. Στην ισχαιµική προσβολή (διακοπή 
της κυκλοφορίας σε κάποιο αγγείο από θρόµ-
βωση ή εµβολή) ο αιµατούµενος ιστός στερεί-
ται αιφνίδια τόσο του Ο2 όσο και της αιµατι-
κής ροής. Αντίθετα στην απόφραξη του αερα-
γωγού οι ιστοί στερούνται Ο2 όχι όµως και 
την καρδιακή παροχή. Έτσι συνεχίζεται η 
παροχή γλυκόζης στους ανοξικούς ιστούς και 
αυτό έχει πολύ πιο δυσµενή επίπτωση. 

Η διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής 
διεκπεραιώνεται στα µιτοχόνδρια όπου µε την 
βοήθεια των ενζύµων της αναπνευστικής 
αλυσίδας, µεταφέρονται ηλεκτρόνια από το 
NADH και εµπλουτίζουν το µοριακό οξυγόνο 
(Ο2

-). 

Αυτά τα ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας, καθώς 
διέρχονται από την αναπνευστική αλυσίδα 
(διάταξη µε γραµµικά µειούµενη ενεργειακή 
κατάσταση) αποδίδουν υδρογονοκατιόντα στο 
διαµεµβρανικό διάστηµα (µεταξύ της εξωτε-
ρικής και της εσωτερικής µεµβράνης των 
µιτοχονδρίων) και δηµιουργούν διαφορά δυ-
ναµικού (ροή ηλεκτρονίων µε την µορφή 
υδρογονοκατιόντων). Τα εισερχόµενα (µε τη 
βοήθεια της συνθάσης του ΑΤΡ) ηλεκτρόνια 
«εµπλουτίζουν» το ADP, που βρίσκεται ήδη 
µέσα στο υπόστρωµα σαν προϊόν του µετα-
βολισµού και επιτρέπουν την σύνδεση άλλης 

µιας φωσφορικής ρίζας και την δηµιουργία 
ενός µορίου  ΑΤΡ. 

Το ΑΤΡ αποτελεί την καθολική πηγή 
ενέργειας σε όλες τις βιολογικές διαδικασίες. 
Αν οι παραπάνω διαδικασίες δεν µπορούν να 
ολοκληρωθούν, τότε κυριολεκτικά καταρρέει 
όλη η ενδοκυττάρια διαδικασία ανταλλαγής 
ενέργειας και εµφανίζεται η κυτταρική υποξία. 

Η ανθεκτικότητα των ιστών στην υποξία είναι 
διαφορετική. Οι νευρώνες του εγκεφαλικού 
φλοιού είναι οι πλέον ευαίσθητοι και µαζί µε 
τα κύτταρα του µυοκαρδίου οι πιο σηµαντικοί. 
Οι ανάγκες του µυοκαρδίου για συνεχή 
παροχή ΑΤΡ είναι ιδιαίτερα έντονες σε σχέση 
µε άλλα όργανα λόγω της συνεχούς µηχανικής 
του λειτουργίας. Για το λόγο αυτό τα καρδιο-
µυοκύτταρα έχουν πολύ µεγαλύτερο αριθµό 
µιτοχονδρίων. Το ιδιαίτερο αυτό χαρακτη-
ριστικό καθιστά τον καρδιακό ιστό πολύ 
απαιτητικό σε συνεχή παροχή Ο2 και ιδιαίτερα 
ευάλωτο στις επιπτώσεις της υποξίας, καθώς 
αδυνατεί να ολοκληρώσει την βηµατοδοτική – 
ηλεκτρική και µηχανική του δραστηριότητα. 
Η υποξία αρχικά διακόπτει την ειδική κυτ-
ταρική λειτουργία και στην προκείµενη περί-
πτωση (καρδιοµυοκύτταρα και νευρώνες) την 
ηλεκτρική τους δραστηριότητα. Για κάποιο 
χρονικό διάστηµα η ακεραιότητα του κυττά-
ρου διατηρείται όπως επίσης και η βιωσι-
µότητά του. Αν αναστραφεί η υποξία, ή λει-
τουργία του κυττάρου επανέρχεται στα 
φυσιολογικά επίπεδα. Αν όµως η υποξία 
παραταθεί τότε καταστρέφεται ποικιλότροπα η 
κυτταρική υποδοµή και επέρχεται ο κυττα-
ρικός θάνατος µέσα από πολύπλοκους και 
ανατροφοδοτούµενους µηχανισµούς. Η χρονι-
κή διάρκεια αυτών των διαδικασιών ποικίλει 
και εξαρτάται από τον ιστό, τον µεταβολικό 
ρυθµό, την αιµάτωσή του και πολλούς άλλους 
παράγοντες. Για ορισµένους νευρώνες µπορεί 
να ολοκληρωθεί και µέσα σε 4 min. Το 
χρονικό διάστηµα επιβίωσης είναι µικρότερο 
(1 - 4 min) για τους νευρώνες που υφίστανται 
ισχαιµική υποξία (υπο-άρδευση) και µάλιστα 
υπό συνθήκες υπεργλυκαιµίας και αυξηµένης 
θερµοκρασίας. Σε συνθήκες υποξαιµικής υπο-
ξίας µε διατήρηση της αιµατικής ροής και 
ευγλυκαιµίας η διαδικασία µπορεί να κρατή-
σει από 4 - 15 min και εξαρτάται από την 
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ένταση και την αιφνίδια ή όχι εισβολή της 
διαταραχής. 

Η ισχαιµική και υποξαιµική υποξία σε 
κυτταρικό επίπεδο [32] 

Η ισχαιµία συνεπάγεται πάντα και κυτταρική 
υποξία. Στην αντίθετη όµως περίπτωση, η 
κυτταρική υποξία δεν οφείλεται οπωσδήποτε 
σε ισχαιµική διαταραχή. Όπως σε περιπτώσεις 
σηµαντικής καθυστέρησης στον αερισµό και 
την οξυγόνωση του ασθενή εξαιτίας δύσκολου 
αεραγωγού, όπου σταδιακά µειώνεται η PaO2 
στο αίµα αλλά δεν µειώνεται (αντίθετα, 
µάλλον αυξάνει λόγω συµπαθητικού ερεθι-
σµού) η αιµάτωση των ζωτικών οργάνων του 
σώµατος. Σε αυτή την περίπτωση ο κυττα-
ρικός µεταβολισµός στερείται Ο2 και έτσι 
αδυνατεί να συντηρήσει το αερόβιο σκέλος 
του. ∆εν στερείται όµως των άλλων θρεπτι-
κών υποστρωµάτων του (γλυκόζη, λιπαρά 
οξέα) και έτσι εκτρέπεται εύκολα στην 
αναερόβια (γλυκολυτική) οδό. Στην ισχαιµική 
βλάβη, όταν πρόκειται για πλήρη διακοπή της 
κυκλοφορίας, διακόπτονται ταυτόχρονα η 
παροχή Ο2 και άλλων υποστρωµάτων. Όταν 
πρόκειται για σηµαντική µείωση της καρδια-
κής παροχής, τότε παρατηρείται αναλογικά 
σύµµετρη µείωση της παροχής Ο2 και άλλων 
υποστρωµάτων. Αυτή η διαφορά είναι σηµα-
ντικότατη καθώς η αναερόβια οδός είναι πολύ 
λιγότερο αποδοτική σε ΑΤΡ (σε σχέση µε την 
αερόβια οδό) και επιπλέον προσθέτει σηµα-
ντικό φορτίο οξέων. Η µείωση του ΑΤΡ  σε 
επίπεδα 50 – 10% του φυσιολογικού έχει τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα: 

Η αντλία Na+/K+ µειώνει την ένταση της 
ανταλλαγής ιόντων εκατέρωθεν της µεµ-
βράνης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να συσ-
σωρεύεται ενδοκυττάρια το Na+ και το Κ+ να 
παραµένει σε µεγάλες ποσότητες εξωκυτ-
τάρια. Έτσι παρατηρείται ισο-οσµωτική είσο-
δος του ύδατος στον ενδοκυττάριο χώρο επι-
φέροντας την οιδηµατώδη διόγκωσή του και 
την διάταση του ενδοπλασµατικού δικτύου. 

O ενδοκυττάριος µεταβολισµός εκτρέπεται 
προς την αναερόβια γλυκόλυση χρησιµο-
ποιώντας τα αποθέµατα γλυκογόνου, τα οποία 
στη συνέχεια µειώνονται δραµατικά. Τα προϊ-
όντα αυτού του τύπου µεταβολισµού είναι  το 

γαλακτικό οξύ και ανόργανες φωσφορικές 
ρίζες από την αποδόµηση των φωσφορικών 
εστέρων. Η επακόλουθη µείωση του ενδοκυτ-
τάριου pH συνεπάγεται δραστική µείωση του 
µεταβολικού ρυθµού πάµπολλων κυτταρικών 
ενζύµων. 

Η µείωση ή/και αναστολή της λειτουργίας της 
αντλίας ιόντων συνεπάγεται αθρόα είσοδο των 
ιόντων Ca++ ενδοκυττάρια µε δραµατικές επι-
πτώσεις στην συνολική κυτταρική λειτουργία. 
Η οµοιοστασία αυτού του ιόντος είναι 
εξαιρετικά σηµαντική. Η συνήθης συγκέντρω-
ση στο κυτταρόπλασµα είναι <0,1 µmol, ενώ η 
εξωκυττάρια συγκέντρωση είναι 1,3 mmmol. 
Το ενδοκυττάριο ασβέστιο «φυλάσσεται» στα 
µιτοχόνδρια και το ενδοπλασµατικό δίκτυο. Οι 
βαθµιδώσεις αυτών των συγκεντρώσεων εξα-
σφαλίζονται µε την αντλία Ca++ / Mg++. Στα 
αρχικά στάδια της κυτταρικής βλάβης η 
αύξηση της συγκέντρωσής του στο κυτταρό-
πλασµα οφείλεται στη απελευθέρωσή του από 
τα µιτοχόνδρια και το ενδοπλασµατικό δίκτυο. 
Αργότερα, η παρατεταµένα υψηλή συγκέ-
ντρωσή του οφείλεται σε αθρόα είσοδό του 
διαµέσου των υπερδιαπερατών πλέον µεµβρα-
νών. Η υψηλή συγκέντρωση Ca++ ενεργοποιεί 
ΑΤΡάσες (και άρα µειώνει τα αποθέµατα του 
ΑΤΡ), φωσφολιπάσες (που προκαλούν κατά-
στροφή της δοµής των µεµβρανών), πρωτεά-
σες (που αποδοµούν πρωτεΐνες της µεµβράνης 
αλλά και του κυτταροσκελετού) και ενδονου-
κλεάσες (που διασπούν το DNA και την χρω-
µατίνη). Επίσης αυξάνει την διαπερατότητα 
των µεµβρανών του µιτοχονδρίου και κινη-
τοποιεί την διαδικασία της απόπτωσης µέσω 
απελευθέρωσης κυτοχρώµατος C και ενεργο-
ποίησης του µηχανισµού των καπσασών. 
Παρά τις τόσο σηµαντικές αρνητικές επιπτώ-
σεις της αύξησης της ενδοκυττάριας συγκέ-
ντρωσης του Ca++, αυτή η διαδικασία δεν 
αποτελεί παθογνωµονικό σηµείο µη αναστρέ-
ψιµης βλάβης του κυττάρου.   

Η παρατεταµένη πλέον έλλειψη ΑΤΡ επιφέρει 
αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης που 
εκδηλώνεται µε απόσπαση των ριβοσωµατίων 
από το τραχύ ενδοπλασµατικό δίκτυο και 
διάσπαση των πολυσωµάτων σε µονοσώµατα. 
Αυτές οι µεταβολές οδηγούν σε αδυναµία 
συντήρησης της δοµής των µεµβρανών τόσο 
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των µιτοχονδρίων και των λυσοσωµάτων όσο 
και της ίδιας της κυτταρικής µεµβράνης µε 
τελικό αποτέλεσµα τον θάνατο του κυττάρου.  

Σε έλλειψη Ο2 ή γλυκόζης, οι ήδη υπάρχουσες 
πρωτεΐνες αδυνατούν να διατηρήσουν τη 
στερεοχηµική δοµή τους και υφίστανται στρε-
βλώσεις που µεταφράζονται σε βαρύτατη 
κυτταρική βλάβη και θάνατο. 

Σε επίπεδο µιτοχονδρίων οι βλάβες οδηγούν 
σε «τροποποίηση υψηλής διαπερατότητας» 
της εσωτερική µεµβράνης (mitochondrial 
permeability transition) που αντιστοιχεί πλέον 
στην ύπαρξη µη εδικού, υπερδιαβατού πόρου. 
Η άµεση συνέπεια είναι η κατάρρευση των 
ηλεκτρικών δυναµικών των µεµβρανών και 
διαρροή του κυτοχρώµατος C και άρα η 
αδυναµία συντήρησης της οξειδωτικής φω-
σφορυλίωσης.  

Κατά τη διαδικασία της αναγωγής και 
οξείδωσης παράγονται ελεύθερες ρίζες Ο2. 
Πρόκειται για µόρια που διαθέτουν στην 
εξωτερική τους στοιβάδα ένα µονήρες 
ηλεκτρόνιο. Αυτή η διαµόρφωση είναι βέβαια 
ασταθής και εκλύει ενέργεια όταν οι ρίζες Ο2 
αντιδρούν µε παρακείµενα µόρια κυρίως 
πρωτεΐνες ή λιπίδια των µεµβρανών και 
νουκλεϊνικά οξέα. Τα µόρια που δέχονται 
πρόσκαιρα το πλεονάζον, αλλά πάντα ασταθές 
ηλεκτρόνιο µετατρέπονται και αυτά σε ελεύ-
θερες ρίζες, ανατροφοδοτώντας έτσι την 
αντίδραση. Τα κυριότερα µόρια είναι το υπερ-
οξείδιο του Ο2 (Ο2

-), το υπεροξείδιο του υδρο-
γόνου (Η2Ο2) και οι ρίζες υδροξυλίου (ΟΗ-). 
Στον φυσιολογικό µεταβολικό ρυθµό η συγκέ-
ντρωση των ελευθέρων ριζών ελέγχεται πολύ 
αποδοτικά από συστήµατα αδρανοποίησης, τα 
Ο2 scavenging systems. Αυτά περιλαµβάνουν 
τις βιταµίνες Ε και Α, το ασκορβικό οξύ και 
τη γλουταθιόνη, τις πρωτεΐνες που δεσµεύουν 
το σίδηρο (τρανσφερίνη, φεριτίνη, λακτοφε-
ρίνη) και το χαλκό (σερουλοπλασµίνη), την 
καταλάση (αποσυνθέτει το Η2Ο2), την δι-
σµουτάση του υπεροξειδίου (µετατρέπει το 
υπεροξείδιο του Ο2 σε υπεροξείδιο του Η2) 
και την περοξειδάση της γλουταθιόνης (αδρα-
νοποιεί το Η2Ο2 και το ΟΗ-). Μάλιστα η 
ενδοκυττάρια σχέση της οξειδωµένης προς 
την αναχθείσα γλουταθιόνη εκφράζει την ισχύ 
του οξειδωτικού stress σε κάθε περίσταση.  

Όταν η ισορροπία ελευθέρων ριζών – sca-
venging systems καταρρεύσει, οι  ελεύθερες 
ρίζες Ο2 κινητοποιούν αυτοκαταλυτικές αντι-
δράσεις που συνοψίζονται σε: 

• Οξείδωση των λιπιδίων των µεµβρανών: 
δέχονται «επίθεση» οι διπλοί δεσµοί των 
ακόρεστων λιπαρών οξέων κυρίως από τα ΟΗ- 
Έτσι τα λιπαρά οξέα µετατρέπονται σε ασταθή 
υπεροξείδια τα οποία πολλαπλασιάζουν την 
διαβρωτική ισχύ των ελευθέρων ριζών και 
επιφέρουν εκτεταµένη καταστροφή των 
µεµβρανών των οργανυλίων του κυττάρου και 
της κυτταρικής µεµβράνης. Μόνο αν το 
ελεύθερο ηλεκτρόνιο συλληφθεί από κάποιον 
ανδρανοποιητή, πχ την βιταµίνη Ε, εγκλωβί-
ζεται και τερµατίζεται επιτυχώς η καταστρο-
φική του δράση. 

• Οξείδωση του δοµικού σκελετού των 
πρωτεϊνικών µορίων: οι ελεύθερες ρίζες οξει-
δώνουν τις πλάγιες αλύσους των αµινοξέων, 
ευοδώνουν δισουλφιδικούς δεσµούς µεταξύ 
πρωτεϊνών και τελικά προκαλούν κατάτµηση 
των πρωτεϊνικών µορίων.  

• Καταστροφή του DNA: η αντίδραση µε τη 
θυµίνη του πυρηνικού και µιτοχονδριακού 
DNA προκαλεί ρωγµές του DNA. Αντίστοιχες 
βλάβες παρατηρούνται στη διαδικασία της 
φυσιολογικής γήρανσης και της κακοήθους 
εξαλλαγής. 

Αναστρέψιµη και µη αναστρέψιµη κυτταρική 
βλάβη 

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις µιας κυττα-
ρικής βλάβης (Εικόνα 8), ανεξαρτήτως αιτιο-
λογίας, είναι η µείωση της παραγωγής ενέρ-
γειας (ΑΤΡ), διακοπή της ακεραιότητας της 
κυτταρικής µεµβράνης, διαταραχές της πρω-
τεϊνικής σύνθεσης, καταστροφή του κυττα-
ρικού σκελετού και άµεση ή έµµεση βλάβη 
στο DNA. Μέσα σε ορισµένα όρια τα κύτταρα 
µπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτές τις 
προσβολές και να αποκαταστήσουν από µόνα 
τους την  εσωτερική τους ισορροπία και λει-
τουργικότητα. Η παρατεταµένη όµως ή η 
υπερβολική επίπτωση από τον βλαπτικό παρά-
γοντα οδηγεί στην υπέρβαση των ορίων και 
την εγκατάσταση ανεπανόρθωτης κυτταρικής 
βλάβης. Παρατηρείται τότε εκτεταµένη βλάβη 
όλων των κυτταρικών µεµβρανών, διόγκωση 
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των λυσοσωµατίων και παρουσία φυσαλίδων 
στα µιτοχόνδρια τα οποία πλέον υπολει-
τουργούν. Στη συνέχεια το κύτταρο κατα-
κλύζεται από Ca++ τόσο ενδοκυττάριας όσο 
και εξωκυττάριας προέλευσης. Η ανεξέ-
λεγκτη παρουσία του προκαλεί την ενεργο-
ποίηση ενζύµων που διασπούν πρωτεΐνες, 
ΑΤΡ και νουκλεϊνικά οξέα. Άρα συνεχίζεται η 
απώλεια πρωτεϊνών, συνενζύµων και ριβο-
νουκλεϊνικών ενζύµων δια µέσου της υπερ-
διαπερατής πλέον κυτταρικής µεµβράνης µε 
αποτέλεσµα την αδυναµίας ανακατασκευής 
του ΑΤΡ µειώνοντας ακόµη περισσότερο τα 

αποθέµατα φωσφορικών ενώσεων υψηλής 
ενέργειας. Οι µηχανισµοί αυτοί οδηγούν το 
κύτταρο σε «προγραµµατισµένο κυτταρικό 
θάνατο» ή αλλιώς απόπτωση, µε αποτέλεσµα 
την προσωρινή ή και µόνιµη αδυναµία του 
ιστού να αντεπεξέλθει σε λειτουργικές ανά-
γκες, ζωτικής πολλές φορές σηµασίας για τον 
οργανισµό. 

Οι τελικοί µηχανισµοί του κυτταρικού θανά-
του δεν είναι επαρκώς διευκρινισµένοι. ∆ια-
φέρουν πιθανότατα ανάλογα µε τον βλαπτικό 
παράγοντα που προκαλεί τον κυτταρικό 
θάνατο. Αλλά και το σηµείο πέραν του οποίου 
δεν υπάρχει περίπτωση διάσωσης του κυττά-
ρου δεν έχει καταστεί δυνατόν να καταδειχθεί. 
Άλλωστε αυτό σχετίζεται µε τον ορισµό του 
κυτταρικού θανάτου. Πότε άραγε ένα κύτταρο 
πεθαίνει; Μια ικανοποιητική προσέγγιση 

φαίνεται να είναι η εµφάνιση δύο σηµαντικών 
φαινοµένων: η αδυναµία διατήρησης της 
µιτοχονδριακής παραγωγής ενέργειας (απου-
σία οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και παρα-
γωγής ΑΤΡ) και η παρουσία εκτενών διατα-
ραχών της λειτουργικότητας των µεµβρανών 
(έξοδος λυτικών ενζύµων από τα κυτταρικά 
οργανύλια, παρουσία υπερβολικών ποσοτή-
των Ca++ ενδοκυττάρια και καταστροφή του 
κυττοπλάσµατος – κυτταρική νέκρωση). Πα-
ράλληλα παρατηρείται και καταστροφή 
γειτονικών κυτταρικών συνόλων και αντί-
στοιχη ανοσολογική απάντηση. 

Εικόνα 8. Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις ενός βλαπτικού παράγοντα στην κυτταρική 
λειτουργία. [32] 
 

 
ή βλ λ

Η διαρροή πρωτεϊνών ή τµηµάτων τους 
διαµέσου της διερρηγµένης κυτταρικής µεµ-
βράνης προσφέρει σχετικά έγκαιρα τη δυνα-
τότητα βιοχηµικής ανίχνευσης του συµβάντος. 
Μάλιστα δεδοµένου ότι παρέρχεται αρκετό 
χρονικό διάστηµα µέχρι να εµφανιστούν οι 
µικροσκοπικές ενδείξεις της κυτταρικής βλά-
βης, είναι σηµαντικότατο να ανιχνεύονται οι 
κατά το δυνατόν πρωϊµότεροι βιοχηµικοί δεί-
κτες της κυτταρικής δυσλειτουργίας ή και της 
οριστικής παύσης της λειτουργίας τους. 

Η επίπτωση των αγωνιστών των β-αδρενερ-
γικών υποδοχέων στα ενδοθηλιακά κύτταρα 
κατά την υποξία 

Υπάρχουν σηµαντικές εργαστηριακές ενδεί-
ξεις ότι η φορµοτερόλη, ένας β2 αγωνιστής, 
µειώνει σηµαντικά και δοσοεξαρτώµενα το 
ποσοστό θανάτου των ενδοθηλιακών κυττά-
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ρων αλλά και την παραγωγή των ελευθέρων 
ριζών Ο2 (ROS) κατά την διαδικασία της 
υποξίας και επανοξυγόνωσης [33]. Ο πιθανό-
τερος µηχανισµός ευοδώνεται µέσω του συ-
στήµατος της ΝΟS (Nitric Oxide Synthase) 
αλλά δεν αποκλείεται να συµµετέχουν και 
άλλοι όπως η αδρανοποίηση των ROS, η 
ρύθµιση της κυτταρικής αναπνοής κατά την 
υποξία ή η σταθεροποίηση των δυναµικών 
των µιτοχονδριακών µεµβρανών.  Στη συγκε-
κριµένη µελέτη η διαδικασία της υποξίας – 
επανοξυγόνωσης έγινε σε συνθήκες χαµηλής 
παροχής. Αυτό το µοντέλο διαφέρει από το 
κλασσικό της ισχαιµίας – επαναιµάτωσης. 
Έχει όµως δειχθεί ότι και οι δύο περιπτώσεις 
επιφέρουν απόλυτα συγκρίσιµες  βλάβες στα 
ηπατοκύτταρα και προκαλούν την παραγωγή 
και απελευθέρωση αντίστοιχης ποσότητας 
ξανθινοξειδάσης στην κυκλοφορία. 

Αυτή η προστατευτική δράση πιθανώς δεν 
έχει σχέση µε την απόλυτη χηµική δοµή των 
παραγόντων (η φορµοτερόλη δεν έχει τον 
κατεχολαµινικό δακτύλιο των κλινικά χρησι-
µοποιούµενων αδρενεργικών αγωνιστών (επι-
νεφρίνη, ισοπροτερενόλη). Από τα πειραµα-
τικά δεδοµένα όµως προκύπτει ότι αυτή 
σχετίζεται µε την β2 ειδικότητα [34]. 

Είναι αρκετές οι περιπτώσεις όπου η προ-
στατευτική δράση έχει σχέση µε την ειδι-
κότητα των αγωνιστών: για παράδειγµα, οι β1 
αδρενεργικοί αγωνιστές αυξάνουν τον ρυθµό 
απόπτωσης των µυοκαρδιακών κυττάρων ενώ 
οι β2 αγωνιστές την αναστέλλουν [35]. Σε 
άλλη περίπτωση, η σαλβουταµόλη, ένας β2 
αδρενεργικός αγωνιστής, αποτρέπει την δυσ-
λειτουργία των κυττάρων του αορτικού ενδο-
θηλίου που προκαλείται από την υπεργλυ-
καιµία [36]. Σε πολλές περιπτώσεις κλινικής 
υποξίας χρησιµοποιούνται ήδη αγωνιστές των 
β υποδοχέων είτε µη εκλεκτικοί (πχ shock µε 
χρήση επινεφρίνης, ντοµπιουταµίνης) είτε 
εκλεκτικοί (ασθµατική προσβολή µε χρήση 
σαλβουταµόλης). Μένει να διερευνηθεί αν 
επιβεβαιώνεται και κλινικά η συµβολή τους 
στην προστασία των κυττάρων των ζωτικών 
οργάνων από την υποξία. 
 
Ανακεφαλαίωση. 

Είναι γνωστή, τουλάχιστον εκ του αποτελέ-
σµατος, η βαρύτατη επίπτωση της υποξίας σε 
όλα τα κρίσιµα και ζωτικά όργανα. Το αρχικό 
ερώτηµα «πόσο χρόνο µπορεί να αντέξει ένας 
ασθενής σε άπνοια;» έγινε προφανές ότι δεν 
µπορεί να απαντηθεί µε βεβαιότητα για 
κανέναν ασθενή. Η ατελείωτη σειρά προβλη-
µάτων που µπορεί να εµφανιστούν κατά την 
µεταφορά του Ο2 από το κύκλωµα αναισθη-
σίας µέχρι το τελευταίο κύτταρο του οργανι-
σµού, αποκλείει την δυνατότητα υπολογι-
σµών. Η υποξία των κρίσιµων για την επιβίω-
ση ιστών (ΚΝΣ, µυοκάρδιο) οδηγεί σε βαρύ-
τατες παθοφυσιολογικές διαταραχές. Από όσα 
αναφέρθηκαν ήδη προκύπτει ότι η σηµαντική 
υπέρταση µε αύξηση των αντιστάσεων της 
συστηµατικής κυκλοφορίας προσθέτει ένα 
τεράστιο φορτίο έργου (και άρα αναγκών σε 
ΑΤΡ) στο µυοκάρδιο και νοσηρότητα που 
σχετίζεται µε ισχαιµία του µυοκαρδίου, ρήξη 
ανευρυσµάτων της συστηµατικής ή και της 
εγκεφαλικής κυκλοφορίας, οξεία καρδιακή 
ανεπάρκεια, πνευµονική υπέρταση και οξεία 
ανεπάρκεια της δεξιάς κοιλίας. Αυτή η επι-
βάρυνση προστίθεται στις συνέπειες της 
υποξίας που υφίστανται ήδη τα κύτταρά του 
(καταστροφή της δοµής, ευαισθητοποίηση σε 
αρρυθµογένεση). Το Κεντρικό Νευρικό Σύ-
στηµα δέχεται τεράστιο φόρτο εργασίας. Του 
ζητείται να διεκπεραιώσει πάµπολλες διερ-
γασίες αυτορρύθµισης: ρύθµιση πίεσης άρ-
δευσης εν µέσω τουλάχιστον διφασικών 
µεταβολών της αρτηριακής πίεσης, ολο-
κλήρωση απαντήσεων των αντανακλαστικών 
τόξων, διατήρηση ηλεκτρικής δραστηριότητας 
για την τροφοδότηση των ώσεων προς το 
µυοκάρδιο, το περιφερικό αγγειακό δίκτυο, τα 
εσωτερικά κυκλώµατα ορµονικής ρύθµισης, 
της ρύθµισης της έκκρισης των κατεχο-
λαµινών και πάµπολλες άλλες. Όλα αυτά σε 
περιβάλλον αγωνιώδους µάχης επιβίωσης των 
νευρώνων για την εξασφάλιση ΑΤΡ αλλά και 
την απαλλαγή από τα προϊόντα του αναε-
ρόβιου µεταβολισµού. Τιτάνιο προφανώς το 
έργο.  

Πολύ περισσότερο, όταν αναφερόµαστε σε 
οργανισµούς µε εγκατεστηµένες σηµαντικές 
διαταραχές της οµοιοστασίας όπως η συστη-
µατική υπέρταση, η στεφανιαία νόσος, η αθη-
ρωµατική νόσος των εγκεφαλικών αγγείων, η 
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χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, η ενδοκράνια υπέρταση 
και το εγκεφαλικό οίδηµα. Ακόµη δυσκολό-
τερα όταν ο συγκεκριµένος οργανισµός µάχε-
ται ήδη για τη διατήρηση της άρδευσης των 
ιστών (πολλαπλό τραύµα, σήψη, οξεία ανα-
πνευστική ανεπάρκεια). Ίσως ανυπέρβλητα 
δύσκολο, αν αναλογιστούµε ότι όλη αυτή η 
διαδικασία πρέπει να γίνει υπό την επήρεια 
αναισθητικών παραγόντων. Κάποιοι από αυ-
τούς φαίνεται να ασκούν κάποια προστασία 
στο µυοκάρδιο και τον εγκεφαλικό ιστό από 
τις επιπτώσεις της ισχαιµικής υποξίας. ∆εν 
γνωρίζουµε σχεδόν τίποτε για πιθανή θετική ή 
αρνητική δράση τους στην περίπτωση της 
υποξαιµικής υποξίας σε άπνοια. 

Ελάχιστα πράγµατα έχουν ανακαλυφθεί 
σχετικά µε τη δυνατότητα έγκαιρης φαρµα-
κευτικής παρέµβασης για να µειωθούν οι 
επιπτώσεις της υποξίας. Ακόµη πιο λίγα είναι 
δυνατόν να γίνουν σε καθηµερινό κλινικό 
επίπεδο, καθώς συχνά οι περιπτώσεις αδυνα-
µίας εξασφάλισης του αεραγωγού εµφανί-
ζονται εν αιθρία. Τι αποµένει λοιπόν ; 

Προφανώς η πλήρης κατανόηση των όσων 
καταφέραµε µέχρι σήµερα να γνωρίζουµε 
σχετικά µε τις επιπτώσεις της υποξίας. Αλλά 
και η αδιάλειπτα συστηµατική οργάνωση της 
διαδικασίας χορήγησης αναισθησίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των συµβα-
µάτων που σχετίζονται µε την υποξία αλλά 
και των επιπτώσεών της στους απόλυτα εξαρ-
τηµένους από το οξυγόνο ιστούς µας. 
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