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ABSTRACT 

Preservation of spinal cord integrity during thoracoabdominal aortic 
aneurysm repair surgery: anesthetic and surgical aspects 
Petrou A, Skubas N  

This article aims at presenting the anesthetic and surgical techniques used to 
preserve spinal cord integrity during thoracoabdominal aortic aneurysm (ΤΑΑΑ – 
ThoracoAbdominal Aortic Aneurysm) repair operations. The understanding of the 
pathophysiology of ischemic insult to the spinal cord is considered fundamental in 
order to choose monitoring and anesthetic techniques during surgical repair of 
TAAA with or without clamping and when using intravascular stents. The clinical 
validity of available monitoring modes will also be discussed in accordance with 
the different aspects of surgical and anesthetic management of intravascular repair 
as well as the partial bypass maneuver during open surgical repair of TAAA. 

 

Το κείµενο αυτό στοχεύει να παρουσιάσει τις 
αναισθητικές και χειρουργικές τεχνικές που 
στοχεύουν στη διατήρηση της ακέραιης λει-
τουργίας του νωτιαίου µυελού (ΝΜ) κατά τη 
χειρουργική επιδιόρθωση των θωρακοκοιλια-
κών ανευρυσµάτων (ΘΚΑ) της αορτής. Η 
γνώση της παθοφυσιολογίας της ισχαιµικής 
βλάβης του ΝΜ αποτελεί τη βάση για την 
επιλογή του κατάλληλου monitoring, και την 
εφαρµογή των διαφόρων αναισθητικών τεχνι-
κών κατά τη χειρουργική επιδιόρθωση των 
ανευρυσµάτων της θωρακοκοιλιακής µοίρας 
της αορτής (ΤΑΑΑ – ThoracoAbdominal A-

ortic Aneurysm) µε ή χωρίς αποκλεισµό της 
αορτής, µε την τοποθέτηση των αγγειακών 
ναρθήκων (stents). Θα σχολιαστούν η κλινική 
αξία διαφόρων µεθόδων παρακολούθησης (mo-
nitoring), που εφαρµόζονται σε αυτές τις επεµ-
βάσεις, οι προβληµατισµοί που αφορούν την 
χειρουργική και αναισθητική πρακτική στις 
επεµβάσεις τοποθέτησης των stents και η δια-
δικασία της επικουρικής εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας (partial bypass) κατά την χειρουργική 
αντιµετώπιση των ΘΚΑ. 

Η ισχαιµική βλάβη του νωτιαίου µυελού.  

Η συχνότητα εµφάνισης παραπληγίας στη 
χειρουργική αντιµετώπιση των ΘΚΑ ανευ-
ρυσµάτων κυµαίνεται από 5 έως 40% ανάλογα 
µε την εντόπιση και το κέντρο µελέτης (8% στα 
Crawford τύπου I, 21% στα Crawford τύπου II, 
2% στα Crawford τύπου III και 1% στα 
Crawford τύπου ΙV)[1] (Εικόνα 1). Η ισχαιµία 
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του ΝΜ εµφανίζεται µε ιδιαίτερα αυξηµένη 
συχνότητα σε ασθενείς που χειρουργούνται 
για ΘΚΑ ανευρύσµατα τύπου ΙΙ και ταυ-
τόχρονα πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη 
[2]. Σηµαντικότατος επίσης παράγοντας για 
την παραπληγία είναι η διάρκεια του από-
κλεισµού της αορτής. Χρόνοι µικρότεροι των 
30 λεπτών της ώρας θεωρούνται ασφαλείς, 

ειδικά αν συνοδεύονται από µέτρια υπο-
θερµία (35οC). Μεγαλύτερη υποθερµία βελτι-
ώνει την ανοχή του ΝΜ στην υποξία / ανοξία, 
προκαλεί όµως σηµαντικότατα προβλήµατα 
µε την πηκτικότητα του αίµατος[3].  

Η αιµάτωση του πρόσθιου τµήµατος του ΝΜ 
παρέχεται από την µονήρη πρόσθια νωτιαία 
αρτηρία (Εικόνα 2). Το αυχενικό της τµήµα 
δέχεται αιµάτωση από κλάδους των σπονδυ-
λικών αρτηριών πριν αυτές σχηµατίσουν την 
βασική αρτηρία του προµήκους, ενώ στη θω-

ρακική µοίρα τροφοδοτείται από τους οπίσθι-
ους κλάδους των µεσοπλεύριων αρτηριών. Στην 
οσφυϊκή µοίρα η αιµάτωση προέρχεται από 
κλάδους των οσφυϊκών αρτηριών. Οι σηµαντι-
κότερες από αυτές τις αρτηρίες είναι στο επί-
πεδο Θ9 έως και Ο3. Η ευρύτερη από αυτές 
είναι η αρτηρία του Adamkiewicz. Αυτοί οι 
κλάδοι αναστοµώνονται µεταξύ τους και δηµι-
ουργούν την πρόσθια νωτιαία αρτηρία µε την 
µορφή ενός οφιοειδούς αγγείου µε εξαιρετική 
µεταβλητότητα του εύρους του κατά περιοχές. 
Η πρόσθια νωτιαία αρτηρία είναι υπεύθυνη για 
την παροχή αίµατος στα 2/3 της µάζας του 
νωτιαίου µυελού[4]. Το υπόλοιπο 1/3 (οπίσθιο 
κυρίως τµήµα) των νωτιαίου µυελού τροφο-
δοτείται από τις δύο οπίσθιες (δεξιά και αρι-
στερή) νωτιαίες αρτηρίες. Αυτές δέχονται αιµά-
τωση τόσο από τις µεσοπλεύριες και οσφυϊκές 
αρτηρίες όσο και από κλάδους των σπονδυ-
λικών αρτηριών στην αυχενική µοίρα. Η αιµά-
τωση του νωτιαίου µυελού είναι τόσο οριακή, 
ώστε να έχει παρατηρηθεί ακόµη και ανά-
στροφη ροή αίµατος από την πρόσθια προς τις 
οπίσθιες νωτιαίες αρτηρίες, όταν αποφραχθεί η 
βασική αρτηρία[5]. Αυτή η τόσο πολύπλοκη 
αγγειακή ανατοµία του ΝΜ εξηγεί και τη 
µεγάλη διαφορά στη συχνότητα της παραπλη-
γίας µεταξύ των επεµβάσεων για την αποκα-
τάσταση της στένωσης του ισθµού της αορτής 
(2%), και εκείνων για την εκτεταµένη επιδιόρ-
θωση των ΘΚΑ ανευρυσµάτων (µέχρι και 
40%).  

Εικόνα 1: Η ταξινόµηση των ανευρυσµάτων της 
θωρακοκοιλιακής αορτής (αριστερά) και η ανατο-
µία της (δεξιά). 
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Εικόνα 2: Σχηµατική απεικόνιση της αιµάτωσης 
του νωτιαίου µυελού από την αορτή. 
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Είναι προφανές ότι η αιµατική ροή αυτών των 
αγγειακών δικτύων επηρεάζεται από πολλα-
πλούς παράγοντες µε κυριότερο την πίεση διή-
θησης του ΝΜ, η οποία ισούται µε την διαφορά 
της µέσης αρτηριακής πίεσης (ΜΑΠ) µείον την 
πίεση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Η 
αιτιολογία της ισχαιµικής βλάβης του ΝΜ είναι 
πολυπαραγοντική και περιλαµβάνει: τη διάρκει-
α του αποκλεισµού της αορτής, την έκταση της 
βλάβης (ΘΚΑ τύπου ΙΙ, όπου πραγµατοποιείται 
απολίνωση πολλαπλών µεσοπλεύριων αρτηρι-
ών), την αποτυχία επανεµφύτευσης των µεσο-
πλεύριων αρτηριών, την παρατεταµένη υπότα-
ση, την αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ και τον 
επείγοντα χαρακτήρα των επεµβάσεων. Η πα-
ρατεταµένη υπόταση οδηγεί σε σηµαντική 
µείωση της πίεσης διήθησης των ΝΜ και ίσως 
και σε φαινόµενα υποκλοπής. Γι’ αυτό και η 
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χρήση νιτροπρωσσικού νατρίου για την αντι-
µετώπιση της υπέρτασης κατά τον αποκλει-
σµό της αορτής ενέχει τον κίνδυνο πρόκλη-
σης υποκλοπής της αιµάτωσης προς τα µεγα-
λύτερα αγγεία, µακριά από την ελαττωµένη 
ήδη αιµάτωση του ΝΜ. Η πίεση του ΕΝΥ 
αυξάνει κατά τον αποκλεισµό της αορτής, 
καθώς η υποξία (λόγω διαταραχής της αιµά-
τωσης) επιφέρει οίδηµα του νευρικού ιστού, 
ελαττώνοντας ακόµη περισσότερο την πίεση 
διήθησης. Στη περίπτωση των επειγουσών 
επεµβάσεων λόγω ρήξης, η έκβαση είναι χει-
ρότερη καθώς, εκτός των άλλων, η προϋπάρ-
χουσα υπόταση έχει ήδη αρχίσει να µειώνει 
επικίνδυνα τις πιθανότητες επιβίωσης των 
ΝΜ. Αργότερα επιπροστίθεται η διατοµή των 
µεσοπλεύριων και οσφυϊκών αρτηριών. Οι 
ασθενείς που χειρουργούνται εξ’ αιτίας ΘΚΑ 
ανευρύσµατος έχουν καλύτερη νευρολογική 
πρόγνωση από εκείνους µε διαχωρισµό της 
αορτής. Στην πρώτη περίπτωση έχουν ήδη 
αναπτυχθεί παράπλευρα δίκτυα προς τις 
νωτιαίες αρτηρίες, ενώ αντίθετα στην περί-
πτωση του διαχωρισµού, τόσο οι µεσοπλεύ-
ριες και οσφυϊκές αρτηρίες όσο και τα 
παράπλευρα δίκτυα έχουν ήδη χάσει την 
δυνατότητα παροχής αίµατος προς τις νωτι-
αίες αρτηρίες, ίσως και πριν ακόµη από τη 
διάγνωση του διαχωρισµού.  

∆ιαθέσιµες χειρουργικές τεχνικές αντιµετώπι-
σης των ΘΚΑ της αορτής.  

Τα ανευρύσµατα της ΘΚΑ διατείνονται προ-
οδευτικά και τελικά ρήγνυνται. Η µονοετής 
και πενταετής επιβίωση σε ασθενείς που 
αντιµετωπίζονται συντηρητικά (µε φαρµακευ-
τική αγωγή) δεν ξεπερνά το 60% και 20% 
αντίστοιχα[6].  

Η κλασσική χειρουργική αντιµετώπιση περι-
λαµβάνει χειρουργική παρασκευή, προσωρινό 
αποκλεισµό της αορτής (cross clamp – CX) 
κεντρικότερα και περιφερικότερα από το 
επίπεδο του ανευρύσµατος, εκτοµή τους και 
αντικατάσταση µε µόσχευµα (Εικόνα 3Α). 
Παρά τη σηµαντική εξέλιξη των µεθόδων, η 
χειρουργική αντιµετώπιση συνοδεύεται επί-
σης από σηµαντική νοσηρότητα και θνητό-
τητα. Η θνητότητα της επέµβασης έχει µειω-
θεί από το 20% παλαιότερα σε περίπου 2-7% 
πρόσφατα[7,8], και η σηµαντική αυτή βελ-

τίωση αποδίδεται στη συσσωρευµένη πλέον 
εµπειρία, στην βελτίωση των χειρουργικών τε-
χνικών και υλικών και στην σηµαντικότατη 
συµβολή της σύγχρονης αναισθησιολογικής 
πρακτικής. Παρ’ όλα αυτά, η θνητότητα ξεπερ-
νά το 60% σε επείγουσες επεµβάσεις. Η περι-
εγχειρητική και µετεγχειρητική νοσηρότητα εµ-
φανίζεται στο 50% περίπου των χειρουργη-
µένων ασθενών. Οφείλεται κυρίως σε επιπλο-
κές από την ίδια την επέµβαση (διαφυγή, 
αιµορραγία, ισχαιµία του εντέρου, ισχαιµία του 
εγκεφάλου, της καρδιάς, του ΝΜ ή του εντέ-
ρου), απώτερες επιπλοκές (όπως παρατετα-
µένος ειλεός, επιπλοκές µεταγγίσεων, παρατε-
ταµένη µετεγχειρητική ανάνηψη, ηπατική ανε-
πάρκεια) και αναπνευστική και νεφρική ανε-
πάρκεια[2,9]. Η παραπληγία που προκαλεί-ται 
από ισχαιµική βλάβη του ΝΜ παραµένει µια 
δραµατική επιπλοκή που οδηγεί σε µόνιµη 
αναπηρία. Με δεδοµένη την τόσο εκτενή νοση-
ρότητα, η πενταετής επιβίωση των χειρουρ-
γηµένων ασθενών δεν ξεπερνά το 60-70%[6].  

τη διάρκεια του αποκλεισµού της αορτής, την 
έκταση της βλάβης (ΘΚΑ τύπου ΙΙ, όπου πραγ-

µατοποιείται απολίνωση πολλαπλών µεσοπλεύ-
ριων αρτηριών), την αποτυχία επανεµφύτευσης 
των µεσοπλεύριων αρτηριών, την παρατετα-
µένη υπόταση, την αύξηση της πίεσης του ΕΝΥ 
και τον επείγοντα χαρακτήρα των επεµβάσεων. 
Ο σκοπός της τοποθέτησης του stent είναι να 
αποκλείσει τον ανευρυσµατικό σάκο από την 
κυκλοφορία και να τον οδηγήσει έτσι σε 
θρόµβωση. Η τεχνική αυτή αποφεύγει την θω-
ρακοτοµή και τον απόκλεισµό της αορτής και 

Εικόνα 3: Συγκριτική απεικόνιση της επιδιόρθωσης 
µε µόσχευµα (Α) ή µε ενδοαυλικό αγγειακό νάρθηκα 
(Β). 
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όλες τις παρεπόµενες παθοφυσιολογικές επι-
πλοκές. Πραγµατοποιείται συχνά υπό γενική 
αναισθησία σε χειρουργική αίθουσα υπό άµε-
σο και συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο (µε 
συσκευή C-arm). Κατά την τοποθέτηση του 
stent πραγµατοποιούνται πολλαπλές αγγειο-
γραφίες για την επιβεβαίωση της ορθής 
τοποθέτησης του και την απουσία διαφυγών. 
Ο σκελετός των stent, αποτελείται από ένα 
δικτυωτό σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι ή 
nitilol, ο οποίος επικαλύπτεται εσωτερικά και 
εξωτερικά από διάφορα υλικά (συνήθως πο-
λύεστερικά – Dacron) µε άλλοτε άλλη σκλη-
ρότητα και διαπερατότητα. Το σχήµα τους 
επίσης ποικίλει: υπάρχουν ευθέα, κεκαµµένα, 
µε πλάγιους αυλούς ή είναι  ειδικά σχεδια-
σµένα για την κάλυψη περιοχών της αορτής 
όπου εκφύονται πολλαπλοί κλάδοι, των οποί-
ων η απρόσκοπτη ροή αίµατος πρέπει να δια-
τηρηθεί και µετά την τοποθέτηση των stent 
(Εικόνα 4).  

Τα stent εκπτύσσονται µε διάφορους τρόπους. 
Στους παλαιότερους τύπους, µετά την τοπο-
θέτησή του stent στην επιθυµητή θέση, η έκ-
πτυξη και η αγκίστρωσή του στο αορτικό 
τοίχωµα επιτυγχάνεται µε παθητική διάταση 
από την πλήρωση ειδικού ασκού. Η διαδι-
κασία αυτή αντιστοιχεί σε προσωρινή διακο-
πή της κυκλοφορίας στην αορτή µέχρι να 
ολοκληρωθεί η έκπτυξη του stent στο σχήµα 
που έχει προαποφασιστεί. Οι νεότεροι τύποι 

stent ενσωµατώνουν τεχνολογία αυτόµατης έκ-
πτυξης, χωρίς την βοήθεια ασκού[10]. Το σχή-
µα και η σταθερότητά τους εξαρτάται από την 
θερµοκρασία. Σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
είναι εύπλαστα και µπορούν να συµπτυχθούν 
µέσα στις συσκευές εισαγωγής τους. Σε θερµο-
κρασία σώµατος «ανακτούν την µνήµη» του 
προδιαγεγραµµένου τους σχήµατος, γίνονται 
πιο σκληρά, ανθεκτικά στην κάµψη και την 
στρέβλωση και µπορούν έτσι να επιτελέσουν 
την λειτουργία του νάρθηκα[11]. Ο ασκός χρη-
σιµοποιείται επικουρικά µόνον, για την επίτευ-
ξη απόλυτης στεγανοποίησης µετά την πρόσφυ-
σή τους στο αορτικό τοίχωµα.  

Η απόφαση για την τοποθέτηση του stent 
βασίζεται σε εκτίµηση της θέσης και της 
µορφολογίας του ανευρύσµατος, την ποιότητα 
των περιφερικών αγγείων (µηριαίες αρτηρίες) 
από τα οποία θα γίνει η εισαγωγή των κάθε-
τήρων εισαγωγής, και η ύπαρξη ή όχι έντονα 
σκολιωτικής πορείας της αορτής. Η τεχνική της 
ενδαγγειακής επιδιόρθωσης προϋποθέτει την 
ύπαρξη επαρκούς υγιούς τµήµατος εκατέρωθεν 
του ανευρύσµατος για την αγκίστρωση του 
stent[12]. Το stent εισάγεται πάνω σε συρµά-
τινο οδηγό και µπορεί να τοποθετηθεί µέχρι και 
1,5-2cm από την έκφυση της αριστερής υπο-
κλείδιας αρτηρίας και σε αντίστοιχη απόσταση 
από την κοιλιακή αρτηρία. Η θέση του stent 
ελέγχεται αγγειογραφικά αλλά και µε τη διοι-
σοφάγειο υπερηχοκαρδιογραφία (ΤΕΕ), και 
πρέπει να αντιστοιχεί µε ακρίβεια στη θέση που 
έχει επιλεγεί από την προεγχειρητική απεικονι-
στική µελέτη. Μετά την τοποθέτηση του, τα 
άκρα του stent διανοίγονται πλήρως και 
σταθεροποιούνται τελικά µε την έκπτυξη ενός 
ειδικού αερόσακου, ο οποίος τα διατείνει 
µέγιστα ώστε να αγκιστρωθούν στα υγιή τοι-
χώµατα της αορτής. Το ίδιο επαναλαµβάνεται 
αν χρειαστεί να τοποθετηθούν επάλληλα stents 
για τον πλήρη αποκλεισµό της ανευρυσµατικής 
περιοχής. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης 
των stents γίνεται προσπάθεια να µειωθεί η 
αρτηριακή πίεση για να αποφευχθεί η προώ-
θησή τους περιφερικά από τη ροή του αίµατος.  

Εικόνα 4: ∆ιαδικασία τοποθέτησης του ενδο-
αυλικού αγγειακού νάρθηκα. 
 

κεντρικό άκρο

περιφερικό άκρο
περιφερικό άκρο
(προέκταση)

καθετήρας
εισαγωγής

οδηγοί εισαγωγής

κεντρικό άκρο

περιφερικό άκρο
περιφερικό άκρο
(προέκταση)

καθετήρας
εισαγωγής

οδηγοί εισαγωγής

Η πιθανότητα περιστοµιακών διαφυγών (peri-
graft leaks) ελέγχεται ενδελεχώς τόσο µε αγ-
γειογραφία όσο και µε την ΤΕΕ µε έγχρωµο 
Doppler. Στη ΤΕΕ εµφανίζεται αρχικά εικόνα 

©2007 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece     
©2007 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2007; 1:21-34 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal   
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2007; 1:21-34 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 25

«καπνού» στην ανευρυσµατική κοιλότητα (ή 
τον ψευδή αυλό, αν πρόκειται για διαχω-
ρισµό), που αντιστοιχεί στην έναρξη της 
θρόµβωσης. Η ανεύρεση αιµατικής ροής µε-
σα στην ανευρυσµατική κοιλότητα (ή τον 
ψευδή αυλό) χωρίς να ανιχνευθούν περιστο-
µιακές διαφυγές, µπορεί να οφείλεται σε ανά-
στροφη ροή µέσω περιφερικών αναστοµώ-
σεων προς τις µεσοπλεύριες ή οσφυϊκές αρ-
τηρίες. Αφού ελεγχθούν τα stent σε όλο τους 
το µήκος για πιθανές διαφυγές, αφαιρούνται 
οι εισαγωγείς των καθετήρων και ολοκληρώ-
νεται η επέµβαση µε συρραφή της µηριαίας 
αρτηρίας και των υπερκείµενων ιστών.  

Η ενδαγγειακή διόρθωση προσφέρει σηµαντι-
κά µικρότερη απώλεια αίµατος, ταχύτερη 
ανάνηψη, µε αποφυγή ίσως της νοσηλείας σε 
µονάδα εντατικής θεραπείας, και ταχύτερη 
επιστροφή στο θάλαµο νοσηλείας αλλά και 
στην καθηµερινή ζωή. Επιπλέον δεν απαιτεί-
ται τοποθέτηση ενδοτραχειακού σωλήνα δι-
πλού αυλού, η τεράστια χειρουργική τοµή της 
ανοικτής επέµβασης και η χρονοβόρα δια-
δικασία των αναστοµώσεων, και αποφεύ-
γονται έτσι οι συνέπειες αυτών των χειρι-
σµών. Η όλη διόρθωση µπορεί να γίνει µε 
περιοχική ή και τοπική αναισθησία. Το αιµο-
δυναµικό stress είναι σαφώς µειωµένο[13], µε 
σηµαντικά χαµηλότερα επίπεδα κατεχολα-
µινών και ορµονών του stress τόσο διεγχειρη-
τικά όσο και µετεγχειρητικά[14-16]. Αυτό 
πιθανώς οφείλεται στη συγκριτικά περιορι-
σµένη παραγωγή κυτοκινών, στη µειωµένη 
διάρκεια της ισχαιµίας του εντέρου και στην 
πολύ µικρότερης έντασης επακόλουθη τοξι-
ναιµία.  

Σήµερα θεωρείται, ότι οι πλέον βαριά, από 
άποψη φυσικής κατάστασης, ασθενείς είναι 
υποψήφιοι για ενδαγγειακή επιδιόρθωση. Ση-
µαντική πνευµονοπάθεια, διαταραχές της 
καρδιακής λειτουργίας που δεν είναι συµβα-
τές µε µεγάλες επεµβάσεις (σηµαντική στεφα-
νιαία νόσος, καρδιακή ανεπάρκεια, αιµοδυνα-
µικά επικίνδυνες αρρυθµίες, αιµοδυναµικά 
σοβαρές βαλβιδοπάθειες), νεφρική ανεπάρ-
κεια που δεν επιτρέπει την διακίνηση µεγά-
λων όγκων, και κρίσιµες νευρολογικές παθή-
σεις (ανευρύσµατα εγκεφάλου, βαριά στένω-
ση καρωτίδων που έχει ήδη προκαλέσει παρο-

δικό ισχαιµικό επεισόδιο, εγκατεστηµένη ανα-
πηρία από ηµιπληγία κλπ), δεν επιτρέπουν την 
έκθεση των ασθενών στους σηµαντικότατους 
περιεγχειρητικούς κινδύνους της ανοικτής επι-
διόρθωσης των ΘΚΑ ανευρυσµάτων[17].  

Η ύπαρξη χρόνιου διαχωρισµού της ΘΚΑ τύ-
που Β µπορεί να αποτελέσει αντένδειξη για 
ενδαγγειακή επιδιόρθωση όταν τα κοιλιακά 
σπλάχνα και ο ΝΜ αιµατώνονται από τον ψευ-
δή αυλό, ο οποίος τελικά αποκλείεται από το 
stent. Παράλληλα όµως, η χειρουργική αποκα-
τάσταση έχει πολύ µεγάλη νοσηρότητα και 
θνητότητα, έτσι ώστε να ενδείκνυται σήµερα 
µόνον όταν παρατηρείται ταχεία διάταση του 
ανευρύσµατος, ταχεία επέκταση του διαχωρι-
σµού, ισχαιµία οργάνων, ρήξη ή αδυναµία ελέγ-
χου της υπέρτασης[6], περιπτώσεις που συνο-
δεύονται από 35-50% θνητότητα. Τα 
stent µπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και 
για την επιδιόρθωση ανευρυσµάτων της ανιού-
σας αορτής.  

Το monitoring  

Οι ανοικτές επεµβάσεις απαιτούν αριστερή θω-
ρακοτοµή, αερισµό ενός πνεύµονα, αποκλεισµό 
της αορτής κεντρικότερα του ΘΚΑ ανευρύ-
σµατος και παθητική αιµορραγία της περιφε-
ρικής αορτής, τοποθέτηση του µοσχεύµατος και 
άρση του αορτικού αποκλεισµού. Το monitor-
ring κατά τη διάρκεια τέτοιων επεµβάσεων 
περιλαµβάνει εκτός από τα συνήθη, τοποθέτη-
ση αρτηριακής γραµµής στην κερκιδική αρ-
τηρία, καθετήρα πνευµονικής αρτηρίας µε δυ-
νατότητα συνεχούς παρακολούθησης του κορε-
σµού του µικτού φλεβικού αίµατος (SvO2), 
ώστε να εκτιµάται η ολική επάρκεια Ο2, καθώς 
και καθετήρα στον υπαραχνοειδή χώρο της 
οσφϋικής µοίρας του ΝΜ για την παρακο-
λούθηση της πίεσης του ΕΝΥ και την επι-
λεκτική παροχέτευσή του. Συχνά, όταν ο απο-
κλεισµός της αορτής πρόκειται να γίνει πολύ 
κοντά, ή να συµπεριλάβει την αριστερή υπο-
κλείδια αρτηρία, οι µετρήσεις στην αριστερή 
κερκιδική αρτηρία δεν είναι ακριβείς και έτσι 
επιβάλλεται ο καθετηριασµός της δεξιάς κερκι-
δικής αρτηρίας. Επίσης πολύ χρήσιµη αποδει-
κνύεται και η τοποθέτηση δεύτερης αρτηριακής 
γραµµής (στην ραχιαία του ποδός) γιατί προ-
σφέρει την δυνατότητα παρακολούθησης της 
αρτηριακής πίεσης περιφερικότερα του αορτι-

©2007 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece     
©2007 Εταιρεία Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2007; 1:21-34 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal   
Ελληνικό Περιοδικό Περιεγχειρητικής Ιατρικής 2007; 1:21-34 (ISSN 1109-6888) www.anesthesia.gr/ejournal 26

κού αποκλεισµού, σε περίπτωση που εφαρµό-
ζεται η µερική παράκαµψη της κυκλοφορίας 
µεταξύ του αριστερού κόλπου και της µηρι-
αίας αρτηρίας. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυα-
σµός των πιέσεων της συστολικής αρτηρια-
κής και της διαστολικής πνευµονικής κυκλο-
φορίας παρέχει πληροφορίες για την εκτίµηση 
της συστολικής και διαστολικής λειτουργίας 
της αριστερής κοιλίας αντίστοιχα, ενώ η 
συστολική πίεση της πνευµονικής κυκλοφο-
ρίας σε συνδυασµό µε την κεντρική φλεβική 
πίεση χρησιµοποιείται για την εκτίµηση της 
συστολικής και διαστολικής λειτουργίας της 
δεξιάς κοιλίας. Η καρδιακή παροχή µπορεί 
είτε να παρακολουθείται άµεσα ή έµµεσα 
µέσω των µεταβολών του SvO2. Οι µετρήσεις 
του κάθετήρα συνεχούς µέτρησης της καρδια-
κής παροχής (CCO – Continuous Cardiac 
Output) θα πρέπει να αξιολογούνται έχοντας 
υπ’ όψη, ότι υπάρχει υστέρηση των µετρή-
σεων όταν ο ενδαγγειακός όγκος µεταβάλλε-
ται απότοµα. Τέλος η τοποθέτηση καθετήρα 
στην ουροδόχο κύστη για την παρακολού-
θηση της ωριαίας διούρησης αποτελεί το 
ελάχιστο απαραίτητο για την έµµεση εκτίµη-
ση της αιµάτωσης των νεφρών στις ιδιαίτερες 
αιµοδυναµικές συνθήκες, που δηµιουργούνται 
κατά την επέµβαση.  

Όλα τα παραπάνω µπορεί να χρειαστεί να 
εγκατασταθούν και στον ασθενή που υφίστα-
ται ενδαγγειακή διόρθωση, καθώς η πιθανό-
τητα µετατροπής της επέµβασης από κλειστή 
σε ανοικτή δεν µπορεί να προβλεφθεί µε 
ακρίβεια. Μια ευρεία φλεβική γραµµή και η 
αιµατηρή παρακολούθηση της αρτηριακής 
πίεσης είναι τα ελάχιστα απαραίτητα σε κάθε 
ενδαγγειακή επέµβαση. Επιπλέον, οι σηµαντι-
κές συνυπάρχουσες παθολογικές καταστάσεις 
που συναντώνται στον αγγειακό ασθενή επι-
βάλλουν από µόνες τους εκτενές και εξειδι-
κευµένο monitoring.  

∆εν υπάρχει ιδανικό monitor για την 
παρακολούθηση της καλής αιµάτωσης του 
ΝΜ. Η παρακολούθηση των κινητικών προ-
κλητών δυναµικών έχει ενθαρρυντικά αποτε-
λέσµατα. Με προσεκτική χορήγηση των 
ανταγωνιστών της νευροµυϊκής αγωγιµότητας 
πρέπει να διατηρείται το Τ1 κοντά στο 10%. 
Σε αυτό το επίπεδο αναστολής της νευρο-

µυϊκής αγωγιµότητας διατηρείται η δυνατό-
τητα ελέγχου της κινητικής οδού µε προκλητά 
δυναµικά. Τα εισπνεόµενα αναισθητικά πρέπει 
να αποφεύγονται κατά το δυνατόν επειδή 
µειώνουν την ηλεκτρική απάντηση των µυών 
και αυξάνουν τον χρόνο υστέρησης στην νευ-
ρική αγωγιµότητα. Οι βλάβες που αφορούν το 
κεντρικό νευρικό σύστηµα (ΚΝΣ), όπως πχ  µια 
διαταραχή της αιµάτωσης του ΚΝΣ από συ-
στηµατική υπόταση, εµφανίζονται άµεσα και 
πάντα σε χρόνο µικρότερο των 7 λεπτών,. Οι 
τοπικές βλάβες που προκαλούν ισχαιµία του 
ΝΜ εµφανίζονται λίγο αργότερα, µεταξύ 7 και 
15 λεπτών. Τέλος περιφερικές βλάβες των νεύ-
ρων θα δώσουν σηµεία µετά από 15 λεπτά[18]. 
Η πτώση της έντασης της απάντησης (περισ-
σότερο από 25% από την βασική τιµή ανα-
φοράς), η επιµήκυνση του χρόνου υστέρησης ή 
η πλήρης αδυναµία πρόκλησης ηλεκτρικών 
δυναµικών στους υπό παρακολούθηση µυς πε-
ρίπου 10 λεπτά µετά την εγκατάσταση του απο-
κλεισµού, συσχετίζονται µε σηµαντική πιθανό-
τητα µετεγχειρητικής παραπληγίας[12,19]. Με 
την αµφίπλευρη παρακολούθηση της κινητικής 
νευρικής αγωγιµότητας, µπορεί να γίνει διά-
κριση µεταξύ της ισχαιµίας του ΝΜ (που 
εκδηλώνεται µε αµφοτερόπλευρη σηµειολογία) 
και βλάβης του ΚΝΣ λόγω απόφραξης της 
καρωτίδας ή µονόπλευρης περιφερικής βλάβης 
του υπό παρακολούθηση νεύρου. Ένα από τα 
προβλήµατα της παρακολούθησης των κινητι-
κών προκλητών δυναµικών είναι ότι δεν είναι 
εύκολη η διάκριση µεταξύ βλαβών µε µονό-
πλευρη εκδήλωση, δηλαδή µεταξύ της περι-
φερικής βλάβης ενός νεύρου και της βλάβης 
του αντίστοιχου νευροτοµίου. Επιπρόσθετα, η 
παρακολούθηση των σωµατοαισθητικών προ-
κλητών δυναµικών προσφέρει πληροφορίες για 
την αιµάτωση στις οπίσθιες ρίζες (όπου ανα-
τοµικά τουλάχιστον η αιµάτωση είναι καλύτερη 
σε σχέση µε τις πρόσθιες ρίζες). Τα πολύ-
επίπεδα αισθητικά προκλητά δυναµικά βοηθούν 
όµως στην διάκριση µεταξύ της βλάβης του 
νευροτοµίου και των περιφερικών βλαβών ή 
των βλαβών του ΚΝΣ. Παρόλα αυτά, κλινικά 
δεν αποδείχθηκε να προσφέρουν καλύτερη συ-
σχέτιση µε την κριτική ισχαιµία του ΝΜ που 
οδηγεί σε παραπληγία[20].  

Τεχνικές Αναισθησίας για ενδαγγειακή επιδιόρ-
θωση ΘΚΑ αορτής  
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Για τις επεµβάσεις ενδαγγειακής επιδιόρθω-
σης ΘΚΑ της αορτής έχουν χρησιµοποιηθεί 
διάφορες αναισθητικές τεχνικές: γενική αναι-
σθησία, περιοχική αναισθησία ή και τοπική 
αναισθησία. Για τη επιλογή µιας από αυτές 
πρέπει να συνεκτιµηθούν οι εξής παράγοντες: 
α) η διάρκεια της επέµβασης, η οποία δεν 
µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια, όπως 
άλλωστε και κατά την ανοικτή επέµβαση, 
λόγω απρόσµενων δυσκολιών στην τοποθέτη-
ση των stents, β) οι πιο έµπειροι χειρουργοί 
είναι συχνά και ταχύτεροι στη ολοκλήρωση 
της επέµβασης, γ) το περιβάλλον του χει-
ρουργείου είναι συνήθως χαµηλής θερµο-
κρασίας, δ) η θέση τοποθέτησης του ασθενή 
είναι δύσκολα ανεκτή για σηµαντικό χρονικό 
διάστηµα, ε) το εύρος της τοµής στην ενδαγ-
γειακή επιδιόρθωση µπορεί να επεκταθεί και 
στα λαγόνια αγγεία, αν δεν είναι εύκολη ή 
πρόσβαση περιφερικότερα, ζ) η συνύπαρξη 
άλλων παθήσεων στο ασθενή µπορεί να επη-
ρεάζει σηµαντικά την δυνατότητά του να 
ανεχθεί τα παραπάνω αδιαµαρτύρητα.  

Η χορήγηση γενικής αναισθησίας µπορεί να 
βασιστεί σε οποιουσδήποτε αναισθητικούς 
παράγοντες, αρκεί η δοσολογία τους και οι 
συνδυασµοί τους να είναι κατάλληλοι για την 
παθολογία των ασθενών. Τυπικά, δεν υπάρχει 
σηµαντική ανάγκη για οπιοειδή. Η ενδο-
τραχειακή διασωλήνωση δεν είναι απαραίτη-
τη και ο έλεγχος του αεραγωγού µπορεί να 
βασιστεί στη λαρυγγική µάσκα. Αυτή όµως η 
επιλογή αποκλείει την πιθανότητα χρήσης της 
διοισοφάγειας υπερηχοκαρδιογραφίας (ΤΕΕ). 
Η γενική αναισθησία προσφέρει α) πιο 
«ήσυχο χειρουργικό πεδίο», β) καθαρότερη 
εικόνα στην ακτινοσκόπηση κατά τις επανει-
ληµµένες αγγειογραφίες επειδή δεν απαιτείται 
η συνεργασία του ασθενή για προσωρινή 
διακοπή των αναπνευστικών κινήσεων, γ) µε-
γαλύτερη πίστωση χρόνου (αφού δεν υπάρχει 
θέµα δυσφορίας του ασθενή) και δ) ευκολό-
τερη τοποθέτηση του αιµοδυναµικού moni-
torring. Συγκριτικά όµως µε τις περιοχικές 
τεχνικές, παρατηρήθηκαν περισσότερα υπο-
τασικά επεισόδια, και υπήρξε ανάγκη για 
χορήγηση µεγαλύτερων ποσοτήτων ενδοφλέ-
βιων υγρών αλλά και συχνότερη χρήση ινό-
τροπων παραγόντων κατά τη γενική αναι-
σθησία[21-23]. Παρόλα αυτά, η µεσοπρόθε-

σµη και µακροπρόθεσµη νοσηρότητα και θνη-
τότητα από το κυκλοφορικό και το αναπνευ-
στικό σύστηµα δεν φαίνεται να επηρεάζεται 
από την αναισθητική τεχνική[7].  

Η περιοχική τεχνική µπορεί να είναι ραχιαία 
αναισθησία, επισκληρίδια αναισθησία, ή και 
συνδυασµένη ραχιαία-επισκληρίδια. Η αναι-
σθησία πρέπει να καλύπτει µέχρι και το επίπεδο 
Θ10 ώστε να προσφέρει αναλγησία σε περίπτω-
ση που η ενδαγγειακή πρόσβαση απαιτεί παρα-
σκευή των λαγόνιων αγγείων. Η επισκληρίδια 
αναισθησία προσφέρει επίσης το πλεονέκτηµα 
της παράτασης της αναισθησίας, όταν απαιτεί-
ται από τους χειρουργικούς χρόνους.  

Η περιοχική τεχνική υπερτερεί σαφώς έναντι 
της γενικής αναισθησίας σχετικά µε τις πνευ-
µονικές επιπλοκές. ∆εν είναι όµως σαφές αν 
ισχύει το ίδιο και για την καρδιαγγειακή νοση-
ρότητα στους ασθενείς µε σηµαντικά διατα-
ραγµένη καρδιακή λειτουργία. Πιθανές δυσκο-
λίες στην περιοχική τεχνική ανακύπτουν από 
την δυσφορία του ασθενή κατά την εγκατά-
σταση του αιµοδυναµικού monitoring και την 
παρατεταµένη χρονικά επέµβαση, όταν ο ασθε-
νής δυσκολεύεται πλέον να ανεχθεί την συγ-
κεκριµένη χειρουργική θέση. Επιπλέον υπάρ-
χει η ανησυχία για πρόκληση επισκληρίδιου αι-
µατώµατος αφού κάθε ασθενής λαµβάνει ηπα-
ρίνη διεγχειρητικά. Με την προϋπόθεση ότι το-
σο κατά την τοποθέτηση όσο και κατά την 
αφαίρεση του επισκηρίδιου καθετήρα οι χρόνοι 
πηκτικότητας (aPTT, INR) είναι φυσιολογικοί, 
δεν υπάρχει πρόβληµα[7]. Επισηµαίνονται ό-
µως οι γνωστές επιφυλάξεις της ΑSRA σχετικά 
µε τις µεγαλοµοριακές και µικροµοριακές ηπα-
ρίνες[24].  

Σε κάθε περίπτωση τόσο η χειρουργική όσο και 
η αναισθησιολογική οµάδα πρέπει να είναι 
έτοιµη για την µετατροπή της επέµβασης από 
τον ένα τύπο (ενδαγγειακή επιδιόρθωση) στον 
άλλο (ανοικτή επέµβαση) εξαιτίας διάφορων 
παραγόντων, όπως: α) αδυναµία ορθής τοποθέ-
τησης και σφράγισης των stent (εµµένουσα 
περιστοµιακή διαρροή) ή β) ατυχηµατική ρήξη 
τη αορτής κατά την διαστολή του ασκού. Επο-
µένως οι συσκευές επεµβατικού monitor και 
ταχείας χορήγησης θερµών υγρών και αίµατος 
πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµες. Παρ’ ότι η 
έκπτυξη των νεότερων τύπων των stent γίνεται 
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αυτόµατα, χωρίς την βοήθεια του ασκού, πα-
ραµένει πάντα ο κίνδυνος της µετανάστευσης 
του stent, καθώς συµπαρασύρεται από την 
αιµατική ροή, ιδιαίτερα όταν επιχειρείται η 
αγκίστρωσή του στην εγγύς κατιούσα αορτή.  

Με οποιαδήποτε αναισθητική τεχνική, παρα-
µένει σηµαντικό µέληµα η διατήρηση της 
θερµοκρασίας του σώµατος. Συνήθως χρησι-
µοποιούνται αεροστρώµατα στο άνω µέρος 
του σώµατος. Η αποφυγή σηµαντικής υπο-
θερµίας είναι απαραίτητη, ώστε να µην επι-
βαρυνθεί ο ασθενής µε προβλήµατα πηκτι-
κότητας.  

Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν προ-
βλήµατα ισχαιµίας οργάνων από την τοπο-
θέτηση του stent, η µετεγχειρητική πορεία 
µετά από ενδαγγειακή διόρθωση είναι συνή-
θως οµαλή. Ο ασθενής κινητοποιείται την 
πρώτη µετεγχειρητική µέρα, και οι ανάγκες 
του για αναλγησία είναι περιορισµένες, και 
συνήθως καλύπτονται µε µη στεροειδή αντι-
φλεγµονώδη (NSAID) ή µικρές δόσεις οπιο-
ειδών.  

Περιστασιακά µπορεί να εµφανίσει το σύν-
δροµο του µοσχεύµατος, που οφείλεται σε 
συστηµατική φλεγµονώδη αντίδραση προς το 
µόσχευµα και εκδηλώνεται µε πυρετό, λευκο-
κυττάρωση και αυξηµένη CRP[25]. Ο πυρε-
τός µπορεί να είναι υψηλός και να προκαλεί 
επικίνδυνη ταχυκαρδία σε στεφανιαίους α-
σθενείς.  

Η χρησιµότητα της ΤΕΕ  

Η ΤΕΕ αποδεικνύεται πολύ σηµαντική για 
την διεγχειρητική παρακολούθηση αυτών των 
ασθενών. Κατά τον αποκλεισµό της αορτής 
µε την κλασσική χειρουργική τεχνική η µέση 
αρτηριακή πίεση πάνω από τον αποκλεισµό 
αυξάνει κατά 40%. Η κεντρική φλεβική 
πίεση, η µέση πίεσης της πνευµονικής αρτη-
ρίας και η πίεση αποκλεισµού των πνευµο-
νικών τριχοειδών αυξάνουν κατά 30-50% ενώ 
παράλληλα η καρδιακή παροχή και συσταλτι-
κότητα της αριστεράς κοιλίας µειώνονται ση-
µαντικά. Το κλάσµα εξώθησης µειώνεται κα-
τά 38% ενώ η καρδιακή συχνότητα και ο 
όγκος παλµού παραµένουν αµετάβλητα. Είναι 
προφανές λοιπόν ότι συντελείται σηµαντικό-
τατη ανακατανοµή των όγκων. Οι παραπάνω 

µεταβολές απαιτούν, εκτός από το πλήρες 
αιµοδυναµικό monitoring, την χρήση της ΤΕΕ, 
ώστε να συσχετισθούν οι µεταβολές πίεσης µε 
τις διαστάσεις των καρδιακών κοιλοτήτων, να 
υπολογίζεται άµεσα ο όγκος παλµού της αρι-
στερής κοιλίας, να διαγιγνώσκεται άµεσα η 
εµφάνιση µιτροειδικής ανεπάρκειας λόγω δυσ-
λειτουργίας της αριστερής κοιλίας και να 
εκτιµηθεί επιπλέον η έκταση των περιοχικών 
µεταβολών της κινητικότητας των καρδιακών 
τοιχωµάτων που σχεδόν πάντα εµφανίζονται 
κατά τον αποκλεισµό της αορτής[12]. Κάτω 
από το επίπεδο του αποκλεισµού η αρτηριακή 
πίεση µειώνεται µέχρι και 80% και διατα-
ράσσεται σηµαντικά η αιµάτωση των νεφρών 
και του ήπατος. Έτσι σύντοµα εµφανίζεται 
µεταβολική και γαλακτική οξέωση.  

Οι αιµοδυναµικές επιπτώσεις από την 
τοποθέτηση των stent είναι σαφώς µικρότερης 
έντασης και διάρκειας. Οι κυριότερες µεταβο-
λές αφορούν την απώλεια αίµατος από τη 
συνεχή εναλλαγή των καθετήρων δια µέσου 
των εισαγωγέων. Τα πλέον πρόσφατα µοντέλα 
έχουν σηµαντικά βελτιωµένες βαλβίδες, ώστε 
να αποφεύγεται η σηµαντική απώλεια αίµατος 
κατά την διαδικασία αυτή. Όταν δεν χρησιµο-
ποιούνται ασκοί διάτασης για την έκπτυξη των 
stent, δεν υπάρχει καθόλου αιµοδυναµική δια-
ταραχή από την προσωρινή διακοπή της κυ-
κλοφορίας στην αορτή. Έτσι παρατηρούνται 
µόνο µικρές και περιοδικές µεταβολές των 
περιφερικών αντιστάσεων (από την εισαγωγή 
των καθετήρων και των συσκευών των stent) 
που εκδηλώνονται κλινικά µε µικρές αυξοµειώ-
σεις της αρτηριακής πίεσης[7].  

Η ΤΕΕ σε έµπειρα χέρια προσφέρει σηµαντική 
βοήθεια και στην τοποθέτηση και τον έλεγχο 
στεγανότητας των stent και µάλιστα µπορεί να 
µειώσει και τα ποσά ακτινοβολίας και σκιαστι-
κών ουσιών κατά την τοποθέτησή τους[26]. Η 
διεγχειρητική συµβολή της συνίσταται στην 
εξέταση της κατιούσας αορτής, την µέτρηση 
του εύρους της, την ανίχνευση αθηρωµατικών 
πλακών, τοιχωµατικών θρόµβων και έντονων 
επασβεστώσεων, ώστε να αποφευχθεί η αγκί-
στρωση του stent σε ακατάλληλα σηµεία. Όταν 
το stent τοποθετείται κοντά στην έκφυση της 
αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας, η ΤΕΕ µπορεί 
να ελέγξει την θέση του µε δισδιάστατο B mode 
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στις 70o περίπου, και µε έγχρωµο Doppler να 
επιβεβαιωθεί η παρουσία ενδαγγειακής ροής 
µετά την τοποθέτηση του stent. Όταν πρόκει-
ται για διαχωρισµό, διερευνώνται συστηµατι-
κά ο αληθής και ο ψευδής αυλός καθώς και το 
σηµείο εισόδου του αίµατος στον ψευδή αυ-
λό. Η τοποθέτηση του stent πρέπει οπωσδή-
ποτε να καλύψει το σηµείο εισόδου ώστε να 
µπορεί να θεωρηθεί επιτυχής η παρέµβαση. 
Με τον τρόπο αυτό, θα διακοπεί πλήρως η 
κυκλοφορία στον ψευδή αυλό, και θα επέλθει 
η θρόµβωσή του, που αποτελεί τον αντικει-
µενικό στόχο αυτής της µεθόδου. Η ΤΕΕ 
µπορεί να ανιχνεύσει έγκαιρα πιθανές νέες 
ρήξεις του ενδοθηλίου ή άλλες διαφυγές που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν κατάλληλα. Η 
επιλογή της τιµής διαχωρισµού (cut-off value) 
της Doppler ροής στα 50 cm/sec επιτρέπει την 
διάκριση µεταξύ αληθούς περιστοµιακής ρο-
ής (υψηλής ταχύτητας) από τις ροές χαµηλής 
ταχύτητας, που οφείλονται σε διαβροχή του 
δικτυωτού τοιχωµατικού υλικού του stent 
[27].  

Οι επιπλοκές από την τοποθέτηση των stent 
αφορούν κυρίως τις περιστοµιακές διαφυγές. 
Η στεγανή επαφή µεταξύ του stent και του 
αορτικού τοιχώµατος µπορεί να διαταραχθεί 
από την έντονη επασβέστωση ή αθηρωµά-
τωση του τοιχώµατος της αορτής. Οι διαφυ-
γές διακρίνονται σε περιστοµιακές και σε 
εσωτερικές. Οι εσωτερικές διαφυγές αφορούν 
σε διατήρηση ροής έξω από το stent αλλά 
µέσα στον ανευρυσµατικό σάκο και συµβαί-
νουν µετά από ενδαγγειακή επιδιόρθωση. Η 
διατήρηση υψηλής διαστολικής πίεσης µέσα 
στον ανευρυσµατικό σάκο µπορεί να οδηγή-
σει σε περαιτέρω διάταση και ρήξη του. 
Συνήθως εξορµούν από το εγγύς ή το άπω 
στόµιο του stent λόγω πληµµελούς προσκόλ-
λησης στο αορτικό τοίχωµα (τύπου Ι) ή από 
βατές µεσοπλεύριες, οσφυϊκές ή κάτω µεσε-
ντέριες αρτηρίες που συνεχίζουν να εκρέουν 
µέσα στον κατά τα λοιπά αποµονωµένο από 
την κυκλοφορία ανευρυσµατικό σάκο (τύπου 
ΙΙ), ή από µικρορήξεις του τοιχώµατος του 
stent (τύπου ΙΙΙ), από εµποτισµό και διά-
βρωση του τοιχώµατος του stent ή από οπές 
ραφών (τύπου ΙV) ή µπορεί και να προέρχο-
νται από τα σηµεία σύνδεσης διαφόρων 
τµηµάτων του stent. Μπορεί να εµφανιστούν 

άµεσα (πρώιµες διαφυγές) ή σε απώτερο χρόνο 
(όψιµες διαφυγές) και σχετίζονται µάλλον µε 
µετακίνηση του stent από την ροή του αίµατος 
ή από µεταβολή της υφής του αορτικού τοιχώ-
µατος. Η διάγνωσή τους τίθεται είτε µε ΤΕΕ, 
είτε µε αγγειογραφία ή υψηλής ευκρίνειας ακτι-
νοσκόπηση. Με την πάροδο του χρόνου παρα-
τηρούνται επιπλοκές που αφορούν στην αντοχή 
των υλικών: παρατηρήθηκαν ρήξεις τόσο του 
χαλύβδινου σκελετού όσο και των ινών των 
πολυεστερικών επενδύσεών τους µε συνέπεια 
να δηµιουργηθούν όψιµες διαφυγές. Η πιθανό-
τητα όψιµης αστοχίας των υλικών των stent 
υπολογίζεται σε περίπου 3% ανά έτος[28]. Οι 
διαφυγές τύπου Ι και ΙΙ θεωρούνται οι πιο 
σηµαντικές. Ουσιαστικά αποτελούν αποτυχία 
της επέµβασης ενδαγγειακής επιδιόρθωσης κα-
θώς συνεχίζουν να παρέχουν άλλοτε άλλη ροή 
αίµατος στον ανευρυσµατικό σάκο. Η πιθανό-
τητα ρήξης του ανευρύσµατος σε αυτές τις 
περιπτώσεις υπολογίζεται ότι συνεχίζει να αυ-
ξάνει µε ρυθµό περίπου 1% ανά έτος. Σε µια 
µελέτη 1023 τοποθετήσεων, στο 18% των περι-
πτώσεων υπήρχε συνεχιζόµενη διάταση του 
ανευρύσµατος και χρειάστηκε δεύτερη παρέµ-
βαση σε διάστηµα κατά µέσο όρο 21 µηνών για 
την διόρθωση τέτοιων διαφυγών[29]. Αντίστοι-
χα σε µια µελέτη ανοικτών επεµβάσεων, οι επα-
νεπεµβάσεις λόγω αιµορραγίας αφορούσαν µό-
νο στο 2,2% των περιπτώσεων[2]. Οι νεφρικές 
αρτηρίες είναι επίσης σε σηµαντικό κίνδυνο, 
καθώς το εγγύς στόµιο ενός stent µπορεί να 
προκαλέσει αποκλεισµό του στοµίου τους, δια-
χωρισµό του τοιχώµατός τους και τελικά νεφρι-
κή ισχαιµία. Η ποσότητα του σκιαστικού που 
χρησιµοποιήθηκε διεγχειρητικά, η παρουσία 
σακχαρώδους διαβήτη, η ταυτόχρονη χρήση 
NSAID και η υποογκαιµία ή η υπόταση αποτε-
λούν σηµαντικούς παράγοντες πρόκλησης νε-
φρικής ισχαιµίας.  

Μετά την έκπτυξη του stent, η εξέταση µε TEE 
είναι πιο ευαίσθητη στην διάγνωση των περι-
στοµιακών διαφυγών σε σχέση µε την αγγειο-
γραφία. Σε µια σειρά 25 ασθενών η εξέταση µε 
ΤΕΕ και έγχρωµο Doppler κατέδειξε διαφυγή 
σε 8 ασθενείς, σε 6 από τους οποίους οι 
διαφυγές δεν ήταν ορατές µε την αγγειογρα-
φία, οδηγώντας έτσι σε επανατοποθέτησή των 
stent[30]. Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι η ΤΕΕ 
έδωσε στοιχεία που οδήγησαν σε τροποποίηση 
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της τεχνικής σε ποσοστό 59% (13 από τους 
22) των ασθενών. Η θέση τοποθέτηση του 
εγγύς στοµίου του stent (όπως αυτή ανα-
γνωρίστηκε αρχικά µε την αγγειογραφία) άλ-
λαξε στο 33% των ασθενών µε ανεύρυσµα 
µετά από υπόδειξη από την ΤΕΕ. Οι αιτίες 
ήταν αθηρώµατα ή επασβεστώσεις, που δεν 
είχαν αναγνωριστεί µε την αγγειογραφία. Σε 
ασθενείς µε διαχωρισµό, η ΤΕΕ έδειξε ότι ο 
συρµάτινος οδηγός ήταν στον ψευδή αυλό 
στο 28% των περιπτώσεων και οδήγησε έτσι 
στην άµεση επανατοποθέτησή του στον 
αληθή αυλό.  

∆ιασφάλιση της πίεσης διήθησης του ΝΜ.  

Οι διεγχειρητικές µεταβολικές ανάγκες του 
ΝΜ δεν είναι µεγάλες και µπορούν να καλυ-
φθούν ακόµη και όταν η πίεση διήθησης έχει 
υποστεί µέτρια µείωση. Όταν η πίεση διήθη-
σης αγγίζει οριακά επίπεδα και έχουν εξαντ-
ληθεί οι δυνατότητες ρύθµισης του ενός σκέ-
λους της εξίσωσης (ΜΑΠ), επιβάλλεται η πα-
ρέµβαση στο άλλο σκέλος. Αν δεν µπορεί 
δηλαδή να αυξηθεί ο µειωτέος, µπορεί απλά 
να µειωθεί ο αφαιρετέος. Η πίεση του ΕΝΥ 
παρακολουθείται µε την προεγχειρητική το-
ποθέτηση ενός ειδικού επισκληρίδιου κάθε-
τήρα (µε τυφλό τελικό τµήµα αλλά µε πολ-
λαπλές πλάγιες οπές) στον υπαραχνοειδή 
χώρο και την σύνδεση του άκρου του κάθε-
τήρα σε έναν κοινό µορφοµετατροπέα πίεσης, 
όπως αυτοί που χρησιµοποιούνται για την 
αιµατηρή παρακολούθηση της αρτηριακής 
πίεσης, χωρίς όµως συµπίεση του σάκου 
έκπλυσης του συστήµατος. Η µείωση της 
πίεσης του ΕΝΥ µπορεί να επιτευχθεί µε πα-
ροχέτευση µικρών ποσοτήτων ΕΝΥ µέχρι η 
πίεση διήθησης να επανέλθει σε ικανο-
ποιητικά επίπεδα. Συνήθως αφαιρούνται επα-
νειληµµένα ποσότητες των 10 ml µέχρι η 
πίεση του ΕΝΥ να βρεθεί κάτω από τα 12 
mmHg. Όταν δεν γίνεται παροχέτευση ΕΝΥ, 
ο καθετήρας εκπλένεται µε φυσιολογικό, µη 
ηπαρινισµένο ορό. Υπάρχουν αναφορές για 
παραπληγία που εµφανίστηκε µετεγχειρητικά 
και παρήλθε µε την τοποθέτηση ενδοραχιαίου 
καθετήρα και παροχέτευση ΕΝΥ.  

Εφόσον η αιτιολογία της ισχαιµίας του ΝΜ 
είναι πολυπαραγοντική, έτσι και η πρόληψή 
της πρέπει να εστιαστεί σε πολλαπλά επίπεδα. 

Τα µέτρα µπορούν να διαχωριστούν σε αυτά 
που στοχεύουν στην αποκατάσταση της πίεσης 
διήθησης του ΝΜ και σε αυτά που προστα-
τεύουν το ΝΜ από την κυτταροτοξική βλάβη.  

1) Η πίεση διήθησης του ΝΜ αποκαθίσταται µε 
την επαναφορά της συστηµατικής αρτηριακής 
πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα και την αποφυ-
γή της διεγχειρητικής υπότασης (< 90 mmHg). 
Η προσπάθεια αυτή προβλέπει την χορήγηση 
ικανής ποσότητας υγρών και αγγειοδραστικών 
ουσιών. Η χορήγηση νιτροπρωσσικού νατρίου 
απαγορεύεται για το φόβο πρόκλησης υποκλο-
πής. Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, 
η συστολική αρτηριακή πίεση διατηρείται >140 
mmHg µε τη χορήγηση υγρών ή και αίµατος 
(χωρίς όµως να αυξάνεται ο αιµατοκρίτης >30-
35%). Ο κίνδυνος ισχαιµίας του ΝΜ κατά την 
διόρθωση µε stent σχετίζεται µε σηµαντική 
υπόταση (λόγω αφανούς αιµορραγίας), ιστορι-
κό χειρουργηθέντος ανευρύσµατος της κοιλια-
κής αορτής, σηµαντική αθηρωµάτωση της θω-
ρακικής αορτής ή και τρώση της έξω λαγονίου 
αρτηρίας (από όπου λαµβάνουν αιµάτωση 
παράπλευρα δίκτυα που τροφοδοτούν τον ΝΜ).  

2) Παράλληλα πρέπει να µειωθεί και η πίεση 
του ΕΝΥ σε επίπεδα κάτω των 12 mmHg.  

3) Εκτός από την παροχέτευση του ΕΝΥ είναι 
πολύ σηµαντικοί ορισµένοι χειρουργικοί χειρι-
σµοί:  

• ο αποκλεισµός να µη περιλαµβάνει εξ΄ 
αρχής όλη την ανευρυσµατική περιοχή 
(µε σκοπό να διατηρείται έστω τµηµα-
τικά η αιµάτωση µέσω των µεσοπλεύ-
ριων και οσφυϊκών αρτηριών - όσων 
παραµένουν κάθε φορά βατές)  

• Να γίνεται όσο το δυνατόν πιο λεπτο-
µερής επανεµφύτευση των εν λόγω 
αρτηριών στο µόσχευµα (από το Θ8 ως 
το Ο1) µετά την ολοκλήρωση της εγγύς 
και της άπω αναστόµωσης  

• Ενδαρτηρεκτοµή στην αορτή στα σηµεί-
α επανεµφύτευσης των µεσοπλεύριων 
και οσφυϊκών αρτηριών  

• Παράκαµψη της αριστεράς κοιλίας όταν 
η χρονική διάρκεια του αποκλει-σµού 
της αορτής προβλέπεται να είναι παρα-
τεταµένη, σε περιπτώσεις οξέως διαχω-
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ρισµού και απουσίας παράπλευρης αι-
µάτωσης του ΝΜ, ή όταν ο κεντρικός 
αποκλεισµός της αορτής θα προκα-
λέσει υπέρµετρη αύξηση του καρδια-
κού έργου και πιθανή ισχαιµία  

• Ανάστροφη άρδευση µέσω καθετήρων 
στο περιφερικό τµήµα της αορτής – 
συχνά υπάρχουν εκτεταµένες παρά-
πλευρες επικοινωνίες µεταξύ του ο-
σφυϊκού αρτηριακού δικτύου και των 
λαγόνιων αρτηριών.  

• Προκλητή υποθερµία στους 32-34o C.  

• Μερικό ηπαρινισµό (100 IU/kg ηπα-
ρίνης)  

• Παθητική αιµορραγία από την περιφε-
ρική αορτή (ο αποκλεισµός της αορ-
τής γίνεται µόνο κεντρικά) ώστε να 
αποφεύγεται η παθητική ελάττωση της 
πίεσης διήθησης των περιφερικών ορ-
γάνων  

• Συλλογή του αίµατος από το χειρουρ-
γικό πεδίο, έκπλυση και πιθανόν φυ-
γοκέντρηση του και επαναχορήγηση 
(συσκευή cell saver)  

Με εξαίρεση τον ηπαρινισµό, είναι προφανές 
ότι όλα τα υπόλοιπα µέτρα αφορούν απo-
κλειστικά την ανοικτή επέµβαση. Και σε 
αυτή την περίπτωση, χρειάζεται προσοχή 
ώστε να µη σπαταληθεί υπερβολικός χρόνος 
στην επανεµφύτευση των αρτηριών, καθώς ο 
χρόνος αποκλεισµού της αορτής αυξάνει 
υπερβολικά και µεγαλώνει ο κίνδυνος άµεσης 
ή και καθυστερηµένης παραπληγίας λόγω της 
ισχαιµίας και του οιδήµατος.  

Η διεγχειρητική παρακολούθηση της κατά-
στασης του ΝΜ παρέχει πληροφορίες µόνο 
για την τρέχουσα λειτουργική του κατάσταση 
και δεν µπορεί να προϊδεάσει για πιθανές 
µετεγχειρητικές επιπλοκές. Γι αυτό, η παρα-
κολούθηση της νευρικής αγωγιµότητας του 
ΝΜ να πρέπει συνεχίζεται και µετεγχει-
ρητικά. Επειδή τα προκλητά κινητικά δυναµι-
κά δεν µπορούν να εφαρµοστούν σε ασθενή 
µε εγρήγορση (προκαλούν σηµαντικό πόνο 
κατά την έκλυσή τους), είναι προφανώς απα-
ραίτητη η συχνή νευρολογική εκτίµηση αυ-
τών των ασθενών ώστε να προληφθεί και να 

αντιετωπιστεί άµεσα η ισχαιµία του ΝΜ, που 
µπορεί να οδηγήσει νωρίς σε ισχαιµικό πλέον 
έµφρακτο. Παράλληλα πρέπει να είναι εγκατε-
στηµένη η παρακολούθηση των ασθενών µε 
σωµατοαισθητικά προκλητά δυναµικά, τουλάχι-
στον µέχρι να παρέλθει πλήρως η οποιαδήποτε 
καταστολή του ασθενή από τους αναισθητι-
κούς παράγοντες η τα αναλγητικά σχήµατα 
[18].  

Μετεγχειρητικά η ισχαιµία του ΝΜ εµφανίζε-
ται µε υπαισθησία και µυϊκή αδυναµία, που δεν 
υπήρχε άµεσα µετεγχειρητικά. Πιθανές αιτίες 
µπορεί να είναι η υπόταση, η αυξηµένη πίεση 
του ΕΝΥ, η θρόµβωση των τροφοφόρων αγγεί-
ων ή ο εµβολισµός τους. Αναµένεται ότι η άµε-
ση εφαρµογή µέτρων για την βελτίωση της 
πίεσης διήθησης µπορεί να βελτιώσει την πρό-
γνωση. Η άµεση τοποθέτηση καθετήρα παρο-
χέτευσης του ΕΝΥ ώστε να µειωθεί η πίεση του 
ΕΝΥ και να βελτιωθεί η πίεση διήθησης έχει σε 
αρκετές περιπτώσεις θετικό αποτέλεσµα σε 
τέτοια όψιµη ισχαιµία. Η έντονη υπόταση µπο-
ρεί να είναι το πρώτο σηµείο της επισυµβαίνου-
σας ισχαιµίας του ΝΜ στα πλαίσια αρχόµενου 
νευρογενούς (νωτιαίου) shock. Εποµένως ενδεί-
κνυται η χρήση αγγειο-συσπαστικών ουσιών, 
παρά τον πιθανολογούµενο κίνδυνο αιµορρα-
γίας από τη µετεγχειρητική υπέρταση. Γι’ αυτό 
το λόγο, παρότι είναι επιθυµητή η χρήση 
επισκληρίδιου κάθετήρα για αναλγησία µε οπι-
οειδή, αποφεύγονται τα τοπικά αναισθητικά, 
αφού µπορεί να «καλύψουν» αρχόµενη ισχαι-
µία του ΝΜ. Σε περίπτωση ισχαιµίας του ΝΜ, 
η οποιαδήποτε αρχόµενη παραπληγία πρέπει να 
αντιµετωπίζεται µε άµεση παροχέτευση του 
ΕΝΥ και να µην ξοδεύεται αυτός ο λίγος αλλά 
κρίσιµος χρόνος για απεικονιστικές διαδικα-
σίες, που στοχεύουν στην διερεύνηση πιθανής 
αιµορραγίας ή αιµατώµατος του επισκληρίδου 
ή του υπαραχνοειδούς χώρου.  

Η παράκαµψη της αριστεράς κοιλίας.  

Κατά την κλασσική χειρουργική τεχνική του 
ολικού αποκλεισµού της αορτής καθ’ όλη τη 
διάρκεια των αναστοµώσεων µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί επικουρικά η παράκαµψη της αριστε-
ρής κοιλίας µε τη χρήση εξωσωµατικής κυκλο-
φορίας[8]. Η τεχνική αυτή προσφέρει τη 
δυνατότητα ανάστροφης άρδευσης της αορτής 
και άρα συµπληρωµατική άρδευση των επίµα-
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χων αγγειακών πλεγµάτων κατά την διάρκεια 
του αποκλεισµού της αορτής. ∆ιά-φορες 
µελέτες απέδειξαν µείωση του συχνό-τητας 
εµφάνισης παραπληγίας από 13,1% χωρίς 
παράκαµψη της αριστερής κοιλίας σε 4,8% 
(στο σύνολο των περιπτώσεων) όταν εφαρ-
µόστηκε η παράκαµψη αυτή[31] ή και χαµη-
λότερα 2,4%[19]. Παρ’ όλα αυτά, η συχνό-
τητα της παραπληγίας στα ανευρύσµατα 
τύπου ΙΙ όπου χρησιµοποιήθηκε η παρά-
καµψη ήταν 7,8%[31]. Σε όλους τους παρα-
πάνω ασθενείς εφαρµόστηκε παράλληλα και 
παρακολούθηση της πίεσης και παροχέτευση 
του ΕΝΥ. Το αίµα αναρροφείται από τον 
αριστερό κόλπο µε κάνουλα, µεταφέρεται στη 
µηχανή της εξωσωµατικής κυκλοφορίας και 
επιστρέφει µε ικανοποιητική πίεση στην κα-
τιούσα αορτή, κάτω από το επίπεδο του 
αποκλεισµού. Με χρήση ειδικών καθετήρων 
επιχειρείται συχνά η παροχή αίµατος στην 
κοιλιακή αρτηρία, τις άνω µεσεντέριες αρτη-
ρίες και τις νεφρικές αρτηρίες. Το προφορτίο, 
αλλά κυρίως το µεταφορτίο της αριστεράς 
κοιλίας, µειώνεται σηµαντικά και έτσι µειώ-
νεται αντίστοιχα και το έργο της. Η παρά-
καµψη αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από το 
ικανοποιητικό προφορτίο της αριστεράς κοι-
λίας (εκτιµάται µε την διαστολική πίεση της 
πνευµονικής κυκλοφορίας ή µε τις διαστάσεις 
της αριστεράς κοιλίας στην ΤΕΕ) και από 
φυσιολογικό ή µειωµένο µεταφορτίο, περιφε-
ρικά του αποκλεισµού. Η χρήση του βοηθά 
σηµαντικά στην ύφεση της υπέρτασης που 
παρατηρείται στο άνω µέρος του σώµατος 
(περιοχή άρδευσης από το αορτικό τόξο) µετά 
τον αποκλεισµό της αορτής. Αν η ροή της 
παράκαµψης είναι ιδιαίτερα υψηλή, παρατη-
ρείται κεντρική υπόταση. Η βέλτιστη ροή της 
παράκαµψης είναι προφανώς εκείνη που 
επιτρέπει φυσιολογική αρτηριακή πίεση τόσο 
κεντρικά όσο και περιφερικά του αποκλει-
σµού (µετρούµενη µε καθετήρα στη µηριαία 
αρτηρία).  

Συχνά, δεν χρησιµοποιούνται οξυγονωτές 
αφού το αίµα έρχεται οξυγονωµένο στο αρι-
στερό κόλπο και παραλαµβάνεται από το κύ-
κλωµα της εξωσωµατικής κυκλοφορίας. Η τε-
χνική απαιτεί άριστη συνεργασία αναισθησιο-
λόγου και των εξωσωµατιστών, αφού οι δεύ-
τεροι ρυθµίζουν µεν την παράκαµψη της αρι-

στερής κοιλίας, αλλά ο πρώτος έχει την ευθύνη 
για τη διατήρηση του προφορτίου του µετα-
φορτίου και του συνολικού όγκου αίµατος του 
ασθενή, και της λειτουργίας της δεξιάς κοιλίας.  
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