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ABSTRACT 

The influence of anaesthetics on cerebral blood flow regulation and oxygen 
consumption. 
Petrou A  

The issue of cerebral circulation and oxygen delivery to the brain requires constant 
vigilance for the clinician in the ICU, the trauma unit and the neurosurgical 
operation suite. These patients are administered anaesthetic medications that affect 
cerebral physiology by a lot of different and some times unexplored mechanisms. 
Apart from the electrophysiologic field which will not be discussed herein, 
Cerebral Blood Flow (CBF) and Cerebral Metabolic Rate of O2 consumption 
(CMRO2) are mainly affected by the anaesthetics. Meanwhile, these factors 
dominantly determine the intracranial blood volume (CBV) and hence intracranial 
pressure (ICP).  

Almost all intravenous anaesthetics (barbiturates, propofol, benzodiazepines) 
decrease CMRO2 and consequently reduce CBF in a more or less analogous form. 
The same stands for lidocaine. Ketamine is an exception by stimulating NMDA 
receptors and thus increasing CMRO2, CBF and ICP.  

Volatile anaesthetics in clinically useful concentrations produce small decreases or 
no effect on CBF but reduce CMRO2 considerably and dose-dependently. Nitrous 
oxide when administered alone stimulates cerebral activity and increases CMRO2, 
CBF and ICP. When administered simultaneously with intravenous anesthetics 
these effects are blunted whereas in conjunction with volatile anesthetics they are 
augmented. 

Opioids tend to reduce CBF and CMRO2 and significantly attenuate increases 
produced by other anesthetics. Neuromuscular blockers exert no direct effect on 
cerebral hemodynamics and can only affect cerebral physiology by stimulating 
histamine release (not all on them) or by adrenergic stimulation. 

While all these effects are quite strongly proven in clinical trials, it is imperative 
to keep in mind that interactions of all medications used in anesthesia can present 
an entirely different pattern of effects in clinical conditions. 

 

Ειδικά στη νευροαναισθησία, αποδίδεται ιδιαί-
τερη προσοχή στην επίπτωση των αναισθητι-
κών παραγόντων αλλά και των αναισθητικών 
τεχνικών στην εγκεφαλική αιµατική ροή (Cere-

bral Blood Flow - CBF) και κατά συνέπεια 
στην κατανάλωση Ο2 από τον εγκεφαλική ιστό 
(Cerebral Metabolic Rate of O2 consumption - 
CMRO2). Η ανάγκη προκύπτει από δύο πολύ 
σηµαντικούς λόγους: Κατά πρώτον, η παροχή 
ενεργειακών υποστρωµάτων εξαρτάται απόλυ-
τα από τη CBF και σε περίπτωση ισχαιµίας, 
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ακόµη και µικρές µεταβολές της CBF µπο-
ρούν προφανώς να επηρεάσουν σηµαντικά τη 
νευρολογική έκβαση. Κατά δεύτερο λόγο, ο 
έλεγχος αλλά και η τροποποίηση της CBF 
αποτελούν σηµαντικό εργαλείο χειρισµού της 
ενδοκράνιας πίεσης (Intracranial Pressure - 
ICP). Καθώς η CBF και οι αντιστάσεις των 
εγκεφαλικών αγγείων (Cerebral Vascular Resi-
stance - CVR) µεταβάλλονται από αγγειοσυ-
σπαστικούς ή αγγειοδιασταλτικούς παράγοντες 
(π.χ. PaCO2 ή εισπνεόµενοι αναισθητικοί παρά-
γοντες), µεταβάλλεται ανάλογα (όχι όµως µε 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ένταση για οποιον-
δήποτε παράγοντα) και ο ενδοκρανιακός όγκος 
αίµατος του εγκεφάλου (CBV - Cerebral Blood 
Volume).  
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Ο εγκέφαλος του ανθρώπου ζυγίζει περίπου 
1350 gr (περίπου το 2% του σωµατικού βά-
ρους), αλλά αιµατώνεται µε το 12-15% της 
καρδιακής παροχής. Αυτή η προνοµιακή αιµά-
τωση οφείλεται στον πολύ υψηλό µεταβολικό 
ρυθµό του. Σε ηρεµία, χρησιµοποιεί περίπου 47 
mL O2 κάθε λεπτό, δηλαδή περίπου το 20% της 
συνολικής κατανάλωσης του οργανισµού. Ο 
φυσιολογικός όγκος αίµατος του εγκεφάλου 
είναι περίπου 5 mL/100gr. Ο όγκος αυτός 
µεταβάλλεται µε την αύξηση της PaCO2 κατά 
0,049 mL/100g για κάθε 1 mmHg µεταβολής 
της PaCO2 από τα 25 µέχρι τα 70 mmHg. Έτσι 
σε ένα φυσιολογικό άνθρωπο ο όγκος του 
εγκεφάλου του (βάρους περίπου 1350 gr) 
µπορεί να αυξηθεί σχεδόν κατά 20 mL όταν η 
τιµή της PaCO2 στο αίµα του µετα-βληθεί από 
τα 25 στα 55 mmHg[2]. Άλλες φυσιολογικές 
παράµετροι εµφανίζονται στον πίνακα 1.   

Παρότι η CBF και ο CBV  µεταβάλλονται πα-
ράλληλα και αναλογικά, υπάρχουν σηµαντικές 
εξαιρέσεις. Ο CBV αυξάνει σε εγκεφαλική 
ισχαιµία και µπορεί να µεταβάλλεται δυσα-
νάλογα µε τη CBF όταν µεταβάλλεται πρωτο-
γενώς η ΜΑΠ. Η αυτορρύθµιση φυσιολογικά 
προσπαθεί να προλάβει την αύξηση του CBV 
όταν αυξάνει η ΜΑΠ. Στην πραγµατικότητα 
όταν η εγκεφαλική κυκλοφορία συσπάται για 
να διατηρήσει σταθερή τη CBF καθώς αυξάνει 
η αρτηριακή πίεση, ο CBV µειώνεται. Όταν η 
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Πίνακας 1. Φυσιολογικές τιµές για την κυκλοφορία και τον 
µεταβολισµό στον ανθρώπινο εγκέφαλο. (Τροποποιηµένο 
από Patel PM [1]). 
CBF  
Συνολική  45–55 mL/100 g/min  
Φλοιϊκή 
(κυρίως η φαιά   ουσία)  75–80 mL/100 g/min  

Υποφλοιώδης 
(κυρίως η λευκή ουσία)  <20 mL/100 g/min  

CMRO2  3–3,5 mL/100 g/min  

CVR  1,5–2,1 mm Hg/100 g/min/mL  

Εγκεφαλική φλεβική PO2  32–44 mm Hg 

Εγκεφαλικός φλεβικός SO2  55%–70%  

ICP (σε οριζόντια 
κατακεκλιµένη θέση)  8–12 mm Hg 
ερίπου το 60% της καταναλούµενης ενέργει-
ς αποδίδεται για την ηλεκτρική δραστηριό-
ητα των νευρώνων και ειδικότερα στη διακί-
ηση των ιόντων, τη ρύθµιση των βαθµιδώ-
εων των συγκεντρώσεών τους και τη σύνθεση, 
εταφορά και επαναπρόσληψη των νευροδια-
ιβαστών. Το υπόλοιπο 40% αφορά την τροφι-
ή λειτουργία των νευρικών κυττάρων. Επιπλέ-
ν η κατανοµή της κατανάλωσης Ο2 είναι εξαι-
ετικά ανοµοιογενής: η φαιά ουσία κατανα-
ώνει περίπου 4 φορές περισσότερο Ο2 από την 
ευκή. Τα νευρογλοιακά κύτταρα καταλαµβά-
ουν περίπου το 50% του όγκου του εγκεφά-
ου, έχουν σηµαντικό ρόλο στην επαναπρόσλη-
η των νευροδιαβιβαστών και την αποµάκρυν-
η των άχρηστων ουσιών, αλλά καταναλώνουν 
αφώς λιγότερο Ο2 από ότι οι νευρώνες[1]. 

αυτορρύθµιση δεν λειτουργεί φυσιολογικά, ή 
όταν η τιµή της ΜΑΠ ξεπερνά το ανώτερο όριο 
της αυτορρύθµισης, η CBF και ο CBV αυ-
ξάνουν παράλληλα και αναλογικά µε την αύ-
ξηση της ΜΑΠ. Αντίθετα, όταν η ΜΑΠ 
µειώνεται σηµαντικά, παρατηρείται σταδιακή 
αύξηση του CBV καθώς η εγκεφαλική κυ-
κλοφορία διαστέλλεται ώστε να διατηρηθεί 
σταθερή η CBF. Κατά συνέπεια, όταν η ΜΑΠ 
µειωθεί σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, κάτω από 
το κατώτερο όριο της αυτορρύθµισης, µπορεί 
να παρατηρηθεί εκσεσηµασµένη αύξηση του 
CBV[3]. Σε φυσιολογικούς ανθρώπους, η αύξη-
ση του CBV εξισορροπείται µε µικρή υστέρηση 
από άλλους παράλληλους µηχανισµούς όπως: η 
µείωση του περιεχόµενου στο φλεβικό δίκτυο 
του εγκεφάλου, µε µετακίνησή του προς εξω-
κρανιακά φλεβικά στελέχη και η µείωση της 
ποσότητας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού µε 
αντίστοιχη µετακίνησή του προς τον υπα-
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ραχνοειδή χώρο του νωτιαίου µυελού. Σε παθο-
λογικές καταστάσεις, όπου η ευενδοτότητα του 
εγκεφάλου είναι µειωµένη, η αύξηση του CBV 
προκαλεί ταχύτατα εγκολεασµό τµηµάτων του 
στα διάφορα τρήµατα (συνηθέστερη περίπτωση 
ο εγκολεασµός του στελέχους στο ινιακό 
τρήµα) ή µείωση της CPP (Cerebral Perfusion 
Pressure) σε επίπεδα που δεν µπορεί να διατη-
ρηθεί ο αερόβιος µεταβολισµός των νευρώνων 
και εµφανίζεται ισχαιµία.  

Η CBF πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του 
εγκεφάλου σε Ο2 και γλυκόζη. ∆εδοµένου ότι 
οι µήνιγγες αλλά και το κρανίο περιορίζουν 
ασφυκτικά τον όγκο του εγκεφάλου, είναι 
προφανές ότι η CBF µπορεί να έχει µόνο 
περιορισµένο εύρος τιµών. Τη λεπτοµερέστατη 
ρύθµιση της CBF αναλαµβάνει µια πλειάδα 
παραγόντων και κυκλωµάτων. Πριν γίνει 
αναφορά σε αυτούς, αλλά και στην επίπτωση 
των αναισθητικών παραγόντων στην 
εγκεφαλική κυκλοφορία και το µεταβολισµό, 
θα παρατεθούν µερικά στοιχεία σχετικά µε τις 
µεθόδους παρακολούθησης των φυσιολογικών 
παραµέτρων του εγκεφάλου που σχετίζονται µε 
την κυκλοφορία και το µεταβολισµό του. 

 

Η µέτρηση των παραµέτρων της εγκεφαλικής 
κυκλοφορίας. 
Η µέτρηση της ICP (και κατ’ επέκταση της 
CPP) και της CBF είναι εξαιρετικά σηµαντική 
για τον χειρισµό της παροχής Ο2 στον εγκέ-
φαλο, τόσο κατά τις νευροχειρουργικές επεµ-
βάσεις όσο και κατά την εντατική νοσηλεία 
ασθενών µε διαταραχή της φυσιολογίας του 
εγκεφάλου. Επιπλέον η δυνατότητα µέτρησης 
των µερικών πιέσεων του Ο2 στον εγκεφαλικό 
ιστό αλλά και η µέτρηση της CMRO2 µε άλλες 
τεχνικές προσφέρει τη δυνατότητα ακόµη πιο 
λεπτοµερούς προσέγγισης της µεταβολικής κα-
τάστασης του νευρώνα. Αυτή η προσέγγιση, 
όταν είναι αξιόπιστη, σε συνδυασµό µε  την 
παρακολούθηση της ηλεκτρικής δραστηριό-
τητας του εγκεφάλου µε το ΗΕΓ, ολοκληρώνει 
τη εικόνα της λειτουργικής κατάστασης του 
εγκεφάλου, αφού προσεγγίζεται ποσοτικά αλλά 
και ποιοτικά τόσο η µεταβολική όσο και η 
ηλεκτρική του δραστηριότητα.  

Η µέτρηση της ICP. 

Η ICP συνήθως µετράται µε την τοποθέτηση 
ενός καθετήρα στις κοιλίες ή ενδοπαρεγχυ-
µατικά. Η πρώτη µέθοδος αποτελεί σήµερα το 
πρότυπο µε το οποίο συγκρίνονται όλες οι άλ-
λες µέθοδοι και είναι η πλέον ευρέως χρησιµο-
ποιούµενη. Αυτή η µέθοδος εκτιµά την συνο-
λική πίεση του εγκεφάλου και βέβαια έχει το 
πλεονέκτηµα της βαθµονόµησης in vivo και της 
παροχέτευσης ΕΝΥ, όταν αυτό κρίνεται απα-
ραίτητο για τον έλεγχο της ICP. Στα µειονε-
κτήµατα της µεθόδου ανήκει η αδυναµία 
τοποθέτησης του καθετήρα ενδοκοιλιακά όταν 
η ICP είναι ιδιαίτερα αυξηµένη και η πιθα-
νότητα πρόκλησης αιµατώµατος ή λοίµωξης σε 
παρατεταµένη χρήση. 

Η ενδοπαρεγχυµατική µέθοδος προβλέπει την 
τοποθέτηση µέσα από µια οπή στο κρανίο ενός 
µικροσκοπικού µετατροπέα πίεσης είτε µέσα 
στο παρέγχυµα είτε υποσκληρίδια. Η πίεση που 
µετράται είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική 
της συγκεκριµένης περιοχής και περιγράφει πο-
λύ πιο αόριστα την συνολική ενδοκράνια πίεση. 
Οι πιέσεις εκατέρωθεν του σκηνιδίου ή µεταξύ 
των ηµισφαιρίων δεν µεταδίδονται αυτούσιες  
και έτσι οι ενδοπαρεγχυµατικοί καθετήρες θεω-
ρείται ότι υποεκτιµούν την συνολική πίεση του 
εγκεφάλου. Οι πιθανότητες επιπλοκών και λοί-
µωξης είναι σχετικά µικρότερες. Τα µειονεκτή-
µατα της µεθόδου είναι ότι η βαθµονόµηση δεν 
µπορεί να επαναληφθεί in vivo και παρατη-
ρείται σταδιακή απώλειά της µε τη πάροδο των 
ηµερών[4]. Η επισκληρίδια τοποθέτηση µετα-
τροπέων πίεσης δεν έχει ικανοποιητική ακρί-
βεια. 

Κατά τις νευροχειρουργικές επεµβάσεις, µετά 
τη διάνοιξη της µήνιγγας, η πίεση του εγκε-
φάλου είναι πρακτικά ίση µε την ατµοσφαιρική 
(δηλαδή 0 στη βαθµονόµηση). Αν όµως το 
οίδηµα του εγκεφάλου είναι σηµαντικό µπορεί 
να παρεµποδίζει την πρόσβαση και να προκαλεί 
τοπική ισχαιµία. Σε µελέτη σε ασθενείς που 
υποβάλλονται σε κρανιοτοµία για υπερσκηνι-
διακούς όγκους, αν κατά την έναρξη της επέµ-
βασης η ICP ήταν αυξηµένη πάνω από 13 
mmHg διαπιστώθηκε ότι αυτό προδίκαζε σηµα-
ντικό οίδηµα κατά την διάνοιξη της µήνιγγας 
[5]. Επιπλέον η µέτρηση της ICP διεγχειρητικά 
µπορεί να προλάβει την αύξησή της και να 
προσδιορίσει τη βέλτιστη θέση κατά την τοπο-
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θέτηση του ασθενή. Σε ασθενείς µε υπαραχνο-
ειδή αιµορραγία (SAH) η τοποθέτηση σε 10ο 
ανάστροφη Trendelenburg θέση, µειώνει την 
ICP ανεξάρτητα από το αναισθητικό σχήµα και 
µάλιστα χωρίς να µεταβάλλεται η CPP[6]. Επί-
σης σε άλλη µελέτη αποδείχθηκε ότι η διεγ-
χειρητική παρακολούθηση της ICP και ο υπο-
λογισµός της CPP µπορεί να προβλέψει την 
έκβαση µετά από τραυµατική βλάβη του εγκε-
φάλου[7]. 

 

Η µέτρηση της CBF. 
Όλες οι διαθέσιµες µέθοδοι ελέγχου της CBF 
µπορούν να δώσουν µια εκτίµηση της αιµο-
δυναµικής κατάστασης της εγκεφαλικής κυκλο-
φορίας, πολλαπλών µεν περιοχών του εγκεφά-
λου αλλά µόνο για κάποια χρονική στιγµή. ∆εν 
έχουν έτσι την λειτουργικότητα µια συσκευής 
συνεχούς παρακολούθησης κάποιας παραµέ-
τρου.  

Η πρώτη µέθοδος που περιγράφηκε είναι αυτή 
του αδρανούς αερίου (µέθοδος Kety & 
Schmidt) και χρονολογείται από το 1945[8]. 
Χρησιµοποιεί το Ν2Ο και υπολογίζει τη CBF 
από την αρτηριοφλεβική διαφορά της συγκέ-
ντρωσής του, βασισµένη στη µέθοδο Fick. 
Μετρά την συνολική αιµατική ροή στον εγκέ-
φαλο και δεν µπορεί να κάνει διάκριση µεταξύ 
λευκής και φαιάς ουσίας. Το κυριότερο µειονέ-
κτηµά της είναι η ανάγκη για επανειληµµένες 
λήψεις δειγµάτων αίµατος σε αυστηρά καθο-
ρισµένα χρονικά διαστήµατα. Παραµένει πά-
ντως το πρότυπο έναντι του οποίου συγκρί-
νονται πολλές άλλες σύγχρονες µέθοδοι που 
ούτως ή άλλως βασίζονται στην ίδια αρχή. 

Η σύγχρονη εκδοχή της µεθόδου του αδρανούς 
αερίου που έχει ευρύτατη χρήση βασίζεται στο 
ραδιοϊσότοπο 133Xenon[9]. Η CBF υπολογίζε-
ται από την κάθαρση του ραδιοϊσοτόπου από το 
αίµα, που ανιχνεύεται µε µετρητές κρούσεων 
που τοποθετούνται πάνω στο κρανίο και 
χαρτογραφούν σε δύο διαστάσεις την αιµατική 
ροή στο φλοιό. Το 133Xe καθαίρεται αρκετά 
σύντοµα και έτσι οι µετρήσεις µπορούν να 
επαναληφθούν κάθε 30 λεπτά. Η ακρίβεια και η 
ειδικότητα της µεθόδου εξαρτώνται σηµαντικά 
από τον αριθµό των µετρητών που χρησιµοποι-
ούνται. Παρ’ ότι η µέθοδος είναι αρκετά απλή 

δεν χρησιµοποιείται συχνά στην περιεγχειρη-
τική περίοδο. 

Η µέθοδος εκτίµησης της ροής µε ακτίνα 
laser που υφίσταται το φαινόµενο Doppler 
είναι µεν ακριβής, αλλά απαιτεί οπή στο κρανίο 
(άρα δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί πριν τη 
χειρουργική επέµβαση) και δίνει αποτελέσµατα 
µόνο για τη συγκεκριµένη περιοχή που ελέγχει 
[10,11]. Έχει επίσης δοκιµαστεί η ροοµέτρηση 
µε βάση τη διάχυση θερµότητας (µία ηλεκτρική 
αντίσταση θερµαίνεται σε συγκεκριµένη θερµο-
κρασία πάνω από εκείνη του εγκεφάλου και ένα 
ευαίσθητο θερµόµετρο µετρά τη µεταβολή της 
στον άξονα της ροής του αίµατος). Η µέθοδος 
έχει ικανοποιητική ευαισθησία, αλλά µετρά 
µόνον την τοπική CBF και η ακρίβειά της 
αµφισβητείται[12,13]. 

Το διακρανιακό Doppler (TCD) παρουσιά-
στηκε το 1982, έχει καθιερωθεί σαν η κυριό-
τερη κλινική, µη επεµβατική µέθοδος για την 
εκτίµηση της CBF και η µόνη που χρησιµο-
ποιείται σήµερα διεγχειρητικά[14,15]. Χρησι-
µοποιεί ποµπό υπερήχων της τάξης των 2 MHz 
που κατευθύνει τη δέσµη του υπό γωνία στον 
άξονα ροής κάποιου από τα εγκεφαλικά αγγεία 
µέσω διαφόρων τρηµάτων του κρανίου. Το 
φαινόµενο Doppler προκαλεί µετακίνηση της 
συχνότητα εκποµπής και µε κατάλληλες προ-
σαρµογές, ανάλογα µε την γωνία πρόσπτωσης, 
διαµορφώνεται µια καµπύλη ροής του σφυγ-
µικού κύµατος ανάλογη µε εκείνη της αρτη-
ριακής πίεσης. Έτσι µπορούν να προσδιορι-
στούν οι συστολικές, διαστολικές και µέσες 
ταχύτητες ροής και ο δείκτης παλµού (pulsati-
lity index). Όταν η γωνία πρόσπτωσης και η 
διάµετρος του αγγείου διατηρείται σταθερή, οι 
µεταβολές στη ταχύτητα ροής του αίµατος 
όπως προκύπτουν από το Doppler αντιστοιχούν 
σε ισόποσες µεταβολές της CBF. Ο δείκτης 
παλµού εκφράζεται µε απόλυτους αριθµούς, 
δεν έχει µονάδες και εκφράζει τις αντιστάσεις 
της εγκεφαλικής κυκλοφορίας, χωρίς να 
επηρεάζεται από την γωνία πρόσπτωσης της 
δέσµης των υπερήχων[16]. Ο ποµποδέκτης 
µπορεί να σταθεροποιηθεί στη θέση του και το 
TCD να χρησιµοποιηθεί για την παρακολού-
θηση της εξέλιξης αλλά και των θεραπευτικών 
παρεµβάσεων σε τραυµατική βλάβη του εγκε-
φάλου, σε υπαραχνοειδή αιµορραγία αλλά και 
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σε άλλες καταστάσεις, όπου υπάρχει κίνδυνος 
εµφάνισης ισχαιµίας του εγκεφάλου.  

Το TCD χρησιµοποιείται για την παρακολού-
θηση της αιµάτωσης του σύστοιχου ηµισφαι-
ρίου κατά την καρωτιδική ενδαρτηρεκτοµή και 
µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στην από-
φαση για τοποθέτηση shunt[17,18]. Μπορεί 
επίσης να ανιχνεύσει πιθανά µικροέµβολα κα-
θώς παρέχει χαρακτηριστικό ήχο και επιτρέπει 
τη διαφοροδιάγνωση, αν πρόκειται για αέρα ή 
άλλης µορφής έµβολα[19]. 

Σηµαντικότατη είναι η συµβολή του στην 
ανίχνευση του αγγειόσπασµου στην εγκεφαλι-
κή κυκλοφορία µετά από SAH αλλά και στο 
χειρισµό και τη χειρουργική ή επεµβατική 
ακτινολογική αντιµετώπιση των ανευρυσµάτων 
της. Επειδή ο αγγειόσπασµος µπορεί να υπάρ-
χει είτε µε φυσιολογικές είτε µε αυξηµένες 
ταχύτητες ροής, για τη διάγνωση του αγγειό-
σπασµου χρησιµοποιείται ο λόγος των ροών 
µεταξύ της µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και 
της σύστοιχης έσω καρωτίδας. Ένας λόγος >3 
είναι διαγνωστικός για αγγειόσπασµο και τιµές 
του πάνω από 6 αντιστοιχούν σε βαρύ 
αγγειόσπασµο. Η ευαισθησία και η ειδικότητα 
της µεθόδου είναι πολύ ψηλές και έτσι τιµές 
µέσης ταχύτητας ροής πάνω από 140 cm/sec ή 
ηµερήσιες µεταβολές πάνω από 50 cm/sec/day 
θέτουν διάγνωση αγγειόσπασµου[20-23]. 

 

Η παρακολούθηση της απαντητικότητας της 
εγκεφαλικής κυκλοφορίας. 
Η αυτορρύθµιση - απαντητικότητα της εγκεφα-
λικής κυκλοφορίας στις µεταβολές της αρτη-
ριακής πίεσης, στις µεταβολές της PaCO2 και 
στην παρουσία διάφορων αναισθητικών παρα-
γόντων, καθώς και η πιθανή διαταραχή της ή 
και απώλειά της σε παθολογικές καταστάσεις 
µπορεί να διερευνηθεί µε καθιερωµένες αλλά 
τεχνικά περίπλοκες και επεµβατικές τεχνικές. 
Σε φυσιολογικές συνθήκες µια αύξηση της 
συστηµατικής αρτηριακής πίεσης προκαλεί 
µέσα σε 5 - 15 δευτερόλεπτα αγγειοσύσπαση 
στην εγκεφαλική κυκλοφορία ώστε να διατη-
ρηθεί σταθερή η CBF και οδηγεί σε µείωση του 
CBV και της ICP που πρόσκαιρα είχαν 
αυξηθεί. Ο δείκτης απαντητικότητας υπολο-
γίζεται από τον υπολογισµό του συντελεστή 

συσχέτισης χρονικά αντιστοιχισµένων τιµών 
της αρτηριακής πίεσης και της ICP σε διάρκεια 
4 λεπτών. Ο δείκτης έχει αρνητική τιµή, όταν η 
απαντητικότητα είναι φυσιολογική, δηλαδή 
όταν οι αυξήσεις της ΜΑΠ προκαλούν µειώ-
σεις της ICP. Όταν η απαντητικότητα είναι δια-
ταραγµένη ή έχει απολεσθεί πλήρως, ο δείκτης 
έχει θετική τιµή και υποδηλώνει αύξηση της 
ICP µε την αύξηση της ΜΑΠ[24-26]. Ο δείκτης 
αυτός έχει καλή συσχέτιση µε τις κλασσικές 
επεµβατικές µεθόδους υπολογισµού της αυτορ-
ρύθµισης - απαντητικότητας και οι παθολογικές 
του τιµές σχετίζονται µε κακή έκβαση µετά από 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ο δείκτης µπορεί 
να υπολογιστεί επίσης µε το TCD όπου οι τιµές 
της ICP αντικαθίστανται µε τη µέση και τη 
συστολική ταχύτητα ροής κατά τη διάρκεια 
αυτόµατων µεταβολών της ΜΑΠ σε περίοδο 3 
λεπτών, παίρνοντας έτσι τη µορφή ενός µέσου 
και ενός συστολικού δείκτη αυτορρύθµισης. 
Πρόσφατα οι τεχνικές αυτές χρησιµοποιήθηκαν 
µε καλά αποτελέσµατα στη διεγχειρητική ρύθ-
µιση της ΜΑΠ σε επεµβάσεις απολίνωσης 
ανευρυσµάτων της εγκεφαλικής κυκλοφορίας 
[27,28].  

 

Η µέτρηση της οξυγόνωσης και της CMRO2 
του εγκεφαλικού ιστού. 
Η παρακολούθηση της σφαγιτιδικής οξυγονο-
µετρίας (SjvO2) παρέχει πληροφορίες σχετικά 
µε τη χρησιµοποίηση Ο2 στο σύστοιχο εγκεφα-
λικό ηµισφαίριο, εφόσον ταυτόχρονα ο µελετη-
τής παρακολουθεί τον κορεσµό του αρτηριακού 
αίµατος. Προσφέρει λοιπόν µια µη ποσοτική 
εκτίµηση της επάρκειας της CBF. Οι φυσιο-
λογικές τιµές είναι 55 - 75% και είναι σαφώς 
χαµηλότερες εκείνων του µικτού φλεβικού 
αίµατος, αφού οι µεταβολικές ανάγκες του 
εγκεφάλου είναι ιδιαίτερα αυξηµένες. Από τις 
τιµές της εξάγεται η τιµή της αρτηριοφλεβικής 
διαφοράς περιεχόµενου Ο2 (AjvDΟ2) που τα 
φυσιολογικά της όρια είναι µεταξύ 4 και 8 mL 
Ο2 / 100mL αίµατος. 

Η µέθοδος είναι επεµβατική. Απαιτεί ανάστρο-
φο καθετηριασµό της σφαγίτιδας, τοποθέτηση 
του άκρου σε συγκεκριµένη θέση, βαθµονόµη-
ση in vitro, in vivo και συχνή επαναβαθµονό-
µηση. Τιµές κάτω από 55% υποδηλώνουν 
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υποάρδευση (η ζήτηση Ο2 ξεπερνά την προ-
σφορά), ενώ πάνω από 80% υποδηλώνουν 
υπεραιµία που προκαλείται είτε από αύξηση 
της CBF είτε από µείωση της CMRO2. Είναι 
προφανές ότι δεν µπορεί να ανιχνεύσει τοπική 
ισχαιµία αφού µετρά τις συνολικές ανάγκες 
ολόκληρου του ηµισφαιρίου, όσο αυτές εκτι-
µούνται από τη σύστοιχη φλεβική απορροή. Σε 
µελέτη µε ΡΕΤ (Positron Emission Tomo-
graphy), διαπιστώθηκε ότι το SjvO2 δεν έπεσε 
κάτω από 50% πριν εµφανιστεί ισχαιµία τουλά-
χιστον στο 13% του σύστοιχου ηµισφαιρίου. 
Αν γίνει δεκτή η εξίσωση: CBF = CMRO2 / 
AjvDO2, θεωρώντας σταθερή τη CMRO2 µπο-
ρεί να αντιστοιχίσει κανείς την τιµή του 
AjvDO2 µε τη CBF[29-31]. Οι µετρήσεις αυτές 
όµως συχνά δεν είναι ακριβείς. 

Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ενδοκρανια-
κές επεµβάσεις αλλά και σε αορτοστεφανιαία 
παράκαµψη, η παρακολούθηση της οξυγόνω-
σης του εγκεφάλου µε την τεχνική της σφαγι-
τιδικής οξυγονοµετρίας έδωσε την ευκαιρία 
ανάταξης πρόσκαιρων επεισοδίων υποάρδευ-
σης του εγκεφάλου ή πρόγνωσης µιας επερ-
χόµενης κακής νευρολογικής έκβασης[32-34]. 
Σε µελέτες σε κρανιοεγκεφαλικούς ασθενείς ο 
αυξανόµενος αριθµός επεισοδίων αποκορεσµού 
του εγκεφαλικού ιστού σε Ο2, όπως µετρώνται 
µε τη σφαγιτιδική οξυγονοµετρία φαίνεται να 
συσχετίζεται αξιόπιστα µε επιδεινούµενη νευ-
ρολογική πρόγνωση[35]. 

Η µέτρηση της µερικής πίεσης του Ο2 στον 
εγκεφαλικό ιστό (PtiO2) τείνει να γίνει η 
πρότυπη παρακλίνια µέθοδος παρακολούθησης 
της οξυγόνωσης του εγκεφάλου. Η µέθοδος 
χρησιµοποιεί ένα πολαρογραφικό ηλεκτρόδιο 
τύπου Clarke που περικλείεται από ηµιδιαπερα-
τή µεµβράνη και εµβυθίζεται στον εγκεφαλικό 
ιστό. Το Ο2 του νευρώνα διαχέεται και µέσω 
της µεµβράνης έρχεται σε επαφή µε την κάθοδο 
όπου ανάγεται και δηµιουργεί έτσι ένα ρεύµα 
που έχει ένταση ανάλογη µε την µερική πίεση 
του Ο2 και τη θερµοκρασία του ιστού. Η 
βαθµονόµηση γίνεται αυτόµατα και απαιτείται 
η λειτουργία του για περίπου 1 ώρα ώστε να 
σταθεροποιηθούν οι ενδείξεις. Αυτό προσθέτει 
ένα σηµαντικό µειονέκτηµα στη µέθοδο για την 
διεγχειρητική χρήση, ενώ απαιτείται ακριβής 
τοποθέτηση του αισθητήρα. Είναι προφανές ότι 

οι µετρήσεις εκφράζουν τοπικές µόνο µεταβο-
λές της µερικής πίεσης του Ο2[36-38]. 

Κλινικές µελέτες έδειξαν καλή συσχέτιση του 
PtiO2 µε την τοπική CBF, αλλά και µε τον 
κορεσµό του φλεβικού αίµατος της περιοχής. 
Οι φυσιολογικές τιµές είναι µεταξύ 35 και 50 
mmHg. Η αύξηση του εισπνεόµενου ποσοστού 
Ο2, της αιµοσφαιρίνης του αίµατος και της 
ΜΑΠ και CPP αυξάνει την PtiO2. Σε συνθήκες 
φυσιολογικής PaO2, η αύξηση της τιµής της 
PtiO2 υποδηλώνει αυξηµένη αιµάτωση, ενώ η 
µειωµένη τιµή της δηλώνει χαµηλή ή ανεπαρκή 
αιµάτωση του εγκεφαλικού ιστού. Η χαµηλή 
όµως τιµή δεν υποδηλώνει πάντα ισχαιµία 
καθώς µπορεί να προκύπτει από καταστολή του 
µεταβολικού ρυθµού από φάρµακα ή υποθερµία 
και αντίστοιχη µείωση της CBF λόγω της 
αυτορρύθµισης[39-44]. 

Αρκετές µελέτες διαπίστωσαν ότι η παρακο-
λούθηση της PtiO2 διεγχειρητικά µπορεί να 
βοηθήσει στην ανίχνευση επεισοδίων υποάρ-
δευσης, στην επιβεβαίωση της καλής άρδευσης 
µετά από εκτοµή αρτηριοφλεβικών επικοινω-
νιών, στην επιβεβαίωση της αποκατάστασης 
της φυσιολογικής αιµάτωσης όταν γίνεται η 
κρανιεκτοµή ή κρανιοτοµή και διάνοιξη της 
µήνιγγας σε ασθενείς µε έντονο οίδηµα, αλλά 
και στη πρόγνωση κακής έκβασης όταν η τιµή 
της παραµένει χαµηλή παρά τις διάφορες 
παρεµβάσεις[45-49]. Από µελέτες σε κρανιο-
εγκεφαλικούς ασθενείς προκύπτει ότι το κατώ-
φλι ισχαιµίας βρίσκεται σε µια τιµή κοντά στα 
14 mmHg, ενώ µε την αύξηση της CPP οι 
µέγιστες τιµές που επιτυγχάνονται είναι υψηλό-
τερες σε περιοχές µε ισχαιµία σε σύγκριση µε 
τις φυσιολογικές περιοχές. Μία µελέτη µάλιστα 
διαπίστωσε ότι ταυτόχρονα µε την καθοδήγηση 
της θεραπείας από τις τιµές της ICP και CPP, η 
προσπάθεια διατήρησης της PtiO2 σε τιµές 
πάνω από 25 mmHg οδηγεί σε µειωµένη 
θνητότητα σε σχέση µε ασθενείς που δεν 
λήφθηκαν µέτρα για την βελτίωση της PtiO2 
[37, 43, 50-52]. 

Η σχεδόν υπέρυθρη φασµατοσκοπία (Near 
Infrared Spectroscopy - NIRS) βασίζεται στην 
απορρόφηση σχεδόν υπέρυθρης ακτινοβολίας 
(700 - 1000 nm) από τους ιστούς και εφαρµό-
ζεται στις συσκευές INVOS (Somanetics 
Corporation, Troy, Michigan) και NIRO (Ha-
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mamatsu Photonics, Hamamatsu City, Japan). 
Καθώς η οξυαιµοσφαιρίνη και η αναχθείσα 
αιµοσφαιρίνη απορροφούν την ακτινοβολία σε 
διαφορετικά µήκη κύµατος, ο υπολογισµός του 
απορροφούµενου ποσοστού µπορεί να εκτιµή-
σει την οξυγόνωση του εγκεφάλου. Το λογι-
σµικό των συσκευών είναι σε θέση να υπολο-
γίσει σε απόλυτες τιµές τον κορεσµό της αιµο-
σφαιρίνης σε Ο2 (rSO2) αλλά και τις συγκε-
ντρώσεις της οξυαιµοσφαιρίνης και της ανα-
χθείσας αιµοσφαιρίνης. Οι αισθητήρες ελέγ-
χουν το αρτηριακό, το φλεβικό και το τριχοει-
δικό αίµα της υπό εξέταση περιοχής και η 
τελική τιµή κορεσµού είναι προφανώς ο µέσος 
όρος αυτών των τιµών. Έχουν γίνει απόπειρες 
να χρησιµοποιηθεί η ίδια τεχνική για τον 
υπολογισµό της CBF και του CBV αλλά βρί-
σκονται ακόµη σε πειραµατικό επίπεδο. Η 
τελευταία εξέλιξη της τεχνικής προβλέπει την 
εφαρµογή της στη µέτρηση της οξειδάσης του 
κυττοχρώµατος-C, του τελικού κρίκου της αλυ-
σίδας µεταφοράς ηλεκτρονίων στο µιτοχόνδριο 
και άρα την ποσοτικοποίηση των ενεργειακών 
αποθεµάτων στο νευρώνα µετά από κρανιο-
εγκεφαλική κάκωση[53-57].  

Η παρακολούθηση των µεταβολών της τιµής 
rSO2 µπορεί να αποκαλύψει κρίσιµη ισχαιµία 
κατά την διάρκεια επεµβατικών ακτινολογικών 
παρεµβάσεων αλλά και καρωτιδικών ενδαρτη-
ρεκτοµών. Κατά τη χειρουργική αντιµετώπιση 
αρτηριοφλεβικών αναστοµώσεων στον εγκέ-
φαλο, µπορεί να εκτιµήσει πιθανή υπεραιµία 
και κατά τις επεµβάσεις παράκαµψης των 
στεφανιαίων βοηθά στη ανίχνευση και αντι-
µετώπιση επεισοδίων αποκορεσµού του αίµα-
τος που αρδεύει τον εγκέφαλο. Έχει µάλιστα 
προταθεί να καθιερωθεί ως κατώφλι ισχαιµίας 
η µείωση της τιµής του δείκτη οξυγόνωσης των 
ιστών (ΤΟΙ, tissue oxygenation index, παράγε-
ται από το λογισµικό του NIRO) κατά 13 
µονάδες[58-62]. Προς το παρόν πάντως µερι-
κές µελέτες διαπίστωσαν σηµαντικό ποσοστό 
λανθασµένα θετικών απαντήσεων για ισχαιµία 
σε ποσοστό µέχρι και 57%, ενώ οι λανθασµένες 
αρνητικές απαντήσεις για ισχαιµία ήταν µόνο 
2,6%[58]. Η τεχνική φαίνεται να έχει σηµαντι-
κότατα πλεονεκτήµατα (µη επεµβατική, δυνα-
τότητα παρακολούθησης σε πολλαπλά σηµεία 
του φλοιού, χρήση ειδικών τεχνικών για τη 
βελτιστοποίηση της πλάγιας αλλά και της 

αξονικής ευκρίνειας) και αναµένεται να απο-
κτήσει σηµαντική κλινική εφαρµογή.  

Η εγκεφαλική µικροδιάλυση είναι µια τεχνική 
προσδιορισµού διάφορων µεταβολιτών του 
κυτταρικού µεταβολισµού που µετρώνται παρα-
κλίνια µε ειδικό καθετήρα που τοποθετείται 
µέσα στον εγκεφαλικό ιστό σε επικίνδυνες για 
ισχαιµία περιοχές. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα κλειστό κύκλωµα που υλοποιείται µε µια 
αγκύλη (καθετήρας µέσα σε καθετήρα) µήκους 
περίπου 10 mm µέσα στη οποία κυκλοφορεί 
ειδικό, ισότονο προς τον εγκεφαλικό ιστό υγρό. 
Η ηµιδιαπερατή µεµβράνη (µε πόρους των 20 - 
100 kd) που περιβάλλει το συλλεκτικό της 
δοχείο (το ενδοεγκεφαλικό τµήµα του εξωτε-
ρικού καθετήρα) επιτρέπει την ισορροπία συγ-
κεντρώσεων των µεταβολιτών του εγκεφαλικού 
ιστού µε το εσωτερικό του απαγωγού σκέλους 
της καµπύλης.  Το υγρό κυκλοφορεί µε ρυθµό 
0,3 µL/min και αναλύεται ανά ώρα. Μετρώνται  
οι συγκεντρώσεις της γλυκόζης, του γαλα-
κτικού, του πυρουβικού, της γλυκερόλης και 
του γλουταµικού[63-65].  

Η µεγαλύτερη εµπειρία µε τη τεχνική έχει 
αποκτηθεί µέχρι σήµερα σε ασθενείς µε 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση και SAH [63,64]. Η 
ισχαιµία συνοδεύεται από αύξηση του λόγου 
γαλακτικό/πυρουβικό και µάλιστα ή τιµή αυτού 
του λόγου πάνω από 20-25 συσχετίζεται µε 
κακή νευρολογική έκβαση. Το ίδιο ισχύει και 
για υψηλές συγκεντρώσεις γλυκερόλης[66-68]. 
Έχει όµως αποδειχθεί ότι ο λόγος γαλακτικού/ 
πυρουβικού δεν εκφράζει µόνο την ανεπαρκή 
παροχή αίµατος στον εγκεφαλικό ιστό αλλά και 
την πιθανή µιτοχονδριακή δυσλειτουργία ή την 
αδυναµία του νευρώνα να χρησιµοποιήσει Ο2. 
Επιπλέον η µείωση των συγκεντρώσεων της 
γλυκόζης και η αύξηση των διεγερτικών αµινο-
ξέων προδικάζουν ή συσχετίζονται µε µετα-
βολική κατάρρευση κατά την δευτεροπαθή 
ισχαιµική βλάβη του εγκεφάλου[69-73]. Προς 
το παρόν πάντως η τεχνική περιορίζεται κλινικά 
από τους µεγάλους χρόνους επανάληψης των 
µετρήσεων και βέβαια από το γεγονός ότι 
µετρά την µεταβολική εκτροπή µόνο στη περιο-
χή που γειτνιάζει άµεσα µε τον καθετήρα. 

Η τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων (PET) 
µπορεί να εφαρµοστεί τόσο για τη µέτρηση της  
CBF όσο και της CMRg (CMRglucose). Η 
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τεχνική περιλαµβάνει την χορήγηση ραδιοση-
µασµένων µορίων, ικανών να εκπέµψουν ποζι-
τρόνια υπό συγκεκριµένες συνθήκες. Στους 
ιστούς τα ποζιτρόνια εκτοπίζονται από ηλεκτ-
ρόνια και προκαλούν την γένεση δύο παράλ-
ληλων ακτίνων γ. Αυτή η ακτινοβολία συλ-
λαµβάνεται από πολλαπλούς ανιχνευτές και µε 
κατάλληλο λογισµικό αναπαράγεται δυσδιά-
στατη ή και τρισδιάστατη εικόνα του υπό 
µελέτη ιστού, ενώ η διακριτική της ικανότητα 
είναι στα 2 mm[74,75].  

∆ιαφορετικά ραδιοσηµασµένα µόρια χρησιµο-
ποιούνται για κάθε προσδιορισµό. Για την 
µέτρηση της CBF χρησιµοποιείται Η2Ο σηµα-
σµένο µε 15Ο (Η2

15Ο). Ο χρόνος ηµιζωής του 
ραδιοφαρµάκου είναι πολύ µικρός (2 λεπτά) 
και έτσι µπορεί να γίνουν πολλαπλές επανει-
ληµµένες µετρήσεις πρόσληψης στους ιστούς 
και από αυτές να υπολογιστεί η αρδεύουσα 
ροή, η CBF στην περίπτωση του εγκεφάλου. 
Με τη βοήθεια της τεχνικής αυτής επιβε-
βαιώθηκε ότι η φυσιολογική απαντητικότητα 
της εγκεφαλικής κυκλοφορίας της φαιάς ουσίας 
στις µεταβολές της PaCO2 στην εγρήγορση 
είναι 1,15ml/100gr/min/mmHg ή 3% της 
CBF/mmHg, ενώ για τη λευκή ουσία είναι 0,62 
ml/100gr/min/mmHg[76]. 

Για την µέτρηση της CMRg χρησιµοποιείται η 
φλουοροδεοξυγλυκόζη (18FDG). Ο χρόνος ηµι-
ζωής της είναι περίπου 110 λεπτά και άρα οι 
επαναλαµβανόµενες µετρήσεις της δεν είναι 
δυνατό να απέχουν λιγότερο από αυτό το 
διάστηµα. Σε τέτοιες µελέτες διαπιστώθηκε ότι 
η έγχυση προποφόλης µε ρυθµό 130+25 
µg/kg/min, όταν επιφέρει απώλεια της συνεί-
δησης προκαλεί µείωση της  CMRg κατά 58% 
στον φλοιό και κατά 48% στις υποφλοιώδεις 
περιοχές. Ισοδύναµες πυκνότητες ισοφλου-
ρανίου (0,5+0,1%) µείωσαν την CMRg κατά 
46% και αντίστοιχες πυκνότητες αλοθανίου 
(0,7+0,2%) κατά 40% µε πολύ πιο οµοιογενή 
κατανοµή στο σύνολο του εγκεφαλικού ιστού 
[77-79]. 

Τελευταία έχει δοκιµαστεί και η τεχνική της 
λειτουργικής απεικόνισης µε µαγνητικό 
συντονισµό (functional MRI, fMRI). Βασίζεται 
στη µέτρηση της αντίθεσης που προκύπτει από 
την αλλαγή της συγκέντρωσης της αναχθείσας 
αιµοσφαιρίνης (blood oxygenation level-

dependent contrast, BOLD contrast). Η διέγερ-
ση ενός τµήµατος του εγκεφάλου ακολουθείται 
από αύξηση της αιµατικής ροής, του περιε-
χόµενου όγκου αίµατος και της κατανάλωσης 
Ο2. Η αύξηση της αιµατικής ροής επιφέρει 
µείωση της συγκέντρωσης της αναχθείσας 
αιµοσφαιρίνης ενώ η αύξηση της κατανάλωσης 
Ο2 έχει το αντίθετο αποτέλεσµα. Αντικειµενικά 
το σήµα BOLD αυξάνει όταν επέρχεται 
εγκεφαλική διέγερση και αυτό σηµαίνει ότι 
εξαρτάται κατά µέγιστο βαθµό από την 
αιµοδυναµική απάντηση. Η διακριτική της 
ικανότητα είναι 0,55 mm[80,81]. Παρά ταύτα 
ελάχιστες µελέτες έχουν χρησιµοποιήσει αυτή 
την τεχνική στον τοµέα της δράσης των αναι-
σθητικών παραγόντων.  

 

Παράγοντες που επηρεάζουν τη φυσιολογία 
της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. 
Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν 
την CBF είναι: η CMRO2, τα αναισθητικά, η 
εγκεφαλική διέγερση (είτε σαν αφύπνιση-
εγρήγορση, είτε σαν επιληπτικοί σπασµοί), η 
PaCO2, η PaO2, οι αγγειοδραστικοί παράγοντες 
(αναισθητικά, αγγειοδιασταλτικά, αγγειοσυσπα-
στικά φάρµακα), ο µηχανισµός αυτορρύθµισης 
της εγκεφαλικής αιµατικής ροής, η γλοιότητα 
του αίµατος καθώς και ένδο και έξω - κρανιακά 
νευρικά κυκλώµατα (συµπαθητικής και παρα-
συµπαθητικής προέλευσης) των οποίων η 
λειτουργικότητα έχει ελάχιστα κατανοηθεί. Αν 
και οι µηχανισµοί µε τους οποίους επιδρούν 
αυτοί οι παράγοντες είναι ελάχιστα διευκρινι-
σµένοι, φαίνεται ότι το σύστηµα αργινίνης - 
ΝΟ - κυκλικής µονοφωσφορικής γουανοσίνης 
(Arg - NO - cGMP) διεκπεραιώνει τη δια-
δικασία για την υπερκαπνία, την CMRO2, τα 
πτητικά αναισθητικά και µερικούς νευρογενείς 
µηχανισµούς.  

Η νευρική δραστηριότητα

Η αυξηµένη νευρική δραστηριότητα προκαλεί 
αύξηση της CMRO2 και κατά συνέπεια και της 
CBF. Μελέτες µε εκλεκτική νευρική διέγερση 
συγκεκριµένων περιοχών του εγκεφάλου έδει-
ξαν µια εκπληκτικά λεπτοµερή µικρορρύθµιση 
της τοπικής CBF σε απόλυτη αναλογική 
συσχέτιση µε την τοπική CMRO2[82-85]. Ο 
εικαζόµενος µηχανισµός δράσης περιλαµβάνει 
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την τοπική απελευθέρωση Η+, Κ+, γαλακτικού, 
αδενοσίνης και γλουταµικού, σαν προϊόντα του 
κυτταρικού µεταβολισµού. Το γλουταµικό επι-
φέρει αυξηµένη σύνθεση ΝΟ, που είναι ισχυρή 
αγγειοδιασταλτική ουσία. Η νευρογλοία καθώς 
περικλείει τους νευρώνες αλλά και τα αγγεία, 
διαδραµατίζει µεσολαβητικό ρόλο, αφού προ-
σλαµβάνει το γλουταµικό, αυξάνει το µεταβο-
λικό της ρυθµό και έτσι απελευθερώνει ακόµη 
περισσότερο γαλακτικό. Ταυτόχρονα δεν µπο-
ρεί να αποκλειστεί και η συµµετοχή των πεπτι-
δίων VIP (vasoactive intestinal peptide), του 
νευροπεπτιδίου Y, της ουσίας P και του 
πεπτιδίου που συνδέεται µε το γονίδιο της 
καλσιτονίνης.  

Είναι ταυτόχρονα αυτονόητο ότι η CMRΟ2 
επηρεάζεται από την λειτουργική κατάσταση 
του εγκεφάλου, την παρουσία αναισθητικών 
παραγόντων αλλά και την θερµοκρασία. Κατά 
την διάρκεια του ύπνου µειώνεται και αντί-
στοιχα αυξάνει κατά την πρόσληψη σηµάτων 
από τα αισθητήρια όργανα, την διανοητική 
λειτουργία ή την αφύπνισης οποιασδήποτε αι-
τιολογίας. Κατά τη διάρκεια επιληπτικών κρί-
σεων η CMRΟ2 αυξάνεται κατακόρυφα. Αντί-
θετα σε κατάσταση κώµατος µειώνεται δραµα-
τικά. 

Σε γενικές γραµµές τα αναισθητικά καταστέλ-
λουν την CMRO2 µε εξαίρεση την κεταµίνη και 
το Ν2Ο που έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα. 
Πιθανότατα επιδρούν στην κατανάλωση Ο2 που 
αντιστοιχεί την ηλεκτροφυσιολογική δράση των 
νευρώνων[86]. Για τα περισσότερα αναισθητι-
κά (όπως τα βαρβιτουρικά, την ετοµιδάτη, την 
προποφόλη, το ισοφλουράνιο, το σεβοφλου-
ράνιο, το δεσφλουράνιο) ισχύει ότι η αύξηση 
της συγκέντρωσής τους στο πλάσµα προκαλεί 
δοσοεξαρτώµενη καταστολή της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας του εγκεφάλου, µέχρι πλήρους 
καταστολής και εµφάνισης ισοηλεκτρικής 
γραµµής στο ΗΕΓ[87-91]. Αυτή η καταστολή 
συµβαδίζει απόλυτα µε ανάλογη µείωση της 
CMRO2. Από το σηµείο αυτό και πέρα η 
περαιτέρω αύξηση της συγκέντρωσης των 
αναισθητικών στο αίµα δεν έχει πια καµία 
επίπτωση στην CMRO2. Προφανώς η κατα-
νάλωση Ο2 που αντιστοιχεί στην τροφική 
λειτουργία των νευρώνων δεν µπορεί να επη-
ρεαστεί από τα ενδοφλέβια αναισθητικά[86]. 
Με δεδοµένο ότι σχεδόν σε όλες τις µελέτες 
καταστολής του ΗΕΓ (µέχρι την ισοηλεκτρική 
γραµµή) εµφανίζεται σχεδόν η ίδια τιµή τελικής 
CMRO2, ανεξάρτητα από το ποιο αναισθητικό 
έχει χρησιµοποιηθεί, προκύπτει εύκολα το 
συµπέρασµα ότι η κατάσταση του εγκεφάλου 
που αντιστοιχεί σε αυτού του τύπου τις 
καταστολές είναι ουσιαστικά η ίδια.  Αυτό 
όµως δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις 
κλινικές µελέτες. Η καταστολή της CBF και της 
CMRO2 που προκύπτει από τα βαρβιτουρικά 
είναι οµοιογενής και αφορά ισότιµα σε όλα τα 
τµήµατα του εγκεφάλου. Αντίθετα όταν η 
καταστολή επιτυγχάνεται µε ισοφλουράνιο, η 
καταστολή της CMRO2 και CBF αφορά πολύ 
περισσότερο στο νεoεγκέφαλο (neocortex) 
παρά σε άλλα τµήµατα του εγκεφάλου [92-94]. 
Αντίστοιχα διαφορετική είναι και η εικόνα της 
ηλεκτροφυσιολογικής απάντησης στην κατα-
στολή από διάφορους παράγοντες. Για παρά-
δειγµα (εικόνα 1),  σε καταστολή  µε θειοπεντά-
λη, σε δόσεις πολύ υψηλότερες από εκείνες που 
αντιστοιχούν σε ισοηλεκτρική γραµµή, τα 
σωµατοαισθητικά δυναµικά που εκλύονται µε 
διέγερση του µέσου νεύρου συνεχίζουν να 
καταγράφονται αποτελεσµατικά, αλλά είναι 
σχεδόν αδύνατο να καταγραφούν σε αντίστοιχη 
δοκιµασία µε µόλις 1,5 MAC ισοφλουράνιο 

Εικόνα 1: Καταγραφή των σωµατοαισθητικών 
δυναµικών από το µέσο νεύρο σε καταστολή µε 
θειοπεντάλη (πάνω) και ισοφλουράνιο (κάτω)[1]. 
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[95,96]. Παράλληλα και η τελική καταστολή 
(burst suppression) πριν την ισοηλεκτρική 
γραµµή έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
ανάλογα µε τον παράγοντα που χρησιµοποιή-
θηκε για να επιτευχθεί[97].  
που χρησιµοποιήθηκε για να επιτευχθεί [97].  

Οι µεταβολές της θερµοκρασίας 

Η υποθερµία έχει σαφή επίπτωση στη CMRO2. 
Η κατανάλωση Ο2 µειώνεται κατά 6-7% για 
κάθε oC κάτω από τους 37oC. Σε θερµοκρασία 
18-20οC προκαλεί πλήρη σιγή του ΗΕΓ, όπως 
συµβαίνει και µε τις υψηλές δόσεις των αναι-
σθητικών (εικόνα 2). Σε αντίθεση όµως µε τα 
αναισθητικά, η περαιτέρω πτώση της θερµο-
κρασίας µειώνει ακόµη περισσότερο την 
CMRO2. Αυτό επιτυγχάνεται µε την παρέµ-
βαση στους κυτταρικούς µηχανισµούς που 
ελέγχουν την κατανάλωση Ο2 τόσο για την 
ηλεκτρική δραστηριότητα όσο και την τροφική 
διαδικασία και οµοιοστασία του κυττάρου/ 
νευρώνα. Αρχικά αυτή η σχέση θεωρήθηκε 
επίσης αναλογική. Αποδεικνύεται όµως ότι η 
ήπια υποθερµία επιτυγχάνει το µεγαλύτερο 
ποσοστό µείωσης της CMRO2. Έτσι στους 
18οC η CMRO2 είναι περίπου στο 10% της 
αντίστοιχης στην νορµοθερµία τιµής. Σε αυτό 
το επίπεδο λειτουργίας ο εγκέφαλος µπορεί να 
ανεχθεί σηµαντικά διαστήµατα ισχαιµίας (όπως 
σε υποθερµικό arrest) χωρίς να υποστεί βλάβη 
από την ανοξία. 

 

Η υπερθερµία έχει τα αντίθετα αποτελέσµατα 
στη CMRO2 και τη CBF. Η αύξηση της θερµο-

κρασίας από τους 37οC στους 42οC αυξάνει 
προοδευτικά τη CMRO2 και τη CBF. Πάνω 
όµως από τους 42οC παρατηρείται δραµατική 
µείωση της CMRO2, πιθανά από τοξική πλέον 
δράση της υπερθερµίας στην κυτταρική λει-
τουργία των νευρώνων µε καταστροφή των 
πρωτεϊνικών ενζυµικών συστηµάτων[98]. 

Οι νευρογενείς µηχανισµοί 

Η επίπτωση των διάφορων νευρογενών µηχανι-
σµών είναι ακόµη νεφελώδης. Σήµερα γνωρί-
ζουµε ότι η νεύρωση των εγκεφαλικών αγγείων 
είναι εκτενής και αφορά µε µεγαλύτερη πυκνό-
τητα στα µεγάλα αγγειακά στελέχη. Αυτά δέχο-
νται νεύρωση από χολινεργικά (παρασυµπα-
θητικά και µη), αδρενεργικά (συµπαθητικά και 
µη), σεροτονινεργικά κυκλώµατα καθώς και 
άλλα σχετιζόµενα µε το VIP[99-103]. Η λει-
τουργική χρησιµότητα των νευρογενών µηχανι-
σµών αποδεικνύεται σε µελέτες για την αυτορ-
ρύθµιση της CBF και την ισχαιµική βλάβη. 
Όταν σε πειραµατόζωα, προκλήθηκε σηµαντική 
υπόταση µε αιµορραγικό shock ή αντίστοιχη 
αιµοδυναµική κατάσταση µε χρήση συµπαθο-
λυτικών παραγόντων, σε ίδιες τιµές ΜΑΠ 
µετρήθηκε µικρότερη τιµή της CBF κατά την 
αιµορραγία. Αυτό αποδίδεται στην συµπαθη-
τική διέγερση που προκαλεί το αιµορραγικό 
shock (και δεν µπορεί βέβαια να εκδηλωθεί 
όταν χορηγηθούν οι συµπαθολυτικοί παρά-
γοντες) και µετακινεί το κατώτερο όριο του 
plateau της καµπύλης αυτορύθµισης προς τα 
δεξιά. ∆εν είναι ακόµη διευκρινισµένη η 
συµβολή άλλων µηχανισµών σε αυτό το φαινό-
µενο. Είναι όµως γνωστό ότι η συµπαθητική 
απονεύρωση των πειραµατόζωων αυξάνει την 
CBF κατά το αιµορραγικό shock[104-106]. 
Είναι επίσης γνωστό ότι η συµπαθητική διέγερ-
ση µετακινεί και το ανώτερο όριο του plateau 
της καµπύλης αυτορρύθµισης προς τα δεξιά. 
Αυτή η διαδικασία φαίνεται να προσφέρει έναν 
επιπλέον µηχανισµό προστασίας του αιµατο-
εγκεφαλικού φραγµού (ΒΒΒ - Blood Brain Bar-
rier) κατά τις υπερτασικές κρίσεις[107,108].  

Εικόνα 2: Η επίδραση της µείωσης της θερµο-
κρασίας στην CMRO2[1]. 

Αγγειοδραστικοί παράγοντες 

Η επίπτωση των αγγειοδραστικών παραγόντων 
στην CBF είναι εξαιρετικά σηµαντική. Όχι 
µόνο γιατί παρεµβαίνουν στους πρωτογενείς 
µηχανισµούς της ρύθµισής της αλλά και γιατί 
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πολύ συχνά χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα µε 
τα αναισθητικά είτε στη χειρουργική αίθουσα 
είτε στη ΜΕΘ. Οι περισσότεροι αγγειοδιασταλ-
τικοί παράγοντες (νιτροπρωσσικό νάτριο, νι-
τρογλυκερίνη, υδραλαζίνη, αδενοσίνη, απο-
κλειστές των διαύλων ασβεστίου) προκαλούν 
αγγειοδιαστολή και στα εγκεφαλικά αγγεία. 
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, όταν προ-
καλείται σε γάτες υπόταση µε τριµεθαφάνη  για 
µια δεδοµένη τιµή ΜΑΠ, η CBF διατηρείται σε 
υψηλότερα επίπεδα σε σχέση µε την αντίστοιχη 
αιµοδυναµική κατάσταση που προκαλείται από 
αιµορραγικό shock[109]. Αντίθετα, οι αναστο-
λείς του µετατρεπτικού ενζύµου δεν έχουν 
σηµαντική επίπτωση στη CBF[110]. Τα αναι-
σθητικά που προκαλούν αγγεοδιαστολή στην 
εγκεφαλική κυκλοφορία, επιφέρουν ταυτόχρο-
να αύξηση της CBF αλλά και της ICP. Αυτές οι 
αλλαγές φαίνεται να έχουν µικρότερη ένταση 
όταν η υπόταση προκαλείται αργά. Πιθανολο-
γείται ότι σε αυτή την περίπτωση οι αντιρ-
ροπηστικοί µηχανισµοί (µεταβολή στην δια-
κίνηση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και της 
φλεβικής απορροής) έχουν περισσότερο χρόνο 
να αντιδράσουν και να εξισορροπήσουν την 
δυναµική της εγκεφαλικής κυκλοφορίας[111].  

Οι αδρενεργικοί (κατεχολαµινεργικοί) διεγέρ-
τες και αναστολείς έχουν κυµαινόµενη επίπτω-
ση στη CBF και τη CMRO2 που εξαρτάται από 
τη δόση, την κατάσταση του καρδιαγγειακού 
συστήµατος κατά την χορήγησή τους, την ακε-
ραιότητα των συστηµάτων αυτορρύθµισης της 
CBF και την κατάσταση λειτουργικότητας του 
ΒΒΒ. Κάθε παράγοντας µπορεί να έχει είτε 
άµεση δράση στις λείες µυϊκές ίνες των 
αγγείων του εγκεφάλου, είτε έµµεση δράση 
µέσω των αδρενεργικών και άλλων υποδοχέων. 
Όταν διατηρείται η αυτορρύθµιση, µια µετα-
βολή της συστηµατικής αρτηριακής πίεσης θα 
έχει απτό αποτέλεσµα στη CBF µόνο όταν η 
τιµή της ΜΑΠ βρίσκεται έξω από το ανώτερο ή 
το κατώτερο όριο της αυτορρύθµισης. Όταν η 
ΜΑΠ βρίσκεται εντός των ορίων της αυτορ-
ρύθµισης, µια αύξηση της ΑΠ επιφέρει πολύ 
µικρές αλλαγές στη CBF, αφού το αυτορ-
ρυθµιστικό κύκλωµα αντιδρά αυξάνοντας τις 
αντιστάσεις της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και 
έτσι περιορίζει τη CBF σε φυσιολογικά επί-
πεδα. Σε καταστάσεις όπου η αυτορύθµιση δεν 
λειτουργεί αποτελεσµατικά, η CBF αυξάνει 

ευθέως ανάλογα µε την ΑΠ.  Ο πίνακας 2 συνο-
ψίζει τα αποτελέσµατα ερευνών στον άνθρωπο 
και τα ανώτερα θηλαστικά.   

Ένα συνηθισµένο ερώτηµα, είναι τι θα συµβεί 
στη CBF όταν χρησιµοποιηθούν α1 διεγέρτες 
όπως η φενυλεφρίνη και η νορεπινεφρίνη. 
Αντίθετα µε το θεωρητικά αναµενόµενο, στους 
ανθρώπους (όχι όµως σε όλα τα θηλαστικά) 
αυτοί οι δύο παράγοντες δεν προκαλούν αύξη-
ση της  CBF. Σε µία µελέτη, η ενδοκαρωτιδική 
έγχυση νορεπινεφρίνης, αύξησε τη ΜΑΠ από 
95 σε 117 mmHg, χωρίς να επιφέρει µεταβολή 
της CBF[112]. Στην ίδια µελέτη η ενδοφλέβια 
χορήγησή της, µετέβαλε τη ΜΑΠ από 95 σε 
142 mmHg, χωρίς και πάλι να µεταβάλλει τη 
CBF. Παρόµοια και η φενυλεφρίνη δεν βρέθη-
κε να αυξάνει τη CBF σε µελέτη κατά τη διάρ-
κεια εξωσωµατικής παράκαµψης της κυκλοφο-
ρίας[113].  

Πίνακας 2: Η καλύτερη εκτίµηση σχετικά µε την επί-
πτωση των αγωνιστών των κατεχολαµινικών υποδοχέ-
ων στη CBF και τη CMRO2. Τροποποιηµένος από [1]. 

∆ιεγέρτης CBF CMRΟ2

Αµιγής 
α1 0/- 0 
α2 - 0 
β + + 
β (BBB µη λειτουργικός) +++ +++ 
Ντοπαµίνη +++ 0 
Ντοπαµίνη (σε µεγάλες δόσεις) ?- ?0 
Με µικτή δράση 
Νορεπινεφρίνη 0/- 0/+ 
Νορεπινεφρίνη (ΒΒΒ µη λειτουργικός) + + 
Επινεφρίνη + + 
Επινεφρίνη (ΒΒΒ µη λειτουργικός) +++ +++ 

 ΒΒΒ = αιµατο-εγκεφαλικός φραγµός 
 + = αύξηση, - = µείωση, ο αριθµός των συµβόλων 
υποδηλώνει το µέγεθος της µεταβολής, 0 = καµιά 
επίπτωση 

Οι β1 διεγέρτες σε µικρές δόσεις δεν προκαλούν 
σηµαντικές µεταβολές της CBF. Σε µεγαλύτε-
ρες όµως δόσεις αυξάνουν τόσο τη CBF όσο 
και τη CMRO2[114,115]. Σε εθελοντές σε εγρή-
γορση, η ενδοκαρωτιδική χορήγηση 6 µg/min 
επινεφρίνης δεν µεταβάλλει ούτε την ΑΠ αλλά 
ούτε και τη CBF[112]. Σε άλλη µελέτη όµως η 
ενδοφλέβια χορήγηση επινεφρίνης σε δόση 37 
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µg/min προκάλεσε αύξηση της ΜΑΠ από 91 σε 
109 mmHg, της CBF κατά 22% και της 
CMRO2 κατά 24%[116]. 

Υπάρχουν στοιχεία ότι σε καταστάσεις όπου ο 
ΒΒΒ δεν λειτουργεί σωστά και η αυτορύθµιση 
της CBF δυσλειτουργεί ή υπερκεράζεται, η β1 
δράση µπορεί να προκαλέσει αγγειοδιαστολή 
της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και αύξηση της 
CBF[117-119]. Πιθανολογείται ότι η νορεπινε-
φρίνη διέρχεται µαζικά από τον κατεστραµµένο 
ΒΒΒ και η ταυτόχρονη β1 δράση της, προκαλεί 
διέγερση του εγκεφαλικού µεταβολισµού και 
παράλληλα ανάλογη αύξηση της CBF[120]. 
Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε καµία από τις 
παραπάνω µελέτες δεν παρατηρήθηκαν µετα-
βολές της CBF/CMRO2 χωρίς διαταραγµένο 
ΒΒΒ. Παρ΄ όλα αυτά η διαταραχή του ΒΒΒ δεν 
θεωρείται απαραίτητη συνθήκη για να εκδη-
λωθεί αύξηση της CBF από τους β1 διεγέρτες, 
πιθανότατα όµως επιτείνει το φαινόµενο. 

Οι β αναστολείς µειώνουν τη CBF και τη 
CMRO2 ή δεν έχουν καµία επίπτωση. Σε δύο 
µελέτες, η προπρανολόλη σε δόση 5 mg και η 
λαµπεταλόλη σε δόση 0,75mg/kg ενδοφλεβίως 
δεν επέφεραν καµία αλλαγή στη CBF[121, 
122]. Μια άλλη µελέτη διαπίστωσε µικρές 
µειώσεις της CBF µε τη χρήση λαµπεταλόλης 
για την αντιµετώπιση υπέρτασης κατά την αφύ-
πνιση ασθενών µετά από κρανιοτοµία[123]. 
Υπάρχει επίσης αναφορά, όπου µε τη χρήση 
εσµολόλης κατά τη διάρκεια υπογκαιµίας από 
αιµορραγία δεν διαπιστώθηκε µεταβολή της 
CBF και της CMRO2, όσο η CPP διατηρήθηκε 
σε φυσιολογικά επίπεδα[124]. Υπάρχει όµως η 
πιθανότητα οι περιγραφόµενες µεταβολές να 
µην ισχύουν όταν µεταβάλλονται τα επίπεδα 
των φυσικών κατεχολαµινών στο αίµα ή όταν 
διαταράσσεται η λειτουργικότητα του ΒΒΒ.  

Η ντοπαµίνη εκτός των δράσεων της στους α1, 
β1 και β2 αδρενεργικούς υποδοχείς, επιδρά 
στους ντοπαµινεργικούς υποδοχείς (D1,D2) 
αλλά και αποτελεί φυσικό νευροδιαβιβαστή του 
Κ.Ν.Σ. Οι διαθέσιµες πληροφορίες συγκλίνουν 
στο ότι η χορήγησή της σε µικρές δόσεις 
µάλλον προκαλεί µικρή αγγειοδιαστολή της 
εγκεφαλικής κυκλοφορίας µε περιορισµένη 
µεταβολή της CMRO2[125]. Παράλληλα όµως 
έχει αναφερθεί αύξηση της CMRO2 σε ορι-
σµένες περιοχές όπως τα βασικά γάγγλια και το 

χοριοειδές πλέγµα, χωρίς µεταβολή της συνο-
λικής αιµατικής ροής προς το φλοιό[126]. Σε 
δόσεις µέχρι και 100 µg/kg/min δεν παρατη-
ρήθηκε αγγειοσύσπαση στην εγκεφαλική κυ-
κλοφορία. Στις ίδιες δόσεις η ντοµπιουταµίνη 
επέφερε αύξηση της CBF και της CMRO2 κατά 
20% και 30% αντίστοιχα[127]. 

Το µεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν 
τελευταία οι α2 διεγέρτες δεξµεντετοµιδίνη και 
κλονιδίνη, οδήγησε σε διερεύνηση της επίπτω-
σής τους στην εγκεφαλική κυκλοφορία.  Η δεξ-
µεντετοµιδίνη προκαλεί αγγειοσύσπαση στην 
εγκεφαλική κυκλοφορία, πιθανώς µε δράση σε 
µετασυναπτικούς α2 υποδοχείς. Επιπλέον η 
δράση τους και στον υποµέλανα πυρήνα πιθα-
νώς οδηγεί και σε κινητοποίηση νευρογενών 
κυκλωµάτων. ∆ύο µελέτες περιγράφουν καθο-
ριστικά τη δράση της. Στη µία, µετρήθηκε σε 
υγιείς εθελοντές µείωση των ταχυτήτων ροής 
στην µέση εγκεφαλική αρτηρία (MCA) µέχρι 
και 25% σε σχέση µε την αρχική τιµή[128]. Στη 
δεύτερη, η χορήγηση δεξµεντετοµιδίνης σε 
δόση 1 µg/kg εφάπαξ και έγχυση 0,2 ή 0,6 
µg/kg/hr επέφερε µείωση της CBF κατά 30% 
[129]. Η ΜΑΠ µειώθηκε ελαφρά, αλλά παρέ-
µεινε σαφώς µέσα στα όρια της αυτορρύθµισης. 
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η πληροφορία ότι 
αυτή η µείωση συνέχισε να εµφανίζεται ακόµη 
και µισή ώρα µετά την διακοπή της χορήγησής 
της. Οι δόσεις αυτές προκαλούν σηµαντική 
καταστολή που θα δικαιολογούσαν ανάλογη 
µείωση της CBF και θα περίµενε κανείς να 
µετρηθεί και µείωση της CMRO2. Αντίθετα 
όµως οι παραπάνω µελέτες δεν διαπίστωσαν 
κάτι τέτοιο. Συµπερασµατικά η δεξµεντετοµι-
δίνη πρέπει να θεωρείται αγγειοσυσπαστική για 
την εγκεφαλική κυκλοφορία και θα πρέπει να 
χρησιµοποιείται µε προσοχή σε ασθενείς όπου 
η CBF είναι ήδη περιορισµένη.  

Όσον αφορά την ηλικία, παρατηρείται σταδια-
κή µείωση της CBF και της CMRO2 µε την 
πρόοδο της ηλικίας από την παιδική προς την 
γεροντική και αυτό πιθανώς αντανακλά την 
προοδευτική απώλεια νευρώνων[130,131].  

Οι αναισθητικοί παράγοντες. 

Σε γενικές γραµµές όλοι οι αναισθητικοί παρά-
γοντες επιφέρουν παράλληλες και αναλογικές  
µεταβολές της CBF, της CMRO2 και του CBV. 
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Συχνά όµως αυτές οι αλλαγές δεν έχουν αντι-
στοιχία 1:1 και έτσι µπορεί να εµφανιστούν 
µεταβολές του CBF χωρίς αντίστοιχη τροπο-
ποίηση της CMRO2[132,133]. Πιθανολογείται 
µάλιστα η δράση των αναισθητικών και στο 
φλεβικό σκέλος της εγκεφαλικής κυκλοφορίας. 
Υπάρχουν µερικά στοιχεία που υποδεικνύουν 
ότι σε ορισµένα είδη, η φλεβική κυκλοφορία 
του εγκεφάλου δέχεται ώσεις από νευρογενή ή 
ορµονικά κυκλώµατα που αποσκοπούν στη 
ρύθµιση της διαµέτρου των εγκεφαλικών φλε-
βικών στελεχών. Μέχρι στιγµής πάντως δεν 
έχει αποδειχθεί ότι αυτά τα κυκλώµατα έχουν 
κλινική σηµασία. Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι 
µπορεί να παραβλεφθεί η σηµαντικότητα του 
φλεβικού δικτύου στη ρύθµιση της  ΙCP. Η 
παθητική πλήρωση του φλεβικού δικτύου είτε 
από τοποθέτηση της κεφαλής σε θέση Trende-
lenburg, η συµπίεση των σφαγιτίδων φλεβών 
και οι αυξηµένες ενδοθωρακικές πιέσεις έχουν 
δραµατικά αποτελέσµατα στην ICP. 

Τα ενδοφλέβια αναισθητικά 
Σχεδόν όλοι οι αναισθητικοί παράγοντες µειώ-
νουν τόσο τη CBF όσο και τη CMRO2. Η κετα-
µίνη αποτελεί εξαίρεση καθώς αυξάνει και τη 
CBF και τη CMRO2. Η εικόνα 3 παρουσιάζει 
τη δράση διάφορων αναισθητικών παραγόντων 
[134-45]. 

Είναι πιθανό οι µεταβολές που προκαλούν τα 
ενδοφλέβια αναισθητικά στη CBF να οφείλο-
νται σε πρωτογενείς µεταβολές της CMRO2 και 
στη συνέχεια η CBF να προσαρµόζεται στην 
αντίστοιχη  CMRO2.  Αυτό όµως θα είχε το αυ-
τονόητο αποτέλεσµα, ο λόγος CBF/CMRO2 να 
έχει την ίδια σταθερή τιµή για όλα τα 
ενδοφλέβια αναισθητικά. Στην πραγµατικότητα 
δεν συµβαίνει αυτό και άρα θεωρείται πιθανό 
τα αναισθητικά αυτά να έχουν και άµεσες 
επιδράσεις στις λείες µυϊκές ίνες των αγγείων, 
είτε µε την µορφή αγγειοσύσπασης ή αγγειο-
διαστολής είτε µε τροποποίηση των αυτορ-
ρυθµιστικών µηχανισµών. Γενικά πάντως θεω-
ρείται ότι τα ενδοφλέβια αναισθητικά δεν 
διαταράσσουν ούτε τους αυτορυθµιστικούς µη-
χανισµούς, ούτε την απαντητικότητα (response-
veness) των εγκεφαλικών αγγείων στις µετα-
βολές του CO2.  

Τα Βαρβιτουρικά (Θειοπεντάλη).  

Προκαλεί δοσοεξαρτώµενη µείωση της CBF 
και της CMRO2. Αµέσως µετά την εισαγωγή 
στην αναισθησία µειώνονται αµφότερες κατά 
30%[146,147]. Μεγαλύτερες δόσεις που προκα-
λούν ισοηλεκτρική γραµµή στο ΗΕΓ µειώνουν 
την CBF και τη CMRO2 κατά 50%[86,148-
149]. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ακόµη 
µεγαλύτερες δόσεις δεν προκαλούν παραπέρα 
µείωση των CBF και CMRO2, αφού η επίπτωσή 
της εξαντλείται στην κυτταρική κατανάλωση 
ενέργειας που αφορά στην ηλεκτρική δραστη-
ριότητα και δεν αγγίζει το τµήµα που αφορά 
στην κυτταρική οµοιοστασία και τροφική λει-
τουργία. 

Εικόνα 3. Εκατοστιαίες µεταβολές της CBF και της 
CMRO2 όπως µετρήθηκαν σε µελέτες σε ανθρώπους 
σε σχέση µε τους µη αναισθητοποιηµένους της οµά-
δας ελέγχου. Μόνο η µελέτη που αφορά στη δεξµε-
ντετοµιδίνη περιλαµβάνει συγχορήγηση ισοφλου-
ρανίου σε πυκνότητα 0.5% [1]. 
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Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι παρατη-
ρείται πολύ γρήγορα φαινόµενο ανοχής στη 
δράση της θειοπεντάλης, όταν αυτή χορηγείται 
σε συνεχή έγχυση[150,151]. Σε ασθενείς µε 
βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση που υποβάλ-
λονται σε “βαρβιτουρικό κώµα” παρατηρείται 
ότι τα επίπεδα του φαρµάκου στο αίµα, που 
απαιτούνται για να υπάρχει ηλεκτροεγκεφαλική 
καταστολή (burst suppression), µετά από 24 
ώρες συνεχούς χορήγησης, είναι όλο και 
υψηλότερα και συνεχίζουν να αυξάνουν και 
στις επόµενες 48 ώρες χορήγησης[152]. ∆ιατη-
ρείται όµως τόσο η αυτορρύθµιση (σε ΜΑΠ 
µέχρι και 60 mmHg) όσο και η απαντητικότητα 
στο CO2[153,154]. 

Προποφόλη. 

Η προποφόλη έχει επιπτώσεις παρόµοιες µε 
εκείνες των κλασσικών βαρβιτουρικών. Η χο-
ρήγηση προποφόλης σε δόση 2 mg/kg και στη 
συνέχεια µε έγχυση 0,2 mg/kg/min προκαλεί 
µείωση της CBF κατά 51% και της CMRO2 
κατά 36%[155]. Σε άλλη µελέτη σε ασθενείς µε 
επισκληρίδια αναισθησία, η χορήγηση προπο-
φόλης µε έγχυση 100 µg/kg/min επέφερε µείω-
ση της CBF κατά 15% και της CMRO2 κατά 
18%[156]. Η µελέτη της χρησιµοποίησης γλυ-
κόζης από τον εγκεφαλικό ιστό µε την χρήση 
της τεχνικής ΡΕΤ έδειξε οµοιογενή µείωση της 
CMRO2 κατά 48-58% κατά το πέρασµα από 
την πλήρη συνείδηση στην απώλειά της[77]. 

Σε συνδυασµό µε τη φεντανύλη, η προποφόλη 
µείωσε σηµαντικά την AjvDΟ2 σε σχέση µε 
τους συνδυασµούς της φεντανύλης µε ισοφλου-
ράνιο ή σεβοφλουράνιο σε ασθενείς µε όγκο 
εγκεφάλου[157]. Ταυτόχρονα µετρήθηκε και 
σηµαντική διαφορά στη µείωση της ICP. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από άλλη µελέτη, όπου η 
πίεση του ΕΝΥ µειώθηκε κατά 32%  και η CPP 
κατά 10% στη διάρκεια της εισαγωγής στην 
αναισθησία µε προποφόλη (σε δόση 1,5 mg/kg 
σε 30 sec)[158]. Συµπερασµατικά λοιπόν η 
προποφόλη µειώνει την CMRO2, τις CBF, 
CBV και ICP. 

Η προποφόλη διατηρεί την απαντητικότητα της 
εγκεφαλικής κυκλοφορίας στις µεταβολές του 
CO2 και τους αυτορρυθµιστικούς µηχανισµούς. 
Φαίνεται µάλιστα αυτή η συµπεριφορά να δια-
τηρείται ακόµη και σε δόσεις που προκαλούν 

ΗΕΓική σιγή[159-161]. Είναι όµως γεγονός ότι 
το ποσοστό µείωσης της CBF κατά την 
υποκαπνία περιορίζεται παρουσία προποφόλης. 
Αυτό µάλλον οφείλεται στο ότι η συζυγής 
µείωση της CBF, που αντιστοιχεί στην µείωση 
της CMRO2 από την προποφόλη, µειώνει τα 
περιθώρια περαιτέρω µείωσης από την υπο-
καπνία[1]. 

Η συζήτηση σχετικά µε την επιληπτογόνο 
δράση της προποφόλης οδηγείται στο συµπέ-
ρασµα ότι η προποφόλη, εκτός από µερικές 
αναφορές για πρόκληση οπισθότονου και χο-
ρειακών κινήσεων, δεν µπορεί να χαρακτη-
ριστεί επιληπτογόνος παράγοντας και χρησιµο-
ποιείται κατά κόρον σε περιπτώσεις όπου απαι-
τείται η καταστολή τέτοιων ανεπιθύµητων δρά-
σεων[162-164]. 

Ετοµιδάτη. 

Η ετοµιδάτη προκαλεί παράλληλες µειώσεις 
της CBF και της CMRO2 µε ταυτόχρονη προ-
οδευτική καταστολή του ΗΕΓ[165-6]. Οι ταχύ-
τητες ροής στην µέση εγκεφαλική αρτηρία 
µειώνονται κατά περίπου 27% όπως και µε τη 
θειοπεντάλη[167]. Η δόση εισαγωγής στην 
αναισθησία 0,2 mg/kg επιφέρει µείωση της 
CBF κατά 34% και της CMRO2 κατά 45% σε 
ενήλικες[136].  

Στις µέχρι τώρα µελέτες δεν διαπιστώθηκε 
φαινόµενο ανοχής, παρότι µετρήθηκε στους 
σκύλους. Σε άλλη µελέτη διαπιστώθηκε ότι η 
ετοµιδάτη µπορεί να µειώσει την ICP σε 
ασθενείς µε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
σε δόσεις που δε προκαλούν ακόµη σηµαντική 
ΗΕΓ καταστολή[168]. Όταν αυτή επιτευχθεί 
(άσχετα µε ποιον παράγοντα), η ετοµιδάτη δεν 
µπορεί πλέον να προκαλέσει µείωση της ICP. 
Σε αντίθεση πάντως µε τα βαρβιτουρικά, η 
ετοµιδάτη δεν προκαλεί οµοιογενή καταστολή 
αλλά η κατασταλτική της δράση αφορά κυρίως 
στον πρόσθιο εγκέφαλο[169]. 

Η ετοµιδάτη µειώνει την ICP σε κρανιοεγκε-
φαλικούς ασθενείς και σε ασθενείς µε όγκους 
του εγκεφάλου, χωρίς να επιφέρει σηµαντική 
µεταβολή στη CPP[170,171]. Ανησυχία προκα-
λεί η διαπίστωση ότι η ετοµιδάτη επιδεινώνει 
σηµαντικά την εγκεφαλική υποξία και οξέωση, 
όταν κατά την διάρκεια των νευροχειρουργικών 
επεµβάσεων απαιτείται παρατεταµένος απο-
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κλεισµός της µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας 
[172]. Αυτό σε συνδυασµό µε την καταστολή 
του φλοιού των επινεφριδίων, οδήγησε στη 
σπάνια χρήση της κατά την νευροχειρουργική 
αναισθησία. 

Από όσα είναι γνωστά µέχρι σήµερα, η 
ετοµιδάτη δεν διαταράσσει την απαντητικότητα 
της εγκεφαλικής κυκλοφορίας στις µεταβολές 
του CO2, ενώ δεν έχει µελετηθεί η επίπτωσή 
της στους αυτορρυθµιστικούς µηχανισµούς 
[136,166]. 

Τα οπιοειδή 

Μορφίνη. 
Σε µία µόνο πολύ παλιά µελέτη, η µορφίνη σε 
δόση 1 mg/kg, όταν χορηγήθηκε σαν µοναδικός 
αναισθητικός παράγοντας σε ανθρώπους, δεν 
προκάλεσε µεταβολή της CBF αλλά επέφερε 
µείωση της CMRO2 κατά 41%[173]. Τα αποτε-
λέσµατα αυτής της µελέτης προκαλούν έκ-
πληξη καθώς δεν µπορεί να εξηγηθεί γιατί µια 
τόσο µεγάλη µείωση της CMRO2 δεν ακολου-
θήθηκε από αντίστοιχη προσαρµογή της CBF.  

Άλλες µελέτες επίσης παλιές, που χρησιµο-
ποίησαν την ίδια δόση (1 mg/kg) αλλά και 
µεγαλύτερες (3 mg/kg) µε συγχορήγηση όµως 
Ν2Ο, δεν διαπίστωσαν µεταβολές της CBF και 
της CMRO2[174]. ∆εδοµένου ότι, όπως θα 
αναπτυχθεί παρακάτω, το Ν2Ο αναµένεται να 
έχει διεγερτική επίπτωση και άρα να τείνει να 
αυξήσει τη CBF και τη CMRO2, θα πρέπει να 
θεωρείται ότι η µορφίνη µειώνει µέτρια τη CBF 
και τη CMRO2, τουλάχιστον στην µεγάλη δόση 
των 3 mg/kg. ∆υστυχώς όλες οι µελέτες για την 
µορφίνη είναι παλιές. Αυτό θέτει σηµαντικά 
ζητήµατα ακρίβειας µετρήσεων (ίσως ακόµη 
και αδυναµίας συγκρίσεων ανάµεσα σε πολύ 
διαφορετικές µεθόδους προσδιορισµού των 
παραµέτρων που εξετάζονται). Επιπλέον, είναι 
γνωστό ότι η µορφίνη προκαλεί απελευθέρωση 
ισταµίνης, η οποία µπορεί να έχει αιµοδυναµι-
κές επιπτώσεις όπως αγγειοδιαστολή των εγ-
κεφαλικών αγγείων µε αύξηση του CBV και 
επιπτώσεις στη CBF, ανάλογη µε τη αγγειο-
διαστολή και πτώση της συστηµατικής αρτη-
ριακής πίεσης στο υπόλοιπο αγγειακό δένδρο. 

Όσον αφορά την αυτορρύθµιση, µελέτη των 
ίδιων ερευνητών, µε δόσεις µορφίνης 2 mg/kg 
και 70% N2O, δεν διαπίστωσε διαταραχή της 

αυτορύθµισης σε τιµές ΜΑΠ από 60 µέχρι 120 
mmHg[175]. 

Φεντανύλη. 
Και για τη φεντανύλη, τα δεδοµένα δεν προέρ-
χονται από εκτενείς µελέτες αλλά από µικρές, 
πλην όµως πιο πρόσφατες. Η πιο παλιά από αυ-
τές διαπίστωσε µείωση της CBF και της 
CMRO2 κατά 21% και 26% αντίστοιχα µετά 
από χορήγηση φεντανύλης σε δόση 17 µg/kg 
µαζί µε Ν2Ο 50% σε πέντε ασθενείς για αγγειο-
γραφία εγκεφάλου[138]. ∆εν είχαν χορηγηθεί 
άλλοι φαρµακευτικοί παράγοντες εκτός από 
ατροπίνη και πανκουρόνιο (!).  

Άλλη µελέτη διαπίστωσε µείωση της CBF κατά 
25% µε δόσεις φεντανύλης 100 µg/kg και συγ-
χορήγηση διαζεπάµης 0,4 mg/kg[176]. Και εδώ 
είναι προφανές ότι δεν µπορεί να αποκλειστεί 
σηµαντική συµµετοχή της διαζεπάµης στο µε-
τρηµένο αποτέλεσµα. Πολύ µικρότερες δόσεις 
φεντανύλης (1,5 µg/kg) προκαλούν ανοµοιογε-
νή µεταβολή της CBF µε αύξησή της στις 
µετωπιαίες, τις κροταφικές και παρεγκεφαλι-
δικές περιοχές και µείωσή της σε περιοχές που 
σχετίζονται µε την αντίληψη του πόνου[177]. 

Σε πειραµατόζωα αναισθητοποιηµένα µε πεντο-
βαρβιτάλη, η φεντανύλη σε δόση 25 µg/kg δεν 
προκαλεί µεταβολές της CBF και της CMRO2, 
ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η αυτορρύθµιση, η 
δυνατότητα εµφάνισης υπεραιµίας σαν απάντη-
ση στην υποξία και η απαντητικότητα στις µε-
ταβολές του CO2[178]. Άλλες µελέτες σε πειρα-
µατόζωα διαπίστωσαν µειώσεις της CBF και 
της CMRO2, πολύ µεγαλύτερες από εκείνες που 
παρατηρούνται σε ανθρώπους. 

Συµπερασµατικά, η φεντανύλη, όπως και η 
µορφίνη προκαλεί µέτρια µείωση της CBF και 
της CMRO2 όταν ο εγκέφαλος είναι σε αδρά-
νεια, ενώ όταν βρίσκεται σε διέγερση οι παρα-
πάνω µεταβολές µεγεθύνονται σηµαντικά. 

Αλφεντανίλη. 
Η επίπτωση της αλφεντανίλης στη CBF και τη 
CMRO2 δεν έχει µελετηθεί στον άνθρωπο. 
Μελέτες σε πειραµατόζωα σε δόσεις από 25-
320 µg/kg δεν προκάλεσαν καµία µεταβολή στη 
CBF και τη CMRO2, ούτε διατάραξαν την 
αυτορρύθµιση, τη δυνατότητα εµφάνισης υπερ-
αιµίας σαν απάντηση στην υποξία και την απα-
ντητικότητα στις µεταβολές του CO2[179-81]. 
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Σουφεντανίλη. 
Η πλειονότητα των µελετών σχετικά µε την 
σουφεντανίλη καταδεικνύει ότι η χρήση της 
επιφέρει από µέτριες έως µηδενικές µειώσεις 
της CBF και της CMRO2. Οι µεγαλύτερες µε-
ταβολές φαίνεται να σχετίζονται µε µεγαλύ-
τερες δόσεις του φαρµάκου[182-184]. Έτσι δό-
σεις των 10 µg/kg επέφεραν µείωση της CBF 
κατά 29% και της CMRO2 κατά 21%, ενώ 
δόσεις των 0,5 µg/kg δεν προκαλούν καµία 
απολύτως µεταβολή.  

Τα υπάρχοντα δεδοµένα, τόσο από µελέτες σε 
ανθρώπους όσο και σε πειραµατόζωα, επιβε-
βαιώνουν ότι η σουφεντανίλη δεν προκαλεί 
µεταβολές της ICP σε κλινικά χορηγούµενες 
δόσεις. Μερικές όµως µελέτες διαπίστωσαν αύ-
ξησή της[185-7]. Φαίνεται ότι αυτές οι αυξή-
σεις είναι αποτέλεσµα ενεργοποίησης της 
αυτορρύθµισης της εγκεφαλικής αιµατικής 
ροής µε ερέθισµα την αιφνίδια µείωση της 
ΜΑΠ µετά από τη χορήγηση της σουφεντανί-
λης. Το µήνυµα για τον κλινικό γιατρό είναι ότι 
η σουφεντανίλη, αλλά και οι αλφεντανύλη και 
φεντανύλη, πρέπει να χορηγούνται µε τέτοιο 
τρόπο ώστε να µην επιφέρουν οξέα αιµοδυνα-
µικά αποτελέσµατα στη συστηµατική κυκλοφο-
ρία. Η µείωση της ΜΑΠ προφανώς προκαλεί 
µείωση της CPP και αντιρροπηστική αύξηση 
της ICP λόγω της αγγειοδιαστολής της εγκε-
φαλικής κυκλοφορίας από τον αυτορρυθµι-
στικό µηχανισµό. Και οι δύο µεταβολές µπο-
ρούν να αποδειχθούν καταφανέστατα κατα-
στροφικές για τον εγκέφαλο. Άρα η χρήση της 
σουφεντανίλης στη νευροχειρουργική αναισθη-
σία είναι επιτρεπτή, αρκεί να αποφεύγονται οι 
ανεπιθύµητες επιπτώσεις στη συστηµατική 
κυκλοφορία. 

Ρεµιφεντανίλη. 
Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε κρανιοτοµή 
για αφαίρεση υπερσκηνιδιακού όγκου, µια δό-
ση 1 µg/kg δεν προκάλεσε µεταβολή της ICP 
[188]. Σε άλλη µελέτη, η έγχυση ρεµιφεντα-
νίλης µε ρυθµό 0,35 µg/kg/min προκάλεσε 
µεταβολές αντίστοιχες µε εκείνες που επιφέρει 
η χορήγηση ισοφλουρανίου/Ν2Ο ή φεντανύ-
λης/Ν2Ο, χωρίς να διαταραχθεί η απαντητι-
κότητα στο CO2[189]. Οι µεγαλύτερες δόσεις, 
της τάξης των 5 µg/kg που ακολουθούνται από 
έγχυση 3 µg/kg/min µειώνουν την CBF κατά 

30%, χωρίς να επέρχεται παράλληλα µεταβολή 
της ΜΑΠ. Όταν η δόση φόρτισης µειώνονταν 
στα 2 µg/kg δεν µετρήθηκαν µεταβολές της 
CBF, παρότι συνεχίζονταν η έγχυση µε ρυθµό 3 
µg/kg/min[190]. Βέβαια σε όλες τις παραπάνω 
µελέτες συγχορηγήθηκαν και άλλοι παράγοντες 
που θα µπορούσαν να έχουν επιδράσει ποικιλό-
τροπα στην εγκεφαλική κυκλοφορία. 

Νεότερες µελέτες µε την τεχνική ΡΕΤ, δείχνουν 
ότι η έγχυση ρεµιφεντανίλης σε χαµηλές, δό-
σεις καταστολής µπορεί να αυξάνει την CBF. 
Σε υγιείς εθελοντές, η χορήγηση ρεµιφεντανί-
λης σε έγχυση 0,05 - 0,15 µg/kg/min προκάλεσε 
αύξηση της CBF στο µετωπιαίο, στον κατώτερο 
βρεγµατικό και παραπληρωµατικό κινητικό 
φλοιό. Ταυτόχρονα µετρήθηκαν µειώσεις της 
CBF στην παρεγκεφαλίδα, στον ανώτερο κρο-
ταφικό λοβό και στη φαιά ουσία του µεσεγκε-
φάλου[191]. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις της CBF 
µετρήθηκαν σε όσους ελάµβαναν τις µεγαλύ-
τερες δόσεις της ρεµιφεντανίλης. Τα αποτελέ-
σµατα επιβεβαιώνονται και µε την µέτρηση της 
αιµατικής ροής στο εγκέφαλο µε άλλες τεχνικές 
όπως το MRI[192,193].  

Γενικά, µπορεί να ειπωθεί ότι η ρεµιφεντανίλη, 
σε µικρές, ηρεµιστικές δόσεις προκαλεί µικρές 
αυξήσεις της CBF. Με µεγαλύτερες δόσεις ή µε 
τη συγχορήγηση άλλων αναισθητικών παραγό-
ντων, η CBF είτε δεν επηρεάζεται είτε µειώνε-
ται µέτρια. 

Οι Βενζοδιαζεπίνες. 
Οι βενζοδιαζεπίνες προκαλούν παράλληλες 
µειώσεις της CBF και της CMRO2. Σε ασθενείς 
µε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 15 mg διαζε-
πάµης επιφέρουν µείωση των CBF και CMRO2 
κατά 25%[194]. Η µιδαζολάµη, όταν χορηγείται 
σε υγιείς εθελοντές σε δόση 0,15 mg/kg επι-
φέρει  µείωση της CBF κατά 30 - 34% [195, 
196]. Η µέτρηση µε τεχνική ΡΕΤ διαπίστωσε 
µείωση της CBF κατά 12% µε αντίστοιχες δό-
σεις και εντόπισε ανοµοιογένεια στην επίπτωση 
της µιδαζολάµης: οι περιοχές που υπέστησαν 
την µεγαλύτερη µείωση ήταν αυτές που έχουν 
σχέση µε την εγρήγορση, την µνήµη και την 
προσοχή[197]. Την ίδια στιγµή η απαντητικό-
τητα στις µεταβολές του CO2 δεν µεταβλήθηκε 
[198]. Οι βενζοδιαζεπίνες λοιπόν προκαλούν 
µέτρια µείωση της CBF η οποία πιθανότατα 
είναι αποτέλεσµα προσαρµογής της CBF στη 
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µειωµένη CMRO2. Η επίπτωση αυτή χαρακτη-
ρίζεται µέτρια µε βάση το χαρακτηρισµό της 
µείωσης που προκαλούν τα οπιοειδή ως ελα-
φράς και των βαρβιτουρικών ως σηµαντικής. 
Έτσι είναι προφανώς ασφαλής η χορήγηση των 
βενζοδιαζεπινών σε ασθενείς µε ενδοκράνια 
υπέρταση, µε την προϋπόθεση ότι µε κατάλ-
ληλες παρεµβάσεις δεν θα επιτραπεί η ανάπτυ-
ξη αναπνευστικής καταστολής και υπερκα-
πνίας. 

Η φλουµαζενίλη, ανταγωνιστής των βενζοδια-
ζεπινών στους υποδοχείς τους, δεν έχει κανένα 
αποτέλεσµα στη CBF και τη CMRO2, όταν 
χορηγείται σε µη αναισθητοποιηµένους εθελο-
ντές[199-200]. Η χορήγησή της για αναστροφή 
των βενζοδιαζεπινών έδωσε αντικρουόµενα 
αποτελέσµατα. Άλλες µελέτες δεν διαπίστωσαν 
µεταβολές της CBF, της CMRO2 και της ICP, 
τόσο σε πειραµατόζωα όσο και σε ανθρώπους 
[201-203], ενώ άλλες µέτρησαν βαρύτατες αυ-
ξήσεις της ICP όταν η φλουµαζενίλη χορηγή-
θηκε για αναστροφή των βενζοδιαζεπινών σε 
ασθενείς µε κρανιοεγκεφαλική κάκωση και µη 
αποτελεσµατικό έλεγχο της ICP πριν την χορή-
γησή της[201,204,205]. Παρατηρείται ότι µε τη 
χορήγησή της η ICP δεν επανέρχεται απλά σε 
επίπεδα πριν τη χορήγηση των βενζοδιαζεπινών 
αλλά ξεπερνά αυτά τα όρια και άρα εµφανίζει 
φαινόµενο υπερδιόρθωσης (overshoot), που 
µάλλον οφείλεται σε περίπλοκους νευρογενείς 
µηχανισµούς αφύπνισης[206].  

Η Κεταµίνη. 

Σε σχέση µε τα υπόλοιπα ενδοφλέβια αναισθη-
τικά, η κεταµίνη είναι πολύ διαφορετική καθώς 
προκαλεί σαφή αύξηση της CBF και της 
CMRO2[142,207,208]. Υποαναισθητικές δό-
σεις κεταµίνης (0,2-0,3 mg/kg) µπορούν να 
αυξήσουν την CMRO2 κατά 25%, όπως εκτι-
µάται µε το ΡΕΤ. Η αύξηση αυτή είναι ανο-
µοιογενής και αφορά κυρίως στα µετωπιαία και 
πρόσθια τµήµατα της τοξοειδούς δεσµίδας της 
λευκής ουσίας του εγκεφάλου µε παράλληλη 
µείωση της CBF στην παρεγκεφαλίδα[209]. Οι 
αυξήσεις αυτές φαίνεται να αφορούν κυρίως 
στο S εναντιοµερές, ενώ το R εναντιοµερές 
προκαλεί τα αντίθετα αποτελέσµατα. Όλες αυ-
τές οι µεταβολές συνοδεύονται από αντίστοιχες 
µεταβολές στην CBF[210,211]. Η κεταµίνη αυ-
ξάνει πρωτίστως τη CMRO2 και οι αλλαγές της 

CBF είναι αποτέλεσµα της µη διαταραχθείσας 
αυτορύθµισης. Επιπλέον η κεταµίνη δεν µετα-
βάλλει την απαντητικότητα της εγκεφαλικής 
κυκλοφορίας στις µεταβολές του CO2[212,213].  

Νεότερες µελέτες διαπιστώνουν σηµαντική αύ-
ξηση της CBF κατά 13,7% σε υποαναισθητικές 
δόσεις και κατά 36,4% σε αναισθητικές δόσεις, 
όταν χρησιµοποιήθηκε η S-κεταµίνη. Αυτές οι 
µεταβολές δεν συνοδεύτηκαν από µεταβολή της 
CMRO2 παρά µόνο κατά 15,7% στο µετωπιαίο 
φλοιό. Ταυτόχρονα µε την µεγαλύτερη αύξηση 
της CBF µετρήθηκε και η µέγιστη αύξηση του 
CBV κατά 51,9%[214]. Αυτή η µελέτη αµφι-
σβητεί την θεωρία ότι η πρωτογενής επίπτωση 
της κεταµίνης είναι η αύξηση της CMRO2 και η 
µεταβολή της CBF είναι δευτερογενής. Επι-
πλέον διαπίστωσε ότι στη µέγιστη αναισθητική 
της συγκέντρωση η S-κεταµίνη δεν επέφερε 
καµία µεταβολή στη CMRg εκτός από την πε-
ριοχή του θαλάµου (τοπική αύξηση της CMRg 
κατά 11,7%). 

Οι αυξήσεις της CBF οδηγούν σε αντίστοιχες 
αυξήσεις της ICP. Η συγχορήγηση όµως διάφο-
ρων αναισθητικών παραγόντων (διαζεπάµη, µι-
δαζολάµη, ισοφλουράνιο µε Ν2Ο, προποφόλη) 
απαλείφουν ή προλαµβάνουν τα αποτελέσµατα 
της κεταµίνης στην εγκεφαλική κυκλοφορία 
[208,215-218].  Μάλιστα αναφέρεται µείωση 
της ICP µετά από χορήγηση κεταµίνης σε 
µεγάλη δόση (1,5-5 mg/kg) σε κρανιοεγκεφα-
λικούς ασθενείς που έλαβαν αναισθησία µε 
προποφόλη[219]. Προφανώς η κεταµίνη δεν 
πρέπει να χορηγηθεί σαν µοναδικός αναισθη-
τικός παράγοντας σε ασθενείς µε µειωµένη 
ευενδοτότητα του εγκεφάλου, µπορεί όµως να 
χρησιµοποιηθεί µε προσοχή σε ασθενείς που 
λαµβάνουν ταυτόχρονα κάποιον από τους 
προαναφερθέντες αναισθητικούς παράγοντες.  

Η Λιδοκαΐνη. 

Σε µη αναισθητοποιηµένους εθελοντές η χορή-
γηση 5 mg/kg λιδοκαΐνης σε διάστηµα 30 λε-
πτών και στη συνέχεια έγχυση µε ρυθµό 45 
µg/kg/min προκαλεί µείωση της CBF και της 
CMRO2 κατά 24% και 20% αντίστοιχα[220].  
Οι µεταβολές αυτές πιθανά οφείλονται πρωτο-
γενώς στη µεγάλη µείωση της CMRO2 που 
επιφέρει η λιδοκαΐνη σαν σταθεροποιητής του 
δυναµικού της κυτταρικής µεµβράνης αλλά και 
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µειώνοντας την ενέργεια που απαιτείται για την 
διατήρηση της ανατοµικής ακεραιότητάς της. 

Οι Bedford και συν. συνέκριναν το αποτέλεσµα 
που έχουν στην πρόληψη αύξησης της ΙCP µια 
δόση 3 mg/kg θειοπεντάλης και 1,5 mg/kg 
λιδοκαΐνης κατά την τοποθέτηση του σταθε-
ροποιητή του κρανίου τύπου Mayfield σε ασθε-
νείς που υποβάλλονται σε κρανιοτοµία[221]. 
Και οι δύο παράγοντες αποδείχθηκαν το ίδιο 
αποτελεσµατική στην µείωση της ICP, ενώ η 
θειοπεντάλη προκάλεσε µεγαλύτερη µείωση 
της ΜΑΠ. Μια δόση 1,5-2 mg/kg λιδοκαΐνης 
µειώνει αποτελεσµατικά αλλά και προλαµβάνει 
την αύξηση της ICP κατά την αναρρόφηση των 
ενδοτραχειακών εκκρίσεων[222]. Η δόση αυτή 
µάλλον αντιστοιχεί σε επίπεδα πλάσµατος µι-
κρότερα από 7,5 µg/mL. ∆εδοµένου ότι η επι-
ληπτογόνος δράση της λιδοκαΐνης εµφανίζεται 
σε ασθενείς σε εγρήγορση σε επίπεδα πλά-
σµατος µεγαλύτερα από 5-10 µg/mL αλλά και 
του γεγονότος ότι αυτή η δράση δεν εµφανί-
ζεται σε αναισθητοποιηµένους ασθενείς, η πα-
ραπάνω δόση φαίνεται µάλλον µια συνετή επι-
λογή[223,224].  

Τα Πτητικά Αναισθητικά. 
Η δράση των πτητικών αναισθητικών διαφέρει 
σηµαντικά από εκείνη των ενδοφλέβιων, τα 
οποία όπως ήδη αναφέρθηκε προκαλούν κατά 
κανόνα παράλληλες και αντίστοιχες µεταβολές 
της CBF και της CMRO2. Όλα τα πτητικά 
αναισθητικά προκαλούν δοσοεξαρτώµενη κα-
ταστολή του µεταβολικού ρυθµού του εγκεφά-
λου[87,224-229]. Επιπλέον όλα τα πτητικά 
αναισθητικά έχουν αγγειοδιασταλτική δράση 
στην εγκεφαλική κυκλοφορία µε άµεση δράση 
στις λείες µυϊκές ίνες των αγγείων. Άρα το 
τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από την ισορ-
ροπία ανάµεσα στην µείωση της CBF (έµµεσο 
αποτέλεσµα) που επέρχεται από την µείωση της 
CMRO2 (άµεσο αποτέλεσµα) και την αύξηση 
της CBF (άµεσο αποτέλεσµα) από την αγγειο-
διαστολή των πτητικών αναισθητικών. Σε γενι-
κές γραµµές η επίπτωσή τους έχει ως εξής: Σε 
χαµηλές δόσεις (0,5 MAC) το τελικό αποτέλε-
σµα είναι µείωση της CBF καθώς επικρατεί η 
µείωση της CMRO2 και η συνεπακόλουθη οµό-
τιµη µείωση της CBF. Σε δόσεις της 1 MAC η 
CBF δεν µεταβάλλεται καθώς οι δύο παραπάνω 
µηχανισµοί είναι σε ισορροπία. Σε δόσεις µεγα-

λύτερες από 1 MAC η CBF αυξάνει σηµαντικά 
καθώς επικρατεί η αγγειοδιασταλτική δράση 
τους, παρά την επίσης σηµαντικά µειωµένη 
CMRO2 (Εικόνα 4,5).  

Αυτή η παρέκκλιση από την αντίστοιχη και 
οµότιµη µεταβολή των CBF και CMRO2 περι-
γράφεται σαν αποσύνδεση του µεταβολισµού 
από την αιµατική ροή. Πολλαπλές έρευνες δεν 
επιβεβαίωσαν την παρέκκλιση αυτή. Έδειξαν 
δηλαδή ότι δεν παρατηρείται αποσύνδεση, 
αντίθετα διατηρείται η αναλογική σχέση και οι 
µεταβολές κινούνται προς την αυτή κατεύθυνση 
[94,226,230-234]. Άρα είναι µάλλον προτιµό-
τερο να µιλούµε για µεταβολή της αναλογικό-
τητας των µεταβολών και όχι για αποσύνδεση 
της CBF από τη CMRO2. Αυτή η νέα σχέση 
αναλογίας µεταβάλλεται επίσης από την τιµή 
της MAC: όσο µεγαλύτερη η συγκέντρωση (σε 
πολλαπλάσια της MAC) των πτητικών αναι-
σθητικών που εισπνέει ο ασθενής, τόσο αυξάνει 
ο λόγος CBF/CMRO2, µε άλλα λόγια όσο 
µεγαλύτερη η εισπνεόµενη συγκέντρωσή τους, 
τόσο περισσότερο πλεονασµατική είναι η αιµά-
τωση του εγκεφάλου σε σχέση µε την κατα-
νάλωση Ο2 που έχει την συγκεκριµένη στιγµή 
[227,235-237]. 

Έτσι οι σηµαντικές επιπτώσεις από την κλινική 
χρήση των πτητικών αναισθητικών περιλαµβά-
νουν την αύξηση της CBF και του CBV, που 
πιθανά θα προκύψουν, µε άµεσο διακύβευµα 
την αύξηση της ICP. Με σειρά φθίνουσας 

Εικόνα 4. Η συσχέτιση ανάµεσα στην CMRg, τη CBF 
και την συγκέντρωση του Ισοφλουρανίου στον 
κινητικό και αισθητικό φλοιό σε γάτες[92]. 
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ισχύος η αγγειοδιασταλτική ισχύς των συνηθέ-
στερων πτητικών αναισθητικών είναι: Αλοθά-
νιο>>Ενφλουράνιο>∆εσφλουράνιο≈Ισοφλουρά
νιο>Σεβοφλουράνιο. 

Η επίπτωση στην CBF. 

Η επίπτωση των πτητικών αναισθητικών στην 
CBF αλλά και στην διαταραχή της αυτορ-
ρύθµισης και στην µεταβολή της συστηµατικής 
αρτηριακής πίεσης οφείλεται στην προκαλού-
µενη αγγειοδιαστολή. Άρα η συγκριτική τους 
παρουσίαση οφείλει να αναφέρεται σε ίδιες 
τιµές αρτηριακής πίεσης, έστω και αν αυτή 
συντηρείται µε την βοήθεια φαρµακευτικών 
παραγόντων. Η πλέον ακριβής εκτίµηση αφορά 
προφανώς σε µη αναισθητοποιηµένους ασθε-
νείς, ώστε να αποφευχθεί η επίδραση άλλων 
συγχορηγούµενων αναισθητικών παραγόντων.  

Για το Αλοθάνιο και το Ενφλουράνιο δεν υπάρ-
χουν πολλά δεδοµένα. Το Αλοθάνιο σε δόση 1 
MAC αυξάνει σηµαντικά την CBF σε σχέση µε 
τις τιµές πριν την αναισθησία, παρ΄ ότι η 
συστηµατική αρτηριακή πίεση µειώνεται σηµα-
ντικά. Άλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε 
ανθρώπους, όταν η ΜΑΠ διατηρείται στα 80 
mmHg, η χορήγηση Αλοθανίου 1,1 MAC αυ-
ξάνει την CBF κατά 191% και µειώνει τη 
CMRO2 κατά 10%[238-242]. 

Το ενφλουράνιο, σε δόση 1,2 MAC επίσης 
αυξάνει την CBF κατά 45% και µειώνει τη 

CMRΟ2 κατά 15% σε σχέση µε τις τιµές σε 
εγρήγορση[243]. Όπως και µε το Αλοθάνιο, 
έτσι και για το Ενφλουράνιο, οι τεράστιες αυτές 
µεταβολές αποδίδονται στην έντονη αγγειο-
διαστολή της εγκεφαλικής κυκλοφορίας.  

Το Ισοφλουράνιο αντίθετα, δεν επιφέρει τόσο 
δραµατικές µεταβολές των CBF και CMRO2. 
Σε δόση 1,1 MAC αυξάνει τη CBF κατά 19% 
και µειώνει τη CMRO2 κατά 45%[234].  

Πιο σύγχρονες κλινικές µελέτες διαπίστωσαν 
ότι το Σεβοφλουράνιο και το ∆εσφλουράνιο σε 
δόσεις 1 MAC, µειώνουν την CBF κατά 38% 

Εικόνα 6. Η επίπτωση των πτητικών αναισθητικών 
στη  CBF και τη CMRO2. Σε αυτές τις µελέτες η τιµή 
της PaCO2 διατηρήθηκε στα όρια της νορµοκαπνίας 
(35-40 mmHg) και η αρτηριακή πίεση σε φυσιολογικά 
επίπεδα. Στις περισσότερες από τις µελέτες η CBF 
µετρήθηκε µε την τεχνική του αδρανούς αερίου[1]. 

 

Εικόνα 5: Σχηµατική αναπαράσταση της επίπτωσης 
των πτητικών αναισθητικών στην CBF[1]. 
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και 22% αντίστοιχα και την CMRO2 κατά 39% 
και 35% αντίστοιχα[244-246]. Οι µελέτες αυτές 
όµως µέτρησαν τη CBF µε τεχνική του αδρα-
νούς αερίου. Η τεχνική αυτή µετρά την CBF 
κατά κύριο λόγο στο φλοιό και πιθανά 
υποεκτιµά το συνολικό αποτέλεσµα στην εγκε-
φαλική κυκλοφορία (Εικόνα 6). Άλλες µελέτες 
που παρακολούθησαν τις µεταβολές της CBF 
µε την τεχνική Doppler στην µέση εγκεφαλική 
αρτηρία (MCA) δεν διαπίστωσαν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ του ∆εσφλουρανίου, του Σε-
βοφλουρανίου και του Ισοφλουρανίου[247-
249]. Είναι γεγονός πάντως ότι στη βιβλιο-
γραφία παρατηρείται σηµαντική ανοµοιογένεια 
[250,251-261] ως προς τις επιπτώσεις των πτη-
τικών αναισθητικών που µάλλον οφείλονται σε 
διαφορετικά πρωτόκολλα των µελετών αλλά 
και στην ανοµοιογένεια των µεταβολών της 
CBF στο σύνολο της εγκεφαλικής κυκλοφο-
ρίας. 

Η επίπτωση στη CMRO2. 

Όλα τα πτητικά αναισθητικά προκαλούν µείω-
ση της CMRO2. Η µείωση αυτή σε µια δεδο-
µένη συγκέντρωση είναι µικρότερη για το Αλο-
θάνιο σε σχέση µε τα άλλα πτητικά αναισθη-
τικά. Η επίπτωση του Σεβοφλουρανίου είναι 
σχεδόν ίδια µε εκείνη του Ισοφλουρανίου[88]. 
Το ∆εσφλουράνιο, τουλάχιστον σε συγκεντρώ-
σεις πάνω από 1 MAC, προκαλεί σχετικά µι-
κρότερη καταστολή της CMRO2 σε σχέση µε 
το Ισοφλουράνιο[87,228].  Παρ’ ότι δεν έχουν 
γίνει συγκριτικές µελέτες σε ανθρώπους, από 
µεµονωµένες µελέτες προκύπτει ότι σε συγκέ-
ντρωση 1 MAC το Ισοφλουράνιο µειώνει την 
CMRO2 κατά 25%, το Σεβοφλουράνιο κατά 
38% και το ∆εσφλουράνιο κατά 22% [244,245, 
262]. Η CMRO2 στις παραπάνω µελέτες µετρή-
θηκε µε τον υπολογισµό της AjvDΟ2 µεταξύ 
του αίµατος της έσω καρωτίδας και της έσω 
σφαγίτιδας.  

Μελέτες µε την τεχνική ΡΕΤ σε ανθρώπους 
έδειξαν ότι το Αλοθάνιο σε συγκέντρωση 0,9 
MAC και το Ισοφλουράνιο σε 0,5 MAC µπο-
ρούν να µειώσουν την χρησιµοποίηση γλυκό-
ζης από τον εγκέφαλο (CMRg) κατά 40% και 
46% αντίστοιχα.  

Η µείωση της CMRO2 όπως είναι αναµενόµενο 
είναι δοσοεξαρτώµενη. Το Ισοφλουράνιο και 

πιθανά και το Σεβοφλουράνιο και το ∆εσφλου-
ράνιο, επιτυγχάνουν την µεγαλύτερη µείωση 
της CMRO2 σε συγκεντρώσεις που προκαλούν 
πλήρη ΗΕΓική καταστολή (ισοηλεκτρική 
γραµµή)[1]. Για τον άνθρωπο αυτές οι συγκε-
ντρώσεις είναι κλινικά χρησιµοποιούµενες και 
αντιστοιχούν στα 1,5 - 2 MAC[247,263].  

Ακόµη µεγαλύτερες συγκεντρώσεις των πτητι-
κών αναισθητικών δεν επιφέρουν περαιτέρω 
µείωση της CMRO2. Εξαίρεση αποτελεί το 
Αλοθάνιο το οποίο σε συγκεντρώσεις πάνω από 
4 MAC συνεχίζει να επιφέρει όλο και µεγα-
λύτερη καταστολή της CMRO2. Η δράση αυτή 
φαίνεται ότι ευοδώνεται µε εµπλοκή στον 
µηχανισµό της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης 
αλλά είναι αναστρέψιµη µετά την αποβολή του 
Αλοθανίου από τον οργανισµό[225]. 

Ενδιαφέρον έχει η παρατήρηση ότι η σχέση 
µεταξύ CBF και CMRO2 δεν είναι εσαεί γραµ-
µική. Αρχικά καθώς αυξάνει η συγκέντρωση 
του πτητικού αναισθητικού (Αλοθάνιο, Εν-
φλουράνιο, Ισοφλουράνιο) εµφανίζεται ΗΕΓική 
εικόνα, που αντιστοιχεί στη βαθµιαία εισαγωγή 
στην αναισθησία και συνοδεύεται από σηµα-
ντική µείωση της CMRO2[146]. Από εκεί και 
πέρα η  CMRO2 µειώνεται µε ένα βραδύτερο, 
πλην όµως δοσοεξαρτώµενο ρυθµό. Παράλ-
ληλα, άλλες µελέτες διαπιστώνουν σηµαντική 
αύξηση της CBF πριν καν εµφανιστούν οι 
µεταβολές της CMRO2 κατά την εισαγωγή στην 
αναισθησία µε Αλοθάνιο[147]. 

Όπως έχει αναφερθεί προηγουµένως και για τα 
ενδοφλέβια αναισθητικά, οι µεταβολές της CBF 
και CMRO2 δεν κατανέµονται οµοιογενώς. Το 
Αλοθάνιο επιφέρει τις πλέον οµοιογενείς µετα-
βολές τόσο για την CBF όσο και τη CMRO2. 
Το Ισοφλουράνιο αυξάνει τη CBF κυρίως στις 
υποφλοιώδεις περιοχές, στον προµήκη, τη γέ-
φυρα και την παρεγκεφαλίδα. Αντίθετα οι µεγα-
λύτερες µειώσεις της CMRO2 αφορούν στον 
νεοεγκέφαλο[264]. Το Σεβοφλουράνιο σε συγ-
κέντρωση 1 MAC αυξάνει την CBF την παρε-
γκεφαλίδα και την µειώνει στις φλοιϊκές περι-
οχές[251]. Το ∆εσφλουράνιο δεν έχει µελετηθεί 
σε αυτόν τον τοµέα. 

Η επίπτωση στο CBV. 

Η µελέτη της επίπτωσης των πτητικών αναι-
σθητικών στη CBF έχει αξία καθώς θεωρείται 
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ότι δίνει στοιχεία για την µεταβολή του CBV 
και άρα της ICP που είναι η πραγµατικά 
κλινικά χρήσιµη παράµετρος της δράσης τους. 
Η µεγαλύτερη ποσότητα του ενδοκρανιακού 
όγκου αίµατος βρίσκεται στις φλέβες. Παρ’ ότι 
υπάρχει λογική συσχέτιση ανάµεσα στις µετα-
βολές της CBF και του CBV, στην πραγµα-
τικότητα η µεταβολή του CBV ποσοστιαία 
είναι σηµαντικά µικρότερη από εκείνη της 
CBF. Ακόµη περισσότερο, οι µεταβολές του 
CBV µεταφράζονται σε ακόµη µικρότερες πο-
σοστιαία µεταβολές της ICP. Αυτές οι συ-
σχετίσεις λειτουργούν αποσβεστικά στις έντο-
νες µεταβολές της CBF.  Άρα οι µεταβολές της 
CBF δεν µπορούν να προβλέψουν αξιόπιστα 
και µε ακρίβεια της µεταβολές του CBV και 
της ICP. Αντίστοιχη σχέση ισχύει και µε τις 
επιπτώσεις των µεταβολών της PaCO2 στο 
CBV. Ο CBV µειώνεται µε την υποκαπνία και 
αυξάνει µε την υπερκαπνία. Το µέγεθος της 
µεταβολής όµως του CBV είναι σαφώς µικρό-
τερο από εκείνο της CBF[265]. 

Αυτορύθµιση της εγκεφαλικής κυκλοφορίας και 
απαντητικότητα στις µεταβολές της PaCO2. 

Η απαντητικότητα στις µεταβολές του CO2 
διατηρείται µε όλα τα πτητικά αναισθητικά 
[266-8]. Αντίθετα όµως η αυτορρύθµιση διατα-
ράσσεται σηµαντικά. Η διαταραχή αυτή αφορά 
κυρίως στα πτητικά αναισθητικά µε την µεγα-
λύτερη αγγειοδιασταλτική ικανότητα και είναι 
δοσοεξαρτώµενη.  

Έτσι το Σεβοφλουράνιο προκαλεί τις µικρότε-
ρες διαταραχές στην αυτορρύθµιση. Μάλιστα 
κάποιες µελέτες δεν διαπίστωσαν µεταβολή της 
ταχύτητας της CBF σε αναισθησία µε Σεβο-
φλουράνιο σε δόσεις 1,2-1,5 MAC, όταν επι-
χειρήθηκε η αύξηση της ΜΑΠ µε φενυλεφρίνη 
[268-70], αλλά ούτε και όταν προκλήθηκε υπό-
ταση µε αιµορραγία[271]. Είναι γεγονός ότι η 
αύξηση της ΜΑΠ σπάνια αποτελεί κλινικό 
πρόβληµα για την αυτορρύθµιση. Το σηµαντι-
κότερο και πλέον ζωτικής σηµασίας είναι η 
ικανότητα διατήρησης της αυτορρύθµισης σε 
υπόταση και κυρίως όταν αυτή προέρχεται από 
αιµορραγία, όπου µοιραία θα ακολουθήσει και 
σηµαντική διαταραχή στην ικανότητα του 
αίµατος να µεταφέρει Ο2. 

Κλινικές επιπτώσεις. 

Τα δεδοµένα που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα 
δείχνουν ότι το Ισοφλουράνιο, το ∆εσφλουρά-
νιο και το Σεβοφλουράνιο έχουν µικρό αγγειο-
διασταλτικό αποτέλεσµα στον εγκεφαλικό 
φλοιό του ανθρώπου, όταν χορηγούνται σε 
δόσεις µικρότερες από 1 MAC. Πιθανώς µά-
λιστα να µειώνουν τη CBF. Αυτά βέβαια τα 
δεδοµένα πρέπει να αξιολογούνται µε πολύ 
προσοχή. Με δεδοµένη την δυσαναλογία στις 
µεταβολές µεταξύ CBF και CBV, πρέπει κανείς 
να υπολογίζει ότι µια υπολογίσιµη µείωση της 
CBF δεν µεταφράζεται απαραίτητα και σε 
αντίστοιχη µείωση του CBV. Έτσι παρατη-
ρείται σε διάφορες µελέτες σηµαντική αύξηση 
της ICP σε δόσεις Ισοφλουρανίου που θα ανέ-
µενε κανείς να επιφέρουν µείωση της CBF.  

Η υποκαπνία άλλες φορές επιτυγχάνει να 
αδρανοποιήσει αυτές τις αυξήσεις, άλλες φορές 
όµως, όπως στην περίπτωση ασθενών µε όγ-
κους εγκεφάλου δεν έχει καµία επίπτωση. 
Επιπλέον σε πειραµατικά µοντέλα κρανιο-
εγκεφαλικών κακώσεων η υποκαπνία αποτυγ-
χάνει να προλάβει την αύξηση της ICP από τη 
χορήγηση πτητικών αναισθητικών[272-5]. Το 
Ισοφλουράνιο, το Σεβοφλουράνιο και το ∆εσ-
φλουράνιο, σε ισοδύναµες δόσεις, έχουν µικρό-
τερο αγγειοδιασταλτικό αποτέλεσµα σε σχέση 
µε το Αλοθάνιο και άρα είναι µάλλον προτιµό-
τερα σε ασθενείς µε µειωµένη ευενδοτότητα 
του εγκεφάλου. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν 
µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει σε αυτούς του 
ασθενείς και το Αλοθάνιο µε σύνεση. Έχει 
αποδειχθεί ότι αν εφαρµοστεί υποκαπνία πριν 
τη χορήγηση του Αλοθανίου προλαµβάνεται ή 
αποφεύγεται επαρκώς η αύξηση της ICP[276]. 

Συµπερασµατικά τα πτητικά αναισθητικά έχουν 
µικρή επίπτωση στην αιµοδυναµική της εγκε-
φαλικής κυκλοφορίας σε ασθενείς µε φυσιο-
λογική ενδοτικότητα του εγκεφάλου. Όταν 
αυτή είναι διαταραγµένη, η χρήση των πτη-
τικών αναισθητικών οφείλει να γίνεται µε 
µεγάλη προσοχή, καθώς η πιθανότητα να 
προκληθούν υπολογίσιµες µεταβολές της CBF, 
του CBV και της ICP είναι σηµαντικές. Περι-
πτώσεις µε µεγάλες ενδοκρανιακές χωροκατα-
κτητικές εξεργασίες, ασταθή ICP, καθώς και 
περιπτώσεις µε σηµαντική διαταραχή της φυ-
σιολογίας του εγκεφάλου και της απαντη-
τικότητας στις µεταβολές του CO2, πρέπει να 
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αντιµετωπίζονται µε ενδοφλέβια αναισθησία 
τουλάχιστον µέχρι να ολοκληρωθεί η κρανιο-
τοµία και να µπορεί άµεσα να εκτιµηθεί η επί-
πτωση των εισπνεόµενων αναισθητικών στο 
CBV. 

Τα αέρια αναισθητικά. 

Το πρωτοξείδιο του Αζώτου (Ν2Ο). 

Όλα τα διαθέσιµα στοιχεία συντείνουν στο ότι 
το Ν2Ο αυξάνει τη CBF, τη CMRO2 και την  
ICP. Τουλάχιστον ένα τµήµα αυτών των αυξή-
σεων µπορεί να αποδοθεί στη συµπαθητική 
διέγερση που προκαλεί η εισπνοή Ν2Ο[277]. 
Εκείνο όµως που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για 
το Ν2Ο είναι η διαφορετική του συµπεριφορά 
παρουσία άλλων αναισθητικών παραγόντων. 
Έτσι όταν χορηγείται µόνο του, προκαλεί 
σηµαντικές αυξήσεις της CBF και της ICP. 
Αντίθετα όταν συγχορηγείται µε ενδοφλέβια 
αναισθητικά, όπως βαρβιτουρικά, οπιοειδή, 
βενζοδιαζεπίνες, προποφόλη η δράση του αυτή 
είτε προλαµβάνεται είτε εξουδετερώνεται πλή-
ρως. 

Το Ν2Ο προκαλεί εκσεσηµασµένες µεταβολές 
κυρίως στα πειραµατόζωα[277-279] και πιο 
µέτριες µεταβολές στους ανθρώπους [280-282]. 
Σε µια µελέτη όπου χορηγήθηκε Ν2Ο σε 
ποσοστό 66% σε Ο2 µε αυτόµατη αναπνοή σε 
ασθενείς µε ενδοκρανιακούς όγκους, η ICP 
εκτινάχθηκε από τα 13 mmHg πριν την 
αναισθησία σε 40 mmHg κατά την αναισθησία 
[281]. ∆εν µπορεί βέβαια να διευκρινιστεί αν 
αυτή η µεταβολή οφείλεται σε πρωτογενή 
δράση του Ν2Ο ή σε δευτερογενή φαινόµενα 
διέγερσης-αφύπνισης (second stage arousal 
phenomena). 

Η συγχορήγηση 50% Ν2Ο µε βαρβιτουρικά σε 
ασθενείς µε ενδοκρανιακούς όγκους και 
µειωµένη ευενδοτότητα (µέση τιµή ICP πριν 
την αναισθησία: 27 mmHg) και µε ελεγχόµενη 
υποκαπνία, δεν προκάλεσε σηµαντικές αλλαγές 
της ICP[283]. Συγκριτικά το Ν2Ο προκαλεί 
σηµαντικά µεγαλύτερη αύξηση της πίεσης του 
ΕΝΥ σε ασθενείς µε ενδοκρανιακούς όγκους 
όταν χορηγείται µόνο του σε συγκέντρωση 
70% σε Ο2 σε σχέση µε την χορήγηση Ισο-
φλουράνιου 0,7%[284]. 

Οι βενζοδιαζεπίνες σε πειραµατόζωα αλλά και 
σε ανθρώπους, αλλά και τα οπιοειδή αποτρέ-

πουν την αύξηση της CBF από τη χορήγηση 
Ν2Ο[137,285,286]. Η χορήγηση αναισθησίας 
µε µορφίνη σε δόσεις 1 mg/kg και Ν2Ο σε 
ποσοστό 70% σε Ο2 δεν προκαλεί µεταβολή της 
CBF σε σχέση µε τις τιµές σε εγρήγορση. Η 
επίπτωση της µορφίνης στη CBF θεωρείται 
αµελητέα και άρα η εξουδετέρωση της δράσης 
του Ν2Ο πρέπει να θεωρείται αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης των δύο αυτών αναισθητικών 
παραγόντων στη φυσιολογία της εγκεφαλικής 
κυκλοφορίας. Σε ασθενείς αναισθητοποιηµέ-
νους µε προποφόλη, η προσθήκη Ν2Ο δεν 
µεταβάλλει την ταχύτητα ροής της CBF όπως 
µετράται µε το διακρανιακό Doppler[287]. 

Η συγχορήγηση του Ν2Ο µε πτητικά αναι-
σθητικά είναι επίσης ενδιαφέρουσα. Η συγχο-
ρήγηση αυτή οδηγεί σε αυξήσεις της CBF τόσο 
σε πειραµατόζωα όσο και σε ανθρώπους και 
µάλιστα το αποτέλεσµα είναι δοσοεξαρτώµενο 
[288-97]. Όταν συγκρίθηκε η CBF σε ασθενείς 
που λάµβαναν 1,5 MAC Ισοφλουράνιο µε εκεί-
νη σε ασθενείς που λάµβαναν 0,75% Ισοφλου-
ράνιο και 65% Ν2Ο διαπιστώθηκε ότι η CBF 
στο δεύτερο σχήµα ήταν κατά 43% υψηλότερη 
σε σχέση µε το πρώτο σχήµα αναισθησίας. 
Αυτό αποδεικνύει το σηµαντικό αγγειοδια-
σταλτικό αποτέλεσµα του Ν2Ο παρουσία πτη-
τικών αναισθητικών. Αρκετές µελέτες επιβε-
βαιώνουν ότι η CBF είναι µικρότερη όταν 
χορηγείται 1 MAC Ισοφλουράνιο παρά όταν 
χορηγείται πάλι 1 MAC εισπνεόµενων αναισθη-
τικών που περιλαµβάνει όµως 50-65% Ν2Ο. 
Τέλος το αυξητικό αποτέλεσµα του Ν2Ο στη 
CBF µεγεθύνεται, όσο αυξάνει η συγκέντρωση 
του Αλοθανίου ή Ισοφλουρανίου που συγχο-
ρηγείται. 

Η επίπτωση του Ν2Ο στη CMRO2 δεν είναι 
σταθερή. Έχουν αναφερθεί όλων των ειδών οι 
µεταβολές (αύξηση, µείωση, καµία µεταβολή). 
Η επίπτωση πιθανώς να σχετίζεται και µε το 
υπό µελέτης είδος (πειραµατόζωο ή άνθρωπος). 
Μια µελέτη σε κατσίκες, που µάλλον είναι 
απαλλαγµένη από πολλαπλές επιδράσεις άλλων 
παραγόντων, διαπίστωσε αύξηση της CMRO2 
κατά 170% στον φλοιό µε παράλληλη αύξηση 
της συνολικής CBF κατά 140%. Μάλιστα πα-
ρατηρήθηκε µείωση των επιπέδων της επινε-
φρίνης στο αίµα, που υποσηµαίνει έλλειψη 
stress στα υπό µελέτη πειραµατόζωα[278]. 
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Πάντως η απαντητικότητα της εγκεφαλικής 
κυκλοφορίας στις µεταβολές της PaCO2 δεν 
επηρεάζεται από το Ν2Ο[291,293,298].  

Σε κλινικό επίπεδο είναι γεγονός ότι η αγγειο-
διασταλτική δράση του Ν2Ο µπορεί να εξου-
δετερωθεί µε τη χρήση ενδοφλέβιων αναισθη-
τικών. Έτσι µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη 
νευροχειρουργική αναισθησία, αλλά µε σύνεση 
καθώς εκτός από τα παραπάνω αποτελέσµατα, 
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να διατείνει κλειστές 
κοιλότητες αέρα είτε στους κρανιακούς βό-
θρους είτε στη απευκταία περίπτωση της µα-
ζικής αερώδους εµβολής. 

Το Ξένον (Xenon). 

Το Ξένον, ένα αέριο αναισθητικό, σε αντίθεση 
µε το Ν2Ο, φαίνεται να ακολουθεί τον κανόνα 
των πτητικών αναισθητικών. Σε συγκέντρωση 
περίπου 65% σε Ο2 (≈1 MAC) µειώνει τη CBF 
κατά 11% στη φαιά ουσία.  Η ανοµοιογένεια 
του αποτελέσµατος αποδεικνύεται από το 
γεγονός ότι η CBF σε αυτή τη µελέτη µειώθηκε 
κατά 34,7% στη παρεγκεφαλίδα, 22,8% στο 
θάλαµο, 15-16% στο βρεγµατικό και µετωπιαίο 
φλοιό και αυξήθηκε κατά 22% στη λευκή 
ουσία[299]. Πιθανότατα πρόκειται απλώς για 
ανακατανοµή της αιµάτωσης καθώς δεν είναι 
εύκολο να επέλθει αύξηση των µεταβολικών 
αναγκών της λευκής ουσίας κατά 22% και 
µάλιστα υπό αναισθησία. 

Σε δόση 1 MAC (61% Ξένον σε Ο2) το Ξένον 
προκαλεί επίσης µείωση της CMRg κατά 26% 
[300]. Η παρατήρηση αυτή εκπλήσσει καθώς 
το Ξένον θεωρείται αναστολέας των NMDA 
υποδοχέων, όπως η κεταµίνη και το Ν2Ο που 
είναι γνωστό ότι επιφέρουν αύξηση της 
CMRO2. Γι’ αυτό πιθανολογείται ότι στους 
ανθρώπους το Ξένον προκαλεί το αναισθητικό 
του αποτέλεσµα µέσω των διαύλων Κ+ [300]. Ο 
µηχανισµός αυτός αφορά και στους αλογονο-
µένους υδρογονάνθρακες Ισοφλουράνιο, Σεβο-
φλουράνιο και ∆εσφλουράνιο. 

Το Ξένον αποδεικνύεται σε πολλές πειραµα-
τικές µελέτες να διαθέτει σηµαντικότατες νευ-
ροπροστατευτικές και καρδιοπροστατευτικές 
ιδιότητες[301]. Οι λεπτοµερείς µηχανισµοί δεν 
είναι απόλυτα εξακριβωµένοι, αλλά παρου-
σιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον καθώς η συγχο-
ρήγηση του Ξένον µε τα πτητικά αναισθητικά 

έχει συνεργικά αποτελέσµατα στην προστασία 
αυτών των οργάνων. Αυτό υπονοεί επίτευξη 
των ευνοϊκών αναισθητικών και προστατευ-
τικών αποτελεσµάτων µε πολλαπλούς ταυτό-
χρονους αλλά και διαφορετικούς µεταξύ τους 
µηχανισµούς. 

Οι αποκλειστές της νευροµυϊκής αγωγιµό-
τητας. 

Οι µη αποπολωτικοί αποκλειστές της νευρο-
µυϊκής αγωγιµότητας. 

Η µοναδική επίπτωση από τους µη αποπολω-
τικούς αποκλειστές προκύπτει από την πιθανή 
απελευθέρωση ισταµίνης. Η έκλυση ισταµίνης 
µπορεί να µειώσει την CPP καθώς µε αγγειο-
διαστολή αυξάνει την ICP και µειώνει την 
ΜΑΠ[302]. ∆εν είναι απόλυτα διευκρινισµένο 
αν η µεταβολή αυτή είναι πρωτογενής, δηλαδή 
αν η ισταµίνη διέρχεται τον ΒΒΒ και προκαλεί 
αγγειοδιαστολή στην εγκεφαλική κυκλοφορία, 
ή αν είναι δευτερογενής, δηλαδή η µείωση της 
συστηµατικής αρτηριακής πίεσης οδηγεί σε 
αντανακλαστική αγγειοδιαστολή της εγκεφα-
λικής κυκλοφορίας για να διατηρηθεί σταθερή 
η µεταφορά Ο2 στον εγκεφαλικό ιστό. 

Κυρίως η τουβοκουραρίνη, αλλά και η µε το-
κουρίνη, το ατρακούριο και το µιβακούριο σε 
µικρότερο ποσοστό προκαλούν απελευθέρωση 
ισταµίνης[303,304]. Η απελευθέρωση αυτή δεν 
έχει κλινικές επιπτώσεις εκτός αν χρησιµο-
ποιηθεί µεγάλη δόση εφάπαξ για την γρήγορη 
επίτευξη ικανοποιητικών συνθηκών διασωλή-
νωσης[305]. Η λαυδανοσίνη, ένας µεταβολίτης 
του ατρακούριου έχει ενοχοποιηθεί για πρόκλη-
ση επιληπτικών εκφορτίσεων. Αν και αµφι-
σβητείται η επιληπτογόνος δράση της στον 
άνθρωπο, σε πειραµατόζωα δεν διαπιστώθηκε 
να επηρεάζει την CBF, τη CMRO2 ή την ICP 
[306-308]. Το cis-ατρακούριο, το νεότερο µε-
λος αυτής της κατηγορίας αποκλειστών σε δόση 
0,15 mg/kg (3xED95) δεν προκαλεί έκλυση 
ισταµίνης και άρα µεταβολές στη CBF σε 
νευροχειρουργικούς ασθενείς που νοσηλεύο-
νται σε ΜΕΘ[309]. 

Το βεκουρόνιο σε δόση µέχρι και 0,1-0,14 
mg/kg δε βρέθηκε να επηρεάζει τη φυσιολογία 
του εγκεφάλου σε ασθενείς µε όγκους εγκε-
φάλου[310,311]. Το ροκουρόνιο και το 
πιπεκουρόνιο πιθανώς δεν έχουν επίπτωση 
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αφού ανήκουν στην ίδια κατηγορία αποκλει-
στών.  

Εκτός από τις άµεσες δράσεις οι νευροµυϊκοί 
αποκλειστές µπορεί να επιφέρουν έµµεσα 
αποτελέσµατα στην ενδοκράνια πίεση. Το 
πανκουρόνιο σε µεγάλες δόσεις είναι γνωστό 
ότι προκαλεί συµπαθητική διέγερση µε 
ταχυκαρδία και αύξηση της ΜΑΠ. Αυτή η 
αύξηση της ΜΑΠ µπορεί να προκαλέσει 
πρόσκαιρη αύξηση της ICP σε ασθενείς µε 
µειωµένη ευενδοτότητα και διαταραγµένη 
αυτορρύθµιση. Πάντως µε τη χρήση αυτών των 
παραγόντων δεν έχουν αναφερθεί επεισόδια 
που δηµιούργησαν κλινικά προβλήµατα. 

Η χορήγηση νευροµυϊκών αποκλειστών µπορεί 
να επιφέρει κλινικά µείωση της ICP όταν αυτή 
συντηρείται σε υψηλά επίπεδα, όχι λόγω 
κάποιας ενδοκρανιακής παθολογίας, αλλά επει-
δή ο ασθενής σφίγγεται ή βήχει αντιδρώντας σε 
διάφορα ερεθίσµατα. Έτσι η χρήση του βεκου-
ρόνιου, του πιπεκουρόνιου, του ροκουρόνιου, 
του ατρακούριου, του cis-ατρακούριου, της 
µετοκουρίνης και του πανκουρόνιου (αν προ-
ληφθεί αύξηση της ΜΑΠ) µπορεί να είναι 
ασφαλής σε ασθενείς µε διαταραγµένη 
φυσιολογία του εγκεφάλου. Οι δόσεις της µετο-
κουρίνης, του ατρακούριου και του µιβακού-
ριου πρέπει να περιορίζονται σε επίπεδα που 
δεν προκαλούν σηµαντική απελευθέρωση ιστα-
µίνης. Το ίδιο ισχύει και για τους νοσταλγούς 
του κουραρίου. 

Οι αποπολωτικοί αποκλειστές της νευροµυϊκής 
σύναψης. 

Η σουκκινυλοχολίνη µπορεί να αυξήσει την 
ICP σε ασθενείς µε µικρό βάθος αναισθησίας. 
Μελέτες σε ασθενείς µε όγκους εγκεφάλου που 
έλαβαν προνάρκωση µε µορφίνη 0,1 mg/kg 1 
ώρα πριν την αναισθησία και στη συνέχεια 
εισαγωγή στην αναισθησία µε θειοπεντάλη 6 
mg/kg και 70% Ν2Ο σε Ο2, παρουσίασαν αύξη-
ση της ICP από 15+1 σε 20+2 mmHg κατά 
µέσο όρο για διάστηµα 1-10 λεπτών µετά την 
χορήγηση σουκκινυλοχολίνης 1 mg/kg[312]. Η 
επίπτωση αυτή είναι µάλλον αποτέλεσµα της 
διέγερσης του εγκεφάλου που έχει παρατηρηθεί 
µετά την χορήγηση σουκινυλοχολίνης, σχετίζε-
ται πιθανώς µε κεντροµόλες ώσεις από τις 
µυϊκές ίνες και συνοδεύεται από µεταβολές στο 

ΗΕΓ και αύξηση της CBF[313-315]. Παρότι η 
συσχέτιση ανάµεσα στους ινιδισµούς που 
προκαλεί η σουκκινιλοχολίνη και την αύξηση 
της ICP είναι φτωχή, η προχορήγηση µη 
αποπολωτικών νευροµυϊκών αποκλειστών (ε-
κτός του πανκουρονίου) αποτρέπει την αύξηση 
της ICP[312-314]. 

Σε κλινικό επίπεδο οι παραπάνω παρατηρήσεις 
δεν απαγορεύουν τη χρήση της σουκκινυλο-
χολίνης, όταν απαιτείται από τις συνθήκες 
διασωλήνωσης. Αν υπάρχει προσεκτικός έλεγ-
χος της PaCO2, της αρτηριακής πίεσης, του βά-
θους αναισθησίας και αποτροπή της εµφάνισης 
ινιδισµών, η χρήση της µε τα µέχρι τώρα δεδο-
µένα µπορεί να γίνει µε απόλυτη ασφάλεια[1].  
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