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ABSTRACT 

History and evolution οf Cardiac Anesthesia  

Karveli S, Argyriadou H 

Cardiac surgery is a specialty with a relatively short history. The difficulties and particularities of 

Cardiac Surgery made apparent right from the beginning that there was a need for specialized anes-

thesiological support. In 1940, Cardiac Surgeons pioneers recognized the role and contribution of car-

diac anesthesiologists. In 1945, Blalock thanking his anesthesiologist co-workers Lamont and Harmel 

in public and mentioned that thanks to their anesthesiological support there “was no death during the 

first 55 operations”. Russell Brock, in 1949, highlighted the importance of collaboration between car-

diac surgeons and cardiac anesthesiologists and mentioned “In this type of surgeries co-operation is 

necessary. The anesthesiologist plays a vital role and deserves special honor and recognition.” Since 

the first application of the electrocardiogram to operating theatres in 1950, the introduction of 

transesophageal echocardiography perioperatively in 1971, until the last decade with the application 

of coagulation monitoring, the newer data in the management of severe bleeding and the anesthesio-

logical support in brand new minimal invasive techniques, cardiac anesthesiologists have vitally sup-

ported the evolution of cardiac surgery. The following text is a historical review describing the contri-

bution of cardiac anesthesia in a continuing effort to improving clinical outcome and enhancing the 

safety of cardiac surgery. 

 

ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ  

Η αξρή ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο ηνπνζεηείηαη ην 

1896 ζηε Φξαλθθνύξηε, όηαλ ν Ludwig Rehn  

 

 

πξαγκαηνπνίεζε κε επηηπρία ζπξξαθή ηξαύκα-

ηνο δεμηάο θνηιίαο, ζε κηα επνρή πνπ νη ρεη-

ξνπξγηθέο επεκβάζεηο ζηελ θαξδηά ήηαλ ζρεδόλ 

απαγνξεπκέλεο. Ο δηάζεκνο ηελ επνρή εθείλε 

ρεηξνπξγόο Th.  Billroth (1821-1894) είρε πεη ό-

ηη όπνηνο επηρεηξήζεη λα ρεηξνπξγήζεη ηελ θαξ-

δηά ζα έπξεπε λα ράζεη ην ζεβαζκό ησλ ζπλα-
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δέιθσλ ηνπ
1,2

. Έληεθα ρξόληα κεηά ηελ πξώηε 

επέκβαζε ν L. Rehn παξνπζίαζε κηα ζεηξά 124 

πεξηζηαηηθώλ ζπξξαθήο πνιεκηθώλ ηξαπκάησλ 

θαξδηάο, κε ην εληππσζηαθό γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο επνρήο πνζνζηό επηβίσζεο 40%
3
. 

Οη γλώζεηο πνπ έρνπκε όζν αθνξά ζηελ αλαη-

ζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πξώησλ θαξδην-

ρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ είλαη ειάρηζηεο. Ο 

Ellis, ην 1975, αλαθέξζεθε ζηελ αλαηζζεζηνιν-

γηθή ηερληθή πνπ εθαξκόζηεθε ην 1925, ζε α-

ζζελή πνπ ππνβιήζεθε ζε βαιβηδνπιαζηηθή κη-

ηξνεηδνύο από ηνλ Souttar. Πεξηγξάθεηαη όηη 

ζηνλ αζζελή ρνξεγήζεθαλ κνξθίλε θαη αηξνπί-

λε γηα πξνλάξθσζε, ελώ ε  εηζαγσγή έγηλε κε 

αιθνόιε, ρισξνθόξκην θαη αηζέξα θαη ε δηαηή-

ξεζε κε αηζέξα. Ο αζζελήο πηζαλόηαηα δηαζσ-

ιελώζεθε ελδνηξαρεηαθά, ελώ δηεγρεηξεηηθά δη-

αηεξήζεθε ε απηόκαηε αλαπλνή
3
. 

Ο Dobel, ην 1994, πεξηέγξαςε ηελ αλαηζζεζην-

ινγηθή δηαρείξηζε αζζελνύο πνπ ππνβιήζεθε 

ζε απνιίλσζε αξηεξηαθνύ πόξνπ από ην Gross 

ην 1938, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε από εμεηδη-

θεπκέλε λνζειεύηξηα αλαηζζεζηνινγίαο ηελ B. 

Lank. Πεξηγξάθεηαη όηη ε εηζαγσγή έγηλε κε 

κάζθα εκπνηηζκέλε κε αιθνόιε θαη ε δηαηήξε-

ζε ηεο αλαηζζεζίαο κε θπθινπξνπάλην. Αξγό-

ηεξα ην 1944, ζηελ πξώηε απνθαηάζηαζε ζηέ-

λσζεο βαιβίδαο από ηνλ Crafoord, ε δηαηήξεζε 

ήηαλ απνηέιεζκα ρνξήγεζεο κίγκαηνο θπθιν-

πξνπαλίνπ-ληηξηθνύ νμεηδίνπ ζε αζζελή δηαζσ-

ιελσκέλν κε ειεγρόκελν κεραληθό αεξηζκό
3
.  

Πξόθιεζε απνηέιεζε γηα ηνπο αλαηζζεζηνιό-

γνπο ε αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παηδη-

ώλ πνπ ππνβάιινληαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβα-

ζε, γηα δηόξζσζε ζπγγελώλ θπαλσηηθώλ θαξ-

δηνπαζεηώλ. Τελ επνρή 1946-1950, θνηλή ηερλη-

θή ήηαλ ε ρνξήγεζε πξνλάξθσζεο κε κνξθίλε 

θαη ζθνπνιακίλε, ε εηζαγσγή θαη δηαηήξεζε κε 

θπθινπξνπάλην, ε ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσ-

ζε θαη ε εθαξκνγή ειεγρόκελνπ κεραληθνύ αε-

ξηζκνύ
4-8

. Όζν αθνξά ζην δηεγρεηξεηηθό moni-

toring δελ ππάξρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, ζί-

γνπξα όκσο ε αλάιπζε ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξα-

θήκαηνο, ην παικηθό νμύκεηξν, ε επεκβαηηθή 

κέηξεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ην ηεινεθ-

πλεπζηηθό δηνμείδην, νη ζύγρξνλνη αλαηζζεηη-

θνί, κπνραιαξσηηθνί θαη αληηβηνηηθνί παξάγν-

ληεο θαη νη κνλάδεο εληαηηθήο παξαθνινύζεζεο 

ήηαλ αλύπαξθηα. Σύκθσλα κε ηνπο H.M. Har-

mel θαη A. Lamont, ζηα πξώηα 103 πεξηζηαηηθά 

ηνπ Blalock γηα απνθαηάζηαζε θπαλσηηθήο 

θαξδηνπάζεηαο, ζην λνζνθνκείν John Hop-kins, 

παξνπζίαζαλ πνζνζηό ζλεηόηεηαο ήηαλ 23%
8
. 

Οη H.M. Harmel θαη A. Lamont, ζπκκεηείραλ 

ζηελ πξώηε επέκβαζε Blalock-Taussig γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο ηεηξαινγίαο ηνπ Fallot. 

Αλαθέξεηαη όηη o H.M. Harmel ήηαλ ν πξώηνο 

εηδηθεπόκελνο αλαηζζεζηνιόγνο. Δίρε ηελ επ-

θαηξία ζηνλ πξώην ρξόλν ηεο εηδηθόηεηαο ηνπ 

λα ππνζηεξίμεη αλαηζζεζηνινγηθά ηελ πξσην-

πνξηαθή γηα ηελ επνρή απηή επέκβαζε από ηνλ 

A.  Blalock θαη ηελ θαξδηνιόγν H. Taussig ζην 

λνζνθνκείν John Hopkins ζηε Βαιηηκόξε. Ο 

http://www.hopkinsmedicine.org/anesthesiology_critical_care_medicine/research/news/alumni_news/
http://www.hopkinsmedicine.org/anesthesiology_critical_care_medicine/research/news/alumni_news/
http://www.hopkinsmedicine.org/anesthesiology_critical_care_medicine/research/news/alumni_news/
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ζηόρνο ηεο επέκβαζεο ήηαλ ε εθηξνπή αίκαηνο 

πξνο ηνπο πλεύκνλεο ζηα παηδηά κε ηεηξαινγία 

Fallot. Η επέκβαζε έκεηλε ζηελ ηζηνξία κε ην 

όλνκα “the  blue baby operation.” Τελ ίδηα επν-

ρή, αλαθέξεη ν W. McQuiston ζε έλα άιιν θέ-

ληξν, ζην παηδηαηξηθό λνζνθνκείν Memorial 

ηνπ Chicago, ζηα πξώηα 236 πεξηζηαηηθά επηδη-

όξζσζεο ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο από ηνπο  

Pott θαη Smith, όηη ην πνζνζηό ζλεηόηεηαο 

άγγηδε ην 13%, πνζνζηό πνπ θαίλεηαη εμαηξεηη-

θό γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο
8
. 

Μεηαμύ 1951 θαη 1955 δόζεθε έκθαζε ζηε ρν-

ξήγεζε  πξνλάξθσζεο κεζαίαο βαξύηεηαο κε 

ζπλδπαζκό θαηλνβαξβηηάιεο-κνξθίλεο θαη ζηε 

δηαηήξεζε ειαθξάο αλαηζζεζίαο
9-12

. Ο K. Ke-

own, ζπλεξγάηεο ηνπ Ch.Bailey, ππνζηήξημε ηε 

ζπλερή έγρπζε πξνθαίλεο δηεγρεηξεηηθά κε 

ζηόρν ηε κείσζε εκθάληζεο αξξπζκηώλ
8
. Ο Ch. 

Bailey είρε μεθίλεζε από ην 1948, ζηε Φηια-

δέιθεηα ησλ ΗΠΑ, κηα ζεηξά από θιεηζηέο βαι-

βηδνηνκέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ξεπκαηη-

θώλ ζηελώζεσλ ηεο κηηξνεηδνύο. Όινη νη αζζε-

λείο παξαθνινπζνύληαλ δηεγρεηξεηηθά κε ειεθ-

ηξνθαξδηνγξάθεκα. Βαζηθόο ζηόρνο ήηαλ ε ε-

ιάρηζηε ρνξήγεζε πγξώλ θαη παξαγόλησλ αί-

καηνο, γηα λα απνθεπρζεί ε ππεξθόξησζε κε ό-

γθν. Η απνδηαζσιήλσζε γηλόηαλ ζην ηέινο ηεο 

ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο θαη ρνξεγνύληαλ ζηε 

ζπλέρεηα ζπκπιεξσκαηηθό νμπγόλν
9
.  

Ο Ch. Huffnagel ππήξμε ν πξώηνο πνπ αληηθα-

ηέζηεζε ηελ ανξηηθή βαιβίδα κε πξνζζεηηθή ην 

1952. Οη αλαηζζεζηνιόγνη πνπ ζπλεξγάζηεθαλ 

καδί ηνπ, νη J. O'Donnell θαη Th. McDermott, 

πεξηέγξαςαλ ην 1955 ηελ αλαηζζεζηνινγηθή ηε-

ρληθή πνπ εθαξκόζηεθε ζε απηνύο ηνπο αζζε-

λείο, νη νπνίνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είραλ η-

ζηνξηθό θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο θαη αζηαζνύο 

ζηεζάγρεο
13

. Η εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία ή-

ηαλ ήπηα κε κηθξέο δόζεηο ζεηνπεληάιεο, ελώ ε 

δηαηήξεζε γηλόηαλ κε κίγκα ληηξηθνύ νμεηδίνπ 

θαη νμπγόλνπ. Αλαθέξνπλ όηη ζηνπο αζζελείο 

απηνύο ηνπνζεηνύληαλ πάληα δύν ελδνθιέβηνη 

θαζεηήξεο θαη απνθαιππηόηαλ ρεηξνπξγηθά ε 

θεξθηδηθή αξηεξία, ε νπνία ρξεζίκεπε ζηε ρν-

ξήγεζε αίκαηνο ζε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο ή 

ζηελ αθαίκαμε γηα ηελ αληηκεηώπηζε  ηεο ππέξ-

ηαζεο κεηά ηνλ απνθιεηζκό ηεο ανξηήο. Από 

πιεπξάο monitoring, απαξαίηεηα ήηαλ ην ειεθ-

ηξνθαξδηνγξάθεκα θαη ε κέηξεζε ηεο αξηεξηα-

θήο πίεζεο. Από ηνπο 42 αζζελείο πνπ ρεηξνύξ-

γεζε ν Ch. Huffnagel θαηέιεμαλ επηά. Οη ηξεηο 

δηεγρεηξεηηθά θαη νη ππόινηπνη ηέζζεξηο κεηαμύ 

5-9
εο

 κεηεγρεηξεηηθήο κέξαο
13

. 

Η ππνζεξκία δνθηκάζηεθε ζηελ θαξδηνρεηξνπξ-

γηθή γηα θαξδηνπξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο η-

ζνξξνπίαο ηεο πξνζθνξάο-δήηεζεο νμπγόλνπ 

ζην κπνθάξδην. Η πξώηε θιηληθή ρξήζε ηεο έ-

γηλε ην 1948, ζην Σηθάγν ησλ ΗΠΑ, ζηελ αληη-

κεηώπηζε παηδηώλ κε θπαλσηηθέο θαξδηνπάζεη-

εο
8
. Αλαθέξεηαη όηη ν F.G. Lewis ην 1952 γηα 

λα απνθαηαζηήζεη κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία ζε 

5 εηώλ θνξηηζάθη εθάξκνζε ππνζεξκία 28°C, 

δηάξθεηαο 5,5 ιεπηώλ. Αλαθέξεηαη από ηελ α-

λαηζζεζηνινγηθή νκάδα πνπ αληηκεηώπηζε απ-
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ηνύο ηνπο αζζελείο όηη ε ππνζεξκία κείσζε ηα 

πνζνζηά εγθεθαιηθήο ππνμίαο από 7% ζε 2%, 

αιιά θαη ηε ζπλνιηθή  ζλεηόηεηαο από 54% ζε 

14%
8
. 

Οη R. Virtue θαη H. Swan ην 1955 ζην Νηέλβεξ, 

πεξηέγξαςαλ ηελ αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε 

100 αζζελώλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε θαξδηνρεη-

ξνπξγηθή επέκβαζε ζε ζπλζήθεο κέηξηαο ππν-

ζεξκίαο
14

. Η εηζαγσγή ζηελ αλαηζζεζία γηλό-

ηαλ κε ζεηνπεληάιε θαη θνπξάξην θαη ε δηαηή-

ξεζε κε αηζέξα ή κε κίγκα αηζέξα-θπθινπξν-

παλίνπ. Γηεγρεηξεηηθά παξαθνινπζνύληαλ ην ε-

ιεθηξνθαξδηνγξάθεκα, ε αξηεξηαθή πίεζε θαη 

ε ζεξκνθξαζία ηνπ πξσθηνύ. Οη Virtue θαη 

Swan ζπληζηνύζαλ ππεξαεξηζκό γηαηί πίζηεπαλ 

όηη ε αλαπλεπζηηθή αιθάισζε κπνξεί λα κεηώ-

ζεη ηελ πηζαλόηεηα εκθάληζεο θνηιηαθήο καξ-

καξπγήο. Μεηά ηε δηαθνπή ηεο θπθινθνξίαο (ε 

νπνία δηαξθνύζε θαηά κέζν όξν 2-10 ιεπηά) 

ρνξεγνύζαλ 100% νμπγόλν ή κίγκα νμπγόλνπ-

ληηξηθνύ νμεηδίνπ (50%-50%). Οη αζζελείο απν-

δηαζσιελώλνληαλ άκεζα κεηεγρεηξεηηθά. Έλα 

πνζνζηό 15% εκθάληδε θνηιηαθή καξκαξπγή. 

Από απηνύο επηβίσλε ην 20%, ελώ 6 ζηνπο 7 ε-

πηβίσλαλ κεηά από επεηζόδην αζπζηνιίαο
14

. 

Οη B. Sellick θαη A. Conn ηα έηε 1957 θαη 1959 

αληίζηνηρα, αλαθέξζεθαλ ζηελ αλαηζζεζηνιν-

γηθή ηερληθή πνπ εθήξκνζαλ γηα επέκβαζε α-

λνηρηήο θαξδηάο ζε ζπλζήθεο ππνζεξκίαο
15,16

. 

Σε 32 αζζελείο, ν B. Sellick ρξεζηκνπνίεζε ζεη-

νπεληάιε θαη ζνπθηλπινρνιίλε γηα ηελ εηζαγσ-

γή θαη ηε δηαζσιήλσζε θαη κίγκα νμπγόλνπ-λη-

ηξηθνύ νμεηδίνπ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλαηζζε-

ζίαο, κε ηνλ αζζελή ζε πιήξε κπνράιαζε κε 

θνπξάξην
15

. Από ηελ άιιε κεξηά, ν A. Conn ζε 

63 αζζελείο, ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ίδηνπο αθξη-

βώο αλαηζζεηηθνύο παξάγνληεο, δίλνληαο κπν-

ράιαζε κόλν γηα ηε δηαζσιήλσζε
16

. Καη νη δύν 

αλέθεξαλ κόλν έλα πεξηζηαηηθό ζαλάηνπ. 

Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ν πξώηνο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζε κεραλή εμσζσκαηηθήο θπθιν-

θνξίαο γηα θαξδηνπλεπκνληθή παξάθακςε, ζε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ήηαλ ν Gibbon 

ζηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 1953. Διάρηζηεο όκσο είλαη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε γηα ηελ αλαηζζεζηνιν-

γηθή ηερληθή πνπ εθαξκόζηεθε ζηελ πξώηε α-

ζζελή ηνπ. Η δηαηήξεζε έγηλε κε ζεηνπεληάιε 

ελδνθιεβίσο θαη ν αεξηζκόο ήηαλ ππνβνεζνύ-

κελνο κέζσ ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα. Η κέηξε-

ζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο ήηαλ άκεζε κέζσ 

ηεο βξαρηόληαο αξηεξίαο. Η αζζελήο αθππλί-

ζηεθε κία ώξα κεηεγρεηξεηηθά ρσξίο αλαθεξό-

κελεο επηπινθέο
15,16

. 

Τν 1955, ν Lillehei ζην Παλεπηζηεκηαθό λνζν-

θνκείν ηεο Μηλεζζόηα, ζε παηδηά πνπ ππνβιή-

ζεθαλ ζε επέκβαζε γηα αληηκεηώπηζε ζπγγε-

λώλ θαξδηνπαζεηώλ, ζύλδεζε κε θάλνπιεο έλα 

γνλέα κε ην παηδί, ρξεζηκνπνηώληαο νπζηαζηη-

θά ην γνλέα ζαλ βηνινγηθή θαξδηνπλεπκνληθή 

παξάθακςε (cross circulation). Η εηζαγσγή 

ζηελ αλαηζζεζία γηλόηαλ κε κίγκα ληηξηθνύ ν-

μεηδίνπ-θπθινπξνπαλίνπ θαη ε δηαηήξεζε κε 

ζεηνπεληάιε θαη θνπξάξην
17

. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο  παξάθακςεο ν αλαηζζεζηνιόγνο ππεξαέξη-
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δε ηνλ αζζελή γηα λα αληηξξνπήζεη ηε κεηαβν-

ιηθή νμέσζε ιόγσ ηζηηθήο ππνάξδεπζεο. Γελ 

ππάξρνπλ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ζρεηηθά κε 

ην monitoring θαη ηε δηαρείξηζε πγξώλ-αίκα-

ηνο. Από ηνπο 44 αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

επεκβάζεηο αλνηθηήο θαξδηάο  αλαθέξεηαη όηη 

επηβίσζαλ νη 32. Η κέζνδνο δέρηεθε έληνλε 

θξηηηθή θαη εγθαηαιείθζεθε
17

.  

Τν 1955, ν J. Kirklin, ζηε Mayo Clinic μεθηλάεη 

κηα ζεηξά επεκβάζεσλ αλνηθηήο θαξδηάο, ρξε-

ζηκνπνηώληαο κηα ηξνπνπνηεκέλε κεραλή εμσ-

ζσκαηηθήο (IBM-Gibbon machine) κε θαιά α-

πνηειέζκαηα. Ο αλαηζζεζηνιόγνο ηνπ, R.T. 

Patrick, δήισζε όηη από δσ θαη πέξα νη θαξδην-

αλαηζζεζηνιόγνη ζα πξέπεη λα κάζνπλ ηελ εμσ-

ζσκαηηθή θπθινθνξία, ην επεκβαηηθό  monitor-

ing ηηο πεθηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηελ δηαρείξηζε 

ηεο αηκνξξαγίαο
3
.  

Τελ δεθαεηία ηνπ 1950 έξρνληαη ζην Τέμαο, δύ-

ν κεγάινη αζηέξεο ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο, νη 

M. DeBakey θαη D. Cooley. Αξρηθά δάζθαινο 

θαη καζεηήο, ζηελ ζπλέρεηα αλειέεηνη αληαγσ-

ληζηέο γηα πνιιά  ρξόληα. Η ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

εμέιημε ηεο θαξδηνρεηξνπξγηθήο είλαη ηεξάζηηα 

ζηελ έξεπλα γηα ηελ βειηίσζε ηεο ρεηξνπξγηθήο 

ηερληθήο, ησλ εξγαιείσλ θ.η.ι . 

Από ην 1956 κέρξη ην 1960, πνιιέο αλαηζζεζη-

νινγηθέο νκάδεο δεκνζίεπζαλ ηελ ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ζε επεκβάζεηο θαξδηάο κε 

θαξδηνπλεπκνληθή παξάθακςε
19-22

. Η νκάδα 

ηεο θιηληθήο Mayo αθνινύζεζε ηα εμήο: ξνή 

θαξδηνπλεπκνληθήο παξάθακςεο 60-200 

ml/kg/min, αηζέξα γηα δηαηήξεζε αλαηζζεζίαο, 

έηνηκα γηα ρξήζε αγγεηνζπζπαζηηθά θαη θάξ-

καθα αλαδσνγόλεζεο θαη όζν αθνξά ζην mo-

nitoring ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα δύν απαγσ-

γώλ, επεκβαηηθή κέηξεζε αξηεξηαθήο θαη θε-

ληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο, κέηξεζε ζεξκνθξαζί-

αο από ηνλ πξσθηό, ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα 

θαη ηαθηηθή αλάιπζε αεξίσλ αίκαηνο
20

. Από 

ηελ άιιε πιεπξά, ζην παηδηαηξηθό λνζνθνκείν 

ηνπ Texas ην πξσηόθνιιν ήηαλ αξθεηά απινύ-

ζηεξν. Οη αλαηζζεζηνιόγνη εθάξκνζαλ ηα 

παξαθάησ: ξνή θαξδηνπλεπκνληθήο παξάθακ-

ςεο 35-50 ml/kg/min, δ-ηνπβνθαίλε γηα δηαηή-

ξεζε θαη ην monitoring  ήηαλ κόλν ειεθηξν-

θαξδηνγξάθεκα κίαο απαγσγήο
22

. Καη ζηηο δύν 

νκάδεο ε δηάξθεηα ηεο παξάθακςεο ήηαλ πεξί-

πνπ 14 ιεπηά, ν αζζελήο αθππληδόηαλ άκεζα 

κεηεγρεηξεηηθά θαη δελ αλαθέξζεθαλ ζεκαληη-

θέο λεπξνινγηθέο επηπινθέο.  

Τν 1956, ν K. Keown, αλαηζζεζηνιόγνο ηνπ 

Bailey, εθδίδεη ην πξώην βηβιίν αλαηζζεζίαο 

γηα επεκβάζεηο θαξδηάο
18

. Έλα βηβιίν ζην νπνίν 

παξαζέηεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο γλώζεηο ηνπ όζν 

αθνξά ζηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θαξ-

δηνρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ αιιά θαη ηηο ηδέεο 

ηνπ γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα 

ηεο θαξδηναλαηζζεζίαο. 

Τελ ίδηα ηεηξαεηία, ην έηνο 1957, ρξεζηκνπνηή-

ζεθε γηα πξώηε θνξά ν πηεηηθόο παξάγνληαο α-

ινζάλην  γηα εηζαγσγή θαη δηαηήξεζε ζηελ α-

λαηζζεζία. Ιζρπξόο θαη κε εύθιεθηνο παξάγν-

ληαο, όπνπ ζύκθσλα κε ηνπο αλαηζζεζηνιόγνπο 
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ηεο θιηληθήο Mayo θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Ιληηάλλα, ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο 0,8-1% εί-

ρε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ζε θαξδηνρεη-

ξνπξγηθνύο αζζελείο
23,24

. Απνηέιεζε παξάγν-

ληα εθινγήο κέρξη ην 1969. Τελ επόκελε δεθα-

εηία ηε ζέζε ηνπ πήξαλ ηα νπηνεηδή θαη ζπγθε-

θξηκέλα ε κνξθίλε ζε πςειέο δόζεηο. Η κνξθί-

λε  ζεσξήζεθε από ηνλ E.  Lowenstein θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ην 1969 θάξκαθν εθινγήο γηα 

αζζελείο κε κεησκέλεο θαξδηαθέο εθεδξείεο, δη-

όηη δελ πξνθαιεί θαξδηαθή θαηαζηνιή
25

. Ο 

ζπλδπαζκόο πςειώλ δόζεσλ κνξθίλεο θαη κπ-

νραιαξσηηθνύ ραξαθηήξηζε, ηελ επνρή εθείλε, 

ηελ θαξδηναλαηζζεζία. 

Μέρξη ην 1967 νη επεκβάζεηο θαξδηάο αθνξνύ-

ζαλ ηε δηόξζσζε ζπγγελώλ θπαλσηηθώλ θαξ-

δηνπαζεηώλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ή πιαζηηθή 

ζηελσκέλσλ ή αλεπαξθνύλησλ βαιβίδσλ, ζπ-

λήζσο ιόγσ ξεπκαηηθνύ ππξεηνύ. Οη Favolaro  

θαη Δffler ην 1967 επηρείξεζαλ λα ρεηξνπξγή-

ζνπλ αζζελείο κε ζηεθαληαία λόζν θαη κπνθαξ-

δηαθή ηζραηκία
26,27

. Γηα πξώηε θνξά ζε επέκβα-

ζε ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο ρξεζηκνπνί-

εζαλ ζα κόζρεπκα ηε ζαθελή θιέβα, πεξίπνπ 

κε ηνλ ηξόπν πνπ γίλνληαη θαη ζήκεξα νη επεκ-

βάζεηο ανξηνζηεθαληαίαο παξάθακςεο .  

Τν ίδην έηνο, δεκνζηεύηεθαλ από ηνπο 

E.Wynands θαη J.Viljoen ηα πξώηα άξζξα γηα 

ηελ αλαηζζεζηνινγηθή δηαρείξηζε αζζελώλ κε 

ζηεθαληαία λόζν, πνπ ππνβάιινληαλ ζε επεκ-

βάζεηο  ανξηνζηεθαληαίαο  παξάθακςεο
28

. Καη 

νη δύν αλαηζζεζηνιόγνη ππνζηήξημαλ ηηο ίδηεο 

αξρέο: ηζρπξή πξνλάξθσζε, ηθαλνπνηεηηθό βά-

ζνο αλαηζζεζίαο, κεγάιεο δόζεηο νπνηνεηδώλ, ε-

πεκβαηηθό monitoring ηεο αξηεξηαθήο θαη θε-

ληξηθήο θιεβηθήο πίεζεο, ζπρλέο κεηξήζεηο αε-

ξίσλ αίκαηνο θαη ειεθηξνιπηώλ, ζηελή κεηεγ-

ρεηξεηηθή παξαθνινύζεζε ζε κνλάδα εληαηη-

θήο ζεξαπείαο, απνδηαζσιήλσζε 4-24 ώξεο κε-

ηεγρεηξεηηθά θαη επαξθή αλαιγεζία. Ο Viljoen 

ππνζηήξημε επηπιένλ ηελ ελδνκπτθή ρνξήγεζε 

ληηξνγιπθεξίλεο
29

, ελώ 9 ρξόληα αξγόηεξα, ην 

1976, ν J. Kaplan εηζήγαγε ηελ ελδνθιέβηα έγ-

ρπζε ληηξνγιπθεξίλεο δηεγρεηξεηηθά ζε ζηεθα-

ληαίνπο αζζελείο
30

.  

Μέρξη ην 1950, νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ην εθαξκνδόκελν monitoring ζηελ 

θαξδηνρεηξνπξγηθή ήηαλ ζπάληεο. Φαίλεηαη όηη 

πξώην ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειεθηξνθαξδηνγξά-

θεκα ζηηο αξρέο ηνπ 1950 γηα ηε δηάγλσζε αξ-

ξπζκηώλ ζε βαιβηδνπιαζηηθέο 
31

. Δπηπξόζζεηα, 

ην 1976, ν Joel Kaplan ηόληζε ηε ρξεζηκόηεηα 

ηεο απαγσγήο V5 ζηελ αλίρλεπζε κπνθαξδηα-

θήο ηζραηκίαο, ζε ζηεθαληαίνπο αζζελείο
32

. Τν 

1954, ν C. Smith εηζήγαγε ην νηζνθάγεην ζηε-

ζνζθόπην ζηε ζσξαθνρεηξνπξγηθή
33

. 

Σηα κέζα ηνπ 1950, κε ηελ έλαξμε ρξήζεο ηεο 

θαξδηνπλεπκνληθήο παξάθακςεο, θαηέζηε αλα-

γθαία ε επεκβαηηθή κέηξεζε ησλ πηέζεσλ θαη 

άξρηζαλ λα ηνπνζεηνύληαη νη πξώηεο αξηεξηα-

θέο θαη θιεβηθέο γξακκέο, ελώ ζηα ηέιε ηνπ 

1950 μεθίλεζαλ νη αλαιύζεηο αεξίσλ αίκαηνο 

θαη ειεθηξνιπηώλ από ηνπο Clark, 

Severinghaus θαη Astrup
34

. 
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Δπαλάζηαζε απνηέιεζε ε εηζαγσγή θαζεηήξα 

Swan Ganz ζηελ πλεπκνληθή αξηεξία ην 1970. 

Ο θαζεηήξαο ηνπνζεηνύληαλ από ηελ έζσ ζθα-

γίηηδα θιέβα. Δθηηκνύζε ηηο πηέζεηο ηεο δεμηάο 

θνηιίαο θαη παξείρε ηε δπλαηόηεηα ιήςεο κη-

θηνύ θιεβηθνύ αίκαηνο γηα αλάιπζε νμπγόλνπ. 

Από ην 1972 άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

ηε κέηξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο, κε ηε κέ-

ζνδν ηεο ζεξκναξαίσζε
ο35-37

.  

Τν 1979, ν J.Kaplan εθδίδεη ηελ πξώηε έθδνζε 

ηνπ θιαζζηθνύ ζπγγξάκκαηνο «CARDIAC 

ANESTHESIA». Αθινύζεζαλ πνιιέο λεσηέ-

ξεο εθδόζεηο ηνπ βηβιίνπ, ελώ ν J. Kaplan ζεσ-

ξείηαη από ηνπο πξσηνπόξνπο ζηελ θαζηέξσζε 

θαη ζηελ αλάδεημε ηεο θαξδηναλαηζζεζίαο ζηηο 

ΗΠΑ αιιά θαη παγθνζκίσο. Τν 1987, κε δηθή 

ηνπ πξνζπάζεηα, αξρίδεη ε έθδνζε ηνπ 

πεξηνδηθνύ Journal of Cardiothoracic Anesthe-

sia.  

Η δηνηζνθάγεηνο ππεξερνθαξδηνγξαθία πξσην-

πεξηγξάθεθε ην 1971, ελώ ην 1982 ε 

Ακεξηθαληθή Αλαηζζεζηνινγηθή Κνηλόηεηα έ-

δσζε έκθαζε ζηε ρξεζηκόηεηά ηεο. Η εμέηαζε 

ησλ θαξδηνρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ κε ηελ δηνη-

ζνθάγεην ππεξερνθαξδηνγξαθία ήηαλ εμαηξεηη-

θά ζεκαληηθή ζηελ εθηίκεζε ηεο ιεηηνπξγηθό-

ηεηαο ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, ζηελ αλαγλώξηζε 

παξνπζίαο αέξα ελδνθαξδηαθά θαη ζηελ πξώη-

κε δηάγλσζε κπνθαξδηαθήο ηζραηκίαο
38,39

. Τν 

1986, ν Hewlett-Packard εηζήγαγε ην έγρξσκν 

Doppler ζηνλ δηνηζνθάγεην ππέξερν θαη ην 

1989, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξώηε θνξά θε-

θαιέο δύν επηπέδσλ. Τν 1996, κε ηελ ζπλεξγα-

ζία ηεο Ακεξηθαληθήο Δηαηξίαο Καξδηναλαη-

ζζεζηνινγίαο δεκνζηεύνληαη νη πξώηεο Καηεπ-

ζπληήξηεο Οδεγίεο Γηνηζνθάγεηαο Πεξηεγρεηξε-

ηηθήο Υπεξερνθαξδηνγξαθίαο
38,39

. 

Η ζπκβνιή ησλ θαξδηνλαηζζεζηνιόγσλ ζηε 

θαξδηνρεηξνπξγηθή παξακέλεη αλεθηίκεηε. Η 

παζνθπζηνινγία ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο παξά-

θακςεο θαη ε ζπζηεκαηηθή θιεγκνλώδεο απά-

ληεζε ζε απηή, νη λεπξνινγηθέο επηπινθέο ησλ 

θαξδηνρεηξνπξγηθώλ επεκβάζεσλ, νη ηερληθέο 

λεπξνπξνζηαζίαο, ε εθηίκεζε ηεο  πεξηεγρεηξε-

ηηθήο ηζραηκίαο, ε εθαξκνγή  ηεο δηνηζνθάγεηαο 

ππεξερνθαξδηνγξαθίαο πεξηεγρεηξεηηθά, ε δπ-

λαηόηεηα ηεο γξήγνξεο απνδέζκεπζεο ησλ 

θαξδηνρεηξνπξγηθώλ αζζελώλ από ηνλ κεραλη-

θό αεξηζκό, ην monitoring ηεο πήμεο θαη ε α-

ληηκεηώπηζε ησλ πεθηηθώλ δηαηαξαρώλ θαη ηεο 

αηκνξξαγίαο, είλαη απνηειέζκαηα έξεπλαο ησλ 

θαξδηναλαηζζεζηνιόγσλ
40

.  

Τειεηώλνληαο, παξαζέηνπκε απηνύζηα ηα ιόγηα 

ελόο αλαηζζεζηνιόγνπ ηνπ Ph. Hallowell, πνπ 

είρε ηελ ηύρε λα βηώζεη από θνληά ηελ ηζηνξία 

θαη ηελ ζπλαξπαζηηθή εμέιημε ηεο θαξδηναλαη-

ζζεζίαο, παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο θαξ-

δηνρεηξνπξγηθήο. Kιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ-α-

θηέξσκα ζηελ ηζηνξία ησλ 25 εηώλ θαξδηνρεη-

ξνπξγηθήο ζην Massaschusetts General Hospital  

ζηηο 23/09/1982, πεξηέγξαςε ηηο ζρέζεηο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπκε βηώζεη όινη κέζα 

ζηα ρεηξνπξγεία θαξδηάο: «…The human rela-
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tionships have been fascinating. A cardiac op-

erating room can sometimes be a tense place, 

the display of human emotions sometimes unre-

strained. But that’s all about. Firm friendships 

are made there. It has been an experience. It has 

been fun»
41

. 
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