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ABSTRACT 

Fluid management in obstetric anesthesia  

Theodoraki K, Kouki P. 

Current evidence suggests that the combination of fluid administration and vasoconstrictive medica-

tions should be the main strategy for prevention and management of hypotension accompanying 

neuraxial anesthesia procedures during cesarean section. Research is still underway in relation to 

the most appropriate timing for fluid administration, the most appropriate fluid volume as well as 

the type of fluid that should be administered. However, pre-loading of crystalloids seems to be inef-

ficient as a sole strategy, while co-loading of colloids is more effective than co-loading of crystal-

loids for prevention of hypotension in the parturient. On the other hand, pre-loading and co-loading 

of colloids seem to be of equal effectiveness. It should also be emphasized that lower doses of spi-

nal local anesthetics and early administration of phenylephrine are of value in the prevention and 

treatment of spinally induced hypotension. Gelatins and dextrans should be carefully administered 

due to serious untoward effects associated with their use while starches should be avoided when 

there is preexisting renal dysfunction, coagulation abnormalities or sepsis. 

ΕΙΑΓΩΓΗ  

Σηε ζχγρξνλε καηεπηηθή αλαηζζεζηνινγηθή 

πξαθηηθή, νη λεπξαμνληθέο ηερληθέο είλαη 

πιένλ νη πξνηηκφηεξεο ηερληθέο εμαζθάιηζεο 

αλαηζζεζίαο κε ζαθή ππεξνρή έλαληη ηεο 

γεληθήο αλαηζζεζίαο ιφγσ ηεο απνθπγήο ησλ  

 

δπλεηηθψλ επηπινθψλ απφ ηνλ αεξαγσγφ
1
. 

Όιεο νη λεπξαμνληθέο ηερληθέο κπνξεί λα 

επηπιαθνχλ απφ ππφηαζε, ε νπνία φκσο είλαη 

πην εθζεζεκαζκέλε ζηελ ππαξαρλνεηδή 

αλαηζζεζία, ιφγσ ηνπ ηαρείαο έλαξμεο βαζέσο 

λεπξαμνληθνχ απνθιεηζκνχ πνπ ηε ζπλνδεχεη. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο ζπλήζνπο 

επηπινθήο, ρξεζηκνπνηείηαη ε ρνξήγεζε πγξψλ 

θαη αγγεηνζπζπαζηηθψλ παξαγφλησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε απνθπγή ηεο ανξηνθνηιηθήο 
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ζπκπίεζεο κέζσ πξνζπάζεηαο κεηαηφπηζεο ηεο 

εγθχκνλνο κήηξαο πξνο ηα αξηζηεξά. Σην 

πιαίζην απνθπγήο ηεο επαγφκελεο απφ ην 

ηνπηθφ αλαηζζεηηθφ ππφηαζεο, έρεη πξνηαζεί 

θαη ε ρξήζε ρακειφηεξσλ δφζεσλ ησλ ππαξα-

ρλνεηδψο ρνξεγνχκελσλ παξαγφλησλ κε 

ελδερφκελν βέβαηα νη ρακειέο δφζεηο λα κελ 

είλαη επαξθείο θαη λα απαηηεζεί ε κεηαηξνπή 

ζε γεληθή αλαηζζεζία
2
. Bέβαηα, νη ρακειέο δφ-

ζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα πιαί-

ζηα ηεο ζπλδπαζκέλεο ππαξαρλνεηδνχο-επη-

ζθιεξηδίνπ αλαηζζεζίαο εάλ θξηζεί απαξαίηε-

ηε ε δηαηήξεζε φζν ην δπλαηφλ πην ζηαζεξήο 

αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο ζηελ επίηνθν, 

θαζψο ε παξνπζία ηνπ επηζθιεξηδίνπ θαζεηή-

ξα επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 

παξαγφλησλ, παξαηείλνληαο ηε δηάξθεηα ηνπ 

απνθιεηζκνχ
3,4

. 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΤΠΟΣΑΗ ΣΗΝ 

ΕΠΙΣΟΚΟ 

Η ππφηαζε νξίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία σο 

ζπζηνιηθή αξηεξηαθή πίεζε<100 mHg ή 80% 

ηεο αξρηθήο (baseline) ηηκήο θαη είλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν κεηά ηελ ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία 

ζε 55-90% ησλ επηηφθσλ
5,6

. Η κεγαιχηεξε 

επηξξέπεηα ηεο επηηφθνπ γηα εκθάληζε 

ππφηαζεο νθείιεηαη ζηελ επαηζζεζία ηεο ζηα 

ηνπηθά αλαηζζεηηθά θαη ζηηο κεραληθέο επη-

δξάζεηο ηνπ δηαηεηακέλνπ επηζθιεξηδίνπ θιε-

βψδνπο πιέγκαηνο ελψ επηπιένλ πξνδηαζεζη-

θνί παξάγνληεο είλαη ν πξνυπάξρσλ απμεκέ-

λνο ζπκπαζεηηθφο ηφλνο, ε κεγαιχηεξε ειηθία 

θαη παρπζαξθία ηεο επηηφθνπ θαζψο θαη ε 

άλνδνο ηνπ απνθιεηζκνχ ζε πςειφηεξα επίπε-

δα
7
. Σπλήζσο ε θιηληθή εηθφλα πεξηνξίδεηαη ζε 

λαπηία/έκεην ή/θαη ππνθεηκεληθφ αίζζεκα 

δχζπλνηαο θαη δάιεο ιφγσ ηεο εγθεθαιηθήο 

ππνάξδεπζεο, αιιά επί ζνβαξήο ή παξαηεηλφ-

κελεο ππφηαζεο δεκηνπξγείηαη δηαηαξαρή ηεο 

κεηξνπιαθνπληηαθήο αηκάησζεο πνπ κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε εκβξπηθή ππνμία θαη νμέσζε, 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα κε γίλνπλ θαιά 

αλεθηέο επί επηβαξπκέλσλ ή πνιχ πξφσξσλ 

εκβξχσλ, θαζψο θαη ζε ζνβαξέο επηπινθέο 

ζηελ επίηνθν φπσο απψιεηα ζπλείδεζεο, πλεπ-

κνληθή εηζξφθεζε, άπλνηα θαη θαξδηαθή 

αλαθνπή
8
. 

Παιαηνηέξα εζεσξείην φηη ε ππφηαζε ήηαλ 

απνηέιεζκα ηεο ειάηησζεο ηεο θιεβηθήο επη-

ζηξνθήο θαη ηεο θαξδηαθήο παξνρήο κεηά ηελ 

ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία. Όκσο, ζηξαηεγηθέο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηεο θιεβηθήο 

επηζηξνθήο (πρ. ε αλχςσζε ησλ θάησ άθξσλ 

θαη ε κεραληθή ζπκπίεζή ηνπο) έρνπλ απνδεη-

ρηεί αλαπνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ππφηαζεο
9
. Σήκεξα ζεσξείηαη πην πηζαλφ, 

πέξαλ ηεο ειάηησζεο ηεο θιεβηθήο επηζηξν-

θήο, ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππφηαζε λα παίδεη 

ν απνθιεηζκφο ησλ ζπκπαζεηηθψλ ηλψλ πνπ 

ειέγρνπλ ηνλ ηφλν ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ ησλ 

αγγείσλ. Ο απνθιεηζκφο ησλ πξνγαγγιηαθψλ 

ζπκπαζεηηθψλ ηλψλ νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ρσ-

ξεηηθφηεηαο ηνπ πεξηθεξηθνχ δηακεξίζκαηνο 
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(peripheral compartment) εηο βάξνο ηνπ ιεη-

ηνπξγηθνχ ελδαγγεηαθνχ θεληξηθνχ δηακεξί-

ζκαηνο (central compartment), κεηαηνπίδνληαο 

κεγάιν κέξνο ηνπ φγθνπ ηνπ αίκαηνο πξνο ην 

ζπιαρληθφ δίθηπν θαη ηα θάησ άθξα (ε 

ιεγφκελε θαη «ιεηηνπξγηθή» ππννγθαηκία) ελψ 

ζπγρξφλσο ειαηηψλεηαη ε αληίζηαζε ησλ 

αξηεξηαθψλ πξν- θαη κεηαηξηρνεηδηθψλ αγγεί-

σλ
10

. Απηή ε ειάηησζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ 

αγγεηαθψλ αληηζηάζεσλ ζπληειεί ζεκαληηθά 

ζηελ εκθάληζε ηεο ππφηαζεο ελψ κειέηεο δεί-

ρλνπλ φηη ε θαξδηαθή παξνρή ηεο επηηφθνπ πα-

ξακέλεη ακεηάβιεηε ή θαη απμάλεη κεηά ηνλ 

ζπκπαζεηηθφ απνθιεηζκφ
10,11

. 

Η ρνξήγεζε πγξψλ θαηά ηελ θαηζαξηθή ηνκή 

δελ απνζθνπεί κφλν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

πξνεγρεηξεηηθήο λεζηείαο αιιά θαη ζηελ πξφ-

ιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ππφηαζεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ππαξαρλνεη-

δνχο αλαηζζεζίαο Παξάγνληεο πνπ επηδέρν-

ληαη ρεηξηζκφ θαηά ηε ρνξήγεζε πγξψλ, πέξα 

απφ ηνλ φγθν θαη ην ξπζκφ ρνξήγεζεο, πεξη-

ιακβάλνπλ ηνλ ηχπν ησλ ρνξεγνχκελσλ π-

γξψλ (θξπζηαιινεηδή έλαληη θνιινεηδψλ) θα-

ζψο θαη ηνλ ρξφλν ρνξήγεζήο ηνπο (πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο αλαηζζεζίαο ή κεηά ηελ έλαξμε 

ηεο αλαηζζεζίαο). «Πξνρνξήγεζε» (preload-

ing) ζεσξείηαη ε ρνξήγεζε πγξψλ πξηλ ηελ 

επηηέιεζε ηνπ απνθιεηζκνχ ελψ «ζπγρνξήγε-

ζε» (coloading) είλαη ε ρνξήγεζε πγξψλ 

ζπγρξφλσο κε ηε ρνξήγεζε θαξκάθνπ 

ππαξαρλνεηδψο. Σπγρξφλσο κε ηε ρνξήγεζε π-

γξψλ, κπνξεί λα απαηηεζεί ε ρνξήγεζε 

αγγεηνζπζπαζηηθψλ παξαγφλησλ
7,12

.  

ΕΙΔΟ ΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΩΝ ΤΓΡΩΝ 

Τα θξπζηαιινεηδή φζν θαη ηα θνιινεηδή είλαη 

πγξά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο  ηφζν 

γηα πξνρνξήγεζε φζν θαη γηα ζπγρνξήγεζε 

ζην πιαίζην ηεο καηεπηηθήο αλαηζζεζίαο
13

. Tα 

πιενλεθηήκαηα ησλ θξπζηαιινεηδψλ είλαη ε 

ζρεδφλ πιήξεο απνπζία αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ θαη ην ρακειφ ηνπο θφζηνο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ζηελ πιήξσζε ηνπ ελδαγγεηαθνχ ρψξνπ είλαη 

ρακειή θαζψο κφλν 20% απηψλ παξακέλεη 

ζηελ θπθινθνξία ελψ ηα θνιινεηδή είλαη πην 

απνηειεζκαηηθά φζνλ αθνξά απηή ηε δξάζε 

ιφγσ ησλ θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο. 

Παξφια απηά, ηα θνιινεηδή έρνπλ ζεκαληηθά 

πςειφηεξν πνζνζηφ εκθάληζεο αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ, φπσο αλαθπιαθηηθψλ αληηδξάζεσλ 

(ηδίσο εκθαλείο κε ηε ρξήζε δεμηξαλψλ θαη 

δειαηίλεο) θαη επεξεαζκνχ ηεο λεθξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, ελψ θαη ην θφζηνο ηνπο είλαη 

ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε ζρέζε κε ηα 

θξπζηαιινεηδή.  

Τν θνιινεηδέο πνπ έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν 

θαηά ηελ ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία είλαη ην 

hydroxyethyl starch (HES)
14

. Σεκαληηθφο 

αξηζκφο κειεηψλ δείρλεη ππεξνρή ηνπ HES 

έλαληη ηνπ θξπζηαιινεηδνχο δηαιχκαηνο, 

ηνπιάρηζηνλ ζην θαζεζηψο ηεο πξνρνξήγεζεο. 

Σπγθεθξηκέλα, ζε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηε 



The Greek E-Journal of Perioperative Medicine 2018; 17(d): 17-35 (ISSN 1109-6888) www. e-journal.gr/ 
Ειιεληθφ Πεξηνδηθφ Πεξηεγρεηξεηηθήο Ιαηξηθήο 2018; 17(d): 17-35 (ISSN 1109-6888)www.e-journal.gr/ 

20 

 

©2018 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece  

©2018 ΕηαιρείαΑναιζθηζιολογίαςκαιΕνηαηικήςΙαηρικήςΒορείοσΕλλάδος 

 

 

δξάζε ηεο πξνρνξήγεζεο 1 L 

θξπζηαιινεηδνχο, 0.5 L ΗES 6% θαη 1 L ΗES 

6%  ζηελ θαξδηαθή παξνρή ηεο επηηφθνπ 

εθηηκψκελεο κε κε παξεκβαηηθή κέζνδν, 

αλαδείρηεθε φηη ην θνιινεηδέο δηάιπκα 

απμάλεη ηελ θαξδηαθή παξνρή πην 

απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ην 

θξπζηαιινεηδέο. Σεκεησηένλ, ε απάληεζε 

ήηαλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ζηελ νκάδα πνπ 

έιαβε 1 L HES
11

. Επίζεο, ε πξνρνξήγεζε 500 

mL HES δείρηεθε φηη νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

ειάηησζε ηεο επίπησζεο ηεο ππφηαζεο θαη 

ησλ αλαγθψλ ζε εθεδξίλε έλαληη ηεο 

πξνρνξήγεζεο 1 L θξπζηαιινεηδνχο
15

. Η επί-

πησζε θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο ππφηαζεο ήηαλ 

επίζεο ζεκαληηθά κηθξφηεξεο ζε επίηνθεο ζηηο 

νπνίεο έγηλε πξνθφξηηζε κε 500 mL HES 10% 

ζε ζχγθξηζε κε πξνθφξηηζε κε 1 L Ringer’s 

lactate
16

. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα πξνέθπ-

ςαλ θαη απφ πξφζθαηε κειέηε πνπ αμηνιφγεζε 

ηηο αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο ηεο επηηφθνπ 

κε κε επεκβαηηθή κέζνδν, φπνπ ε πξνρνξήγε-

ζε 500 mL HES δείρηεθε φηη ππεξέρεη ηεο 

πξνρνξήγεζεο 1 L Ringer’s Lactate
17

. Eπίζεο 

ζε πξφζθαηε κειέηε, ηφζν ε πξνρνξήγεζε 

φζν θαη ε ζπγρνξήγεζε θνιινεηδνχο (10 

mL/kg HES 6%) ππεξείραλ ηεο πξνρνξήγεζεο 

θξπζηαιινεηδνχο  (10 mL/kg Ringer’s Lacta-

te) φζνλ αθνξά ηελ ειάηησζε ηεο επίπησζεο 

ηεο ππφηαζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε εθεδξί-

λε
18

.  

Απνηειέζκαηα πνπ ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

ππεξνρήο ηνπ θνιινεηδνχο δηαιχκαηνο 

πξνέθπςαλ θαη απφ κειέηεο φπνπ ην 

θνιινεηδέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε 

dextran. Σπγθεθξηκέλα έρεη δεηρηεί φηη ε 

πξνρνξήγεζε dextran  ειαηηψλεη ηελ επίπησ-

ζε ηεο ππφηαζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ έλαληη 

ηεο πξνρνξήγεζεο θξπζηαιινεηδνχο 

δηαιχκαηνο, επίδξαζε απμαλφκελε κε ηελ 

αχμεζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο ππφηαζεο
19

.Σε 

κεηαγελέζηεξε κειέηε απφ ηνπο ίδηνπο 

ζπγγξαθείο βξέζεθε επίζεο φηη ε πξνθφξηηζε 

κε dextran είλαη επλντθφηεξε έλαληη 

θξπζηαιινεηδνχο δηαιχκαηνο ζε επίηνθεο πνπ 

πξνεγρεηξεηηθά εκθαλίδνπλ αηκνδπλακηθέο 

δηαηαξαρέο κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε χπηηα 

ζέζε
20

.  

Όζνλ αθνξά ην θαζεζηψο ηεο ζπγρνξήγεζεο, 

ππάξρεη κία κφλν κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηε 

ζπγρνξήγεζε 1 L Hartmann’s κε απηήλ 1 L 

HES 6% κεηά ηελ έλαξμε ππαξαρλνεηδνχο 

αλαηζζεζίαο ζε επηηφθνπο. Σε απηήλ, δελ 

αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο 

απαηηήζεηο ζε θαηλπιεθξίλε θαη ζηελ 

θαξδηαθή παξνρή κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

Παξφια απηά, φπσο νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο 

αλαγλψξηζαλ, ε κειέηε δελ ήηαλ αξθεηά 

ηζρπξή ψζηε λα αλαδείμεη δηαθνξέο ζηελ 

επίπησζε ηεο ππφηαζεο, κε ηάζε φκσο γηα 

επλντθφηεξα απνηειέζκαηα ζηελ νκάδα ηνπ 

HES (40% vs. 60%, p=0.20)
21

. 
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Σπλεγνξεηηθά σο πξνο ηελ ππεξνρή ησλ 

θνιινεηδψλ έλαληη ησλ θξπζηαιινεηδψλ ζηε 

καηεπηηθή αλαηζζεζία ήηαλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πνιπθεληξηθήο κειέηεο 

CAESAR, φπνπ ζπγθξίζεθε ν ζπλδπαζκφο 

πξνρνξήγεζεο 500 mL HES 6% θαη 500 mL 

Ringer’s έλαληη ηεο πξνρνξήγεζεο 1 L 

Ringer’s πξηλ ηελ ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία. 

Σχκθσλα κε ηε κειέηε απηή, ε επίπησζε ηεο 

ζπκπησκαηηθήο ππφηαζεο (εκθάληζεο δάιεο, 

λαπηίαο/εκέηνπ ή θαη ησλ δχν) ήηαλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε ζηελ νκάδα πνπ έιαβε ην 

ζπλδπαζκφ θνιινεηδνχο/θξπζηαιινεηδνχο
22

. 

Τέινο, θαη κία κεηααλάιπζε πνπ 

ζπκπεξηέιαβε 10 κειέηεο θαη 853 επίηνθεο 

έδεημε φηη ε ρνξήγεζε θνιινεηδψλ δξα 

επλντθφηεξα ζηελ επίπησζε ηεο ππφηαζεο θαη 

ζηηο αλάγθεο γηα ρνξήγεζε αγγεηνζπζπαζηη-

θψλ παξαγφλησλ ζε ζρέζε κε ηε ρνξήγεζε 

θξπζηαιινεηδψλ, ρσξίο φκσο θάπνην νξαηφ 

πιενλέθηεκα ζηε λενγληθή έθβαζε θαη ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ζα θξηζεί απαξαίηεηε 

ζε θάπνηεο επίηνθεο ε ρνξήγεζε αγγεηνζπζπα-

ζηηθψλ παξαγφλησλ
23

. 

Σπκπεξαζκαηηθά, θαίλεηαη φηη ηα θνιινεηδή 

ππεξέρνπλ έλαληη ησλ θξπζηαιινεηδψλ δηαιπ-

κάησλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνρνξήγεζεο, 

ελψ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ππεξέρνπλ θαη 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπγρνξήγεζεο. 

KΑΣΑΛΛΗΛΗ ΥΡΟΝΙΚΗ ΣΙΓΜΗ ΚΑΙ 

ΔΟΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΩΝ 

ΤΓΡΩΝ 

Η ηδαληθή ρξνληθή ζηηγκή ρνξήγεζεο πγξψλ 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππφηαζεο ζηελ επίηνθν 

εμαθνινπζεί λα είλαη ζέκα ππφ ζπδήηεζε. Ο 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηφζν ηεο πξνρνξήγεζεο 

φζν θαη ηεο ζπγρνξήγεζεο πγξψλ είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο ζηε κεηέξα 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηθαλνπνηεηηθήο πιαθνπληη-

αθήο αηκάησζεο. Η ινγηθή ηεο πξνρνξήγεζεο 

(preloading) είλαη ε πιήξσζε ηνπ ελδαγγεηα-

θνχ ρψξνπ ηεο επηηφθνπ πξηλ ε αγγεηνδηαζην-

ιή ιφγσ ησλ ρνξεγνχκελσλ θαξκάθσλ ηεο 

αλαηζζεζίαο πξνθαιέζεη ζρεηηθή ππννγθαηκία. 

Η ζπγρνξήγεζε πγξψλ (coloading) επηηειείηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηελ έλαξμε ηεο ππα-

ξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο κε ζηφρν ηελ πιή-

ξσζε ηνπ θεληξηθνχ δηακεξίζκαηνο θαζψο ν 

ζπκπαζεηηθφο απνθιεηζκφο πξνθαιεί κεηαθί-

λεζε αίκαηνο πξνο ηα θάησ άθξα θαη ην 

ζπιαρληθφ δίθηπν (πεξηθεξηθφ δηακέξηζκα).  

Παξά ην γεγνλφο απηφ, ε ηαρεία ρνξήγεζεο 

1500-2000 mL πγξψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

απειεπζέξσζε ηνπ θνιπηθνχ λαηξηννπξεηηθνχ 

πεπηηδίνπ, ην νπνίν επάγεη αγγεηνδηαζηνιή θαη 

δηνχξεζε, κεηξηάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

επίδξαζε ηεο θφξηηζεο κε φγθν θαη κεηψλν-

ληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ επαηζζεζία ζηνπο 

αγγεηνζπζπαζηηθνχο παξάγνληεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θαηζαξηθήο ηνκήο
24

. Επηπιένλ, ε 
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καδηθή ρνξήγεζε πγξψλ θαη ε ηαηξνγελήο 

ππεξνγθαηκία πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο έρεη 

ζπλδεζεί κε ελδνζειηαθή βιάβε ζε πεηξακαηη-

θά κνληέια
25

. Τέινο, έρεη δεηρζεί φηη νη γπλαί-

θεο πνπ γελλνχλ κε θαηζαξηθή ηνκή εκθαλί-

δνπλ απμεκέλα επίπεδα ηνπ Ν-terminal 

fragment of precursor protein brain type natri-

uretic peptide (NT-proBNP) θαηά ηελ ηξίηε 

εκέξα ηεο ινρείαο ελ αληηζέζεη κε απηέο πνπ 

γελλνχλ κε θπζηνινγηθφ ηνθεηφ, γεγνλφο πνπ 

δελ κπνξεί λα απνθιείζεη ηελ ηαηξνγελή 

ππεξθφξησζε κε πγξά ζηελ πξψηε νκάδα 

ιφγσ ππεξβνιψλ ζηελ πξαθηηθή ηεο πξν- ή 

ζπγρνξήγεζεο
26

. 

Όζνλ αθνξά ην πνηα απφ ηηο δχν ζηξαηεγηθέο 

(preloading versus coloading) είλαη ε βέιηη-

ζηε, ε πξνρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ θαίλεηαη 

φηη πιένλ ζεσξείηαη απφ ειάρηζηα έσο θαζφ-

ινπ απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ πξφιεςε 

ηεο ππφηαζεο ζηελ επίηνθν. Έρεη δεηρηεί φηη κε 

ηελ έγρπζε 10 mL/kg ή 20 mL/kg Ringer’s 

lactate πξηλ ηελ ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία δελ 

πξνθαιείηαη δηαθνξά ζηελ επίπησζε ηεο ππφ-

ηαζεο θαη ηεο λαπηίαο/εκέηνπ
27

. Επίζεο, ηφζν 

παιαηφηεξεο φζν θαη λεψηεξεο κειέηεο πνπ 

ζπλέθξηλαλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο πξνρνξήγεζεο 

θξπζηαιινεηδψλ κε νκάδα ειέγρνπ ρσξίο 

ρνξήγεζε πγξψλ δελ αλέδεημαλ δηαθνξά ζηελ 

επίπησζε ηεο ππφηαζεο θαη ησλ απαηηήζεσλ 

ζε εθεδξίλε
28,29

. Αληηζέησο, ζε κειέηε πνπ 

ζπλέθξηλε ηελ πξνρνξήγεζε 20 mL/kg 

θξπζηαιινεηδνχο πξηλ ηελ επηηέιεζε ηεο ππα-

ξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο κε αληίζηνηρε πνζφ-

ηεηα θξπζηαιινεηδνχο ακέζσο κεηά ηελ επηηέ-

ιεζή ηεο, ε νκάδα ηεο ζπγρνξήγεζεο απαί-

ηεζε ζηαηηζηηθά ρακειφηεξν αξηζκφ δφζεσλ 

θαη πνζφηεηα εθεδξίλεο γηα ηεο αληηκεηψπηζε 

ηεο κεηξηθήο ππφηαζεο πξηλ ηελ έμνδν ηνπ εκ-

βξχνπ ελψ ζε ζεκαληηθά πςειφηεξν αξηζκφ 

επηηφθσλ ζηελ ίδηα νκάδα, δελ απαηηήζεθε 

θαζφινπ ρνξήγεζε αγγεηνζχζπαζεο
30

.  

Aληίζηνηρα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηα θξπ-

ζηαιινεηδή πξνέθπςαλ θαη απφ κηα πην 

πξφζθαηε ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ ζπλέ-

θξηλε ηε ζπγρνξήγεζε 15 mL/kg κε ηελ αληί-

ζηνηρε πνζφηεηα πξνρνξήγεζεο θξπζηαιινεη-

δψλ θαηά ηελ ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία πξνο 

θαηζαξηθή ηνκή (ζπγρνξήγεζε).  

Σπγθεθξηκέλα, ε επίπησζε ηεο ππφηαζεο ζηε 

κεηέξα ήηαλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε ζηελ 

νκάδα ηεο ζπγρνξήγεζεο (53% vs. 83%, 

p=0.026), φπσο ζεκαληηθά ρακειφηεξε ήηαλ 

θαη ε επίπησζε ηεο λαπηίαο (27% vs. 60%), 

p=0.019). Επηπιένλ, ζεκαληηθά ρακειφηεξεο 

ήηαλ θαη ε πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο 

θαζψο θαη νη απαηηήζεηο ζε αγγεηνζπζπαζηη-

θνχο παξάγνληεο ζηελ νκάδα ηεο ζπγρνξήγε-

ζεο
31

.  

 Όζνλ αθνξά ηε βέιηηζηε ρξνληθή ζηηγκή 

ρνξήγεζεο ησλ θνιινεηδψλ, ηα δεδνκέλα δελ 

ζπλεγνξνχλ μεθάζαξα ππέξ ηεο ζπγρνξήγε-

ζεο. Σε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηελ πξνρνξήγε-

ζε 15 mL/kg ΗES 6% πξηλ ηελ ππαξαρλνεηδή 
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αλαηζζεζία έλαληη ηεο ζπγρνξήγεζεο ηεο ίδηαο 

πνζφηεηαο θνιινεηδνχο κεηά ηελ επηηέιεζε 

ηεο ππαξαρλνεηδνχο, ε ζπγρνξήγεζε ήηαλ εμί-

ζνπ απνηειεζκαηηθή κε ηελ πξνρνξήγεζε 

φζνλ αθνξά ηελ επίπησζε ηεο ππφηαζεο, ηελ 

πνζφηεηα ηεο εθεδξίλεο πνπ απαηηήζεθε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηεο θαζψο θαη ηε λενγληθή 

έθβαζε
32

. Σε άιιε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηελ 

πξνρνξήγεζε 10 mL/kg ΗES 6% κε ηε 

ζπγρνξήγεζε ηεο ίδηαο πνζφηεηαο θνιινεη-

δνχο  επίζεο δελ αλαδείρηεθαλ ζηαηηζηηθά ζε-

καληηθέο δηαθνξέο ζηελ επίπησζε ηεο 

ππφηαζεο θαη ζηε λενγληθή έθβαζε
33

. Αληί-

ζηνηρα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ θαη απφ 

κειέηεο φπνπ ζπγθξίζεθε ε πξνρνξήγεζε 500 

mL ΗΕS 6% κε ηελ ίδηα πνζφηεηα ζπγ-

ρνξήγεζεο ηνπ θνιινεηδνχο παξάγνληα, φπνπ 

δελ αλαδείρηεθαλ δηαθνξέο ζηηο αλάγθεο ζε 

αγγεηνζπζπαζηηθφ παξάγνληα νχηε ζηηο 

αηκνδπλακηθέο παξακέηξνπο ηεο επηηφθνπ ή 

ζηε λενγληθή έθβαζε
34,35

. Mειέηε πνπ ζπλέ-

θξηλε ηελ επίδξαζε ηεο πξνρνξήγεζεο 

θνιινεηδνχο (15 ml/kg 6% HES) έλαληη αληί-

ζηνηρεο πνζφηεηαο ζπγρνξήγεζεο ηνπ ίδηνπ 

παξάγνληα φζνλ αθνξά ηελ επίπησζε ηεο ππφ-

ηαζεο κεηά ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία θαη ηελ 

θαξδηαθή παξνρή ηεο επηηφθνπ ρξεζηκνπνηψ-

ληαο κε επεκβαηηθφ monitoring, αλέδεημε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θαξδηαθήο παξνρήο θα 

ηνπ φγθνπ παικνχ ζηελ νκάδα ηεο πξνρνξή-

γεζεο. Η επίδξαζε απηή παξφια απηά δελ 

παξαηάζεθε πέξαλ ησλ 10 min θαη δελ θαηέ-

ιεμε ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε-

ηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ζηελ επίπησζε ηεο ππφ-

ηαζεο θαη ζηηο απαηηήζεηο ζε αγγεηνζπζπαζηη-

θφ παξάγνληα
36

. Πξφζθαηα, δείρηεθε φηη ηφζν 

ε πξνρνξήγεζε φζν θαη ε ζπγρνξήγεζε 

θνιινεηδνχο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο 

ζηελ ειάηησζε ηεο επίπησζεο ηεο ππφηαζεο 

θαη ζηηο απαηηήζεηο ζε εθεδξίλε, ελψ θαη νη  

δχν ζηξαηεγηθέο ππεξείραλ μεθάζαξα ηεο πξν-

ρνξήγεζεο θξπζηαιινεηδνχο, φπσο πξναλα-

θέξζεθε
18

. Tέινο,  θαη ζε κία κεηααλάιπζε 

αλαδείρηεθε φηη ε ζπγρνξήγεζε θνιινεηδψλ 

δελ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε 

ηελ πξνρνξήγεζή ηνπο
13

.  

Όζνλ αθνξά ηε ζπληζηψκελε δνζνινγία ησλ 

πγξψλ, ην επίπεδν έλδεημεο εμαθνινπζεί λα ζε-

σξείηαη ρακειφ (level of evidence low), κε ηε 

ζχζηαζε λα είλαη κεηαμχ 10 θαη 20 mL/kg, θα-

ζψο δελ έρεη αλαδεηρηεί δηαθνξά ζηελ 

επίπησζε ηεο ππφηαζεο θαη ηεο λαπηίαο / 

εκέηνπ κεηαμχ ησλ 10 mL/kg θαη ησλ 20 

mL/kg, φπσο πξναλαθέξζεθε
27

. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε βέιηηζηε δνζνινγία ησλ 

ρνξεγνχκελσλ πγξψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 

mL/kg θαη 20 mL/kg (level of evidence low). 

Όζνλ αθνξά ην βέιηηζην ρξφλν ρνξήγεζεο, ε 

ζπγρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ θαίλεηαη φηη 

ππεξέρεη ηεο πξνρνξήγεζεο θξπζηαιινεηδψλ, 

δξψληαο επλντθά ζηε κεηξίαζε ηεο ππφηα-

ζεο ζηελ επίηνθν θαζψο θαη ζηελ ειάηησζε 

ησλ αλαγθψλ ζε αγγεηνζπζπαζηηθά θαηά ηελ 
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επηηέιεζε ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο γηα 

θαηζαξηθή ηνκή
37,38

.   

 Όζνλ αθνξά ηα θνιινεηδή, ε πξνρνξήγεζή 

ηνπο θαίλεηαη λα είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηη-

θή κε ηε ζπγρνξήγεζή ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

επίπησζε ηεο ππφηαζεο, ηηο απαηηήζεηο ζε 

αγγεηνζπζπαζηηθά θαη ηε λενγληθή έθβαζε, 

ρσξίο λα δηαθαίλεηαη θάπνην ηδηαίηεξν 

φθεινο απφ ηελ αλακνλή ηεο επηηέιεζεο ηεο 

ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο γηα έλαξμε ηεο 

ρνξήγεζήο ηνπο ή αληίζεηα απφ ηελ 

θαζπζηέξεζε ηεο επηηέιεζεο ηεο ππαξαρλν-

εηδνχο αλαηζζεζίαο πξνθεηκέλνπ λα 

ρνξεγεζεί κηα πξνθαζνξηζκέλε πνζφηεηα 

θνιινεηδνχο, ηδηαίηεξα ζε επείγνπζεο πεξη-

πηψζεηο
39

. 

ΕΙΔΙΚΕ ΠΕΡΙΠΣΩΕΙ 

Μία απφ ηηο πιένλ επηθίλδπλεο επηπινθέο κεηά 

ηελ θαηζαξηθή ηνκή είλαη ε εκθάληζε ζνβαξήο 

αηκνξξαγίαο, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα πε-

ξίπνπ 25% ησλ κεηξηθψλ ζαλάησλ δηεζλψο
40

. 

Η Παγθφζκηα Οξγάλσζε Υγείαο (WHO), ελψ 

ζπληζηά κηα ζεηξά κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηεο καηεπηηθήο αηκνξξαγίαο 

(πρ. ρνξήγεζε νμπηνθίλεο, κηζνπξνζηφιεο, 

ηξαλεμακηθνχ νμένο, εθαξκνγή ελδνκεηξηθνχ 

επηπσκαηηζκνχ θιπ.), δελ πξνηείλεη θάηη 

ζπγθεθξηκέλν φζνλ αθνξά ηελ ελδνθιέβηα 

ρνξήγεζε πγξψλ
41

. Επνκέλσο, κέρξη λα είλαη 

δηαζέζηκα πξντφληα αίκαηνο πξνο ρνξήγεζε, 

ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θξπζηαιινεη-

δή ή θνιινεηδή δηαιχκαηα γηα ηελ αξρηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο καηεπηηθήο αηκνξξαγίαο. Η 

δπλαηφηεηα ησλ θξπζηαιινεηδψλ λα 

παξακέλνπλ ζηνλ ελδαγγεηαθφ ρψξν είλαη πε-

ξηνξηζκέλε θαη γηα ην ιφγν απηφ κεγαιχηεξεο 

πνζφηεηεο πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ ψζηε λα 

ππάξμεη αληίζηνηρν απνηέιεζκα κε απηφ πνπ 

επηηπγράλεηαη κε ηε ρνξήγεζε θνιινεηδψλ. 

Όκσο, ε ρνξήγεζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

θξπζηαιινεηδψλ απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάλη-

ζεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο ελψ ην ζεηηθφ 

ηζνδχγην πγξψλ είλαη ζπλπθαζκέλν κε απμεκέ-

λν θίλδπλν ζαλάηνπ ζε βαξέσο πάζρνληεο 

αζζελείο
42

. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε αζζελείο 

κε κεγάιεο πεξηεγρεηξεηηθέο απψιεηεο 

αίκαηνο, ε αλάλεςε κε θνιινεηδή κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δηαηαξαρή ηνπ κεραληζκνχ πήμεο 

θαη κεγαιχηεξε αηκναξαίσζε
43,44

. Επνκέλσο, 

ε απφθαζε γηα ην αλ ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνχληαη θξπζηαιινεηδή ή θνιινεηδή σο 

πξνζσξηλφ κέηξν κέρξη ηε δηαζεζηκφηεηα 

παξαγψγσλ αίκαηνο επί καηεπηηθήο 

αηκνξξαγίαο πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

εμαηνκηθεπκέλα. Η αλάλεςε κε θνιινεηδή 

είλαη πην απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηε ζηα-

ζεξνπνίεζε ηεο αηκνδπλακηθήο θαηάζηαζεο 

αιιά απμάλεη ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο δηαηαξα-

ρψλ ηεο πεθηηθφηεηαο, ελψ ε ρνξήγεζε κεγά-

ισλ πνζνηήησλ θξπζηαιινεηδψλ απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν ηαηξνγελνχο ππεξθφξησζεο θαη 

πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο εηδηθά ζε επίηνθεο π-

ςεινχ θηλδχλνπ (ζνβαξή πξνεθιακςία θαη 
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κπνθαξδηνπάζεηα ηεο θχεζεο). Εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνεθιακςίαο, δελ ζπληζηάηαη 

ε ππεξβνιηθή ρνξήγεζε πγξψλ πξηλ ηελ επη-

ηέιεζε ηεο ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο αιιά 

πξνηείλεηαη ε ζπγρνξήγεζε ιεινγηζκέλεο 

πνζφηεηαο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

απνθιεηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη αθελφο ε 

επίπησζε ηεο ππφηαζεο είλαη ρακειή ζε απηφλ 

ηνλ πιεζπζκφ επηηφθσλ θαη αθεηέξνπ ε πηζα-

λφηεηα εκθάληζεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο εί-

λαη ππαξθηή θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

ινρείαο
45

. 

H ΥΡΗΗ ΑΓΓΕΙΟΤΠΑΣΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ ΣΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 

ΑΝΑΙΘΗΙΑ 

Οη αγγεηνζπζπαζηηθνί παξάγνληεο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε καηεπηηθή αλαηζζεζία εί-

λαη νη άκεζα δξψληεο αγσληζηέο ησλ α1 ππν-

δνρέσλ φπσο ε θαηλπιεθξίλε θαη νη άκεζα θαη 

έκκεζα δξψληεο παξάγνληεο φπσο ε εθεδξίλε. 

Φαινςλεθπίνη 

Η θαηλπιεθξίλε ζηηο θιηληθά ρξεζηκνπνηνχκε-

λεο δφζεηο είλαη εθιεθηηθφο α1 αγσληζηήο, ελψ 

ε β δξάζε ηεο εκθαλίδεηαη ζε αξθεηά πςειφ-

ηεξεο δφζεηο
46

. Φξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηε 

καηεπηηθή αλαηζζεζία πξνο αληηξξφπηζε ηεο 

ππφηαζεο κεηά ηνλ ππαξαρλνεηδή απνθιεηζκφ 

πξνθαιψληαο αξηεξηαθή αγγεηνζχζπαζε κέζσ 

ηεο α1 αγσληζηηθήο ηεο δξάζεο. Η αξλεηηθή 

ρξνλφηξνπνο δξάζε ηεο νθείιεηαη ζε αληαλα-

θιαζηηθή βξαδπθαξδία, ελψ ε ειάηησζε ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο πνπ πξνθαιείηαη εμαηηίαο 

ηεο δελ επεξεάδεη ην έκβξπν επί εθιεθηηθψλ 

θαηζαξηθψλ ηνκψλ
47

. Kαηά ηε δηάξθεηα φκσο 

επείγνπζαο θαηζαξηθήο ηνκήο, φπνπ ήδε ππάξ-

ρεη εκβξπηθή νμέσζε, νπνηαδήπνηε πηψζε 

ζηελ θαξδηαθή παξνρή κπνξεί λα επηδεηλψζεη 

ηελ ήδε επηβαξπκέλε θαηάζηαζε ηνπ εκβξχ-

νπ
47

. H ηαρπθπιαμία παξνπζία θαηλπιεθξίλεο 

πηζαλψο νθείιεηαη ζηελ πξνο ηα θάησ ξχζκηζε 

(down-regulation) ησλ α αδξελεξγηθψλ ππν-

δνρέσλ. 

Μηα ελδνθιέβηα δφζε θαηλπιεθξίλεο έρεη άκε-

ζε έλαξμε δξάζεο θαη δηάξθεηα 5-10 min
48

. 

Έρνπλ πξνηαζεί δηάθνξα δνζνινγηθά ζρήκαηα 

κε επηθξαηέζηεξε ζηελ θιηληθή πξαθηηθή ηε 

ρνξήγεζε 40-100 κg bolus δφζεο 

ελδνθιεβίσο, ελψ ππάξρνπλ θαη αλαθνξέο 

πξνιεπηηθήο ελδνκπτθήο ηεο ρνξήγεζεο
49,50

. 

Έρεη πξνηαζεί θαη ε πξνθπιαθηηθή έγρπζε 

δηαιχκαηνο θαηλπιεθξίλεο, ρσξίο φκσο λα 

ππάξρεη νκνθσλία κεηαμχ ησλ αλαηζζεζη-

νιφγσλ γηα ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ θαζψο θαη γηα 

ην ηδαληθφ δνζνινγηθφ ζρήκα ηεο ζπλερνχο έγ-

ρπζεο
51-53

. 

Εθεδπίνη 

Η εθεδξίλε έρεη θαη άκεζε α θαη β δξάζε αιιά 

ε πην ζεκαληηθή ηεο δξάζε είλαη ε έκκεζε, 

νθεηιφκελε ζε απειεπζέξσζε λνξεπηλεθξίλεο 

απφ ηνπο ζπκπαζεηηθνχο λεπξψλεο
46

. Απμάλεη 

ηελ αξηεξηαθή πίεζε κέζσ β1 δηέγεξζεο, ε 
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νπνία απμάλεη ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα θαη 

θαξδηαθή ζπζηαιηηθφηεηα, ελψ ε α1 αγσληζηη-

θή δξάζε πξνθαιεί πεξηθεξηθή αγγεηνζχζπα-

ζε
54

. Σπληζηάηαη ε ρνξήγεζε 5-15 mg 

ελδνθιέβηαο bolus δφζεο γηα ηελ αληηκεηψπη-

ζε ηεο ππφηαζεο, ε νπνία δελ ζα πξέπεη λα 

επαλαιακβάλεηαη πξηλ ηελ πάξνδν 5-10 min, 

θαζψο ε εθεδξίλε έρεη θαζπζηεξεκέλε έλαξμε 

θαη καθξά δηάξθεηα δξάζεο
55

. H ηαρπθπιαμία 

πνπ εκθαλίδεηαη κε ηε δξάζε ηεο νθείιεηαη 

ζηελ εμάληιεζε ησλ πξνζπλαπηηθψλ απνζεκά-

ησλ λνξεπηλεθξίλεο
56

.  

EΠΙΛΟΓΗ ΑΓΓΕΙΟΤΠΑΣΙΚΟΤ 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΗ ΜΑΙΕΤΣΙΚΗ 

ΑΝΑΙΘΗΙΑ: ΠΟΙΕ ΟΙ ΣΕΛΕΤΣΑΙΕ 

ΕΝΔΕΙΞΕΙ; 

Ο ηδαληθφο αγγεηνζπζπαζηηθφο παξάγνληαο 

πξέπεη λα είλαη αμηφπηζηνο θαη εχθνινο ζηε 

ρξήζε, λα έρεη ηαρεία έλαξμε θαη βξαρεία 

δηάξθεηα δξάζεο, λα κπνξεί λα ηηηινπνηεζεί 

εχθνια, λα κπνξεί δπλεηηθά λα ρνξεγεζεί 

πξνθπιαθηηθά θαη λα ζηεξείηαη αλεπηζχκεησλ 

ελεξγεηψλ ηφζν γηα ηελ επίηνθν φζν θαη γηα ην 

λενγλφ.  

Τν 2002, ακθηζβεηήζεθε ε παξαδνζηαθή 

ρξήζε ηεο εθεδξίλεο σο αγγεηνζπζπαζηηθνχ 

παξάγνληα εθινγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ππφηαζεο κεηά ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία γηα 

θαηζαξηθή ηνκή, φηαλ ζε ζπζηεκαηηθή αλα-

ζθφπεζε απφ ηνπο Lee θαη ζπλ., δείρηεθε φηη 

επί εθιεθηηθψλ θαηζαξηθψλ ηνκψλ ε 

θαηλπιεθξίλε ζπλδέεηαη κε θαιχηεξε νμενβα-

ζηθή ηζνξξνπία ηνπ λενγλνχ ζε ζρέζε κε ηελ 

εθεδξίλε, αλ θαη δελ πξνέθπςε δηαθνξά ζηελ 

θιηληθή έθβαζε, φπσο απηή αμηνινγήζεθε κε 

βάζε ην Apgar score
57

. To ίδην ζπκπέξαζκα 

πξνέθπςε θαη απφ πην πξφζθαηε κεηααλάιπζε 

142 κειεηψλ, φπνπ επίζεο δελ αλαδείρηεθε 

ππεξνρή ηνπ ελφο παξάγνληα έλαληη ηνπ άιιν 

φζνλ αθνξά ην Apgar score ηνπ λενγλνχ
58

. Ο 

ιφγνο επηβάξπλζεο ηεο εκβξπηθήο νμενβαζη-

θήο ηζνξξνπίαο εμαηηίαο ηεο εθεδξίλεο δελ εί-

λαη απνιχησο ζαθήο. Θεσξείηαη φηη νθείιεηαη 

κάιινλ ζηε δηέιεπζε ηεο εθεδξίλεο κέζσ ηνπ 

πιαθνχληα θαη ζηελ ειάηησζε ηνπ εκβξπηθνχ 

pH κέζσ δηέγεξζεο εκβξπηθψλ β-αδξελεξγη-

θψλ ππνδνρέσλ
59

. 

Όζνλ αθνξά ηηο κε εθιεθηηθέο θαη πςεινχ 

θηλδχλνπ θαηζαξηθέο ηνκέο, ηα δεδνκέλα δηα-

θνξνπνηνχληαη, θαζψο δελ έρεη δεηρηεί δηαθν-

ξά νχηε ζην Apgar score ηνπ λενγλνχ αιιά 

νχηε ζην pH ηεο νκθαιηθήο αξηεξίαο κεηαμχ 

ησλ δχν αγγεηνζπζπαζηηθψλ παξαγφλησλ ζε 

αληίζηνηρεο κειέηεο
60,61

.  

Oη αγγεηνζπζπαζηηθνί παξάγνληεο έρνπλ ζπ-

γθξηζεί θαη κε ηε ρνξήγεζε πγξψλ κε ελδείμεηο 

ππεξνρήο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηε-

ηά ηνπο. Σπγθεθξηκέλα, ν ζπλδπαζκφο 

ζπγρνξήγεζεο θνιινεηδνχο θαη πξνθπιαθηη-

θήο έγρπζεο δηαιχκαηνο εθεδξίλεο κεηά ηελ 

επηηέιεζε ηεο ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο, 

θάλεθε φηη δηαηεξεί θαιχηεξα ηηο αηκνδπλα-

κηθέο παξακέηξνπο ηεο επηηφθνπ έλαληη ηεο 
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απιήο ζπγρνξήγεζεο θνιινεηδνχο
62

. Σε αληί-

ζηνηρε κειέηε, ν ζπλδπαζκφο ζπγρνξήγεζεο 

θξπζηαιινεηδνχο θαη πξνθπιαθηηθήο ρνξήγε-

ζεο δηαιχκαηνο εθεδξίλεο απνδείρηεθε πην 

απνηειεζκαηηθφο ζηελ πξφιεςε ηεο ππφηαζεο 

ηεο επηηφθνπ έλαληη ηεο πξνρνξήγεζεο είηε 

θξπζηαιινεηδνχο είηε θνιινεηδνχο δηαιχκαηνο 

δειαηίλεο
63

.  Eπίζεο, ε πξνθπιαθηηθή ρνξή-

γεζε bolus δφζεο 10 mg εθεδξίλεο ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθή απφ ηελ πξνρνξήγεζε 15 

mL/kg θξπζηαιινεηδνχο φζνλ αθνξά ηε 

δηαηήξεζε ηεο αηκνδπλακηθήο ζηαζεξφηεηαο 

ηεο επηηφθνπ θαη ηε λενγληθή έθβαζε
64

. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, 

αλ θαη δέρεηαη φηη θαη ε εθεδξίλε θαη ε θαηλπ-

ιεθξίλε είλαη απνδεθηνί παξάγνληεο γηα ηελ  

αληηκεηψπηζε ηεο ππφηαζεο ζηελ επίηνθν, ζπ-

ληζηά ηε ρξήζε ηεο θαηλπιεθξίλεο σο 

αγγεηνζπζπαζηηθνχ παξάγνληα εθινγήο αλ εί-

λαη λα ιεθζεί ππφςηλ ε επίδξαζε ζηελ 

νμενβαζηθή ηζνξξνπία ηνπ εκβξχνπ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ ππάξρεη βξαδπθαξδία 

ζηελ επίηνθν, φπνπ ε εμ’ απηήο ειάηησζε ηεο 

θαξδηαθήο παξνρήο ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη δπζκελψο έλα ήδε επηβαξπκέλν 

έκβξπν
65,66

. Παξφια απηά, απαηηνχληαη επη-

πιένλ κειέηεο ζε πςεινχ θηλδχλνπ θπήζεηο 

θαη επείγνπζεο θαηζαξηθέο ηνκέο, πξνθεηκέλνπ 

ηα αλσηέξσ λα επεθηαζνχλ θαη ζε απηφλ ην 

καηεπηηθφ πιεζπζκφ
67

. 

 

ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ (ΠΙΝΑΚΑ Ι) 

 H ρξήζε αγγεηνζπζπαζηηθνχ 

παξάγνληα απνηειεί ηελ πην 

ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή γηα ηε 

δηαηήξεζε ηνπ αγγεηαθνχ ηφλνπ θαη 

ηελ εμαζθάιηζε αηκνδπλακηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαηά ηελ επηηέιεζε 

ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο πξνο 

θαηζαξηθή ηνκή 

 Επί απνπζίαο βξαδπθαξδίαο ζηελ 

επίηνθν, ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε 

θαηλπιεθξίλεο γηα ηελ επίηεπμε 

αγγεηνζχζπαζεο ιφγσ εμαζθάιηζεο 

θαιχηεξεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο 

ηνπ λενγλνχ ζε κε επηπιεγκέλεο 

πεξηπηψζεηο 

 Eίλαη ρξήζηκε ε πξνζζήθε κηαο 

ηερληθήο θφξηηζεο κε πγξά ζηελ 

πξνθχιαμε κε αγγεηνζπζπαζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ πξφιεςε ή ηε 

κεηξίαζε ηεο ππφηαζεο θαηά ηελ 

ππαξαρλνεηδή αλαηζζεζία πξνο 

θαηζαξηθή ηνκή 

 Η πξνρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ θαη 

κφλν είλαη αλαπνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο ππφηαζεο ζηελ επίηνθν 

θαη κάιινλ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί 

απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο 

θφξηηζεο κε πγξά  φπσο ε 
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πξνρνξήγεζε θνιινεηδψλ, ε 

ζπγρνξήγεζε θνιινεηδψλ ή ε 

ζπγρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ   

 Η πξνρνξήγεζε θνιινεηδψλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηελ πξνρν-

ξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ  

 Η ζπγρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηελ 

πξνρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ν ξπζκφο ηεο ζπγρν-

ξήγεζεο ηνπ θξπζηαιινεηδνχο δηαιχ-

καηνο είλαη αξθεηά πςειφο θαηά ηα 

πξψηα 5 κε 7 ιεπηά κεηά ηελ ππαξα-

ρλνεηδή αλαηζζεζία, θαηά ηελ πεξίνδν 

δειαδή εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπκπαζεηηθνχ απνθιεηζκνχ. 

 Η πξνρνξήγεζε θνιινεηδψλ θαίλεηαη 

φηη είλαη ηζνδχλακεο απνηειεζκαηηθφ-

ηεηαο κε ηε ζπγρνξήγεζε θνιινεηδψλ. 

 Η ζπγρνξήγεζε θνιινεηδψλ θαίλεηαη 

φηη είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηε 

ζπγρνξήγεζε θξπζηαιινεηδψλ (ππν-

ζηεξίδεηαη κέρξη ζήκεξα απφ κία 

κειέηε)
21

 

 Tα λεφηεξεο γεληάο πδξνμπαηζπιάκπ-

ια (πρ. HES 6% (130/0.4)) 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κηθξφηεξε 

επίπησζε αλεπηζχκεησλ αληηδξάζεσλ 

φπσο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο θαη 

επεξεαζκφ ηεο πεθηηθφηεηαο) 

 Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο ππνδειψ-

λνπλ φηη φγθνη κεηαμχ 500-1000 mL 

είηε θξπζηαιινεηδνχο είηε θνιινεηδνχο 

δηαιχκαηνο είλαη επαξθείο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ 

αηκνδπλακηθνχ απνηειέζκαηνο. Σε 

θαηαζηάζεηο φπσο χπαξμε 

θαξδηνπάζεηαο ή ζνβαξήο 

πξνεθιακςίαο, απαηηείηαη πξνζνρή 

γηα ηελ πξφιεςε ηαηξνγελνχο 

ππεξθφξησζεο κε πγξά. 

 Σηε ζχγρξνλε αλαηζζεζηνινγηθή πξα-

θηηθή θαίλεηαη φηη θεξδίδεη έδαθνο ε 

ζπγρνξήγεζε πγξψλ, ε ιεινγηζκέλε 

ρξήζε θνιινεηδψλ δηαιπκάησλ ιφγσ 

θαη ηεο κεγαιχηεξεο επειημίαο ζηε 

ρνξήγεζή ηνπο (θαζψο ηφζν ε 

πξνρνξήγεζε φζν θαη ε ζπγρνξήγεζή 

ηνπο θαίλεηαη φηη παξέρνπλ ηζνδχλακα 

νθέιε), νη κηθξφηεξεο δφζεηο 

ππαξαρλνεηδψο ρνξεγνχκελσλ 

θαξκάθσλ θαη ε πξψηκε ρνξήγεζε 

θαηλπιεθξίλεο. 

 Απαηηείηαη επηπιένλ έξεπλα γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ παξαπάλσ ζην 

πιαίζην πςεινχ θηλδχλνπ θαηζαξηθψλ 

ηνκψλ θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε 

λέσλ ηερληθψλ monitoring. 
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Πίνακαρ Ι. Σχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ πηζαλψλ ηερληθψλ θφξηηζεο κε πγξά γηα ηελ πξφιεςε 

θαη αληηκεηψπηζε ηεο ππφηαζεο ιφγσ ππαξαρλνεηδνχο αλαηζζεζίαο επί θαηζαξηθήο ηνκήο
37

. 

 Πποσοπήγηζη 

ρνξήγεζε πγξψλ 

πξηλ ηελ 

ππαξαρλνεηδή 

αλαηζζεζία 

ύγκπιζη 

ςγσοπήγηζη 

ρνξήγεζε πγξψλ 

κε ηελ έλαξμε ηεο 

ππαξαρλνεηδνχο 

αλαηζζεζίαο 

Κπςζηαλλοειδή Πποσοπήγηζη 

κπςζηαλλοειδών 

(Σεσνική Ι) 

Τερληθή ΙΙΙ 

θαιχηεξε απφ 

Τερληθή Ι 

ςγσοπήγηζη 

κπςζηαλλοειδών 

(Σεσνική ΙΙΙ) 

ύγκπιζη 
Τερληθή ΙΙ 

θαιχηεξε απφ 

Τερληθή Ι 

Ανηίζηοιση 

νεογνική έκβαζη 

Τερληθή ΙV 

κάιινλ θαιχηεξε 

απφ Τερληθή ΙΙΙ 

(κία κειέηε) 

Κολλοειδή Πποσοπήγηζη 

κολλοειδών 

(Σεσνική ΙΙ) 

Τερληθή IV 

ηζνδχλακε κε 

Τερληθή ΙΙ 

ςγσοπήγηζη 

κολλοειδών 

(Σεσνική ΙV) 
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