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Δεν έχω καμία σύγκρουση συμφερόντων 



Επιδημιολογία  

• Παγκοσμίως, οι μη-καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις εμφανίζουν ποσοστό 

επιπλοκών 7-11% και ποσοστό 

θνητότητας 0.8-1.5%  

 

• Το 42% των θανάτων οφείλονται σε 

καρδιολογικά αίτια 



Κίνδυνος μετεγχειρητικών 

επιπλοκών  

Σχετίζεται με:  

• Κατάσταση ασθενούς πριν την 

χειρουργική επέμβαση 

• Συνοδά νοσήματα 

• Είδος χειρουργικής επέμβασης 

• Επείγον της χειρουργικής επέμβασης 

• Σοβαρότητα και διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης 



Επιπλοκές από το   

καρδιαγγειακό  

Εμφανίζονται σε ασθενείς με: 

• Ισχαιμική νόσο 

• Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας 

• Βαλβιδοπάθεια και αρρυθμίες 

Αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών 

όταν οι ασθενείς υποβάλλονται σε 

χειρουργική επέμβαση με παρατεταμένο 

καρδιολογικό και αιμοδυναμικό stress 

 



Ισχαιμία μυοκαρδίου κατά την 

περιεγχειρητική περίοδο 

Σημαντικό ρόλο παίζουν 2 μηχανισμοί: 

• Διαταραχή στο ποσοστό απόληψης 

οξυγόνου από τους ιστούς (VO2/DO2=O2ER) 

λόγω μη κάλυψης των μεταβολικών απαιτήσεων 

– στένωση στεφανιαίων αγγείων, περιορισμός 

αιματικής ροής κατά τη διάρκεια αιμοδυναμικών 

μεταβολών στην περιεγχειρητική περίοδο 

• Οξέα στεφανιαία σύνδρομα λόγω ρήξης 

αθηρωματικής πλάκας, φλεγμονής των αγγείων 

και μεταβολών στον αγγειακό τόνο  



Γενικά... 

• Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και οι 

αρρυθμίες συμβαίνουν για διάφορους λόγους σε 

όλες τις ηλικίες 

• Καθώς η συχνότητα εμφάνισης ισχαιμικής 

καρδιακής νόσου και βαλβιδοπάθειας αυξάνεται 

ανάλογα με την ηλικία       η περιεγχειρητική 

θνητότητα και νοσηρότητα είναι συχνή στον 

πληθυσμό των ενήλικων χειρουργικών ασθενών 

που υποβάλλονται σε κάποια μείζονα 

χειρουργική επέμβαση 



Πριν τη χειρουργική επέμβαση  

Αντικείμενο όλων των κατευθυντήριων 

οδηγιών αποτελεί η προεγχειρητική εκτίμηση 

των ασθενών και η διενέργεια ή όχι 

επιπλέον διαγνωστικού ελέγχου  



Να χειρουργηθεί ή να μη 

χειρουργηθεί; 

• Ποιός αποφασίζει; (η απόφαση δεν είναι αμιγώς 

χειρουργική, ενδελεχής γνώση της κατάστασης του 

ασθενούς, της χειρουργικής παρέμβασης, 

εναλλακτικές παρεμβάσεις) 

• Δε μπορεί να μελετηθεί με προοπτικές μελέτες και δε 

μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατευθυντήριων 

οδηγιών 

• Όμως η γήρανση του πληθυσμού σύντομα θα φέρει 

στο προσκήνιο ηθικά ζητήματα 

• Επιβάρυνση Εθνικών Συστημάτων Υγείας 
European Journal of Anaesthesiology (2010)27:89-91 



Προεγχειρητική εκτίμηση  

Καρδιολογικές επιπλοκές μετά από τη 

χειρουργική επέμβαση: 

• Παράγοντες που αφορούν τον ασθενή 

• Χειρουργικοί παράγοντες (είδος και 

συνθήκες πραγματοποίησης χειρουργικής 

επέμβασης) 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



 Παράγοντες που αφορούν τον 

ασθενή  

• Ηλικία  

• Φύλο  

• Συνοδά νοσήματα 

• Προηγούμενη λειτουργική ικανότητα 

ασθενούς  

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Εκτίμηση λειτουργικής 

ικανότητας ασθενούς 

Metabolic equivalent of Task - 

MET 

Tο πηλίκο του μεταβολικού ρυθμού (και 

επομένως της κατανάλωσης ενέργειας) κατά 

τη διάρκεια μιας φυσικής δραστηριότητας 

προς έναν μεταβολικό ρυθμό αναφοράς 

(κατά σύμβαση είναι 3.5 mlO2·kg−1·min−1) 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 





Ταξινόμηση κατά ASA (American 

Society of Anesthesiologists) 

• ASA I: Υγιείς χωρίς συστηματική νόσο 

• ASA II: Με ήπια ή μέτρια συστηματική νόσο χωρίς 

λειτουργικούς περιορισμούς. Άτομα άνω των 70 ετών 

με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό. 

• ASA III: Με σοβαρή συστηματική νόσο με 

λειτουργικούς περιορισμούς. 

• ASA IV: Με σοβαρή συστηματική νόσο που αποτελεί 

συνεχή απειλή για τη ζωή. 

• ASA V: Ετοιμοθάνατοι που δεν επιβιώνουν πέραν των 

24 ωρών. 

 



Προεγχειρητικός έλεγχος 

• Βιοχημικός έλεγχος (καρδιακά ένζυμα, 

ΒΝΡ) 

• ΗΚΓ, υπερηχογραφική εξέταση καρδιάς 

• Δοκιμασία κόπωσης, στεφανιογραφία 

ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς 

και το είδος της χειρουργικής επέμβασης 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Χειρουργικοί παράγοντες 

Αυξημένος κίνδυνος χειρουργικών 

επιπλοκών:  

• Επείγουσα χειρουργική επέμβαση 

• Βαρύτητα, είδος, διάρκεια χειρουργικής 

επέμβασης 

• Μεταβολές στη θερμοκρασία του σώματος, 

απώλεια αίματος, ανακατανομή υγρών 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Χειρουργικοί παράγοντες 

• Κάθε χειρουργική επέμβαση προκαλεί μια 

αντίδραση stress στον οργανισμό που 

οφείλεται στην ιστική βλάβη που προκαλείται 

και μεσολαβείται από νευροενδοκρινικούς 

παράγοντες που δρούν στο συμπαθητικό 

νευρικό σύστημα  

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Χειρουργικοί παράγοντες 

• Η αντίδραση stress αυξάνει τις απαιτήσεις του 

μυοκαρδίου σε οξυγόνο  

• Η χειρουργική επέμβαση προκαλεί μεταβολές 

στη δράση των προθρομβωτικών και 

ινωδολυτικών παραγόντων που μπορεί να 

οδηγήσουν σε θρόμβωση των στεφανιαίων 

αγγείων 

 
European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Χειρουργικοί παράγοντες 

• Η θέση του ασθενούς στο χειρουργείο, η 

διαχείριση της θερμοκρασίας και το είδος 

της αναισθησίας συμμετέχουν στην 

εμφάνιση αιμοδυναμικών μεταβολών που 

μπορεί να οδηγήσουν σε ισχαιμία του 

μυοκαρδίου και καρδιακή ανεπάρκεια 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Περιεγχειρητική χορήγηση 

φαρμακευτικών παραγόντων 

• β-αποκλειστές 

• Στατίνες 

• Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου της 

αγγειοτενσίνης 

• Διουρητικά 

• Αντιαιμοπεταλιακά 

• Ασπιρίνη  
European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



β-αποκλειστές 

• Διατήρηση της αγωγής σε ασθενείς που ήδη 

λαμβάνουν β-αποκλειστές πριν από την 

επέμβαση (Class IB) 

• Προεγχειρητική έναρξη β-αποκλειστών σε 

ασθενείς που προγραμματίζονται για 

χειρουργική επέμβαση υψηλού κινδύνου και 

έχουν >2 παράγοντες κινδύνου, >ΑSA III ή 

γνωστή ισχαιμική καρδιακή νόσο 

 European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



β- αποκλειστές 

• Iδανικά, έναρξη χορήγησης 30 μέχρι 2 ημέρες 

πριν από τη χειρουργική επέμβαση, χαμηλή 

δόση που συνεχίζεται και διεγχειρητικά 

• Στόχος: Καρδιακή συχνότητα 60-70/λεπτό και 

ΣΑΠ 100mmHg 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Στατίνες 

• Περιεγχειρητική χορήγηση εφόσον ο ασθενής 

ελάμβανε αυτή την αγωγή και πριν (Class IC) 

• Η περιεγχειρητική έναρξη χορήγησης στατινών 

θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ασθενείς 

που πρόκειται να υποβληθούν σε 

αγγειοχειρουργική επέμβαση, τουλάχιστον 2 

μήνες πριν (Class IIB) 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Αναστολείς μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτενσίνης 

(ΑΜΕΑ) 
• Συνέχιση  της αγωγής υπό στενή 

παρακολούθηση σε σταθερούς ασθενείς με 

καρδιακή ανεπάρκεια και δυσλειτουργία της 

αριστερής κοιλίας που πρόκειται να 

υποβληθούν σε μη καρδιοχειρουργική 

επέμβαση (Class IIC) 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Αναστολείς μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτενσίνης 

(ΑΜΕΑ) 
• Πιθανή προσωρινή διακοπή ΑΜΕΑ σε 

υπερτασικούς ασθενείς που πρόκειται να 

υποβληθούν σε μη καρδιοχειρουργική 

επέμβαση (Class IIC)  

 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Αναστολείς μετατρεπτικού 

ενζύμου της αγγειοτενσίνης 

(ΑΜΕΑ) 
• Έναρξη αγωγής με ΑΜΕΑ τουλάχιστον 1 

εβδομάδα πριν την χειρουργική επέμβαση 

σε σταθερούς ασθενείς με καρδιακή 

ανεπάρκεια και δυσλειτουργία αριστερής 

κοιλίας (Class IIC) 

 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Διουρητικά  

• Χρησιμοποιούνται συχνά σε ασθενείς με 

υπέρταση και καρδιακή ανεπάρκεια 

• Προσαρμογή της δόσης κατά τη μετεγχειρητική 

περίοδο σε ασθενείς με υποογκαιμία, υπόταση 

ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

• Κατά την περιεγχειρητική περίοδο είναι χρήσιμο 

να παρακολουθείται η κατάσταση του 

ενδαγγειακού όγκου 
European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 

Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή συνεχίζεται για: 

• Τουλάχιστον 1 μήνα μετά την τοποθέτηση Bare 

Metal Stent (BMS) σε σταθερούς ασθενείς με 

στεφανιαία νόσο 

• 6 μήνες μετά από τοποθέτηση Drug Eluting 

Stent (DES) 

• Πάνω από 1 έτος σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο 

σύνδρομο ανεξάρτητα από το αν έχει γίνει 

επαναγγειοποίηση ή όχι 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 

• Το ελάχιστο χρονικό διάστημα θεραπείας είναι 

1 μήνας για BMS  και 3 μήνες για DES 

ανεξάρτητα από την οξεία φάση της 

στεφανιαίας νόσου σε περιπτώσεις που η 

χειρουργική επέμβαση δε μπορεί να 

καθυστερήσει άλλο 

• Πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης σε 

νοσοκομεία με συνεχή κάλυψη από 

αιμοδυναμικό εργαστήριο 
European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 

• Συνέχιση θεραπείας για 4 εβδομάδες μετά 

από τοποθέτηση BMS και 3-12 μήνες μετά 

από τοποθέτηση DES (εκτός και αν 

υπάρχει υψηλός κίνδυνος απειλητικής για 

τη ζωή αιμορραγίας) Class IC 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Ασπιρίνη  

• H συνέχιση ή η διακοπή της αγωγής θα 

πρέπει να αξιολογείται κατά την 

περιεγχειρητική περίοδο ανάλογα με τον 

περιεγχειρητικό κίνδυνο αιμορραγίας έναντι 

του κινδύνου θρόμβωσης ή αν η αιμόσταση 

αναμένεται να είναι δύσκολη κατά την 

χειρουργική επέμβαση (Class IIB) 

 European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Διεγχειρητική αντιμετώπιση  

• Συνεργασία καρδιολόγων, πνευμονολόγων, 

χειρουργών και αναισθησιολόγων 

• Διατήρηση φυσιολογικών παραμέτρων 

(αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, 

επίπεδα αιμοσφαιρίνης, ευγλυκαιμία και 

νορμοθερμία) 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Διεγχειρητική αντιμετώπιση  

• Εξατομίκευση αναισθησιολογικής πρακτικής 

ανάλογα με την κατάσταση του ασθενούς και 

το είδος της χειρουργικής επέμβασης 

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

μετεγχειρητικού πόνου 

 

European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Περιεγχειρητικό monitoring 

• ΗΚΓ: 12 απαγωγές ή II, V4, V5 

• Διοισοφάγεια υπερηχογραφία (σε ασθενείς με 

μεταβολές του ST περιεγχειρητικά ή σε 

ασθενείς υψηλού κινδύνου που πρόκειται να 

υποβληθούν σε μείζονα χειρουργική 

επέμβαση) 

• Αιμοδυναμικό monitoring 

• Διατήρηση επιπέδων σακχάρου <180mg/dl 
European Journal of Anaesthesiology (2010)27:92-137 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε μη καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  

• Μετεγχειρητική υποστήριξη 

• Παρακολούθηση ζωτικών σημείων και 

αιμοδυναμικής κατάστασης 

• Υποστήριξη όλων των συστημάτων  

• Έγκαιρη ανίχνευση επιπλοκών και άμεση 

αντιμετώπισή τους 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε μη καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
Stress κατά τη μετεγχειρητική περίοδο 

• Πόνος κατά την αφύπνιση  

• Ανακατανομή υγρών 

• Μεταβολές θερμοκρασίας 

• Υποξία 

• Μεταβολές επιπέδων κατεχολαμινών  

• Μεταβολές αιμοδυναμικής κατάστασης και 

κοιλιακής λειτουργίας 

• Μεταβολές πηκτικότητας  



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε μη καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
• Η μετεγχειρητική ισχαιμία του μυοκαρδίου είναι 

δύσκολη στη διάγνωση  

• Ανεξήγητη υπόταση, αρρυθμία, πνευμονικό 

οίδημα (ενδεικτικά ισχαιμίας ή εμφράγματος) 

• Διατήρηση μηχανικής υποστήριξης της 

αναπνοής μέχρι ο ασθενής να είναι 

νορμοθερμικός, με καλή οξυγόνωση και 

αιμοδυναμικά σταθερός 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε μη καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
• Διατήρηση αρτηριακής πίεσης και 

καρδιακής συχνότητας σε τιμές περίπου 

10% των φυσιολογικών 

• Κύριες αιτίες υπότασης είναι η 

ανακατανομή των υγρών και απώλεια 

αίματος (πιθανότητα πνεμοθώρακα ή 

ισχαιμίας) 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε μη καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
• Μετεγχειρητικές αρρυθμίες συμβαίνουν 

συχνά (χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής 

ή τοποθέτηση βηματοδότη) 

• Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου: 

παρακολούθηση τιμών τροπονίνης και 

BNP 

European Heart Journal (2014)35:2383-2431 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε μη καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
Ρίγος  

• Αυξάνει απαιτήσεις σε οξυγόνο 

• Μπορεί να ελαττωθεί με οπιοειδή 

 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
Παράγοντες που επηρεάζουν τη 

μετεγχειρητική πορεία 

• Προεγχειρητικοί παράγοντες 

• Χειρουργική επέμβαση 

• Προστασία μυοκαρδίου (καρδιοπληγία/υποθερμία) 

• Αναισθητική τεχνική 

• CPB (cardiopulmonary bypass) 

• Μετεγχειρητικές επιπλοκές 



Μετεγχειρητική παρακολούθηση  

σε καρδιοχειρουργικές 

επεμβάσεις  
Cardiopulmonary bypass 

• Έκθεση αίματος σε μη ενδοθηλιακές επιφάνειες 

προκαλεί καταστροφή ερυθροκυττάρων, 

φλεγμονώδης αντίδραση και μικροέμβολα αέρα 

• Νευρολογικά ελλείμματα, δυσλειτουργία 

μυοκαρδίου, ενεργοποίηση και καταστροφή των 

αιμοπεταλίων 

J Extra Corpor Technol. 2015 Sep;47(3):145-54. 



Διαχείριση υγρών 

• Αύξηση συνολικού όγκου υγρών και 

συγκέντρωσης νατρίου κατά την εξωσωματική 

κυκλοφορία         προσοχή στη χορήγηση 

υγρών 

• Επηρεασμένη λειτουργία μυοκαρδίου (κίνδυνος 

ισχαιμίας) 

• Απώλειες ιόντων καλίου και ασβεστίου ανάλογα 

με την ποσότητα και το είδος του 

καρδιοπληγικού 



Μηχανικός αερισμός 

• Μη επιπλεγμένα περιστατικά χρειάζονται 

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής για 2-

6 ώρες  

• Πολύπλοκες περιπτώσεις χρειάζονται 

μηχανική υποστήριξη της αναπνοής μέχρι 

να επιτευχθεί αιμοδυναμική σταθερότητα 



Αιμορραγία  

• Χειρουργικοί λόγοι  

• Προϋπάρχουσα ηπατική ανεπάρκεια 

• Προεγχειρητική λήψη αντιπηκτικών και 

ασπιρίνης 

• Διαταραχές πηκτικότητας λόγω της 

εξωσωματικής κυκλοφορίας 



Αιμορραγία  

• Μετάγγιση αίματος, πλάσματος, 

αιμοπεταλίων 

• Χορήγηση πρωταμίνης (αναστροφή 

δράσης ηπαρίνης), DDAVP 

• Αν απώλεια αίματος >200ml/h ή >400ml 

για 1 ώρα τότε επανεπέμβαση 



Υπέρταση  

• Συχνή μετά από καρδιοχειρουργική 

επέμβαση με καρδιοπνευμονική παράκαμψη 

• Ενεργοποίηση του συμπαθητικού 

συστήματος και αυξημένη δραστηριότητα 

συστήματος ρενίνης –αγγειοτενσίνης λόγω 

της σφυγμικής αιματικής ροής στους νεφρούς 

κατά τη διάρκεια της εξωσωματικής  



Χαμηλή παροχή 

• Υπόταση, εμμένουσα μεταβολική οξέωση, 

χαμηλή θερμοκρασία, ολιγουρία, ταχυκαρδία 

• Αντιμετώπιση αναστρέψιμων αιτιών 

(επιπωματισμός, δυσλειτουργία μοσχευμάτων), 

αναπλήρωση όγκου, αντιμετώπιση αρρυθμιών 

• Φαρμακευτική αντιμετώπιση (αδρεναλίνη, 

δοβουταμίνη, ισοπρεναλίνη, ντοπαμίνη) 



Χαμηλή παροχή 

• Χρήση ενδοαορτικής αντλίας 

• Ελαττώνει το μεταφορτίο (μειωμένες 

απαιτήσεις σε οξυγόνο από το μυοκάρδιο) 

• Αυξάνει την άρδευση των στεφανιαίων 

αγγείων 

• Κίνδυνοι (καταστροφή αιμοπεταλίων και 

ισχαιμία του άκρου)  



Αναπνευστική ανεπάρκεια 

• Προϋπάρχουσα πνευμονική νόσος 

• Βλάβη φρενικού  

• Ατελεκτασία αριστερού λοβού κατά τη 

διάρκεια λήψης μοσχεύματος έσω 

μαστικής 

• Ασθενείς με παρατεταμένη αδυναμία 

απογαλακτισμού από τον αναπνευστήρα  



 Άλλες επιπλοκές   

• Υποθερμία 

• Νεφρική ανεπάρκεια (νεφρική νόσος, 

υποάρδευση, νεφροτοξικά φάρμακα) 

• Νευρολογικές επιπλοκές (μεταβολές επιπέδου 

και περιεχομένου της συνείδησης) με 

παράγοντες κινδύνου ηλικία, αθηρωματική 

νόσος ανιούσας αορτής, αγγειακή εγκεφαλική 

νόσος, σακχαρώδης διαβήτης και διάρκεια 

χειρουργικής επέμβασης 



Κύρια σημεία 

• Ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών 

σχετίζεται με την κατάσταση του ασθενούς πριν 

από την χειρουργική επέμβαση, τα συνοδά 

νοσήματα, το επείγον του χειρουργείου και το 

είδος, τη βαρύτητα και διάρκεια της 

χειρουργικής επέμβασης 

• Εμφάνιση επιπλοκών σε καρδιολογικούς 

ασθενείς υψηλού κινδύνου που υποβάλλονται 

σε χειρουργική επέμβαση με παρατεταμένο 

καρδιολογικό και αιμοδυναμικό stress 



Κύρια σημεία 

• Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης αλλά και μετεγχειρητικά  

ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των 

διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων 

• Εξατομίκευση αναισθησιολογικής 

πρακτικής 

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση 

μετεγχειρητικού πόνου 



Ευχαριστώ 


