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Επιπλοκές μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις  

1. Καρδιά  

2. Αγγεία 

3. Αναπνευστικό 

4. Νεφροί 

5. Μηχανισμός πήξης 

6. Μεταβολικές 

7. Νευρολογικές 

8. Γαστρεντερικό 



 

1. Επιπλοκές από την καρδιά 

 
Αιτίες 

 Περιεγχειρητική ισχαιμία 

 Αιμοδυναμική αστάθεια 

 Κακή προστασία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια της 

εξωσωματικής κυκλοφορίας (CPB) 

 Σύνδρομο ισχαιμίας- επαναιμάτωσης 

 Επίδραση στο μυοκάρδιο μεσολαβητών της φλεγμονώδους 

απάντησης που ενεργοποιείται από την CPB. 



1. Επιπλοκές από την καρδιά 

    Σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής 

 Καρδιακός δείκτης (C.I) < 2.0 lt/min/m2 

 

 Στο 10-20% των ασθενών 

 

 

 Κλινική εικόνα :  

 

Ιστική υποάρδευση 

 Υπόταση 

Ολιγουρία 

Πνευμονική συμφόρηση 

Μεταβολική οξέωση 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής 

 Αίτια 
 

 Μειωμένο προφόρτιο : υπογκαιμία, καρδιακός επιπωματισμός, υπό τάση       
πνευμοθώρακας, δυσλειτουργία RV. 

 

 Μειωμένη συσπαστικότητα του μυοκαρδίου: χαμηλό προεγχειρητικό 
ΚΕ,  περιεγχειρητική ισχαιμία/έμφραγμα του μυοκαρδίου 

 

 Αύξηση του μεταφόρτιου : υπέρταση, συστολική πρόσθια κίνηση της 
μιτροειδούς 

 

 Μείωση του μεταφόρτιου -> μειωμένη άρδευση των στεφανιαίων  

 

 Διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας 

 

 Σήψη 



Mebazaa et al. Critical Care 2010, 14:201 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής 

 Θεραπεία 

 

 Χειρουργική επίλυση τυχόν υπό τάση πνευμοθώρακα ή 
καρδιακού επιπωματισμού 

 

 Βελτιστοποίηση του καρδιακού ρυθμού (SR = 90-100 
σφύξεις /min) 

 

 Βελτιστοποίηση προφόρτιου (PCWP = 15-18 mmHg) 

 

 Φαρμακευτική υποστήριξη με ινότροπα, αγγειοσυσπαστικά 
ή/και αγγειοδιασταλτικά φάρμακα 

 



Ινότροπα και αγγειοσυσπαστικά στο σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής 

Φάρμακο Αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά Δόση 

Ντοπαμίνη:  
Διουρητική δράση 1-5 μg/Kg/min 

 

Ινότροπη δράση 

 

5-10 μg/Kg/min 

 

Αγγειοσύσπαση 10-20 μg/Kg/min 

Δοβουταμίνη 
Ισχυρό ινότροπο/χρονότροπο, αγγειοδιαστολή 2-20 μg/Kg/min 

Επινεφρίνη 
Ισχυρό ινότροπο, μετριο 

χρονότροπο/αγγειοσυσπαστικό 

0.01-0.1 μg/Kg/min 

Μιλρινόνη 
Ισχυρό ινότροπο, ασθενές χρονότροπο,  

Αγγειοδιαστολή 

50 μg/Kg (εφόδου) 

375-750 μg/Kg/min 

Νορεπινεφρίνη 
Ισχυρό αγγειοσυσπαστικό, ινότροπο, μέτρια 

χρονότροπο 
1-100 μg/min 

Φαινυλεφρίνη 
Μέτρια αγγειοσυσπαστικό  

10-500 μg/Kg/min 

Βαζοπρεσίνη 
Ισχυρό αγγειοσυσπαστικό– όχι πρώτη εκλογή 

0.01-0.04 μg/Kg/min 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Αρτηριακή υπέρταση 

 Αιτία : Αύξηση SVR π.χ. υποθερμία, αγγειοσυσπαστικά, 
αύξηση συμπαθητικού τόνου 

 

 Θεραπεία : Αγγειοδιασταλτικά 

 Νιτροπρωσσικό νάτριο : προσοχή σε φαινόμενο υποκλοπής 
στα στεφανιαία και η τοξικότητα από κυανιδικά 

 Νικαρδιπίνη 

 Νιτρογλυκερίνη:σε ασθενείς με υψηλές πιέσεις πλήρωσης 
και ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου 

 Εσμολόλη: σε ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή παροχή και 
ταχυαρρυθμία 

 Διλτιαζέμη 

 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας (RV) 

 Κλινική εικόνα : ↓ CO, ↑ CVP, ↓ PCWP 

 

 Αίτια :  
 Προυπάρχουσα πνευμονική υπέρταση 

 Ανεπαρκή διεγχειρητική προστασία του μυοκαρδίου 

 Οξέωση 

 Υπερκαπνία 

 Δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας 

 Οξεία πνευμονική υπέρταση από αγγειοδραστικές ουσίες 
ή πρωταμίνη 

 Έμφραγμα RV 

 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας  

 Θεραπεία 

 

 Εισπνεόμενο ΝΟ      

 Ανάλογα των προσταγλανδινών 

  

 

 Δοβουταμίνη  

 Μιλρινόνη 

μείωση  PVR 

αυξάνουν τη 

συσπαστικότητα της RV 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Διαστολική δυσλειτουργία  

 Ορισμός : Μειωμένη διαστολική πλήρωση της 
αριστερής κοιλίας (LV) 

 
 Συχνότερα σε ηλικιωμένους και σε υπερτροφία της 

αριστερής κοιλίας -> επιδεινώνεται με την 
περιεγχειρητική ισχαιμία του μυοκαρδίου 

 

 Θεραπεία : 
 Επαρκές προφόρτιο 

 Υψηλές πιέσεις πλήρωσης της LV 

 Αποφυγή ταχυκαρδίας 

 Μιλρινόνη : ινότροπο χωρίς να προκαλεί αξιόλογη 
ταχυκαρδία  



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Περιεγχειρητικό έμφραγμα του μυοκαρδίου  

 Επίπτωση : 3-15%  

 

 Διάγνωση : 

 ↑ τροπονίνης σε τιμές τουλάχιστον πενταπλάσιες των 

φυσιολογικών 

 Νέα παθολογικά επάρματα Q ή πρωτοεμφανιζόμενο LBBB 

 Εμφάνιση νέων τμηματικών διαταραχών συσπαστικότητας 

 Απόφραξη στεφανιαίου μοσχεύματος ή γηγενούς αγγείου 

στη στεφανιογραφία 



Παράγοντες κινδύνου για ισχαιμία/έμφραγμα του 

μυοκαρδίου σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο και 

CABG 
 

Αυξημένα επίπεδα κατεχολαμινών - ταχυκαρδία 

Μεταβολές θερμοκρασίας, διαταραχές αερίων αίματος, άλγος 

Διαταραχές αιμόστασης – μείωση ινωδόλυσης 

Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας – κακή προστασία μυοκαρδίου 

Στεφανιαία έμβολα (αέρας, αθηρώματα) – σπασμός στεφανιαίων 

Ανεπαρκής επαναιμάτωση: μηχανική βλάβη μοσχευμάτων, απόφραξη 

μοσχεύματος, αναντιστοιχία διαμέτρου αναστομούμενων αγγείων, στένωση 

περιφερικότερα της θέσης αναστόμωσης του μοσχεύματος 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Περιεγχειρητικό έμφραγμα του μυοκαρδίου  

 Θεραπεία : 

 

 Χορήγηση αγγειοδιασταλτικών των στεφανιαίων αγγείων 

 Χορήγηση αντιαιμοπεταλιακών  

 Επαρκής αναλγησία 

 Αποφυγή υποξαιμίας - διόρθωση οξέωσης 

 Επί αιμοδυναμικής αστάθειας τοποθέτηση ενδοαορτικού 

ασκού  

 Τοποθέτηση stent ή αορτοστεφανιαία παράκαμψη 



 Ο ενδοαορτικός ασκός : ένα κυλινδρικό μπαλόνι 

το οποίο εισάγεται στην κατιούσα θωρακική αορτή δια 

της μηριαίας αρτηρίας. 

 Το εγγύς άκρο του πρέπει να βρίσκεται 1-2 εκ 

κάτωθεν του αορτικού κομβίου στην ακτινογραφία 

θώρακος. 

 Ο ασκός εκπτύσσεται με την έναρξη της διαστολής 

και παραμένει εκπτυγμένος  καθόλη τη διάρκειά της -> 

μείωση του έργου της καρδιάς και βελτίωση της 

διαστολικής άρδευσης των στεφανιαίων. 

 Απόλυτες αντενδείξεις : σοβαρή ανεπάρκεια της 

αορτής,  σοβαρή αθηρωμάτωση της κατιούσας 

θωρακικής αορτής, περιφερική αγγειοπάθεια. 





1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Αρρυθμίες 

Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες : 

 
  Κολπική μαρμαρυγή (AF) και κολπικός πτερυγισμός 

 

 Στο 30-50% των ασθενών μετά από χειρουργείο καρδιάς 

 

 Μειώνουν τη διαστολική πλήρωση της αριστερής κοιλίας -> 
μείωση κατά 15-25% της CO 

 

 Θεραπεία : 
 Σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς  -> φαρμακευτικός έλεγχος 

του ρυθμού π.χ εσμολόλη, διλτιαζέμη 

 

 Σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς ->  

      - φαρμακευτική ανάταξη με αμιοδαρόνη  

      - ηλεκτρική ανάταξη (στο 10% των ασθενών) 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Αρρυθμίες 

Κοιλιακές αρρυθμίες 

 

 Παράγοντες κινδύνου : ηλικία > 65, ΚΕ < 45%, παρουσία 
περιφερικής αγγειοπάθειας,  επείγουσα χειρουργική επέμβαση, ισχαιμία 
του μυοκαρδίου, ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

 

 Θεραπεία 
 Άσφυγμη κοιλιακή ταχυκαρδία (VT) 

 Κοιλιακή μαρμαρυγή (VF) 

 
 Βραδυαρρυθμία 

 Κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

Άμεση ηλεκτρική ανάταξη 

Ατροπίνη και/ή ισοπροτερενόλη και 

εμφύτευση προσωρινού βηματοδότη ή 

μόνιμου βηματοδότη σε εμμένων ΚΚΑ  



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Μηχανικές επιπλοκές.  

 
Καρδιακός επιπωματισμός 

 

 Στο 3-6%  

 

 Οδηγεί σε χαμηλή παροχή λόγω μειωμένης πλήρωσης των 
κοιλιών 

 

 Υψηλή υποψία : αιμοδυναμική αστάθεια με απότομη μείωση 
της παροχής από τους σωλήνες θωρακικής παροχέτευσης 

 

 Διάγνωση : διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς (ΤΕΕ) 

 

 Θεραπεία : χορήση υγρών και δοβουταμίνης  για τη διατήρηση 
της καρδιακής παροχής μέχρι την χειρουργική  παροχέτευση 
του αιματώματος 

 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Μηχανικές επιπλοκές 

Συστολική πρόσθια κίνηση της μιτροειδούς 

 
 Η πρόσθια γλωχίνα της μιτροειδούς μετατοπίζεται εντός του χώρου εξόδου της 

LV κατά την καρδιακή συστολή μειώνοντας τη ροή αίματος προς την αορτή 

 

 Στο 4-10 % των ασθενών που υποβάλλονται σε αντικατάσταση της μιτροειδούς 
βαλβίδας 

 

 Υψηλή υποψία : επιδεινούμενη υπόταση υπό αυξανόμενες δόσεις ινότροπων 

 

 Διάγνωση : ΤΕΕ 

 

  Θεραπεία : 

 Αύξηση του προφόρτιου 

 Αποφυγή ταχυκαρδίας  

 Χειρουργική επιδιόρθωση 



1. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 

    Ανακοπή 

 Αίτια : 
 Ισχαιμία του μυοκαρδίου 

 Ηλεκτρολυτικές διαταραχές 

 Βλάβη από το σύνδρομο ισχαιμίας- επαναιμάτωσης 

 Καρδιακός επιπωματισμός 

 Υπό τάση πνευμοθώρακας 

 Σοβαρή υποογκαιμία 

 

 Θεραπεία : 
 ΚΑΡΠΑ 

 Διόρθωση αναστρέψιμων εκλυτικών παραγόντων 

 Επαναδιάνοιξη της στερνοτομής -> παροχέτευση του 
περικαρδίου, απινίδωση (10-15 joule), εσωτερικές μαλάξεις, 
έλεγχος των στεφανιαίων μοσχευμάτων για ρήξη ή απόφραξη, 
επανατοποθέτηση των καλωδίων βηματοδότησης 





2. Επιπλοκές από τα αγγεία 

    Αγγειοπληγική καταπληξία 

 Αγγειοπαράλυση  : στο 25% των ασθενών μετά από CABG 

 

 Αγγειοπληγικό shock : στο 5-8% 

 

 Κλινική εικόνα :Σοβαρή αγγειοδιαστολή με ΜΑΠ< 60 mmΗg, φυσιολογικές 
πιέσεις πλήρωσης των καρδιακών κοιλοτήτων και υψηλό C.I > 3.5lt/min/m2 

 

 Αιτία : πιθανώς η παραγωγή ΝΟ, η ανεπάρκεια αργινίνης-βαζοπρεσίνης και η 
ενεργοποίηση του συστήματος των βραδυκινινών στα πλαίσια φλεγμονώδους 
αντιδρασης από την CPB 

 

 Θνητότητα : από 5-8% έως 25% σε ανθιστάμενη καταπληξία που διαρκεί > 48h  

 

 Θεραπεία : Αγγειοσυσπαστκά 

 Νορεπινεφρινη  (0,01-0,3γ/kg/min) / φενυλεφρίνη (40-60γ/min) 

 Βαζοπρεσσίνη (0,01-0,04 U/min ) / μπλε του μεθυλενίου (2mg/kg σε 20min) 



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό 

 

 Αίτια : 

 

 Κακή προεγχειρητική οξυγόνωση 

 Ενεργοποίηση- ενδοπνευμονική παγίδευση λευκοκυττάρων 

με απελευθέρωση μεσολαβητών της φλεγμονής 

 Το άλγος από την στερνοτομή -> μειωμένη δυνατότητα 

βαθειάς εισπνοής, βήχα και απόχρεμψης 

 Ανάπτυξη ατελεκτασίας-πνευμονίας, πλευριτικών συλλογών 

 Πνευμονικό οίδημα 



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό 

Rochelle Wynne. American Journal of Critical Care. 2004;13:384-393)  



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό 

    Ατελεκτασία και πλευριτική συλλογή  

 Επίπτωση : στο 63% των ασθενών 

 

 Αντιμετώπιση : 

 Εφαρμογή θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης (PEEP) 

 Χειρισμοί έκπτυξης των κυψελίδων (recruitment maneuvers) 

 Παροχέτευση των συλλογών 

 Επαρκής αναλγησία, βρογχοδιασταλτικά ,φυσιοθεραπεία  

 



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό          

Καρδιογενές πνευμονικό οίδημα 

 Αιτία : μειωμένη λειτουργία της LV 

 

 Θεραπεία : 

 Ινότροπα για βελτίωση της συσπαστικότητας του 

μυοκαρδίου 

  Αγγειοδιασταλτικά για τη μείωση του μεταφόρτιου 

 Διουρητικά 

 Μηχανική υποστήριξη της αριστερής κοιλίας (LVAD) 

 



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό 

    Πνευμοθώρακας 

 Επίπτωση : 0.7-1.7% 

 

 Αίτια : 

 Άμεσο τραύμα στον πνεύμονα 

 Αυτόματη ρήξη εμφυσηματικών φυσαλίδων 

 Βαρότραυμα 

 

 Θεραπεία : πνευμοθώρακας >20% απαιτεί άμεση 

τοποθετηση ΣΘΠ 



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό 

    Πνευμονία 

 Σε ποσοστό έως 22% 

 

 Προδιαθεσικοί παράγοντες :  

  Χρόνια πνευμονοπάθεια 

  Κάπνισμα  

  Αδυναμία επαρκούς απόχρεμψης  

  Εισρόφηση 

  Σακχαρώδης διαβήτης 

  Μεταγγίσεις 

  Προηγηθέν έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο  

  Αγωγή με ευρέος φάσματος αντιβιοτικά  

  Παρουσία ρινογαστρικού σωλήνα  

  Επαναδιασωλήνωση   

  Παρατεταμένος μηχανικός αερισμός 

 

 Θνητότητα  : έως 27% 

 

 Θεραπεία : υποστήριξη της οξυγόνωσης και  ανάλογη αντιβιοτική αγωγή 



3. Επιπλοκές από το αναπνευστικό  

    Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) 

 Ορισμός : Αναπνευστική δυσλειτουργία που συνοδεύεται από διάχυτα πνευμονικά 
διηθήματα, με PCWP < 18 mmHg και χαμηλή σχέση PaO2/FiO2(< 300) 

 

  < 2% των καρδιοχειρουργικών ασθενών. 

 

 Θνητότητα έως 50% 

 

 Αίτια : 
 Η επαγόμενη από την CPB φλεγμονώδης απάντηση 

 Η ενδοπνευμονική παγίδευση ενεργοποιημένων πολυμορφοπύρηνων 

 Στα πλαίσια του συνδρόμου ισχαιμίας-επαναιμάτωσης 

 

 Θεραπεία : 
 Μηχανικός αερισμός με χαμηλό Vt - Εφαρμογή PEEP 

 Χειρισμοί έκπτυξης πνευμόνων ( recruitment) 

 Aρνητικό ισοζύγιο υγρών 

 Χαμηλές δόσεις κορτιζόνης 

 Aντιβιοτική αγωγή 

 

 Διαφοροδιάγνωση από  την οξεία πνευμονική βλάβη από 
μετάγγιση (TRALI)!! 



4. Επιπλοκές από τους νεφρούς 

    Οξεία νεφρική βλάβη 

 Αύξηση της κρεατινίνης κατά 50% σε σχέση με την προεγχειρητική τιμή 

 

 Σε ποσοστό 30% των καρδιοχειρουργικών ασθενών (στο 1-5% απαιτείται 
αιμοκάθαρση) 

 

 Θνητότητα : 64%.  

 

 Παράγοντες κινδύνου :   

 Επηρεασμένη καρδιακή λειτουργία, 

 Περιεγχειρητική αιμοδυναμική αστάθεια,  

 Αθηροσκληρυντική νόσο των αγγείων, 

 Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία,  

 Μεγάλη διάρκεια της CPB και του χρόνου ισχαιμίας,  

 Χορήγηση ενδοφλεβίων σκιαγραφικών  

 Μεταγγίσεις 

 

 Αίτια  : αγγειοσύσπαση των νεφρικών αρτηριών, υποθερμία, απώλεια της 
σφύζουσας ροής κατά την CPB και αθηροεμβολική νόσος 

 





4. Επιπλοκές από τους νεφρούς 

    Οξεία νεφρική βλάβη 

 Θεραπεία : 
 Διατήρηση επαρκούς προφόρτιου 

 Αποφυγή νεφροτοξικών παραγόντων (αμινογλυκοσίδες, αΜΕΑ, 
ενδοφλέβια σκιαγραφικά, κολλοειδή διαλύματα) 

 Αιμοκάθαρση 

 Χορήγηση διουρητικών της αγκύλης, ντοπαμίνης και 
“νεφροπροστατευτικών” ουσιών π.χ Ν-ακετυλοκυστείνη δεν 
φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης ΟΝΒ. 

 
 Οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με πάλλουσα καρδιά ίσως 

μειώνουν τον κίνδυνο ΟΝΑ αλλά όχι τα ποσοστά των ασθενών 
που θα υποβληθούν σε αιμοκάθαρση 

 



5. Διαταραχές πήξης – Μετεγχειρητική           

αιμορραγία 

 Αίτια 

 
 Υποθερμία 

 Δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων  (προεγχειρητική χορήγηση 
αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων) 

 Δράση της μερικώς αναστραφείσας ηπαρίνης 

 Χαμηλό ινωδογόνο και  ινωδόλυση 

 Εξάντληση παραγόντων πήξης (αιμοαραίωσης από τη CPB)  

 Αρτηριακή υπέρταση  

 Κακή χειρουργική αιμόσταση  

 Μαζικές μεταγγίσεις με συμπυκνωμένα ερυθρά 



5. Διαταραχές πήξης – Μετεγχειρητική αιμορραγία 

 Θεραπεία 
 

 Χορήγηση φρέσκου κατεψυγμένου πλάσματος, 
κρυοκαθιζήματων, αιμοπεταλίων 

 

 Χορήγηση θειικής πρωταμίνης 

 

 Χειρουργική αντιμετώπιση (2-6%) όταν η παροχή 
απο τους θωρακικούς  σωλήνες είναι : 

    -> 500 κ.εκ την πρώτη ώρα 

    -> 400 κ.εκ/ ώρα για τις πρώτες 2 ώρες 

    -> 300 κ.εκ/ ώρα για  τις πρώτες 3 ώρες  

    -> 200 κ.εκ/ ώρα για 4 ώρες 



6. Μεταβολικές διαταραχές 

    Διαταραχές του καλίου 

 
Υπερκαλιαιμία 

 

 Αίτια 

 Καρδιοπληγία 

 Νεφρική δυσλειτουργία  

 Αιμόλυση RBC 

 

 Θεραπεία 

 Χορήγηση γλυκόζης και 
ινσουλίνης 

 Γλυκονικό ασβέστιο 

 Αιμοκάθαρση  

Υποκαλιαιμία 

 

 Αίτια 

 Έντονη διούρηση 

 Χορήγηση ινσουλίνης 

 Αλκάλωση 

 

 Θεραπεία 

 Ενδοφλέβια χορήγηση καλίου  

     ( κάθε 2 mEq χορηγούμενου 
καλίου αυξάνουν τα επίπεδα στο 
αίμα κατά περίπου 0.1mEq/lt) 

 



6. Μεταβολικές διαταραχές 

    Διαταραχές μαγνησίου 

 Κυρίως υπομαγνησιαιμία λόγω : 

  Αιμοαραίωση κατά τη διάρκεια της CPB 

 Αυξημένη απώλεια μέσω της διούρησης 

 

 Η αναπλήρωση Mg : 

 Μειώνει τον κίνδυνο κολπικής μαρμαρυγής και πτερυγισμού 

 Βελτιώνει τον όγκο παλμού και τον καρδιακό δείκτη 



6. Μεταβολικές διαταραχές 

     Υπογλυκαιμία 

 Αιτία : 

 ↑ επίπεδα κατεχολαμινών και κορτιζόλης (ορμόνες stress) 

 Αναστολή της έκκρισης ινσουλίνης 

 

 Συνέπειες : 

 Καθυστερεί την επούλωση του τραύματος 

 Προδιαθέτει σε λοιμώξεις  

 Επιδεινώνει την μεταβολική οξέωση 

 

 Αντιμετώπιση : 

 Χορήγηση ινσουλίνης : (Glu < 180 mg/dl για τις πρώτες 18-24h) 



7. Νευρολογικές επιπλοκές 

 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο / εγκεφαλική 

αιμορραγία 

 Επίπτωση : 1-8% 

 
Παράγοντες κινδύνου για νευρολογικές επιπλοκές 

1)Προχωρημένη ηλικία 

2) Αντικατάσταση βαλβίδας ή συνδυασμένη CABG/αντικατάσταση βαλβίδας 

3)Σακχαρώδης διαβήτης 

4) Προϋπάρχον νευρολογικό έλλειμμα 

5) Αυξημένος χρόνος ισχαιμίας 



7. Νευρολογικές επιπλοκές 

Guy M. McKhann et al, Stroke. 2006;37:562-571. 



7. Νευρολογικές επιπλοκές 

 Αίτια 
 Συστηματική υποάρδευση 

 Εμβολικά επεισόδια (αθηρωματικές πλάκες ,εμβολή αέρα, λίπους) 

 Υποξία  

 Εγκεφαλικό οίδημα 

 

 Κλινική υποψία: 
 Καθυστερημένη αφύπνιση 

 Παραλήρημα - Βυθιότητα  

 Παρουσία νευρογνωσιακών διαταραχών  

 

 Διάγνωση : CT εγκεφάλου 

 

 Θεραπεία : υποστηρικτική (προστασία του εγκεφάλου, χορήγηση 
αντιπηκτικών ή αντιαιμοπεταλιακών) 

 

 Θνητότητα : έως και 10%  



8. Επιπλοκές από το γαστρεντερικό 

 Επίπτωση :0,5%-1,5% 

 

 Κυριότερες επιπλοκές: 

 Αιμορραγία πεπτικού 

 Παραλυτικός ειλεός 

 Οξεία χολοκυστίτιδα 

 Οξεία παγκρεατίτιδα 

 Ισχαιμία - διάτρηση κοίλου σπλάγχνου 

 Ηπατική ανεπάρκεια 

 

 Αίτια : 

 Ιστική υποάρδευση  

 Περιφερικά έμβολα 

 

 Θεραπεία : χειρουργική / συντηρητική αντιμετώπιση 

 

 Θνητότητα : 11%-67% 



               Συμπεράσματα 

 

 Οι επεμβάσεις στα στεφανιαία αγγεία κ΄ 

βαλβίδες συνοδεύονται από σημαντικό 

ποσοστό μ/χ επιπλοκών 

 Η σωστή περιεγχειρητική αγωγή  και 

μετεγχειρητική παρακολούθηση 

μπορούν να μειώσουν τις μ/χ επιπλοκές 


