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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η βραδυκαρδία είναι μια γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια της ραχιαίας αναισθησίας 

(ΡΑ), που η κλινική της εκδήλωση είναι συνήθως ήπια και ανταποκρίνεται γρήγορα στη 

θεραπεία. Όμως, ασυστολία και καρδιακή ανακοπή (ΚΑ) επίσης μπορεί να συμβούν 

αιφνίδια και να οδηγήσουν σε σοβαρή νοσηρότητα ακόμα και στο θάνατο. 

Έτσι, μια όχι ιδιαίτερα σπάνια αλλά σίγουρα σοβαρή επιπλοκή που εμφανίζεται σε 

ασθενείς υπό ραχιαία αναισθησία, είναι η σοβαρή βραδυκαρδία ή ασυστολία. 

Αναδρομικές μελέτες έχουν δείξει ότι το ποσοστό εμφάνισης βραδυκαρδίας (ΚΣ< 50 

σφύξεις/λεπτό) κατά τη διάρκεια της ΡΑ είναι αρκετά υψηλό, της τάξης του 13%.1 Η 

επίπτωση της καρδιακής ανακοπής σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία 

αναφέρεται σε ποσοστό 6,2 ± 1,2 ανά 10.000 ΡΑ, με θανατηφόρο έκβαση στα 6 από τα 26 

περιστατικά.2 Παρόλο που η βραδυκαρδία θεωρείται μια τυπική καρδιαγγειακή 

απάντηση στη ραχιαία αναισθησία η εμφάνιση της κοιλιακής ασυστολίας αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας. Όλο και περισσότερες αναφορές περιστατικών δημοσιεύονται στη 

διεθνή βιβλιογραφία, κυρίως μετά τη δημοσίευση περιστατικών που αφορούσαν νέους 

ασθενείς που εκδήλωσαν σοβαρή βραδυκαρδία και ασυστολία μετά από ραχιαία 

αναισθησία και που τελικά είχαν κακή έκβαση.3 

 Η εμφάνιση σοβαρής βραδυκαρδίας είναι αποτέλεσμα μια σημαντικής μείωσης 

της φλεβικής επαναφοράς στην καρδιά, η οποία, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό του 

συμπαθητικού συστήματος, ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δράση του 

παρασυμπαθητικού συστήματος. Επίσης, η σημαντική μείωση της φλεβικής επαναφοράς 

προκαλεί την ενεργοποίηση τριών αντανακλαστικών, που μπορεί να οδηγήσουν σε 

καρδιαγγειακό collapse και συγκοπή. Το πρώτο αντανακλαστικό αφορά τα 

βηματοδοτικά κύτταρα της καρδιάς που βρίσκονται στο φλεβόκομβο. Η μείωση της 

φλεβικής επιστροφής προκαλεί μείωση της τάσης και κατ’ επέκταση μείωση της 

καρδιακής συχνότητας. Το δεύτερο αντανακλαστικό αφορά τους τασεοϋποδοχείς που 

βρίσκονται στο τοίχωμα του δεξιού κόλπου και τη συμβολή του κόλπου με την κοίλη 
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φλέβα και την κοιλία, όπου μια μείωση της φλεβικής επιστροφής θα προκαλέσει μείωση 

της διέγερσης των καρδιοεπιταχυντικών νεύρων και άρα βραδυκαρδία. Το τρίτο 

αντανακλαστικό είναι το Bezold-Jarish και αφορά τασεοϋποδοχείς στο τοίχωμα της 

αριστερής κοιλίας. Η αύξηση της συσταλτικότητας της αριστερής κοιλίας και της τάσης 

του τοιχώματος γίνεται αντιληπτή από τους τασεοϋποδοχείς ως αύξηση της τάσης με 

αποτέλεσμα βραδυκαρδία και αγγειοδιαστολή.4 

 Οι πιο σημαντικοί παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση σοβαρής 

βραδυκαρδίας είναι  η αρχική καρδιακή συχνότητα πριν τη ραχιαία αναισθησία κάτω 

από 50 σφύξεις/λεπτό, η κατάταξη Ι κατά ASA, δηλαδή νέοι ασθενείς που θεωρητικά 

έχουν πιο ισχυρό παρασυμπαθητικό τόνο, η θεραπεία με β-αδρενεργικούς αποκλειστές, 

η ηλικία κάτω των 50 ετών και οι ασθενείς με 1ου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό.5 

Για την αποφυγή της εμφάνισης σοβαρής βραδυκαρδίας, που σχετίζεται με τη 

ραχιαία αναισθησία, έχει χρησιμοποιηθεί προφυλακτικά η χορήγηση ατροπίνης. Επειδή 

πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση ασυστολίας κατά τη ραχιαία 

αναισθησία, ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση βραδυκαρδίας κατά τη 

ραχιαία αναισθησία θα πρέπει να επιλέγονται με προσοχή. Επίσης, σε ασθενείς με 

χαμηλή καρδιακή συχνότητα θα πρέπει να μην παραλείπεται η προενυδάτωσή τους 

πριν τη ραχιαία αναισθησία. Η αντιμετώπιση μιας αιφνίδιας βραδυκαρδίας κατά τη 

διάρκεια της ραχιαίας αναισθησίας περιλαμβάνει τη χορήγηση bolus υγρών και την 

τοποθέτηση του ασθενούς σε θέση trendelemburg. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό ή δεν 

αποδίδει, θα πρέπει να χορηγηθεί άμεσα ενδοφλέβια ατροπίνη (0,4 - 0,6mg), ή ένας 

αγγειοσυσπαστικός παράγοντας σε περίπτωση που η βραδυκαρδία συνυπάρχει με 

πτώση της αρτηριακής πίεσης. Η αντιμετώπιση της βραδυκαρδίας με ατροπίνη μπορεί 

να μειώσει τη νοσηρότητα της καρδιακής ανακοπής μετά από ραχιαία αναισθησία. Σε 

περίπτωση καρδιακής ανακοπής θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα και χωρίς 

καθυστέρηση καρδιακές συμπιέσεις με ταυτόχρονη χορήγηση αδρεναλίνης.3  

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα περιστατικά, παρά τη σωστή αντιμετώπιση μιας 

αιφνίδιας βραδυκαρδίας κατά τη ραχιαία αναισθησία, μπορεί να μην υπάρχει θετική 
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έκβαση των περιστατικών αυτών. Το ενδιαφέρον λοιπόν στις περιπτώσεις αυτές 

εντοπίζεται κυρίως στην πρόβλεψη των ασθενών εκείνων που είναι επιρρεπείς στην 

εκδήλωση σοβαρής βραδυκαρδίας. Διάφορες μελέτες ασχολούνται με την προγνωστική 

αξία της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας, κυρίως όμως με την προγνωστική 

της αξία στην υπόταση μετά από ραχιαία αναισθησία. Η ανάλυση του HRV είναι μια μη 

επεμβατική, έμμεση μέτρηση της ρύθμισης του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ). 

Οι μετρήσεις της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας χρησιμοποιείται ευρέως 

για τη μέτρηση των μεταβολών του ΑΝΣ. Η μέτρηση του HRV στο πεδίο των 

συχνοτήτων δίνει πληροφορίες περισσότερο για το βαθμό της αυτόνομης ρύθμισης 

παρά για το επίπεδο του τόνου του αυτόνομου.6-8 Γενικά, η ανάλυση στο πεδίο του 

χρόνου σχετίζεται υψηλά με το HF στοιχείο της φασματικής ανάλυσης.8 Το HF στοιχείο, 

αντανακλά κυρίως τη μέσω παρασυμπαθητικού αναπνευστική διαμόρφωση της 

φλεβοκομβικής αρρυθμίας (αναπνευστική φλεβοκομβική αρρυθμία).9,10 Πρόσφατες 

μελέτες έχουν δείξει ότι αυξημένος λόγος LF/HF μπορεί να διακρίνει τους ασθενείς 

εκείνους που είναι σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν υπόταση κατά τη ραχιαία 

αναισθησία σε καισαρική τομή ή σε προστατεκτομές ασθενών που κατατάσσονται κατά 

ASA στην κατηγορία Ι και ΙΙ.11,12 

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διασαφηνίσει κατά πόσο η ανάλυση του 

HRV προεγχειρητικά, μπορεί να προσδιορίσει ποιοι ασθενείς είναι επιρρεπείς στην 

εμφάνιση σοβαρής βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ, ώστε να μπορεί να γίνεται μια πιο σωστή 

επιλογή των ασθενών αυτών που θα υποβληθούν με ασφάλεια σε ραχιαία αναισθησία. 
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ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Η ραχιαία αναισθησία 112 χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή της από τον Bier το 

1898, εξακολουθεί να κατέχει μια ιδιαίτερη θέση στην αναισθησιολογική πρακτική. 

Παρόλο όμως που γενικά θεωρείται μια ασφαλής και εύκολη τεχνική, δεν στερείται 

επιπλοκών και ανεπιθύμητων δράσεων, όπως υπόταση, βραδυκαρδία, καρδιακή 

ασυστολία, νευρολογικές βλάβες κλπ.  

Ο νευρικός αποκλεισμός κατά τη ραχιαία αναισθησία οφείλεται στην αναστολή 

της μετάδοσης των νευρικών ώσεων στις νευρικές ίνες του υπαραχνοειδούς χώρου από 

τη δράση των τοπικών αναισθητικών. Τα διάφορα είδη των νευρικών ινών του 

υπαραχνοειδούς χώρου δεν αποκλείονται στον ίδιο βαθμό από πλευράς έντασης και 

διάρκειας από τα τοπικά αναισθητικά. Τη μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσιάζουν οι 

μικρότερες ίνες ,όπως είναι οι προγαγγλιονικές συμπαθητικές Β ίνες, ο αποκλεισμός των 

οποίων αποκτάει μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε άλλη φυσιολογική δράση της 

ραχιαίας αναισθησίας.13,14 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι φυσιολογικές επιπτώσεις της ραχιαίας αναισθησίας οφείλονται σχεδόν 

αποκλειστικά στον αποκλεισμό των προγαγγλιονικών συμπαθητικών Β ινών που 

βρίσκονται στον υπαραχνοειδή χώρο. Παρόλο που ο αποκλεισμός των αισθητικών και 

κινητικών ινών αποτελεί το βασικό κλινικό λόγο εφαρμογής της ΡΑ, ο συμπαθητικός 

αποκλεισμός είναι ύψιστης σημασίας από πλευράς φυσιολογίας. Το ύψος της διασποράς 

του τοπικού αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο καθορίζει το βαθμό που 

επηρεάζεται η λειτουργία του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Γενικά, όσο 

μεγαλύτερος είναι ο αισθητικός αποκλεισμός κατά τη ΡΑ, τόσο πιο εκτεταμένη είναι η 

συμπαθητική απονεύρωση που προκαλεί. Η σχέση αυτή δεν είναι γραμμική λόγω των 

ανατομικών και φαρμακολογικών ιδιαιτεροτήτων.4,11-14 Το επίπεδο της συμπαθητικής 
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απονεύρωσης δεν είναι απαραίτητο να ανταποκρίνεται στο επίπεδο της αισθητικής για 

δύο λόγους, που οφείλονται στη διαφορετική: 

1. ευαισθησία των νευρικών ινών στις διαφορετικές συγκεντρώσεις του τοπικού 

αναισθητικού στον υπαραχνοειδή χώρο, έτσι ώστε οι λεπτότερες 

προγαγγλιονικές συμπαθητικές ίνες είναι πιο ευαίσθητες στη δράση των 

τοπικών αναισθητικών 

2. συγκέντρωση  του  τοπικού  αναισθητικού ,  το  οποίο  αραιώνεται  από  

το  εγκεφαλονωτιαίο  υγρό  στον  υπαραχνοειδή χώρο  καθώς  

απομακρύνεται  από  το  σημείο  της  έγχυσης .  

Συνεπώς, οι λεπτότερες και άρα πιο ευαίσθητες προγαγγλιονικές συμπαθητικές 

ίνες Β, αποκλείονται σε υψηλότερα επίπεδα στον υπαραχνοειδή χώρο, όπου η 

πυκνότητα του τοπικού αναισθητικού είναι χαμηλότερη, από ό,τι οι ίνες του πόνου και 

της κίνησης.13,14 

Έτσι, το επίπεδο του συμπαθητικού αποκλεισμού επεκτείνεται 2 έως 6 νευροτόμια 

πάνω από αυτό του αισθητικού. Επίσης, ο συμπαθητικός αποκλεισμός είναι ο πρώτος 

που εγκαθίσταται μετά τη ΡΑ και ακολουθούν ο αισθητικός και ο κινητικός. Κατά τον 

ίδιο τρόπο και για τους ίδιους λόγους, κατά την αποδρομή της ΡΑ, ο συμπαθητικός 

αποκλεισμός παρατείνεται και μετά την επάνοδο των αισθητικών και κινητικών 

λειτουργιών. Γι’ αυτό, κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, ο κίνδυνος σοβαρών 

καρδιαγγειακών μεταβολών (π.χ. υπόταση) εξακολουθεί να υφίσταται ακόμα και αν έχει 

αποκατασταθεί η κινητική λειτουργία.13-15 

Οι συμπαθητικές προγαγγλιονικές ίνες ξεκινούν από νευρικά κύτταρα που 

εδράζονται στις διάμεσο - πλάγιες στήλες του νωτιαίου μυελού από το Θ1 μέχρι το Ο2 

νευροτόμιο. Οι νευράξονές τους διασχίζουν τον υπαραχνοειδή χώρο και διαπερνούν τη 

σκληρά μήνιγγα και τον επισκληρίδιο χώρο μέσα στις πρόσθιες νωτιαίες ρίζες και στη 

συνέχεια φθάνουν στα παρασπονδυλικά συμπαθητικά γάγγλια όπου μερικές μόνο 

σταματούν. Οι περισσότερες συμπαθητικές ίνες ανέρχονται ή κατέρχονται στη 

συμπαθητική αλυσίδα μέχρι και έξι νευροτόμια από το σημείο εξόδου από το 
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σπονδυλικό σωλήνα, πριν σχηματίσουν συνάψεις η καθεμία με μέχρι 22 

μεταγαγγλιονικές ίνες. Μερικές ίνες διέρχονται από τα παρασπονδυλικά γάγγλια και 

δημιουργούν συνάψεις με μεταγαγγλιονικές ίνες στα προσπονδυλικά γάγγλια. Οι 

συμπαθητικές δηλαδή ίνες δεν κατανέμονται σε καθορισμένες ζώνες, όπως οι αισθητικές 

ίνες. Γι’ αυτό ο αποκλεισμός μιας προγαγγλιονικής ίνας π.χ. στο Θ6 νευροτόμιο 

προκαλεί διάχυτη αντίδραση, που μπορεί να εκδηλωθεί στα αισθητικά δερμοτόμια που 

νευρώνονται από τις Θ3 μέχρι και Θ9 πρόσθιες ρίζες. Μερικές φορές είναι δυνατό κατά 

την αποδρομή της χαμηλής ραχιαίας αναισθησίας να παρέλθει ο συμπαθητικός 

αποκλεισμός πριν επανέλθει η αισθητική λειτουργία στα κάτω άκρα και το περίνεο. 

Αυτό συμβαίνει γιατί οι τελευταίες προγαγγλιονικές συμπαθητικές ίνες εξέρχονται από 

το Ο2 νευροτόμιο, όπου η πυκνότητα του τοπικού αναισθητικού κατά την αποδρομή της 

ραχιαίας αναισθησίας μπορεί να έχει μειωθεί τόσο ώστε να μην επηρεάζει πια τις 

συμπαθητικές ίνες. Αντίθετα, πιο περιφερικά, όπου δεν υπάρχουν συμπαθητικές ίνες, το 

φάρμακο μπορεί να βρίσκεται σε πυκνότητα αρκετή για τον αποκλεισμό των 

αισθητικών ινών.13-15 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Οι πιο σημαντικές επιδράσεις του συμπαθητικού αποκλεισμού, που προκαλεί η 

ραχιαία αναισθησία, είναι οι μεταβολές της καρδιαγγειακής λειτουργίας. Οι μεταβολές 

αυτές φαίνεται ότι είναι ανεξάρτητες από την απορρόφηση των τοπικών αναισθητικών, 

που εκχύνονται στον υπαραχνοειδή χώρο, από το αγγειακό δένδρο. 

Οι καρδιαγγειακές επιδράσεις της ΡΑ περιλαμβάνουν μείωση της αρτηριακής 

πίεσης (ΑΠ), της κεντρικής φλεβικής πίεσης με ελάχιστη μείωση της καρδιακής 

συχνότητας, του όγκου παλμού και της καρδιακής παροχής (ΚΠ) ακόμα και σε ασθενείς 

με επηρεασμένη συστολική λειτουργία της αριστερής κοιλίας.17,18 Η διατήρηση της ΚΠ
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επιτρέπει τη διατήρηση της παροχής οξυγόνου στα ζωτικά όργανα, όπως ο εγκέφαλος, 

όπως έχει αποδειχθεί από τη μη αλλαγή του κορεσμού οξυγόνου του σφαγιτιδικού 

βολβού.19 Η μείωση της συμπαθητικής δραστηριότητας και ο κινητικός αποκλεισμός 

επίσης προκαλούν μια μείωση της ολικής κατανάλωσης οξυγόνου, η οποία σχετίζεται με 

την έκταση της ΡΑ.20  

Υπόταση  

Η μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι η πιο συχνή άμεση επίδραση της ΡΑ. 

Προκαλείται από τον αποκλεισμό των συμπαθητικών ινών που μεταδίδουν κινητικές 

ώσεις στις λείες μυικές ίνες των περιφερικών αγγείων. Η μείωση των περιφερικών 

αντιστάσεων και της καρδιακής παροχής θεωρούνται υπεύθυνες για την μείωση της 

αρτηριακής πίεσης.4,16 Μετά από νευροαξονικό αποκλεισμό, ο συμπαθητικός 

αποκλεισμός που προκαλείται μειώνει τις περιφερικές αντιστάσεις κατά 15 - 18%, αφού 

η καρδιακή παροχή διατηρείται ακόμα και αν έχει συμβεί ολικός συμπαθητικός 

αποκλεισμός.21 Η μείωση της φλεβικής επιστροφής συμβαίνει εξαιτίας της 

επανακατανομής του όγκου αίματος κυρίως στη σπλαχνική κυκλοφορία και λιγότερο 

στα κάτω άκρα. Έτσι, ο αγγειοκινητικός τόνος επηρεάζει κυρίως τη φλεβική επιστροφή 

και κατ΄επέκταση την καρδιακή παροχή.17,18,22,23 Έχει αποδειχθεί ότι σε ηλικιωμένους 

ασθενείς με καρδιακή νόσο, η ΡΑ προκαλεί μείωση κατά 25% των περιφερικών 

αγγειακών αντιστάσεων και κατά 10% της καρδιακής παροχής.13 Οι Kety και συν, έχουν 

δείξει ότι όταν το επίπεδο της ΡΑ προκαλεί συμπαθητικό αποκλεισμό στο επίπεδο του 

Θ4, η μέση αρτηριακή πίεση μειώνεται κατά 32% σε φυσιολογικούς ασθενείς και κατά 

50% σε υπερτασικούς. Παρόλα αυτά, η εγκεφαλική αιματική ροή παρέμεινε αμετάβλητη 

στους φυσιολογικούς ασθενείς, ενώ μειώθηκε κατά 19% στους υπερτασικούς. Η μείωση 

της στεφανιαίας ροής είναι αντίστοιχη της μείωσης της αρτηριακής πίεσης.24 
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Βραδυκαρδία 

Μια χαρακτηριστική και εξίσου σημαντική με την υπόταση επίδραση της ΡΑ είναι 

η βραδυκαρδία. Ο αποκλεισμός των καρδιοεπιταχυντικών νεύρων, η ενεργοποίηση των 

τασεο-υποδοχέων του δεξιού κόλπου, καθώς και η μείωση της φλεβικής επιστροφής 

θεωρούνται υπεύθυνοι για την ανάπτυξη βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ. Οι συμπαθητικές 

ίνες του καρδιοεπιταχυντικού νεύρου ξεκινούν από τα ανώτερα τέσσερα θωρακικά 

νευροτόμια (Θ1 - Θ4). Οι ίνες αυτές αποκλείονται όταν το αισθητικό επίπεδο κατά τη ΡΑ 

φθάσει τουλάχιστον μέχρι το Θ6 ή Θ4 επίπεδο, οπότε επικρατεί η δράση του 

παρασυμπαθητικού συστήματος, με αποτέλεσμα η καρδιακή συχνότητα να 

επιβραδύνεται.4,13-16 

Η μείωση της φλεβικής επιστροφής στην καρδιά ίσως είναι ο σημαντικότερος 

παράγοντας πρόκλησης της βραδυκαρδίας, αφού προκαλεί μια παράδοξη ενίσχυση του 

τόνου του παρασυμπαθητικού συστήματος. Η σημαντική μείωση του προφορτίου δίνει 

το έναυσμα για την ενεργοποίηση τριών αντανακλαστικών που θα περιγραφούν 

αναλυτικά παρακάτω.  
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Η καρδιακή ανακοπή κατά τη ραχιαία αναισθησία χαρακτηρίζεται ως πολύ 

σπάνια ή μη αναμενόμενη. Σύμφωνα με τις δύο μεγαλύτερες προοπτικές μελέτες που 

πραγματοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί η συχνότητα εμφάνισης των διαφόρων 

επιπλοκών κατά τη ραχιαία αναισθησία, κατά τους Tarkkila και συν, ανέρχεται σε 2 ΚΑ 

σε 1.881 ασθενείς25 και κατά τους Auroy και συν σε 26 ανακοπές σε 40.640 ασθενείς.2 Με 

βάση αυτά τα δεδομένα η συνολική επίπτωση της καρδιακής ανακοπής κατά τη ραχιαία 

αναισθησία είναι 7 ανακοπές ανά 10.000 αναισθησίες, δηλαδή ποσοστό 0.07%.5 Μια 

ανασκόπηση των Geffin και Shapiro σε σύνολο 4.000 περιοχικών αναισθησιών ανέδειξε 

6 περιπτώσεις σοβαρής βραδυκαρδίας (20 - 40 σφύξεις/λεπτό) και 6 περιπτώσεις 

καρδιακής ανακοπής μετά τη ραχιαία αναισθησία, ποσοστό 0.15%.26 Η συχνότητα 

εμφάνισης ΚΑ από οποιαδήποτε άλλη αιτία σε ασθενείς που υποβάλλονται σε μη 

καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις με γενική αναισθησία ανέρχεται σε ποσοστό 0.03%.27 

Γίνεται αντιληπτό ότι το ποσοστό εμφάνισης ΚΑ κατά τη ραχιαία αναισθησία είναι 

πολύ υψηλότερο όταν συγκρίνεται με αυτό μετά από γενική αναισθησία, καθώς και από 

το ποσοστό εμφάνισης ΚΑ κατά την επισκληρίδιο αναισθησία, που ανέρχεται σε 

ποσοστό 0.01%.2 

Η ανάλυση κάποιων περιστατικών που εμφάνισαν καρδιακή ανακοπή μετά από 

ραχιαία αναισθησία από τους Caplan και συνεργάτες βρήκε 40% θνητότητα σε 14 

περιπτώσεις ΚΑ υγιών ασθενών που υποβλήθηκαν σε μικρής βαρύτητας χειρουργικές 

επεμβάσεις.3 Συγκρίσιμα ποσοστά παρουσιάζονται και σε μια μελέτη 20.000 

περιστατικών σε υγιείς ασθενείς.28 Είναι αξιοσημείωτο ότι οι μισοί από τους ασθενείς 

που εμφάνισαν ΚΑ ήταν νέοι κάτω των 30 ετών. Το γεγονός ότι οι περισσότερες από 

αυτές τις ΚΑ συνέβησαν σε υγιείς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε μικρής βαρύτητας 

χειρουργικές επεμβάσεις πιθανόν να σημαίνει ότι οι περισσότερες από αυτές μπορεί να 

είχαν αποφευχθεί.3 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ  

Υποαερισμός  

Οι Keean και Boyan29 μελέτησαν όλες τις δημοσιευμένες περιπτώσεις ΚΑ σε 

διάστημα 15 ετών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σχεδόν οι μισές σχετίζονταν με 

ανεπαρκή αερισμό, ενώ τα δύο τρίτα αυτών θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Επειδή 

το 80% των ασθενών που υπόκεινται σε ραχιαία αναισθησία λαμβάνουν κάποιου είδους 

ενδοφλέβια καταστολή, η καταστολή θα μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο στην 

εμφάνιση ΚΑ. Τα στοιχεία που στηρίζουν την αναπνευστικής αιτιολογίας ΚΑ είναι 

σποραδικά. Αισθητικό επίπεδο αναισθησίας πάνω από Θ4 δεν οδηγεί σε υποαερισμό, 

αλλά μπορεί να σχετίζεται με έναν ήπιο υπεραερισμό. Πριν την ευρεία χρήση του 

παλμικού οξυμέτρου στην αναισθησιολογία, ο ρόλος της υπερβολικής καταστολής στην 

εμφάνιση ΚΑ κατά τη ραχιαία αναισθησία ήταν σημαντικός. Πλέον είναι δύσκολο να 

υποστηρίξει κανείς ότι η υποξαιμία είναι ο παράγοντας που προκαλεί την ΚΑ, καθώς τη 

στιγμή της ανακοπής ο κορεσμός του οξυγόνου βρέθηκε σε αυτή την ανάλυση να 

κυμαίνεται μεταξύ 95% και 100%. Στην πραγματικότητα, καμία από τις προοπτικές 

μελέτες δεν κατάφερε να δείξει συσχέτιση της ενδοφλέβιας καταστολής με την ΚΑ κατά 

τη ραχιαία αναισθησία. Επομένως, είναι εμφανές ότι θα πρέπει να αναζητηθούν 

εναλλακτικοί μηχανισμοί. 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  δδεε  μμπποορρεείί  νναα  ααπποοκκλλεειισσθθεείί  ηη  ππιιθθααννόόττηητταα  ττηηςς  σσυυμμββοολλήήςς  ττηηςς  

ππρροοννάάρρκκωωσσηηςς  ήή  ττηηςς  εεφφ  κκαατταασσττοολλήήςς  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  αασσυυσσττοολλίίααςς  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  ττοο  λλόόγγοο  

εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  ηη  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  σσυυννεεχχώώςς  ττωωνν  ζζωωττιικκώώνν  σσηημμεείίωωνν  ττοουυ  αασσθθεεννοούύςς..  

Συμπαθητικός Αποκλεισμός  

Μελέτες σε υγιείς ασθενείς που εμφάνισαν βραδυκαρδία και ΚΑ σε συνθήκες που 

μιμούνταν τις επιδράσεις της ραχιαίας αναισθησίας στηρίζουν την πιθανή συσχέτιση 

αιμοδυναμικών αλλαγών και ΚΑ. Οι περισσότερες από αυτές τις επιδράσεις σχετίζονται 

με το συμπαθητικό αποκλεισμό κατά τη ραχιαία αναισθησία. Το επίπεδο του 
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συμπαθητικού αποκλεισμού κατά τη ΡΑ είναι συχνά 2 με 6 επίπεδα πιο ψηλά από τον 

αισθητικό αποκλεισμό. Οπότε ένας ασθενής με υψηλό αισθητικό επίπεδο Θ4 μπορεί να 

έχει πλήρη αποκλεισμό των καρδιοεπιταχυντικών ινών που προέρχονται από το Θ1 με 

Θ4 επίπεδο. Αποκλεισμός αυτών των ινών μπορεί να προκαλέσει βραδυαρρυθμίες.4,16 

Μείωση Φλεβικής Επαναφοράς  

Μια πιο σημαντική επίδραση του συμπαθητικού αποκλεισμού κατά τη ραχιαία και 

επισκληρίδιο αναισθησία είναι η σημαντική μείωση της φλεβικής επαναφοράς προς την 

καρδιά. Οι Baron και συνεργάτες βρήκαν ότι ο τόνος του παρασυμπαθητικού 

ενισχύεται κυρίως από τη μείωση της φλεβικής επαναφοράς.30 Οι συγγραφείς βρήκαν 

ότι η πίεση στο δεξιό κόλπο μειώθηκε κατά 36% μετά από μια χαμηλού επιπέδου ΡΑ 

(αισθητικό επίπεδο < Θ4) και κατά 53% μετά από υψηλότερα επίπεδα αποκλεισμού. Με 

το συνδυασμό της απώλειας υγρών, αυτές οι επιδράσεις γίνονται ακόμα πιο δραματικές. 

Η μείωση της κεντρικής φλεβικής πίεσης μετά από απώλεια 10 ml ολικού αίματος ανά 

Kg βάρους σώματος έχει βρεθεί να φθάνει μέχρι και 66% κατά τη ΡΑ.31 Μελέτες για τις 

αιμοδυναμικές επιδράσεις της βαθμιαίας υπογκαιμίας έχουν δείξει προοδευτική 

εκδήλωση συμπτωμάτων από το παρασυμπαθητικό που περιλαμβάνουν εφίδρωση, 

ναυτία και συγκοπή.32 Η προκαλούμενη συμπτωματολογία από τη μείωση της κεντρικής 

φλεβικής πίεσης είναι συγκρίσιμη με αυτήν που παρατηρείται κατά τη ΡΑ.31,33 Σε μια 

μελέτη, ένας από τους επτά υγιείς ασθενείς εκδήλωσε παρασυμπαθητικοτονία που 

κατέληξε σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.32 Σε μια άλλη μελέτη, δύο υγιείς εθελοντές 

εκδήλωσαν ανακοπή μετά από απώλεια 10 ml αίματος ανά Kg βάρους σώματος με 

αισθητικό επίπεδο Θ4 με Θ6 μετά από επισκληρίδιο.34 Οι δύο αυτές μελέτες σε 

συνδυασμό, αποδεικνύουν ότι η μείωση του προφορτίου προκαλεί δυνητικά, όχι μόνο 

συμπτώματα παρασυμπαθητικοτονίας, αλλά και ΚΑ. Οι Geffin και Shapiro αναφέρουν 

ότι σε 13 περιστατικά βραδυκαρδίας σε χρονική περίοδο 5 ετών, η προφυλακτική 

προενυδάτωση με 300-750 ml δεν ήταν συνήθης πρακτική.26 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  μμεειιωωμμέέννηη  φφλλεεββιικκήή  εεππιισσττρροοφφήή  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττοονν  ααπποοκκλλεειισσμμόό  

ττωωνν  σσυυμμππααθθηηττιικκώώνν  ννεευυρρώώννωωνν  ((ΘΘ11  --  ΘΘ44))  κκααιι  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  ππίίεεσσηηςς  ππλλήήρρωωσσηηςς  ττωωνν  
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κκααρρδδιιαακκώώνν  κκοοιιλλοοττήήττωωνν  εεππιιττεείίννοουυνν  ττηη  δδρράάσσηη  ττοουυ  ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  κκααιι  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  

αανντταανναακκλλαασσττιικκήή  ββρρααδδυυκκααρρδδίίαα..  ΑΑσσθθεεννεείίςς  μμεε  υυψψηηλλόό  ττόόννοο  ττοουυ  ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  μμπποορρεείί  

νναα  εείίννααιι  ππιιοο  εεππιιρρρρεεππεείίςς..3355  

Έκλυση Αντανακλαστικών 

Η μείωση του προφορτίου αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα πρόκλησης 

βραδυκαρδίας μέσω της έκλυσης τριών αντανακλαστικών.4 

Το πρώτο αντανακλαστικό αφορά τα βηματοδοτικά κύτταρα της καρδιάς που 

βρίσκονται στο φλεβόκομβο. Ο ρυθμός εκπόλωσης αυτών των κυττάρων είναι ανάλογος 

του βαθμού της τάσης που υφίστανται. Οπότε η μείωση της φλεβικής επιστροφής 

προκαλεί μείωση της τάσης και κατ’ επέκταση μείωση της καρδιακής συχνότητας.  

Το δεύτερο αντανακλαστικό αφορά τους τασεοϋποδοχείς που βρίσκονται στο 

τοίχωμα του δεξιού κόλπου και τη συμβολή του κόλπου με την κοίλη φλέβα και την 

κοιλία. Η διέγερση αυτών των υποδοχέων από μια αυξημένη φλεβική επιστροφή στέλνει 

προσαγωγά ερεθίσματα μέσω του πνευμονογαστρικού στο αγγειοκινητικό κέντρο. Το 

απαγωγό σκέλος μέσω των καρδιοεπιταχυντικών νεύρων θα οδηγήσει σε αύξηση της 

καρδιακής συχνότητας. Σε αυτό το αντανακλαστικό δεν υπάρχει παρασυμπαθητικό 

απαγωγό σκέλος, οπότε μια μείωση της φλεβικής επιστροφής θα προκαλέσει μείωση της 

διέγερσης των καρδιοεπιταχυντικών νεύρων και άρα βραδυκαρδία. 

Το τρίτο αντανακλαστικό είναι το Bezold-Jarish και αφορά τασεοϋποδοχείς στο 

τοίχωμα της αριστερής κοιλίας. Φυσιολογικά, το αντανακλαστικό αυτό είναι μια 

διαταραχή του φυσιολογικού αντιρροπιστικού μηχανισμού όπου η μείωση της φλεβικής 

επιστροφής προκαλεί ως απάντηση αγγειοδιαστολή και βραδυκαρδία αντί για 

αγγειοσύσπαση και ταχυκαρδία. Η πυροδότηση του αντανακλαστικού αυτού 

προκαλείται από τη μείωση του κεντρικού όγκου αίματος, οπότε μειώνεται ο όγκος στην 

αριστερή κοιλία και αυξάνεται η συσταλτικότητα της. Η αύξηση της συσταλτικότητας 

της αριστερής κοιλίας και της τάσης του τοιχώματος γίνεται αντιληπτή από τους 

τασεοϋποδοχείς ως αύξηση της τάσης, οπότε δίνεται σήμα στο αγγειοκινητικό κέντρο 
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μέσω του προσαγωγού σκέλους του πνευμονογαστρικού. Αυτό προκαλεί το συνδυασμό 

της αύξησης της εκφόρτισης του πνευμονογαστρικού με το απαγωγό σκέλος, με 

αποτέλεσμα βραδυκαρδία και μείωση της εκφόρτισης του απαγωγού σκέλους του 

συμπαθητικού στους νευρώνες του συμπαθητικού, που βρίσκονται στη θωρακοοσφυϊκή 

μοίρα του νωτιαίου μυελού με αποτέλεσμα αγγειοδιαστολή.36 

Παρασυμπαθητικοτονία  

Μεγάλου βαθμού παρασυμπαθητική δραστηριότητα μπορεί να συμβεί κατά τη 

διάρκεια της ραχιαίας αναισθησίας, οπότε ασθενείς με ισχυρό παρασυμπαθητικό τόνο 

στην ηρεμία, μπορεί να είναι αυξημένου κινδύνου κατά τη ΡΑ.37 Ο όρος βαγοτονία 

περιγράφει την κλινική κατάσταση της βραδυκαρδίας σε ηρεμία, του κολποκοιλιακού 

αποκλεισμού, ή του πλήρους κολποκοιλιακού διαχωρισμού, και αφορά το 7% του 

πληθυσμού.38 Σε αυτούς τους ασθενείς, καρδιακή ανακοπή μπορεί να συμβεί κατά τη 

διάρκεια ενεργειών που αυξάνουν τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού.26,37,38,39,40 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τον ασθενή 

αυξάνουν τον κίνδυνο της εμφάνισης ενός ισχυρού παρασυμπαθητικού που θα 

οδηγήσει σε βραδυκαρδία ή και ΚΑ κατά τη ραχιαία αναισθησία.  

Παρασυμπαθητικοτονικές αντιδράσεις έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν 

βραδυκαρδία και ασυστολία κατά τη ΡΑ. Τα βαγοτονικά επεισόδια συνήθως 

συμβαίνουν μετά από συναισθηματικό ή φυσικό stress. Βαγοτονικές εκδηλώσεις 

συνήθως περιλαμβάνουν ναυτία, εφίδρωση, ωχρότητα, βραδυκαρδία, υπόταση και 

συγκοπή. Οι βαγοτονικές αντιδράσεις που είναι αποτέλεσμα μη ισορροπίας 

συμπαθητικού παρασυμπαθητικού συμβαίνουν συχνότερα σε νέους, υγιείς και 

αθλητικούς ασθενείς. Είναι πιθανό λοιπόν, κάποιοι ασθενείς να είναι επιρρεπείς στην 

εκδήλωση βραδυκαρδίας κατά τη ραχιαία αναισθησία παρουσία επικράτησης του 

παρασυμπαθητικού και μειωμένων πιέσεων πλήρωσης των κοιλιών της καρδιάς.26 
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Διαταραχή της Ισορροπίας του ΑΝΣ 

Άλλος πιθανός μηχανισμός θεωρείται η διαταραχή της ισορροπίας του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της ΡΑ, όπως φαίνεται από 

κάποιες μελέτες της φασματικής ανάλυσης της μεταβλητότητας της καρδιακής 

συχνότητας και της αύξησης της δραστηριότητας των τασεοϋποδοχέων.41,42 

Θεωρητικά, η υπόταση της ραχιαίας θα πρέπει να προκαλέσει αντανακλαστική 

ταχυκαρδία μέσω των τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου και του αορτικού 

τόξου. Αυτό όμως δε συμβαίνει στην υψηλή ραχιαία, κατά πρώτο λόγο γιατί το 

απαγωγό σκέλος αυτού του αντανακλαστικού, που ξεκινάει από τα ανώτερα τέσσερα 

θωρακικά νευροτόμια, αποκλείεται κατά τη ραχιαία και κατά δεύτερο και κυριότερο 

λόγο γιατί η δραστηριότητα των τασεοϋποδοχέων των δεξιών κοιλοτήτων της καρδιάς 

υπερισχύει έναντι εκείνης των τασεοϋποδοχέων του καρωτιδικού κόλπου και του 

αορτικού τόξου.  

Επίσης, εάν υπάρχει αναστολή της συμπαθητικής δραστηριότητας, όπως λόγω της 

ΡΑ και συμβεί κάποιο βαγοτονικό επεισόδιο, τότε η ισορροπία συμπαθητικού 

παρασυμπαθητικού συστήματος διαταράσσεται ακόμα περισσότερο. Η επιπρόσθετη 

επικράτηση του παρασυμπαθητικού μπορεί να οδηγήσει σε βραδυκαρδία και ΚΑ.40 

Τέλος, σε προϋπάρχουσα διαταραχή της ισορροπίας του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος ή η δυσλειτουργία αυτού (σακχαρώδης διαβήτης, σύνδρομο επίκτητης 

ανοσολογικής ανεπάρκειας και η προχωρημένη ηλικία) μπορεί να αυξάνεται η 

πιθανότητα και τάση αυτών των ασθενών να εκδηλώσουν βραδυκαρδία ή ασυστολία.43  

Σχέση Βραδυκαρδίας και Αντανακλαστικού Bezold-Jarish  

Το αντανακλαστικό Bezold-Jarish είναι ένα καρδιοανασταλτικό 

αντανακλαστικό. Οι προσαγωγές ίνες των καρδιακών υποδοχέων που κατευθύνονται 

προς το πνευμονογαστρικό νεύρο, συνίσταται από δύο κυρίως τύπους ινών, από τις 

οποίες περίπου το 25% είναι εμμύελες και προέρχονται από το τοίχωμα του κόλπου και 

της συμβολής του κόλπου με την κοίλη φλέβα και το 75% είναι αμύελες και 
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κατανέμονται σε όλα τα τοιχώματα των καρδιακών κοιλοτήτων. Μελέτες σε 

πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το ανατανακλαστικό έχει αφετηρία τους καρδιακούς 

υποδοχείς και το προσαγωγό σκέλος του αποτελείται από αμύελες τύπου C 

παρασυμπαθητικές ίνες.44,45 Οι υποδοχείς στις καρδιακές κοιλότητες είναι μη 

ενθυλακωμένες τελικές ίνες των απαγωγών C ινών και αντιδρούν με διαφορετικό τρόπο 

σε μηχανικά (πίεση, ινοτροπισμός, όγκος) και χημικά ερεθίσματα. Το αντανακλαστικό 

αναστέλλει την αγγειοκινητική αντίδραση ανεξάρτητα από την τροποποίηση της 

καρδιακής συχνότητας. Πολλά δεδομένα συμφωνούν ότι το αντανακλαστικό Bezold-

Jarish μπορεί να τροποποιεί την αρτηριακή πίεση ανεξάρτητα από την καρδιακή 

συχνότητα. 

Η υπόταση που συνοδεύει την περιοχική αναισθησία είναι αποτέλεσμα του 

συμπαθητικού αποκλεισμού. Ο συμπαθητικός αποκλεισμός που προκαλείται από έναν 

κεντρικό νευραξονικό αποκλεισμό προκαλεί μείωση των συστηματικών αγγειακών 

αντιστάσεων, περιφερική αγγειοδιαστολή με ανακατανομή του κεντρικού όγκου 

αίματος στη σπλαχνική κυκλοφορία και στα κάτω άκρα,17,33,46 σε συνδυασμό με μια ήπια 

μείωση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου.47,48  

Η αιτιολογία της βραδυκαρδίας είναι λιγότερο ξεκάθαρη. Υπάρχουν κάποιες 

ενδείξεις από μελέτες της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας που υποστηρίζουν 

ότι υπάρχει επικράτηση του παρασυμπαθητικού κατά την περιοχική αναισθησία. Δεν 

υπάρχουν όμως ισχυρά δεδομένα που να υποστηρίζουν αυτή την άποψη. Είναι όμως 

πολύ πιθανό η βραδυκαρδία να σχετίζεται με το αντανακλαστικό Bezold-Jarish.49 

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η ενεργοποίηση των καρδιακών απαγωγών ινών μπορεί 

να βοηθούν στη διατήρηση του διαστολικού χρόνου πλήρωσης σε περίπτωση μειωμένης 

φλεβικής επιστροφής50 και ότι η βραδυκαρδία σχετίζεται με υπερηχογραφικές ενδείξεις 

των μικρότερων σε μέγεθος καρδιακών κοιλοτήτων.51 Αυτός ο μηχανισμός υπονοεί ότι η 

βραδυκαρδία και η υπόταση δε σχετίζονται πραγματικά με το αντανακλαστικό Bezold-

Jarish, αλλά με την υπόταση λόγο υποογκαιμίας (ανακατανομής), με αποτέλεσμα μια 

προστατευτική βραδυκαρδία που διαμεσολαβείται από τις καρδιοανασταλτικές 

απαγωγές ίνες.49  
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Το αντανακλαστικό Bezold-Jarish προκαλεί την τριάδα αγγειοδιαστολή, 

βραδυκαρδία και υπόταση και η βραδυκαρδία που προκαλείται μόνο από τις 

καρδιοανασταλτικές ίνες δεν είναι ισοδύναμο του αντανακλαστικού αυτού. Η 

εκδήλωση βραδυκαρδίας και υπότασης μπορεί να εμφανίζεται σαν συγκοπτικό 

επεισόδιο που προκαλείται από το αντανακλαστικό Bezold-Jarish, αλλά στην 

πραγματικότητα είναι αντιρροπιστικός μηχανισμός για κάποιες άλλες αιτίες 

περιφερικής αγγειοδιαστολής.49 

Συμπερασματικά, πολλές είναι οι ερμηνείες που έχουν προταθεί για την αιτία της 

βραδυκαρδίας από τη ραχιαία αναισθησία. Αυτές περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση 

των τασεοϋποδοχέων, την αιφνίδια τροποποίηση της ισορροπίας του αυτόνομου 

νευρικού συστήματος, την ενεργοποίηση του αντανακλαστικού τόξου των 

μυοκαρδιακών βηματοδοτικών κυττάρων, το αντανακλαστικό Bainbridge, την υποξία 

και αναπνευστική ανεπάρκεια, την ενεργοποίηση του καρδιο-ανασταλτικού 

αντανακλαστικού και το αντανακλαστικό Bezold-Jarish. Δεν είναι ξεκάθαρο εάν και 

κατά πόσο το αντανακλαστικό Bezold-Jarish έχει κάποιο ρόλο στην εκδήλωση της 

βραδυκαρδίας κατά την περιοχική αναισθησία. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΙΑΣ 

Σε μια προοπτική μελέτη 952 περιστατικών υπό ραχιαία αναισθησία, οι 

Carpenter και συνεργάτες αναφέρουν ότι εάν η αρχική καρδιακή συχνότητα πριν τη 

ραχιαία αναισθησία είναι κάτω από 50 σφύξεις/λεπτό, οκταπλασιάζεται η πιθανότητα 

να εμφανισθεί μέτρια βραδυκαρδία κατά τη ραχιαία αναισθησία.1 Τυπικά, οι νέοι 

ασθενείς έχουν πιο ισχυρό παρασυμπαθητικό τόνο, οπότε οι ασθενείς που 

κατατάσσονται ως ASA Ι, έχουν 5 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μέτριας 

βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ.1 Η θεραπεία με β-αδρενεργικούς αποκλειστές ή ένας 

αισθητικός αποκλεισμός πάνω από το Θ6 είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που 

συμβάλλουν στην εμφάνιση βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ. Άλλοι παράγοντες που 

αναφέρονται είναι η ηλικία κάτω των 50 ετών και οι ασθενείς με 1ου βαθμού 
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κολποκοιλιακό αποκλεισμό.5 Οι παράγοντες που έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση 

βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

ΠΠίίνναακκααςς  11..  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  κκιιννδδύύννοουυ  γγιιαα  εεμμφφάάννιισσηη  μμέέττρριιααςς  ββρρααδδυυκκααρρδδίίααςς    

((<<  5500  σσφφύύξξεειιςς//λλεεππττόό))  κκααττάά  ττηη  ΡΡΑΑ..  
 Αρχική καρδιακή συχνότητα < 60 σφύξεις/λεπτό 
 ASA Ι  
 Χρήση β-αδρενεργικών αποκλειστών 
 Αισθητικό επίπεδο > Θ6 
 Ηλικία < 50 ετών 
 Παράταση διαστήματος PR 

Αναφέρονται αναλυτικά οι πιο σημαντικές μελέτες που αφορούν την επίπτωση της 

βραδυκαρδίας μετά από ραχιαία αναισθησία. 

Carpenter	et	al.	Anesthesiology	1992	

Οι Carpenter και συνεργάτες,1 το 1992, μελέτησαν προοπτικά 952 ασθενείς για να 

προσδιορίσουν τη συχνότητα εμφάνισης της υπότασης που την όρισαν ως ΣΑΠ < 90 

mmHg, της βραδυκαρδίας που την όρισαν ως ΚΣ < 50 σφύξεις/λεπτό, της ναυτίας, του 

έμετου και των αρρυθμιών κατά τη διάρκεια της ραχιαίας αναισθησίας. Βρέθηκε ότι η 

υπόταση εμφανίσθηκε σε 314 ασθενείς (33%), βραδυκαρδία σε 125 (13%), η ναυτία σε 175 

(18%), ο έμετος σε 65 (7%) και η αρρυθμία σε 20 (2%). Οι παράγοντες που αύξησαν την 

πιθανότητα εμφάνισης υπότασης ήταν: 

 το αισθητικό επίπεδο > Θ5 (odds ratio 3.8, p < 0.001),  

 η ηλικία > 40 ετών (odds ratio 2.5, p < 0.001),  

 η αρχική συστολική πίεση < 120 mmHg (odds ratio 2.4, p < 0.001),  

 ο συνδυασμός ραχιαίας και γενικής αναισθησίας (odds ratio 1.9, p < 0.01),  

 το σημείο ραχιαίας παρακέντησης πάνω από Ο2-3 διάστημα (odds ratio 1.8, 
p < 0.001) και  

 η προσθήκη φαινυλεφρίνης στο τοπικό αναισθητικό. 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση βραδυκαρδίας ήταν 

 η αρχική καρδιακή συχνότητα <60 σφύξεις/λεπτό (odds ratio 4.9, 
p<0.001), 
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 η ταξινόμηση κατά ASA στην τάξη I σε αντίθεση με ΙΙΙ ή ΙV (3.5, p<0.001),  

 η θεραπεία με β-αδρενεργικούς αποκλειστές (2.9, p<0.001).  

Αντίθετα, το ύψος αποκλεισμού > Θ5 είχε τη μικρότερη συσχέτιση με την εμφάνιση 

βραδυκαρδίας (odds ratio 1.7, p < 0.02) και η υπόταση συνέβη 28 ± 34 λεπτά μετά τη 

ραχιαία. Μελέτες σε εθελοντές και χειρουργικούς ασθενείς έδειξαν ότι η πτώση της 

αρτηριακής πίεσης σημειώνεται 15 – 30 λεπτά μετά τη ραχιαία και η εκδήλωση της 

βραδυκαρδίας συνέβη μετά την υπόταση. 

Οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι η βραδυκαρδία είναι αποτέλεσμα του 

αποκλεισμού των καρδιοεπιταχυντικών νεύρων της καρδιάς και της μείωσης της 

φλεβικής επιστροφής στην καρδιά. Τα καρδιοεπιταχυντικά νεύρα ξεκινούν από τα 4 

πρώτα θωρακικά νευροτόμια, οπότε ένας συμπαθητικός αποκλεισμός στο ύψος του Θ1 

θα πρέπει να διακόπτει τελείως τη συμπαθητική νεύρωση στην καρδιά. Όμως τις 

περισσότερες φορές ο συμπαθητικός αποκλεισμός κατά τη ΡΑ σχετίζεται με περιφερική 

αγγειοδιαστολή και μείωση του προφορτίου. Η συχνή συνύπαρξη των δυο αυτών 

παραγόντων κάνει δύσκολο τον ποσοτικό προσδιορισμό της συμβολής τους. Η 

συμπαθητική απονεύρωση από μόνη της, παρουσία επαρκούς φλεβικής επαναφοράς, 

εκτιμάται ότι μειώνει την αρχική καρδιακή συχνότητα μόνο κατά 10%. Επομένως η 

μείωση του προφορτίου φαίνεται να παίζει το σημαντικότερο ρόλο και να είναι η 

σημαντικότερη αιτία των μεγάλων μειώσεων της καρδιακής συχνότητας.1 

Οι ασθενείς που είχαν αρχική καρδιακή συχνότητα λιγότερο από 60 σφύξεις/λεπτό 

είχαν πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ. 

Παρόμοια, οι ασθενείς που ελάμβαναν β-αδρενεργικούς αποκλειστές είχαν τρεις φορές 

μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης βραδυκαρδίας. Παρόλο που αυτές οι δυο 

παρατηρήσεις φαίνονται σχετικές, αν αφαιρεθούν από την ανάλυση οι ασθενείς που 

παίρνουν β-αποκλειστές, πάλι η αρχική καρδιακή συχνότητα σχετίζεται με μεγαλύτερη 

πιθανότητα εμφάνισης βραδυκαρδίας (6.5, p<0.001). Άρα η αρχική καρδιακή συχνότητα 

φαίνεται ότι παίζει πρωτεύοντα και καθοριστικό ρόλο.1 
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Οι ασθενείς που κατατάσσονται κατά ASA στην κατηγορία Ι είχαν πάνω από 

τριπλάσια πιθανότητα εμφάνισης βραδυκαρδίας σε σύγκριση με αυτούς που ήταν ASA 

ΙΙΙ ή ΙV. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του αυξημένου τόνου του παρασυμπαθητικού 

που συνήθως υπάρχει στα νέα και υγιή άτομα. 

Αντίθετα, το επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού αυξάνει την πιθανότητα της 

βραδυκαρδίας μόνο κατά 2 φορές. Έτσι, το ύψος του αισθητικού αποκλεισμού που 

παραδοσιακά θεωρείται παράγοντας κινδύνου, έχει την ασθενέστερη συσχέτιση με την 

ανάπτυξη της βραδυκαρδίας. Πιο συγκεκριμένα, οι ασθενείς που εκδήλωσαν σοβαρή 

βραδυκαρδία (< 30 σφύξεις/λεπτό) είχαν αισθητικό αποκλεισμό στο επίπεδο Θ4-Θ8. 

Συμπερασματικά, οι συγγραφείς καταλήγουν στο ότι οι πιο ισχυροί παράγοντες 

κινδύνου είναι η αρχική καρδιακή συχνότητα, οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές και η 

κατάταξη κατά ASA. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η ισσοροπία μεταξύ 

συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο 

στην τάση ανάπτυξης βραδυκαρδίας κατά τη ραχιαία αναισθησία. 

Caplan	et	al.	Anesthesiology	1988	

Κατά τη διερεύνηση κάποιων αναισθησιολογικών ατυχημάτων από την 

Αμερικανική Αναισθησιολογική Εταιρεία (υποθέσεις χωρίς το δικαίωμα αποζημίωσης) 

οι Caplan και συνεργάτες3 ξεχώρισαν 14 ασυνήθιστες περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής 

μετά από ραχιαία αναισθησία. Κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις κατέληξε σε θάνατο 

ή σοβαρή νευρολογική βλάβη. 

Οι 14 ασθενείς ήταν νέοι ηλικίας 36 ± 15 ετών και υγιείς (8 ήταν ASA Ι και 6 ήταν 

ASA ΙΙ-που έπασχαν από υπέρταση, καλά ελεγχόμενο ΣΔ, παχυσαρκία, κάπνισμα). Οι 

10 ασθενείς ήταν γυναίκες και οι 4 ήταν άνδρες. Οι 10 ασθενείς έλαβαν προνάρκωση, 

συνήθως ένα οπιοειδές, ένα αντιεμετικό και αντισιελογόνο. Τέσσερις ασθενείς δεν 

έλαβαν καθόλου προνάρκωση. Οι 9 ασθενείς υποβάλλονταν σε προγραμματισμένη 

επέμβαση και οι τέσσερις σε επείγουσα επέμβαση. Η παρακολούθηση των ασθενών έγινε 

με ΗΚΓ σε 13 περιπτώσεις, παρακολούθηση της ΑΠ σε 14 περιπτώσεις και προκάρδιο 

στηθοσκόπιο στις 6 περιπτώσεις. 
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Εκτός από τη ραχιαία αναισθησία, οι 12 ασθενείς έλαβαν και ενδοφλέβια 

καταστολή με οπιοειδή ή ενδοφλέβια αναισθητικά (διαζεπάμη, δροπεριδόλη, 

θειοπεντάλη). Οι 9 ασθενείς έλαβαν 2 ή περισσότερα από αυτά τα φάρμακα. Ο μέσος 

όρος της χρονικής στιγμής μεταξύ της τελευταίας δόσης των κατασταλτικών ή των 

οπιοειδών και της εμφάνισης καρδιοαναπνευστικής ανακοπής ήταν 12 ± 7 λεπτά (εύρος 

5 - 25 λεπτά). Έξι ασθενείς έλαβαν οξυγόνο πριν το επεισόδιο. 

Οι 13 ΚΑ συνέβησαν ενώ το χειρουργείο ήταν σε εξέλιξη. Μόνο μια συνέβη πριν 

την έναρξη της επέμβασης. Η αναισθησιολογική φροντίδα ήταν σε εξέλιξη για 36 ± 18 

λεπτά (εύρος 12 - 78 λεπτά) τη στιγμή της ΚΑ. Επίσης, τη στιγμή της ανακοπής, στα 8 

περιστατικά την επίβλεψη είχε ο αναισθησιολόγος, ενώ στα υπόλοιπα 5 ο νοσηλευτής 

αναισθησιολογικού και ήταν υπό την επίβλεψη αναισθησιολόγου που ήταν σε άλλο 

περιστατικό. 

Κάθε ανακοπή έγινε αντιληπτή με την εμφάνιση τουλάχιστον 2 κλινικών 

ενδείξεων, όπως η βραδυκαρδία, η υπόταση, η κυάνωση και η απώλεια των αισθήσεων. 

Η κυάνωση ανιχνεύτηκε πρώτη σε 5 περιστατικά από το χειρουργό και σε 3 περιστατικά 

από τον αναισθησιολόγο. 

Έξι ασθενείς δεν ανέκτησαν συνείδηση ποτέ και πέθαναν μέσα σε έξι μήνες στο 

νοσοκομείο. Τέσσερις ασθενείς δεν ανέκτησαν συνείδηση ποτέ, αλλά επέζησαν και 4 

ασθενείς ανέκτησαν συνείδηση. Από αυτούς, ο ένας χρειαζόταν φροντίδα για πάνω από 

3 έτη, οι άλλοι 4 γύρισαν σπίτι τους, αλλά χρειάζονται βοήθεια για την 

αυτοεξυπηρέτηση τους και 1 μπορεί και αυτοεξυπηρετείται, αλλά έχει διανοητική 

υστέρηση. 

Συμπερασματικά, από την ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων, οι συγγραφείς 

κατέληξαν στο ότι μάλλον η αναπνευστική καταστολή έπαιξε σημαντικό ρόλο 

τουλάχιστον στα μισά από αυτά τα περιστατικά. 

 Οι Coté και συνεργάτες απέδειξαν ότι ένα μέγιστο υποξικό γεγονός (SaO2 < 85% 

για >30 sec) μπορεί να συμβεί χωρίς ορατή κυάνωση ή φανερή αλλαγή στο 
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αναπνευστικό pattern. Επίσης, ο συνδυασμός ενός συμπαθητικού αποκλεισμού από μια 

υψηλή ΡΑ και η βαγολυτική δράση της φεντανύλης ή η α ανασταλτική δράση της 

δροπεριδόλης, μπορεί να ευθύνονται για την αιφνίδια εμφάνιση βραδυκαρδίας ή 

υπότασης αντίστοιχα.52  

Ο Greene δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η υποξία και η υπερκαπνία μπορεί να 

προκαλέσουν άμεση ή σημαντική αγγειοδιαστολή στα περιφερικά αγγεία, ενώ η 

κεντρική συμπαθητική διέγερση αναστέλλεται. Η αγγειοδιαστολή με τη σειρά της 

μπορεί να προκαλέσει μείωση της φλεβικής επαναφοράς και της κολπικής πλήρωσης. Η 

μειωμένη κολπική πλήρωση σε συνδυασμό με ένα ελεύθερο να δράσει 

παρασυμπαθητικό μπορεί να οδηγήσει σε βραδυκαρδία, υπόταση και τέλος καρδιακή 

ανακοπή.13 

Επίσης, ο συνδυασμός ενός υψηλού συμπαθητικού αποκλεισμού και 

αναπνευστικής ανεπάρκειας που προκαλεί υποξία και υπερκαπνία, μπορεί να 

οδήγησαν σε βραδυκαρδία και υπόταση με αποτέλεσμα την ΚΑ. Σημαντικά στοιχεία 

που συνέβαλλαν στην κακή πρόγνωση αυτών των περιστατικών ήταν η μη έγκαιρη 

ανίχνευση της ΚΑ, η έλλειψη παλμικού οξυμέτρου και η μη έγκαιρη χορήγηση της 

αδρεναλίνης όταν ανιχνεύτηκε η ΚΑ. Ο χρόνος από τη στιγμή που παρατηρήθηκε 

καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια μέχρι την πρώτη ένδειξη ανακοπής ήταν 1.6 ± 1.9 

λεπτά (0 - 5 λεπτά) και η χρονική περίοδος από τη στιγμή της πρώτης ένδειξης και της 

έναρξης καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης ήταν 1.6 ± 0.9 λεπτά (1 - 4 λεπτά). Η 

εφεδρίνη και η ατροπίνη δόθηκαν 2 λεπτά μετά την πρώτη ένδειξη ανακοπής και η 

αδρεναλίνη μετά από 5 λεπτά. Η φτωχή νευρολογική έκβαση των περιστατικών μπορεί 

να οφείλεται στο συμπαθητικό αποκλεισμό και την αυξημένη περιφερική αιματική ροή 

κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, που ουσιαστικά μείωναν την εγκεφαλική 

διήθηση. 

Συμπερασματικά, για τη διαχείριση των περιστατικών με ραχιαία αναισθησία οι 

συγγραφείς προτείνουν: 
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 παρακολούθηση με παλμικό οξύμετρο, ειδικά όταν έχουν δοθεί κατασταλτικά 
και οπιοειδή ή όταν η ικανότητα της επικοινωνίας του ασθενούς είναι 
επηρεασμένη  

 χορήγηση αδρεναλίνης σε περίπτωση βραδυκαρδίας και ειδικά όταν δεν 
υπάρχει ανταπόκριση στην εφεδρίνη και ατροπίνη 

 χορήγηση κανονικής δόσης αδρεναλίνης για την αντιμετώπιση της ΚΑ άμεσα 
με την αναγνώρισή της. 

Auroy	et	al.	Anesthesiology	1997	

Το 1997, οι Auroy και συνεργάτες,2 σε μια προοπτική μελέτη σχετικά με τις 

επιπλοκές της περιοχικής αναισθησίας, έστειλαν ερωτηματολόγια σε 4.927 

αναισθησιολόγους στη Γαλλία για να αναφέρουν όλες τις επιπλοκές των περιοχικών 

τεχνικών για μια περίοδο 5 μηνών. Ανταποκρίθηκαν οι 736 αναισθησιολόγοι και οι 

επιπλοκές αναφέρονται σε 40.640 ραχιαίες αναισθησίες, 30.413 επισκληρίδιες, 21.278 

περιφερικούς αποκλεισμούς νεύρων και 11.229 ενδοφλέβιες περιοχικές αναισθησίες. 

Αναφέρθηκαν 32 καρδιακές ανακοπές μετά από επισκληρίδιο και ραχιαία 

αναισθησία, από τις οποίες οι 7 απέβησαν μοιραίες. Από τις 26 ΚΑ που συνέβησαν μετά 

από ΡΑ, οι 6 ήταν θανατηφόρες. Το υψηλότερο ποσοστό ΚΑ κατά τη ΡΑ ήταν 

στατιστικά σημαντικό (6.4 ± 1.2 ανά 10.000 ασθενείς, p < 0.05) σε σχέση με το ποσοστό 

στις άλλες περιοχικές αναισθησίες. Από την ανάλυση αυτών των περιστατικών φάνηκε 

ότι παράγοντας κινδύνου για την εκδήλωση ΚΑ κατά τη ΡΑ ήταν η ηλικία και η 

ταξινόμηση κατά ASA. Ο μέσος όρος ηλικίας αυτών που επιβίωσαν ήταν 57 ± 20 έτη, 

ενώ αυτών που δεν επιβίωσαν ήταν 82 ± 7 έτη. Η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά 

σημαντική (p < 0.05). Παρόμοια, όσον αφορά την ταξινόμηση κατά ASA, 13 ασθενείς 

ASA I, εκδήλωσαν ΚΑ και επιβίωσαν όλοι, από τους  7 ασθενείς ASA II που εκδήλωσαν 

ΚΑ οι 2 απεβίωσαν, από τους ASA III οι 3 στους 5 απεβίωσαν και για τους ASA IV ένας 

εκδήλωσε ΚΑ και επέζησε.  

Δυο παράγοντες ήταν στατιστικά διαφορετικοί όσον αφορά την ΚΑ σε ασθενείς με 

ΡΑ, η χρονική περίοδος μεταξύ της έναρξης του συμπαθητικού αποκλεισμού και της 

εκδήλωσης της ΚΑ μεταξύ αυτών που δεν επιβιώσαν και αυτών που επιβίωσαν (42 ± 19 
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λεπτά vs 17 ± 16 λεπτά, αντίστοιχα, p < 0.05) και το πιο συχνό είδος επέμβασης αυτών 

που δεν επιβίωσαν σε σχέση με αυτούς που επιβίωσαν ήταν η ολική αρθροπλαστική 

ισχίου (5 στους 6 ανάμεσα στους μη επιβιώσαντες, και 2 στους 20 στους επιβιώσαντες, p 

< 0.05). Σε όλες τις ΚΑ προηγήθηκε βραδυκαρδία. Σε κανέναν ασθενή δεν είχε δοθεί 

ενδοφλέβια καταστολή κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ΚΚΑΑ  σσυυμμββααίίννεειι  ππιιοο  σσυυχχννάά  μμεεττάά  ααππόό  ρρααχχιιααίίαα  ααννααιισσθθηησσίίαα  σσεε  σσχχέέσσηη  

μμεε  άάλλλλεεςς  ππεερριιοοχχιικκέέςς  ααννααιισσθθηησσίίεεςς  κκααιι  οοιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκιιννδδύύννοουυ  ήήτταανν  ηη  ηηλλιικκίίαα  κκααιι  ηη  

ττααξξιιννόόμμηησσηη  κκααττάά  AASSAA..  

Lesser	et	al.	Anesthesiology	2003	

Σε μια άλλη αναδρομική μελέτη των Lesser και συνεργατών,53 εκτιμήθηκε ο 

ρόλος των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών και των διεγχειρητικών 

παραγόντων στην εμφάνιση, σοβαρότητα και εξέλιξη της βραδυκαρδίας κατά τη 

διάρκεια νευροαξονικής αναισθησίας. Οι συγγραφείς έλεγξαν την υπόθεση κατά πόσον 

η νεαρή ηλικία, οι άνδρες, οι β-αδρενεργικοί αποκλειστές, οι ασθενείς ASA I και II και η 

χαμηλή αρχική καρδιακή συχνότητα αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης βραδυκαρδίας 

κατά τη νευροαξονική αναισθησία. 

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποίησαν όλα τα αυτοματοποιημένα διαγράμματα 

αναισθησίας των τελευταίων 2 ετών που αφορούσαν ραχιαία ή επισκληρίδιο 

αναισθησία. Αποκλείσθηκαν τα μαιευτικά περιστατικά και οι ασθενείς ηλικίας <12 ετών. 

Η παρουσία βραδυκαρδίας ορίσθηκε ως η καρδιακή συχνότητα κάτω από 50 

σφύξεις/λεπτό για τουλάχιστον 4 διαδοχικές περιόδους των 15 - δευτερολέπτων. Για το 

σκοπό της ανάλυσης, ορίσθηκε ως σοβαρή βραδυκαρδία η ΚΣ κάτω από 40 σφύξεις, 

μέτρια κάτω από 50 σφύξεις και πάνω από 40 σφύξεις ανά λεπτό. 

Από τα 57.240 διαγράμματα αναισθησίας, τα 6.663 αφορούσαν ραχιαία και 

επισκληρίδιο αναισθησία (11.6%). Σε αυτά βρέθηκαν ότι υπήρξαν 667 περιστατικά με 

βραδυκαρδία, με επίπτωση 10.2% χωρίς κανένα θάνατο. Υπήρχαν 48 ασθενείς με αρχική 

καρδιακή συχνότητα μεταξύ 50 και 60 σφύξεων ανά λεπτό. Από αυτούς οι 43 συνέχισαν 

να έχουν ΚΣ > 40 σφύξεις/λεπτό κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, οπότε 
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και συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα των μη βραδύκαρδων. Οι υπόλοιποι 5 ασθενείς 

συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα των βραδύκαρδων, αφού η ΚΣ ήταν κάτω από 40 

σφύξεις κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Σε αυτούς τους 48 ασθενείς το 

14% ελάμβανε β-αποκλειστές. Η ραχιαία αναισθησία σχετίσθηκε με αυξημένη 

συχνότητα εμφάνισης βραδυκαρδίας (10.6%) σε σχέση με την επισκληρίδιο αναισθησία 

(9.1%). Σοβαρή βραδυκαρδία παρουσίασαν οι 46 από τους 677 ασθενείς (1%). 

Από τη μονομεταβλητή ανάλυση βρέθηκε ότι η χαμηλή αρχική καρδιακή 

συχνότητα αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρής βραδυκαρδίας κατά 16 φορές 

(OR, 16.0 95% CI, 8.0, 32.0) και της μέτριας βραδυκαρδίας κατά 18 φορές (OR, 18.3 95% 

CI, 14.3, 23.6). Ο κίνδυνος σοβαρής και μέτριας βραδυκαρδίας για τους άνδρες ήταν 

αυξημένος κατά 2 φορές (OR, 2.5 95% CI, 1.3, 4.7 και OR, 1.8 95% CI, 1.5, 2.1 αντίστοιχα). 

Η μέτρια βραδυκαρδία ήταν 50% υψηλότερη για ασθενείς ηλικίας κάτω των 37 ετών 

(OR, 1.5 95% CI, 1.2, 1.7). Η χρόνια λήψη β-αποκλειστών και α1-αποκλειστών 

διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης μέτριας βραδυκαρδίας (OR, 1.9 95% CI, 1.4, 2.5 και 

OR, 2.1 95% CI, 1.2, 3.6 αντίστοιχα). 

Στην τελική πολυπαραγοντική λογιστική παλινδρόμηση, η ΚΣ κάτω από 60 

σφύξεις/λεπτό (p ≤ 0.0001) και το ανδρικό φύλο (p ≤ 0.05) εξακολουθούν να αυξάνουν 

τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής βραδυκαρδίας. Ο κίνδυνος εμφάνισης μέτριας 

βραδυκαρδίας αυξάνεται στους ασθενείς με αρχική ΚΣ < 60 σφύξεις/λεπτό (OR, 16.2 

95% CI, 12.4, 22.0), στους άνδρες (OR, 1.4 95% CI, 1.2, 1.8), σε ηλικία < 37 ετών (OR, 14 

95% CI, 1.1, 1.7), σε μη επείγουσες καταστάσεις (OR, 1.7 95% CI, 1.2, 2.4), σε λήψη β-

αποκλειστών (OR, 1.6 95% CI, 1.1, 2.3) και όσο αυξανόταν η διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης (OR, 2.0 95% CI, 1.6, 2.4). Η διάρκεια της επέμβασης ήταν μεγαλύτερη σε 

αυτούς που παρουσίασαν βραδυκαρδία (130 ± 3 λεπτά) σε σχέση με αυτούς που δεν 

παρουσίασαν (131.5 ± 3.6 λεπτά) (p ≤ 0.0001). Δεν υπήρχε όμως στατιστική διαφορά 

μεταξύ αυτών που παρουσίασαν σοβαρή και μέτρια βραδυκαρδία. Στους ασθενείς που 

παρουσίασαν βραδυκαρδία η χαμηλότερη ΚΣ παρουσιάσθηκε σε 10 λεπτών περίοδο 

μεταξύ 55ου και 65ου λεπτού μετά την εισαγωγή στην αναισθησία. 
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Σε αντίθεση με τα ευρήματα των Carpenter και συνεργατών, η πολυπαραγοντική 

αυτή μελέτη δεν έδειξε κάποια διαφορά στην επίπτωση της βραδυκαρδίας μεταξύ των 

ASA I και II ασθενών με τους ASA ΙΙΙ και ΙV ασθενείς.  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  πποολλυυππααρρααγγοοννττιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  ααυυττήήςς  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  έέδδεειιξξεε  όόττιι  ηη  ΚΚΣΣ  <<  

6600  σσφφύύξξεειιςς//λλεεππττόό  κκααιι  ττοο  ααννδδρριικκόό  φφύύλλοο  ααπποοττεελλοούύνν  ππααρράάγγοοννττεεςς  κκιιννδδύύννοουυ  γγιιαα  ττηηνν  

εεκκδδήήλλωωσσηη  ΚΚΑΑ  κκααττάά  ττηη  ρρααχχιιααίίαα  ααννααιισσθθηησσίίαα..  

Kopp	et	al.	Anesthesia	Analgesia	2005	

Οι Kopp και συνεργάτες54 σε μια αναδρομική μελέτη εκτίμησαν την επίπτωση 

της ΚΑ καθώς και τη σχέση της προυπάρχουσας κατάστασης υγείας των ασθενών και 

των γεγονότων που συνέβησαν πριν την ΚΑ με την επιβίωση κατά την περιοχική 

αναισθησία. Η συνολική επίπτωση της ΚΑ ήταν 1.8 ανά 10.000 νευραξονικές 

αναισθησίες με το μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίζεται μετά από ΡΑ (2.9 ανά 10.000 

μετά από ΡΑ και 0.9 ανά 10.000 επισκληρίδιες αναισθησίες). Από αυτές τις ΚΑ, οι 4 

συνέβησαν σε ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 50 ετών, υγιείς που υπεβλήθησαν σε 

μικρής βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις και με αισθητικό επίπεδο πάνω από το Θ4. 

Οι 2 ασθενείς εμφάνισαν την ΚΑ μετά από ΡΑ και οι άλλοι 2 μετά από επισκληρίδιο 

αναισθησία. 

Μεμονωμένα	περιστατικά	ασθενών	

Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιευμένα περιστατικά ασθενών που περιγράφουν 

επεισόδια σοβαρής βραδυκαρδίας ή και ΚΑ μετά από ΡΑ από τα οποία αντλούμε 

πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για τους παράγοντες κινδύνου και το πιθανό 

μηχανισμό εκδήλωσης καρδιακής ανακοπής μετά από ραχιαία αναισθησία. 

Οι Geffin και Shapiro,26 το 1998 δημοσίευσαν μια σειρά από 13 περιστατικά που 

εκδήλωσαν σοβαρή βραδυκαρδία < 40 σφύξεις/λεπτό και ανακοπή κατά τη διάρκεια 

περιοχικής αναισθησίας σε διάστημα καταγραφής 5 ετών (4.000 περιοχικές 

αναισθησίες). 
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Από τα 13 αυτά περιστατικά τα 12 συνέβησαν κατά τη διάρκεια ραχιαίας 

αναισθησίας και το 1 μετά από επισκληρίδιο αναισθησία. Οι ασθενείς αυτοί ήταν 

ηλικίας 26 έως 76 ετών. Η αρχική καρδιακή συχνότητα κυμαινόταν από 52 έως 94 

σφύξεις/λεπτό. Δύο ασθενείς έπαιρναν β-αποκλειστές, ένας αναστολείς ασθεστίου και 

ένας και τα δύο. Ένας ασθενής είχε ιστορικό συγκοπτικού επεισοδίου. Σε 9 ασθενείς το 

επίπεδο της αναισθησίας ήταν από Θ5 έως Θ10 ενώ σε έναν ασθενή το επίπεδο του 

αισθητικού αποκλεισμού ήταν Θ3. Όλοι οι ασθενείς πριν την ΚΑ ήταν ξύπνιοι και 

εύκολα αφυπνίσιμοι, ανέπνεαν φυσιολογικά και ήταν αιμοδυναμικά σταθεροί. Η 

βραδυκαρδία ή η ασυστολία συνέβη 5 με 180 λεπτά μετά την έγχυση του τοπικού 

αναισθητικού. Η έναρξη της αρρυθμίας ήταν ξαφνική και εκτιμάται ότι είχε αναπτυχθεί 

3 λεπτά πριν ή και λιγότερο. Σε 7 ασθενείς συνέβη ασυστολία η οποία διήρκησε από 10 

δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά. Στους υπόλοιπους 6 ασθενείς, εκδηλώθηκε σοβαρή 

φλεβοκομβική βραδυκαρδία 20 με 40 σφύξεις/λεπτό, η οποία διήρκησε από 20 

δευτερόλεπτα έως 7 λεπτά. Σε όλους τους ασθενείς η θεραπεία ξεκίνησε άμεσα με την 

αναγνώριση του προβλήματος. Ατροπίνη έλαβαν όλοι εκτός από έναν ασθενείς, 

εφεδρίνη έλαβαν 5 ασθενείς, 4 έλαβαν αδρεναλίνη και 2 φαινυλεφρίνη. 

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση έγινε σε 6 ασθενείς. Φλεβοκομβικός ρυθμός με > 40 

σφύξεις/λεπτό επανεμφανίσθηκε σε όλους τους ασθενείς. Τρεις επεμβάσεις μετά το 

συμβάν αναβλήθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες πραγματοποιήθηκαν κανονικά χωρίς κάποιο 

άλλο πρόβλημα να εμφανισθεί στην πορεία. 

Οι συγγραφείς προτείνουν ως πιθανή αιτία των επεισοδίων αυτών κάποιο 

αντανακλαστικό λόγω της αιφνίδιας εμφάνισης αυτών, χωρίς να προηγηθεί κάποια 

αιμοδυναμική αστάθεια ή πτώση του κορεσμού, κι επειδή κάποια συσχετίσθηκαν με 

εκδήλωση φόβου ή έλξη του περιτοναίου.26  
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ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ααυυττήή  ηη  μμεελλέέττηη  έέδδεειιξξεε  όόττιι  μμιιαα  δδιιααττααρρααχχήή  ττηηςς  ιισσοορρρροοππίίααςς  ττοουυ  

ααυυττόόννοομμοουυ  ννεευυρριικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηηνν  εεππιικκρράάττηησσηη  ττοουυ  

ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  μμπποορρεείί  νναα  εεππιιττεείίννεειι  κκααιι  νναα  ππρροοδδιιααθθέέσσεειι  σσεε  ββρρααδδυυκκααρρδδίίαα  πποουυ  σσεε  

άάλλλλεεςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  νναα  ήήτταανν  κκααλλοοήήθθηηςς,,  ππρροοσσωωρριιννήή  κκααιι  ααππααρρααττήήρρηηττηη..  

Οι Sanders και Ferguson έδειξαν ότι η υπογκαιμία που δημιουργείται από την 

εφαρμογή αρνητικής πίεσης στο κατώτερο μέρος του σώματος του ανθρώπου μπορεί να 

οδηγήσει σε υπόταση και βραδυκαρδία.55 Η λίμναση του αίματος στο φλεβικό σκέλος 

από το συμπαθητικό αποκλεισμό και την αγγειοδιαστολή είναι κάτι που παρατηρείται 

στους ασθενείς υπό ραχιαία και επισκληρίδιο αναισθησία και μπορεί να είναι υπεύθυνη 

για αυτά τα επεισόδια βραδυκαρδίας και ασυστολίας που παρατηρούνται κατά τη 

ραχιαία αναισθησία.26 

Οι Jacobsen και συνεργάτες,51 μελέτησαν την επίδραση της επισκληριδίου 

αναισθησίας στη διάμετρο της αριστερής κοιλίας σε 8 εθελοντές. Δύο από αυτούς 

εκδήλωσαν βραδυκαρδία μετά από 25 λεπτά και όταν το επίπεδο αισθητικού 

αποκλεισμού ήταν στο Θ8 – Θ9. Αυτό σχετίστηκε με μια μείωση μέχρι και 22% της 

διαμέτρου της αριστερής κοιλίας. Και στις δύο περιπτώσεις η βραδυκαρδία ανατάχθηκε 

με ενδοφλέβια χορήγηση υγρών και την τοποθέτηση σε θέση trendelemburg. 

Οι Westone και Wong,35 το 1974 δημοσίευσαν ένα περιστατικό σχετικά με την 

εκδήλωση ασυστολίας 34 λεπτά μετά τη ραχιαία αναισθησία σε έναν άνδρα ηλικίας 29 

ετών χωρίς προβλήματα υγείας. Το αισθητικό επίπεδο ήταν στο Θ5 λίγο πριν την 

ασυστολία. Ο ασθενής είχε λάβει πριν την εισαγωγή στην αναισθησία, μορφίνη 8 mg, 

διαζεπάμη 10 mg και σκοπολαμίνη 0,2 mg ενδομυικά. Ο ασθενής μέσα σε διάστημα 30 

δευτερολέπτων και μετά από την εφαρμογή καρδιακών συμπιέσεων ανένηψε χωρίς 

κανένα περαιτέρω πρόβλημα. 

Το 1999 οι Thrush και Downs,40 ανέφεραν ένα περιστατικό βραδυκαρδίας που 

κατέληξε σε ασυστολία και αφορούσε γυναίκα 37 χρονών που υποβλήθηκε σε 

γυναικολογική επέμβαση υπό ΡΑ. Η  ασθενής ήταν υγιής και το μόνο που ανέφερε ήταν 

ότι λιποθυμούσε στη θέα της βελόνας. Δέκα λεπτά μετά τη ΡΑ, το επίπεδο αναισθησίας 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΝΣ & ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 37	

	

ήταν στο Θ4 και στα 20 λεπτά μετά από μια επώδυνη ενδοφλέβια έγχυση φαρμάκου, 

έχασε τις αισθήσεις της και εκδήλωσε βραδυκαρδία που κατέληξε σε ασυστολία. Μετά 

από 30 δευτερόλεπτα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης η ασθενής ανένηψε πλήρως, 

χωρίς κανένα νευρολογικό ή καρδιολογικό πρόβλημα.  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  οοιι  σσυυγγγγρρααφφεείίςς  ππρρόόττεειινναανν  ωωςς  ππιιθθααννοούύςς  μμηηχχααννιισσμμοούύςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς  

ττηηςς  αασσυυσσττοολλίίααςς  ττηηνν  υυπποοκκεείίμμεεννηη  ββααγγοοττοοννίίαα,,  ττοο  σσυυννδδυυαασσμμόό  ττηηςς  υυπποοκκεείίμμεεννηηςς  ββααγγοοττοοννίίααςς  

κκααιι  ττηηςς  δδιιααττααρρααχχήήςς  ττοουυ  ααυυττόόννοομμοουυ  λλόόγγωω  ττηηςς  ΡΡΑΑ  κκααιι  ττηη  ββααγγοοττοοννίίαα  λλόόγγωω  ττηηςς  δδιιααττααρρααχχήήςς  

ττοουυ  ααυυττόόννοομμοουυ..  ΤΤέέλλοοςς,,  κκααττααλλήήγγοουυνν  όόττιι  σσεε  ππεερριιππττώώσσεειιςς  αασσθθεεννώώνν  μμεε  ββααγγοοττοοννιικκάά  

εεππεειισσόόδδιιαα  υυππάάρρχχεειι  ααυυξξηημμέέννοοςς  κκίίννδδυυννοοςς  αασσυυσσττοολλίίααςς  κκααττάά  ττηη  ΡΡΑΑ  κκααιι  γγιι’’  ααυυττόό  σσυυσσττήήννοουυνν  

ττηηνν  ππρροοφφυυλλαακκττιικκήή  χχοορρήήγγηησσηη  ααττρροοππίίννηηςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοεεττοοιιμμαασσίίαα  γγιιαα  κκααρρδδιιοοππννεευυμμοοννιικκήή  

ααννααζζωωοογγόόννηησσηη..  

Οι Mackey και Carpenter,43 δημοσίευσαν μια σειρά από 3 περιστατικά που 

εκδήλωσαν ασυστολία κατά τη ΡΑ σε διάστημα 6 εβδομάδων (180 ΡΑ). Οι συγγραφείς 

αναφέρουν ότι η βραδυκαρδία κατά τη ΡΑ είναι αργή σε έναρξη, μέτριας σοβαρότητας 

και εύκολα αντιμετωπίσιμη. Η βραδυκαρδία κατά τη ΡΑ αποδίδεται σε απώλεια της 

καρδιακής συμπαθητικής νεύρωσης και σε μείωση της φλεβικής επιστροφής στην 

καρδιά.13 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  οοιι  σσυυγγγγρρααφφεείίςς  κκααττααλλήήγγοουυνν  σσττοο  όόττιι  ττοο  φφααιιννόόμμεεννοο  εείίννααιι  

πποολλυυππααρρααγγοοννττιικκόό..  

Οι Lovstad και συνεργάτες,56 δημοσίευσαν άλλα 5 περιστατικά σοβαρής 

βραδυκαρδίας (ένας ασθενής) και ασυστολίας (4 ασθενείς), υγιών ασθενών, ASA I-II, 

ηλικίας 35 έως 59 ετών. Ως πιθανο3ύς μηχανισμούς προτείνουν την ενεργοποίηση των 

αντανακλαστικών των μηχανοϋποδοχέων που βρίσκονται στο δεξιό κόλπο και κοιλία, 

της χαμηλής πίεσης των τασεοϋποδοχέων του δεξιού κόλπου και της κοίλης φλέβας, 

καθώς και του παράδοξου αντανακλαστικού των Bezold-Jarish. Το κοινό στοιχείο της 

απότομης αύξησης της παρασυμπαθητικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με τη μείωση 

της φλεβικής επιστροφής έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση σοβαρής βραδυκαρδίας και 

ασυστολίας.56 
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Οι αλλαγές στη θέση του σώματος μπορεί επίσης να προκαλέσουν επέκταση του 

συμπαθητικού αποκλεισμού, που σε συνδυασμό με την παρεμπόδιση της φλεβικής 

επιστροφής, έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση καρδιακών αντανακλαστικών.57--61 

Συμπερασματικά, οι παραπάνω περιπτώσεις ασθενών επιβεβαιώνουν ότι η 

εμφάνιση βραδυκαρδίας μετά από ΡΑ είναι αρκετά συχνή. 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HRV) 

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η καρδιακή συχνότητα δεν είναι αυστηρά ομαλή ή 

περιοδική. Σε υγιείς ο καρδιακός ρυθμός παρουσιάζει στιγμιαία μεταβλητότητα ακόμα 

και στην ηρεμία, η οποία αντιστοιχεί σε μεταβολές της χρονικής διάρκειας διαδοχικών 

κύκλων σε συνθήκες φλεβοκομβικού ρυθμού και είναι αποτέλεσμα μιας σύνθετης 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του φλεβοκόμβου και του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Το 

ισοζύγιο της δράσης των δύο σκελών του ΑΝΣ, δηλαδή του συμπαθητικού και του 

παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, μπορεί να εκτιμηθεί ποιοτικά με τη μέτρηση 

της φλεβοκομβικής συχνότητας σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και αντιπροσωπεύεται 

με τη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (Heart Rate Variability, HRV).  

Ο όρος μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας αναφέρεται στη μέτρηση των 

μεταβολών της χρονικής διάρκειας διαδοχικών καρδιακών κύκλων σε συνθήκες 

φλεβοκομβικού ρυθμού και αντανακλά το ισοζύγιο της δράσης του νευρογενούς τόνου 

του ΑΝΣ και του αδρενεργικού τόνου χυμικής προέλευσης.9 

Τα τελευταία χρόνια το HRV έχει γίνει αντικείμενο μελετών, αφού αποτελεί 

αναίμακτο προγνωστικό δείκτη σε ποικιλία καρδιολογικών νοσημάτων και διαταραχών 

του ΑΝΣ. Το ενδιαφέρον στην εκτίμηση του HRV στρέφεται στον ποσοστικό 

προσδιορισμό και στο σχετικό βαθμό συμμετοχής της δράσης των δύο σκελών του ΑΝΣ 

στην καρδιά. Ο ποσοτικός αυτός προσδιορισμός κατέστει δυνατός με τη βοήθεια της 

συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής καταγραφής. 

Η μέτρηση του HRV επιτυγχάνεται με δύο μεθόδους ανάλυσης των συνεχών 

μεταβολών των καρδιακών κύκλων, την ανάλυση στο πεδίο του χρόνου και την 

ανάλυση στο πεδίο των συχνοτήτων. Για την ανάλυση του HRV απαιτείται 

φλεβοκομβικός ρυθμός. Για την καταγραφή χρησιμοποιούνται καταγραφικά 

συστήματα Holter και κατάλληλα λογισμικά για την ανάλυση. Οι μετρήσεις 

περιλαμβάνουν μόνο τα φλεβοκομβικά διαστήματα, αποκλειόμενων των διαστημάτων 

που περιέχουν κοιλιακές και υπερκοιλιακές έκτακτες συστολές ή των διαδοχικών 
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κύκλων που διαφέρουν μεταξύ τους πάνω από 20% (εκσεσημασμένη αναπνευστική 

αρρυθμία).9 

HRV ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Οι μεταβολές στο διάστημα μεταξύ των καρδιακών σφύξεων υπόκεινται κυρίως 

στον έλεγχο της συνεχούς μεταβολής και αλληλεπίδρασης του συμπαθητικού και 

παρασυμπαθητικού συστήματος. Το ΑΝΣ ρυθμίζεται από τους τασεοϋποδοχείς, το 

αγγειοκινητικό κέντρο, το αναπνευστικό κέντρο, την αρτηριακή πίεση και τις 

αναπνευστικές κινήσεις. Έτσι το HRV αντανακλά την επίδραση του ΑΝΣ στην καρδιά, 

με αποτέλεσμα τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη μεταβολή από παλμό σε παλμό 

μέσω του φλεβόκομβου. Οι μετρήσεις του HRV στο πεδίο των συχνοτήτων δίνουν 

πληροφορίες περισσότερο για το βαθμό της αυτόνομης ρύθμισης παρά για το επίπεδο 

του τόνου του αυτόνομου.6-8  

Η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι ο καρδιακός ρυθμός που αποτελείται από 

μια χρονοσειρά διαδοχικών γεγονότων μπορεί να αναλυθεί σε έναν αριθμό 

ημιτονοειδών καμπύλων (αρμονικών), με διάφορα πλάτη και συχνότητες, αφού πρώτα 

υποβληθεί με μαθηματικό μετασχηματισμό σε φασματική ανάλυση. Η δράση των 

σκελών του ΑΝΣ προκαλεί συνεχείς κυκλικές μεταβολές της φλεβοκομβικής συχνότητας 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Για τον υπολογισμό της φασματικής ανάλυσης 

χρησιμοποιήθηκαν ο ταχύς μετασχηματισμός κατά Fourier (Fast Fourier 

Transformation, FFT) και η ανάλυση με τη μέθοδο της αυτοσυσχέτισης 

(autocorrelation).62 Χρησιμοποιείται συχνότερα η πρώτη, διότι είναι η απλούστερη. Με 

τη φασματική ανάλυση η εικόνα που προκύπτει εμφανίζεται είτε ως ανάλυση «πλάτους» 

(amplitude), δηλαδή του εύρους του φάσματος σε κάθε συχνότητα, είτε ως δυναμική 

φασματική ανάλυση (power spectral analysis) με βάση το τετράγωνο του πλάτους. Κατά 

το διαχωρισμό των συχνοτήτων των διαστημάτων RR προκύπτουν τρεις διακριτές 

κορυφές, οι πολύ χαμηλής συχνότητας μεταβολές (very low frequency, VLF) κάτω των 
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0.05 Hz, οι χαμηλής/μέσης συχνότητας (low frequency, LF) περί τα 0.15 Hz και οι 

υψηλής συχνότητας (high frequency, HF) περί τα 0.3 Hz.9 

Οι συχνότητες αυτές θεωρούνται γενικά ότι αντιστοιχούν σε διαφορετικά 

συστήματα που ρυθμίζουν την καρδιακή συχνότητα.  

High Frequency (HF) 

Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) προκαλεί μεταβολές που έχουν 

περιοδικότητα σε υψηλές συχνότητες (HF: 0.15-0.4 Hz).  

Γενικά, η ανάλυση στο πεδίο του χρόνου σχετίζεται σε σημαντικό βαθμό με το HF 

στοιχείο της φασματικής ανάλυσης.8 Το HF στοιχείο αντανακλά κυρίως, τη διαμέσου 

του παρασυμπαθητικού, αναπνευστική διαμόρφωση της φλεβοκομβικής αρρυθμίας 

(αναπνευστική φλεβοκομβική αρρυθμία) που πιστεύεται ότι προέρχεται από τον 

κεντρικό συνδυασμό των αναπνευστικών δονήσεων και των κέντρων του αυτόνομου 

στον προμήκη.9,10 Αυτή η αντίληψη υποστηρίζεται από προηγούμενες μελέτες που 

έδειξαν ότι η πυροδότηση των καρδιακών κινητικών νευρώνων του παρασυμπαθητικού 

καθορίζεται κεντρικά από τον αναπνευστικό κύκλο.63 Υπάρχει γενική ομολογία ότι η 

παρασυμπαθητική δραστηριότητα είναι ο κυριότερος ρυθμιστής του HF (από το ότι 

δίνοντας ατροπίνη ή με τη βαγοτομή εξαλειφόταν τελείως το HF στοιχείο).9 

Low Frequency (LF) 

Η νευρογενής αδρενεργική νεύρωση προκαλεί μεταβολές που συμβαίνουν σε 

χαμηλές συχνότητες (LF: 0.04-0.15 Hz). Αυτές συνδέονται κυρίως με μεταβολές της 

αρτηριακής πίεσης και των τασεοϋποδοχέων και επηρεάζονται και από τα δυο σκέλη 

του ΑΝΣ.  

Η φυσιολογική συσχέτιση του LF (0.04-0.15 Hz) δεν είναι ξεκάθαρη. Υπάρχουν 

μελέτες που δείχνουν ότι οι κανονικοποιημένες (ομαλοποιημένες) τιμές του LF 

καθορίζονται από το συμπαθητικό νευρικό σύστημα,64-66 και κάποιες άλλες που 

δείχνουν ότι καθορίζεται και από το συμπαθητικό και από το παρασυμπαθητικό.67-71  
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Οι Pagani και συνεργάτες,65 βρήκαν ότι το LF, το HF, και η μυϊκή συμπαθητική 

νευρική δραστηριότητα μεταβάλλονται ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια διαφορετικών 

επιπέδων του συμπαθητικού. Αυτό υποδηλώνει έναν κοινό κεντρικό μηχανισμό που 

ελέγχει το συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό σύστημα. Από την άλλη, υπάρχουν 

ενδείξεις ότι το LF στοιχείο της καρδιακής συχνότητας και η διακύμανση της 

αρτηριακής πίεσης ουσιαστικά επηρεάζονται από την ενίσχυση των 

τασεοϋποδοχέων.72,73 Αυτό υποστηρίζεται από το γεγονός ότι το LF μειώνεται με την 

καταστροφή των τασεοϋποδοχέων.73,74 

Very Low Frequency (VLF) 

Η αδρενεργική διέγερση χυμικής προέλευσης αντιστοιχεί σε κυκλικές μεταβολές 

σε πολύ χαμηλές συχνότητες (VLF: 0.003-0.04 Hz) και οφείλεται στον αειοκινητικό τόνο 

των μυών, στο σύστημα θερμορύθμισης και στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης. 

Επίσης, υπάρχουν και οι κυκλικές μεταβολές εξαιρετικά χαμηλών συχνοτήτων (ULF: ≤ 

0.003 Hz) των οποίων η φυσιολογική σημασία δεν έχει ξεκαθαρισθεί.9  

LF/HF Ratio 

Η φασματική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφές μεγάλης αλλά 

και μικρής διάρκειας. Οι δείκτες του HRV παρέχουν πληροφορίες κυρίως για τις 

μεταβολές του τόνου του ΑΝΣ, παρά για το επίπεδο της δραστηριότητας του ΑΝΣ. 

Τα τρία βασικά στοιχεία του φάσματος (LF, HF, και VLF) δεν είναι σταθερά και 

ποικίλουν ανάλογα με τον τόνο του αυτόνομου κάθε χρονική στιγμή. Έτσι, μπορεί να 

περιγραφούν και σε καταγραφές βραχείας διάρκειας 2 - 5 λεπτών. Το LF και HF 

μετρώνται και σε ομαλοποιημένες τιμές οι οποίες εκφράζουν τη σχετική τιμή κάθε 

στοιχείου σε αναλογία με τις ολικές συχνότητες (TF) μείον τις πολύ χαμηλές (VLF). Κατά 

αυτόν τον τρόπο δίνεται έμφαση στο ισοζύγιο της συμπεριφοράς των δύο σκελών του 

ΑΝΣ, χωρίς να επηρεάζεται από το TF. Με ανάλογο τρόπο χρησιμοποιείται και ο λόγος 

LF/HF ως δείκτης της ισορροπίας μεταξύ του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού 

νευρικού συστήματος ο οποίος παρέχει επιπρόσθετα στοιχεία, ιδιαίτερα σε συνδυασμό 
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με χειρισμούς που επιτείνουν τη δραστηριότητα του συμπαθητικού και 

παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος.9 

HRV ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ 

Υπάρχει μια συνεχής αύξηση των ενδείξεων για μια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των 

διαταραχών του ΑΝΣ και του αιφνίδιου θανάτου. Οι μετρήσεις της μεταβλητότητας της 

καρδιακής συχνότητας χρησιμοποιείται ευρέως για τη μέτρηση των μεταβολών του 

ΑΝΣ. Αρκετές μελέτες σε καρδιαγγειακούς ασθενείς έχουν δείξει ότι η μείωση του HRV, 

όπως και η δυσλειτουργία των τασεοϋποδοχέων, είναι οι πιο ισχυροί προγνωστικοί 

δείκτες για τον αιφνίδιο θάνατο σε σύγκριση με τους κλινικούς δείκτες, όπως το κλάσμα 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας.75-78  

Το ένα τρίτο περίπου του συνόλου των μετεγχειρητικών επιπλοκών και πάνω από 

τους μισούς μετεγχειρητικούς θανάτους οφείλονται σε καρδιαγγειακές επιπλοκές. 

Αρκετοί δείκτες κινδύνου έχουν προταθεί για την εκτίμηση της άμεσης, 

βραχυπρόθεσμης, περιεγχειρητικής έκβασης, αλλά όχι για την εκτίμηση της 

μακροπρόθεσμης έκβασης. Πρόσφατα μελέτες έχουν δείξει ότι η μείωση του HRV 

προεγχειρητικά μπορεί να προβλέψει τη μετεγχειρητική μακροπρόθεσμη θνητότητα. 

Περισσότερες μελέτες απαιτούνται στο χειρουργικό πληθυσμό για την εδραίωση της 

προγνωστικής αξίας του HRV για την εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και 

μακροπρόθεσμης μετεγχειρητικής έκβασης. 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι ένας αυξημένος λόγος LF/HF μπορεί να 

διακρίνει τους ασθενείς εκείνους που είναι σε αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν 

υπόταση κατά τη ραχιαία αναισθησία σε επεμβάσεις, όπως η καισαρική τομή και η 

προστατεκτομή ασθενών, που κατατάσσονται κατά ASA στην κατηγορία Ι και ΙΙ. Η 

ανάλυση της καμπύλης receiver operator characteristic curves (ROC), ανέδειξε 85% 

ευαισθησία και 85% ειδικότητα όταν λόγος LF/HF ήταν μεγαλύτερος από 2.5, για την 

πρόβλεψη της πτώσης της αρτηριακής πίεσης κατά 20% από την αρχική τιμή μετά από 

ραχιαία αναισθησία.11,12 



44	 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (HRV) 

	

	

HRV ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ  

Οι μελέτες που αφορούν την επίδραση της ραχιαίας αναισθησίας στο HRV 

δείχνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, που οφείλονται στο επίπεδο του αισθητικού 

αποκλεισμού.  

Χαμηλό επίπεδο αποκλεισμού 

Οι Marsch και συνεργάτες,79 έδειξαν μια μείωση των απόλυτων τιμών του HF και 

LF σε ηλικιωμένους ασθενείς για μέχρι και 5 ημέρες μετά από προγραμματισμένη 

επέμβαση αρθροπλαστικής ισχίου. Οι Tetzlaff και συνεργάτες,80 έδειξαν ότι δεν υπήρχε 

καμιά αλλαγή των LF και HF κατά τη διάρκεια χαμηλής ραχιαίας αναισθησίας σε 

προγραμματισμένες επεμβάσεις οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Οι Hanss και 

συνεργάτες,81 έδειξαν μείωση του LF και αύξηση του HF κατά τη ραχιαία αναισθησία με 

επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού το Θ8-9±2 σε ασθενείς ASA Ι-ΙΙ. Στη μελέτη αυτή 

ασθενείς με σημαντικά υψηλότερο λόγο LF/HF και χαμηλότερο HF από την αρχική 

τιμή εμφάνισαν σοβαρότερη υπόταση κατά τη ραχιαία αναισθησία. 

Υψηλό επίπεδο αποκλεισμού 

Οι Introna και συνεργάτες,82 μελέτησαν την επίδραση της ΡΑ στο συμπαθητικό 

και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα χρησιμοποιώντας έναν autoregressive 

αλγόριθμο για την ανάλυση του HRV. Ιδιαίτερα μελετήθηκε η συσχέτιση του 

συμπαθητικού αποκλεισμού με τον αισθητικό αποκλεισμό και την ύπαρξη αυξημένης 

παρασυμπαθητικής δραστηριότητας κατά τη ΡΑ. Η εξέλιξη του αποκλεισμού από το Θ5-

6, σε Θ3-4, και Θ1-2 δερμοτόμιο συσχετίσθηκε με τις αλλαγές στην ισχύ και τις συχνότητες 

των peaks μέσα στο φάσμα ισχύος του HRV. Το HRV αναλύθηκε σε 17 ασθενείς όταν ο 

αποκλεισμός έφτασε στο Θ3-4 δερμοτόμιο. Η σχέση του LF, HF κατά τη διάρκεια της 

περιόδου ελέγχου και της επέκτασης του αποκλεισμού, έδειξε ότι όταν ο αποκλεισμός 

έφτασε στο Θ3-4 δερμοτόμιο υπήρξε μείωση του LF και HF που δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική εκτός και αν εκφραζόταν με το ποσοστό της τιμής ελέγχου. Η μείωση της 
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τιμής του LF ήταν στατιστικά σημαντική όταν το επίπεδο ήταν στο Θ1-2 δερμοτόμιο. Ο 

λόγος LF/HF  δεν άλλαζε σημαντικά κατά την επέκταση του αποκλεισμού.  

Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η κεφαλική επέκταση του αποκλεισμού σε υψηλότερα 

δερμοτόμια συνοδεύεται από ποσοτική μείωση του HRV, όπως φαίνεται από τις αλλαγές 

της ισχύς όλων των στοιχείων μεταξύ 0.03 και 0.5 Hz στο φάσμα ισχύος του HRV. Στους 

ασθενείς εκείνους που ο αποκλεισμός ήταν επαρκής για την επέμβαση η μείωση του 

HRV ήταν σημαντική όταν ο αισθητικός αποκλεισμός ήταν στο Θ3-4 επίπεδο. Το HRV 

σχεδόν εξαλειφόταν όταν το επίπεδο έφτανε στο Θ1-2 δερμοτόμιο.  

Η μείωση του HRV που συμβαίνει είναι αποτέλεσμα του συμπαθητικού 

αποκλεισμού, όπως φαίνεται από την στατιστικά σημαντική μείωση του LF στο φάσμα 

ισχύος. Η μείωση της παρασυμπαθητικής δραστηριότητας, επίσης συμβάλλει στη μείωση 

του HRV και φαίνεται από τη μείωση του HF. Η μείωση της παρασυμπαθητικής 

δραστηριότητας κατά τη ΡΑ είναι αντανακλαστική λόγω μείωσης της συμπαθητικής 

δραστηριότητας και δεν οφείλεται σε άμεσο αποκλεισμό του πνευμονογαστρικού από τη 

ΡΑ.  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  σσττηη  μμεελλέέττηη  ααυυττήή  ααπποοδδεείίχχθθηηκκεε  όόττιι  οο  ααπποοκκλλεειισσμμόόςς  ττηηςς  κκααρρδδιιαακκήήςς  

σσυυμμππααθθηηττιικκήήςς  ννεεύύρρωωσσηηςς  σσεε  σσυυννδδυυαασσμμόό  μμεε  ττηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττηηςς  ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκήήςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  έέχχεειι  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  μμεείίωωσσηη  κκααιι  ττοουυ  LLFF  κκααιι  ττοουυ  HHFF..  ΑΑυυττόό  υυπποοσσττηηρρίίζζεειι  

ττηηνν  άάπποοψψηη  όόττιι  κκααιι  τταα  δδυυοο  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  HHRRVV  εεξξααρρττώώννττααιι  ααππόό  ττηηνν  ααλλλληηλλεεππίίδδρραασσηη  ττοουυ  

σσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  κκααιι  ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  ννεευυρριικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς..  

Οι Kawamoto και συνεργάτες,83 μελέτησαν την επίδραση της ΡΑ, με υπέρβαρο 

διάλυμα τοπικού αναισθητικού, στο ΑΝΣ αναλύοντας το φάσμα ισχύος του HRV. Το 

υψηλότερο επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού επιτεύχθηκε στα 15 λεπτά και ήταν στο Θ4 

(Θ2-Θ8) επίπεδο. Ο λογάριθμος του LF μειώθηκε στα 6 λεπτά και παρέμεινε έτσι και ο 

λογάριθμος του HF και του λόγου LF/HF αυξήθηκε μετά από 3-4 λεπτά και παρέμεινε 

αυξημένος κατά τη διάρκεια της μελέτης. Η αύξηση αυτή του λόγου ήταν εξαρτώμενη 

από το επίπεδο της αναισθησίας.  
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Ο λόγος για τον οποίο παρατηρείται αύξηση της παρασυμπαθητικής 

δραστηριότητας κατά τους συγγραφείς οφείλεται σε δυο λόγους: στη διαμέσου αερισμού 

αύξηση της παρασυμπαθητικής δραστηριότητας (ο αερισμός παρεμβάλλεται στη 

δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού μέσω αγγειοκινητικού κέντρου και 

διαμόρφωσης της δραστηριότητας του φλεβόκομβου) και στους αντανακλαστικούς 

μηχανισμούς του παρασυμπαθητικού στην καρδιά. 

ΗΗ  μμεελλέέττηη  λλοοιιππόόνν  έέδδεειιξξεε  όόττιι  ηη  ΡΡΑΑ  όόχχιι  μμόόννοο  μμεειιώώννεειι  ττηη  σσυυμμππααθθηηττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  

ττηηςς  κκααρρδδιιάάςς,,  ααλλλλάά  ααυυξξάάννεειι  ττοονν  ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκόό  ττόόννοο..  ΑΑυυττέέςς  οοιι  εεππιιδδρράάσσεειιςς  σσχχεεττιιζζόότταανν  

μμεε  ττοο  εεππίίππεεδδοο  ααιισσθθηηττιικκοούύ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ,,  ((ττοο  ΑΑΝΝΣΣ  γγιιννόότταανν  ππιιοο  ββααγγοοττοοννιικκόό  όόσσοο  

ααυυξξααννόότταανν  ππρροοςς  τταα  ππάάννωω  οο  ααπποοκκλλεειισσμμόόςς))  κκααιι  ήήτταανν  χχρροοννοοεεξξααρρττώώμμεεννεεςς..  ΗΗ  

χχρροοννοοεεξξααρρττώώμμεεννηη  κκεεφφααλλιικκήή  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  σσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ  ((22--66  δδεερρμμοοττόόμμιιαα  

ππάάννωω  ααππόό  ττοονν  ααιισσθθηηττιικκόό  ααπποοκκλλεειισσμμόό))  ππρροοκκααλλεείί  ττοονν  ααπποοκκλλεειισσμμόό  ττωωνν  ππρροογγααγγγγλλιιοοννιικκώώνν  

σσυυμμππααθθηηττιικκώώνν  κκααρρδδιιοοεεππιιττααχχυυννττιικκώώνν  ννεεύύρρωωνν  ((ΘΘ11--44))..    

Οι Hanss και συνεργάτες,81 το 2007 δημοσίευσαν μια επίσης μελέτη σχετικά με τις 

αλλαγές των παραμέτρων του HRV μετά από τη ΡΑ. Το HRV μελετήθηκε σε 100  έγκυες 

γυναίκες που θα υποβάλλονταν σε καισαρική τομή υπό ΡΑ (αισθητικό επίπεδο Θ3-4) . 

Βρήκαν λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της ΡΑ, ο λόγος LF/HF και το LF μειώνονται και 

άρα μπορεί να αντανακλούν τη μείωση της συμπαθητικής δραστηριότητας, ενώ το HF 

αυξάνεται λόγω του ότι αντανακλά την παρασυμπαθητική δραστηριότητα.  

Η μείωση του λόγου LF/HF και του LF σχετιζόταν σημαντικά με τη μείωση της 

αρτηριακής πίεσης. Η υπόταση λοιπόν, που είναι ένα κλινικό σημείο της συμπαθόλυσης 

λόγω της ΡΑ, σχετίζεται σημαντικά με τις παραμέτρους του HRV. Έτσι, όσο πιο έντονες 

είναι οι αλλαγές των παραμέτρων του HRV, τόσο πιο μεγάλη ήταν η πτώση της 

αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της ΡΑ.  

Αυτά τα ευρήματα, αναδεικνύουν την αναστολή των συμπαθητικών 

προγαγγλιονικών ινών ως αποτέλεσμα της ΡΑ μέσω της ανάλυσης του HRV. Η 

αναστολή των προγαγγλιονικών συμπαθητικών ινών και η αναστολή της συμπαθητικής 

νεύρωσης της καρδιάς σχετίζεται με τη μείωση του λόγου LF/HF και του LF εάν αυτά 
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ήταν αυξημένα πριν τη ΡΑ. Παρόλο που υπάρχει ακόμα αμφιβολία για το λόγο LF/HF 

και το LF, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για το HF που αποτελεί δείκτη της 

δραστηριότητας του παρασυμπαθητικού και αυξάνεται κατά τη διάρκεια της ΡΑ.  

ΗΗ  ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  δδεενν  εεππηηρρεεάάζζεεττααιι  άάμμεεσσαα  ααππόό  ττηη  ΡΡΑΑ,,  μμάάλλλλοονν  

σσυυμμββααίίννεειι  μμιιαα  μμεεττααββοολλήή  ττηηςς  ρρύύθθμμιισσηηςς  ττηηςς  ιισσοορρρροοππίίααςς  ττοουυ  ΑΑΝΝΣΣ  μμεε  εεππιικκρράάττηησσηη  ττηηςς  

ππααρραασσυυμμππααθθηηττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  λλόόγγοο  ττηηςς  μμεειιωωμμέέννηηςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  

σσυυμμππααθθηηττιικκοούύ  σσυυσσττήήμμααττοοςς..  

HRV ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν μελέτες που να αξιολογούν την προγνωστική αξία του 

HRV στους ασθενείς που είναι επιρρεπείς να εμφανίσουν βραδυκαρδία κατά τη ΡΑ. Οι 

μόνες μελέτες που έχουν εκτιμήσει τον προγνωστικό ρόλο του HRV στη ΡΑ είναι αυτές 

για την εμφάνιση της υπότασης.  

 Οι Hanss και συνεργάτες από το 2005,11,12,81,85 είναι αυτοί που ασχολήθηκαν 

εκτενώς με την προγνωστική αξία του HRV για τη σοβαρή υπόταση κατά τη ΡΑ για 

επεμβάσεις καισαρικής τομής και προστατεκτομής. Στην πρώτη μελέτη που αναφέρεται 

σε καισαρικές τομές, μελέτήθηκε αναδρομικά η σχέση του HRV και της σοβαρότητας της 

υπότασης  που εμφάνισαν οι ασθενείς μετά τη ΡΑ, και έγινε προοπτική ανάλυση του 

HRV με σκοπό να διερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να προβλέψει τους ασθενείς εκείνους 

που θα παρουσιάσουν υπόταση κατά τη ΡΑ και να διακρίνει τους ασθενείς που η 

προενυδάτωση θα  ήταν ευεργετική γι αυτούς. 

Τα αποτελέσματα από την αναδρομική μελέτη έδειξαν ότι ένας χαμηλός λόγος 

LF/HF υποδείκνυε χαμηλό κίνδυνο εμφάνισης της υπότασης κατά τη ΡΑ στις έγκυες. 

Διαφορές δεν υπήρχαν μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τα LF/HF, LF και HF πριν το 

χειρουργείο. Ο λόγος διέφερε σημαντικά την ημέρα του χειρουργείου και πριν την 

προενυδάτωση μεταξύ των ομάδων με τη μέτρια (ΣΑΠ = 80 - 100 mmHg) και σοβαρή 

(ΣΑΠ < 80 mmHg) υπόταση και την ήπια (ΣΑΠ > 100 mmHg). Μετά την προενυδάτωση 
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ο λόγος δεν άλλαξε στην ομάδα της ήπιας και σοβαρής υπότασης με υψηλότερες όμως 

τιμές στην ομάδα της σοβαρής υπότασης. Ο λόγος στην ομάδα της μέτριας υπότασης 

μειώθηκε σημαντικά. Η προενυδάτωση λοιπόν, οδήγησε σε μια σημαντική μείωση της 

συμπαθητικής δραστηριότητας στην ομάδα της μέτριας υπότασης. Οπότε οι ασθενείς της 

ομάδας με τη μέτρια υπόταση είχαν υψηλότερη συμπαθητική δραστηριότητα πριν το 

χειρουργείο, η οποία μειώθηκε σημαντικά μετά την προενυδάτωση. Η σοβαρή υπόταση 

μετά τη ΡΑ σχετίσθηκε με υψηλή συμπαθητική δραστηριότητα πριν την αναισθησία, η 

οποία όμως δεν μειώθηκε σημαντικά μετά την προενυδάτωση. Το γεγονός ότι κάποιοι 

ασθενείς, όπως αυτοί της ομάδας της σοβαρής υπότασης, δεν ωφελήθηκαν από την 

προενυδάτωση ίσως εξηγείται από το γεγονός ότι μάλλον χρειαζόταν πιο επιθετική 

χορήγηση υγρών ή αγγειοσυσπαστικών πριν το χειρουργείο και επειδή ήταν ανεπαρκής 

η χορήγηση υγρών γι’ αυτό και δεν μειώθηκε η συμπαθητική δραστηριότητα σε αυτή 

την ομάδα. 11 

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  τταα  ααπποοττεελλέέσσμμαατταα  ττηηςς  μμεελλέέττηηςς  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  υυππάάρρχχεειι  σσυυσσχχέέττιισσηη  

μμεεττααξξύύ  ααυυξξηημμέέννηηςς  σσυυμμππααθθηηττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  κκααιι  υυππόότταασσηηςς  ((όόσσοο  ααυυξξηημμέέννοοςς  εείίννααιι  οο  

λλόόγγοοςς  ττόόσσοο  ππιιοο  ππιιθθααννήή  εείίννααιι  ηη  υυππόότταασσηη))  κκααιι  όόττιι  κκάάπποοιιοοιι  αασσθθεεννεείίςς  ωωφφεελλοούύννττααιι  ααππόό  ττηηνν  

ππρροοεεννυυδδάάττωωσσηη  όόππωωςς  έέδδεειιξξεε  ηη  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  σσυυμμππααθθηηττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σσττηηνν  οομμάάδδαα  ττηηςς  

μμέέττρριιααςς  υυππόότταασσηηςς  μμεε  ττηη  μμεείίωωσσηη  ττοουυ  λλόόγγοουυ  LLFF//HHFF  κκααιι  ττοουυ  LLFF  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηηνν  

άάμμββλλυυννσσηη  ττηηςς  σσοοββααρρόόττηηττααςς  ττηηςς  υυππόότταασσηηςς  σσεε  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  αασσθθεεννεείίςς..  

Η δεύτερη μελέτη των Hanss και συνεργατών που έγινε το 2006,12 αναφερόταν 

στην ικανότητα του HRV να προβλέπει την εμφάνιση σοβαρής υπότασης μετά από ΡΑ 

σε 100 ασθενείς ASA I-II, που υπεβλήθησαν σε επεμβάσεις προστάτη. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αυξημένος λόγος LF/HF στην ομάδα της μέτριας 

(ΣΑΠ = 70 - 80% της αρχικής) και σοβαρής υπότασης (ΣΑΠ < 70% της αρχικής) 

μειώθηκε μετά την προενυδάτωση, αλλά παρέμεινε υψηλός στην ομάδα της σοβαρής 

υπότασης σε σχέση με την ομάδα της ήπιας υπότασης μέχρι την έναρξη της ΡΑ. Η ΣΑΠ 

μειώθηκε στην ομάδα με το χαμηλό λόγο (LF/HF < 2.5) κατά 91 ± 8% της αρχικής τιμής 

ενώ στην ομάδα με τον υψηλό λόγο (LF/HF > 2.5) η ΣΑΠ μειώθηκε κατά 66 ± 10% της 
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αρχικής. Κατά τη διάρκεια της μελέτης το LF/HF και το LF παρέμειναν υψηλότερα και 

το HF παρέμεινε χαμηλότερα στην ομάδα του LF/HF > 2.5 σε σχέση με την ομάδα του 

LF/HF < 2.5. Την ημέρα πριν την επέμβαση το HF ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην 

ομάδα του LF/HF > 2.5 σε σχέση με την άλλη ομάδα. Ο λόγος LF/HF και το HF πριν 

την προενυδάτωση σχετιζόταν με το ποσοστό μείωσης της ΣΑΠ. Το LF και HF ήταν 

σημαντικά διαφορετικά μεταξύ των δυο ομάδων του αυξημένου και του μειωμένου 

λόγου.  

Η συμπαθητικόλυση που οφείλεται στη ΡΑ αντανακλάται από τη μείωση του 

LF/HF και του LF και από μια σημαντική αύξηση του HF κατά τη ΡΑ. Όσον αφορά την 

καμπύλη ROC, η αρχική τιμή του λόγου LF/HF είναι ικανό να προβλέψει τους ασθενείς 

που είναι σε κίνδυνο να αναπτύξουν υπόταση κατά τη ΡΑ (η περιοχή κάτω από την 

καμπύλη είναι < 0.5), ενώ η αρχική τιμή του HF, της ΚΣ και της ΣΑΠ δεν είναι σε θέση 

να προβλέψουν κάτι τέτοιο.  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  τταα  εευυρρήήμμαατταα  ααυυττάά  ππρροοττεείίννοουυνν  όόττιι  οο  λλόόγγοοςς  LLFF//HHFF  κκααιι  ττοο  LLFF  μμπποορρεείί  

νναα  εείίννααιι  έέννααςς  έέμμμμεεσσοοςς  ττρρόόπποοςς  μμέέττρρηησσηηςς  ττηηςς  σσυυμμππααθθηηττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  σσττηη  ρρύύθθμμιισσηη  

ττοουυ  ΑΑΝΝΣΣ..  

Το 2004 οι Chamchad και συνεργάτες,84 εκτίμησαν εάν το point correlation 

dimension (PD2), ένας τρόπος μέτρησης του HRV, μπορεί να προβλέψει την υπόταση 

μετά από ΡΑ σε ασθενείς που υποβάλλονται σε καισαρική τομή. Στη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν 22 γυναίκες που έλαβαν ΡΑ με μπουπιβακαΐνη 12.5 - 15 mg 0.75%. Η 

καταγραφή του ΗΚΓ έγινε για 10 λεπτά πριν τη ΡΑ. Αρχικά, έγινε φασματική ανάλυση 

που παρείχε την κατανομή του κάθε στοιχείου στο φάσμα των συχνοτήτων από την 

ενοποίηση των χαμηλών (LF: 0.04-0.15 Hz) και των υψηλών συχνοτήτων(HF: 0.15-0.4 

Hz). Στη συνέχεια, ξεχωριστά, η 10λεπτη καταγραφή χωρίσθηκε σε εκατοντάδες μικρά 

epochs για τον υπολογισμό του PD2. Ένα log-log ιστόγραμμα αυτών των τιμών του PD2 

καθόρισαν τα peaks του PD2 (pPD2), που είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη τιμή αυτών 

των τιμών για κάθε ασθενή. Ως υπόταση ορίσθηκε η ΣΑΠ < 75 % της αρχικής τιμής μέσα 
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στα 20 λεπτά μετά τη ΡΑ. Η μελέτη λοιπόν, έδειξε ότι μια αρχική τιμή του pPD2 > 3.90 

προβλέπει την υπόταση μετά από ΡΑ (100% ευαισθησία και ειδικότητα).  

ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  ηη  μμηη  γγρρααμμμμιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  HHRRVV  εείίννααιι  έέννααςς  εεννααλλλλαακκττιικκόόςς  ττρρόόπποοςς  

εεκκττίίμμηησσηηςς  κκααιι  ττεείίννεειι  νναα  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  ττηηνν  ππααρρααδδοοσσιιαακκήή  ααννάάλλυυσσηη  σσττοο  ππεεδδίίοο  ττοουυ  

χχρρόόννοουυ  κκααιι  ττωωνν  σσυυχχννοοττήήττωωνν..  ΗΗ  μμηη  γγρρααμμμμιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  μμεεττρράάεειι  ττηη  λλεειιττοουυρργγιικκήή  σσεειιρράά  κκααιι  

ττοο  ππρροοσσωωρριιννόό  ξξεεδδίίππλλωωμμαα  ττηηςς  ΚΚΣΣ  ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ΚΚΣΣ  σσαα  μμιιαα  ππηηγγήή  ππλληηρροοφφοορριιώώνν..  

ΑΑννιιχχννεεύύεειι  υυψψηηλλοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  ααππόόττοομμεεςς  ααλλλλααγγέέςς  ττοουυ  ΑΑΝΝΣΣ  κκααλλύύττεερραα  ααππόό  ττιιςς  σσυυμμββααττιικκέέςς  

μμεεθθόόδδοουυςς..  ΗΗ  μμηη  γγρρααμμμμιικκήή  ααννάάλλυυσσηη  εεκκττιιμμάάεειι  πποοσσοοττιικκάά  κκααλλύύττεερραα  ττηη  χχααοοττιικκήή  δδυυννααμμιικκήή  

ττοουυ  HHRRVV..  

Σε μια τελευταία μελέτη το 2006 οι Hanss και συνεργάτες,85 μελέτησαν την 

κατευθυνόμενη από το λόγο LF/HF προφυλακτική χορήγηση υγρών για την πρόληψη 

της υπότασης κατά τη ΡΑ στις καισαρικές τομές. Διερεύνησαν λοιπόν, εάν η ανάλυση 

του HRV μπορεί να προβλέψει την υπόταση, αν ένας αυξημένος λόγος LF/HF μπορεί 

να μειωθεί με την προενυδάτωση και άρα να μειωθεί η πιθανότητα εμφάνισης της 

υπότασης μετά από ΡΑ και κατά πόσο η προφυλακτική χορήγηση αγγειοσυσπαστικού 

μπορεί να εμποδίσει την υπόταση μετά από ΡΑ, χωρίς την εμφάνιση ανεπιθύμητων 

ενεργειών.  

Στους ασθενείς με την προενυδάτωση ένα 15 % εμφάνισε υπόταση μετά τη ΡΑ, ενώ 

στους ασθενείς με τη χορήγηση αγγειοσυσπαστικού μόνο το 5 % εμφάνισε υπόταση μετά 

τη ΡΑ. Στην ομάδα με την προενυδάτωση επιτεύχθηκε σημαντική μείωση του λόγου 

LF/HF και του LF όπως και μια αύξηση του HF που οφείλονταν στην προενυδάτωση. 

Οι αλλαγές μπορεί να αντανακλούν μια μετακίνηση του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος από την αυξημένη συμπαθητική δραστηριότητα σε χαμηλότερη 

συμπαθητική και υψηλότερη παρασυμπαθητική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της 

προενυδάτωσης. Παρόλα αυτά, η προενυδάτωση ήταν λιγότερο αποτελεσματική 

συγκρινόμενη με την έγχυση του αγγειοσυσπαστικού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι 

σε κάποιους ασθενείς η ποσότητα των υγρών που έλαβαν (μέχρι 1.500 ml) να μην ήταν 

επαρκής.  
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ΣΣυυμμππεερραασσμμααττιικκάά,,  οοιι  σσυυγγγγρρααφφεείίςς  κκααττααλλήήγγοουυνν  σσττοο  όόττιι  εεάάνν  ηη  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηη  ττοουυ  HHRRVV  

ήήτταανν  δδιιααθθέέσσιιμμηη  σσττοο  εεμμππόόρριιοο  οοιι  γγιιααττρροοίί  θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  ττηη  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύνν  κκααθθηημμεερριιννάά  

κκααιι  νναα  ππρροοββλλέέπποουυνν  πποοιιοοιι  αασσθθεεννεείίςς  θθαα  εεμμφφααννίίσσοουυνν  υυππόότταασσηη  μμεεττάά  ααππόό  ΡΡΑΑ,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  

θθαα  μμπποορροούύσσαανν  νναα  κκααττεευυθθύύννοοννττααιι  γγιιαα  ττηη  θθεερρααππεείίαα  ττηηςς  ααππόό  ττοο  HHRRVV  μμεε  ααπποοττέέλλεεσσμμαα  ττηη  

σσηημμααννττιικκήή  μμεείίωωσσηη  ττηηςς  εεππίίππττωωσσηηςς  ττηηςς  υυππόότταασσηηςς  μμεεττάά  ααππόό  ΡΡΑΑ..  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αν και η ραχιαία αναισθησία (ΡΑ) είναι μια σχετικά ασφαλής και εύκολη 

τεχνική, μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες κυρίως από το καρδιαγγειακό. 

Αναδρομικές μελέτες αναφέρουν κατά τη διάρκεια της ΡΑ ποσοστό εμφάνισης 

βραδυκαρδίας 13%και υπότασης 33%.1 Η επίπτωση της καρδιακής ανακοπής σε μελέτη 

που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία αναφέρεται σε 6,2 ± 1,2 ανά 10.000 ΡΑ, με 

θανατηφόρα έκβαση στα 6 από τα 26 περιστατικά καρδιακής ανακοπής σε σύνολο 

40.640 ΡΑ.2 Ο Auroy και συν, αναφέρουν ότι ο κίνδυνος θανάτου μετά από ΚΑ 

σχετιζόταν σημαντικά με την ηλικία και την ταξινόμηση της φυσικής κατάστασης των 

ασθενών κατά ASA. Η μέση ηλικία των ασθενών που επιβίωσαν ήταν 57 ± 20 έτη, ενώ 

αυτή των μη επιβιωσάντων ήταν 82 ± 7 έτη.2 Σε μια άλλη μεγάλη αναδρομική μελέτη, η 

συνολική επίπτωση της ΚΑ κατά τη ΡΑ ανέρχεται σε 2,9 ανά 10.000 περιστατικά. Η μέση 

ηλικία των ασθενών αυτών ήταν 66 ± 15 έτη. Οι τέσσερις από αυτές τις ΚΑ συνέβησαν σε 

ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 50 ετών.54 Σε μια ανασκόπηση 900 περιστατικών 

μείζονων αναισθητικών επιπλοκών κλειστών από τις ασφαλιστικές εταιρείες, 

αναφέρονται 14 περιστατικά αιφνίδιας ΚΑ σε νέους, υγιείς ασθενείς, 36 ±15 ετών, ASA I 

- II, που είχαν λάβει ΡΑ.3  

Ο μηχανισμός αυτών των συμβαμάτων δεν είναι επακριβώς ξεκαθαρισμένος, 

ειδικά σε νέους και υγιείς ασθενείς. Ο αποκλεισμός των καρδιοεπιταχυντικών νεύρων 

του συμπαθητικού και η μείωση της φλεβικής επαναφοράς στην καρδιά πιστεύεται ότι 

είναι ο μηχανισμός που ενοχοποιείται για την εμφάνιση της βραδυκαρδίας κατά τη 

ΡΑ.56  

Ο Carpenter και συν,1 βρήκαν ότι ασθενείς ASA I, είχαν τρεις φορές περισσότερες 

πιθανότητες να εμφανίσουν βραδυκαρδία κατά τη ΡΑ σε σχέση με τους ASA ΙΙΙ ή ΙV. 

Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα του αυξημένου τόνου του παρασυμπαθητικού που 

συνήθως επικρατεί στους νέους και υγιείς ασθενείς. Επίσης, ασθενείς με αρχική 
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καρδιακή συχνότητα χαμηλότερη των 60 σφύξεων ανά λεπτό, ήταν πιο πιθανό να 

εμφανίσουν σοβαρή βραδυκαρδία.1 Αυτά τα ευρήματα προτείνουν ότι η ισορροπία 

συμπαθητικού παρασυμπαθητικού συστήματος μάλλον παίζει έναν σημαντικό ρόλο 

στην προδιάθεση των ασθενών να εμφανίσουν βραδυκαρδία κατά τη ΡΑ. 

Η φασματική ανάλυση της ισχύος της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας 

(HRV), είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την αξιολόγηση της δραστηριότητας του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος.67,68,82,83,86-90 Αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με την 

προγνωστική αξία του HRV σε μαιευτικό ή μη πληθυσμό που υπεβλήθησαν σε ΡΑ. Το 

HRV έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την πρόγνωση των ασθενών εκείνων που θα 

εκδήλωναν υπόταση κατά τη ΡΑ.11,12,81,85,89 Δεν υπάρχουν όμως μελέτες για την 

αξιολόγηση του HRV ως προγνωστικό εργαλείο των ασθενών εκείνων που είναι 

επιρρεπείς στην εμφάνιση σοβαρής βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ. 

Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά την προεγχειρητική 

αξιολόγηση την προγνωστική αξία του HRV στο να προσδιορίσει ποιοι ασθενείς είναι 

περισσότερο επιρρεπείς να εμφανίσουν σοβαρή βραδυκαρδία κατά τη ραχιαία 

αναισθησία.
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 Ασθενείς 

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς ASA I και II που υποβλήθηκαν σε 

προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις κάτω κοιλίας και κάτω άκρων. Το είδος 

των επεμβάσεων δεν απαιτούσε τη χρήση tourniquet και η απώλεια αίματος ήταν η 

ελάχιστη. Ασθενείς ηλικίας μικρότερης των 18 ετών και μεγαλύτερης των 60 ετών 

αποκλείσθηκαν από τη μελέτη. Επίσης, αποκλείσθηκαν ασθενείς με ιστορικό 

καρδιαγγειακής νόσου, αρρυθμιών ή διαταραχών του αυτόνομου νευρικού συστήματος, 

όπως σακχαρώδης διαβήτης. Κανένας από τους ασθενείς που συμπεριλήφθηκε στη 

μελέτη δεν έλαβε προνάρκωση. 

Μετά την έγκριση από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας του 

Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, όλοι οι ασθενείς ενημερώθηκαν και 

συμφώνησαν για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. Κατά την άφιξή τους στη χειρουργική 

αίθουσα οι ασθενείς τοποθετήθηκαν σε ύπτια θέση και συνδέθηκαν σε monitor για την 

παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ), της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) 

και του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SpO2), ενώ εφαρμόσθηκε και holter 

ΗΚΓ (Syneflash, Ela Medical) επτά απαγωγών. Τοποθετήθηκε ενδοφλέβιος καθετήρας 

και χορηγήθηκε bolus υγρών 5-10 ml/kg Ringer’s Lactated. Η ΡΑ πραγματοποιήθηκε σε 

καθιστή θέση στο Ο3-4 ή Ο4-5 μεσοσπονδύλιο διάστημα, όπου χορηγήθηκε υπέρβαρη 

Μπουπιβακαίνη 0,5% χρησιμοποιώντας βελόνη 25 gauge. Το επίπεδο του ραχιαίου 

αποκλεισμού εκτιμήθηκε με την απώλεια της επώδυνης αίσθησης στο νυγμό βελόνης, 5 – 

10 λεπτά μετά τη πραγματοποίηση της ΡΑ. Όλοι οι ασθενείς παρέμειναν ξύπνιοι και σε 

ύπτια θέση κατά τη διάρκεια της μελέτης, ενώ κατά τη διάρκεια της επέμβασης κανένας 

δεν έλαβε ενδοφλέβια καταστολή. Οι ασθενείς διατηρούσαν αυτόματη αναπνοή και 

κατευθύνονταν να αναπνέουν ήρεμα με ρυθμό περίπου 14 – 18 αναπνοών το λεπτό 

όπως συστήνεται για τη μέτρηση του HRV.  
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Ως σοβαρή βραδυκαρδία ορίσθηκε η καρδιακή συχνότητα (ΚΣ) μικρότερη των 45 

σφύξεων το λεπτό διάρκειας τουλάχιστον 15 δευτερολέπτων διαδοχικών μετρήσεων.1 Ως 

αρχική καρδιακή συχνότητα ορίσθηκε η ΚΣ (HRbaseline) που είχε ο ασθενής κατά την άφιξη 

του στη χειρουργική αίθουσα. Εφεδρίνη 5 mg δόθηκε στους ασθενείς που εμφάνισαν 

βραδυκαρδία (<45 σφύξεις/λεπτό) που συνοδευόταν από υπόταση (συστολική 

αρτηριακή πίεση < 80 mmHg), ενώ ατροπίνη 0,5 mg, δόθηκε σε εκείνους που ανέπτυξαν 

μόνο σοβαρή βραδυκαρδία. 

Μετρήσεις 

Πραγματοποιήθηκε καταγραφή της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής 

πίεσης κάθε 2 λεπτά για διάστημα 25 λεπτών πριν τη ραχιαία αναισθησία και ενώ ο 

ασθενής ήταν ήρεμος και σε ύπτια θέση. Ταυτόχρονα γινόταν η καταγραφή του ΗΚΓ 

από το επτά απαγωγών holter σε CD. Στη συνέχεια έγινε αυτόματη ανάλυση των 

δεδομένων του ΗΚΓ για 25 λεπτά πριν τη ΡΑ από τον αναλυτή του holter, όπου 

ταξινομούνταν τα QRS συμπλέγματα ανάλογα με το αν προέρχονταν από το 

φλεβόκομβο ενώ απορρίπτονταν οι συστολές εκτός φλεβοκόμβου, οι παρεμβολές και τα 

παράσιτα του ΗΚΓ. Στη συνέχεια, το ίδιο άτομο εκτιμούσε τα δεδομένα του holter. Η 

ανάλυση του HRV έγινε με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες του Task Force of the 

European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and 

Electrophysiology.9 Η καταγραφή των R κυμάτων έγινε με δειγματοληπτικό ρυθμό 1.000 

Hz. Η μεταβλητότητα ανά παλμό των διαδοχικών R κυμάτων καταγραφόταν συνεχώς 

και αποθηκευόταν σε ένα computer.  

Οι φασματικοί δείκτες του HRV υπολογίσθηκαν χρησιμοποιώντας τον ταχύ 

μετασχηματισμό κατά Fourier. Κατά την ανάλυση του HRV υπολογίσθηκαν δύο 

φασματικοί δείκτες: ένας χαμηλής συχνότητας (LF) των 0,06 - 0,15 Hz και ένας υψηλής 

συχνότητας δείκτης (HF) στα 0,15 - 0,4 Hz. Με σκοπό να απαλειφθεί η επίδραση του 

παρασυμπαθητικού στο χαμηλής συχνότητα φάσμα, υπολογίσθηκε και ο λόγος LF/HF ο 

οποίος αντανακλά την επικράτηση του συμπαθητικού έναντι του παρασυμπαθητικού 
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νευρικού συστήματος. Καθώς η ανάλυση κατά Fourier απαιτούσε η συλλογή των 

στοιχείων να γίνει στατικά, ζητήθηκε από τον ασθενή να παραμείνει σε ύπτια θέση και 

ήρεμος κατά τη διάρκεια της καταγραφής. 

Ομάδες ασθενών 

Οι ασθενείς ταξινομήθηκαν σε δύο ομάδες με βάση τη χαμηλότερη τιμή της ΚΣ 

(HRmin) κατά τη διάρκεια της ΡΑ. Οι ασθενείς με ελάχιστη καρδιακή συχνότητα 

μεγαλύτερη των 45 σφύξεων ανά λεπτό μετά τη ΡΑ, ταξινομήθηκαν στην ομάδα των μη 

βραδύκαρδων. Ασθενείς με ελάχιστη καρδιακή συχνότητα μικρότερη των 45 σφύξεων ανά 

λεπτό μετά τη ΡΑ ταξινομήθηκαν στην ομάδα των βραδύκαρδων.  

Στατιστική Ανάλυση 

Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν διαδικασίες του στατιστικού 

πακέτου SPSS. Αφού έγινε η περιγραφική παρουσίαση των δεδομένων (means, explore), 

έγιναν έλεγχοι ανεξαρτησίας χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία x2 (crosstabs). Ο έλεγχος 

για την κανονικότητα του δείγματος έγινε με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smirnov. Ο 

έλεγχος για τις διαφορές μεταξύ των ομάδων έγινε χρησιμοποιώντας το student t-test 

για ανεξάρτητες ομάδες (ή Mann-Whitney test). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι 

γραμμικής συσχέτισης με υπολογισμό του Pearson Correlation (ή Spearman). Στην 

συνέχεια έγινε ανάλυση κύριων παραγόντων (factor analysis) για την ανάδειξη των 

συνιστωσών-παραγόντων. Οι παράγοντες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για να 

γίνει ιεραρχική ταξινόμηση [Ηierarchical cluster analysis – within Linkage & measure 

(pearson correlation)] των ασθενών. Στατιστικά σημαντικό επίπεδο θεωρήθηκε το p < 

0,05. 

Τέλος, έγινε ανάλυση της καμπύλης των λειτουργικών χαρακτηριστικών για το 

LF, HF, LF/HF και της αρχικής καρδιακής συχνότητας (HRbaseline). Για την εκτίμηση της 

ακρίβειας της κάθε δοκιμασίας ή κάποιων παραμέτρων για τη διάκριση των ασθενών 

που ανέπτυξαν βραδυκαρδία σε σχέση με αυτούς που δεν ανέπτυξαν, έγινε ανάλυση της 
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καμπύλης των λειτουργικών χαρακτηριστικών (receiver operator characteristic curve- 

ROC). Η καμπύλη ROC είναι μια γραφική παράσταση ελέγχου του ποσοστού των 

αληθώς θετικών (ευαισθησία) σε σχέση με τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα (1-

ειδικότητα). Η καμπύλη εξάγεται υπολογίζοντας την ευαισθησία και την ειδικότητα 

μιας δοκιμασίας για κάθε πιθανό αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Η περιοχή κάτω από την 

καμπύλη (AUC), είναι ένας ποσοτικός τρόπος μέτρησης  της επιλεξιμότητας (όπου 1,0 η 

καλύτερη ειδικότητα, και 0,5 η χειρότερη). Η AUC αποτελεί συνάρτηση της ειδικότητας 

και της ευαισθησίας μιας δοκιμασίας και λαμβάνει υπόψη όλο το εύρος των 

συντελεστών λάθους. Οι τιμές για την περιοχή κάτω της καμπύλης μπορεί να 

ερμηνευθούν ως εξής: περιοχή των 0,75 για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένα τυχαία 

επιλεγόμενο άτομο από την ομάδα των θετικών αποτελεσμάτων έχει μια μεγαλύτερη 

τιμή της δοκιμασίας σε σύγκριση με άτομο της ομάδας των αρνητικών αποτελεσμάτων 

στο 75% των περιπτώσεων. Όταν η υπό μελέτη μεταβλητή δε μπορεί να διακρίνει τις δυο 

ομάδες, όταν π.χ. δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δυο κατανομών, η περιοχή κάτω 

από την καμπύλη θα είναι ίση με 0,5 (η καμπύλη θα συμπίπτει με τη διαγώνιο). Όταν 

υπάρχει ο ιδανικός διαχωρισμός των τιμών μεταξύ των ομάδων π.χ. δεν υπάρχει 

αλληλοεπικάλυψη των κατανομών, η επιφάνεια κάτω από τη καμπύλη ισούται με 1 (η 

καμπύλη θα φτάνει στην άνω αριστερά γωνία του σχεδιαγράμματος). Το 95% διάστημα 

εμπιστοσύνης για την περιοχή κάτω από την καμπύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον έλεγχο της υπόθεσης ότι η θεωρητική περιοχή είναι 0,5. Εάν το διάστημα 

εμπιστοσύνης δεν περικλείει την τιμή 0,5, υπάρχει η ένδειξη ότι η δοκιμασία έχει την 

ικανότητα διάκρισης μεταξύ των ομάδων.90-93  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν 80 ασθενείς, ηλικίας 21 έως 60 ετών, κατηγορίας 

κατά ASA I-II. Από αυτούς οι 47 ήταν γυναίκες (59%) και 33 ήταν άνδρες (41%).  

Τα περιγραφικά χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων παρουσιάζονται στους 

Πίνακες 2 και 3. Κατά τον έλεγχο της ανεξαρτησίας των μεταβλητών με την εφαρμογή 

της δοκιμασίας x2, φαίνεται ότι η εκδήλωση βραδυκαρδίας δεν επηρεάζεται από το φύλο 

(x2=2,293, p=0,130), την ηλικία (x2=1,813, p=0,178) και το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 

(x2=3,787, p=0,052).  

Δεκαεννέα ασθενείς (24%) εκδήλωσαν βραδυκαρδία και συμπεριλήφθηκαν στην 

ομάδα των βραδύκαρδων. Ενώ εξήντα ένας ασθενείς δεν εκδήλωσαν βραδυκαρδία κατά τη 

ΡΑ και συμπεριλήφθηκαν στην ομάδα των μη βραδύκαρδων. Πέντε ασθενείς από την 

ομάδα των βραδύκαρδων είχαν HRbaseline μικρότερη των 60 σφύξεων/λεπτό, τρεις είχαν 

60 σφύξεις/λεπτό, και επτά άτομα είχαν επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού Θ5 και 

εκδήλωσαν σοβαρή βραδυκαρδία.  

Το ποσοστό της βραδυκαρδίας σε αυτή τη μελέτη είναι αρκετά υψηλό (24%) σε 

σχέση με αυτό που παρουσιάζεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Ο Carpenter και συν,43 

βρήκαν χαμηλότερη επίπτωση, αλλά σε ένα διαφορετικό πληθυσμό. Επίσης, από τη 

μελέτη προέκυψε ότι οι ασθενείς ASA I, είχαν 3 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 

εκδηλώσουν βραδυκαρδία σε σχέση με τους ASA III-IV. Δεν υπάρχουν μελέτες για το 

προσδιορισμό της επίπτωσης σε ασθενείς ASA I ή II. 

Και οι δυο ομάδες δεν παρουσίασαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές (p < 0,05) 

όσον αφορά στα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών (ηλικία, βάρος, ύψος, δείκτης 

μάζας σώματος-ΔΜΣ), ASA, επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού, ποσότητα τοπικού 

αναισθητικού και προενυδάτωση πριν τη ΡΑ (Πίνακας 2). Διαφορές δεν 

παρατηρήθηκαν επίσης μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την ΑΠbaseline (αρχική 
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αρτηριακή πίεση), την ΑΠmin (ελάχιστη αρτηριακή πίεση) καθώς και τα LF και LF/HF 

πριν την έναρξη της ραχιαίας αναισθησίας (Πίνακας 3). 

 

ΠΠίίνναακκααςς  22..  ΔΔηημμοογγρρααφφιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα,,  εεππίίππεεδδοο  ααιισσθθηηττιικκοούύ  ααπποοκκλλεειισσμμοούύ,,  δδόόσσηη  ττοοππιικκοούύ  
ααννααιισσθθηηττιικκοούύ  κκααιι  ππρροοεεννυυδδάάττωωσσηη  σσττιιςς  δδυυοο  οομμάάδδεεςς  ((ωωςς  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ±±  ττυυππιικκήή  ααππόόκκλλιισσηη))..  
[[ΔΔΜΜΣΣ::  ΔΔεείίκκττηηςς  ΜΜάάζζααςς  ΣΣώώμμααττοοςς]]..  

  Ομάδα: 
ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΟΙ  

(n 19) 

Ομάδα:                  
ΜΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΟΙ 

 (n 61) 

 

p  

Ηλικία (έτη) 
mean ± SD 
median 
range 
min - max 

38 ± 9 
39 
32 

24 – 56 

39 ± 10 
40 
38 

22 - 60 

0.67 

Βάρος (kgr) 
mean ± SD 
median 
range 
min - max 

80.5 ± 19 
75 
70 

50 – 120 

75 ± 16 
75 
87 

48 - 135 

0.25 

Ύψος (m) 
mean ± SD 
median 
range 
min - max 

1.69 ± 0.09 
1.7 
0.3 

1.6 ± 1.9 

1.68 ± 0.09 
1.68 
0.3 

1.6 ± 1.9 

0.67 

ΔΜΣ 
mean ± SD 
median 
range 
min - max 

27.7 ± 5.3 
27.7 
17.5 

18.78 ± 36.28 

26.2 ± 3.9 
25.4 
22.5 

18.64 ± 41.20 

0.27 

ASA status (I/II) mean ± SD 11/8 37/24  

Προενυδάτωση 
(ml) 

mean ± SD 
median 
range 
min - max 

537 ± 198 
500 
900 

100 – 1000 

462 ± 156 
500 
700 

100 - 800 

0.13 

Τοπικό 
Αναισθητικό (mg) 

mean ± SD 
median 
range 
min - max 

11.44 ± 1.14 
12 
3 

10 – 13 

11.30 ± 1.74 
11 

10.5 
7.5 - 18 

0.59 

Επίπεδο 
Αισθητικού 
Αποκλεισμού (Θ) 

 
mean ± SD 
 

 
7 ± 2 

 
7 ± 2 

 

 



62 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

	

	

ΠΠίίνναακκααςς  33..  ΑΑρρχχιικκέέςς  ττιιμμέέςς  LLFF,,  HHFF,,  LLFF//HH,,  σσυυσσττοολλιικκήήςς  ααρρττηηρριιαακκήήςς  ππίίεεσσηηςς  ((ΣΣΑΑΠΠ))  κκααιι  
κκααρρδδιιαακκήήςς  σσυυχχννόόττηηττααςς  ((ΚΚΣΣ))  ππρριινν  ττηη  ρρααχχιιααίίαα  ααννααιισσθθηησσίίαα  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδυυοο  οομμάάδδωωνν  
((mmeeaann±±SSDD))..[[LLFF::  χχααμμηηλλήή  σσυυχχννόόττηητταα,,  HHFF::  υυψψηηλλήή  σσυυχχννόόττηητταα,,  LLFF//HHFF::  λλόόγγοοςς  χχααμμηηλλήήςς  ππρροοςς  
υυψψηηλλήή  σσυυχχννόόττηητταα,,  ΑΑΠΠbbaasseelliinnee::  ααρρχχιικκήή  ααρρττηηρριιαακκήή  ππίίεεσσηη,,  ΑΑΠΠmmiinn::  εελλάάχχιισσττηη  ααρρττηηρριιαακκήή  
ππίίεεσσηη,,  HHRRbbaasseelliinnee::  ααρρχχιικκήή  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα,,  HHRRmmiinn::  εελλάάχχιισσττηη  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα]]  

  Ομάδα: 
ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΟΙ  

(n 19) 

Ομάδα:                 
ΜΗ ΒΡΑΔΥΚΑΡΔΟΙ  

(n 61) 

 

p 

LF 
mean ± SD 
median 
range 
min - max 

1913 ± 1764 
1368.40 
6810.80 

356.6 - 7167.4 

1262 ± 1069 
1020.80 

4308 
82.20 - 4390.2 

 
0.14 

HF mean ± SD 
median 
range 
min - max 

1061 ± 1,301 
456.3 

4686.80 
111.2 - 4,798 

696 ± 1378 
308.4 

9586.5 
22.4 - 9608.9 

 
0.049 

LF/HF mean ± SD 
median 
range 
min - max 

3 ± 1.6 
3.33 
5.73 

0.46 - 6.19 

3.5 ± 2 
3.12 
13.37 

0.5 - 13.87 

 
0.37 

ΑΠbaseline 

(mmHg) 

mean±SD 
median 
range 
min-max 

130 ± 24 
128 
82 

100 – 182 

131 ± 16 
132 
68 

97 - 165 

 
0.87 

HRbaseline 

(bpm) 

mean ± SD 
median 
range 
min - max 

66 ± 13 
65 
44 

50 – 94 

78 ± 14 
76 
62 

60 - 122 

 
0.02 

ΑΠmin (mmHg) mean ± SD 
median 
range 
min - max 

104 ± 16 
97 
55 

90 – 145 

108 ± 11 
105 
48 

87 - 135 

 
0.35 

HRmin (bpm) mean ± SD 
median 
range 
min-max 

41 ± 4 
41 
19 

35 – 54 

58 ± 10 
56 
50 

45 - 95 

 
0.00 

Για όλες τις ποσοτικές μεταβλητές (ηλικία, βάρος, ύψος, ΔΜΣ, ΑΠbaseline, ΑΠmin, 

HRbaseline, HRmin, προενυδάτωση, ποσότητα τοπικού αναισθητικού, επίπεδο 

θερμοαναλγησίας, LF, HF, και LF/HF) έγινε έλεγχος κανονικότητας. Η ανάλυση έδειξε 

ότι από τις μεταβλητές αυτές μόνον η προενυδάτωση, η ποσότητα του τοπικού 

αναισθητικού και η μέση τιμή του HF, στην ομάδα των μη βραδύκαρδων, δεν 
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ακολουθούν την κανονική κατανομή. Για αυτές τις τρεις μεταβλητές έγινε έλεγχος με τη 

δοκιμασία  Mann-Whitney (Πίνακας 4), όπου φάνηκε ότι η μέση τιμή του HF ήταν 

στατιστικά σημαντικά αυξημένη στους βραδύκαρδους (Μ-W=406, p=0,049).  

ΠΠίίνναακκααςς  44..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  μμεε  ττηη  δδοοκκιιμμαασσίίαα  MMaannnn  ––  WWhhiittnneeyy  ττωωνν  δδιιααφφοορρώώνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  
οομμάάδδωωνν  ττωωνν  μμέέσσωωνν  ττιιμμώώνν  ττωωνν  ττρριιώώνν  πποοσσοοττιικκώώνν  μμεεττααββλληηττώώνν  ((ττοοππιικκόό  ααννααιισσθθηηττιικκόό,,  
ππρροοεεννυυδδάάττωωσσηη  κκααιι  HHFF)),,  πποουυ  δδεενν  αακκοολλοουυθθοούύνν  ττηηνν  κκααννοοννιικκήή  κκααττααννοομμήή..  

 Τοπικό 

Αναισθητικό 

Προενυδάτωση HF 

Mann-Whitney U 516,5 451 406 

Wilcoxon W 2286,5 2342 2297 

Z -0,532 -1,494 -1,962 

p 0,6 0,13 0,049 

Για τις υπόλοιπες ποσοτικές μεταβλητές, που ακολουθούν την κανονοκή 

κατανομή, έγινε student’s “t” test για να ελεγχθούν τυχόν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων. Αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά της 

HRbaseline (t=-3,207, p=0,02) αλλά και της HRmin (t=-10,232, p=0,00) (Πίνακας 5).  

Από τον έλεγχο της γραμμικής συσχέτισης των μεταβλητών, που ακολουθούν 

κανονική κατανομή, υπολογίσθηκε ο συντελεστής συσχέτισης κατά Pearson και η 

σημαντικότητά του και βρέθηκε ότι η HRmin σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με την 

HRbaseline (r= 0,537, p = 0,000) (Σχήμα 1). Από τον αντίστοιχο μη παραμετρικό έλεγχο 

υπολογίστηκε ο συντελεστής Spearman και η στατιστική σημαντικότητά του και βρέθηκε 

ότι η HRbaseline και η HRmin σχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τη μέση τιμή του HF (r = 

-0,339, p = 0,002 και r = -0,320, p = 0,004) και τη μέση τιμή του LF (r = -0,317, p = 0,04 και 

r = -0,303, p = 0,006) (Σχήμα 2 και 3). 
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ΠΠίίνναακκααςς  55..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  μμεε  ττηη  δδοοκκιιμμαασσίίαα  SSttuuddeenntt’’  tt  tteesstt  ττωωνν  δδιιααφφοορρώώνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  δδύύοο  
οομμάάδδωωνν  ττωωνν  μμέέσσωωνν  ττιιμμώώνν  ττωωνν  πποοσσοοττιικκώώνν  μμεεττααββλληηττώώνν,,  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν  ττηηνν  κκααννοοννιικκήή  
κκααττααννοομμήή..  

 Levene’s test for equality of 
variances t-test for equality of means 

 F Significance t dF p 

Ηλικία (έτη) 1,366 

 

0,246 

 

-0,424 

-0,452 

78 

32,622 

0,673 

0,654 

ΒΣ (kg) 2,214 

 

0,141 

 

1,145 

1,046 

78 

26,44 

0,256 

0,305 

Ύψος 0,072 

 

0,789 

 

0,422 

0,418 

78 

29,708 

0,674 

0,679 

ΔΜΣ 
5,100 

 

0,027 

 

1,320 

1,125 

1,053 

78 

24,36 

72,804 

0,191 

0,272 

0,000 

Αισθητικό 
Επίπεδο  

0,066 

 

0,798 

 

-0,748 

-0,745 

78 

29,932 

0,457 

0,462 

ΑΠbaseline 4,305 

 

0,041 

 

-0,190 

-0,157 

78 

23,62 

0,850 

0,876 

ΑΠmin 7,828 

 

0,006 

 

-1,134 

-0,938 

78 

23,617 

0,260 

0,358 

HRbaseline 0,038 

 

0,847 

 

-3,207 

-3,257 

78 

30,83 

0,002 

0,003 

HRmin 11,901 

 

0,001 

 

-7,017 

-10,232 

78 

69,408 

0,000 

0,000 

LF 4,810 

 

0,031 

 

1,961 

1,525 

78 

22,27 

0,053 

0,141 

HF 0,900 

 

0,346 

 

1,021 

1,053 

78 

31,631 

0,311 

0,301 

LF/HF 0,095 

 

0,759 

 

-0,899 

-1,038 

78 

39,239 

0,371 

0,306 

Η ανάλυση κατά Pearson ανέδειξε επίσης τις ακόλουθες στατιστικά σημαντικές 

συσχετίσεις: LF/HF και ηλικία (r = 0,259, p = 0,02), ΑΠbaseline (αρχική αρτηριακή πίεση) 
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και ΑΠmin (ελάχιστη αρτηριακή πίεση) (r = 0,568, p = 0,000), ΑΠbaseline και HRbaseline (r = 

0,334 p = 0,002), ΑΠbaseline και ΔΜΣ ( r = 0,290, p = 0,009), και HRbaseline και ΑΠbaseline (r = 

0,334 p = 0,002). 

 

ΣΣχχήήμμαα  11..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττηηςς  HHRRbbaasseelliinnee  κκααιι  HHRRmmiinn  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ρρααχχιιααίίααςς  ααννααιισσθθηησσίίααςς..  
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ΣΣχχήήμμαα  22..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττωωνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  ττηηςς  HHRRVV  κκααιι  ττηηςς  HHRRmmiinn  ((εελλάάχχιισσττηηςς  κκααρρδδιιαακκήήςς  
σσυυχχννόόττηηττααςς))..  AA..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττοουυ  HHFF  κκααιι  ττηηςς  HHRRmmiinn  κκααττάά  ττηη  ρρααχχιιααίίαα  ααννααιισσθθηησσίίαα..  BB..  
ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττοουυ  LLFF  κκααιι  ττηηςς  HHRRmmiinn  κκααττάά  ττηη  ρρααχχιιααίίαα  ααννααιισσθθηησσίίαα..    

Α

 

Β

 

ΣΣχχήήμμαα  33..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττωωνν  ππααρρααμμέέττρρωωνν  ττηηςς  HHRRVV  κκααιι  ττηηςς  HHRRbbaasseelliinnee  ((ααρρχχιικκήήςς  κκααρρδδιιαακκήήςς  
σσυυχχννόόττηηττααςς))..  ΑΑ..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττοουυ  HHFF  κκααιι  ττηηςς  HHRRbbaasseelliinnee..  ΒΒ..  ΣΣυυσσχχέέττιισσηη  ττοουυ  LLFF  κκααιι  ττηηςς  
HHRRbbaasseelliinnee..  

Α 

 

Β 

 

 

Στη συνέχεια έγινε ανάλυση των κύριων παραγόντων (factor analysis) για να 

αξιολογηθεί η συμβολή του κάθε παράγοντα στην εμφάνιση βραδυκαρδίας. Η ανάλυση 
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αυτή έδειξε τους ακόλουθους τρεις σημαντικούς παράγοντες (Πίνακας 6): παράγοντα 1, 

όπου συμμετέχουν HRmin και HRbaseline, παράγοντα 2 όπου συμμετέχουν το LF, HF και 

LF/HF καθώς και η ηλικία και παράγοντα 3 στον οποίο συμμετέχουν οι μεταβλητές 

ΑΠmin και ΑΠbaseline. Μεταβλητές που δεν ενσωματώθηκαν στους κύριους παράγοντες 

ήταν το τοπικό αναισθητικό, το επίπεδο θερμοαναλγησίας, η προενυδάτωση, το βάρος 

σώματος, το ύψος των ασθενών και ο δείκτης μάζας σώματος. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  66..  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  ––  σσυυννιισσττώώσσεεςς  κκααιι  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  φφοορρττώώσσεειιςς..  ΣΣττοονν  ππααρράάγγοονντταα  11  
σσυυμμμμεεττέέχχοουυνν  ηη  HHRRmmiinn  κκααιι  ηη  HHRRbbaasseelliinnee,,  σσττοονν  ππααρράάγγοονντταα  22  ηη  μμέέσσηη  ττιιμμήή  ττοουυ  LLFF,,  HHFF,,  LLFF//HHFF  
κκααιι  ηη  ηηλλιικκίίαα  κκααιι  σσττοονν  ππααρράάγγοονντταα  33  ηη  ΑΑΠΠbbaasseelliinnee  κκααιι  ηη  ΑΑΠΠmmiinn..  

 Παράγοντας 1 Παράγοντας 2 Παράγοντας 3 

Ηλικία   -0,642  

ΑΠbaseline   0,826 

ΑΠmin   0,923 

HRbaseline 0,732   

HRmin 0,941   

LF  0,712  

HF  0,804  

LF/HF  -0,684  

 

Τέλος, η ανάλυση της καμπύλης των λειτουργικών χαρακτηριστικών για το LF, 

HF, LF/HF και τη HRbaseline, ανέδειξε ότι η μέση τιμή του HF πριν τη ΡΑ και η HRbaseline 

ήταν ειδικοί για την ανίχνευση των ασθενών που θα εκδηλώσουν βραδυκαρδία μετά τη 

ΡΑ. Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετική από το 

0,5 (95% CI=0,516-0,783 και 0,596-0,883 αντίστοιχα) (Σχήμα 4 και 5). Το HF παρουσίασε 

μια μέτρια ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση των ασθενών που θα εκδηλώσουν 

βραδυκαρδία (65%) σε αντίθεση με τη HRbaseline που επέδειξε μια καλύτερη ευαισθησία 

και ειδικότητα (74%). 
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ΣΣχχήήμμαα  44..  ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττηηςς  κκααμμππύύλληη  RROOCC  γγιιαα  ττοο  υυψψηηλλήήςς  σσυυχχννόόττηηττααςς  φφάάσσμμαα  ((HHFF))  έέδδεειιξξεε  
6655  %%  εευυααιισσθθηησσίίαα  κκααιι  εειιδδιικκόόττηητταα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόγγννωωσσηη  ττηηςς  ββρρααδδυυκκααρρδδίίααςς  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  
ττηηςς  ΡΡΑΑ..  ΕΕππιιφφάάννεειιαα  κκάάττωω  ααππόό  κκααμμππύύλληη  ((AAUUCC))  ==  00..6655  κκααιι    pp  <<  00..0055..  
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ΣΣχχήήμμαα  55..  ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττηηςς  κκααμμππύύλληη  RROOCC  γγιιαα  ττηηνν  HHRRmmiinn  ((ααρρχχιικκήή  κκααρρδδιιαακκήή  σσυυχχννόόττηητταα))  
έέδδεειιξξεε  7744%%  εευυααιισσθθηησσίίαα  κκααιι  εειιδδιικκόόττηητταα  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόγγννωωσσηη  ττηηςς  ββρρααδδυυκκααρρδδίίααςς  κκααττάά  ττηη  
δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ΡΡΑΑ..  ΕΕππιιφφάάννεειιαα  κκάάττωω  ααππόό  κκααμμππύύλληη  ((AAUUCC))  ==  00..7744  aanndd  pp  <<  00..0055..  



70 ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

	

	

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι ασθενείς που πριν τη ραχιαία αναισθησία είχαν 

αυξημένο το φάσμα HF του HRV εκδήλωσαν σοβαρή βραδυκαρδία κατά τη διάρκεια 

του επακόλουθου συμπαθητικού αποκλεισμού, που υποδεικνύει αυξημένο τόνο του 

παρασυμπαθητικού. Παρόλα αυτά, η ανάλυση της καμπύλης ROC έδειξε μέτρια 

προγνωστική διακριτική ικανότητα (65%) του HF, σε αντίθεση με το LF και το λόγο 

LF/HF που δεν είχαν καμία προγνωστική ικανότητα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι 

το HF σχετίζεται ξεκάθαρα με τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού.7,64,65,94,95 Για 

πρώτη φορά δείχτηκε ότι η χρήση του HF κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο στους 

ασθενείς με βραδυκαρδία μπορεί να ανιχνεύσει αυτούς που θα αναπτύξουν επικίνδυνη 

βραδυκαρδία κατά τη ραχιαία αναισθησία. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να γίνει 

προσεκτική επιλογή της αναισθητικής τεχνικής σε αυτούς τους ασθενείς για να 

αποφευχθεί πιθανή καρδιακή ανακοπή.  

Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιηθεί μόνον κλινικοί παράγοντες, όπως 

προεγχειρητική καρδιακή συχνότητα κάτω των 60 σφύξεων/λεπτό, λήψη β-

αδρενεργικών αναστολέων και ταξινόμηση Ι κατά ASA ως προγνωστικοί δείκτες για την 

ανάπτυξη βραδυκαρδίας κατά τη διάρκεια της ΡΑ.1 Καμμία μελέτη δεν έχει 

χρησιμοποιήσει εργαστηριακά κριτήρια για την αναγνώριση αυτών των ασθενών, 

παρόλο ότι η ανάπτυξη βραδυκαρδίας κατά τη ραχιαία αναισθησία έχει αναγνωριστεί 

ως μείζον πρόβλημα. 

Σχετικά πρόσφατη ανασκόπηση από τον Pollard5 όλων των δημοσιευμένων 

περιστατικών ασυστολίας ή σοβαρής βραδυκαρδίας κατά τη ΡΑ, προσδιόρισε τους 

κλινικούς παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη βραδυκαρδίας. Κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι οι κλινικοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη βραδυκαρδία 

είναι αρχική καρδιακή συχνότητα κάτω από 60 σφύξεις/λεπτό, ασθενείς χωρίς συνοδά 

προβλήματα (ταξινόμηση Ι κατά ASA), χρήση β-αδρενεργικών αποκλειστών, υψηλό 
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επίπεδο αισθητικού αποκλεισμού πάνω από Θ6, ηλικία μικρότερη των 50 ετών και 

παράταση του διαστήματος PR του ΗΚΓ.5 Η σπουδαιότητα της αρχικής καρδιακής 

συχνότητας πριν τη ΡΑ επιβεβαιώνεται και από την παρούσα μελέτη, που ανέδειξε με 

την ανάλυση της καμπύλης ROC ευαισθησία 74% για την αρχική ΚΣ (Σχήμα 5). 

Η ανάλυση του HRV είναι μια μη επεμβατική, έμμεση μέτρηση της ρύθμισης του 

ΑΝΣ. Το ΑΝΣ ρυθμίζεται από τους τασεοϋποδοχείς, το αγγειοκινητικό κέντρο, το 

αναπνευστικό κέντρο, την αρτηριακή πίεση και τις αναπνευστικές κινήσεις. Η ανάλυση 

του HRV στο πεδίο των συχνοτήτων παρέχει περισσότερο πληροφορίες για το βαθμό της 

αυτόνομης ρύθμισης παρά για το επίπεδο του τόνου του ΑΝΣ. Ο δείκτης HF αντανακλά 

κυρίως την ελεγχόμενη από το αναπνευστικό κέντρο ρύθμιση της παρασυμπαθητικής 

δραστηριότητας της φλεβοκομβικής αρρυθμίας. Υπάρχει ομοφωνία ως προς το ότι η 

παρασυμπαθητική δραστηριότητα είναι ο κυριότερος ρυθμιστής του παράγοντα HF.75 

Αντίθετα, η σχέση του παράγοντα LF με φυσιολογικές λειτουργίες δεν έχει ξεκαθαρισθεί 

πλήρως. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η κανονικοποιημένη τιμή του LF 

καθορίζεται από τη συμπαθητική απαγωγική δραστηριότητα, ενώ κάποιες άλλες που 

αποδεικνύουν τη συμμετοχή του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού στη 

διαμόρφωση του LF. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο λόγος LF/HF είναι ο καλύτερος δείκτης 

της σχέσης μεταξύ του συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού συστήματος.75 Η παρούσα 

μελέτη δεν ανέδειξε καμία προγνωστική ικανότητα του λόγου LF/HF για την ανάπτυξη 

βραδυκαρδίας μετά το συμπαθητικό αποκλεισμό. 

Η προγνωστική αξία του HRV πριν τη ΡΑ έχει μελετηθεί μόνον σε σχέση με την 

εμφάνιση υπότασης κατά τη ραχιαία αναισθησία. Οι μελέτες των Hanss και συν11,12,81,85 

έδειξαν ότι ο λόγος LF/HF σε χειρουργικές επεμβάσεις προστάτη και σε καισαρικές 

τομές μπορεί να προσδιορίσει τους ασθενείς ASA I-II, που θα εμφανίσουν υπόταση > 

20% της αρχικής τιμής κατά τη ΡΑ. Η ανάλυση της καμπύλης ROC ανέδειξε 75% 

ευαισθησία και ειδικότητα για τιμή του λόγου LF/HF > 2,5. Η παρούσα μελέτη δεν 

έδειξε προγνωστική ικανότητα του λόγου LF/HF πιθανόν λόγω του διαφορετικού 

πληθυσμού  που μελετήσαμε, υγιείς ασθενείς < 60 ετών σε σύγκριση με έγκυες γυναίκες 
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και ασθενείς ηλικίας >60 ετών στις παραπάνω μελέτες. Πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, η ρύθμιση του ΑΝΣ είναι τροποποιημένη και η 

δραστηριότητα του συμπαθητικού είναι αυξημένη. Επίσης, σε γυναίκες με 

προεκλαμψία, ή σε έγκυες με επιπλοκές υπάρχει αυξημένη δραστηριότητα του 

συμπαθητικού συστήματος.  

Η παρούσα μελέτη αφορούσε την πρόγνωση της βραδυκαρδίας, ενώ οι Hanss και 

συν μελέτησαν την πρόγνωση της υπότασης κατά τη ραχιαία. Η υπόταση που 

προκαλείται από κεντρικό νευραξονικό αποκλεισμό, είναι κυρίως αποτέλεσμα των 

προγαγγλιονικών νευρικών ινών. Οι διαφορές στη ρύθμιση του ΑΝΣ μεταξύ των 

ασθενών μπορεί να εξηγήσουν τις αιμοδυναμικές διαφορές που παρατηρούνται στη ΡΑ. 

Η συμπαθόλυση που προκαλεί η ΡΑ αντανακλάται από τη σημαντική μείωση του λόγου 

LF/HF, του LF και σημαντική αύξηση του HF. Η ανάλυση του λόγου LF/HF στο πεδίο 

των συχνοτήτων, μπορεί να είναι πιο ευαίσθητος προγνωστικός δείκτης για την 

υπόταση κατά τη ΡΑ σε σύγκριση με τις παραμέτρους, που αντανακλούν αποκλειστικά 

τον έλεγχο του παρασυμπαθητικού (HF).11,12, 81,84,85,90 

Η παρούσα μελέτη επιβεβαίωσε την άποψη ότι η καρδιακή λειτουργία ελέγχεται 

κυρίως από την επίδραση του παρασυμπαθητικού. Σε ασθενείς με ισχυρό 

παρασυμπαθητικό σύστημα στην ηρεμία, η επικράτηση του παρασυμπαθητικού κατά τη 

διάρκεια της ΡΑ μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη βραδυκαρδία. Ο όρος βαγοτονία 

περιγράφει την κλινική κατάσταση της βραδυκαρδίας στην ηρεμία, του κολποκοιλιακού 

αποκλεισμού ή του πλήρους κολποκοιλιακού διαχωρισμού που είναι παρόντα στο 7% 

του γενικού πληθυσμού. Στους ασθενείς με βαγοτονία, καρδιακή ασυστολία μπορεί να 

συμβεί σε επεμβατικές πράξεις που αυξάνουν τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού 

συστήματος.5 Παρόλα αυτά, στην παρούσα μελέτη η καμπύλη ROC για την 

προεγχειρητική καρδιακή συχνότητα είχε καλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα σε 

σύγκριση με το HF. 



ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΑΝΣ & ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 73	

	

Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι η ανάλυση του ΑΝΣ αποτελεί 

ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση ασθενών σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης 

σοβαρών αιμοδυναμικών διαταραχών κατά τη διάρκεια της ΡΑ. Το HRV ως κλινικό 

διαγνωστικό εργαλείο στην προεγχειρητική περίοδο αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο. 

Ωστόσο, χρειάζονται περισσότερες μελέτες πάνω στη φυσιολογία καθώς και μεγαλύτερη 

κλινική εμπειρία για την αξιολόγησή του, προτού αποτελέσει βασικό μέρος της 

διαγνωστικής διαδικασίας και του οπλοστασίου της παρακολούθησης των ασθενών.96 

Πρέπει να αναφερθούν κάποιοι περιορισμοί της παρούσας μελέτης. Πρώτον, το 

HRV είναι μια μη επεμβατική έμμεση μέθοδος μέτρησης της δραστηριότητας του ΑΝΣ. 

Δεύτερον, τα παράσιτα κατά τη διάρκεια της καταγραφής του ΗΚΓ από κινήσεις του 

ασθενούς επηρεάζουν την ανάλυση των στοιχείων από τον ερευνητή. Τρίτον, η 

καταγραφή του HRV έγινε την ημέρα του χειρουργείου, οπότε οι ασθενείς ήταν σε 

προεγχειρητική νηστεία και χωρίς τη χορήγηση προνάρκωσςη. Έχει δειχτεί ότι η 

παρουσία άγχους μπορεί να επηρεάσει τους δείκτες του HRV.97,98 

Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη έδειξε σημαντική συσχέτιση της αρχικής 

καρδιακής συχνότητας με την εκδήλωση βραδυκαρδίας κατά τη ραχιαία αναισθησία, 

όπως και υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα στην πρόγνωση της βραδυκαρδίας. Η χρήση 

στην προεγχειρητική περίοδο της αρχικής καρδιακής συχνότητας σε συνδυασμό με το 

HF μπορεί να βοηθήσουν στον προσδιορισμό των νέων και υγιών ασθενών που είναι 

πιθανό να εκδηλώσουν σοβαρή βραδυκαρδία ή ακόμα και κοιλιακή ασυστολία κατά τη 

διάρκεια της ραχιαίας αναισθησίας.  
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SUMMARY 

The reported incidence of cardiac arrest during spinal anesthesia is 6.4+1.2 per 

10,000 patients. Many of these arrests occurred in healthy young patients during minor 

surgery. This raises the question of whether some of them were avoidable. We 

investigated the value of Heart Rate Variability (HRV) to identify patients susceptible to 

develop severe bradycardia during spinal anesthesia.  

Eighty ASA I-II patients, 21-60 years of age, undergoing elective surgery under 

spinal anesthesia were studied. The HRV was assessed for 25 min before the spinal 

block. Two spectral components of HRV were calculated, a low frequency (LF) and a 

high frequency (HF) component. Patients were grouped according to whether 

bradycardia did or did not develop during spinal anesthesia.  

 Nineteen patients developed severe bradycardia (< 45 bpm). The mean value of 

HF before spinal anesthesia was significantly increased in the bradycardic group (p < 

0.05). Correlation between baseline heart rate and minimum heart rate and LF, HF 

during spinal anesthesia was significant (p < 0.01). A receiver operator curve 

characteristic analysis showed a sensitivity and specificity of HF and baseline heart rate 

of 65% and 74% respectively, to predict bradycardia < 45 bpm after spinal anesthesia.  

 The present study shows that HF and clinical factors such as patient’s baseline 

heart rate could identify patients prone to develop severe bradycardia during spinal 

anesthesia.  
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από το 2003 έως σήμερα. 
  
19. Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στο Προσυνεδριακό Σεμινάριο «Βασικής 

υποστήριξης της ζωής και απινίδωσης (BLS) σε βρέφη και παιδιά» στο 
πλαίσιο του 17ου Παγκρήτιου Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού 
Συμποσίου 
Ηράκλειο, Μάρτιος 2007.  

  
20. Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια  στο APLS instructor course που 

διοργανώθηκε στην Κύπρο (11/2008). 
 

21. Συμμετοχή ως εκπαιδεύτρια στο φροντιστήριο προσομοίωσης: 
«Hypoxemia during Anaersthesia» και  
« Bronchospasm during Anaesthesia», κατά τη διάρκεια του Συμποσίου 
2008 « What makes the difference in Anaesthesia» 
May 15-18, 2008, Heraklion, Greece. 
 

22. Διάλεξη στους Θωρακοχειρουργούς με θέμα: «Προεγχειρητικός Έλεγχος 
Θωρακοχειρουργικών Ασθενών». 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

1. Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ και στις πρώτες βοήθειες του Σώματος 
Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ηρακλείου Κρήτης 
(2001). 

  
2. Διάλεξη με θέμα «Αλλεργικές αντιδράσεις» στο σεμινάριο των Πρώτων 

Βοηθειών για τους Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού (2002). 
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 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 

1. Παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων της 
Αναισθησιολογικής Κλινικής και της ΜΕΘ του ΠΝΗ από το 1996 έως 
σήμερα. 

  
2. Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στην Αναισθησιολογία και Εντατική 

Θεραπεία 
Αναισθησιολογική Κλινική και ΜΕΘ Πανεπιστημίου Κρήτης 
Εκπαιδευτική Περίοδος 1996 εώς σήμερα. 

  
3. 3ο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα για γιατρούς στην Επείγουσα 

Προνοσοκομειακή Ιατρική (ΕΠΙ). 
ΕΚΑΒ Ηρακλείου 
Εκπαιδευτική Περίοδος 1997-1998. 

  
4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής 

(A.L.S.) 
Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 
Ελληνικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης 
Αθήνα, 6 Μαρτίου 1999. 

  
5. Advanced Trauma Life Support (ATLS), student’s course. 

American College of Surgeons, Hellenic Chapter 
Πάτρα, 18 Μαρτίου 2000. 

  
6. Basic Life Support / Automatic External Defibrillation (BLS/AED) 

students and instructors Course 
European Resuscitation Council -Ελληνικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης 
Αθήνα, 17-18 Οκτωβρίου 2001. 

  
7. Κλινικό Φροντηστήριο «Περιεγχειρητικό Αιμοδυναμικό monitoring» 

Θεσσαλονίκη, 9 – 13 Μαΐου 2001. 
  

8. Σεμινάριο με θέμα «Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας με τη χρήση  
«Statistica 5-6» 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Πληροφορικής 
9-12/2002 Ηράκλειο. 

  
9. «Difficult Airway Society Annual Workshops»  

Leicester UK 11/2004. 
  

10. Σεμινάριο «Περιεγχειρητικής Διαοισοφαγείου Υπερηχοκαρδιογραφίας» 
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Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 11/2005 Αθήνα. 
  
11. Advanced Trauma Life Support (ATLS), student’s course. 

American College of Surgeons, Hellenic Chapter 
Ηράκλειο, 1/2007. 

  
12. Advanced Trauma Life Support (ATLS), instructor course. 

American College of Surgeons, Hellenic Chapter 
Αθήνα, 11-12/7/2008. 
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V. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

1. Continuous spinal anaesthesia/analgesia for the perioperative 
management of high risk patients. 
D. Michaloudis, A.Petrou, P.Bakos, A.Chatzimichali, P.Kafkalaki, 
A.Papaioannou, M.Zeaki, A.Flossos. 
European Journal of Anaesthesiology 2000, 17, 239-247. 

 
2. Workload and case-mix in a Greek  emergency department. 

Agouridakis P, Hatzakis K, Chatzimichali K, Psaromichalaki M, 
Askitopoulou H. 
 Eur J Emerg Med. 2004 Apr, 11(2): 81-5. 
 

3. Heart Rate Variability may identify patients who will develop severe 
bradycardia during spinal anaesthesia. 
Chatzimichali A, Zoumprouli A, Metaxari M, Apostolakis I, Daras T, 
Tzanakis N, Askitopoulou H. 
 Acta Anaesth Scand. 2010 Febr, 55(2): 234-41. 
 

CITATIONS 

Δημοσίευση στο European Journal of Anaesthesiology 2000, 17, 239-247 
 

1. Grass Jeffrey A. “Patient – Controlled Analgesia” 
Anesthesia & Analgesia, 101 (5S) Supplement: S44 – S61, November 
2005. 
 

2. Borgeat Alain, Ekatodramis Georgios, Schenker Carlo. “Postoperative 
Nausea and Vomiting in Regional Anesthesia : A Review. 
Anesthesiology, 98 (2): 530 – 547, February 2003.  
 

3. Lotsch Jorn, Sharke Carsten, Tegeder Irmgard, Geisslinger Gerd “Drug 
Interactions with Patient – Controlled Analgesia”. 
Clinical Pharmacokinetics, 41(1): 31 – 57, 2002. 
 

4. Casati Andrea, Vinciguerra Federico “Intrathecal anesthesia”. 
Current Opinion in Anaesthesiology, 15 (5): 543 – 551, October 2002. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 
1. Συντήρηση Αναισθησίας με Σεβοφλουράνιο - Ν2Ο σε ενδοκοιλιακές 

επεμβάσεις. Χρόνοι Ανάνηψης 
Σ. Λαμπάκης, Ε. Φαρμακαλίδου, Μ. Ψαρομιχαλάκη, Α. Χατζημιχάλη, 
Α. Φλωσσός, Δ. Νεονάκη, Ε. Ασκητοπούλου 
12ο Πανελλήνιο  Συνέδριο  Αναισθησιολογίας 
 Ρόδος 21 - 25 Μαΐου 1997. 

 
2. Μετεγχειρητική αντιεμετική δράση δυο 5ΗΤ3 ανταγωνιστών : 

Ονδασετρόνης και Τροπισετρόνης 
Μ. Μεταξάρη, Α. Πέτρου, Μ. Ζεάκη, Α. Χατζημιχάλη, Ε. De Bree, K. 
Φιορέντζα, Μ. Αναστασάκη, Ε. Ασκητοπούλου 
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Ρόδος 21 - 25 Μαΐου 1997. 
 

3. Συνδιασμένη Επισκληρίδια - Ραχιαία Αναισθησία με 
Μπουπιβακαϊνη ή Μπουπιβακαϊνη και Φεντανύλη ΙΙ : 
Καρδιοαναπνευστικές επιπτώσεις. 
Δ. Βουρβαχάκης, Γ. Φρατζέσκος, Ε. Φαρμακαλίδου, Μ. Μεταξάρη, Α. 
Χατζημιχάλη, Ο. Φραϊδάκης, Δ. Κουναλη, Ε. Ασκητοπούλου 
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Ρόδος 21 - 25 Μαΐου 1997. 
 

4. 
 
 

 

Διατήρηση Αναισθησίας με Σεβοφλουράνιο ή Προποφόλη : 
Αιμοδυναμική απάντηση. 
Σ. Λαμπάκης, Α. Χατζημιχάλη, Δ. Νεονάκη, Α. Φλωσσός, Π. Ταγαρη, Ε. 
Ασκητοπούλου, Κ. Αλεξόπουλος 

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας Κως 12 - 16 Μαΐου 1999. 

 
5. Διατήρηση Αναισθησίας με Σεβοφλουράνιο ή Προποφόλης : 

Αφύπνιση και Νεφρική λειτουργία  
Σ. Λαμπάκης, Α. Χατζημιχάλη, Δ. Νεονάκη, Α. Φλωσσός, Ε. 
Φαρμακαλίδου, 
Α. Λευκαδίτη, Ε. Ασκητοπούλου, Κ. Αλεξόπουλος 
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Κως 12-16 Μαΐου 1999. 
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6. Χαρακτηριστικά νευρομυικού αποκλεισμού με συνεχή έγχυση 
Μιβακουρίου  
Α. Χατζημιχάλη, Α. Πέτρου, Δ. Μιχαλούδης, Ε. Ασκητοπούλου 
13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Κως, 12 - 16 Μαίου 1999. 
 

7. Μέτρηση της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης (ΜΙP) σε 
διασωληνωμένους ασθενείς. Σύγκριση δυο μεθόδων. 
Γ. Πρινιανάκης, Ε. Κονδύλη, Ν. Ξηρουχάκη, Κ. Κατσανούλας, Μ. 
Αναστασάκη, Α. Χατζημιχάλη, Δ. Γεωργόπουλος. 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας 
Αθήνα, 7-10 Οκτωβρίου 1999. 
 

8. Επίδραση του σχήματος της εισπνευστικής ροής στην 
αποτελεσματικότητα των βρογχοδιασταλτικών σε μηχανικά 
αεριζόμενους ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. 
Ε. Μουλούδη, Κ. Κατσανούλας, Μ. Αναστασάκη, Γ. Χατζάκης, Σ. 
Χόινγκ, 
 Α. Χατζημιχάλη, Ε. Κονδύλη, Δ. Γεωργόπουλος.  
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας 
Αθήνα, 7-10 Οκτωβρίου 1999. 
 

9. Κάπνισμα και νευρομυική μεταβίβαση με Σισατρακούριο 
Μ. Κωστάκη, Α. Χατζημιχάλη, Α. Ζουμπρούλη, Ν. Στεφανίδου, Α. 
Μακατουνάκη, Γ. Γεωργοπούλου, Κ. Φιορέντζα, Ε. Ασκητοπούλου. 
6ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής 
Χαλκιδική, 28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2000. 
 

10. Αναισθησιολογική αντιμετώπιση ασθενούς με εμφυτευμένο 
απινιδωτή για επιμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία. 
Α. Ζουμπρούλη, Α. Χατζημιχάλη, Τ. Λεφάκη, Φ. Χανιωτάκη, Ι. 
Χριστοδούλου, Ε. Ασκητοπούλου. 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Θεσσαλονίκη, 9-13 Μαΐου 2001. 
 

11. 
 

Αναισθησιολογική αντιμετώπιση ασθενούς με βαριά ισχαιμική 
καρδιοπάθεια και μη ελεγχόμενη θυρεοτοξική κρίση 
Α. Ζουμπρούλη, Α. Χατζημιχάλη, Τ. Λεφάκη, Δ. Δερμιτζάκη, Γ. 
Φραντζέσκος, Ε. Ασκητοπούλου. 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Θεσσαλονίκη, 9-13 Μαΐου 2001. 
 

12. 
 

Κρίσιμο αναισθησιολογικό σύμβαμα κατά την ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση σε πρόωρο νεογνό. 
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Α. Ζουμπρούλη, Α. Μακατουνάκη, Τ. Λεφάκη, Α. Χατζημιχάλη, 
Κ.Φιορέντζα, Ε. Ασκητοπούλου. 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Θεσσαλονίκη, 9-13 Μαΐου 2001. 
 

13. Εισαγωγή και διατήρηση της αναισθησίας με Σεβοφλουράνιο σε 
Μυασθένεια Gravis  
Α.Χατζημιχάλη, Γ. Γεωργοπούλου, Α.Ζουμπρούλη, Ε. Μαμιδάκης, Μ. 
Μεταξάρη, Ε. Ασκητοπούλου. 
14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Θεσσαλονίκη, 9-13 Μαΐου 2001.  
 

14. Εμφάνιση πρώιμης και όψιμης νοητικής δυσλειτουργίας: επίδραση 
του είδους της αναισθησίας σε ηλικιωμένους ασθενείς. 
Παπαϊωάννου Α., Φραϊδάκης Ο., Χανιωτάκη Φ., Χατζημιχάλη Α., 
Νύχταρη Β., Ασκητοπούλου Ε. 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας  
Μύκονος, 11-15 Μαΐου 2005 
 

15. Η προγνωστική αξία του HRV στη σοβαρή βραδυκαρδία κατά τη 
ραχιαία αναισθησία. 
Χατζημιχάλη Α., Ζουμπρούλη Α., Αστυρακάκη Ε., Μαργαριτσανάκη 
Π., Λεφάκη Τ., Ασκητοπούλου Ε. 
16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας  
Μύκονος, 11-15 Μαΐου 2005 
  

16. Οργάνωση φροντιστηρίων μονοήμερων βασικής (Paediatric Life 
Support, PLS) και τριήμερων εξειδικευμένης υποστήριξης ζωής στα 
παιδιά (Advanced Paediatric Life Support, APLS) στην Κρήτη από τη 
μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων / Συνεχιζόμενη ιατρική 
εκπαίδευση και εκπαίδευση κοινού. 
Α.Μ.Σπανάκη, Φ. Βασιλάκη, Κ. Χατζημιχάλη, Ε. Μιχαηλούδη, Γ. 
Μπριασούλης. 
13ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο (με διεθνή συμμετοχή) 
Ηράκλειο, 9-12 Νοεμβρίου 2006. 
 

17. Ο Μύθος της Μήδειας: Η πρώτη χορήγηση υπνωτικών ουσιών στην 
ελληνική μυθολογία. 
Αστυρακάκη Ε, Παπαιωάννου Α, Σουβατζή Ξ, Νύκταρη Β, 
Χατζημιχάλη Α, Ασκητοπούλου Ε. 
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Αθήνα,  9-13 Μαΐου 2007 
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18. Χορήγηση μετεγχειρητικής αναλγησίας από μονάδα οξέος πόνου 
ΠΑΓΝΗ. Αξιολόγηση μιας τριετίας. 
Μαθιουδάκης Ε, Χατζημιχάλη Α, Κόρδα Ν, Λέγγα Ν, Φακίρης Κ, 
Λεφάκη Τ. 
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Αθήνα,  9-13 Μαΐου 2007 
 

19.  Μεταβλητότητα καρδιακής συχνότητας και παράγοντες κινδύνου 
εμφάνισης βραδυκαρδίας κατά τη ραχιαία αναισθησία. 
Α. Χατζημιχάλη, Α. Ζουμπρούλη, Ι. Αποστολάκης, Τ. Δάρας, Ε. 
Ασκητοπούλου. 
22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής 
Χανιά, Κρήτη, 22-26 Απριλίου 2009. 
 

20. Πρώιμοι δείκτες νεφρικής δυσλειτουργίας μετά από μείζονες 
χειρουργικές επεμβάσεις. 
Δ. Μαρούλη, Α. Χατζημιχάλη, Θ. Μανιά, Α. Παντελή, Κ. Στυλιανού, Σ. 
Κολυβάκη, Ε. Ασκητοπούλου. 
18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας 
Ρόδος, 6-10 Μαΐου 2009. 
 

21. Προβλήματα στην εκπαίδευση στη καρδιοαναπνευστική 
αναζωογόνηση. 
Π. Μπριασούλης, Α.Μ Σπανάκη, Ε. Μπριασούλη, Κ. Χατζημιχάλη, Ε. 
Γερωμαρκάκη, Ν. Μ. Φυτρολάκη, Γ. Μπριασούλης. 
47ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 
Χανιά, 19-21 Ιουνίου 2009. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

1. Comparison of two short acting anaesthetics( Sevoflurane and 
Propofol) for long operations. 
S. Lampakis, A. Chatzimichali, O. Fraidakis, D. Neonaki, H. 
Askitopoulou. 
European Society of Anaesthesiologists 7 th Annual Congress. 
Amsterdam, 29 May – 1 July, 1999. 
 

2. Jugular venous oximetry (SjvO2) during carotid endarterectomy in 
patients with critical cerebral circulation - preliminary report. 
Petrou, A. Katsamouris, A. Giannoukas, E. Alamanos, A. 
Chatzimichali, H. Askitopoulou. 
European Society of Anaesthesiologists 7 th Annual Congress. 
Amsterdam, 29 May - 1 July, 1999. 
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3. Heart rate variability and qt variability during volatile induction of 
anaesthesia. 
Petrou, M. Marketou, G. Kohiadakis, D. Dermitzaki, M. Zeaki, A. 
Chatzimichali, P. Agouridakis, D. Michaloudis. 
European Society of Anaesthesiologists 7 th Annual Congress. 
Amsterdam, 29 May - 1 July, 1999. 
 

4. Effects of Sevoflurane or Isoflurane on QT and QTc dispersion 
during induction of anaesthesia. 
D. Michaloudis, A. Petrou, G. Georgopoulou, A. Chatzimichali, P. 
Kafkalaki, N. Stefanidou, O. Fraidakis.  
European Society of Anaesthesiologists 7 th Annual Congress.  
Amsterdam, 29 May - 1 July, 1999. 
 

5. Bronchodilator delivery by metered-dose inhaler in mechanically 
ventilated COPD patients: influence of inspiratory flow rate. 
E. Mouloudi, A. Chatzimichali, M. Anastasaki, G. Chatzakis, A. 
Kafetzakis, G. Prinianakis, D. Georgopoulos 
4th State-of-the-Art 
Interdisciplinary Review Course 
Athens, April 14th-16th, 2000. 
 

6. Bronchodilator delivery by metered-dose inhaler in mechanically 
ventilated COPD  patients : influence of flow pattern 
E. Mouloudi, G. Prinianakis, K. Katsanoulas, E. Kondili, P. Malliotakis, 
A. Chatzimichali, D. Georgopoulos 
4th State-of-the-Art 
Interdisciplinary Review Course 
Athens, April 14th-16th, 2000. 
 

7. Adenovirus - indused hemorrhagic cystitis in a pediatric oncology 
patient with ARDS 
Spanaki AM, Hantzara M, Katsanoulas C, Chatzimichali A, Smyrnaki 
P, Stiakaki E, Kalmanti M. 
23rd International Congress of Pediatrics 
Beijing, China, September 9 - 14, 2001. 
 

8. The importance of pain as a diagnostic and prognostic tool in the 
Hippocratic corpus.   
E.E.Astyrakaki, A.L.Chatzimichali, F.E.Chaniotaki, H.K.Askitopoulou. 
 4th Congress of  EFIC,  
Prague Czech Republic, September 2- 6, 2003. 
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9. Ιnfluence of interactive CD-ROM  on the decline of BLS practical 
skills. 
Nyktari V, Fraidakis O, Mamidakis E, Christodoulou I, Chatzimichali 
K, Askitopoulou E. 
The second Mediterranean Emergency Medicine Congress 
Sitges/Barcelona, Spain, September 13-17, 2003. 
 

10. Comparison of an interactive CD-ROM with written text on the 
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