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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά για την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσµού 

στο δυτικό κόσµο έχουν µεταβληθεί σηµαντικά τα τελευταία 50 περίπου χρόνια. Το 

προσδόκιµο επιβίωσης συνεχώς αυξάνεται και αυτό, σε συνδυασµό µε την 

υπογεννητικότητα έχει οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού των ηλικιωµένων στο 

γενικό πληθυσµό. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι το έτος 2030 το 20% του πληθυσµού 

θα αποτελείται από ηλικιωµένους άνω των 65 ετών.113 Στην Ελλάδα το αντίστοιχο 

ποσοστό στην απογραφή του 2001∗ είναι 17% ενώ ο αριθµός των ατόµων άνω των 

65 ετών έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία τριάντα χρόνια. 

Ταυτόχρονα, ενώ πριν 50 περίπου χρόνια οι χειρουργικές επεµβάσεις 

θεωρούντο ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ασθενείς άνω των 50 ετών, σήµερα όλο και 

περισσότεροι ηλικιωµένοι υποβάλλονται σε µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις. Με 

την εξέλιξη όµως της χειρουργικής και της αναισθησιολογίας η ηλικία έχει πάψει να 

θεωρείται ανασταλτικός παράγοντας για τη χειρουργική αντιµετώπιση των 

ασθενών. Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι πάνω από τα µισά άτοµα άνω των 65 ετών θα 

χρειαστεί να υποβληθούν σε µία τουλάχιστον χειρουργική επέµβαση µέχρι το 

θάνατό τους.113 Στην Ελλάδα, στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου το 

πρώτο εξάµηνο του 2002 οι ασθενείς άνω των 60 ετών που υποβλήθηκαν σε κάποια 

χειρουργική επέµβαση υπό αναισθησία αποτελούσαν το 35% του συνόλου των 

χειρουργηθέντων.∗∗ Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αναισθησιολόγοι και οι 

χειρουργοί θα πρέπει να είναι εξοικειωµένοι µε τη φυσιολογία και τις ιδιαιτερότητες 

που παρουσιάζουν οι ηλικιωµένοι, ενώ είναι επιβεβληµένη η διερεύνηση και 

αιτιολογική αντιµετώπιση των προβληµάτων και των επιπλοκών που είναι δυνατό 

να παρουσιάσουν οι ηλικιωµένοι ασθενείς κατά τη διάρκεια κάποιας χειρουργικής 

επέµβασης ή µετεγχειρητικά.  

Μία από τις συχνότερες µετεγχειρητικές επιπλοκές στους ηλικιωµένους µε 

ποσοστό εµφάνισης 5 - 50% είναι οι µετεγχειρητικές νοητικές διαταραχές 

δηλαδή το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο (delirium)  και οι διαταραχές της µνήµης 

και της ταχύτητας πρόσληψης και επεξεργασίας των πληροφοριών.21 Οι ηλικιωµένοι 

                                                   
∗ Στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (www.statistics.gr) 
∗∗ Στοιχεία από το µητρώο Μετα-αναισθητικής Ανάνηψης του ΠαΓΝΗ. 
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χειρουργικοί ασθενείς είναι πιθανό κατά τη διάρκεια της µετεγχειρητικής νοσηλείας 

τους να εµφανίσουν συγχυτικο-διεγερτικό συνδρόµου ή ακόµα και σοβαρότερες 

διαταραχές των γνωστικών τους ικανοτήτων. Το φαινόµενο αυτό, που έχει 

περιγραφεί από το 1955,8 έχει λάβει διάφορες ονοµασίες όπως: οξεία συγχυτική 

κατάσταση, οξύ εγκεφαλικό σύνδροµο, διανοητική δυσλειτουργία, κλπ.73 Οι 

µετεγχειρητικές νοητικές διαταραχές έχουν σχετιστεί µε µειωµένη ικανότητα όσον 

αφορά τη διεκπεραίωση καθηµερινών δραστηριοτήτων κατά την έξοδο των 

ασθενών από το νοσοκοµείο µέχρι και τρεις µήνες µετεγχειρητικά, γεγονός που 

επηρεάζει την ποιότητα ζωής τους και πιθανά διαταράσσει τις ισορροπίες στην 

οικογένειά τους.21 Άλλη επίπτωση αυτών των  διαταραχών αποτελεί το σηµαντικό 

οικονοµικό κόστος που συνεπάγεται η φροντίδα αυτών των ασθενών µετά από την 

έξοδο τους από το νοσοκοµείο.86  

Μέχρι σήµερα αν και πολλές µελέτες έχουν προσπαθήσει να διερευνήσουν 

αυτό το φαινόµενο, εντούτοις  η παθοφυσιολογία του δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως 

και πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήµατα. Ένα από αυτά είναι η επίδραση του 

είδους της αναισθησίας, περιοχικής ή γενικής, στην εµφάνιση µετεγχειρητικής 

νοητικής δυσλειτουργίας (ΜΝ∆).  Στις δυσκολίες διερεύνησης του προβλήµατος έχει 

συµβάλλει και η έλλειψη τυποποιηµένης και αναγνωρισµένης µεθοδολογίας. 

Το αντικείµενο της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει εάν υπάρχει 

διαφορά στη συχνότητα εµφάνισης µετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας, 

δηλαδή νευρογνωστικών διαταραχών και συγχυτικού-διεγερτικού συνδρόµου, στους 

ασθενείς που υποβάλλονται σε περιοχική ή γενική αναισθησία. Επίσης να 

προσδιορίσει ποιες οµάδες ασθενών έχουν αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης πρώιµης 

και όψιµης ΜΝ∆, και κατά πόσο η περιοχική αναισθησία και αναλγησία µπορεί να 

βελτιώσει την έκβαση των ασθενών αυτών.    
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2 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Κατά τη φυσιολογική γήρανση ο εγκέφαλος παρουσιάζει εκτεταµένες δοµικές 

και λειτουργικές µεταβολές. Το βάρος του εγκεφάλου µειώνεται κατά 2-3 g κάθε 

χρόνο µετά την ηλικία των 60 ετών, ενώ ο όγκος των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων 

µειώνεται κατά 2 - 3.5 % ανά δεκαετία µετά την ηλικία των 20.66 Αυτές οι µεταβολές 

αναγνωρίζονται εύκολα στις υπολογιστικές ή µαγνητικές τοµογραφίες του 

εγκεφάλου ως διάταση των κοιλιών και του χώρου µεταξύ της επιφάνειας του 

εγκεφάλου και του κρανίου. Μέχρι πρότινος αυτές οι µεταβολές πιστευόταν ότι 

οφείλονται σε διάχυτη απώλεια νευρώνων, αλλά πρόσφατα δεδοµένα υποστηρίζουν 

ότι επιπλέον παρατηρείται και συρρίκνωση των νευρώνων.64  Είναι επίσης γνωστό 

ότι µε την αύξηση της ηλικίας µειώνεται η πυκνότητα των συνάψεων και η 

συγκέντρωση νευροδιαβιβαστών σε συγκεκριµένες περιοχές ενώ παρατηρείται 

παλινδρόµηση των δενδριτών.66-64 Οι µεταβολές αυτές αφορούν σε µεγάλο βαθµό 

τους χολινεργικούς νευρώνες, οι οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στις λειτουργίες της 

µνήµης και της εγρήγορσης, αλλά και ντοπαµινεργικά, σεροτονινεργικά, 

αδρενεργικά και γ-αµινοβουτυρικά συστήµατα.66 Με την αύξηση της ηλικίας 

επηρεάζεται επίσης και το εγκεφαλικό αγγειακό δίκτυο λόγω αθηροσκλήρυνσης.66 

Η εγκεφαλική αιµατική ροή και ο µεταβολισµός του εγκεφάλου µειώνονται λόγω 

µείωσης της µάζας του εγκεφάλου και όχι λόγω απόλυτης µείωσης της αιµατικής 

ροής ανά µονάδα βάρους.4 

Αντίστοιχες µεταβολές συµβαίνουν και στο νωτιαίο µυελό όπου επίσης 

παρατηρείται απώλεια νευρώνων και αντιδραστική αύξηση της γλοίας. Η εκφύλιση 

και η συρρίκνωση των νευρικών ινών και η απώλεια κυττάρων είναι περισσότερο 

έντονη στα πρόσθια κέρατα και τις οπίσθιες δέσµες της αυχενικής µοίρας και στη 

διάµεση φαιά ουσία στα θωρακικά νευροτόµια.67 Στα περιφερικά νεύρα µε την 

πάροδο τις ηλικίας παρατηρείται µείωση της ταχύτητας αγωγής, µε τελικό 

αποτέλεσµα την προϊούσα απονεύρωση των µυών που οδηγεί στην ατροφία τους. 

Γι΄ αυτούς τους λόγους οι ηλικιωµένοι εµφανίζουν βραδύτητα στην εκτέλεση 

κινητικών δραστηριοτήτων, η οποία όµως δεν αντανακλά και διανοητική 

βραδύτητα. 63,66  
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Η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται επίσης από έκπτωση της προσαγωγής 

ερεθισµάτων από τα αισθητήρια όργανα στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η όραση 

και η ακοή µειώνονται σηµαντικά όπως και η αίσθηση της γεύσης και της διάκρισης 

των διαφόρων γεύσεων. Αυτό οφείλεται αφενός σε διαταραχές στα περιφερικά 

αισθητήρια όργανα αλλά και σε διαταραχές σε φλοιϊκά κέντρα επεξεργασίας των 

ερεθισµάτων. Η ιδιοδεκτικότητα και η αίσθηση της δόνησης µειώνονται, ενώ ο 

ουδός έκλυσης της αίσθησης  της αφής και του πόνου αυξάνονται.66  

Από όλες τις επιπτώσεις της φυσιολογικής γήρανσης του εγκεφάλου 

µεγαλύτερο φόβο προκαλεί η απώλεια της µνήµης. Η αύξηση της ηλικίας επηρεάζει 

την πρόσφατη µνήµη και την ικανότητα πρόσληψης, αξιολόγησης, επεξεργασίας και 

αποθήκευσης νέων και άσχετων πληροφοριών, ενώ η ήδη αποκρυσταλλωµένη 

γνώση διατηρείται. Η ικανότητα συγκέντρωσης των ηλικιωµένων δεν διαφέρει από 

αυτή των νεώτερων ατόµων, µε τη διαφορά ότι οι ηλικιωµένοι κουράζονται και 

αποσπώνται γρηγορότερα. Η γλωσσική ευφυΐα διατηρείται αµετάβλητη µέχρι την 

ηλικία των 70 ετών.63 Η αύξηση της ηλικίας µειώνει την «πλαστικότητα» του φλοιού 

και κατ΄ επέκταση την ικανότητα απόκτησης νέων γλωσσικών δεξιοτήτων. Επίσης 

ελαττώνεται ο ρυθµός και ο βαθµός αποκατάστασης των λειτουργιών του κεντρικού 

νευρικού συστήµατος µετά από νευρολογικές βλάβες.66 Ο βαθµός στον οποίο 

εµφανίζονται οι διαταραχές αυτές ποικίλλει από άτοµο σε άτοµο και επηρεάζεται 

από το επίπεδο εκπαίδευσης και το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας.  

Η βιβλιογραφία είναι σαφής ότι η εκµάθηση νέων δεξιοτήτων και η ευελιξία 

και προσαρµογή για την επίλυση προβληµάτων είναι ικανότητες που 

επιδεινώνονται µε την πάροδο του χρόνου µετά την ηλικία των 30 - 40 ετών. 

Παρόλα αυτά, η φυσιολογική γήρανση δεν είναι συνώνυµη της νοητικής έκπτωσης. 

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται µεταξύ των ηλικιωµένων όσον αφορά τη 

διανοητική τους κατάσταση αντανακλά πιθανά παράγοντες που δεν µπορούν να 

µετρηθούν, όπως η εµπειρία, η κρίση, η επίγνωση και η προσαρµογή στα 

νευρολογικά ελλείµµατα που οφείλονται στην ηλικία.97  
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2.2 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

Γενικά, οι νοητικές διαταραχές διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και 

χαρακτηρίζονται από γνωστικά ελλείµµατα και ελλείµµατα µνήµης: 

1. Συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο (delirium), που χαρακτηρίζεται από 

οξεία µεταβολή της συνείδησης, η οποία κυµαίνεται κατά τη διάρκεια του 

24ώρου. 

2. Άνοια, η οποία χαρακτηρίζεται από πολλαπλά γνωστικά ελλείµµατα 

συµπεριλαµβανοµένης της µνήµης και παρουσιάζει χρόνια πορεία. 

3. Οργανικό Αµνησικό σύνδροµο, στην οποία παρατηρούνται διαταραχές 

στη µνήµη χωρίς άλλα σηµαντικά ελλείµµατα. 

4. Ήπιες νευρογνωστικές διαταραχές, που διαγιγνώσκονται µε τη χρήση 

ψυχοµετρικών δοκιµασιών.77 

 

Οι νοητικές διαταραχές που απαντώνται κατά τη µετεγχειρητική περίοδο 

είναι: 

• το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο και  

• οι ήπιες  νευρογνωστικές διαταραχές. 

 

2.2.1 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΣΥΓΧΥΤΙΚΟ-∆ΙΕΓΕΡΤΙΚΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ 

Το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο ορίζεται ως η κλινική κατάσταση κατά 

την οποία ο ασθενής σκέφτεται και µιλά ασυνάρτητα, είναι αποπροσανατολισµένος, 

εµφανίζει διαταραχές της προσοχής και της µνήµης, που δεν µπορούν να εξηγηθούν 

από προηγούµενο ιστορικό άνοιας, και η ικανότητα του ασθενούς να εστιάσει, να 

στρέψει αλλού και να διατηρήσει την προσοχή του είναι επηρεασµένη.86 

Το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο αποτελεί τη συνηθέστερη µορφή 

µετεγχειρητικής νοητικής διαταραχής και εµφανίζεται συχνότερα στους 

ηλικιωµένους. Αν και συνήθως ο ασθενής αναρρώνει χωρίς µακροπρόθεσµες 

επιπτώσεις στη διανοητική του κατάσταση,59 εντούτοις αποτελεί σηµαντική αιτία 

νοσηρότητας και θνητότητας στους χειρουργικούς ασθενείς.53  

 

2.2.1.1 ∆ιαγνωστικά κριτήρια Συγχυτικο-∆ιεγερτικού Συνδρόµου 

Για τη διάγνωση του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου απαιτούνται 4 

βασικά στοιχεία (DSMIV).25 
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Α. Αδυναµία συγκέντρωσης: οι ασθενείς σε συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 

έχουν µειωµένη ικανότητα να εστιάσουν και να διατηρήσουν την προσοχή τους. 

Αποσπώνται εύκολα και µπορεί να δίνουν την ίδια απάντηση σε διαφορετικές 

ερωτήσεις. Συχνά απαιτείται από τον εξετάζοντα να επαναλάβει την ίδια ερώτηση 

πολλές φορές. 

Β. Γνωστικές διαταραχές: οι ασθενείς µπορεί να αναπτύξουν γνωστικές 

διαταραχές και διαταραχές της αντίληψης οι οποίες όµως δεν εξηγούνται από 

προϋπάρχουσα άνοια. Συνήθως ο ασθενής είναι αποπροσανατολισµένος ως προς το 

χρόνο και το χώρο παρά ως προς τα πρόσωπα. Οι διαταραχές της αντίληψης µπορεί 

να περιλαµβάνουν παρερµηνείες, παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις. Ένα παράδειγµα 

παρερµηνείας είναι να θεωρεί ο ασθενής το θόρυβο µιας πόρτας που κλείνει ως 

πυροβολισµό. Ένας ασθενής έχει παραισθήσεις όταν εκλαµβάνει π.χ. µία λάµπα ως 

πρόσωπο, ενώ έχει ψευδαισθήσεις όταν βλέπει πράγµατα που δεν υπάρχουν. Οι 

οπτικές παρερµηνείες και ψευδαισθήσεις περιγράφονται συχνότερα, αλλά µπορεί 

να παρατηρηθούν και ακουστικές, οσφρητικές, γευστικές, ή απτικές διαταραχές 

αντίληψης. 

Γ. Αιφνίδια εµφάνιση που διακυµαίνεται κατά τη διάρκεια της 

ηµέρας: Ως οξεία ορίζεται η ανάπτυξη της διαταραχής εντός µερικών ωρών ή 

ηµερών. 

∆. Παθολογικό υπόστρωµα: πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από το ιστορικό, 

τη φυσική εξέταση ή τον εργαστηριακό έλεγχο ότι υπάρχει συγκεκριµένη 

παθολογική κατάσταση, τοξικότητα από φάρµακα, στέρηση ουσιών, πολλαπλές 

αιτίες ή αιτίες που δεν µπορούν να διευκρινιστούν πλήρως και που οδηγούν στην 

ανάπτυξη συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου.25 

 

2.2.1.2 Κλινικές Εκδηλώσεις Συγχυτικου-∆ιεγερτικού Συνδρόµου 

Το επίπεδο συνείδησης ενός ασθενούς σε συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 

κυµαίνεται κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου και τα συµπτώµατα 

επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η πρώτη εκδήλωση συνήθως είναι 

κάποια διαταραχή της αντίληψης, για παράδειγµα ο ασθενής βλέπει έντοµα στο 

ταβάνι, και στη συνέχεια εκδηλώνει αποπροσανατολισµό ως προς το χρόνο, το χώρο 

και τα πρόσωπα.96 Το νοσηλευτικό προσωπικό συνήθως αναγνωρίζει αυτούς τους 

ασθενείς που γίνονται διεγερτικοί και µπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη στον 

εαυτό τους. Υπάρχει όµως και η υποτονική µορφή (hypoactive subtype) που 
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εκδηλώνεται ως λήθαργος ή µειωµένη εγρήγορση του ασθενούς και συνήθως 

εκλαµβάνεται λανθασµένα για κατάθλιψη.14 

 

2.2.1.3 Συχνότητα Συγχυτικου-∆ιεγερτικού Συνδρόµου 

Στους ηλικιωµένους χειρουργικούς ασθενείς η επίπτωση του µετεγχειρητικού 

συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου κυµαίνεται από 10 – 15 % µετά από επεµβάσεις 

γενικής χειρουργικής, και φθάνει το 28 - 61 % µετά από ορθοπεδικές επεµβάσεις 

73,86 και στο 23-32% µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις27,88. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι οι ηλικιωµένοι ασθενείς που νοσηλεύονται για παθολογικά αίτια 

επίσης εµφανίζουν υψηλό ποσοστό συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου που φθάνει 

το 25 – 50 %.86  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην κλινική πράξη το συγχυτικο-διεγερτικό 

σύνδροµο συχνά δεν διαγιγνώσκεται: σπάνια ελέγχεται ή καταγράφεται η 

διανοητική κατάσταση του ασθενούς κατά την εισαγωγή του στο νοσοκοµείο, και 

παρά τα ακριβή διαγνωστικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, το συγχυτικο-

διεγερτικό σύνδροµο διαλάθει της προσοχής του γιατρού και του νοσηλευτικού 

προσωπικού σε ποσοστό 33 – 67 %.41 Συχνά το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 

συγχέεται µε προϋπάρχουσα άνοια, ή πιστεύεται ότι αποτελεί την πρώτη εκδήλωση 

άνοιας. ∆υστυχώς τα χρησιµοποιούµενα διαγνωστικά κριτήρια του συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου δεν έχουν την απαιτούµενη ευαισθησία ή ειδικότητα για τη 

διάκριση των δύο αυτών παθολογικών καταστάσεων.41  

Τα συµπτώµατα του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου µπορεί να επιµένουν 

για περισσότερο χρόνο από ό,τι πιστευόταν. Σε µελέτη του Levkoff και συνεργατών 

σε ασθενείς που εµφάνισαν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο κατά τη διάρκεια της 

νοσηλείας τους, τα συµπτώµατα του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου 

υποχώρησαν στους 3 και 6 µήνες µετά την έξοδο από το νοσοκοµείο µόνον στο 21 % 

και 18 % των ασθενών αντίστοιχα.46  

 

2.2.1.4 Παθοφυσιολογία Συγχυτικου-∆ιεγερτικού συνδρόµου 

Η παθοφυσιολογία του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου δεν είναι απόλυτα 

ξεκαθαρισµένη. Οι φυσιολογικές µεταβολές που προαναφέρθηκαν κατά τη 

διαδικασία γήρανσης του εγκεφάλου µπορούν να εξηγήσουν µερικά µόνον τις αιτίες 

που οι ηλικιωµένοι είναι πιθανότερο να εµφανίσουν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 

σε καταστάσεις stress. Για παράδειγµα, η µείωση της εγκεφαλικής αιµατικής ροής 
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κατά 28%, η απώλεια νευρώνων και η µείωση των συγκεντρώσεων και της 

δραστηριότητας σηµαντικών εγκεφαλικών νευροδιαβιβαστών πιστεύεται ότι 

µειώνουν τις φυσιολογικές εφεδρείες του εγκεφάλου σε περιπτώσεις stress, 

µεταβολικών διαταραχών ή λοίµωξης.4 Οι κυριότεροι νευροδιαβιβαστές που 

ενέχονται σε αυτές τις διεργασίες είναι η ακετυλοχολίνη, ντοπαµίνη, γ-

αµινοβουτυρικό οξύ και νορεπινεφρίνη. 

Η ακετυλοχολίνη παίζει σηµαντικό ρόλο στη διατήρηση της συνείδησης και 

θεωρείται ότι παίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου. Με την αύξηση της ηλικίας παρατηρείται µείωση της έκλυσης 

ακετυλοχολίνης και της δραστηριότητας των µουσκαρινικών υποδοχέων στον 

εγκέφαλο.29 Επειδή η χορήγηση αντιχολινεργικών ουσιών προκαλεί συγχυτικο-

διεγερτικό σύνδροµο τόσο στους ανθρώπους όσο και στα πειραµατόζωα,29 

συστήνεται να αποφεύγεται η χορήγηση αντιχολινεργικών όπως τα αντιϊσταµινικά. 

Παρόλα αυτά, αρκετά πολύ συχνά χρησιµοποιούµενα φάρµακα, όπως η 

φουροσεµίδη, η διγοξίνη, η θεοφυλλίνη, τα κουµαρινικά, η πρεδνιζολόνη, η 

σιµετιδίνη και η ρανιτιδίνη διαθέτουν αντιχολινεργικές ιδιότητες.111 Άλλοι 

παράγοντες που µειώνουν τη δραστηριότητα της ακετυλοχολίνης στον εγκέφαλο 

είναι η έλλειψη θειαµίνης, η υπογλυκαιµία και η υποξία.86 Σε ορισµένες περιπτώσεις 

είναι δυνατό να προκληθεί συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο και από αυξηµένη 

χολινεργική δραστηριότητα όπως έχει περιγραφεί σε ασθενείς που λαµβάνουν 

αντιχολινεστερασικά για την αντιµετώπιση της νόσου Alzheimer.110 

H δράση της ντοπαµίνης είναι αντίθετη από αυτή της ακετυλοχολίνης. Έτσι 

αντι-ντοπαµινεργικά φάρµακα όπως η αλοπεριδόλη χρησιµοποιούνται στην 

αντιµετώπιση του αντιχολινεργικού συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου. Τα 

οπιοειδή θεωρούνται ότι προκαλούν αντιχολινεργικό συγχυτικο-διεγερτικό 

σύνδροµο µέσω αύξησης της δραστηριότητας της ντοπαµίνης και της γλουταµάτης 

και µείωσης της δραστηριότητας της ακετυλοχολίνης.86 

Η σεροτονίνη αποτελεί έναν από τους κυριότερους νευροδιαβιβαστές στην 

περιοχή του στελέχους. Η σύνθεση και η έκλυσή της εξαρτάται από την παρουσία 

του πρόδροµου µορίου της, δηλαδή της τρυπτοφάνης. Η αύξηση ή η µείωση της 

δραστηριότητας της σεροτονίνης έχουν συσχετιστεί µε την ανάπτυξη συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου. Οι αγωνιστές της σεροτονίνης µπορούν να προκαλέσουν 

ψύχωση. Στην ηπατική εγκεφαλοπάθεια, το σεροτονινεργικό σύνδροµο και στο 

συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο που συνοδεύει τη σήψη παρατηρείται αυξηµένη 
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σεροτονινεργική δραστηριότητα. Το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο που 

προκαλείται από λεβοντόπα σε ασθενείς µε Parkinson, το µετεγχειρητικό 

συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο, και το τροµώδες παραλήρηµα από τη διακοπή του 

αλκοόλ σχετίζονται µε µείωση της τρυπτοφάνης.112  

Το γ-αµινοβουτυρικό οξύ είναι ο κυριότερος ανασταλτικός 

νευροδιαβιβαστής στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η δραστηριότητα του αυξάνεται 

στην ηπατική εγκεφαλοπάθεια και κατά τη χρήση βενζοδιαζεπινών, ενώ µειώνεται 

κατά τη διακοπή των βενζοδιαζεπινών ή κατά τη διακοπή του αλκοόλ.16  

Άλλοι µηχανισµοί που ενέχονται σε περιπτώσεις διανοητικής δυσλειτουργίας 

είναι η ενεργοποίηση του άξονα υποθαλάµου-υπόφυσης-επινεφριδίων, τα αυξηµένα 

επίπεδα κορτικοστεροειδών και οι διαβιβαστές φλεγµονής .  

Στο σύνδροµο Cushing, σε καταστάσεις stress, µετά από χειρουργικές 

επεµβάσεις και κατά την εξωγενή χορήγηση στεροειδών αυξάνεται η κορτιζόλη του 

πλάσµατος. ∆εδοµένου ότι η κορτιζόλη ρυθµίζει τη δραστηριότητα του 

µεταιχµιακού (limbic) συστήµατος, εξηγούνται σε κάποιο βαθµό οι διανοητικές 

διαταραχές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου στις παραπάνω καταστάσεις.75  

Οι κυτταροκίνες, όπως ο  tumor necrosis factor Α και οι ιντερλευκίνες 1 και 2, 

θεωρούνται ότι επίσης παίζουν κάποιο ρόλο στην παθογένεια του συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες οι κυτταροκίνες απαντώνται σε 

µικρές ποσότητες στον εξωκυττάριο χώρο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα, και σε 

περιόδους stress, φλεγµονής, λοίµωξης ή τραύµατος αυξάνεται η έκλυσή τους. Η 

αυξηµένη έκλυση κυτταροκινών οδηγεί σε ενεργοποίηση του άξονα υποθαλάµου-

υπόφυσης-επινεφριδίων, σε αύξηση της διαπερατότητας του αιµατοεγκεφαλικού 

φραγµού και σε τροποποίηση της σύνθεσης και της δραστηριότητας 

νευροδιαβιβαστών.112 Πιστεύεται ότι αν και στο φυσιολογικό εγκέφαλο η παραγωγή 

κυτταροκινών έχει ελάχιστες επιπτώσεις, σε περιπτώσεις που προϋπάρχει 

νευρωνική βλάβη επιταχύνει την εκφύλιση των νευρώνων. Έτσι για παράδειγµα, τα 

ελλείµµατα από προηγούµενο εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο µπορεί παροδικά να 

επιδεινωθούν σε περιπτώσεις λοίµωξης χωρίς να εµφανίζονται νέες βλάβες κατά τον 

απεικονιστικό έλεγχο.13  
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2.2.1.5 Αιτιολογικοί Παράγοντες Συγχυτικου-∆ιεγερτικού Συνδρόµου 

Οι παράγοντες που έχουν σχετιστεί µε την ανάπτυξη µετεγχειρητικού 

συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου µπορούν να διακριθούν σε προ-εγχειρητικούς, 

διεγχειρητικούς και µετεγχειρητικούς.  

 

1. Προ-εγχειρητικοί παράγοντες  

Ηλικία και Φύλο: Όσο µεγαλύτερη η ηλικία του ασθενούς τόσο µεγαλύτερη η 

πιθανότητα ανάπτυξης συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου. Και αυτό γιατί 

προϊούσης της ηλικίας αυξάνονται τα συνοδά νοσήµατα. Οι ηλικιωµένοι έχουν 

µειωµένη ικανότητα διατήρησης της οµοιόστασης σε καταστάσεις stress. Είναι 

περισσότερο ευαίσθητοι στις λοιµώξεις και συχνά πάσχουν από σοβαρές χρόνιες 

ασθένειες ή υποσιτίζονται. Η κατανοµή και ο µεταβολισµός των φαρµάκων είναι 

διαταραγµένοι. Τέλος, όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία του ασθενούς τόσο 

πιθανότερο να πάσχει από νόσο Alzheimer, ή από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.47 

Η αγγειακή νόσος του εγκεφάλου αυξάνει την ευαισθησία των ασθενών σε 

καταστάσεις υποξίας κατά τις οποίες µειώνεται η σύνθεση ακετυλοχολίνης, γεγονός 

που προδιαθέτει σε σύγχυση.10 Οι σοβαρές διαταραχές της όρασης και τις ακοής, η 

επιβαρηµένη κατάσταση της υγείας, η ανικανότητα αυτοεξυπηρέτησης προ-

εγχειρητικά αποτελούν καταστάσεις που απαντώνται συχνότερα όσο αυξάνει η 

ηλικία και έχει αποδειχτεί ότι αυξάνουν την επίπτωση µετεγχειρητικού συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου.32 Επίσης φαίνεται ότι το φύλο του ασθενούς σχετίζεται µε 

το είδος της νοητικής διαταραχής που είναι πιθανό να αναπτύξουν µετεγχειρητικά 

οι ηλικιωµένοι: οι γυναίκες είναι πιθανότερο να παρουσιάσουν συγχυτικο-

διεγερτικό σύνδροµο, ενώ οι άνδρες είναι πιθανότερο να εµφανίσουν γνωστικές 

διαταραχές.23 

Πολυφαρµακία και αλληλεπιδράσεις φαρµάκων: Ο ηλικιωµένοι 

καταναλώνουν περισσότερα φάρµακα σε σχέση µε τις άλλες ηλικιακές οµάδες. Τα 

αντιϋπερτασικά, οι β-αδρενεργικοί ανταγωνιστές, τα αντιπαρκινσονικά και τα 

αντιψυχωσικά µπορούν να προδιαθέσουν στην ανάπτυξη συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου.47 Η συστηµατική χρήση βενζοδιαζεπινών µακράς διάρκειας δράσης 

µπορεί να προκαλέσει στους ηλικιωµένους άνοια, η οποία προδιαθέτει στην 

εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου. Επίσης έχει αναφερθεί η πιθανή 

αλληλεπίδραση των τρικυκλικών αντικαταθλιπτικών µε τη γενική αναισθησία ως 

αιτία συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου.19  
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∆ιακοπή λήψης αλκοόλ και υπνωτικών: Μελέτες έχουν δείξει ότι το 18% των 

ηλικιωµένων που νοσηλεύονται είναι αλκοολικοί, ενώ το 10 – 15 % λαµβάνει σε 

καθηµερινή βάση υπνωτικά. 62,94 Το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο που οφείλεται 

σε στέρηση αλκοόλ ή υπνωτικών µπορεί να εµφανιστεί  12 - 48 ώρες µετά το 

χειρουργείο. Το τροµώδες παραλήρηµα από στέρηση αλκοόλ έχει δραµατική και 

χαρακτηριστική εικόνα. Οι αλκοολικοί ασθενείς µπορεί επίσης να εµφανίσουν και 

ψύχωση  Wernicke-Korsakoff από έλλειψη θειαµίνης ή και χρόνια υποσκληρίδια 

αιµατώµατα.    

Ενδοκρινικοί και µεταβολικοί παράγοντες: Με την αύξηση της ηλικίας 

διαταράσσεται η συµπυκνωτική ικανότητα των νεφρών και αυτό προδιαθέτει στην 

ανάπτυξη αφυδάτωσης. Επειδή η αφυδάτωση έχει συσχετιστεί µε διαταραγµένη 

νοητική λειτουργία, προτείνεται ο ενδελεχής έλεγχος για σηµεία αφυδάτωσης σε 

ασθενείς που παρουσιάζουν διανοητικές διαταραχές κατά την εισαγωγή τους στο 

νοσοκοµείο.98 Επίσης οι ηλικιωµένοι συχνά λαµβάνουν διουρητικά τα οποία µπορεί 

να προκαλέσουν ηλεκτρολυτικές διαταραχές, υπονατριαιµία, υποκαλιαιµία, 

υποµαγνησιαιµία και µεταβολική αλκάλωση. Αυτές οι διαταραχές ύδατος και 

ηλεκτρολυτών µπορούν να προκαλέσουν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο.40 H υπο- 

ή η υπεργλυκαιµία και η διαβητική κετοξέωση, ο υπο- και ο υπερθυρεοειδισµός, η 

ηπατική και η νεφρική ανεπάρκεια αποτελούν αιτίες ανάπτυξης συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου.54  

Προϋπάρχουσα κατάθλιψη, άνοια, άγχος:   Η προ-εγχειρητική ψυχολογική και 

διανοητική κατάσταση των ασθενών παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 

µετεγχειρητικού συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου.  Σε ασθενείς που πάσχουν από 

κατάθλιψη έχει παρατηρηθεί ότι η επίπτωση µετεγχειρητικού συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου ανέρχεται σε ποσοστό µέχρι και 88%.34 Οι ασθενείς αυτοί 

παρουσιάζουν διαταραχές των σεροτονινεργικών και νοραδρενεργικών 

συστηµάτων.112 Οι διαταραχές των χολινεργικών συστηµάτων έχουν ανάλογη 

επίδραση στους ασθενείς µε άνοια.29 Το προεγχειρητικό άγχος παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου, τόσο ώστε ορισµένοι 

ερευνητές πιστεύουν ότι η κατάλληλη ψυχολογική προετοιµασία βοηθάει στην 

πρόληψή του.73 Στις επείγουσες επεµβάσεις που ο ασθενής συνήθως δεν έχει το 

χρόνο να προετοιµαστεί κατάλληλα, µπορεί να αναπτυχθεί µετεγχειρητική φοβική 

νεύρωση. Οι ασθενείς που αντιδρούν σε τραυµατικές καταστάσεις µε άρνηση και 

 21



έχουν χαµηλά επίπεδα άγχους είναι λιγότερο πιθανό να εµφανίσουν µετεγχειρητικά 

συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο.73 

2. ∆ιεγχειρητικοί παράγοντες  

Είδος επέµβασης: Αυξηµένη επίπτωση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου 

έχει παρατηρηθεί σε συγκεκριµένα είδη επεµβάσεων, όπως καρδιοχειρουργικές, 

ορθοπεδικές και οφθαλµολογικές. Στην καρδιοχειρουργική δύο είναι οι παράγοντες 

που µπορεί να προδιαθέσουν στην εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου: 

µικροέµβολα αέρα ή αιµοπεταλίων και η εγκεφαλική υποάρδευση κατά τη διάρκεια 

της εξωσωµατικής κυκλοφορίας.73 Οι ηλικιωµένοι ασθενείς µε κατάγµατα του  άνω 

άκρου του µηριαίου αποτελούν την οµάδα που εµφανίζει συγχυτικο-διεγερτικό 

σύνδροµο σε ποσοστό έως και 61 % πιθανά λόγω εµβολής σωµατιδίων λίπους από 

χειρισµούς στον αυλό του οστού.73 Επίσης στη νόσο του κατάγµατος εµπεριέχεται 

και η ψυχολογική επίδραση του φόβου µόνιµης ανικανότητας (ότι δηλαδή δεν θα 

ξαναπερπατήσουν). Τέλος, οι ασθενείς που χειρουργούνται για καταρράκτη είναι 

ευαίσθητοι στην ανάπτυξη συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου, αφενός λόγω 

απώλειας της όρασης, καθώς µετεγχειρητικά πρέπει και τα δύο µάτια να 

παραµείνουν κλειστά, αφετέρου λόγω χορήγησης αντιχολινεργικών σκευασµάτων 

µε τη µορφή σταγόνων.73   

Αναισθητικοί παράγοντες: Έχει ήδη επισηµανθεί η σηµασία των χολινεργικών 

συστηµάτων στην ανάπτυξη νοητικών διαταραχών και συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου. Πολλά από τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην αναισθησία, όπως 

τα οπιοειδή, οι βενζοδιαζεπίνες, οι φαινοθειαζίνες, οι βουτυροφαινόνες, η κεταµίνη, 

η ετοµιδάτη, τα εισπνεόµενα αναισθητικά, διαθέτουν αντιχολινεργικές ιδιότητες.45 

Οι ηλικιωµένοι παρουσιάζουν σχετική έλλειψη ακετυλοχολίνης γεγονός που τους 

καθιστά ευαίσθητους ακόµα και σε πολύ µικρές δόσεις αντιχολινεργικών φαρµάκων 

και έχουν βραδύτερο ρυθµό µεταβολισµού των φαρµάκων. Είναι εποµένως 

επιβεβληµένη η χρήση φαρµάκων µε µικρή διάρκεια δράσης ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ιατρογενούς συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου.    

 

3. Μετεγχειρητικοί παράγοντες  

Το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο στους ηλικιωµένους, συχνά αποτελεί την 

πρώτη εκδήλωση παθολογικών καταστάσεων, όπως πνευµονίας, αναπνευστικής ή 

καρδιακής ανεπάρκειας, σήψης. Όλες αυτές οι νόσοι θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη κατά τη διαφορική διάγνωση και αντιµετώπιση των ασθενών αυτών.54  
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Στη µεγαλύτερη µελέτη που έχει γίνει όσον αφορά το µετεγχειρητικό 

συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο σε 1341 ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών που 

υποβλήθηκαν σε µείζονες επεµβάσεις, ο Marcantonio και οι συνεργάτες53 

προσδιόρισαν και βαθµολόγησαν τους παρακάτω ανεξάρτητους παράγοντες 

σχετικά µε τον κίνδυνο ανάπτυξης συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου:  

• ηλικία ≥ 70 ετών (1 βαθµός ) 

• κατάχρηση αλκοόλ (1 βαθµός ) 

• προϋπάρχουσα νοητική δυσλειτουργία (1 βαθµός)  

• κακή προ-εγχειρητική φυσική κατάσταση (1 βαθµός) 

• σηµαντικές προ-εγχειρητικές διαταραχές του νατρίου, του καλίου και της 

γλυκόζης (1 βαθµός) 

• επεµβάσεις για ανεύρυσµα αορτής (2 βαθµοί) 

• µη καρδιοχειρουργική επέµβαση στο θώρακα (1 βαθµός). 

Ο κίνδυνος εµφάνισης συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου ταξινοµήθηκε ως 

ακολούθως: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

ποσοστό 2 % σε ασθενείς που συγκέντρωσαν 0 βαθµούς  

ποσοστό 11 % σε ασθενείς που συγκέντρωσαν 1 - 2 βαθµούς, ενώ  

ποσοστό µέχρι και 50 % σε ασθενείς που συγκέντρωσαν ≥ 3 βαθµούς.53 

 

2.2.1.6 Κλινική Σηµασία Συγχυτικου-∆ιεγερτικού συνδρόµου 

Το µετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο αποτελεί σοβαρή επιπλοκή 

που επηρεάζει την τελική έκβαση του ασθενούς. Ο ασθενής σε συγχυτικο-διεγερτικό 

σύνδροµο παρουσιάζει αυτοκαταστροφική συµπεριφορά και µπορεί να θέσει τον 

εαυτό του σε κίνδυνο µε την αφαίρεση για παράδειγµα σωλήνων παροχέτευσης 

θώρακα, ενδοφλέβιων καθετήρων ή ουροκαθετήρων.32  

Ο Marcantonio και οι συνεργάτες του έδειξαν ότι οι ασθενείς σε συγχυτικο-

διεγερτικό σύνδροµο εµφάνισαν σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό µειζόνων 

επιπλοκών όπως καρδιακή ανακοπή, κοιλιακή µαρµαρυγή ή ταχυκαρδία, 

πνευµονικό οίδηµα, πνευµονική εµβολή, πνευµονία, οξεία αναπνευστική 

ανεπάρκεια που απαιτεί ενδοτραχειακή διασωλήνωση, νεφρική ανεπάρκεια που 

απαιτεί τεχνητό νεφρό, και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σηµαντικά υψηλότερη 

θνητότητα και διάρκεια νοσηλείας.53  

Οι ασθενείς σε συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο εµφανίζουν λειτουργική 

έκπτωση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους επειδή δεν µπορούν να 
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ακολουθήσουν προγράµµατα αποκατάστασης και να συνεργαστούν µε τους 

φυσικοθεραπευτές.46 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αυξηµένη ανάγκη για εισαγωγή 

των ασθενών αυτών σε ιδρύµατα για νοσηλευτική φροντίδα. Στις  ΗΠΑ 

υπολογίζεται ότι 4 δισ. δολάρια είναι το κόστος για την αντιµετώπιση των ασθενών 

που εµφάνισαν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο στο νοσοκοµείο, χωρίς να 

υπολογίζεται το κόστος αποκατάστασης και αυξηµένης φροντίδας που απαιτείται 

για τους ασθενείς αυτούς µετά την έξοδο τους από το νοσοκοµείο.86  

 

2.2.2 ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Είναι αρκετά γνωστό στους κλινικούς γιατρούς ότι ηλικιωµένοι ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε κάποια χειρουργική επέµβαση χωρίς συµβάµατα συχνά 

παραπονούνται µετεγχειρητικά για νευρογνωστικές διαταραχές για εβδοµάδες ή 

ακόµη και µήνες. Συνήθως τα προβλήµατα που αναφέρουν οι ασθενείς αυτοί 

αφορούν δυσκολία στη διεκπεραίωση λειτουργιών τις οποίες εξασκούσαν 

καθηµερινά πριν από το χειρουργείο. Για παράδειγµα δεν µπορούν να λύσουν 

σταυρόλεξα ή να συγκεντρωθούν στην εργασία τους. Όπως είναι φυσικό, εάν το 

φαινόµενο αυτό είναι παροδικό, τότε προκαλεί απλά ενόχληση, ενώ εάν επιµένει 

τότε µπορεί να καταστήσει τον ηλικιωµένο ασθενή ανίκανο να αυτοεξυπηρετηθεί ή 

ακόµη και να οδηγήσει σε απόλυση από την εργασία.60  

Η µετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία (ΜΝ∆) ανιχνεύεται µε ψυχοµετρικές 

δοκιµασίες και επηρεάζει σε άλλοτε άλλο βαθµό την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η 

ΜΝ∆ διακρίνεται στην πρώιµη που ανιχνεύεται την πρώτη µετεγχειρητική 

εβδοµάδα και την όψιµη που ανιχνεύεται µέχρι και τρεις µήνες µετεγχειρητικά.  

Στη µεγαλύτερη µελέτη που έχει γίνει όσον αφορά τη µετεγχειρητική νοητική 

δυσλειτουργία σε ασθενείς  άνω των 60 ετών υπολογίστηκε ότι πρώιµη νοητική 

δυσλειτουργία εµφανίζει το 25,8% ενώ όψιµες διαταραχές παρατηρούνται στο 

9,9%.59 Η µετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία µπορεί να εµφανιστεί και σε 

νεότερους ασθενείς. Μελέτη που περιέλαβε 583 ασθενείς ηλικίας 40-59 ετών που 

υποβλήθηκαν σε µείζονες ενδοκοιλιακές ή ορθοπεδικές επεµβάσεις υπό γενική 

αναισθησία, έδειξε ότι ένα σηµαντικό ποσοστό (19,2% έναντι 4%) εµφάνισε πρώιµη 

νοητική δυσλειτουργία σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Όσον αφορά την όψιµη 

νοητική δυσλειτουργία, οι διαφορές ανάµεσα στους ασθενείς και στην οµάδα 

ελέγχου δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (6,2% έναντι 4,1%).42  
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2.2.2.1 Ανίχνευση της Μετεγχειρητικής Νοητικής ∆υσλειτουργίας 

Για την ανίχνευση της ΜΝ∆ οι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν σε 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες οι οποίες µπορούν αντικειµενικά να ανιχνεύσουν πιθανές 

νευρογνωστικές διαταραχές. Είναι συχνό φαινόµενο οι ασθενείς να αναφέρουν  

µετεγχειρητικά κάποιου βαθµού νοητική έκπτωση, αλλά υπάρχουν µελέτες που 

χρησιµοποίησαν αντικειµενικές ψυχοµετρικές δοκιµασίες χωρίς να διαπιστώσουν 

συσχέτιση των υποκειµενικών προβληµάτων που ανέφεραν οι ασθενείς και 

έκπτωσης αυτών των δοκιµασιων.71 Εποµένως, η χρήση ερωτηµατολογίων που 

προσδιορίζουν υποκειµενικά τη νοητική κατάσταση του ασθενούς είναι αναξιόπιστα 

για την ανίχνευση της ΜΝ∆.78    

 

Το 1995 δηµοσιεύτηκαν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που θα 

πρέπει να διεξάγονται µελέτες για τη διερεύνηση της µετεγχειρητικής νοητικής 

δυσλειτουργίας µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις.68  Σύµφωνα µε τις 

οδηγίες αυτές για την ανίχνευση ΜΝ∆ θα πρέπει: 

1. Να έχει προσδιοριστεί η νευρολογική και η νευροψυχολογική κατάσταση του 

ασθενούς προ-εγχειρητικά από κατάλληλα εκπαιδευµένο ερευνητή. 

2. Για την εκτίµηση της επίδρασης µιας χειρουργικής επέµβασης ή µιας 

τεχνικής (π.χ. υποθερµία) έχει σηµασία να αναφέρονται οι τυχόν µεταβολές 

της επίδοσης κάθε ασθενούς ξεχωριστά, παρά η εκτίµηση των µεταβολών του 

µέσου όρου επίδοσης του συνόλου των ασθενών. 

3. Όποτε έχει ένδειξη, ο σχεδιασµός της µελέτης θα πρέπει να περιλαµβάνει και 

οµάδα ελέγχου. 

4. ∆εδοµένων των περιορισµών του ασθενούς κατά τη µετεγχειρητική περίοδο, 

η επιλογή των δοκιµασιών που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να λαµβάνει 

υπόψη τα παρακάτω: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

Το γνωστικό τοµέα που ελέγχεται από κάθε δοκιµασία. 

Την ευαισθησία και την αξιοπιστία κάθε δοκιµασίας. 

Το χρόνο που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δοκιµασίας. 

Το βαθµό στον οποίο παρατηρούνται φαινόµενα µάθησης (learning 

effect). 

Την ύπαρξη παραλλαγών σε κάθε δοκιµασία για να ελαχιστοποιηθεί η 

επίδραση της συνεχούς εξάσκησης και µάθησης. 

Τη φυσική προσπάθεια που απαιτείται από την πλευρά του ασθενούς. 
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5. Οι δοκιµασίες θα πρέπει να µην επηρεάζονται από παράγοντες όπως το 

φύλο, η φυλή και το πολιτιστικό υπόβαθρο του ασθενούς, και κατά 

προτίµηση να µην έχουν κατώτατα ή ανώτατα όρια, καθώς αυτό µπορεί να 

επηρεάσει τη δυνατότητα ανίχνευσης ΜΝ∆  (‘floor’ και ‘ceiling’ effects). 

6. Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των δοκιµασιών θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη και άλλοι παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την επίδοση του 

ασθενούς, όπως το θορυβώδες περιβάλλον ή η χορήγηση φαρµάκων. 

7. Επειδή η απόδοση σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες µπορεί να επηρεαστεί από 

την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς, θα πρέπει να παρέχονται και 

τέτοιου είδους πληροφορίες. 

8. Για να εξασφαλιστεί η αντικειµενικότητα και η αξιοπιστία των 

αποτελεσµάτων των ψυχοµετρικών δοκιµασιών, αυτές θα πρέπει να δίνονται 

από τον ίδιο εκπαιδευµένο εξεταστή, ο οποίος επίσης δεν θα πρέπει να 

γνωρίζει λεπτοµέρειες για την επέµβαση και την αναισθησία. 

9. Η επίπτωση διανοητικών διαταραχών είναι υψηλότερη τις πρώτες 

µετεγχειρητικές ηµέρες, και για το λόγο αυτό οι ασθενείς θα πρέπει να 

εξετάζονται και τουλάχιστον τρεις µήνες µετεγχειρητικά. 

10.  Θα πρέπει να καταγράφονται και να λαµβάνονται υπόψη όλα τα συµβάµατα 

της µετεγχειρητικής περιόδου. 

11.  Ο έλεγχος της νοητικής κατάστασης µε ψυχοµετρικές δοκιµασίες συχνά 

συνοδεύεται από βελτίωση της επίδοσης των ασθενών λόγω της συνεχούς 

εξάσκησης (learning and practice effects). Το γεγονός αυτό θα πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη κατά την ανάλυση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων.  

 

Αναλυτικότερα. ∆εδοµένου ότι η νοητική κατάσταση ενός ατόµου είναι 

συνισταµένη διαφόρων παραγόντων, όπως: 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

ικανότητας επίλυσης προβληµάτων,  

ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών,  

ευελιξίας (plasticity),  

µνήµης,  

η οµάδα των ψυχοµετρικών δοκιµασιών για την ανίχνευση της ΜΝ∆ θα πρέπει να 

εξετάζει χωριστά κάθε µια από τις παραπάνω γνωστικές παραµέτρους. Επίσης, ο 

αριθµός των δοκιµασιών δεν θα πρέπει να είναι µεγάλος ώστε να µην κουράζει τους 

ασθενείς, ιδιαίτερα κατά τη µετεγχειρητική περίοδο. ∆εδοµένου ότι οι ασθενείς 
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υποβάλλονται στις ίδιες δοκιµασίες προ- και µετεγχειρητικά, θα πρέπει να 

υπάρχουν παραλλαγές της κάθε δοκιµασίας ώστε να αποφεύγονται οι επιδράσεις 

της εξάσκησης στα µετεγχειρητικά αποτελέσµατα. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

όσο περισσότερο εξασκείται κάποιος σε κάποια ψυχοµετρική δοκιµασία φτάνει σε 

ένα σηµείο που παύει να παρατηρείται βελτίωση λόγω της εξάσκησης. Οι 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες µπορεί να µετρούν το χρόνο για την εκτέλεση της 

δοκιµασίας ή τον αριθµό των σωστών απαντήσεων που δίνει ο ασθενής. Θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι οι επιδόσεις ενός ασθενούς στις προ-εγχειρητικές δοκιµασίες 

µπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα ανίχνευσης κάποιου µετεγχειρητικού 

ελλείµµατος.  Εάν σε µία δοκιµασία υπάρχει κατώτατο όριο, η προ-εγχειρητική 

επίδοση του ασθενούς θα πρέπει να έχει υπερβεί αυτό το όριο ώστε να είναι δυνατή 

η ανίχνευση µετεγχειρητικών ελλειµµάτων (“floor effect”). Από την άλλη πλευρά 

στις δοκιµασίες που υπάρχει µέγιστη δυνατή βαθµολογία και σε εκείνες που είναι 

πολύ εύκολες, εάν ένας ασθενής επιτύχει προεγχειρητικά  πολύ υψηλές επιδόσεις 

υπάρχει η πιθανότητα να µην ανιχνευτεί µετεγχειρητική βελτίωση (“ceiling effect”). 

Γενικά, οι δοκιµασίες όπου καταµετράται ο αριθµός σωστών απαντήσεων ευνοεί 

τους ασθενείς µε κακή προ-εγχειρητική επίδοση (η κακή επίδοση δύσκολα γίνεται 

χειρότερη) και ιδανικά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται και τα δύο είδη δοκιµασιών. 

Επίσης, επειδή η επίδοση των ασθενών σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες επηρεάζεται 

και από την ψυχολογική τους κατάσταση και το άγχος, συστήνεται η προ-

εγχειρητική συνεδρία δοκιµασιών να µην γίνεται µία µέρα προ-εγχειρητικά αλλά να 

απέχει χρονικά από την ηµέρα του χειρουργείου.82  

Για την εκτίµηση της επίπτωσης της ΜΝ∆ σε µία µελέτη η χρήση των µέσων 

τιµών της οµάδας των ασθενών µπορεί να είναι παραπλανητική: οι επιδόσεις 

κάποιων ασθενών θα είναι χειρότερες από τις προεγχειρητικές ενώ οι επιδόσεις 

άλλων µπορεί να είναι βελτιωµένες, και οι µέσοι όροι της οµάδας συνολικά να µην 

παρουσιάσουν µεταβολή. Είναι εποµένως σηµαντικό να ανιχνευτούν τυχόν 

µεταβολές της επίδοσης κάθε ασθενούς ξεχωριστά.69  

Πάντως δεν υπάρχει οµοφωνία ως προς το πώς ορίζεται η ΜΝ∆ µε βάση την 

επιδείνωση της απόδοσης κάποιου ασθενούς στις ψυχοµετρικές δοκιµασίες. Έτσι 

στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισµοί: 

• Επιδείνωση κατά µία σταθερά απόκλισης (SD) σε µία τουλάχιστον 

δοκιµασία.92  
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• 

 

Επιδείνωση κατά µία σταθερά απόκλισης (SD) σε δύο τουλάχιστον 

δοκιµασίες.76

• Επιδείνωση κατά µία σταθερά απόκλισης (SD) σε τρεις τουλάχιστον 

δοκιµασίες.35  

• Επιδείνωση κατά 20% σε δύο τουλάχιστον δοκιµασίες.106  

• Επιδείνωση κατά 25% σε µία τουλάχιστον δοκιµασία.37 

• Επιδείνωση κατά 25% σε δύο τουλάχιστον δοκιµασίες.107  

• z-score µεγαλύτερο από 2 σε δύο τουλάχιστον δοκιµασίες ή σύνθετο z-score* 
µεγαλύτερο από 2.59  

[Το σύνθετο z-score υπολογίζεται µε βάση τους µέσους όρους και τη σταθερά απόκλισης ενός 
πληθυσµού «αναφοράς», δηλαδή ενός πληθυσµού υγιών ανθρώπων αντίστοιχης ηλικίας, φύλου 
και επιπέδου εκπαίδευσης µε τον προς µελέτη πληθυσµό].  
 
Ο προβληµατισµός για το ποιο από τα παραπάνω κριτήρια θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθεί είναι εµφανής: τα πολύ αυστηρά κριτήρια υποεκτιµούν το 

πρόβληµα ενώ τα περισσότερο ελαστικά το υπερεκτιµούν.  

 

2.2.2.2  Συχνότητα - Επιδηµιολογία ΜΝ∆ 

Μικρής- µέτριας βαρύτητας επεµβάσεις  

Η επίπτωση της πρώιµης ΜΝ∆ µετά από µικρής έως µέσης βαρύτητας 

επεµβάσεις (επεµβάσεις πλαστικής χειρουργικής, ΩΡΛ, γυναικολογικές, 

ουρολογικές) έχει βρεθεί ότι ήταν 6,8% σε σχέση µε 3,4% της οµάδας ελέγχου, ενώ 

της όψιµης ΜΝ∆ 6,6% σε σχέση µε 2,8% της οµάδας ελέγχου, διαφορές όµως που 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές.15 Πρέπει να σηµειωθεί ότι σε ηλικιωµένους 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ελάσσονες χειρουργικές επεµβάσεις και 

αντιµετωπίστηκαν ως εξωτερικοί ασθενείς για χειρουργείο µιας ηµέρας δεν 

παρατηρήθηκαν µετεγχειρητικές νοητικές διαταραχές, σε αντίθεση µε αυτούς που 

νοσηλεύτηκαν για αντίστοιχες επεµβάσεις  (0% έναντι 18% των νοσηλευόµενων). 

Είναι αξιοσηµείωτο ότι η παραµονή στο νοσοκοµείο φαίνεται να αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα κινδύνου σε αυτή την κατηγορία των ασθενών.15  

 

Καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις 

Η µετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία έχει περιγραφεί εκτενώς µετά από 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Η επίπτωση της πρώιµης ΜΝ∆ κυµαίνεται από 30-

79% και της όψιµης (µέχρι και 6 µήνες µετεγχειρητικά) από 24-57%.57 Η πιο 

πρόσφατη µελέτη του McKhann και συνεργατών57 διερεύνησε σε 127 ασθενείς που 
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υποβλήθηκαν σε στεφανιαία παράκαµψη την εµφάνιση διανοητικής έκπτωσης ένα 

µήνα και ένα χρόνο µετεγχειρητικά. Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν εξέταζαν 

την προφορική και την οπτική ανάκλησης στη µνήµη, τη γλωσσική ικανότητα, την 

ικανότητα συγκέντρωσης, τις δυνατότητες οπτικής ανακατασκευής, την κινητική 

και την ψυχοκινητική ταχύτητα, και την ικανότητα αφαίρεσης παρεµβολών. Μόνο 

το 12% των ασθενών δεν παρουσίασαν έκπτωση σε κάποια από τις δοκιµασίες κατά 

τους δύο χρόνους ελέγχου. ∆έκα τοις εκατό  των ασθενών παρουσίασαν εµµένουσα 

έκπτωση σε τέσσερις δοκιµασίες ένα έτος µετεγχειρητικά, στην προφορική και 

οπτική ανάκληση στη µνήµη και στις ικανότητες συγκέντρωσης και οπτικής 

ανακατασκευής. Οι συγγραφείς καταλήγουν επίσης στο συµπέρασµα ότι η 

ανίχνευση της ΜΝ∆ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους γνωστικούς τοµείς που 

εξετάζονται.57 

Στην καρδιοχειρουργική υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που θα µπορούσαν 

να προκαλέσουν  νοητική δυσλειτουργία. Κατά την εξωσωµατική κυκλοφορία η ροή 

του αίµατος δεν είναι σφυγµική αλλά γραµµική και η συστηµατική πίεση 

διατηρείται σχετικά χαµηλή, καταργείται η εγκεφαλική αυτορρύθµιση, ενώ µπορεί 

να δηµιουργηθούν έµβολα από σωµατίδια (debris), αέρα, ή και συσσωµατώµατα 

κυττάρων, παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την εγκεφαλική 

άρδευση.26  

Κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής κυκλοφορίας παρατηρείται µείωση τόσο 

της ολικής όσο και της περιοχικής αιµατικής ροής στα εγκεφαλικά ηµισφαίρια. Σε 

πρόσφατη µελέτη συσχέτισης της εµφάνισης ΜΝ∆ µε τη µείωση της εγκεφαλικής 

αιµατικής ροής κατά τη διάρκεια της εξωσωµατικής κυκλοφορίας, δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην εγκεφαλική αιµατική ροή 

ανάµεσα στους ασθενείς που εµφάνισαν µετεγχειρητικά ΜΝ∆ και σε αυτούς που 

δεν παρουσίασαν τέτοιου είδους προβλήµατα.2 Στην ίδια µελέτη παρατηρήθηκε ότι 

στους ασθενείς που δεν εµφάνισαν ΜΝ∆ η περιοχική αιµατική ροή στα εγκεφαλικά 

ηµισφαίρια, τους µετωπιαίους και ινιακούς λοβούς διατηρήθηκε υψηλότερη σε 

σύγκριση µε την οµάδα που εµφάνισε ΜΝ∆, αλλά οι διαφορές δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντικές. Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι ο αριθµός των ασθενών που 

µελετήθηκαν ήταν πολύ µικρός (15 ασθενείς) για την εξαγωγή ασφαλών 

συµπεράσµατων.2 

Είναι αξιοσηµείωτο το εύρηµα ότι η µείωση της εγκεφαλικής οξυγόνωσης κατά 

τη διάρκεια της εξωσωµατικής κυκλοφορίας και άµεσα µετεγχειρητικά δεν βρέθηκε 
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να σχετίζεται µε την ανάπτυξη όψιµης ΜΝ∆. Ο Robson και συνεργάτες µελέτησαν 

102 ασθενείς και προσπάθησαν να συσχετίσουν τη µείωση του κορεσµού του 

αίµατος στο σφαγιτιδικό βολβό (SjO2) µε την ανάπτυξη όψιµης ΜΝ∆ µετά από 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις.85 Ο κορεσµός του σφαγιτιδικού αίµατος 

αντικατοπτρίζει την επάρκεια της οξυγόνωσης του εγκεφάλου σε σχέση µε τις 

µεταβολικές του ανάγκες. Παρόλο ότι το 48% των ασθενών παρουσίασαν 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο µείωσης του SjO2 < 50% µε µέση διάρκεια κάθε τέτοιου 

επεισοδίου 20 min, το εύρηµα αυτό δεν σχετίστηκε µε την ανάπτυξη όψιµης ΜΝ∆.85 

Η µόνη συσχέτιση της ΜΝ∆ έχει γίνει µε βιοχηµικούς δείκτες εγκεφαλικής 

βλάβης, όπως η πρωτεΐνη S-100 και η ενολάση των νευρώνων, που αυξάνονται 

σηµαντικά µετά από καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις µε εξωσωµατική κυκλοφορία. 

Ο Rasmussen και συνεργάτες βρήκαν ότι τα επίπεδα της ενολάσης των νευρώνων 

36 ώρες µετεγχειρητικά, σχετίζονταν µε την ανάπτυξη ΜΝΕ και εποµένως µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί σαν ένας βιοχηµικός δείκτης εγκεφαλικής βλάβης µετά από 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις.80  

Παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση ΜΝ∆ στην καρδιοχειρουργική 

αποτελούν η αυξηµένη ηλικία των ασθενών, η µεγάλη διάρκεια της εξωσωµατικής 

κυκλοφορίας, η σηµαντική υπόταση κατά τη διάρκεια τη εξωσωµατικής, η γρήγορη 

επαναθέρµανση, η µεγάλη απώλεια αίµατος και η προ-εγχειρητική χρήση 

προπρανολόλης.70,91 

 

Μείζονες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις    

Ενώ στην καρδιοχειρουργική, η φύση των επεµβάσεων είναι τέτοια που 

πιθανά εξηγεί την εµφάνιση µετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας, δεν υπάρχει 

αρκετή βιβλιογραφία όσον αφορά την εµφάνιση και την παθογένεια της ΜΝ∆ σε µη 

καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις. Ηλικιωµένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε 

µείζονες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις είναι δυνατό να εµφανίσουν 

µετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο, διαταραχές της µνήµης και της 

ταχύτητας πρόσληψης και επεξεργασίας πληροφοριών σε ποσοστό που κυµαίνεται 

από 5 - 50% ανάλογα µε την εφαρµοζόµενη µεθοδολογία.21 Θα πρέπει να σηµειωθεί 

εδώ ότι το ποσοστό της όψιµης ΜΝ∆ µερικές φορές υποεκτιµάται, γιατί κάποιο 

ποσοστό των ασθενών αρνούνται να υποβληθούν στη δεύτερη συνεδρία 

µετεγχειρητικών ψυχοµετρικών δοκιµασιών, πιθανά επειδή δεν νιώθουν ικανοί να 

αντεπεξέλθουν σε αυτές.82  
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2.2.2.3 Αιτιολογικοί Παράγοντες ΜΝ∆ 

Περιεγχειρητική υποξυγοναιµία και υπόταση 

 Η πλέον προφανής εξήγηση του φαινοµένου της µετεγχειρητικής νοητικής 

δυσλειτουργίας σε µείζονες επεµβάσεις θεωρήθηκε ότι ήταν επεισόδια υποξίας και 

υπότασης κατά τη διεγχειρητική και την άµεση µετεγχειρητική περίοδο. Για τη 

διερεύνηση της υπόθεσης αυτής διενεργήθηκε η ISPOCD1 (International Study of 

Postoperative Cognitive Dysfunction), µια µεγάλη πολυκεντρική µελέτη σε 8 

Ευρωπαϊκές χώρες.59 Στη µελέτη αυτή περιλήφθηκαν 1218 ασθενείς άνω των 60 

ετών οι οποίοι υποβλήθηκαν σε µείζονες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις υπό 

γενική αναισθησία. Οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν σε ψυχοµετρικές δοκιµασίες 

προ-εγχειρητικά, 7 µέρες και τρεις µήνες µετεγχειρητικά. Επιπλέον οι ασθενείς 

αυτοί συνδέθηκαν µε οξύµετρο και πιεσόµετρο το προ-εγχειρητικό βράδυ, δι-

εγχειρητικά και τις τρεις πρώτες µετεγχειρητικές νύχτες. Βρέθηκε ότι η επίπτωση 

πρώιµης και όψιµης µετεγχειρητικής δυσλειτουργίας ήταν 25,8% και 9,9% 

αντίστοιχα. Οι παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη πρώιµης διαταραχής ήταν η 

αύξηση της ηλικίας, η µεγάλη διάρκεια αναισθησίας, η δεύτερη επέµβαση, οι 

αναπνευστικές επιπλοκές, οι λοιµώξεις και το χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ 

µόνο η αύξηση της ηλικίας φάνηκε να παίζει ρόλο στην ανάπτυξη όψιµης νοητικής 

δυσλειτουργίας. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η µελέτη δεν βρήκε συσχέτιση 

περιεγχειρητικών επεισοδίων υποξυγοναιµίας και υπότασης µε την ανάπτυξη 

πρώιµων ή όψιµων διαταραχών. Πρέπει ακόµη να σηµειωθεί ότι η εµφάνιση 

πρώιµης ΜΝ∆ δεν αποτέλεσε παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης όψιµης ΜΝ∆. Η 

ISPOCD1 έδειξε ότι ο ένας στους 10 ηλικιωµένους που υποβάλλονται σε µείζονες 

χειρουργικές επεµβάσεις έχουν κάποιου βαθµού νοητικά προβλήµατα µέχρι και 

τρεις µήνες µετεγχειρητικά, χωρίς όµως να επιβεβαιώσει τις υποθέσεις σχετικά µε 

την αιτιολογία της ΜΝ∆.59  

Στην ίδια µελέτη η επίπτωση του µετεγχειρητικού συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου ήταν 8,1%, χωρίς όµως η εµφάνισή του να αποτελεί παράγοντα κινδύνου 

για την εµφάνιση πρώιµης ή όψιµης µετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας.  

Στη µοναδική µελέτη που διερεύνησε τη µακροπρόθεσµη επίπτωση ΜΝ∆ σε 

µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις (1-2 έτη µετεγχειρητικά) βρέθηκε ότι οι ασθενείς 

δεν εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τον πληθυσµό ελέγχου (10,4% 

έναντι 10,6%). Η αύξηση της ηλικίας, η εµφάνιση πρώιµης ΜΝ∆ και οι λοιµώξεις 
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της µετεγχειρητικής περιόδου ήταν οι παράγοντες κινδύνου για την εµφάνιση  

παρατεταµένης ΜΝ∆ σε αυτή την οµάδα ασθενών.3 

 

Αντιχολινεργικοί µηχανισµοί 

Έχει ήδη αναφερθεί ότι µε την αύξηση της ηλικίας µειώνεται η πυκνότητα των 

συνάψεων και η συγκέντρωση νευροδιαβιβαστών σε συγκεκριµένες περιοχές. 64,66 

Οι µεταβολές αυτές αφορούν τους σε µεγάλο βαθµό χολινεργικούς νευρώνες, οι 

οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στις λειτουργίες της µνήµης και της εγρήγορσης, 

αλλά και ντοπαµινεργικά, σεροτονινεργικά, αδρενεργικά και γ-αµινοβουτυρικά 

συστήµατα.66 Οι διαταραχές των χολινεργικών συστηµάτων έχει βρεθεί ότι 

ενέχονται στη νόσο Alzheimer, σε άλλες νόσους που επηρεάζουν τις νοητικές 

λειτουργίες, όπως η νόσος του Parkinson, η άνοια από αγγειακή βλάβη, καθώς και 

σε διαταραχές της µνήµης που παρατηρούνται κατά τη φυσιολογική διαδικασία της 

γήρανσης.74 

Η βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι τα πτητικά αναισθητικά δρουν και µέσω 

αναστολής των νικοτινικών υποδοχέων (α4β2 υποοµάδα) του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος αυξάνεται και έχει αρχίσει να διαφαίνεται ότι σε κλινικά 

χρησιµοποιούµενες συγκεντρώσεις οι νικοτινικοί υποδοχείς είναι περισσότερο 

ευαίσθητοι στα πτητικά αναισθητικά από ό,τι οι υποδοχείς του γ-αµινοβουτιρικού 

οξέος.79 Τα βαρβιτουρικά έχει επίσης αποδειχθεί ότι, εκτός από τη δράση τους στους 

υποδοχείς του γ-αµινοβουτυρικού οξέος αναστέλλουν και τους νικοτινικούς 

υποδοχείς του εγκεφάλου, δράση στην οποία µπορεί να οφείλονται οι ανεπιθύµητες 

ενέργειες τους.109 

Είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτεί ότι η ΜΝ∆  οφείλεται σε διαταραχές των 

χολινεργικών συστηµάτων του εγκεφάλου. Πειράµατα σε ζώα έχουν δείξει ότι η 

επανειληµµένη χορήγηση αναισθησίας µε βαρβιτουρικά µπορεί να προκαλέσει 

µακροχρόνιες µεταβολές στους νικοτινικούς υποδοχείς του ανώτερου φλοιού.36 Στη 

συγκεκριµένη µελέτη όµως δεν ελέγχθηκε εάν οι επανειληµµένες αναισθησίες 

προκάλεσαν διαταραχές στη συµπεριφορά των ποντικών. Απαιτούνται 

περισσότερες αποδείξεις για την ασφαλή εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τις 

µακροχρόνιες επιδράσεις της αναισθησίας στα χολινεργικά συστήµατα του 

εγκεφάλου, και πως οι µεταβολές αυτές προκαλούν ΜΝ∆. Αυτό θα µπορούσε να 

γίνει µε µετά θάνατον εξέταση του εγκεφάλου ασθενών που ανέπτυξαν ΜΝ∆, ή µε 
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διπλές τυφλές µελέτες που θα εξετάζουν την εµφάνιση ΜΝ∆ µετά από χορήγηση 

αντιχολινεστερασικών σκευασµάτων κατά τη µετεγχειρητική περίοδο.74 

 

Γενετικοί παράγοντες 

Η απολιποπρωτεΐνη Ε (APOE) είναι µία πρωτεΐνη του πλάσµατος η οποία 

ενέχεται στο µεταβολισµό της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων, και είναι 

παρούσα στα χυλοµικρά, τις VLDL και τις HDL. Η λειτουργία της σχετίζεται µε την 

πρόσληψη των λιποπρωτεϊνών από το ήπαρ και άλλα όργανα.100 Η APOE ενέχεται 

επίσης στην αναγέννηση του νευρικού ιστού µετά από τραυµατισµό και παίζει 

σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της συστηµατικής και εγκεφαλικής φλεγµονώδους 

αντίδρασης.52 Η APOE είναι πολυµορφική πρωτεΐνη που κωδικοποιείται από τρία 

διαφορετικά αλληλόµορφα γονίδια: e2, e3 και e4.100 Έχει βρεθεί ότι οι φορείς του 

αλληλίου e4 έχουν αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης νόσου Alzheimer, ενώ αυξηµένη 

συχνότητα έχει αναφερθεί και σε ασθενείς µε αγγειακή άνοια.28 Η παρουσία του 

αλληλίου e4 προδιαθέτει σε µεγαλύτερης έκτασης έµφρακτο µετά από αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο99 και σχετίζεται µε χειρότερη έκβαση µετά από 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση.51 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα διερευνήθηκε η υπόθεση της γενετικής 

προδιάθεσης για την ανάπτυξη ΜΝ∆ σε ασθενείς που είναι φορείς του αλλήλιου e4, 

και κατά συνέπεια εµφανίζουν διαταραχές στους µηχανισµούς περιορισµού και 

διόρθωσης νευρικών βλαβών. Η πρώτη ανάλογη µελέτη σε 65 καρδιοχειρουργικούς 

ασθενείς έδειξε ότι οι φορείς του αλληλίου e4 ήταν πιο επιρρεπείς στην ανάπτυξη 

ΜΝ∆.108 Μεταγενέστερη όµως µελέτη σε 111 καρδιοχειρουργικούς ασθενείς απέτυχε 

να συσχετίσει το αλλήλιο e4 µε την ανάπτυξη ΜΝ∆.104 Πολυκεντρική µελέτη σε 1052 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µείζονες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις επίσης 

δεν έδειξε συσχέτιση µεταξύ παρουσίας του αλληλίου  e4 και ανάπτυξης ΜΝ∆.1    

 

Περιεγχειρητικό Stress   

Ο εγκέφαλος αποτελεί όργανο – στόχο των κορτικοστεροειδών. Υπάρχουν 

πολλές µελέτες που αναφέρουν ότι τα αυξηµένα επίπεδα κορτικοστεροειδών στο 

αίµα πολύ συχνά σχετίζονται µε νοητική δυσλειτουργία τόσο σε φυσιολογικά άτοµα, 

όσο και σε ασθενείς µε σύνδροµο Cushing, κατάθλιψη, σχιζοφρένεια, νόσο 

Alzheimer, ψυχογενή ανορεξία και αγγειακής αιτιολογίας βλάβη του εγκεφάλου.9 Τα 
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γλυκοκορτικοειδή ρυθµίζουν πολλά νευροµεταβιβαστικά συστήµατα και 

τροποποιούν την πλαστικότητα πολλών περιοχών του εγκεφάλου.55  

Είναι πιθανόν τα γλυκοκορτικοειδή να παίζουν ρόλο στην επιβίωση και το 

θάνατο των νευρώνων, την ανάπτυξη δενδριτών και τη δηµιουργία συνάψεων. 

Επίσης πιστεύεται ότι µειώνουν τη συγκέντρωση µυελίνης, επηρεάζουν τη 

βιοσύνθεση σεροτονίνης και αυξάνουν την επαναπρόσληψη νορεπινεφρίνης στον 

εγκέφαλο.9 Τα γλυκοκορτικοειδή δρουν τόσο στους υποδοχείς των 

αλατοκορτικοειδών (MR) όσο και στους υποδοχείς των γλυκοκορτικοειδών (GR), 

για τους οποίους όµως έχουν το ένα δέκατο της συγγένειας σε σχέση µε τους ΜR. 

Και τα δύο είδη αυτών των υποδοχέων βρίσκονται στους νευρώνες του ιπποκάµπου, 

που αποτελούν σηµαντικό τόπο δράσης των γλυκοκορτικοστεροειδών, ενώ στα άλλα 

τµήµατα του εγκεφάλου ανευρίσκονται κυρίως οι υποδοχείς GR.24 Η 

αλληλεπίδραση ανάµεσα στους δύο τύπους υποδοχέων είναι απαραίτητη για τη 

µάθηση: οι υποδοχείς ΜR παίζουν σηµαντικό ρόλο στην αντίδραση σε κάποιο 

ερέθισµα, ενώ οι υποδοχείς GR παίζουν ρόλο στην παγίωση των εισερχόµενων 

πληροφοριών.24 Η σχέση µεταξύ των γλυκοκορτικοειδών και της νοητικής 

κατάστασης φαίνεται ότι έχει κωδωνοειδή µορφή, εποµένως τόσο οι πολύ χαµηλές 

όσο και οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις κορτιζόλης επηρεάζουν δυσµενώς τη µνήµη 

και τις νοητικές επιδόσεις των ανθρώπων.50 Είναι γνωστό ότι οι υποδοχείς  των 

γλυκοκορτικοειδών στο ιππόκαµπο µειώνονται στα πλαίσια της γήρανσης, γεγονός 

που σχετίζεται µε διαταραχές της µάθησης.9  

Η χρόνια έκθεση σε αυξηµένα επίπεδα γλυκοκορτικοειδών έχει σχετιστεί µε 

την ανάπτυξη νευροψυχιατρικών και νευροανατοµικών διαταραχών: ατροφία του 

εγκεφαλικού φλοιού, διάταση των κοιλιών του εγκεφάλου, και εκφύλιση του 

ιπποκάµπου. Πολλές από τις διαταραχές αυτές σχετίζονται µε την ανάπτυξη 

νοητικής δυσλειτουργίας.90 Υπάρχουν πολλές αναφορές για τη νοητική 

δυσλειτουργία που αναπτύσσουν ασθενείς που πάσχουν από σύνδροµο Cushing. Η 

υπερκορτιζολαιµία οδηγεί σε µείωση του όγκου του ιπποκάµπου και αυτό έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στη µνήµη και την ικανότητα µάθησης.102 Οι διαταραχές 

αυτές παρέρχονται σε κάποιο βαθµό µετά από θεραπεία του συνδρόµου.103 Θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασθενείς µε σύνδροµο Cushing παρουσιάζουν και 

νοητικά ελλείµµατα τα οποία δεν σχετίζονται µε τη λειτουργία του ιπποκάµπου και 

οφείλονται στις δυσµενείς επιπτώσεις τις υπεκορτιζολαιµίας και σε άλλες περιοχές 

του εγκεφάλου.31  
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Η υπερκορτιζολαιµία και οι διαταραχές του άξονα υποθαλάµου - υπόφυσης –

επινεφριδίων έχει βρεθεί ότι σχετίζονται µε νοητική έκπτωση κατά τη διαδικασία 

της γήρανσης. Οι  Lupien και συνεργάτες µελέτησαν τη σχέση των επιπέδων 

κορτιζόλης και των επιδόσεων σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες σε 51 υγιείς 

ηλικιωµένους για διάστηµα τριών έως 6 ετών.49 Τα άτοµα στα οποία παρατηρήθηκε 

σηµαντική αύξηση των επιπέδων κορτιζόλης κατά τη διάρκεια της µελέτης 

παρουσίασαν διαταραχές στις δοκιµασίες που έλεγχαν τη µνήµη και την ικανότητα 

συγκέντρωσης, σε σύγκριση µε τα άτοµα που εµφάνισαν είτε µείωση είτε µέτρια 

αύξηση της κορτιζόλης. Ο ιππόκαµπος των ηλικιωµένων µε υπερκορτιζολαιµία 

παρουσίαζε µειωµένο όγκο και µάλιστα ο βαθµός ατροφίας του ιπποκάµπου 

σχετίστηκε µε το βαθµό αύξησης της κορτιζόλης κατά τη διάρκεια της µελέτης.49 

Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν αναφερθεί και από άλλους ερευνητές. Ο Seeman και 

οι συνεργάτες του βρήκαν ότι η αυξηµένη απέκκριση κορτιζόλης στα ούρα 

ηλικιωµένων γυναικών σχετιζόταν µε µειωµένη επίδοση σε δοκιµασίες που ελέγχουν 

τη µνήµη.95  

Μια χειρουργική επέµβαση αποτελεί ισχυρό παράγοντα stress. Όσον αφορά τη 

συσχέτιση του µετεγχειρητικού stress µε την ανάπτυξη ΜΝ∆ δεν υπάρχουν 

δηµοσιευµένες µελέτες. Σε πρόσφατη τυχαιοποιηµένη µελέτη που αφορούσε 

ασθενείς που υποβλήθηκαν σε µείζονες επεµβάσεις είτε υπό περιοχική είτε υπό 

γενική αναισθησία τα αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης που παρατηρήθηκαν 

µετεγχειρητικά δεν σχετίστηκαν µε την ανάπτυξη ΜΝ∆.72 Αυτό που παρατηρήθηκε 

όµως ήταν ότι στους ασθενείς που εµφάνισαν ΜΝ∆ είχε καταργηθεί ο κιρκάδιος 

ρυθµός έκκρισης κορτιζόλης. 72  
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2.2.2.4 Κλινική Σηµασία Μετεγχειρητικής Νοητικής ∆υσλειτουργίας  

Πολύ συχνά οι ίδιοι οι ασθενείς, σε ποσοστό που κυµαίνεται  από 9 ως 29%, 

παραπονούνται για γνωστικά ελλείµµατα που εµφανίζουν κατά τη µετεγχειρητική 

περίοδο γεγονός που δεν συσχετίζεται πάντα µε ανιχνεύσιµη, βάσει ψυχοµετρικών 

δοκιµασιών, ΜΝ∆. 42,59 Όµως η υποκειµενική αντίληψη νοητικής έκπτωσης έχει 

συσχετιστεί µε την ανάπτυξη κατάθλιψης µετεγχειρητικά.42 Στην ISPOCD1 οι 

απαντήσεις στα ερωτηµατολόγια σχετικά µε την υποκειµενική αντίληψη της 

νοητικής κατάστασης των ασθενών δεν συσχετίστηκαν µε ΜΝ∆ ούτε πρώιµα ούτε 

όψιµα.59 Όµως οι ασθενείς που εµφάνισαν όψιµη ΜΝ∆ ανέφεραν έκπτωση στις 

δραστηριότητες της καθηµερινής τους ζωής. Αντίστοιχα αποτελέσµατα 

αναφέρθηκαν και σε οµάδα νεότερων ασθενών όπου η πρώιµη ΜΝ∆ συσχετίστηκε 

µε µειωµένη φυσική δραστηριότητα τρεις µήνες µετά την επέµβαση. 42 

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποια είναι η κλινική σηµασία της ΜΝ∆. Ακόµα 

και η µειωµένη φυσική δραστηριότητα που προαναφέρθηκε µπορεί να οφείλεται σε 

σωµατική αδυναµία και όχι σε νοητική έκπτωση. Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη 

περισσότερων ευαίσθητων ερωτηµατολογίων ή εκτίµηση στο σπίτι των ασθενών 

που εµφάνισαν ΜΝ∆ των επιπτώσεων του φαινοµένου.82 Η σηµασία της εµφάνισης 

ΜΝ∆ εξαρτάται από τις προ-εγχειρητικές καθηµερινές δραστηριότητες των 

ασθενών, την οικογενειακή τους κατάσταση και το κοινωνικό τους επίπεδο και 

πιθανά γίνεται εµφανέστερη σε ανθρώπους που εργάζονται ακόµα.   

2.3 ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ  

Η περιοχική αναισθησία επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση τοπικών αναισθητικών 

υπαραχνοειδώς ή επισκληριδίως για τη διακοπή της αγωγής των νευρικών ώσεων 

στα νεύρα που εξέρχονται από το νωτιαίο µυελό προκαλώντας έτσι κινητικό, 

αισθητικό και συµπαθητικό αποκλεισµό.116 Πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τις 

περιοχικές τεχνικές απαιτείται η χορήγηση πολύ λιγότερων φαρµάκων σε σχέση µε 

τη γενική αναισθησία.  

 

2.3.1.1 Επισκληρίδιος Aναισθησία 

Κατά την επισκληρίδιο αναισθησία για µείζονες επεµβάσεις συνήθως 

τοποθετείται ένας καθετήρας στη θωρακική ή την οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής 

στήλης, από όπου γίνεται συνεχής χορήγηση τοπικού αναισθητικού και οπιοειδών 

τόσο διεγχειρητικά για αναισθησία όσο και µετεγχειρητικά για αναλγησία. Το 
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επίπεδο του αποκλεισµού εξαρτάται από το επίπεδο τοποθέτησης του καθετήρα. Η 

χορήγηση µόνο τοπικού αναισθητικού επιτυγχάνει την αναστολή των συµπαθητικών 

αντανακλαστικών, αναλγησία και µυοχάλαση, δηλαδή όλα τα στοιχεία που ορίζουν 

την αναισθησία. Η χορήγηση οπιοειδών επισκληριδίως στηρίζεται στο γεγονός ότι 

και στο νωτιαίο µυελό και ειδικά στη ζελατινώδη ουσία των οπίσθιων κεράτων 

υπάρχουν υποδοχείς οπιοειδών µε αποτέλεσµα να  ενισχύεται η δράση των τοπικών 

αναισθητικών. Η δόση των χορηγούµενων οπιοειδών επισκληριδίως είναι ελάχιστη 

σε σχέση µε τη δόση που απαιτείται για την επίτευξη αντίστοιχης αναλγησίας µετά 

από ενδοφλέβια χορήγηση.  

 

2.3.1.2 Φυσιολογικές επιδράσεις Επισκληριδίου Αναισθησίας 

Η αναστολή του συµπαθητικού έχει σηµαντικές φυσιολογικές επιπτώσεις που 

επηρεάζουν τη µετεγχειρητική νοσηρότητα.  

Η χειρουργική επέµβαση ενεργοποιεί το συµπαθητικό νευρικό σύστηµα και 

πυροδοτεί έναν καταρράκτη φυσιολογικών και µεταβολικών γεγονότων (stress 

response) µέσω άµεσης ενεργοποίησης συµπαθητικών και σωµατικών νεύρων 

καθώς και µέσω του τοπικού τραύµατος των ιστών.61 Η απάντηση του οργανισµού 

στο χειρουργικό stress περιλαµβάνει την έκλυση νευροενδοκρινικών ορµονών και 

κυτοκινών οι οποίες προκαλούν ταχυκαρδία, υπέρταση, πυρετό, ανοσοκαταστολή, 

και καταβολισµό πρωτεϊνών, γεγονότα που αυξάνουν τη µετεγχειρητική 

νοσηρότητα. Ο βαθµός έκλυσης των παραγόντων αυτών σχετίζεται µε τη 

σοβαρότητα του χειρουργικού τραύµατος καθώς και µε τη µετεγχειρητική έκβαση.17 

Η θεωρία που έχει επικρατήσει είναι ότι η αναστολή της απάντησης του οργανισµού 

στο stress  µπορεί να µειώσει τη µετεγχειρητική νοσηρότητα. Ο ρόλος της 

επισκληριδίου αναισθησίας και αναλγησίας έγκειται στο ότι µπορεί να 

τροποποιήσει την ενεργοποίηση του συµπαθητικού και την απάντηση του 

οργανισµού στο stress. 

Η ενεργοποίηση του συµπαθητικού κατά τη χειρουργική επέµβαση προκαλεί 

τα ακόλουθα: 

1. Στην καρδιά αυξάνονται οι απαιτήσεις σε οξυγόνο λόγω αύξησης της 

ινότροπης κατάστασης του µυοκαρδίου, αύξησης της καρδιακής συχνότητας 

και της αρτηριακής πίεσης, ενώ παράλληλα µειώνεται η παροχή οξυγόνου 

στο µυοκάρδιο µέσω αγγειόσπασµου των στεφανιαίων αρτηριών. Η 

θωρακική επισκληρίδιος αναισθησία έχει βρεθεί ότι αυξάνει την αιµατική 
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ροή στο ενδοκάρδιο και τη ροή προς ισχαιµικές περιοχές του µυοκαρδίου, και 

γι’  αυτό αποτελεί αποτελεσµατική µέθοδο αντιµετώπισης της ανθεκτικής 

στηθάγχης.48   

2. Η πηκτικότητα του αίµατος  αυξάνεται λόγω αύξησης των παραγόντων 

πήξης, αυξηµένης δραστηριότητας των αιµοπεταλίων, µείωσης των 

παραγόντων αναστολής της πήξης και µείωσης της ινωδόλυσης. Η 

υπερπηκτικότητα που παρατηρείται κατά την άµεση µετεγχειρητική περίοδο 

προδιαθέτει σε εν τω βάθει φλεβοθρόµβωση και πνευµονική εµβολή.20 Η 

επισκληρίδιος αναισθησία και µετεγχειρητική αναλγησία έχει βρεθεί ότι 

µειώνει την ανάπτυξη εν τω βάθει φλεβοθρόµβωσης και τη συχνότητα της 

πνευµονικής εµβολής σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ολική 

αρθροπλαστική ισχίου.58 Σε περιφερικές αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις έχει 

βρεθεί επίσης ότι η επισκληρίδιος αναισθησία και αναλγησία µειώνει τη 

θρόµβωση των µοσχευµάτων και την πιθανότητα επανεπέµβασης.18 

3. Η σπλαγχνική άρδευση µειώνεται, γεγονός που µπορεί να αυξήσει τη 

διαπερατότητα του βλεννογόνου του γαστρεντερικού, να ευοδώσει τη 

µετακίνηση βακτηριδίων και να οδηγήσει σε ενδοτοξιναιµία και σε σύνδροµο 

έκπτωσης πολλαπλών οργάνων.101 Σε πρόσφατη πειραµατική µελέτη 

διαπιστώθηκε ότι η θωρακική επισκληρίδιος αναισθησία προστατεύει το 

έντερο από υποάρδευση και από την αλληλεπίδραση λευκοκυττάρων 

ενδοθηλίου που προκαλείται από αιµορραγία ή µετάγγιση.5 Θα πρέπει επίσης 

να σηµειωθεί ότι η µετεγχειρητική χορήγηση τοπικών αναισθητικών 

επισκληριδίως για αναλγησία µειώνει τη διάρκεια του παραλυτικού ειλεού 

µετά από µείζονες ενδοκοιλιακές επεµβάσεις.93  

4. 

 

Η χυµική και η κυτταρική ανοσία  καταστέλλεται, γεγονός που προδιαθέτει 

σε ανάπτυξη µετεγχειρητικών λοιµώξεων και διευκολύνει τη µετάσταση 

νεοπλασιών.89 Μελέτες σε ασθενείς υψηλού κινδύνου έχουν δείξει ότι η 

επισκληρίδιος αναισθησία και αναλγησία σχετίζεται µε µειωµένη συχνότητα 

ανάπτυξης µετεγχειρητικών σηπτικών επιπλοκών.38

 

Αν και ο πόνος αποτελεί ισχυρό εκλυτικό παράγοντα της αντίδρασης του 

οργανισµού στο stress, η ανακούφιση του µετεγχειρητικού πόνου παίζει 

περιορισµένο ρόλο στον περιορισµό ή και την εξάλειψη αυτής της απάντησης.48 

Παρόλα αυτά η επιθετική αντιµετώπιση του πόνου βοηθά στη µείωση των 
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αναπνευστικών επιπλοκών και στην ταχύτερη κινητοποίηση των ασθενών. Οι 

επεµβάσεις στο θώρακα ή την άνω κοιλία συνοδεύονται από αναπνευστική 

δυσλειτουργία η οποία επιµένει µέχρι και 14 µέρες µετεγχειρητικά και οφείλεται 

στον πόνο, σε αντανακλαστική δυσλειτουργία του διαφράγµατος και σε αύξηση του 

τόνου των κοιλιακών και κατώτερων µεσοπλεύριων µυών κατά την εκπνοή. Το 

αποτέλεσµα των διαταραχών αυτών είναι η µείωση της λειτουργικής υπολειπόµενης 

χωρητικότητας που συνεπάγεται την ανάπτυξη ατελεκτασιών και διαταραχών στη 

σχέση αερισµού - αιµάτωσης. Οι διαταραχές αυτές προκαλούν υποξυγοναιµία και 

ευνοούν την ανάπτυξη πνευµονίας και µετεγχειρητικών αναπνευστικών επιπλοκών. 

Η θωρακική επισκληρίδιος αναλγησία µε τη χορήγηση τοπικών αναισθητικών και 

οπιοειδών προσφέρει καλύτερη αναλγησία σε σχέση µε τις ενδοφλέβιες τεχνικές και 

έχει βρεθεί ότι µειώνει τις αναπνευστικές επιπλοκές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.7 

Συµπερασµατικά η επισκληρίδιος αναισθησία που ακολουθείται από 

επισκληρίδιο αναλγησία κατά την άµεση µετεγχειρητική περίοδο µειώνει ή και 

εξαλείφει το περιεγχειρητικό stress, ενώ παράλληλα µειώνει τις µετεγχειρητικές 

επιπλοκές και θνητότητα  των χειρουργικών ασθενών.61,87  

 

2.3.1.3 Περιοχική αναισθησία και Μετεγχειρητική Νοητική ∆υσλειτουργία 

Η εφαρµογή περιοχικών τεχνικών για αναισθησία και µετεγχειρητική 

αναλγησία παρέχει πολλά θεωρητικά πλεονεκτήµατα όσον αφορά τη µείωση της 

επίπτωσης της ΜΝ∆, σε σύγκριση µε τη γενική αναισθησία. Συγκεκριµένα: 

• Μειώνεται σηµαντικά ο αριθµός και η δοσολογία φαρµάκων µε κεντρική 

κατασταλτική δράση. Όπως έχει προαναφερθεί τα οπιοειδή, τα ενδοφλέβια 

και τα πτητικά αναισθητικά έχουν αντιχολινεργικές ιδιότητες. Η δράση των 

παραγόντων αυτών ενέχεται στην ανάπτυξη συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου και διανοητικών διαταραχών κατά τη µετεγχειρητική περίοδο. 

• Μειώνονται σηµαντικά οι επιπλοκές από το αναπνευστικό και οι 

µετεγχειρητικές λοιµώξεις, παράγοντες που έχουν συσχετιστεί µε την 

ανάπτυξη πρώιµης ΜΝ∆.59 Η γενικότερη µείωση των επιπλοκών µε τη 

χρήση επισκληριδίου αναισθησίας και αναλγησίας µειώνει και το χρόνο 

παραµονής των ασθενών στο νοσοκοµείο, παράγοντας που επίσης έχει 

συσχετιστεί µε την ανάπτυξη ΜΝ∆.15 

• Ο αποκλεισµός του συµπαθητικού και της απάντησης του οργανισµού στο 

stress µειώνει την έκλυση των ορµονών του stress που, όπως ήδη 
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αναφέρθηκε, επιδρούν δυσµενώς στη λειτουργία του ιπποκάµπου και η 

παρατεταµένη δράση τους µπορεί να προκαλέσει νοητική δυσλειτουργία.9   

 

2.3.1.4 Σύγκριση Περιοχικής και Γενικής Αναισθησίας για ανάπτυξη ΜΝ∆  

Το ερώτηµα κατά πόσο το είδος της αναισθησίας επηρεάζει τη συχνότητα 

εµφάνισης ΜΝ∆ απασχολεί πολύ καιρό τους αναισθησιολόγους. Υπάρχουν στη 

βιβλιογραφία αρκετές µελέτες οι οποίες µέχρι πρόσφατα δεν κατόρθωσαν να 

δώσουν απάντηση στο ερώτηµα και αυτό γιατί υπήρχε µεγάλη ετερογένεια ως προς 

το είδος των επεµβάσεων και επίσης πολλές από τις δοκιµασίες που 

χρησιµοποιήθηκαν δεν ήταν αρκετά ευαίσθητες. Ο Hole και συνεργάτες39 

µελέτησαν 60 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου, οι οποίοι 

τυχαιοποιήθηκαν ως προς το είδος της αναισθησίας. Στη µελέτη αυτή, οι ασθενείς 

στους οποίους χορηγήθηκε γενική αναισθησία εµφάνισαν ΜΝ∆ σε σηµαντικά 

µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε την οµάδα της περιοχικής αναισθησίας. Στη 

µελέτη αυτή τα κριτήρια της ΜΝ∆ ήταν υποκειµενικά και δεν βασιζόταν σε 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες. Οι ασθενείς που καταγράφηκαν ότι εµφάνισαν ΜΝ∆ 

είναι πολύ πιθανό να βρίσκονταν σε συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο. Επιπλέον 

εξετάστηκε µόνο η επίπτωση πρώιµης ΜΝ∆. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι οι 

ασθενείς της οµάδας της επισκληριδίου παραπονέθηκαν σε µικρότερο βαθµό για το 

είδος της αναισθησίας που τους χορηγήθηκε σε σχέση µε την οµάδα της γενικής 

αναισθησίας. Μεταγενέστερη µελέτη των Riis και συνεργατών84 σε ηλικιωµένους 

ασθενείς που υποβλήθηκαν στην ίδια επέµβαση, απέτυχε να δείξει ότι η περιοχική 

αναισθησία υπερτερούσε σε σύγκριση µε τη γενική ως προς την επίπτωση της ΜΝ∆. 

Όµως η µελέτη αυτή αφορούσε πολύ µικρό αριθµό ασθενών (10 σε κάθε οµάδα) 

ώστε να δώσει αξιόπιστα αποτελέσµατα. Επιπλέον, και στις δύο οµάδες είχαν 

χορηγηθεί για προνάρκωση φάρµακα µε αντιχολινεργικές ιδιότητες γεγονός που θα 

µπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσµατα της µελέτης.  

Μεγαλύτερο αριθµό ασθενών περιελάµβανε η µελέτη του Ghonein33 στην 

οποία δεν παρατηρήθηκε ΜΝ∆, ούτε διαφορές στη µετεγχειρητική νοητική 

κατάσταση των ασθενών ανάλογα µε το είδος της αναισθησίας. Στη µελέτη αυτή 

όµως αφενός συµπεριλήφθηκαν και µέτριας βαρύτητας επεµβάσεις αφετέρου δε και 

νεότεροι ασθενείς, γεγονός που προκαλεί σκεπτικισµό ως προς την ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων.  

 40



Υπάρχουν και άλλες µελέτες όπου διερευνήθηκε η επίδραση του είδους της 

αναισθησίας στην εµφάνιση ΜΝ∆ στις οποίες όµως είναι πιθανό οι ψυχοµετρικές 

δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν να µην ήταν αρκετά ευαίσθητες για την 

ανίχνευση του φαινοµένου. Στις µελέτες αυτές δεν διαπιστώθηκε σηµαντική νοητική 

έκπτωση στην οµάδα της γενικής αναισθησίας και αµφισβητήθηκε η ύπαρξη του 

φαινοµένου της ΜΝ∆.44,114  

Στην πιο πρόσφατη µελέτη που δηµοσιεύτηκε όσον αφορά την επίδραση του 

είδους της αναισθησίας στην επίπτωση ΜΝ∆, χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες και τα ίδια αυστηρά κριτήρια που χρησιµοποιήθηκαν για 

την ISPOCD1.81 Στη µελέτη αυτή, η επίπτωση πρώιµης ΜΝ∆ ήταν σηµαντικά 

µικρότερη στην οµάδα της περιοχικής αναισθησίας, (21,2% στην γενική αναισθησία 

έναντι 12,7% στην περιοχική p=0.04), ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς 

τη συχνότητα της όψιµης ΜΝ∆. Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι η θνητότητα  

ήταν σηµαντικά µικρότερη στην οµάδα της περιοχικής αναισθησίας.81  
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3 ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν να διερευνήσει σε ηλικιωµένους 

ασθενείς που υποβάλλονται σε µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις: 

• το ποσοστό εµφάνισης µετεγχειρητικών νοητικών διαταραχών (ΜΝ∆) 

µετά από περιοχική αναισθησία  

• το ποσοστό εµφάνισης µετεγχειρητικών νοητικών διαταραχών (ΜΝ∆) 

µετά από γενική αναισθησία και 

• εάν υπάρχει διαφορά στη συχνότητα ΜΝ∆ µεταξύ περιοχικής και 

γενικής αναισθησίας.  

 

Συγκεκριµένα διερευνήθηκε η επίδραση του είδους της αναισθησίας στις 

ακόλουθες µετεγχειρητικές νοητικές διαταραχές: 

• η επίπτωση (incidence) του µετεγχειρητικού συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου κατά τη διάρκεια νοσηλείας αυτών των ασθενών µε βάση τα 

κριτήρια DSM-IV και οι παράγοντες που σχετίστηκαν µε την ανάπτυξη 

του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου 

• η επάνοδος αδρών νοητικών λειτουργιών κατά τις τρεις πρώτες 

µετεγχειρητικές ηµέρες µε τη χρήση της «βραχείας δοκιµασίας για τον 

έλεγχο της νοητικής κατάστασης» (Mini Mental State Examination, 

MMSE) 

• η επίπτωση των νευρογνωστικών διαταραχών: 

1) πρώιµα, κατά την έξοδο των ασθενών στο τέλος της πρώτης 

µετεγχειρητικής εβδοµάδας και 

2)  όψιµα, τρεις µήνες µετεγχειρητικά µέσω της χρησιµοποίησης 

ψυχοµετρικών δοκιµασιών. 

 

Επιπλέον ελέγχθηκαν οι ακόλουθοι παράγοντες όσον αφορά την εµφάνιση των 

παραπάνω διαταραχών: 

• φύλο,  
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• ηλικία,  

• µορφωτικό επίπεδο,  

• ταξινόµηση κατά ASA,  

• κάπνισµα,  

• κατανάλωση αλκοόλ,  

• καρδιαγγειακή νόσος,  

• αναπνευστική νόσος,  

• σακχαρώδης διαβήτης,  

• διεγχειρητική απώλεια αίµατος και µετάγγιση,  

• µετεγχειρητικές επιπλοκές και διάρκεια νοσηλείας. 

 

3.2 ΥΛΙΚΟ 

Μελετήθηκαν ασθενείς άνω των 60 ετών που υποβλήθηκαν σε 

προγραµµατισµένες µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις οι οποίες µπορούσαν να 

διεξαχθούν είτε υπό περιοχική είτε υπό γενική αναισθησία.  

Οι επεµβάσεις που µελετήθηκαν ήσαν:   

• ορθοπεδικές επεµβάσεις στα κάτω άκρα 

• επεµβάσεις στην κάτω κοιλιά (ουρολογικές, γυναικολογικές) 

• αγγειοχειρουργικές επεµβάσεις στα κάτω άκρα. 

 

3.2.1 Κριτήρια εισόδου ασθενών 

  Στη µελέτη περιλήφθησαν ασθενείς που πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια:  

• το ιστορικό και η προ-εγχειρητική εκτίµηση να επιτρέπουν τη 

χρησιµοποίηση είτε περιοχικής είτε γενικής αναισθησίας 

• να είναι κατά το δυνατόν συνεργάσιµοι  

• να γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

• να παραµένουν µετεγχειρητικά στο νοσοκοµείο για τέσσερις 

τουλάχιστον ηµέρες  

• η αναµενόµενη µετεγχειρητική επιβίωση να είναι τουλάχιστον ενός 

έτους (επί κακοήθων νεοπλασιών)  

• να έχουν µικρή πιθανότητα επανεγχείρησης εντός τριµήνου. 
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3.2.2 Κριτήρια αποκλεισµού ασθενών 

  Από τη µελέτη αποκλείστηκαν ασθενείς: 

• που συγκεντρώνουν κατά την προ-εγχειρητική εκτίµηση λιγότερους από 

24 βαθµούς στη«βραχεία δοκιµασία ελέγχου της νοητικής κατάστασης» 

(MMSE)30  

• µε νόσο του κεντρικού νευρικού συστήµατος (λοιµώδη, µεταβολική, 

εκφυλιστική, νεοπλασµατική), µείζονα ψύχωση ή κατάθλιψη, ή ιστορικό 

τραυµατισµού του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

• µε σοβαρά προβλήµατα όρασης ή ακοής ή αχρωµατοψία 

• αλκοολικοί ή χρήστες τοξικών ουσιών 

• σε βαριά γενική κατάσταση ή σε τελικά στάδια νεοπλασιών. 

Ο κάθε ασθενής µπορούσε να συµµετάσχει στη µελέτη µόνο µια φορά. 

 

3.3 ΜΕΘΟ∆ΟΣ 

3.3.1 Οµάδες ασθενών 

Οι ασθενείς που επελέγησαν χωρίστηκαν σε δύο οµάδες κατά τυχαίο τρόπο 

ώστε να υποβληθούν είτε  

• σε περιοχική αναισθησία (Οµάδα ΠA)  

• σε γενική αναισθησία (Οµάδα ΓA).  

Η τυχαιοποίηση έγινε µέσω προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Κανένας 

ασθενής δεν έλαβε προνάρκωση. 

 

3.3.1.1 Οµάδα Περιοχικής Αναισθησίας (ΠΑ) 

Οι ασθενείς αυτοί ανάλογα µε τις απαιτήσεις της επέµβασης έλαβαν είτε: 

• οσφυϊκή συνεχή επισκληρίδιο αναισθησία 

• οσφυϊκή συνεχή επισκληρίδιο αναισθησία συνδυασµένη µε ραχιαία.  

Η επισκληρίδιος αναισθησία επιτεύχθηκε µε τη χορήγηση µέσω του καθετήρα 

τοπικών αναισθητικών (λιδοκαϊνης ή µπουπιβακαϊνης) σε συνδυασµό ή όχι µε 

οπιοειδή (φαιντανύλη ή µορφίνη).  

Το διεγχειρητικό monitoring περιελάµβανε ηλεκτροκαρδιογράφηµα, 

αρτηριακή πίεση µε µη επεµβατική µέθοδο και κορεσµό της αιµοσφαιρίνης σε 

οξυγόνο µε παλµικό οξύµετρο. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν συµπληρωµατικό οξυγόνο 
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σε τέτοια συγκέντρωση ώστε ο κορεσµός της αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο να 

διατηρείται µεγαλύτερος ή ίσος του 95%.  

Για τη διατήρηση της αιµοδυναµικής σταθερότητας λόγω του αποκλεισµού του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος, χρησιµοποιήθηκαν, όπου χρειάστηκε, έγχυση 

φαινυλεφρίνης ή νοραδρεναλίνης ή µικρές εφάπαξ δόσεις εφεδρίνης. Η 

αναπλήρωση των απωλειών αίµατος και η χορήγηση υγρών εξατοµικεύτηκε 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των ασθενών. 

Για µετεγχειρητική αναλγησία χορηγούνταν στους ασθενείς µέσω του 

επισκληρίδιου καθετήρα µίγµα οπιοειδών και τοπικών αναισθητικών. 

 

3.3.1.2 Οµάδα Γενικής Αναισθησίας (ΓΑ) 

Για την εισαγωγή στην αναισθησία µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν φάρµακα 

ρουτίνας όπως υπνωτικά (προποφόλη ή πεντοθάλη), οπιοειδή (φεντανύλη, µορφίνη) 

και µυοχαλαρωτικά για την ενδοτραχειακή διασωλήνωση των ασθενών. Για τη 

διατήρηση της αναισθησίας χρησιµοποιήθηκαν οπιοειδή, µυοχαλαρωτικά και 

πτητικά αναισθητικά (σεβοφλουράνιο ή ισοφλουράνιο) ή ενδοφλέβια αναισθητικά 

(προποφόλη) σε συνεχή έγχυση. Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε µηχανική 

υποστήριξη της αναπνοής µε µείγµα οξυγόνου σε συγκέντρωση τέτοια ώστε ο 

κορεσµός της αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο να διατηρείται µεγαλύτερος ή ίσος του 

95%. 

Το διεγχειρητικό monitoring περιελάµβανε ηλεκτροκαρδιογράφηµα, 

αρτηριακή πίεση µε µη επεµβατική µέθοδο, κορεσµό της αιµοσφαιρίνης σε οξυγόνο 

µε παλµικό οξύµετρο, τελικοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα µε καπνογράφο, 

συγκέντρωση του οξυγόνου στο εισπνεόµενο µίγµα αερίων, αριθµό αναπνοών, 

πιέσεις των αεραγωγών και αναπνεόµενο όγκο. 

Η αναπλήρωση των απωλειών αίµατος και η χορήγηση υγρών εξατοµικεύτηκε 

σύµφωνα µε τις ανάγκες των ασθενών.  

Για µετεγχειρητική αναλγησία χορηγούνταν στους ασθενείς ενδοφλεβίως 

µορφίνη µέσω αντλίας που είχε τη δυνατότητα χορήγησης κατ’ επίκληση δόσεων 

(PCA, Patient Controlled Analgesia). 

   

3.3.2 Χρόνοι µετρήσεων  

Όλοι οι ασθενείς παρακολουθούνταν καθηµερινά σε όλη τη διάρκεια 

νοσηλείας τους για την εµφάνιση τυχόν αναισθητικών ή χειρουργικών επιπλοκών.  
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3.3.2.1 Εµφάνιση Συγχυτικου-∆ιεγερτικού συνδρόµου 

Η εµφάνιση µετεγχειρητικού συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου 

αξιολογήθηκε µε ερωτήσεις στους νοσηλευτές και συγγενείς και εκτίµηση του ίδιου 

του ασθενούς όσον αφορά διαταραχές συµπεριφοράς που πληρούν τα κριτήρια 

DSM-IV καθηµερινά σε όλη τη διάρκεια νοσηλείας των ασθενών. 

 

3.3.2.2 Βραχεία δοκιµασία για τον έλεγχο της νοητικής κατάστασης (MMSE) 

Η επάνοδος αδρών νοητικών λειτουργιών ελεγχόταν προεγχειρητικά και 

καθηµερινά τις τρεις πρώτες µετεγχειρητικές ηµέρες µε το MMSE. 

 

3.3.2.3  Νευρογνωστικές διαταραχές 

  Για τη διερεύνηση νευρογνωστικών διαταραχών οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες σε τρεις χρόνους:  

• πριν την αναισθησία και κατά τη διάρκεια της προαναισθητικής 

εξέτασης την προεγχειρητική µέρα 

• την τέταρτη έως έβδοµη µετεγχειρητική ηµέρα και πριν την έξοδο του 

ασθενούς από το νοσοκοµείο, και 

• τρεις µήνες µετά την επέµβαση. Σε περίπτωση που οι ασθενείς 

αδυνατούσαν να προσέλθουν στο νοσοκοµείο, η εξέταση γινόταν µε 

επίσκεψη στο σπίτι τους. 

Και στις τρεις συνεδρίες οι ασθενείς εξετάστηκαν από τον ίδιο ερευνητή, ο 

οποίος δεν γνώριζε το είδος της αναισθησίας που είχε χορηγηθεί στον ασθενή. 

 

3.3.2.4 Υποκειµενική αξιολόγηση ποιότητας ζωής ασθενών 

Για τη διερεύνηση της επίδρασης τυχόν µετεγχειρητικών νοητικών 

διαταραχών στην ποιότητα της ζωής των ασθενών χορηγούνταν στους ασθενείς και 

συνοδούς τους δύο ερωτηµατολόγια.  

• Στο πρώτο ερωτηµατολόγιο ζητήθηκε από τον ασθενή να βαθµολογήσει 

υποκειµενικά τις νοητικές του λειτουργίες µόνον τρεις µήνες µετά το 

τέλος των ψυχοµετρικών δοκιµασιών. 

• Στο δεύτερο ερωτηµατολόγιο ζητήθηκε από τον ασθενή να 

βαθµολογήσει την ικανότητα του να φέρει σε πέρας καθήκοντα που 

είχαν σχέση µε την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησής του και είναι 

απαραίτητα για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του τόσο 
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προεγχειρητικά όσο και τρεις µήνες µετά το τέλος των ψυχοµετρικών 

δοκιµασιών.  

Τα ίδια ερωτηµατολόγια δόθηκαν και στο συνοδό του ασθενούς 

 

3.3.3 Ψυχοµετρικές ∆οκιµασίες  

Η νοητική κατάσταση των ασθενών ελέγχθηκε µε την οµάδα ψυχοµετρικών 

δοκιµασιών (European Phychometric Test, EUPT battery) που συντάχθηκε από 

οµάδα ψυχολόγων, χρησιµοποιήθηκε µε επιτυχία σε αξιόπιστες µελέτες59,42,2,15,81 και 

µεταφράστηκε σε αρκετές Ευρωπαϊκές γλώσσες όπως η Ελληνική. Οι ψυχοµετρικές 

αυτές δοκιµασίες µεταφράστηκαν κατάλληλα ώστε να είναι αξιόπιστες και να µην 

επηρεάζονται από πολιτιστικούς παράγοντες.  

Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν: 

1. «Βραχεία ∆οκιµασία Ελέγχου της Νοητικής Κατάστασης» Mini Mental 

State Examination (MMSE)30  

2. ∆οκιµασία Οπτικής Εκµάθησης Λέξεων (Visual Verbal Learning Test, 

VLT) 11 

3. 

  

∆οκιµασία Μετατόπισης της Προσοχής Ανάµεσα σε Έννοιες (Concept 

Shifting Task, CST)83

4. ∆οκιµασία Παρεµβολής Χρωµάτων-Λέξεων (Stroop Colour-Word Test, 

SCW)105  

5. ∆οκιµασία Αντικατάστασης Γραµµάτων-Αριθµών (Letter-Digit Coding 

Test, LDC).43  

 

3.3.3.1 Βραχεία ∆οκιµασία Ελέγχου της Νοητικής Κατάστασης (MMSE) 

Το MMSE είναι ένα ερωτηµατολόγιο που ελέγχει αδρά τη νοητική κατάσταση 

του ασθενούς και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αρχική δοκιµασία ελέγχου 

(screening test) για την ανίχνευση άνοιας.  Αποτελείται από 11 ερωτήσεις (Βλέπε 

Παράρτηµα 1) που εξετάζουν: 

• τον προσανατολισµό στο χώρο (5 βαθµοί)  

• τον προσανατολισµό στο χρόνο (5 βαθµοί),  

• την ικανότητα αποµνηµόνευσης και ανάκλησης λέξεων (6 βαθµοί),  

• την προσοχή και υπολογιστική ικανότητα (5 βαθµοί),  

• τη γλωσσική ικανότητα (8 βαθµοί) και  

• την ικανότητα οπτικής ανακατασκευής (1 βαθµός).  
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Η µέγιστη βαθµολογία στο MMSE είναι οι 30 βαθµοί, ενώ βαθµολογία ≤ 23 

είναι ενδεικτική άνοιας. Το MMSE είναι αξιόπιστο ακόµα και όταν χορηγείται από 

διαφορετικούς ερευνητές, έχει µικρή διάρκεια και δεν κουράζει τους ασθενείς. Έχει 

προταθεί η επαναλαµβανόµενη χρήση του σε περιόδους διακύµανσης της νοητικής 

κατάστασης ασθενών.73  

 

3.3.3.2 ∆οκιµασία Οπτικής Εκµάθησης Λέξεων (Visual Verbal Learning Test, 

VLT) 

Με τη δοκιµασία οπτικής εκµάθησης λέξεων ελέγχεται η ικανότητα 

εκµάθησης, αποθήκευσης  και ανάκλησης στη µνήµη νέων λέξεων σε δύο χρόνους, 

άµεσα (VLTΑ) και καθυστερηµένα (VLTD). 

Ο ασθενής καθόταν αναπαυτικά σε καρέκλα σε απόσταση που επέτρεπε την 

άνετη ανάγνωση και φορούσε τα γυαλιά του εφόσον τα χρειαζόταν. Στη συνέχεια 

από ένα βιβλίο του επιδεικνύονταν 15 λέξεις µε σταθερό ρυθµό. Κάθε σελίδα του 

περιείχε µία λέξη και κάθε λέξη επιδεικνυόταν για 2 δευτερόλεπτα (Βλέπε 

Παράρτηµα 2).  

Για τον έλεγχο της άµεσης ανάκλησης η διαδικασία επαναλαµβανόταν τρεις 

φορές και στο τέλος κάθε επίδειξης εζητείτο από τον ασθενή να πει ποιες λέξεις 

θυµόταν. Μετά από 15-25 min γινόταν ο έλεγχος της ικανότητας καθυστερηµένης 

ανάκλησης και ο ασθενείς εκαλείτο να πει ποιες λέξεις θυµόταν χωρίς να 

µεσολαβήσει άλλη επίδειξη των λέξεων.  

Σε κάθε συνεδρία επιδεικνύονταν στον ασθενή διαφορετικές λέξεις για να 

αποφευχθούν φαινόµενα µάθησης (learning effect). 

 Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε: 

• το άθροισµα του αριθµού των λέξεων που ανακάλεσε ο ασθενής στις 

τρεις πρώτες προσπάθειες (άµεση ανάκληση VLTΑ) και  

• ο αριθµός των λέξεων της καθυστερηµένης ανάκλησης (VLTD).       

 

3.3.3.3 ∆οκιµασία Μετατόπισης της Προσοχής Ανάµεσα σε Έννοιες (Concept 

Shifting Task, CST) 

Με τη δοκιµασία αυτή ελέγχεται η ευκολία µε την οποία ο ασθενής µπορεί να 

τροποποιήσει τη σκέψη και να κινηθεί συνδυάζοντας δύο παρόµοιες έννοιες. 

Η διαδικασία αυτή περιλαµβάνει δύο δοκιµαστικές φάσεις:  
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• Αρχικά δινόταν στον ασθενή ένα φύλλο χαρτί όπου µέσα σε κύκλους 

υπήρχαν σε τυχαία σειρά οι αριθµοί από 1 έως 16 (Βλέπε Παράρτηµα 3). 

Ο ασθενής εκαλείτο να διαγράψει τους αριθµούς όσο πιο γρήγορα 

µπορούσε και µε τη σωστή αριθµητική σειρά. Στη συνέχεια δινόταν στον 

ασθενή ένα δεύτερο φύλλο χαρτί όπου αντί για αριθµούς υπήρχαν σε 

τυχαία σειρά τα γράµµατα από το άλφα έως το ρ. Και πάλι ο ασθενής 

εκαλείτο να διαγράψει τα γράµµατα όσο πιο γρήγορα µπορούσε και µε 

τη σωστή αλφαβητική σειρά.  

• Στην κυρίως δοκιµασία δινόταν στον ασθενή ένα φύλλο χαρτί που 

περιείχε σε τυχαία σειρά τους αριθµούς από 1 ως 8 και τα γράµµατα από 

το άλφα έως το θήτα (Βλέπε Παράρτηµα 3). Ο ασθενής εκαλείτο να 

διαγράψει εναλλάξ αριθµούς και γράµµατα διατηρώντας τη σωστή 

αριθµητική και αλφαβητική σειρά. ∆ηλαδή να διαγράψει ως εξής: 1α, 2β, 

3γ, 4δ, 5ε, 6ζ, 7η και 8θ.  

Σε κάθε συνεδρία δίνονταν στον ασθενή φύλλα µε διαφορετική σειρά των 

γραµµάτων και των αριθµών για την αποφυγή φαινοµένων µάθησης. 

Για τη στατιστική ανάλυση καταµετρήθηκε: 

• ο χρόνος που χρειαζόταν ο ασθενής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

της κυρίως δοκιµασίας (CST time) καθώς και  

• ο αριθµός των λαθών που έκανε ο ασθενής (CST error). 

 

3.3.3.4 ∆οκιµασία Παρεµβολής Χρωµάτων-Λέξεων (Stroop Colour-Word Test, 

STR) 

Η δοκιµασία αυτή ελέγχει την ταχύτητα εκτέλεσης µιας αυτόµατης πράξης 

(ανάγνωση) στην οποία υπάρχουν παρεµβολές (ονοµασία χρωµάτων) που την 

καθιστούν πιο δύσκολη. Η διαδικασία αυτή αποτελείται από τρία στάδια.  

• Στο πρώτο στάδιο δινόταν στον ασθενή ένα φύλλο χαρτί όπου ήταν 

γραµµένα µε µαύρο µελάνι τα ονόµατα 4 χρωµάτων: µπλε, κίτρινο, πράσινο 

και κόκκινο. Συνολικά υπήρχαν 4 γραµµές µε τα ονόµατα των χρωµάτων, 

κάθε µία από τις οποίες είχε 10 ονόµατα (Βλέπε Παράρτηµα 4). Από τον 

ασθενή εζητείτο να διαβάσει τα ονόµατα των χρωµάτων µε τη σειρά όπως 

διαβάζουµε ένα βιβλίο.  

• Στο δεύτερο στάδιο δινόταν στον ασθενή ένα δεύτερο φύλλο όπου υπήρχαν 

αντί για λέξεις µικρά παραλληλόγραµµα εν σειρά, το καθένα µε διαφορετικό 
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χρώµα: µπλε, κίτρινο, πράσινο και κόκκινο (Βλέπε Παράρτηµα 4). Ο ασθενής 

εκαλείτο να αναγνωρίσει και να πει τα χρώµατα που έβλεπε γραµµή-γραµµή, 

όπως διαβάζουµε ένα βιβλίο.  

• Στο τρίτο και κυρίως στάδιο δινόταν στον ασθενή ένα φύλλο χαρτί όπου ήταν 

γραµµένα µε έγχρωµο µελάνι τα ονόµατα των τεσσάρων χρωµάτων µε το 

χαρακτηριστικό ότι άλλο χρώµα περιέγραφε η λέξη και µε άλλο χρώµα µελάνι 

ήταν γραµµένη (Βλέπε Παράρτηµα 4). Ο ασθενής εκαλέιτο να αναγνωρίσει 

και να πει µε ποιο χρώµα µελάνι ήταν γραµµένη η λέξη αγνοώντας το όνοµα 

του χρώµατος που ήταν γραµµένο.   

Για τη στατιστική ανάλυση καταµετρήθηκε ο χρόνος που χρειαζόταν για την 

ολοκλήρωση του τρίτου σταδίου (STR time) καθώς και ο αριθµός των λαθών που 

έκανε ο ασθενής (STR error). 

3.3.3.5 ∆οκιµασία Αντικατάστασης Γραµµάτων-Αριθµών (Letter-Digit Coding 

Test, LDC) 

Η δοκιµασία αυτή ελέγχει την ταχύτητα επεξεργασίας γενικών πληροφοριών 

και µετρά την ταχύτητα οπτικής ανίχνευσης.  

Κατά τη δοκιµασία αυτή δινόταν στον ασθενή µια σελίδα χαρτιού στο πάνω 

µέρος της οποίας υπήρχε γραµµένος ένας κώδικας αντικατάστασης εννέα 

γραµµάτων από τους αριθµούς 1 έως 9 (Βλέπε Παράρτηµα 5). Στη συνέχεια της 

σελίδας επαναλαµβάνονταν τα ίδια γράµµατα, τα οποία ο ασθενής έπρεπε να 

αντικαταστήσει µε αριθµούς σύµφωνα µε τον κώδικα αντικατάστασης που του είχε 

δοθεί. 

Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε ο αριθµός των γραµµάτων που 

είχαν αντικατασταθεί σωστά στη διάρκεια ενός λεπτού. Σε κάθε µία από τις τρεις 

συνεδρίες χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικά γράµµατα και διαφορετικός κώδικας 

αντικατάστασης.   

 

3.3.4 Ερωτηµατολόγια Υποκειµενικής Αξιολόγησης 

3.3.4.1 Ερωτηµατολόγιο για την υποκειµενική αξιολόγηση της νοητικής 

κατάστασης 

Στο ερωτηµατολόγιο αυτό (Βλέπε Παράρτηµα 6) οι ασθενείς και οι συνοδοί 

τους έπρεπε να απαντήσουν σε τέσσερις ερωτήσεις σχετικά µε: 

• µεταβολές στη µνήµη,  

• την ικανότητα συγκέντρωσης και διατήρησης της προσοχής,  
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• τη νοητική επιβάρυνση που µπορούσαν να αντέξουν, και  

• τη ζωτικότητά τους.    

Οι απαντήσεις δίνονταν σε αναλογία µε την προ-εγχειρητική τους κατάσταση 

ως ήπια, µέτρια ή µεγάλη βελτίωση, ή ήπια, µέτρια ή µεγάλη επιδείνωση. 

 

3.3.4.2 Ερωτηµατολόγιο για καθηµερινές δραστηριότητες 

Το ερωτηµατολόγιο αυτό (Βλέπε Παράρτηµα 6)  είχε σκοπό να προσδιορίσει 

σε ποιο βαθµό οι ασθενείς αυτοεξυπηρετούνταν και εάν το χειρουργείο επηρέασε 

την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και σε τελική ανάλυση την ανεξαρτησία τους.  

Οι ερωτήσεις αφορούσαν καθηµερινές δραστηριότητες:  

• εάν ο ασθενής µπορεί να τηλεφωνήσει,  

• να ταξιδέψει,  

• να διαχειριστεί µόνος του τα χρήµατα του,  

• να ετοιµάσει το φαγητό του,  

• να  κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι του ή  

• να παίρνει τα φάρµακα του.  

 

    Το ερευνητικό πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την Επιτροπή ∆εοντολογίας, την 

Επιστηµονική Επιτροπή και ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου και εζητείτο από τους ασθενείς γραπτή συγκατάθεση. 

 

3.3.5 Στατιστική Ανάλυση 

Η ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν την επίπτωση του συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου έγινε µε τη δοκιµασία x2 και µε τη δοκιµασία Fisher’s exact 

test.  

Για όλες τις προ-εγχειρητικές ψυχοµετρικές δοκιµασίες έγινε περιγραφική 

στατιστική και υπολογίστηκε η µέση τιµή (mean), η σταθερή απόκλιση (SD) και το 

εύρος τιµών (range).   

Σε όλες τις δοκιµασίες  (MMSE, αριθµός λέξεων που ανακάλεσε ο ασθενής στις 

δοκιµασίες VLTA και VLTD, χρόνος για την ολοκλήρωση και αριθµός λαθών στις 

δοκιµασίες CST και STR, αριθµός γραµµάτων που αντικαταστάθηκαν σωστά στη 

δοκιµασία LDC) ορίστηκε ως σηµαντική η επιδείνωση κατά µία σταθερή απόκλιση 

(SD) σε σχέση µε την προεγχειρητική επίδοση.92 
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Για τον έλεγχο της επανόδου των αδρών νοητικών λειτουργιών 

χρησιµοποιήθηκαν οι επιδόσεις στη δοκιµασία MMSE κατά τις τρεις πρώτες 

µετεγχειρητικές ηµέρες 

Για τη διερεύνηση της ΜΝ∆ συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 7 δοκιµασίες 

(αριθµός λέξεων που ανακάλεσε ο ασθενής στις δοκιµασίες VLTA και VLTD, χρόνος 

για την ολοκλήρωση και αριθµός λαθών στις δοκιµασίες CST και STR, αριθµός 

γραµµάτων που αντικαταστάθηκαν σωστά στη δοκιµασία LDC).  

Ως ΜΝ∆ ορίστηκε η εµφάνιση σηµαντικής επιδείνωσης σε δύο από 

τις επτά τουλάχιστον ψυχοµετρικές δοκιµασίες κατά τις µετεγχειρητικές 

συνεδρίες.  

Η ανάλυση των παραγόντων που επηρέασαν την επίπτωση πρώιµης και 

όψιµης ΜΝ∆ έγινε µε τη δοκιµασία x2 και µε τη δοκιµασία Fisher’s exact test.  

Για τον προσδιορισµό των επιµέρους παραγόντων που επηρέασαν τις 

µετεγχειρητικές επιδόσεις σε κάθε δοκιµασία ξεχωριστά χρησιµοποιήθηκε η 

δοκιµασία πολλαπλής ανάλυσης µεταβλητότητας (Multivariate Analysis ANOVA).  

Για όλες τις παραµέτρους το επίπεδο σηµαντικότητας τέθηκε στο p <0.05. 
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3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Αρχικά στη µελέτη περιλήφθησαν 50 ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια 

εισόδου. Σαράντα επτά ασθενείς ολοκλήρωσαν τις δύο συνεδρίες των ψυχοµετρικών 

δοκιµασιών, καθώς τρεις ασθενείς αρνήθηκαν να συνεχίσουν κατά τη 

µετεγχειρητική περίοδο. Συνολικά 43 ασθενείς ολοκλήρωσαν και τις τρεις συνεδρίες 

καθώς τέσσερις ασθενείς δεν θέλησαν να έρθουν για την τρίτη συνεδρία. Η στάση 

δύο εξ’ αυτών έδειχνε άγχος για την αποκάλυψη πιθανών νοητικών ελλειµµάτων, 

µία ασθενής είχε ξεχάσει τελείως το γεγονός ότι είχε υποβληθεί άλλες δύο φορές σε 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες και µία ασθενής προφασίστηκε αδυναµία προσέλευσης 

λόγω απόστασης (διάγραµµα 1).  

∆ιάγραµµα 1. Εισαγωγή και ροή των ασθενών στη µελέτη 

 
 

Από τους 47 ασθενείς που µελετήθηκαν κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους 30 

ήσαν άνδρες και 17 γυναίκες, µε µέση ηλικία τα 68 έτη. Εικοσιτέσσερις ασθενείς 

τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν γενική αναισθησία και 23 περιοχική. Σε τέσσερις όµως 

από αυτούς, είτε λόγω αδυναµίας τοποθέτησης του επισκληριδίου καθετήρα είτε 

λόγω ανεπαρκούς αναισθησίας υπήρξε ανάγκη µετατροπής σε γενική αναισθησία 
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και περιλήφθησαν στην οµάδα της γενικής αναισθησίας. Έτσι συνολικά 28 ασθενείς 

έλαβαν γενική αναισθησία και 19 ασθενείς περιοχική αναισθησία (Πίνακας 1).  Η 

πλειοψηφία των ασθενών (28) είχαν µόνο βασική εκπαίδευση. Ειδικά όσον αφορά 

τις γυναίκες µόνο τρεις είχαν εκπαίδευση πάνω από 6 χρόνια (Πίνακας 1). Η 

κατανάλωση αλκοόλ (1-8 µονάδες αλκοόλ την εβδοµάδα) από τους ασθενείς τους 

κατέτασσε στην κατηγορία του κοινωνικού πότη.  Γενικά δεν παρατηρήθηκαν 

διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων όσον αφορά τα δηµογραφικά τους στοιχεία και 

τις συνυπάρχουσες νόσους (Πίνακας 1). 

Πίνακας 1.  ∆ηµογραφικά στοιχεία ασθενών, συνυπάρχουσες νόσοι και είδος 
επέµβασης  στις δύο οµάδες ασθενών (γενικής και περιοχικής αναισθησίας). 

 
Αριθµός ασθενών (n)  
Γενική 

Αναισθησία 
Περιοχική 
Αναισθησία 

 
p 

∆ηµογραφικά Στοιχεία Ασθενών 
Άνδρες 18 12 

Γυναίκες 10 7 

 

NS 

Ηλικία 60-69 15 14 

Ηλικία > 70 13 5 

 

NS 

≤ 6 έτη εκπαίδευσης 17 11 

> 6 έτη εκπαίδευσης 11 8 

 

NS 

Καπνιστές 16 10 

Μη καπνιστές 12 9 

 

NS 

Κατανάλωση αλκοόλ 15 9 

Μη κατανάλωση αλκοόλ 13 10 

 

NS 

ASA I-II 27 16 

ASA III-IV 1 3 

 

NS 

Συνυπάρχουσες νόσοι 

Καρδιαγγειακή νόσος 17 8 NS 

Αναπνευστική νόσος 5 5 NS 

Σακχαρώδης διαβήτης 9 2 NS 

Είδος επέµβασης 

Ορθοπεδικές 11 5 NS 

Ουρολογικές 10 6 NS 

Αγγειοχειρουργικές 6 5 NS 

Γυναικολογικές 2 3 NS 
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Η διάρκεια της αναισθησίας κυµάνθηκε από 80 – 390 min, και η διάρκεια 

νοσηλείας των ασθενών από 7 έως 20 ηµέρες (Πίνακας 2). Στην οµάδα της γενικής 

αναισθησίας 25 ασθενείς έλαβαν συνεχή ενδοφλέβιο µετεγχειρητική αναλγησία µε 

οπιοειδή και 3 επισκληρίδιο αναλγησία. Στην οµάδα της περιοχικής αναισθησίας 18 

ασθενείς έλαβαν µετεγχειρητική αναλγησία µε επισκληρίδιο καθετήρα, ενώ ένας 

ασθενείς έλαβε συνεχή ενδοφλέβιο αναλγησία. Μετεγχειρητικές επιπλοκές 

εµφάνισαν 14 ασθενείς: 4 περιπτώσεις αφορούσαν διάσπαση του χειρουργικού 

τραύµατος, 3 ασθενείς παρουσίασαν λοίµωξη αναπνευστικού, ένας πνευµονική 

εµβολή, ένας επίσχεση ούρων µετά από διακυστική προστατεκτοµή για την οποία 

έγινε οπτική ουρηθροτοµή 18 ηµέρες µετά το πρώτο χειρουργείο, ένας εµφάνισε 

παραλυτικό ειλεό και ένας άλλος ασθενής υπονατριαιµία λόγω υπερβολικής 

απορρόφησης των υγρών των πλύσεων της κύστης µετά από προστατεκτοµή. Μόνο 

µία περίπτωση σχετίστηκε µε την αναισθησία και αφορούσε κεφαλαλγία µετά από 

τρώση της σκληράς µήνιγγας.  

Πίνακας 2.  Λεπτοµέρειες αναισθησίας και αναλγησίας στις δύο οµάδες ασθενών 
(γενικής και περιοχικής αναισθησίας). 

 
Αριθµός ασθενών (n)  
Γενική 

Αναισθησία 
Περιοχική 
Αναισθησία 

 
p 

Αριθµός ασθενών (n) 28 19  

Μετεγχειρητική επισκληρίδιος αναλγησία 3 18 <0.0001 

Μετεγχειρητική ενδοφλέβια αναλγησία 25 1 <0.0001 

∆ιάρκεια αναισθησίας ≤ 120 min 10 8 

∆ιάρκεια αναισθησίας >120 min 18 11 

 

NS 

Έγχυση προποφόλης 14 15 NS 

Πτητικό αναισθητικό 14 -  

Απώλεια αίµατος < 500 mls 18 11 

Απώλεια αίµατος > 500 mls 10 8 

 

NS 

Μετάγγιση αίµατος 13 8 NS 

Μετεγχειρητικές επιπλοκές 8 5 NS 

∆ιάρκεια νοσηλείας ≤ 10 ηµέρες 13 13 

∆ιάρκεια νοσηλείας >10 ηµέρες 15 6 

 

NS 
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3.4.1 Συγχυτικο-∆ιεγερτικό σύνδροµο 

Συνολικά εννέα ασθενείς παρουσίασαν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο κατά 

τη διάρκεια της νοσηλείας τους (19 ± 5%). Τρεις από αυτούς εµφάνισαν το 

συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο κατά την πρώτη µετεγχειρητική ηµέρα, 5 κατά τη 

δεύτερη µέρα και ένας το τρίτο µετεγχειρητικό εικοσιτετράωρο. Επτά ασθενείς 

εµφάνισαν µόνον ένα επεισόδιο συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου, ενώ δύο 

ασθενείς εµφάνισαν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο κατά την πρώτη και τη 

δεύτερη µετεγχειρητική µέρα. Από όλους τους παράγοντες που µελετήθηκαν, µόνον 

η καρδιαγγειακή νόσος και το επίπεδο εκπαίδευσης βρέθηκε ότι σχετίζονταν µε την 

ανάπτυξη συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου (Πίνακας 3). Μόνο σε δύο 

περιπτώσεις ανακαλύφθηκε συγκεκριµένη αιτία συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου: µία ασθενής βρέθηκε ότι έπασχε από υποθυρεοειδισµό, ενώ η 

υπερβολική απορρόφηση των υγρών των πλύσεων της κύστης προκάλεσε 

υπονατριαιµία σε έναν άλλο ασθενή που είχε υποβληθεί σε διακυστική 

προστατεκτοµή.  

Πίνακας 3. Στατιστική ανάλυση των παραγόντων που µελετήθηκαν σε σχέση µε την 
εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου (Fisher’s exact and chi-square tests). 

 
 Εµφάνιση 

Συγχυτικου-
∆ιεγερτικού 
συνδρόµου 

Μη Εµφάνιση 
Συγχυτικου-
∆ιεγερτικού 
συνδρόµου 

 
p 

Αριθµός ασθενών (η) 9 38  

Άνδρες 6 24 

Γυναίκες 3 14 

 

NS 

Ηλικία > 70 5 13 NS 

ASA I-II 9 34 

ASA III-IV 0 4 

 

NS 

≤ 6 έτη εκπαίδευσης 2 26 

> 6 έτη εκπαίδευσης 7 12 

 

0.02 

Γενική αναισθησία 6 22 

Περιοχική αναισθησία 3 16 

 

NS 

Επισκληρίδιος αναλγησία 4 15 

Ενδοφλέβιος αναλγησία 5 23 

 

NS 

Καρδιαγγειακή νόσος 8 17 0.025 

Αναπνευστική νόσος 1 9 NS 
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Σακχαρώδης διαβήτης 3 8 NS 

Καπνιστές 4 22 NS 

Κατανάλωση αλκοόλ 3 21 NS 

∆ιάρκεια αναισθησίας >120 min 7 21 NS 

Μετεγχειρητικές επιπλοκές 4 9 NS 

∆ιάρκεια νοσηλείας >10 ηµέρες 3 21 NS 

Ορθοπεδικά περιστατικά 4 12 NS 

Αγγειοχειρουργικά περιστατικά 3 8 NS 

 

Τα περισσότερα επεισόδια συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου συνέβησαν 

κατά τη διάρκεια της νύχτας και οι συγγενείς των ασθενών ήταν οι πρώτοι που 

αντιλήφθηκαν διαταραχή στη συµπεριφορά των ασθενών. Αυτά τα νυχτερινά 

επεισόδια είχαν συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Οι ασθενείς είχαν οπτικές 

ψευδαισθήσεις και παρερµηνείες και ήταν αποπροσανατολισµένοι ως προς το χρόνο 

και το χώρο. Τα επεισόδια αυτά είχαν διάρκεια 2–3 ώρες και είχαν λυθεί µέχρι το 

πρωί χωρίς να απαιτηθεί φαρµακευτική θεραπεία µε νευροληπτικά. Η παρουσία 

των συγγενών φαίνεται ότι παρείχε στους ασθενείς το αίσθηµα ασφάλειας και 

υποστήριξης που είχαν ανάγκη. Την επόµενη µέρα οι ασθενείς ήταν συνεργάσιµοι 

και χωρίς αδρές ενδείξεις διανοητικής διαταραχής. Τρία επεισόδια συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου συνέβησαν κατά τις απογευµατινές ώρες. Οι ασθενείς αυτοί 

ήταν διεγερτικοί και πλήρως αποπροσανατολισµένοι. Τα επεισόδια αυτά 

παρατηρήθηκαν από τις νοσηλεύτριες του τµήµατος, είχαν µεγαλύτερη διάρκεια και 

υποχώρησαν µέχρι την επόµενη µέρα χωρίς, και σε αυτήν την περίπτωση να δοθεί 

φαρµακευτική αγωγή.  

 

3.4.2 Άµεση επάνοδος αδρών νοητικών λειτουργιών (MMSE)  

Η περιγραφική στατιστική των αποτελεσµάτων για το MMSE φαίνεται στον 

Πίνακα 4. Για τον υπολογισµό της σταθερής απόκλισης (SD) του πληθυσµού σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 95% χρησιµοποιήθηκε η κατανοµή x2. Κατά τις τρεις 

πρώτες µετεγχειρητικές µέρες σηµαντική θεωρήθηκε η επιδείνωση στη βαθµολογία 

του MMSE κατά µία σταθερή απόκλιση δηλαδή όσοι ασθενείς είχαν βαθµολογία 

µικρότερη κατά δύο ή περισσότερους βαθµούς από την προ-εγχειρητική. Έτσι, 

σηµαντική επιδείνωση παρουσίασαν 12 ασθενείς (25.5%) κατά την πρώτη 

µετεγχειρητική µέρα, 11 (23%) κατά τη δεύτερη και 5 (10.6%)  κατά την τρίτη.  
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Πίνακας 4. Περιγραφική στατιστική της βαθµολογίας στο προεγχειρητικό και τα 
µετεγχειρητικά MMSE στους 47 ασθενείς µε ολοκληρωµένα στοιχεία.  

 
MMSE Mean ± SD min max CI 95% for the 

population mean 

Προεγχειρητικό 26.94 ± 1.54 25 30 26.48 - 27.39 

1ο µετεγχειρητική µέρα  26.13 ± 1.80 23 30 25.60 - 26.66 

2ο µετεγχειρητική µέρα 26.06 ± 1.66 23 30 25.58 - 26.55 

3ο µετεγχειρητική µέρα 26.42 ± 1.47 24 30 25.99 - 26.86 

 

Η δοκιµασία πολλαπλής ανάλυσης της µεταβλητότητας (ANOVA) έδειξε ότι η 

βαθµολογία στο MMSE µειώθηκε σηµαντικά κατά τις τρεις πρώτες µετεγχειρητικές 

ηµέρες και µάλιστα δεν επανήλθε στα προ-εγχειρητικά επίπεδα ούτε κατά την τρίτη 

µέρα. Η επιδείνωση αυτή ήταν σηµαντική µόνο για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν 

σε γενική αναισθησία (Σχήµα 1) και ήταν εµφανής στους άνδρες και στους ασθενείς 

µε ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης δηλαδή πάνω από 6 έτη (Σχήµα 2).  

Σχήµα 1. Επιδείνωση της βαθµολογίας του MMSE ανάλογα µε το είδος της 
αναισθησίας. Η µεταβολές που παρατηρούνται µετά από περιοχική αναισθησία δεν είναι 
στατιστικά σηµαντικές, ενώ οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία είχαν 
σηµαντικά χαµηλότερη βαθµολογία την 1η, τη 2η και την 3η µετεγχειρητική µέρα (p < 
0.000). Η αύξηση που παρατηρείται την 3η µετεγχειρητική µέρα σε σχέση µε τη 2η µέρα 
είναι επίσης σηµαντική (p < 0.037). (Three way ANOVA, two way interaction, F 
(3,135)=7.24; P< 0.0002). 
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Σχήµα 2. Συσχέτιση του επιπέδου εκπαίδευσης µε τις µετεγχειρητικές επιδόσεις στο  
MMSE ανάλογα µε το είδος της αναισθησίας στο οποίο υποβλήθηκαν οι ασθενείς.  (α) 
ασθενείς µε χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης (≤  6 έτη) και (β) ασθενείς µε υψηλότερο επίπεδο 
(> 6 έτη). Οι ασθενείς µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (β) που υποβλήθηκαν σε 
περιοχική αναισθησία είχαν σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις στα τρία µετεγχειρητικά 
MMSE σε σχέση µε τους ασθενείς αντίστοιχου επιπέδου εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν σε 
γενική αναισθησία (p < 0.0032, p < 0.045 και p < 0.0187 αντίστοιχα). Οι ασθενείς µε 
χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης δεν παρουσίασαν σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε το 
είδος της αναισθησίας που του χορηγήθηκε (p < 0.52). ( Three way ANOVA, three way 
interaction (F (3,129)=3.19; p < 0.025) 

 
 

 
Είναι ενδιαφέρον ότι ασθενείς µε πνευµονική νόσο κάποιου βαθµού καθώς και 

οι καπνιστές που υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία είχαν καλύτερες επιδόσεις 

στο MMSE σε σχέση µε αυτούς που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία (Σχήµατα 4 

και 5 αντίστοιχα). Επίσης οι ασθενείς που ανάφεραν κατανάλωση αλκοόλ είχαν 

καλύτερες επιδόσεις στις µετεγχειρητικές δοκιµασίες όταν υποβλήθηκαν σε 

περιοχική αναισθησία σε σχέση µε τη γενική αναισθησία. Το είδος της αναισθησίας 

δεν επηρέασε τις µετεγχειρητικές επιδόσεις των ασθενών που έπασχαν από 

καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. Τέλος δεν παρατηρήθηκε κάποια σχέση 

ανάµεσα στη διάρκεια της αναισθησίας, τη διεγχειρητική απώλεια αίµατος ή τη 

διάρκεια νοσηλείας και τη µετεγχειρητική βαθµολογία στο MMSE (Πίνακας 5). 
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Σχήµα 3. Επίδραση του είδους της αναισθησίας και προϋπάρχουσας αναπνευστικής 
νόσου στη βαθµολογία του MMSE. Οι ασθενείς µε κάποιου βαθµού αναπνευστική νόσο που 
υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία είχαν σηµαντικά υψηλότερη βαθµολογία στο MMSE 
(ανεξάρτητα από τη µετεγχειρητική µέρα ) σε σχέση µε τους ασθενείς µε αναπνευστική 
νόσο που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία (p < 0.012). Επίσης από τους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία, αυτοί που είχαν ιστορικό αναπνευστικής νόσου 
είχαν σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε αυτούς που δεν είχαν αντίστοιχο 
ιστορικό (p < 0.04). Οι διαφορές ανάµεσα στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γενική 
αναισθησία δεν ήταν σηµαντικές.  ( Three way ANOVA, two way interaction F(1,43)= 5.76; 
p<0.0208) 

 

 
 

Σχήµα 4. Επίδραση του είδους αναισθησίας και του καπνίσµατος στις επιδόσεις στο  
MMSE. Οι καπνιστές µετεγχειρητικά είχαν σηµαντικά υψηλότερες επιδόσεις όταν 
υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία σε σχέση µε τη γενική αναισθησία. (p < 0.0070). 
Επίσης από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία, οι καπνιστές είχαν 
σηµαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση µε τους µη καπνιστές (p < 0.012). Οι διαφορές 
ανάµεσα στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία δεν ήταν σηµαντικές. 
(Three way ANOVA two way interaction F (1,43)= 8.62; P < 0.0053). 
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Πίνακας 5. Στατιστική ανάλυση των παραγόντων που µελετήθηκαν σε σχέση µε την 
επίδρασή τους στη δοκιµασία MMSE (ANOVA). 

 
 p  

Άνδρες  0.0217* 

Γυναίκες  NS 

Ηλικία  NS 

≤ 6 έτη εκπαίδευσης  NS 

> 6 έτη εκπαίδευσης 0.016* 

Καρδιαγγειακή νόσος  NS 

Αναπνευστική νόσος  0.012* 

Σακχαρώδης διαβήτης  NS 

Κάπνισµα  0.007* 

Κατανάλωση αλκοόλ 0.025* 

∆ιάρκεια αναισθησίας NS 

∆ιάρκεια νοσηλείας NS 

Απώλεια αίµατος  NS 

Μετάγγιση  NS 

Επισκληρίδιος χορήγηση οπιοειδών  NS 

Ενδοφλέβια χορήγηση οπιοειδών NS  

Επιπλοκές  NS  

* βελτιωµένες επιδόσεις µετά από περιοχική αναισθησία 
 

 

3.4.3 Μετεγχειρητική Νοητική ∆υσλειτουργία  

Όπως προαναφέρθηκε (βλέπε 3.3.5), για να θεωρηθεί ότι εµφάνισε ένας 

ασθενής Μετεγχειρητική Νοητική ∆υσλειτουργία θα έπρεπε να παρουσιάζει 

σηµαντική επιδείνωση σε δύο τουλάχιστον από τις επτά ψυχοµετρικές δοκιµασίες.  

Για όλες τις δοκιµασίες (VLTΑ, VLTD, CST time, CST errors, STR time, STR 

errors, LDC) ορίστηκε ως σηµαντική η επιδείνωση της δοκιµασίας εάν διέφερε σε 

σχέση από την προεγχειρητική πάνω από µία σταθερή απόκλιση (SD). Η 

περιγραφική στατιστική του αριθµού των λέξεων που θυµήθηκαν οι ασθενείς στις 

δοκιµασίες άµεσης (VLTΑ) και καθυστερηµένης (VLTD) ανάκλησης, ο αριθµός 

λαθών στις δοκιµασίες CST (CST errors) και STR (STR errors) και  ο αριθµός των 

γραµµάτων που αντικαταστάθηκαν στη δοκιµασία LDC φαίνεται αντίστοιχα στους 
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πίνακες 6, 7, 8, 9 και 10, ενώ η περιγραφική στατιστική του χρόνου που απαιτήθηκε 

για την ολοκλήρωση των δοκιµασιών CST (CST time) και STR (STR time) φαίνεται 

αντίστοιχα στους πίνακες 11 και 12.  

 
Πίνακας 6. Περιγραφική στατιστική του αθροίσµατος των λέξεων που ανακάλεσαν 

οι ασθενείς µετά από κάθε επίδειξη λέξεων VLTΑ προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά. 
 

∆οκιµασία 
VLTΑ 

N Mean ± SD min max CI 95% for the 
population 

mean 
Προεγχειρητική 47 20.8 ± 5.04 12 33 19.37 – 22.33 

1η µετεγχειρητική 47 21.4 ± 6.00 4 34 19.62 – 23.14 

2η µετεγχειρητική 43 21.8 ± 5.42 8 32 20.09 – 23.44 

                   

Πίνακας 7. Περιγραφική στατιστική του αθροίσµατος των λέξεων στη δοκιµασία 
καθυστερηµένης ανάκλησης VLTD προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά. 

 
∆οκιµασία 

VLTD 
N Mean ± SD min max CI 95% for the 

population mean 
Προεγχειρητική 47 6.1 ± 2.60 0 12 5.30 – 6.82 

1η µετεγχειρητική 47 6.0 ± 3.00 1 13 5.15 – 6.89  

2η µετεγχειρητική 43 6.4 ± 2.51  1 12 5.66 – 7.21 

 

Για να θεωρηθεί ένας ασθενής ότι παρουσίαζε σηµαντική επιδείνωση στη 

δοκιµασία άµεσης ανάκλησης λέξεων (VLTΑ) θα έπρεπε κατά τις µετεγχειρητικές 

συνεδρίες να ανακαλούσε λιγότερες από 5 λέξεις σε σχέση µε την προ-εγχειρητική 

συνεδρία. Για τη δοκιµασία καθυστερηµένης ανάκλησης (VLTD) θεωρήθηκε 

αντίστοιχα ως σηµαντική επιδείνωση η ανάκληση λιγότερων κατά 3 λέξεων. Όσον 

αφορά τον αριθµό των λαθών στις δοκιµασίες  CST και STR, σηµαντική ορίστηκε η 

αύξηση των λαθών στις µετεγχειρητικές συνεδρίες  κατά 2 και 3 αντίστοιχα σε 

σχέση µε τον αριθµό των προ-εγχειρητικών λαθών. Στη δοκιµασία CST time 

σηµαντική ορίστηκε η αύξηση του χρόνου κατά 42 sec για την ολοκλήρωση της 

µετεγχειρητικά ενώ για τη δοκιµασία STR time σηµαντική ορίστηκε  η αύξηση του 

χρόνου κατά 27 sec. Τέλος στη δοκιµασία LDC σηµαντική επιδείνωση ορίστηκε η 

µείωση κατά 6 του αριθµού γραµµάτων  που αντικαταστάθηκαν από αριθµούς. 
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Πίνακας 8. Περιγραφική στατιστική του αριθµού των λαθών στη δοκιµασία 
µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες (CST errors) προεγχειρητικά και 
µετεγχειρητικά. 

 
∆οκιµασία CST 

errors 
N Mean ± SD min max CI 95% for the 

population mean 
Προεγχειρητική 47 0.98 ± 1.13 0 4 0.65 – 1.31 

1η µετεγχειρητική 47 1.60 ± 1.31 0 5 1.21 – 2.00 

2η µετεγχειρητική 43 1.23 ± 1.27 0 4 0.84 – 1.62 

 

Πίνακας 9. Περιγραφική στατιστική του αριθµού των λαθών στη δοκιµασία 
παρεµβολής χρωµάτων λέξεων (STR errors) προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά. 

 
∆οκιµασία 
STR errors 

N Mean ± SD min max CI 95% for the 
population mean 

Προεγχειρητική 47 2.62 ± 3.20 0 12 1.68 – 3,55 

1η µετεγχειρητική 47 2.50 ± 3.72 0 19 1.40 – 3.58 

2η µετεγχειρητική 43 1.84 ± 3.20 0 14 0.86 – 2.81 

 

Πίνακας 10. Περιγραφική στατιστική του αριθµού των γραµµάτων που 
αντικαταστάθηκαν από αριθµούς στη δοκιµασία LDC 

 
∆οκιµασία  

LDC 
N Mean ± SD min max CI 95% for the 

population mean 
Προεγχειρητική 47 14.79 ± 5.98  5 34 12.80 – 16.77 

1η µετεγχειρητική 47 13.49 ± 6.75 3 33 11.73 – 15.24 

2η µετεγχειρητική 43 16.00 ± 7.17 5 34 13.77 – 18.18 

 
Πίνακας 11. Περιγραφική στατιστική του χρόνου για την ολοκλήρωση της 

δοκιµασίας µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες (CST time)  
 

∆οκιµασία CST 
time 

N Mean ± SD min max CI 95% for the 
population mean 

Προεγχειρητική 47 79.91 ± 41.93 25.68 205.87 66.67 – 93.16 

1η µετεγχειρητική 47 83.02 ± 42.77 26.75 236.75 70.46 – 95.58 

2η µετεγχειρητική 43 76.01 ± 45.10 22.82 222.72 63.11 – 88.91 
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Πίνακας 12. Περιγραφική στατιστική του χρόνου για την ολοκλήρωση της 
δοκιµασίας παρεµβολής χρωµάτων λέξεων (STR time) 

 
∆οκιµασία STR 

time 
N Mean ± SD min max CI 95% for the 

population mean 
Προεγχειρητικό 47 76.63 ± 27.10 34.50 255.86 65.01 -88.26 

1ο µετεγχειρητικό 47 76.79 ± 38.10 34.68 221.29 65.60 -87.98 

2ο µετεγχειρητικό 43 67.86 ± 39.60 34.28 164.31 59.52 –76.20 

 

3.4.3.1 Πρώιµη ΜΝ∆ 

Από το σύνολο των ασθενών, δέκα (21,3 ± 8%) εµφάνισαν ΜΝ∆ κατά την 

πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία (Πίνακας 13). Οι ασθενείς της οµάδας της γενικής 

αναισθησίας εµφάνισαν σηµαντικά (p = 0.034) υψηλότερο ποσοστό (32 ± 17%) 

ΜΝ∆ (9 ασθενείς) σε σχέση µε την οµάδα της περιοχικής αναισθησίας (5,3 ± 5%) (1 

ασθενής). Από τους παράγοντες που µελετήθηκαν για την εµφάνιση πρώιµης ΜΝ∆ 

σηµαντική επίδραση είχε επίσης η διάρκεια αναισθησίας πάνω από δύο ώρες (p = 

0.0031). Από τους 10 ασθενείς που εµφάνισαν ΜΝ∆ οι 7 είχαν στατιστικά 

σηµαντική µείωση στη βαθµολογία ενός τουλάχιστον µετεγχειρητικού MMSE (p 

=0.02), ενώ η εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου δεν αποτέλεσε 

παράγοντα κινδύνου εµφάνισης ΜΝ∆ (Πίνακας 13). Αν και το ένα τρίτο των 

ασθενών ηλικίας άνω των 70 ετών εµφάνισαν πρώιµη ΜΝ∆, εντούτοις αυτή η 

οµάδα δεν είχε σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τους ασθενείς ηλικίας 60-69 ετών. 

Κανένας από τους υπόλοιπους παράγοντες που διερευνήθηκαν δεν συσχετίστηκε µε 

την εµφάνιση πρώιµων νευρογνωστικών διαταραχών.   

 
Πίνακας 13. Στατιστική ανάλυση των παραγόντων που µελετήθηκαν σε σχέση µε την 

εµφάνιση πρώιµης µετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας (Fisher’s exact and chi-square 
tests). 

 
 Πρώιµ

η ΜΝ∆ 
Χωρίς 

Πρώιµη ΜΝ∆ 
 

p 
Αριθµός ασθενών (η) 10 37  

Άνδρες 5 25 

Γυναίκες 5 12 

 

NS 

Ηλικία <70 4 25 

Ηλικία > 70 6 12 

 

NS 

≤ 6 έτη εκπαίδευσης  5 23  
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> 6 έτη εκπαίδευσης 5 14 NS 

ASA I-II 9 34 

ASA III-IV 1 3 

 

NS 

Γενική αναισθησία 9 19 

Περιοχική αναισθησία 1 18 

 

0.034 

Μετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 2 7 NS 

Μετεγχειρητική επιδείνωση στο MMSE 7 9 0.02 

Μετεγχειρητική επισκληρίδιος αναλγησία 4 15 

Μετεγχειρητική ενδοφλέβια αναλγησία 6 22 

 

NS 

Καρδιαγγειακή νόσος 8 17 NS 

Αναπνευστική νόσος  1 9 NS 

Σακχαρώδης διαβήτης 2 9 NS 

Καπνιστές  6 20 NS 

Κατανάλωση αλκοόλ 3 21 NS 

∆ιάρκεια αναισθησίας >120 min 10 18 0.0031 

Μετεγχειρητικές επιπλοκές 3 10 NS 

∆ιάρκεια νοσηλείας >10 ηµέρες 5 23 NS 

Ορθοπεδικά περιστατικά  4 12 NS 

Αγγειοχειρουργικά περιστατικά 4 7 NS 

Ουρολογικά περιστατικά 1 14 NS 

Γυναικολογικά περιστατικά 1 4 NS 

 

3.4.3.2 Όψιµη ΜΝ∆ 

Όψιµες διαταραχές εµφάνισαν 3 ασθενείς (7 ± 5%), που όλοι είχαν υποβληθεί 

σε γενική αναισθησία (Πίνακας 14). Ο µικρός όµως αριθµός παρατηρήσεων δεν 

επέτρεψε περαιτέρω στατιστική ανάλυση. Οι ασθενείς αυτοί ήταν ηλικίας από 61 

έως 70 ετών (ένας άνδρας και δύο γυναίκες). Ένας είχε υποβληθεί σε διακυστική 

προστατεκτοµή µία γυναίκα σε ορθοπεδική επέµβαση, και µία γυναίκα σε ριζική 

υστερεκτοµή. Κανένας από τους ασθενείς αυτούς δεν είχε εµφανίσει συγχυτικό- 

διεγερτικό σύνδροµο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Η διάρκεια επέµβασης 

και αναισθησίας ήταν µεγαλύτερη από δύο ώρες για δύο από τους ασθενείς και η 

διάρκεια νοσηλείας των ασθενών αυτών ήταν µεγαλύτερη από 10 ηµέρες (Πίνακας 

14).  
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Πίνακας 14. Χαρακτηριστικά των ασθενών που παρουσίασαν όψιµη ΜΝ∆. (ο µικρός 
αριθµός παρατηρήσεων δεν επιτρέπει στατιστική ανάλυση). 

 
 Όψιµη  

ΜΝ∆ 
Χωρίς 

Όψιµη ΜΝ∆ 
Αριθµός ασθενών (η) 3 40 

Άνδρες 1 25 

Γυναίκες 2 15 

Ηλικία <70 2 26 

Ηλικία > 70 1 14 

≤ 6 έτη εκπαίδευσης  3 21 

> 6 έτη εκπαίδευσης 0 19 

ASA I-II 3 36 

ASA III-IV 0 4 

Γενική αναισθησία 3 23 

Περιοχική αναισθησία 0 17 

Μετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό   σύνδροµο 0 9 

Μετεγχειρητική επιδείνωση στο MMSE 0 16 

Μετεγχειρητική επισκληρίδιος αναλγησία 0 18 

Μετεγχειρητική ενδοφλέβια αναλγησία 3 22 

Καρδιαγγειακή νόσος 1 22 

Αναπνευστική νόσος  2 8 

Σακχαρώδης διαβήτης 0 9 

Καπνιστές  2 23 

Κατανάλωση αλκοόλ 1 21 

∆ιάρκεια αναισθησίας >120 min 2 24 

Μετεγχειρητικές επιπλοκές 1 13 

∆ιάρκεια νοσηλείας >10 ηµέρες 2 18 

Ορθοπεδικά περιστατικά  1 13 

Αγγειοχειρουργικά περιστατικά 0 10 

Ουρολογικά περιστατικά 1 13 

Γυναικολογικά περιστατικά 1 4 
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Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση των µέσων τιµών της οµάδας των ασθενών 

για την εκτίµηση της επίπτωσης της ΜΝ∆ µπορεί να είναι παραπλανητική: οι 

επιδόσεις κάποιων ασθενών µπορεί να είναι χειρότερες από τις προ-εγχειρητικές 

λόγω εµφάνισης νοητικών διαταραχών ενώ οι επιδόσεις άλλων µπορεί να είναι 

βελτιωµένες λόγω φαινοµένων µάθησης και εξάσκησης, και οι µέσοι όροι της 

οµάδας συνολικά να µην παρουσιάσουν µεταβολή.69 Παρά ταύτα είναι ενδιαφέρον 

ότι οι µέσες τιµές σε κάποιες από τις ψυχοµετρικές δοκιµασίες µεταβλήθηκαν 

σηµαντικά στο χρόνο. Επίσης κάποιες δοκιµασίες επηρεάζονται σηµαντικά από το 

είδος της αναισθησίας και από παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και το επίπεδο 

εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η παρουσίαση των µεταβολών 

των ψυχοµετρικών δοκιµασιών στις τρεις συνεδρίες που εξετάστηκαν οι ασθενείς. 

  Στη δοκιµασία άµεσης ανάκλησης λέξεων (VLTΑ) οι ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία ανακάλεσαν σηµαντικά µικρότερο αριθµό 

λέξεων κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία (p<0.05). H µείωση αυτή 

ακολουθείται από σηµαντική αύξηση των λέξεων κατά τη δεύτερη µετεγχειρητική 

συνεδρία στους ασθενείς αυτούς (p<0.0018). Οι αντίστοιχες µεταβολές που 

παρατηρούνται στους ασθενείς της οµάδας της περιοχικής αναισθησίας δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικές. Οι διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στις δύο οµάδες 

κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία είναι στατιστικά σηµαντικές (p<0.008).  

(Σχήµα 5). Στη δοκιµασία αυτή οι γυναίκες είχαν καλύτερες επιδόσεις και στις δύο 

µετεγχειρητικές συνεδρίες σε σχέση µε τους άνδρες (Σχήµα 6). 

Σχήµα 5. Επίδραση του είδους της αναισθησίας στις επιδόσεις των ασθενών στη 
δοκιµασία άµεσης ανάκλησης λέξεων (VLT). Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γενική 
αναισθησία ανακάλεσαν σηµαντικά µικρότερο αριθµό λέξεων κατά την 1η µετεγχειρητική 
συνεδρία  σε σχέση µε τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία που 
υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία. (Three way ANOVA, two way interaction F 
(2,78)=5,19 p < 0.007) 
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Σχήµα 6. Επίδραση του φύλου στις επιδόσεις των ασθενών στη δοκιµασία άµεσης 
ανάκλησης λέξεων (VLT). Οι γυναίκες ασθενείς παρουσίασαν σηµαντική αύξηση του 
αριθµού των λέξεων που ανακάλεσαν κατά την 1η µετεγχειρητική συνεδρία (p <0.041).  Οι 
διαφορές που παρατηρούνται ανάµεσα στις γυναίκες και τους άνδρες ασθενείς  κατά την 1η 
µετεγχειρητική συνεδρία είναι επίσης σηµαντικές (p < 0.004). ( Three way ANOVA, two 
way interaction F(2,78)=5.10; p<0.008) 

 

 

 

Στη δοκιµασία καθυστερηµένης ανάκλησης λέξεων (VLTD) υπάρχει µια τάση 

µείωσης του αριθµού των λέξεων που ανακάλεσαν οι ασθενείς της οµάδας της 

γενικής αναισθησίας κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία, ενώ στη δεύτερη 

µετεγχειρητική συνεδρία επανέρχονται στα προεγχειρητικά επίπεδα. Οι ασθενείς 

και της οµάδας της περιοχικής αναισθησίας ανακάλεσαν περισσότερες λέξεις κατά 

τις δύο µετεγχειρητικές συνεδρίες. Η διαφορά που παρατηρείται ανάµεσα στην 

προεγχειρητική και τη δεύτερη µετεγχειρητική συνεδρία είναι στατιστικά 

σηµαντική (p < 0.044). Οι διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες σε αυτή τη δοκιµασία 

δεν ήταν στατιστικά σηµαντικές (Σχήµα 7). 
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Σχήµα 7. Επίδραση του είδους της αναισθησίας στις επιδόσεις των ασθενών στη 
δοκιµασία καθυστερηµένης ανάκλησης λέξεων (VLTD). Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
περιοχική αναισθησία ανακάλεσαν περισσότερες λέξεις και στις δύο µετεγχειρητικές 
συνεδρίες σε σχέση µε την προεγχειρητική. Στην οµάδα της περιοχικής αναισθησίας, η 
διαφορά που παρατηρείται µεταξύ της προεγχειρητικής και της 2ης µετεγχειρητικής 
συνεδρίας είναι στατιστικά σηµαντική (p < 0.044).  Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 
γενική αναισθησία ανακάλεσαν λιγότερες λέξεις κατά την 1η µετεγχειρητική συνεδρία σε 
σχέση µε προεγχειρητικά, ενώ κατά τη 2η επανέρχονται στα προεγχειρητικά επίπεδα. Οι 
διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες δεν είναι στατιστικά σηµαντικές. (Three way ANOVA 
two way interaction, F(2,78)=3.24; p<0.043) 

 

 
 

Οι ασθενείς χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της 

δοκιµασίας µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες (CST time) κατά τη 

δεύτερη µετεγχειρητική συνεδρία αλλά η διαφορά αυτή δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντική. Επίσης δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις οµάδες 

της περιοχικής και τη γενικής αναισθησίας στη συγκεκριµένη δοκιµασία (Σχήµα 8). 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιµασίας αυτής ήταν 

σηµαντικά µικρότερος για τους ασθενείς µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης σε 

όλες τις συνεδρίες (>6 έτη) (Σχήµα 9).  
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Σχήµα 8. Στη δοκιµασία µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες οι ασθενείς 
χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν την 1η µετεγχειρητική συνεδρία σε 
σχέση µε την προεγχειρητική χωρίς όµως αυτή η παρατήρηση να είναι στατιστικά 
σηµαντική (p < 0.240).  Επίσης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές 
µεταξύ των δύο οµάδων (p < 0.35). (Three way ANOVA two way interaction F(2,82)=1.45  
p<0.24) 

 
 
Σχήµα 9. Οι επιδόσεις στη δοκιµασία µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες 

επηρεάστηκαν σηµαντικά από το επίπεδο εκπαίδευσης των ασθενών. Οι ασθενείς µε 
υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης (> 6 έτη) χρειάστηκαν σηµαντικά λιγότερο χρόνο για την 
ολοκλήρωση της δοκιµασίας. (Three way ANOVA, two way interaction, F(1,3)=9,85; p < 
0.0032) 

 

 
 

 
Όσον αφορά στον αριθµό των λαθών στην ίδια δοκιµασία (CST error) οι 

ασθενείς στο σύνολο τους έκαναν σηµαντικά περισσότερα λάθη κατά τη δεύτερη 
µετεγχειρητική δοκιµασία (p < 0.003) (Σχήµα 10). Το είδος της αναισθησίας δεν 
επηρέασε τις επιδόσεις των ασθενών (p < 0.842). Η διάρκεια νοσηλείας βρέθηκε ότι 
επηρέασε σηµαντικά τις επιδόσεις των ασθενών στη δοκιµασία αυτή. Οι ασθενείς 
που νοσηλεύτηκαν περισσότερο από 10 ηµέρες έκαναν σηµαντικά περισσότερα 
λάθη (Σχήµα 11). 
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Σχήµα 10. Ανεξάρτητα από το είδος της αναισθησίας οι ασθενείς έκαναν σηµαντικά 
περισσότερα λάθη στη δοκιµασία µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες κατά την 
πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία (p < 0.003). (Three way ANOVA, two way interaction, 
F(2,78)=4.16; p<0.019) 

 

 
 
Σχήµα 11. Επίδραση της διάρκειας νοσηλείας στη δοκιµασία CST error. Ανεξάρτητα 

από το είδος της αναισθησίας, οι ασθενείς που νοσηλεύτηκαν περισσότερες από 10 µέρες 
έκαναν σηµαντικά περισσότερα λάθη σε σχέση µε αυτούς που νοσηλεύτηκαν για µικρότερο 
χρονικό διάστηµα (p < 0.01). (Three way ANOVA, two way interaction, F(1,39)=7.20; 
p<0.01) 

 

 
 
 
 
Στη δοκιµασία παρεµβολής χρωµάτων λέξεων, (STR time) λόγω φαινοµένων 

µάθησης και εξάσκησης οι ασθενείς οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιοχική 
αναισθησία να χρειάστηκαν σηµαντικά λιγότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της και 
στις δύο µετεγχειρητικές συνεδρίες (p< 0.0008, για την πρώτη µετεγχειρητική 
συνεδρία και p< 0.038 για τη δεύτερη µετεγχειρητική συνεδρία) (σχήµα 12). 
Αντίθετα, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία χρειάστηκαν 
σηµαντικά περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της πρώτης µετεγχειρητικής 
συνεδρίας (p< 0.007), ενώ κατά τη δεύτερη µετεγχειρητική συνεδρία οι επιδόσεις 
τους βελτιώνονται σηµαντικά σε σχέση µε τις προεγχειρητικές (p< 0.017). Η 
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σύγκριση των οµάδων της περιοχικής και της γενικής αναισθησίας έδειξε ότι οι 
ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία είχαν σηµαντικά καλύτερες 
επιδόσεις κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία σε σχέση µε αυτούς που 
υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία p< 0.042). (Σχήµα 12) 

 
Σχήµα 12. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία χρειάστηκαν 

σηµαντικά λιγότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της δοκιµασίας παρεµβολής χρωµάτων 
λέξεων κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία (p < 0.0009). Αντιθέτως, οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία παρουσίασαν σηµαντική αύξηση του αντίστοιχου 
χρόνου (p < 0.007). Οι διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων κατά τη δεύτερη µετεγχειρητική 
συνεδρία δεν ήταν σηµαντικές.  (Three way ANOVA, two way interaction, F(2,78)=5.82; 
p<0.0044) 

 

 

 

 

Όσον αφορά τον αριθµό των λαθών στην ίδια δοκιµασία (STR error) και για 

τους ίδιους λόγους, οι ασθενείς µετεγχειρητικά έχουν την τάση να κάνουν λιγότερα 

λάθη χωρίς αυτό να είναι στατιστικά σηµαντικό τόσο στο σύνολο των ασθενών όσο 

και µεταξύ των οµάδων περιοχικής και γενικής αναισθησίας (Σχήµα 13).  Τα 

αποτελέσµατα στη δοκιµασία αυτή επηρεάστηκαν από την ηλικία των ασθενών. Οι 

ασθενείς κάτω των 70 ετών έκαναν σηµαντικά λιγότερα λάθη σε σχέση µε τους 

περισσότερο ηλικιωµένους ασθενείς (Σχήµα 14).  
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       Σχήµα 13. Στη δοκιµασία παρεµβολής χρωµάτων λέξεων λόγω φαινοµένων µάθησης οι 
ασθενείς έχουν την τάση να κάνουν λιγότερα λάθη κατά τις µετεγχειρητικές συνεδρίες 
χωρίς όµως αυτό να είναι στατιστικά σηµαντικό (p < 0.26). Το είδος της αναισθησίας δεν 
επηρέασε τις επιδόσεις των ασθενών όσον αφορά τα λάθη στη δοκιµασία αυτή (p <0.76). 
(Three way ANOVA, two way interaction F(0,82)=0.27; p<0.76) 

 

 
 
 

Σχήµα 14. Η ηλικία των ασθενών επηρέασε σηµαντικά τον αριθµό των λαθών που 
έκαναν οι ασθενείς στη δοκιµασία παρεµβολής χρωµάτων λέξεων. Οι ασθενείς άνω των 70 
ετών έκαναν σηµαντικά περισσότερα λάθη σε σχέση µε τους νεότερους ασθενείς 
ανεξάρτητα µε το είδος της αναισθησίας (p < 0.0057). (Three way ANOVA, two way 
interaction F(1,39)=8.55; p<0.0057) 

 

 

Τέλος, στη δοκιµασία αντικατάστασης γραµµάτων αριθµών (LDC) 

παρατηρείται µείωση του αριθµού των γραµµάτων που αντικαθιστούν σωστά οι 

ασθενείς κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία ενώ ακολουθεί σηµαντική 

βελτίωση των επιδόσεων τρεις µήνες µετεγχειρητικά χωρίς όµως να υπάρχουν 

στατιστικά σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις οµάδες της περιοχικής και της 

γενικής αναισθησίας (Σχήµα 15).  
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Σχήµα 15. Ανεξάρτητα από το είδος της αναισθησίας στη δοκιµασία αντικατάστασης 
γραµµάτων αριθµών (LDC) παρατηρείται µείωση του αριθµού του γραµµάτων που 
αντικαταστάθηκαν από αριθµούς κατά την πρώτη µετεγχειρητική συνεδρία η οποία 
ακολουθείται από σηµαντική βελτίωση των επιδόσεων κατά τη δεύτερη µετεγχειρητική 
συνεδρία (p < 0.0012). ( Three way ANOVA, two way interaction, F(2,82)=1.57; p<0.0012) 

 

 

 

 

3.4.4 Ερωτηµατολόγια υποκειµενικής αξιολόγησης 

Από τους 47 ασθενείς που συµπεριλήφθηκαν αρχικά στη µελέτη 43 

ολοκλήρωσαν και τις τρεις συνεδρίες ψυχοµετρικών δοκιµασιών. Κανένας από 

αυτούς τους ασθενείς µε όψιµη ΜΝ∆ δεν ανέφερε υποκειµενική επιδείνωση της 

νοητικής του κατάστασης ή κάποιο περιορισµό στις καθηµερινές δραστηριότητες 

που µπορούσε να φέρει σε πέρας µετεγχειρητικά. Υπήρξαν δύο ασθενείς που 

ανέφεραν επιδείνωση στην ψυχολογική τους κατάσταση µετεγχειρητικά. Οι 

ασθενείς αυτοί έπασχαν από καρκίνο και είχαν υποβληθεί σε επεµβάσεις που 

επηρέαζαν σηµαντικά τη σεξουαλική τους δραστηριότητα µετεγχειρητικά, γεγονός 

που επηρέαζε αρνητικά και τις ενδοοικογενειακές τους σχέσεις. 
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3.5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

3.5.1   Συγχυτικο-∆ιεγερτικό σύνδροµο  

Η επίπτωση του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου στην παρούσα µελέτη 

ήταν 19% και βρέθηκε ότι σχετίζεται µε προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο καθώς 

και το µορφωτικό επίπεδο των ασθενών. Γενικά, η επίπτωση του συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ηλικία του υπό εξέταση 

πληθυσµού και το είδος της χειρουργικής επέµβασης.73 Σηµειωτέον, ότι και οι δύο 

ασθενείς άνω των 80 ετών που συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη εµφάνισαν 

µετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο. Επίσης οι ασθενείς µε κατάγµατα 

του ισχίου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία µε αυξηµένο κίνδυνο ανάπτυξης 

µετεγχειρητικού συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου (έως και 61%).65 Σε µια 

πρόσφατη µελέτη που αφορούσε ασθενείς µε κατάγµατα του ισχίου βρέθηκε 

συγκεκριµένη αιτία του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου µόνον στο 6% των 

ασθενών που εµφάνισαν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο.12 Στην ίδια µελέτη η 

πλειοψηφία των επεισοδίων συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου υποχώρησε 

αυτόµατα. Παρόµοια, στην παρούσα µελέτη µόνον σε δύο ασθενείς διευκρινίστηκε 

η αιτία του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου (υποθυρεοειδισµός και 

υπονατριαιµία). Όλα τα επεισόδια συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου στους 

ασθενείς της παρούσας µελέτης υποχώρησαν αυτόµατα µε µόνη παρέµβαση την 

καθησυχαστική παρουσία των συγγενών των ασθενών. Παλαιότερες µελέτες έχουν 

συσχετίσει την ανάπτυξη του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου µε την 

επιβαρηµένη κατάσταση υγείας πριν από την εισαγωγή στο νοσοκοµείο είτε για 

προγραµµατισµένη είτε για επείγουσα επέµβαση.6 Στην παρούσα µελέτη, οι οκτώ 

από τους 9 ασθενείς που ανέπτυξαν συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο έπασχαν από 

καρδιαγγειακή νόσο.  

Το παράδοξο εύρηµα ότι οι ασθενείς µε υψηλότερο µορφωτικό επίπεδο είχαν 

αυξηµένη επίπτωση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου πιθανά ίσως οφείλεται στο 

γεγονός ότι τα επεισόδια αυτά αναγνωρίστηκαν από τους συγγενείς των ασθενών 

αυτών. Είναι λοιπόν πιθανό ότι το καλύτερο κοινωνικό και µορφωτικό επίπεδο των 

συγγενών τους να τους κατέστησε ικανούς να αντιληφθούν τη διαταραχή της 

συµπεριφοράς των ασθενών.  Η παρούσα µελέτη έδειξε επίσης ότι το νοσηλευτικό 

προσωπικό απέτυχε να αναγνωρίσει την πλειοψηφία των επεισοδίων συγχυτικου-

διεγερτικού συνδρόµου. Μόνο δύο επεισόδια έγιναν αντιληπτά από τους νοσηλευτές 

και αφορούσαν διεγερτικούς ασθενείς. Το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο µπορεί 
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να εκδηλωθεί είτε ως διέγερση είτε ως λήθαργος14 και δεδοµένου ότι µπορεί να 

αποτελέσει την πρώτη εκδήλωση σοβαρών επιπλοκών όπως το έµφραγµα του 

µυοκαρδίου ή η σήψη, οι νοσηλευτές θα πρέπει να είναι περισσότερο 

ευαισθητοποιηµένοι σε κάθε περίπτωση διαταραχής της συµπεριφοράς 

µετεγχειρητικών ασθενών.86  

 

3.5.2 Άµεση επάνοδος αδρών νοητικών λειτουργιών (MMSE)  

Η παρούσα µελέτη έδειξε ότι οι ηλικιωµένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε 

µείζονες επεµβάσεις εµφανίζουν σηµαντική διαταραχή των αδρών νοητικών τους 

λειτουργιών κατά την άµεση µετεγχειρητική περίοδο, οι οποίες µάλιστα επιµένουν 

ακόµα και την τρίτη µετεγχειρητική ηµέρα όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα του 

MMSE. Οι διαταραχές αυτές είναι σηµαντικές στους ασθενείς που υποβάλλονται σε 

γενική αναισθησία. Οι άνδρες, οι ασθενείς µε κάποιου βαθµού αναπνευστική νόσο, 

οι καπνιστές, οι ασθενείς µε ανώτερο µορφωτικό επίπεδο και οι κοινωνικοί πότες 

είχαν καλύτερες επιδόσεις όταν υποβάλλονταν σε περιοχική αναισθησία σε σχέση 

µε τη γενική αναισθησία. Αντίθετα το είδος της αναισθησίας δεν έπαιξε ρόλο σε 

ασθενείς µε καρδιαγγειακή νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη. 

Το εύρηµα ότι οι άνδρες είχαν καλύτερες επιδόσεις από τις γυναίκες όταν 

υποβάλλονταν σε περιοχική αναισθησία θα πρέπει να αποδοθεί στο γεγονός οι 

άνδρες είχαν καλύτερο µορφωτικό επίπεδο από τις γυναίκες (µόνο τρεις από τις 

γυναίκες ασθενείς είχαν περισσότερα από 6 χρόνια εκπαίδευσης). Το επίπεδο 

εκπαίδευσης επηρεάζει τα αποτελέσµατα των ψυχοµετρικών δοκιµασιών, ιδιαίτερα 

αυτών που χρησιµοποιούν βαθµολογία. Οι ασθενείς µε λιγότερα έτη εκπαίδευσης 

έχουν συνήθως χαµηλότερη προ-εγχειρητική βαθµολογία και έτσι δεν είναι εύκολη 

η ανίχνευση µετεγχειρητικών ελλειµµάτων.82 Ο Croughwell22 και συνεργάτες 

αναφέρουν ότι οι ασθενείς µε υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης έχουν υψηλότερο 

κίνδυνο ανάπτυξης νοητικής δυσλειτουργίας. Το γεγονός αυτό εξηγεί γιατί η 

βαθµολογία στο MMSE µειώθηκε σηµαντικά σε ασθενείς µε υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία. Σε αυτή την κατηγορία 

ασθενών οι διαφορές της επίδρασης της περιοχικής και της γενικής αναισθησίας 

έγιναν περισσότερο εµφανείς.   

Το MMSE αποδείχτηκε ότι αποτελεί χρήσιµη και καθόλου κουραστική 

δοκιµασία για την εκτίµηση της γενικής νοητικής κατάστασης ηλικιωµένων 

ασθενών. Η δοκιµασία αυτή είναι αξιόπιστη ανεξάρτητα από το αν δίδεται από τον 

 79



ίδιο πάντα ερευνητή, µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παρακολούθηση µεταβολών 

της νοητικής κατάστασης και έχει προταθεί η χρήση της µετεγχειρητικά για την 

πρώιµη ανίχνευση νοητικών διαταραχών. 73,115 Η ευαισθησία της είναι περίπου 80% 

και η ειδικότητα της 98%.56 Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι επηρεάζεται από την 

ευφυΐα και το µορφωτικό επίπεδο των εξεταζοµένων.115 Επίσης φαίνεται ότι έχει 

µικρότερη ειδικότητα όταν στον πληθυσµό που εξετάζεται περιλαµβάνονται και 

ψυχιατρικοί ασθενείς. Εποµένως, ασθενείς µε οργανικό ψυχοσύνδροµο είναι  

πιθανό να ολοκληρώσουν τη δοκιµασία χωρίς πρόβληµα.115 Το  MMSE δεν µπορεί 

να διαχωρίσει την άνοια από το συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο και είναι λιγότερο 

ευαίσθητο στην ανίχνευση ήπιων νοητικών διαταραχών.6,86  

 

3.5.3 Μετεγχειρητική Νοητική ∆υσλειτουργία 

Η επίπτωση της πρώιµης και της όψιµης (µετά από τρεις µήνες) 

µετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας στον πληθυσµό που εξετάστηκε ήταν 

21.3% και 7% αντίστοιχα, ποσοστά ανάλογα µε αυτά που έχουν αναφερθεί σε 

προηγούµενες µελέτες.59  

Οι παράγοντες που βρέθηκε ότι επηρέασαν την εµφάνιση πρώιµης ΜΝ∆ ήταν 

το είδος της αναισθησίας (αυξηµένη επίπτωση µετά από γενική αναισθησία) και η 

διάρκειά της (αυξηµένη επίπτωση σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επεµβάσεις 

διάρκειας >120 min). Τα αποτελέσµατα αυτά συµφωνούν µε τα αποτελέσµατα 

παλαιοτέρων µελετών59,81 καθώς και µε το γεγονός ότι µόνον οι ασθενείς που 

υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία εµφάνισαν σηµαντική µείωση των επιδόσεών 

τους στο MMSE κατά τις τρεις πρώτες µετεγχειρητικές ηµέρες. Φαίνεται ότι η 

επιδείνωση στο MMSE την άµεση µετεγχειρητική περίοδο σχετίζεται µε την 

εµφάνιση νευρογνωστικών διαταραχών µία εβδοµάδα µετά το χειρουργείο.  

Όσον αφορά την όψιµη ΜΝ∆ ο µικρός αριθµός παρατηρήσεων δεν επέτρεψε 

την στατιστική ανάλυση των παραγόντων που σχετίζονται µε την ανάπτυξή της, 

αλλά θα πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι και οι τρεις ασθενείς που εµφάνισαν 

όψιµες διαταραχές είχαν υποβληθεί σε γενική αναισθησία.  

Η ανίχνευση της ΜΝ∆ εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τους γνωστικούς 

τοµείς που εξετάζονται.57 Οι ερευνητές  που έχουν ασχοληθεί µε το θέµα της ΜΝ∆ 

έχουν χρησιµοποιήσει διαφορετικούς ορισµούς.35,37,59,76,92,106,107 Παρόλη την ογκώδη 

σχετική βιβλιογραφία η κλινική σηµασία της ΜΝ∆ δεν έχει ξεκαθαριστεί απόλυτα 

και η κακή επίδοση σε µία µόνο ψυχοµετρική δοκιµασία είναι πιθανό να υπερεκτιµά 
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το φαινόµενο της ΜΝ∆.42,59,82 Από την άλλη πλευρά όταν ένας ασθενής υποβάλλεται 

σε επαναλαµβανόµενες δοκιµασίες οι επιδόσεις του βελτιώνονται λόγω φαινοµένων 

µάθησης και εξάσκησης, εποµένως η χρήση αυστηρών κριτηρίων µπορεί να 

υποεκτιµήσει την επίπτωση ΜΝ∆.68 Για τους λόγους αυτούς στην παρούσα µελέτη η 

εµφάνιση της ΜΝ∆ ορίστηκε ως η σηµαντική µείωση των επιδόσεων των ασθενών 

σε δύο τουλάχιστον ψυχοµετρικές δοκιµασίες. Λόγω των φαινοµένων µάθησης, 

αναµένεται ότι µετεγχειρητικά οι ασθενείς θα έπρεπε να βελτιώσουν τις επιδόσεις 

τους. Εποµένως, η επιδείνωση των µετεγχειρητικών επιδόσεων κατά µία σταθερή 

απόκλιση από τις προ-εγχειρητικές επιδόσεις στις δοκιµασίες που 

χρησιµοποιήθηκαν είναι σηµαντική.  

Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν για τη µελέτη αυτή καλύπτουν πολλούς 

γνωστικούς τοµείς. Με τις δοκιµασίες αυτές ελέγχθηκε η ικανότητα εκµάθησης και 

αποµνηµόνευσης νέων λέξεων, η ικανότητα συγκέντρωσης και µετετόπισης της 

προσοχής ανάµεσα σε  παρόµοιες έννοιες, η ικανότητα εκτέλεσης αυτόµατης 

πράξης ανεξάρτητα από εξωτερικούς παράγοντες που πιθανά παρεµβάλλονται σε 

αυτή, καθώς και η ικανότητα κωδικοποίησης. Η επιδείνωση σε έναν ή 

περισσότερους από αυτούς τους γνωστικούς τοµείς αναµένεται να επηρεάζει σε 

άλλοτε άλλο βαθµό τις καθηµερινές δραστηριότητες των ασθενών. Οι δοκιµασίες 

αυτές έχουν γίνει ευρέως αποδεκτές όσον αφορά τη χρήση τους σε µετεγχειρητικούς 

ασθενείς και έχουν χρησιµοποιηθεί από πολλά Ευρωπαϊκά κέντρα για τη ανίχνευση 

του φαινοµένου της ΜΝ∆. 2,15,42,59, 81 Όπως φάνηκε από τις µεταβολές των µέσων 

τιµών των δοκιµασιών στο χρόνο, παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία και το 

επίπεδο εκπαίδευσης επηρέασαν τις επιδόσεις στις ψυχοµετρικές δοκιµασίες. Από 

την ανάλυση των αποτελεσµάτων φάνηκε ότι ο χρόνος για την ολοκλήρωση της 

δοκιµασίας παρεµβολής χρωµάτων λέξεων και ο αριθµός των λαθών στη δοκιµασία 

µετατόπισης της προσοχής ανάµεσα σε έννοιες αποτέλεσαν τις δοκιµασίες που 

«αναγνώρισαν» την πλειονότητα των ασθενών µε νευρογνωστικές διαταραχές.   

 Ένα σηµείο που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι η όψιµη ΜΝ∆ δεν 

σχετίζεται απαραίτητα µε πρώιµες διαταραχές. Στην ISPOCD1 είχε παρατηρηθεί το 

φαινόµενο της εµφάνισης όψιµης ΜΝ∆ σε ασθενείς που δεν είχαν πρώιµες 

νευρογνωστικές διαταραχές.59  Οι δύο από τους ασθενείς της παρούσας µελέτης που 

εµφάνισαν όψιµη ΜΝ∆ δεν είχαν εµφανίσει πρώιµη ΜΝ∆. Επίσης είναι πολύ 

πιθανό η επίπτωση της όψιµης ΜΝ∆ να υποεκτιµάται λόγω των τεσσάρων ασθενών 

που δεν προσήλθαν για τη δεύτερη µετεγχειρητική συνεδρία. Η συµπεριφορά δύο 
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εξ’ αυτών υποδήλωνε άγχος για την αποκάλυψη µετεγχειρητικών νοητικών 

ελλειµµάτων τα οποία δεν ήθελαν να τα γνωρίζουν, και µία τρίτη ασθενής δεν 

θυµόταν απολύτως τίποτα από τις προηγούµενες δύο φορές που είχε υποβληθεί σε 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες. 

Όσον αφορά την κλινική σηµασία του φαινοµένου τα συγκεκριµένα 

ερωτηµατολόγια που δόθηκαν στους ασθενείς πιθανά δεν είχαν την απαιτούµενη 

ευαισθησία για να τη διερευνήσουν. Από την άλλη πλευρά, η σηµασία της 

εµφάνισης ΜΝ∆ εξαρτάται από τις προεγχειρητικές καθηµερινές δραστηριότητες 

των ασθενών, την οικογενειακή τους κατάσταση και το κοινωνικό τους επίπεδο. 

Συνήθως για τους ηλικιωµένους περισσότερη σηµασία έχει η ικανότητα να 

αυτοεξυπηρετούνται η οποία πιθανώς δεν επηρεάζεται από νευρογνωστικές 

διαταραχές που γίνονται αντιληπτές µόνο µέσω ψυχοµετρικών δοκιµασιών. Η 

εµφάνιση ΜΝ∆ πιθανά έχει σηµασία σε ανθρώπους που εργάζονται ακόµα και από 

τους οποίους εξαρτάται η οικογένεια τους.   

 

Συµπερασµατικά, το µετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 

εµφανίζεται σε ασθενείς µε επιβαρηµένη κατάσταση της υγείας και ως επί το 

πλείστον αποτελεί ήπια διαταραχή της συµπεριφοράς που υποχωρεί χωρίς κάποια 

θεραπευτική παρέµβαση. Οι νοητικές λειτουργίες των ηλικιωµένων ασθενών που 

υποβάλλονται σε µείζονες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις ανανήπτουν 

γρηγορότερα µετά από περιοχική αναισθησία. Η περιοχική αναισθησία σχετίζεται 

µε µικρότερο ποσοστό εµφάνισης πρώιµων νευρογνωστικών διαταραχών. Η τάση 

αυτή υπάρχει και για την όψιµη µετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία, αλλά ο 

µικρός αριθµός παρατηρήσεων δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών 

συµπερασµάτων. 
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3.6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ηλικιωµένοι ασθενείς που υποβάλλονται σε µείζονες χειρουργικές 

επεµβάσεις εµφανίζουν κατά τη µετεγχειρητική περίοδο νοητικές διαταραχές σε 

ποσοστό 5-50%. Παρά το µεγάλο όγκο µελετών που υπάρχει οι αιτιολογικοί 

παράγοντες αυτού του φαινοµένου δεν έχουν διερευνηθεί πλήρως. Σκοπός της 

παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει: α) εάν το είδος της αναισθησίας (περιοχική 

ή γενική) επηρεάζει τη συχνότητα εµφάνισης συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου 

και την επάνοδο των αδρών νοητικών λειτουργιών κατά την πρώιµη µετεγχειρητική 

περίοδο, µε βάση τα κριτήρια DSM IV του συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου και 

τις επιδόσεις στη Βραχεία ∆οκιµασία για τον Έλεγχο της Νοητικής Κατάστασης 

(MMSE) και β) την επίδραση του είδους της αναισθησίας στη συχνότητα εµφάνισης 

Μετεγχειρητικής Νοητικής ∆υσλειτουργίας πρώιµα (στο τέλος της πρώτης 

µετεγχειρητικής εβδοµάδας) και όψιµα (τρεις µήνες µετεγχειρητικά) µε τη 

χρησιµοποίηση των ψυχοµετρικών δοκιµασιών Οπτικής Ανάκλησης Λέξεων VLT, 

Μετατόπισης της Προσοχής Ανάµεσα σε Έννοιες CST, Παρεµβολής Χρωµάτων-

Λέξεων STR και Αντικατάστασης  Γραµµάτων-Αριθµών LDC.   

Μελετήθηκαν 47 ασθενείς άνω των 60 ετών που υποβλήθηκαν σε 

προγραµµατισµένες µείζονες χειρουργικές επεµβάσεις οι οποίες µπορούσαν να 

διεξαχθούν είτε υπό περιοχική είτε υπό γενική αναισθησία. Οι ασθενείς που 

επιλέχθηκαν τυχαιοποιήθηκαν σε δύο οµάδες ώστε να υποβληθούν είτε σε 

περιοχική είτε σε γενική αναισθησία.  

Χρόνοι διενέργειας των ψυχοµετρικών δοκιµασιών: Όλοι οι ασθενείς 

υποβλήθηκαν στις προαναφερθείσες ψυχοµετρικές δοκιµασίες την προεγχειρητική 

µέρα. Στη συνέχεια ελέγχθηκε η εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου και 

έγινε σύγκριση της βαθµολογίας της MMSE κατά τις τρεις πρώτες µετεγχειρητικές 

ηµέρες σε σχέση µε την προεγχειρητική ώστε να διερευνηθεί η επίδραση του είδους 

της αναισθησίας στην επάνοδο των αδρών νοητικών λειτουργιών. Όσον αφορά την 

εµφάνιση Μετεγχειρητικής Νοητικής ∆υσλειτουργίας, οι ασθενείς υποβλήθηκαν 

στις δοκιµασίες VLT, CST, STR  και LDC στο τέλος της πρώτης µετεγχειρητικής 

εβδοµάδας και τρεις µήνες µετά το χειρουργείο. Ως Μετεγχειρητική Νοητική 

∆υσλειτουργία (ΜΝ∆) ορίστηκε η σηµαντική επιδείνωση σε δυο τουλάχιστον 

ψυχοµετρικές δοκιµασίες σε σχέση µε τις προεγχειρητικές επιδόσεις .  

Η συχνότητα εµφάνισης συγχυτικου-διεγερτικού συνδρόµου κατά τις τρεις 

πρώτες µετεγχειρητικές ηµέρες ήταν 19% (14-24%). Από τους παράγοντες που 
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διερευνήθηκαν οι µόνοι που σχετίστηκαν µε την εµφάνιση συγχυτικου-διεγερτικού 

συνδρόµου ήταν το ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου (P = 0.025) και το υψηλό 

µορφωτικό επίπεδο των ασθενών (P = 0.02).  

Η βαθµολογία στην MMSE µειώθηκε σηµαντικά στο σύνολο των ασθενών 

κατά τις τρεις πρώτες µετεγχειρητικές ηµέρες (P<0.001) και δεν επανήλθε στα 

προεγχειρητικά επίπεδα ούτε κατά την τρίτη µετεγχειρητική ηµέρα. Η επιδείνωση 

αυτή ήταν σηµαντική  για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε γενική αναισθησία σε 

σχέση µε αυτούς που υποβλήθηκαν σε περιοχική αναισθησία (P < 0.001). 

Από το σύνολο των ασθενών ποσοστό 21.3% (13.3-29.3%) εµφάνισε ΜΝ∆ µία 

εβδοµάδα µετεγχειρητικά. Οι ασθενείς της οµάδας της γενικής αναισθησίας 

εµφάνισαν πρώιµη ΜΝ∆ σε σηµαντικά υψηλότερο ποσοστό (32% [15- 49%]) σε 

σχέση µε αυτούς της οµάδας της περιοχικής αναισθησίας (5.3% [0.3-10.3%]) (p 

=0.034). Από τους παράγοντες που µελετήθηκαν για την εµφάνιση πρώιµης ΜΝ∆ 

σηµαντική επίδραση είχε επίσης η διάρκεια της αναισθησίας πάνω από δυο ώρες (P 

= 0.0031) καθώς και η σηµαντική µείωση στη βαθµολογία σε τουλάχιστον µία 

µετεγχειρητική δοκιµασία MMSE (P =0.02). Όψιµες διαταραχές εµφάνισαν 3 

ασθενείς (7% [2 -12 %]), που όλοι είχαν υποβληθεί σε γενική αναισθησία.  

Συµπερασµατικά, το µετεγχειρητικό συγχυτικο-διεγερτικό σύνδροµο 

εµφανίστηκε σε ασθενείς µε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και ως επί το πλείστον 

αποτέλεσε ήπια διαταραχή της συµπεριφοράς που υποχώρησε χωρίς κάποια 

θεραπευτική παρέµβαση. Οι νοητικές λειτουργίες ηλικιωµένων ασθενών που 

υποβλήθηκαν σε µείζονες µη καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις ανένηψαν 

γρηγορότερα µετά από περιοχική αναισθησία. Η περιοχική αναισθησία σχετίστηκε 

µε µικρότερο ποσοστό εµφάνισης πρώιµης Μετεγχειρητικής Νοητικής 

∆υσλειτουργίας, τάση που παρατηρήθηκε και  στην όψιµη Μετεγχειρητική Νοητική 

∆υσλειτουργία.  
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SUMMARY 

Postoperative disturbances of mental function are a very common 

complication of elderly patients undergoing major surgery, with a prevalence of 5-

50%. The predisposing factors of this phenomenon are not well investigated. The 

aim of this study was to examine a) whether the type of anaesthesia (regional or 

general) affects the incidence of delirium and the recovery of gross mental function 

with the use of DSM IV criteria for delirium and the Mini Mental State Examination 

respectively, during the immediate postoperative period and b) the effects of the 

type of anaesthesia on the incidence of early (at one week) and late (at three months 

after surgery)  Postoperative Cognitive Dysfunction (POCD) with the use of four 

psychometric tests: Visual Verbal Learning Test - VLT, Concept Shifting Task - 

CST, Stroop Color Word Test – STR and Letter-Digit Coding Test - LDC.   

Forty seven patients aged over 60 undergoing surgery that could be performed 

under regional or general anaesthesia were included in the study. The patients that 

entered the study were randomized into two groups to receive either regional or 

general anaesthesia.  

Times of psychometric assessment: All patients were subjected to the 

aforementioned tests on the preoperative day. The incidence of delirium and the 

gross mental status of the patients, as assessed with the MMSE, during the first 

three postoperative days were recorded. Concerning the incidence of POCD, the 

patients were subjected to  VLT, CST, STR  and LDC tests at the end of the first week 

and at three months after the operation. Postoperative Cognitive Dysfunction was 

defined as the significant decline on at least two postoperative psychometric tests. 

The incidence of delirium during the first three postoperative days was 19% 

(14-24%).  The factors that were found to be significant for the development of 

delirium were pre-existing cardiovascular disease (P = 0.025) and a high level of 

education (P = 0.02).  

Overall, during the first three postoperative days, the mean Mini Mental State 

Examination score decreased significantly (p ≤ 0.0008). However, this decline was 

very significant only in patients assigned to receive general anaesthesia (p < 

0.00001) compared to regional.  

The incidence of early POCD was 21.3% (13.3-29.3%). The incidence of early 

POCD was significantly greater after general anaesthesia (32% [15 - 49%]) compared 

to regional anaesthesia  (5,3% [0,3-10,3%]) (p =0.034). Also, the duration of 
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anaesthesia of more than two hours and a significant decline on at least one 

postoperative MMSE were related to early POCD (p = 0.0032 and P =0.02 

respectively). Three patients that underwent general anaesthesia developed late 

POCD (7% [2 -12%]).  

In conclusion, patients with a history of pre-existing cardiovascular disease 

developed postoperative delirium more frequently. Delirium in the postoperative 

period in most cases was a mild disturbance of behavior that recovered without any 

special intervention. The mental function of patients undergoing major non-

cardiothoracic surgery recovered earlier after regional anaesthesia. The incidence of 

early Postoperative Cognitive Dysfunction was lower after regional anaesthesia and 

the same trend was seen for late POCD.  
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4.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
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