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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

του 

ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

 Αναισθησιολόγου. 

 

Ημερομηνία γεννήσεως: 05 Ιουλίου 1964. 

Τόπος γεννήσεως: Σέρρες, νομού Σερρών. 

Πανεπιστημιακή Ιατρική εκπαίδευση: Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον Οκτώβριο του 1982 μέχρι τον Δεκέμβριο 1988. 

Βαθμός Πτυχίου: 8 (Λίαν καλώς) 

Ειδικότητα: Αναισθησιολογία. 

Τμήμα και χρόνος ειδίκευσης: Αναισθησιολογικό τμήμα  Αντικαρκινικού 
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ"  από 1 Νοεμβρίου 1990 μέχρι 1 Νοεμβρίου 
1994 (τέσσερα έτη). 

Έλαβα τον τίτλο της Ειδικότητας της Αναισθησιολογίας τον Δεκέμβριο του 1994. 

Υπηρεσία Υπαίθρου: Αγροτικό ιατρείο Μοχού, Κ.Υ. Καστελλίου Πεδιάδος, Νομού 
Ηρακλείου από 20/3/1995 μέχρι 17/4/1996. 

Από 13/3/1995 απόσπαση στην Ιατρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Α.Β. Ηρακλείου μέχρι 
17/4/1996. 

Εκπόνηση (από 25/4/1994) Διδακτορικής Διατριβής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης με 
θέμα: Κυκλοφορικές μεταβολές από την χορήγηση φυσικής Σωματοστατίνης και του 
αναλόγου αυτής Σαντοστατίνης κατά την μετεγχειρητική περίοδο. 
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Επιστημονικός συνεργάτης του νόμου 407/80 της Αναισθησιολογικής κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου από 15/10/1995 μέχρι 30/12/1997. 

Εξειδίκευση στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική στο Πρόγραμμα 
“Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής” του ΕΚΑΒ Ηρακλείου περιόδου 1995-96. 

 Εξειδίκευση στην Εντατική Θεραπεία Στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου από  22/4/1996 μέχρι 23/12/96. 

Εργάζομαι σαν Αναισθησιολόγος με βαθμό Επιμελητή Β’ του ΕΣΥ στην 
Αναισθησιολογική Κλινική του ΠΕΠΑΓΝΗ από 23/12/96 μέχρι σήμερα. 

Λοιπές δραστηριότητες: Ενεργός συμμετοχή στις δραστηριότητες του Σώματος 
Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τμήμα Θεσσαλονίκης, όπου 
και διετέλεσα εκπαιδευτής της ΚΑΡ.Π.Α για τρία χρόνια (1/1/1986-13/2/1989) και 
υπεύθυνος γραφείου εκπαίδευσης για ένα έτος (1987-88). Εύφημος μνεία: 8/12/1986 
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 

 

 

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 
1."Ενδοφλέβια χορήγηση σωματοστατίνης διεγχειρητικά. Συνεισφορά στην αναλγησία και 
επίδραση σε ηλεκτρολύτες και γλυκόζη αίματος". 

  Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Ε. Καρασαββίδου, Φ. Λαζοπούλου, 
Δ. Μιχαλούδης. 

 Ανακοινώθηκε:   7ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο:14-16/5/92  Θεσ/νίκη. 
 
2." Ανάγκες στα μυοχαλαρωτικά Βεκουρόνιο - Ατρακούριο σε ασθενείς με πολλαπλές 
μεταστάσεις ήπατος". 

 Φ. Κανακούδης, Α. Κωνσταντινίδου, Ν. Σκούμπας,  Α. Πέτρου, Γ. Μπαρλαγιάννη, Δ. 
Μιχαλούδης. 

 Ανακοινώθηκε:  7ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο:14-16/5/92  Θεσ/νίκη. 
 
3." Η προσθήκη Σωματοστατίνης σε σχήμα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας μεταβάλλει τις 
διεγχειρητικές ανάγκες σε οπιοειδή και την διακύμανση τιμών SGOT, SGPT, LDH". 
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  Φ. Κανακούδης, Α. Κωνσταντινίδου, Ε Ταλιουρίδου, Α. Πέτρου,  Α. Παπαδοπούλου-
Μπούτη, Δ. Μιχαλούδης. 

 Ανακοινώθηκε:  2ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής,  Πόρτο 
Καρράς, 17-20/9/1992.(Β' βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης.) 

 
4," Συμμετοχή στην διεγχειρητική και μετεγχειρητική  αναλγησία της Ναπροξένης, 
Ινδομεθακίνης ή Δικλοφενάκης, όταν χορηγούνται με την προνάρκωση". 

  Ε. Καρασαββίδου, Φ. Κανακούδης,  Α. Πέτρου,  Α. Καλαϊτζίδης,  Α. Κωνσταντινίδου. 
 Ανακοινώθηκε:  2ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο 

Καρράς, 17-20/9/1992. 
  
5." Μελέτη των πτητικών αναισθητικών στην κλινική πράξη (1): Η πυκνότητα στα φρέσκα 
αέρια διαφέρει της εισπνευ-τελοεκπνευστικής". 

 Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης, Α. Κωνσταντινίδου, Β. Μουστάκας. 
 Ανακοινώθηκε:  8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο: 20-22/5/93  Θεσ/νίκη. 
 
6. " Η μιδαζολάμη, η προποφόλη και το βεκουρόνιο δεν επιμηκύνουν το QTc διάστημα".  
 Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Α. Κωνσταντινίδου, Δ. Μιχαλούδης. 
 Ανακοινώθηκε:   8ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο: 20-22/5/93  Θεσ/νίκη. 
 
7. "Μελέτη των Πτητικών Αναισθητικών στην κλινική πράξη(2): συσχέτιση πρόσληψης - 
αποβολής ΙΣΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ  με την διάρκεια χορήγησης και άλλες παραμέτρους". 

  Φ. Κανακούδης, Α. Καλαϊτζίδης, Α. Πέτρου, Α. Κωνσταντινίδου, Β. Μουστάκας. 
 Ανακοινώθηκε:  10o Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, 15-19/9/1993, 

Αθήνα.(Α' βραβείο καλύτερου poster) 
 
8." Η Διλτιαζέμη μετριάζει (;) την επιμήκυνση του QTc διαστήματος από την χορήγηση 
Σουκκινυλοχολίνης και την διασωλήνωση". 

  Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πέτρου, Φ. Κανακούδης, Α. Καλαϊτζίδης, Δ. Μιχαλούδης. 
 Ανακοινώθηκε:  10 Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, 15-19/9/1993, Αθήνα. 
 
9. "Αιμοδυναμικές, ηλεκτρολυτικές και αερίων αίματος μεταβολές κατά την εγχειρητική 
εφαρμογή ενδοπεριτοναϊκής περιοχικής χημειοθεραπείας με υπερθερμία. 

 Φ Κανακούδης, Γ Χορταριά, Α Κωνσταντινίδου, Φ Λαζοπούλου, Α. Πέτρου, Β 
Μουστάκας. 

 Ανακοινώθηκε:  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, 4-7/11/93, Πειραιάς. 
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10."Η διεγχειρητική χορήγηση Σωματατοστατίνης (ΣΜΣ) παρεμποδίζει την μετεγχειρητική 
ηπατική δυσλειτουργία ; ". 

 Α Κωνσταντινίδου, Α Καλαϊτζίδης, Α. Πέτρου, Ε Ταλιουρίδου, Φ Κανακούδης. 
 Ανακοινώθηκε:  7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, 4-7/11/93, Πειραιάς. 
 
11."Εμφάνιση υποξαιμίας σε χειρουργικούς ασθενείς την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα". 
  Ε. Καρασαββίδου, Θ. Σφακιωτάκη, Σ. Αντωνιάδου, Α. Πέτρου, Θ. Μυλωνά, Ν. 

Μπαλαμούτσος. 
 Ανακοινώθηκε: 9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, 6-9/4/1994, Θεσσαλονίκη. 

 
12."Διεγχειρητική αναλγησία με επισκληρίδια χορήγηση Βουπιβακαίνης, Σουφεντανύλης ή 
συνδυασμού Σαντοστατίνης /Κλονιδίνης". 

  Φ. Κανακούδης, Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης, Α. Τέφας, Ν. 
Γοργίας. 

 Ανακοινώθηκε: 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο 
Καρράς, 25-29/9/1994. 

 
13."Μέτρηση του QTc διαστήματος σε χειρουργικούς ασθενείς. Επίδραση της 
προνάρκωσης". 

  Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης,  Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Κανακούδης. 
 Ανακοινώθηκε: 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο 

Καρράς, 25-29/9/1994. 
  
 
14."Η τέχνη της εισαγωγής στην αναισθησία. Επίδραση της προενυδάτωσης και των 
παραγόντων εισαγωγής". 

  Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης, Γ. Χορταριά, Λ. Μισόπουλος, Φ. 
Κανακούδης. 

 Ανακοινώθηκε: 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο 
Καρράς, 25-29/9/1994. 

 
15." Η χρησιμότητα των κριτηρίων πρόβλεψης δύσκολης διασωλήνωσης. Συμπεράσματα 
από 503 αλλεπάλληλα περιστατικά". 

 Α. Καλαϊτζίδης, Α. Πέτρου, Ε. Μαυρουδή, Γ. Χορταριά, Φ. Κανακούδης. 
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 Ανακοινώθηκε: 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο 
Καρράς, 25-29/9/1994. 

 
16."Επίδραση πτητικών αναισθητικών στο QT διάστημα". 
  Δ. Μιχαλούδης, Ο. Φραϊδάκης, Τ. Λεφάκη, Ι. Δέδε, Χ. Γιγουρτσή, Φ. Κανακούδης, Α. 

Πέτρου, Μ. Αναστασάκη, Ε. Ασκητοπούλου.  
 Ανακοινώθηκε: 3ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο 

Καρράς, 25-29/9/1994. 
 
17."Επίδραση του ΑΛΟΘΑΝΙΟΥ στο QT διάστημα σε παιδιά". 
  Δ. Μιχαλούδης, Ι. Δέδε, Τ. Λεφάκη, Ο. Φραϊδάκης, Χ. Γιγουρτσή, Σ. Λαμπάκης, Α. 

Πέτρου, Ι. Βλαχάκης, Γ. Χαρίσης, Ε. Ασκητοπούλου. 
 Ανακοινώθηκε: ΧΙΧ Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων με Διεθνή 

Συμμετοχή, 20-22/10/1994, Θεσσαλονίκη. 
 
18.“Κατανάλωση Ισοφλουρανίου κατά την χρήση τριών τύπων εξατμιστήρων”. 
 Γ. Χορταριά, Δ. Κοσσένας, Α. Πέτρου, Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Κανακούδης. 
 Ανακοινώθηκε: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, 24-28/5/1995, Κέρκυρα. 
 
19. “Μεταβολές στο κυκλοφορικό και την μεταφορά οξυγόνου κατά την διεγχειρητική 
εφαρμογή Ενδοπεριτοναϊκής Περιοχικής Χημειοθεραπείας με Υπερθερμία”. 
Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Γ. Χορταριά, Α. Κωνσταντινίδου. 

 Ανακοινώθηκε: 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, 24-28/5/1995, 
Κέρκυρα. 

 Β' βραβείο καλύτερης ανακοίνωσης 

 
20. “ Επίδραση μετεγχειρητικής απώλειας σωματικού βάρους στη δομή και τη λειτουργικότητα 

της αριστεράς κοιλίας στη νοσηρή παχυσαρκία”. 

Δ. Μιχαλούδης, Φ. Παρθενάκης, Ε. Ζουριδάκης, Ο. Φραιδάκης, Μ. Αναστασάκη, Κ. 

Κατσανούλας, Α. Πέτρου, Ι. Μελισσάς, Π. Βάρδας, Ε. Ασκητοπούλου. 

Ανακοινώθηκε: 4ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, Πόρτο Καρράς 3-

6/10/1996. 

 

21.”Τροπισετρόνη έναντι placebo στην αντιμετώπιση της μετεγχειρητικής ναυτίας και εμέτου”. 

Μεταξάρη Μ, Πέτρου Α, Φαρμακαλίδου Ε, Ζεάκη Μ, Κανακούδης Φ, Ασκητοπούλου Ε. 
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Ανακοινώθηκε: Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο, Σίσι, Κρήτη, 26-28/10/1996. 

 

22. “Μετεγχειρητική αντιεμετική δράση δύο 5ΗΤ3 ανταγωνιστών: Ονδασετρόνης και 

Τροπισετρόνης”. 

Μεταξάρη Μ, Πέτρου Α, Ζεάκη Μ, Χατζημιχάλη Α, DeBree E, Φιορέντζα Κ, 

Αναστασάκη Μ, Ασκητοπούλου Ε. 

Ανακοινώθηκε: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Ρόδος, 21-25/5/1997. 

 

23. “Αντιεμετική δράση Τροπισετρόνης: Προληπτική χορήγηση πριν ή στο τέλος της 

αναισθησίας”. 

Μεταξάρη Μ, Ζεάκη Μ, Κανακούδης Φ, Μακατουνάκη Α, Πέτρου Α, DeBree E, 

Λαμπάκης Σ, Ασκητοπούλου Ε. 

Ανακοινώθηκε: 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναισθησιολογίας, Ρόδος, 21-25/5/1997. 

 

24.“Η θεραπεία ευμεγέθους ψευδοανευρύσματος της μηριαίας αρτηρίας μετά από    

αορτομηριαία παράκαμψη με μόσχευμα δυσαναλόγου διαμέτρου προς την μηριαία 

αρτηρία”. 

     Καρνιαδάκης Σ, Αλαμάνος Ε, Πέτρου Α, Καρδούλας Δ, Παππά Κ, Καφετζάκης Α,        

Γιαννούκας Α, Κατσαμούρης Α. 

Ανακοινώθηκε: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα, 23-

25/1/1998 

 

25.“Η προσθήκη οπιοειδών σε υπερβαρή Λιδοκαίνη 5% δεν μεταβάλει τα χαρακτηριστικά 

του υπαραχνοειδούς αποκλεισμού” 

    Πέτρου Α, Ψαρομιχαλάκη Μ, Χορταριά Γ, Κανακούδης Φ, Μιχαλούδης Δ. 

    Ανακοινώθηκε: 5ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής , Θεσσαλονίκη, 5-

8/6/1998 

 

26.“Κοστολόγηση των αναισθητικών παραγόντων σε διαφορετικά είδη γενικής αναισθησίας”. 

      Κανακούδης Φ, Φωκά Σ, Σπαθοπούλου Σ, Πέτρου Α. 
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     Ανακοινώθηκε: 5ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής , Θεσσαλονίκη, 5-

8/6/1998 

 

27. “Εισαγωγή στην αναισθησία με έγχυση προποφόλης σε νορμοτασικούς και υπερτασικούς 

ασθενείς”. 

 Κανακούδης Φ, Πέτρου Α. 

Ανακοινώθηκε: 5ο Συνέδριο Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής , Θεσσαλονίκη, 5-

8/6/1998 

 

28. “Η χειρουργική θεραπεία ψευδοανευρύσματος της κοινής μηριαίας και ανευρύσματος της 

συστοίχου επιπολής μηριαίας αρτηρίας”. 

     Τουλουπάκης Ε, Καρνιαδάκης Σ, Πέτρου Α, Δροσίτης Ι, Γιαννούκας Α, Κατσαμούρης Α. 

Ανακοινώθηκε: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειολογίας - Αγγειοχειρουργικής, Αθήνα, 22-

24/1/1999 

 

 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

 
1."QTc interval after Isoflurane or Halothane administration during surgical 

procedures". 
  Kanakoudes F, Petru A, Kalaitzidis A, Konstandinidou A, Michaloudis DG. 
 Ανακοινώθηκε: 2nd Congress of ESA, 9-12/2/1994, Βρυξέλλες. 
 Δημοσιεύτηκε: 

• Brit J Anaesth, 1994; 72 (suppl 1) A.63: p 34 
 
2. "Epidural Sandostatin and Clonidine for Intraoperative analgesia". 
  F. Kanakoudes, A. Konstandinidou, A. Petru, A. Kalaitzidis, N. Gorgias, P. Maidatsi. 
 Ανακοινώθηκε: XIII Annual ESRA Congress, 18-21/5/1994, Βαρκελώνη. 
 
3.“Circulatory changes early after i.v. administration of Somatostatin during anaesthesia” 
 A. Petru, F. Kanakoudes, A. Konstantinidou, D. Michaloudis. 
 Ανακοινώθηκε: 4th ESA Congress, London 1-5 June 1996 
 Δημοσιεύθηκε: 
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• Brit J Anaesth 1996; 76 (suppl): A 97: p31.  
 

4. “Circulatory and ECG changes of i.v. somatostatin administration in cancer patients 
during the early postoperative period” 

 A. Petru, F. Kanakoudes, A. Konstantinidou, D. Michaloudis, H. Askitopoulou. 
 Ανακοινώθηκε: 4th ESA Congress, London 1-5 June 1996 
 Δημοσιεύθηκε: 

• Brit J Anaesth 1996; 76 (suppl): A 98: p31.  
 
5. “The effects of tropisetron on postoperative nausea and vomiting after breast surgery” 

A. Petru, F. Kanakoudes, M, Metaxari, E. Pharmakalidou, G. Chortaria, H. 
Askitopoulou. 
Ανακοινώθηκε: 5th ESA Congress, Lausanne 3-6 May 1997 
Δημοσιεύθηκε: 
• Brit J Anaesth 1997; 78 (suppl): A.279: p85 

 
6.  “Influence of somatometric parameters on anaesthetic cost” 

F.  Kanakoudis, S. Foka, S. Spathopoulou, A. Petru. 
Ανακοινώθηκε: 6th ESA Congress, Barcelona, 25-28 April 1998 
Δημοσιεύθηκε: 
• Brit J Anaesth 1998; 80 (suppl): A.94: p28 

 
7.  “Effect of sandostatin on heart rate variability during anaesthesia and surgery”. 
 A. Petru, G. Kochiadakis, F. Kanakoudis, D. Michaloudis. 

Ανακοινώθηκε: 6th ESA Congress, Barcelona, 25-28 April 1998 
Δημοσιεύθηκε: 
• Brit J Anaesth 1998; 80(suppl): A.207: p61 

 
 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ 

 ΣΥΝΕΔΡΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΩΝ Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. 

 

1.  Οργανωτική Επιτροπή του Συμποσίου “University of Crete - Vascular Symposium 1997 - 

Advances & Controversies in Cerebrovascular Disease”. 26-28/9/1997, Ελούντα, Κρήτη. 
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2.  Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Συνεδρίου Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής, 5-

8/6/1998, Θεσσαλονίνη. 

 

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 
1."Επεμβάσεις με Συσκευές Laser. Η θέση του Αναισθησιολόγου". 
  Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου. 
 Δημοσιεύτηκε:  

• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1(3): 56-62, 
1991. 

 
2."Ενδοφλέβια χορήγηση σωματοστατίνης διεγχειρητικά. Συνεισφορά στην αναλγησία και 
επίδραση σε ηλεκτρολύτες και γλυκόζη αίματος". 

  Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Ε. Καρασαββίδου, Φ. Λαζοπούλου, 
Δ. Μιχαλούδης. 

 Δημοσιεύτηκε:  
• Ελληνική Ιατρική 1992; 58 (1): 91 (abs 329) 

  
3." Ανάγκες στα μυοχαλαρωτικά Βεκουρόνιο - Ατρακούριο σε ασθενείς με πολλαπλές 
μεταστάσεις ήπατος". 

 Φ. Κανακούδης, Α. Κωνσταντινίδου, Ν. Σκούμπας,  Α. Πέτρου, Γ. Μπαρλαγιάννη, Δ. 
Μιχαλούδης. 

 Δημοσιεύτηκε:  
• Ελληνική Ιατρική 1992; 58 (1): 92 (abs 335) 

 
4." Η προσθήκη Σωματοστατίνης σε σχήμα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας μεταβάλλει τις 
διεγχειρητικές ανάγκες σε οπιοειδή και την διακύμανση τιμών SGOT, SGPT, LDH". 

  Φ. Κανακούδης, Α. Κωνσταντινίδου, Ε Ταλιουρίδου, Α. Πέτρου,  Α. Παπαδοπούλου-
Μπούτη, Δ. Μιχαλούδης. 
Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1992;2(εμβολ): 

29. (abs) 
 
5." Συμμετοχή στην διεγχειρητική και μετεγχειρητική  αναλγησία της Ναπροξένης, 
Ινδομεθακίνης ή Δικλοφενάκης, όταν χορηγούνται με την προνάρκωση". 
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  Ε. Καρασαββίδου, Φ. Κανακούδης,  Α. Πέτρου,  Α. Καλαϊτζίδης,  Α. Κωνσταντινίδου. 
 Δημοσιεύτηκε:   

• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1992;2(εμβολ): 
28. (abs) 

 
6." Μελέτη των πτητικών αναισθητικών στην κλινική πράξη (1): Η πυκνότητα στα φρέσκα 
αέρια διαφέρει της εισπνευ-τελοεκπνευστικής". 

 Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης, Α. Κωνσταντινίδου, Β. Μουστάκας. 
Δημοσιεύτηκε:  
• Νο 84(abs). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 59(1):29. 
• Ελληνική Αναισθησιολογία, 1993; 27: 143-148. 

 
7. " Η μιδαζολάμη, η προποφόλη και το βεκουρόνιο δεν επιμηκύνουν το QTc διάστημα".  
 Φ. Κανακούδης, Α. Πέτρου, Α. Κωνσταντινίδου, Δ. Μιχαλούδης. 
 Δημοσιεύτηκε:  

• Νο 85. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 59(1):30. (abs) 
• Ελληνική Αναισθησιολογία 1993,27:246-50. 

 
8."Μελέτη των Πτητικών Αναισθητικών στην κλινική πράξη(2): συσχέτιση πρόσληψης - 
αποβολής ΙΣΟΦΛΟΥΡΑΝΙΟΥ  με την διάρκεια χορήγησης και άλλες παραμέτρους". 

  Φ. Κανακούδης, Α. Καλαϊτζίδης, Α. Πέτρου, Α. Κωνσταντινίδου, Β. Μουστάκας. 
 Δημοσιεύτηκε: 

• Ελληνική Αναισθησιολογία, 1993; 27: 223-229. 
 
9." Η Διλτιαζέμη μετριάζει (;) την επιμήκυνση του QTc διαστήματος από την χορήγηση 
Σουκκινυλοχολίνης και την διασωλήνωση". 

  Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πέτρου, Φ. Κανακούδης, Α. Καλαϊτζίδης, Δ. Μιχαλούδης. 
 Δημοσιεύτηκε με τίτλο: 
 " Η Διλτιαζέμη μετριάζει την επιμήκυνση του QTc διαστήματος από την διασωλήνωση 
μετά από εισαγωγή με Προποφόλη-Σουκκινυλοχολίνη".  

 Ελληνική Αναισθησιολογία, 1993; 27:309-314. 
 
10."Μέτρηση του QTc διαστήματος σε χειρουργικούς ασθενείς. Επίδραση της 
προνάρκωσης". 

  Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης,  Α. Κωνσταντινίδου, Φ. Κανακούδης. 
Δημοσιεύτηκε: 
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• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1994; 
4(εμβολ): 8. (abs) 

 
11."Η τέχνη της εισαγωγής στην αναισθησία. Επίδραση της προενυδάτωσης και των 
παραγόντων εισαγωγής". 

  Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης, Γ. Χορταριά, Λ. Μισόπουλος, Φ. 
Κανακούδης. 
Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1994; 

4(εμβολ): 11. (abs) 
 
12." Η χρησιμότητα των κριτηρίων πρόβλεψης δύσκολης διασωλήνωσης. Συμπεράσματα 
από 503 αλλεπάλληλα περιστατικά". 

 Α. Καλαϊτζίδης, Α. Πέτρου, Ε. Μαυρουδή, Γ. Χορταριά, Φ. Κανακούδης. 
Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1994; 

4(εμβολ): 2. (abs) 
 
13."Επίδραση πτητικών αναισθητικών στο QT διάστημα". 
  Δ. Μιχαλούδης, Ο. Φραϊδάκης, Τ. Λεφάκη, Ι. Δέδε, Χ. Γιγουρτσή, Φ. Κανακούδης, Α. 

Πέτρου, Μ. Αναστασάκη, Ε. Ασκητοπούλου.  
Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1994; 

4(εμβολ): 17. (abs) 
 
14.”Διεγχειρητική αναλγησία με επισκληρίδια χορήγηση βουπιβακαίνης, σουφεντανύλης ή 
συνδυασμού σαντοστατίνης / κλονιδίνης”. 
Φ. Κανακούδης, Α. Κωνσταντινίδου, Α. Πέτρου, Α. Καλαϊτζίδης, Α. Τέφας, Ν. Γοργίας. 
Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1994; 

4(εμβολ): 55. (abs) 
 
15.“Η προσθήκη οπιοειδών σε υπερβαρή Λιδοκαίνη 5% δεν μεταβάλει τα χαρακτηριστικά 

του υπαραχνοειδούς αποκλεισμού” 

    Πέτρου Α, Ψαρομιχαλάκη Μ, Χορταριά Γ, Κανακούδης Φ, Μιχαλούδης Δ. 

 Δημοσιεύτηκε: 
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• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1998; 
8(εμβολ): 1. (abs) 

 

 

 

16.“Κοστολόγηση των αναισθητικών παραγόντων σε διαφορετικά είδη γενικής αναισθησίας”. 

      Κανακούδης Φ, Φωκά Σ, Σπαθοπούλου Σ, Πέτρου Α. 

 Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1998;8(εμβολ): 

5. (abs) 
 

 

17.“Εισαγωγή στην αναισθησία με έγχυση προποφόλης σε νορμοτασικούς και υπερτασικούς 

ασθενείς”. 

 Κανακούδης Φ, Πέτρου Α. 

Δημοσιεύτηκε: 
• ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 1998;8(εμβολ): 

8. (abs) 
 
 
 
   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

 
 

1. "Somatostatin and total intavenous anaesthesia. Assessment of analgesic requirements 

during surgery and the effects on liver enzymes". 

Kanakoudes, A. S.  Konstandinidou, A. Petru, E. I. Taliouridou, A. L. Papadopoulou-

Bouti, D. G. Michaloudis. 

Anaesthesia 1995; 50: 594-7.  

 
2. "QTc interval after Isoflurane or Halothane administration during surgical 

procedures". 
Kanakoudes F, Petru A, Kalaitzidis A, Konstandinidou A, Michaloudis DG. 
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Brit J Anaesth,1994; 72 (suppl 1): 34 (Abstract A.63) 

 
3. "Epidural Sandostatin and Clonidine for Intraoperative analgesia". 
Kanakoudes, A. Konstandinidou, A. Petru, A. Kalaitzidis, N. Gorgias, P. Maidatsi. 
International Monitor 1994, SAI April: page 150. (Abs). 
 
4. “Circulatory changes early after i.v. administration of Somatostatin during 

anaesthesia” 
Petru, F. Kanakoudes, A. Konstantinidou, D. Michaloudis. 
Brit J Anaesth 1996; 76(suppl):30. (Abstract A.97) 
 
5. “Circulatory and ECG changes of i.v. somatostatin administration in cancer patients 

during the early postoperative period” 
Petru, F. Kanakoudes, A. Konstantinidou, D. Michaloudis, H. Askitopoulou. 
Brit J Anaesth 1996; 76(suppl):31. (Abstract A.98) 
 
6. ”The effects of midazolam or propofol followed by suxamethonium on the QT interval 

in humans”.  
Michaloudis, F. S. Kanakoudis, A. M. Petrou, A. S. Konstantinidou, B. J. Pollard. 
Eur J Anaesth, 1996; 13: 364-68. 
 
7. “The effects of tropisetron on postoperative nausea and vomiting after breast surgery” 
Α. Petru, F. Kanakoudes, M, Metaxari, E. Pharmakalidou, G. Chortaria, H. Askitopoulou. 
Brit J Anaesth 1997; 78 (suppl): 85 (Abstract A.279) 
 
8. “Anaesthesia for Intra-peritoneal Perfusion of Hyperthermic Chemotherapy”.  
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         21



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Η σωματοστατίνη ανακαλύφθηκε τυχαία το 1968 κατά την διάρκεια ερευνών σε ποντικούς 

για την τοπογραφική εντόπιση του εκκριτικού παράγοντα της αυξητικής ορμόνης στον 

υποθάλαμο1. Σύντομα ακολούθησε η σύνθεση των παραγώγων της που τροποποιούσαν 

αρκετές από τις φαρμακολογικές ιδιότητες του πρωτογενούς παράγοντα 6-9. Από τότε έχει 

χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα κλινικών συνδρόμων και καταστάσεων με άλλοτε άλλη 

επιτυχία τόσο σε χειρουργικούς όσο και σε ενδοκρινολογικούς ασθενείς 3. Τα τελευταία 

χρόνια φαίνεται πως έχουν πια οριστικοποιηθεί οι  ενδείξεις για την χρήση της. Στην 

μακρόχρονη αυτή πορεία λίγα δεδομένα έχουν εμφανιστεί στην βιβλιογραφία και ελάχιστες 

μελέτες έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν τις πιθανές επιπτώσεις της στο καρδιαγγειακό 

σύστημα χειρουργικών ασθενών που λαμβάνουν σωματοστατίνη κατά την περιεγχειρητική 

περίοδο. Το σύνολο των μελετών που παρουσιάζονται στην παρούσα διατριβή, επιχειρούν να 

διερευνήσουν τις επιπτώσεις της φυσικής σωματοστατίνης και του συνθετικού παραγώγου της 

σαντοστατίνη στην καρδιαγγειακή και εν μέρει στην αναπνευστική λειτουργία σε διάφορες 

κλινικές καταστάσεις που εμφανίζονται στην περιεγχειρητική περίοδο των καρκινοπαθών 

ασθενών, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο αμέσως μετά την ενδοφλέβια  χορήγησής τους. 

Στο γενικό μέρος παρουσιάζονται στοιχεία φαρμακολογίας αρχικά της σωματοστατίνης και 

μετά της σαντοστατίνης και μετά ακολουθεί το ειδικό μέρος με την ανάπτυξη των κλινικών 

μελετών και των αποτελεσμάτων τους. Τέλος στην συζήτηση, γίνεται  μια προσπάθεια 

συστηματικής ερμηνείας των αποτελεσμάτων που ανακεφαλαιώνεται επιγραμματικά στα 

συμπεράσματα. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  

 

ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗ. 

 

1. Γενική φαρμακολογία. 

1.1. Χημική προέλευση. Προσδιορίστηκε σαν παράγοντας που αναστέλλει την έκκριση της 

αυξητικής ορμόνης και η χημική του ανάλυση απέδειξε ότι πρόκειται για κυκλικό πεπτίδιο 

που αποτελείται από 14 αμινοξέα 2. Όπως πολλές άλλες ορμόνες, και η σωματοστατίνη 

συντίθεται σαν τμήμα κάποιου μεγάλου πρόδρομου μορίου που γρήγορα διασπάται σε 

προορμόνη και στη συνέχεια με ενζυματική μετατροπή λαμβάνει την τελική της μορφή 6. 

Το αρχέγονο πεπτίδιο είναι η σωματοστατίνη -120 (SMS -120) και τα κύρια δραστικά 

παράγωγά της είναι η σωματοστατίνη -28 (SMS - 28) και η σωματοστατίνη -14 (SMS - 

14). Σήμερα η σωματοστατίνη θεωρείται μια φυλογενετικά αρχαία ομάδα πεπτιδίων με 

βασικό βιολογικό ρόλο την ρύθμιση της έκκρισης της αυξητικής ορμόνης 3.  

1.2. Σύνθεση. Η σύνθεσή της γίνεται στα βασεόφιλα D κύτταρα διαφόρων ιστών, όπως του 

υποθαλάμου, του νευρικού ιστού και των ιστών του γαστρικού βλεννογόνου και του 

παγκρέατος 4,5. Η SMS -14 έχει εντοπιστεί στον νευρικό ιστό (φλοιό, υποθάλαμο, 

υπόφυση, παρεγκεφαλίδα, στέλεχος και νωτιαίο μυελό), στο γαστρεντερικό σύστημα 

(άντρο του στομάχου, δωδεκαδάκτυλο, πυλωρός, πάγκρεας αλλά και στους νευρώνες και 

τις νευρικές ίνες του υποβλεννογόνιου πλέγματος του Meissner και του μυεντερικού 

πλέγματος του Auerbach) 7, στην καρδιά, στους οφθαλμούς, στον θυρεοειδή αδένα και στο 

δέρμα 8.   

1.3. Φυσιολογική δράση. Η SMS - 14 είναι ένα ρυθμιστικό - ανασταλτικό πεπτίδιο με 

εξωκρινή, ενδοκρινή, αυτοκρινή 

και παρακρινή δράση. Θεωρείται 

σαν γενικός ενδοκρινικός 

διακόπτης ο οποίος στο νευρικό 

σύστημα δρα σαν νευροορμόνη - 

νευροδιαβιβαστής και στο 

γαστρεντερικό σύστημα σαν 

εντεροορμόνη με δράση τόσο 

ala gly cys lys asn phe phe

trp

lys

thrphethrsercys

S

S

 
 
Σχήμα Α1. Αλληλουχία αμινοξέων της σωματοστατίνης 14. 
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στον αυλό του εντέρου όσο και στο πάγκρεας. H SMS -14 δρα ανασταλτικά σε μια 

πληθώρα ορμονών ή ορμονικών πεπτιδίων (πίνακας Α1), έχει όμως και εξίσου σημαντικές 

μη ενδοκρινικές ανασταλτικές δράσεις (πίνακας Α2) που αφορούν κυρίως το 

γαστρεντερικό σύστημα. Η αλληλουχία των  αμινοξέων της  SMS -14 παρουσιάζεται  στο 

σχήμα  Α1.  Τα αμινοξέα phe - trp - lys - thr (φαινυλαλανίνη - τρυπτοφάνη, λυσίνη - 

θρεονίνη, με γκρίζο χρώμα) αποτελούν την περιοχή σύνδεσης με τους υποδοχείς και άρα 

την βιολογικά και φαρμακολογικά δραστική περιοχή του μορίου της SMS -14. H SMS -28 

επικρατεί κυρίως στα D ενδοκρινικά κύτταρα του λεπτού και παχέος εντέρου και του 

σώματος του στομάχου. 

1.4. Φαρμακοκινητικά και Φαρμακοδυναμικά στοιχεία. Η σωματοστατίνη συνδέεται σε 

ειδικούς υποδοχείς στους διάφορους ιστούς - στόχους με μεγάλη συγγένεια και με IC50 

(Πίνακας Α3) της τάξης των ολίγων nano -mole.  Στον  άνθρωπο 9,  η  έκλυση αυξητικής 

     ορμόνης μετά από διέγερση με αργινίνη αναστέλλεται με συγκεντρώσεις σωματοστα- 

 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας Α1.  
Ενδοκρινικές ανασταλτικές δράσεις της 

σωματοστατίνης 

 

• GH, TSH, ACTH (PRL) 

• Σωματομεδίνη -C 

• Ολες οι γαστρεντερικές ορμόνες: 

∗ Γαστρίνη 

∗ Ινσουλίνη 

∗ Γλουκαγόνο 

∗ Παγκρεατικό πολυπεπτίδιο 

∗ VIP 

∗ Παγκρεατοζυμίνη 

∗ Σεκρετίνη 

∗ GIP 

∗ Μοτιλίνη 

∗ Χολοκυστοκινίνη 

Πίνακας Α2.  
Μη ενδοκρινικές ανασταλτικές δράσεις της 

σωματοστατίνης στο γαστρεντερικό σύστημα 

 

∗ Εκκριση γαστρικού οξέος 

∗ Διττανθρακικά παγκρέατος 

∗ Ενζυμα παγκρέατος 

∗ Κένωση στομάχου 

∗ Σύσπαση χοληδόχου κύστεως 

∗ Απορρόφηση ξυλόζης 

∗ Αιματική σπλαχνική ροή 

∗ Συγκόλληση αιμοπεταλίων 

∗ Ακετυλοχολίνη μυεντερικού 

πλέγματος 
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τίνης 150-265 pg / ml. Η μεταβολική κάθαρσή της από το αίμα είναι περίπου 3000 ml / 

min και είναι δοσοεξαρτώμενη. Είναι  προφανώς  μεγαλύτερη  από την  ηπατική αιματική 

ροή (1500 ml / min) και στην πράξη πλησιάζει την τιμή της καρδιακής παροχής. Έτσι 

πιθανότατα η κύρια οδός κάθαρσης της φυσικής σωματοστατίνης είναι η εξαιρετικά  

γρήγορη ενζυματική αποικοδόμησή της στην κυκλοφορία.9 Όμως μετά από ενδοφλέβια 

χορήγηση φυσικής σωματοστατίνης σημασμένης με Tρίτιο αποδείχθηκε η εκτεταμένη 

αποικοδόμησή της σε μικρά κλάσματα και αμινοξέα σε όλους τους ιστούς του σώματος και 

ειδικότερα στο ήπαρ  όπου μεταβολίζεται από την αμινοπεπτιδάση και  ενδοπεπτιδάση.27 

(μετά από ενεργητική μεταφορά μέσα στο ηπατοκύτταρο, διαφορετική από την 

ενδοκύτωση που σχετίζεται με σύνδεση με υποδοχέα, όπως ισχύει για τις άλλες πεπτιδικές 

ορμόνες 33).  

1.5. Φυσικοί υποδοχείς. Η σωματοστατίνη ασκεί την βιολογική της δράση αλληλεπιδρώντας 

με μια ολόκληρη ομάδα ειδικών υποδοχέων (somatostatin receptors: SSTRs). Μέχρι 

στιγμής έχουν αναγνωριστεί πέντε διαφορετικοί υποδοχείς της σωματοστατίνης (SSTR1-5) 

με διαφορετική λειτουργικότητα, βιολογική δράση και κατανομή.10 Στους αρουραίους οι 

SSTR1 απαντώνται κυρίως στον εγκεφαλικό φλοιό, ιππόκαμπο, μεσεγκέφαλο και 

υποθάλαμο και σε πολύ μικρότερες συγκεντρώσεις στην παρεγκεφαλίδα και την υπόφυση. 

Οι SSTR2 βρέθηκαν κυρίως στον εγκεφαλικό φλοιό, τον ιππόκαμπο, την αγκιστρωτή 

έλικα, την παρεγκεφαλίδα 30 και  τους αμυγδαλοειδείς πυρήνες καθώς και στην υπόφυση, 

τους νεφρούς και τα επινεφρίδια. Οι SSTR3 εντοπίζονται κυρίως στην παρεγκεφαλίδα, 

αλλά και στον ιππόκαμπο, τον φλοιό, τον μεσεγκέφαλο, τον υποθάλαμο και την 

υπόφυση.11 Οι υποδοχείς SSTR5 στον άνθρωπο εμφανίζονται κυρίως στο λεπτό έντερο, 

την καρδιά, τα επινεφρίδια, την παρεγκεφαλίδα, την υπόφυση, τον πλακούντα και τους 

σκελετικούς μυς.12  

1.6. Μοριακή δομή υποδοχέων. Οι 5 τύποι υποδοχέων της σωματοστατίνης έχουν κοινό 

περίπου το 40-60% των αμινοξέων τους, έχουν μάζα περίπου 50-60.000 Daltons και 

ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα υποδοχέων που διατρέχουν την κυτταρική μεμβράνη με 

7 έλικες. (Σχήμα Α2) 6, 19-25. Η σύνθεσή τους ελέγχεται από 5 διαφορετικά χρωμοσώματα 

που πιθανά οδηγεί σε διαφορετική λειτουργική αποστολή του καθενός στα διάφορα όργανα 

στόχους (Πίνακας Α3). Και οι πέντε τύποι υποδoχέων λειτουργούν συνδεδεμένοι 

ενδοκυττάρια με το σύστημα της αδενυλικής κυκλάσης, μέσω  G πρωτεϊνών (guanine 
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nucleotide - binding proteins). Οι διάφοροι τύποι υποδοχέων της σωματοστατίνης 

αποδείχθηκε ότι συνδέονται με διαφορετικές υπομονάδες της G πρωτείνης (Gi alpha 1&3, 

Go alpha, G beta 36, G gamma 2 &3) 28. Η κύρια ενδοκυττάρια μεταβολή που προκύπτει 

μετά την σύνδεση των φυσικών αγωνιστών στους υποδοχείς της σωματοστατίνης είναι η 

ενεργοποίηση των καναλιών καλίου με αθρόα είσοδο 26 ή έξοδο 29 καλίου από το κύτταρο 

και η αναστολή της λειτουργίας των καναλιών ασβεστίου.  

 

Πίνακας Α3. Ιδιότητες των 5 τύπων υποδοχέων της Σωματοστατίνης. 

     Ιδιότητα          Υποδοχέας Σωματοστατίνης 

   SSTR1  SSTR2  SSTR3  SSTR4  SSTR5 
Χρωμόσωμα       14     17     22     20     16 

Σύνδεση με G        Ναι     Ναι     Ναι     Ναι     Ναι 

πρωτείνη 

Δραστικότητα: 

Αδενυλικής Κυκλάσης Μείωση  Μείωση  Μείωση  Μείωση  Μείωση 

Τυροσίνη Φωσφατάσης Αύξηση  Αύξηση        Δεν μελετήθηκε   Δεν μελετήθηκε  Αύξηση 

IC50 (nM)1

Σωματοστατίνη -14    1,1     1,3      1,6      0,5      0,9 

Σωματοστατίνη -28    2,2     4,1      6,1      1,1     0,07 

Οκτρεοτίδιο  >1000     2,1    4,4-35   >1000      5,6 

Βαπρεοτίδιο (RC-160) >1000     5,4     30,9       45       0,7 

Λανρεοτίδιο (BIM-23014)  >1000     1,8      43       66       0,6 

Διασπορά σε φυσιολογικούς 

ανθρώπινους ιστούς Εγκέφαλος Εγκέφαλος Εγκέφαλος Εγκέφαλος        Εγκέφαλος 

   Πνεύμονες Νεφροί  Πάγκρεας Πνεύμονες Καρδιά 

    Στόμαχος                 Επινεφρίδια 

    Νήστιδα                 Πλακούντας 

     Νεφροί                    Υπόφυση 

      Ήπαρ               Λεπτό έντερο 

   Πάγκρεας              Σκελετικοί μυς 

Γενικά αυτές οι μεταβολές προκαλούν υπερπόλωση της κυτταρικής μεμβράνης και αναστολή 

των λειτουργιών που σχετίζονται με την ενδοκυττάρια κινητοποίηση του ασβεστίου. Στον 

                                                           
1 IC50 = η συγκέντρωση που απαιτείται για την κατά 50% αναστολή της σύνδεσης της με 125Ι σημασμένης 
σωματοστατίνης στον αντίστοιχο υποδοχέα όπως αυτός εκφράζεται στα κύτταρα ωοθήκης των κινέζικων 
ποντικιών ή στα νεφρικά κύτταρα COS του πράσινου αφρικανικού πιθήκου. 

         26



εγκέφαλο, η σύνδεση της σωματοστατίνης με τους υποδοχείς SSTR4 ενεργοποιεί τις 

φωσφολιπάσες C (PLC) και Α (PLA) και την κινάση ΜΑΡ και κινητοποιεί το ενδοκυττάριο 

ασβέστιο.13 Επιπλέον, οι υποδοχείς SSTR4 ενεργοποιούν και διαύλους ανταλλαγής Να+/Η+. 46

Η ενεργοποίηση των υποδοχέων SSTR1, SSTR2 και SSTR5 ενεργοποιεί επίσης την τυροσίνη 

- φωσφατάση που σχετίζεται με την αντιμιτωτική δράση της σωματοστατίνης σε ορισμένα 

κύτταρα14, 15 ενώ φαίνεται ότι οι υποδοχείς SSTR2 και SSTR5 επιτυγχάνουν το ίδιο 

αποτέλεσμα και μέσω άλλου μηχανισμού (διαφορετικού από αυτόν της αδενυλικής κυκλάσης) 

που πιθανά έχει σχέση με την κινητοποίηση του ενδοκυττάριου ασβεστίου.16   

 

Σχήμα Α2. Μηχανισμοί λειτουργίας (A, B, C, D) των υποδοχέων της σωματοστατίνης. 

ΥποδοχέαςN terminal

υπομονάδα β

υπομονάδα γ

υπομονάδα αΠρωτεϊνη G

Κυτταρική
μεμβράνη

 
 

+

ACGo Gi
GDP

GTP

ATP - Mg c AMP

Πρωτεϊνικές κινάσες

Κυτταρική μεμβράνη SSTR

Ca2+

Ca2+

Ca2+

-
K+

K+

K+

Gk

SSTR

-

 
 

 

         27

Εικόνα Β (Δεξιά): Η σύνδεση 
του υποδοχέα με την αδενυλική 
κυκλάση. Η διέγερση του 
υποδοχέα οδηγεί σε μείωση του 
κυκλικού ΑΜΡ μέσω αναστολής 
της αδενυλικής κυκλάσης 
(αρνητικό πρόσημο). SSTR = 
υποδοχέας σωματοστατίνης, Gi =
ανασταλτική  G  πρωτείνη.   

Εικόνα Α: ο υποδοχέας 

σωματοστατίνης συνδεμένος με 

μια G πρωτείνη. Ο υποδοχέας 

αποτελείται από 7 υπομονάδες 

που διατρέχουν την κυτταρική 

μεμβράνη.  

Εικόνα Β (Αριστερά): Οι συνδέσεις του υποδοχέα της σωματοστατίνης με τους διαύλους ιόντων. Η 
ενεργοποίηση του υποδοχέα μειώνει την είσοδο του ασβεστίου στο κύτταρο είτε με άμεση δράση στους 
διαύλους ασβεστίου (αρνητικό πρόσημο) είτε με έμμεση αναστολή μέσω της αύξησης της εξόδου του 
καλίου από το κύτταρο (θετικό πρόσημο). 



 

 
Εικόνα C: Οι συνδέσεις του 
υποδοχέα της σωματοστατίνης με 
τις φωσφολιπάσες Α και C. H 
σύνδεση της σωματοστατίνης με 
τους υποδοχείς SSTR4 
ενεργοποιεί τις φωσφολιπάσες C 
(PLC) και Α (PLA) και την 
κινάση ΜΑΡ και κινητοποιεί το 
ενδοκυττάριο ασβέστιο 

Κυτταρική μεμβράνη
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Εικόνα D: σύνδεση του υποδοχέα 
με την φωσφατάση της τυροσίνης. Η 
διέγερση του υποδοχέα οδηγεί σε 
αύξηση (θετικό πρόσημο) της 
δραστικότητας της φωσφατάσης της 
τυροσίνης που φαίνεται να έχει 
σχέση με την αντιμιτωτική δράση  
 

της σωματοστατίνης αφού αναστέλλει την φωσφορυλίωση της κινάσης της τυροσίνης των υποδοχέων 
EGRF από τον επιδερμικό αυξητικό παράγοντα(EGRF= epidermal growth factor). 

1.7. Ανατομική εντόπιση των υποδοχέων. Η πυκνότητα των υποδοχέων της σωματοστατίνης 

στους φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς του σώματος ποικίλει ενώ ταυτόχρονα 

μπορεί και να μεταβάλλεται. Έτσι για παράδειγμα στο γαστρεντερικό σύστημα η μεγάλη 

μάζα των υποδοχέων είναι συγκεντρωμένη στον γαστρεντερικό βλεννογόνο, το νευρικό 

σύστημα και το λεμφικό ιστό. Σε παθολογικές όμως καταστάσεις π.χ. φλεγμονώδεις νόσοι 

του εντέρου, αυξάνει σημαντικά η παρουσία των υποδοχέων στο φλεβικό δίκτυο του 

γαστρεντερικού σωλήνα, ενώ σε περιπτώσεις ανάπτυξης κακοηθών όγκων παρατηρείται 

πληθώρα υποδοχέων της σωματοστατίνης τόσο στην κύρια μάζα των νευροενδοκρινικών 

κυρίως όγκων όσο και στις μεταστάσεις τους. 31 Μάλιστα η ιδιαίτερη συγκέντρωση των 

υποδοχέων στο φλεβικό δίκτυο των όγκων πιθανά υποσημαίνει την παρέμβαση της 

σωματοστατίνης στην αγγειογένεση, την φλεβική απορροή και τη ρύθμιση της 

μικροκυκλοφορίας των καρκινικών όγκων. 34 Στο νεφρό οι υποδοχείς εντοπίζονται τόσο 

στην φλοιώδη όσο και στην μυελώδη μοίρα, αλλά στον μεν φλοιό ανευρίσκονται κυρίως 
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στο εγγύς εσπειραμένο σωληνάριο (όχι όμως και στο σπείραμα) στον δε μυελό κυρίως στο 

σύστημα των ευθέων αγγείων ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρούνται στους αντίστοιχους 

ιστούς του αρουραίου. 32   

 

2. Επίδραση στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. 

2.1. Επίδραση της Σωματοστατίνης στο καρδιαγγειακό σύστημα. 

2.1.1. Επίδραση στον καρδιακό μύ. Στον σκύλο εντοπίστηκαν υποδοχείς σωματοστατίνης 

τόσο στην πνευμονική αρτηρία όσο και στην δεξιά κοιλία. Η σωματοστατίνη προκαλεί 

αρνητική ινότροπη δράση μέσω απελευθέρωσης ακετυλοχολίνης σε μετασυναπτικό 

επίπεδο. 43 Στον χοίρο, βρέθηκαν υποδοχείς της σωματοστατίνης στον κολποκοιλιακό 

κόμβο 65 και σε παρασκευάσματα καρδίας διαπιστώθηκε ότι η σωματοστατίνη ασκεί 

αρνητική ινότροπη δράση στο μυοκάρδιο του αριστερού κόλπου, η οποία είναι 

δοσοεξαρτώμενη, φθάνει μέχρι και το 40% της φυσιολογικής συσταλτικότητάς του και 

πάντως είναι μικρότερη από εκείνη που παρατηρείται μετά από χορήγηση καρβαχόλης ή 

αδενοσίνης. 44 Οι θηλοειδείς μυς δεν επηρεάζονται από την σωματοστατίνη, η παρουσία 

της όμως αναστέλλει την θετική ινότροπη δράση της ισοπροτερενόλης επάνω τους και 

μειώνει τη αναμενόμενη αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωση c-AMP με την χορήγηση 

ισοπροτερενόλης. Οι υποδοχείς που ανευρέθησαν στο κοιλιακό μυοκάρδιο είναι πάντως 

διαφορετικού τύπου από εκείνους των κόλπων. Στον αρουραίο έχουν εντοπιστεί υποδοχείς 

της σωματοστατίνης και στα στεφανιαία αγγεία που φαίνεται να σχετίζονται και με την 

αναστολή της ανάπτυξης των μυϊκών ινών του μέσου χιτώνα από την σωματοστατίνη. 45 Η 

σαντοστατίνη (οκταπεπτίδιο ανάλογο της σωματοστατίνης) σε κολπικά παρασκευάσματα 

ανθρώπινης καρδιάς μειώνει σημαντικά την ταχύτητα ανόδου και τη ένταση της βραδείας 

απάντησης του δυναμικού δράσης, καθώς και την δύναμη συστολής, ενώ τόσο αυτή όσο 

και η σωματοστατίνη επιμηκύνουν την διάρκεια του καρδιακού κύκλου με 

δοσοεξαρτώμενο τρόπο. Έτσι η σαντοστατίνη περιορίζει σημαντικά και παρατεταμένα την 

λειτουργικότητα του μυοκαρδίου ακόμη και μετά από διέγερση με ινότροπα φάρμακα και 

πιθανά ασκεί αντιαρρυθμική δράση μειώνοντας την είσοδο ασβεστίου στο κύτταρο. 49  

2.1.2. Επίδραση στο βηματοδοτικό και ερεθισματαγωγό σύστημα του μυοκαρδίου. Η 

επίδραση που έχει η σωματοστατίνη στη φυσιολογία του βηματοδοτικού μηχανισμού και 

του ερεθισματαγωγού συστήματος του μυοκαρδίου διερευνήθηκε σε πολλές μελέτες, 
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κυρίως σε πειραματόζωα. Σε απομονωμένα παρασκευάσματα καρδιάς χοίρου, 

συγκέντρωση 1 microM σωματοστατίνης μειώνει στατιστικά σημαντικά τον καρδιακό 

ρυθμό από 174 ± 15 bpm σε 157 ± 9 bpm (μείωση 9,7%), επιβραδύνει την κολποκοιλιακή 

αγωγιμότητα (αυξάνει το διάστημα PR από 92 ± 11 ms σε 106 ± 5 ms) και επιμηκύνει το 

διάστημα QTc από 210 ms σε 232 ± 4 ms.37 Όλες αυτές οι μεταβολές επιτείνονται σε 

διάλυμα με μειωμένη περιεκτικότητα ασβεστίου (0,5 mM αντί 2,5 mM), όπου εμφανίζεται 

δευτέρου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός, που επεκτείνεται σε πλήρη κολποκοιλιακό 

αποκλεισμό στο 75% των περιπτώσεων. Έτσι παρατηρήθηκε πλήρης αποσύνδεση του 

διαστήματος  Α-Η (Atrium - Hiss) στο ηλεκτρογράφημα του δεματίου του Hiss χωρίς 

σημαντική μεταβολή του διαστήματος  Η-V (Hiss - Ventricle) και πλήρης καταστολή του 

δυναμικού δράσης του κολποκοιλιακού κόμβου σε περιβάλλον υπασβεστιαιμίας και 

συγκέντρωσης σωματοστατίνης 1 microM. Από ηλεκτροφυσιολογική άποψη η 

σωματοστατίνη (μετά από ενδοφλέβια έγχυση με ρυθμό 8,5 μg/min ή ≈7 μg/kg/h, χωρίς 

εφ’ άπαξ δόση) προκάλεσε επιμήκυνση του κύκλου του φλεβόκομβου κατά 13% (μέση 

τιμή), των χρόνων αγωγής του ερεθίσματος μέσα στον κόλπο (sinoatrial και intraatrial) και 

στον κολποκοιλιακό κόμβο (AV node) κατά 15%, 9% και 10% αντίστοιχα. Η ανερέθιστη 

περίοδος του κόλπου, του κολποκοιλιακού κόμβου και της δεξιάς κοιλίας αυξήθηκαν κατά 

7%, 8% και 8% αντίστοιχα. Τόσο κατά την ορθόδρομη όσο και την αντίδρομη μετάδοση 

του ερεθίσματος, ο κύκλος του Wenckebach στον κολποκοιλιακό κόμβο επιμηκύνθηκε 

κατά 9% και 10% αντίστοιχα, χωρίς να παρατηρηθούν μεταβολές του διαστήματος H-V, 

του διορθωμένου διαστήματος QT (QTc), του χρόνου κοιλιοκολπικής αγωγής του 

ερεθίσματος και του διορθωμένου χρόνου ανάνηψης του φλεβόκομβου. 50 

2.1.3. Επίδραση στη συμπαθητική και παρασυμπαθητική νεύρωση του μυοκαρδίου. 

Φαίνεται ότι η σωματοστατίνη και οι υποδοχείς της έχουν ιδιαίτερα έντονη παρουσία στο 

παρασυμπαθητικό πλέγμα του δεξιού και αριστερού πνευμονογαστρικού κλάδου του 

μυοκαρδίου. Οι χολινεργικοί μεταγαγγλιακοί νευρώνες του πνευμονογαστρικού νεύρου 

του βατράχου περιέχουν σωματοστατίνη η οποία εκλυόμενη μετά από ερεθισμό του 

νεύρου με 3 Hz αναστέλλει τον φλεβόκομβο και μειώνει την συσταλτικότητα του κολπικού 

μυοκαρδίου. 38 Υποστηρίζεται μάλιστα ότι η σωματοστατίνη εκλύεται από τις τελικές 

απολήξεις του πνευμονογαστρικού στο μυοκάρδιο μετά από υψήσυχνο ερεθισμό (10 Hz) 

και επιτείνει την βαγοτονική δράση του με προσυναπτική δράση. 39 Πιθανότατα 
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καταστέλλει το τονικό σκέλος του χρονότροπου αποτελέσματος του πνευμονογαστρικού 40 

και επιτείνει το συγχρονιστικό σκέλος. 41 Στον άνθρωπο έχουν εντοπιστεί περιοχές στον 

φλεβόκομβο, τον κολποκοιλιακό κόμβο και το δεξιό κόλπο που περιέχουν σωματοστατίνη. 
42, 50 Επίσης σε παρασκευάσματα καρδιάς νεογνών βρέθηκε ότι νευρικές απολήξεις και 

καρδιακά γάγγλια που περιέχουν σωματοστατίνη εμφανίζονται από την 10-12η εβδομάδα 

της κύησης και εντοπίζονται κυρίως στο κολπικό μυοκάρδιο. 66  

2.1.4. Το φαινόμενο της απευαισθητοποίησης των υποδοχέων. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι 

πολλές από τις μεταβολές που προαναφέρθηκαν έληξαν μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα χωρίς μεταβολή της συγκέντρωσης της σωματοστατίνης, γεγονός που 

ερμηνεύτηκε σαν απευαισθητοποίηση. Έχει παρατηρηθεί απευαισθητοποίηση των 

υποδοχέων τόσο κατά τη οξεία όσο και κατά την χρόνια χορήγηση κατά την διάρκεια 

σχετικών πειραμάτων. Έτσι σε απονευρωμένα παρασκευάσματα, τα ανασταλτικά 

μετασυναπτικά δυναμικά (IPSP inhibitory pos-synaptic potentials) και η προκαλούμενη 

υπερπόλωση με συνοδό έξοδο καλίου που παρατηρείται αμέσως μετά από εμβάπτιση 

υποβλεννογόνιων νευρώνων ειλεού χοίρου σε διάλυμα σωματοστατίνης, απέδραμαν 

ταχέως και εκθετικά μέσα σε 2-4 λεπτά διαρκούς έκπλυσης με σταθερά χρόνου 30 

δευτερολέπτων . η ηλεκτρική απάντηση επανήλθε άμεσα μετά την απομάκρυνση της 

σωματοστατίνης με έκπλυση ενώ δεν παρατηρήθηκαν αντίστοιχες μεταβολές υποδοχέων 

των IPSP με την χρήση οπιοειδών ή αγωνιστών των α 2 αδρενεργικών υποδοχέων ή όταν 

διατηρούταν η συμπαθητική νεύρωση (διασταυρούμενη απευαισθητοποίηση). 35 Τα 

παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι πιθανά η σωματοστατίνη αποτελεί τον φυσικό 

νευροδιαβιβαστή που παράγει τα μη αδρενεργικά IPSP στους φυσιολογικούς νευρώνες. Η 

αναστολή των διαύλων ασβεστίου τύπου Ν που προκαλεί η σωματοστατίνη στους 

συμπαθητικούς νευρώνες νεοσσού όρνιθας εμφανίζει απευαισθητοποίηση μέσα σε 3 λεπτά 

σε πειραματικό παρασκεύασμα. 77 Σε χρόνια βάση έχει μετρηθεί μείωση των υποδοχέων 

τύπου 2 και 3 στην υπόφυση όχι όμως και στον υποθάλαμο μετά από μακρόχρονη 

χορήγηση σωματοστατίνης. 36 Τα παραπάνω πιθανά εξηγούν διαφορετικές από τις 

συνήθεις αντιδράσεις του ορμονικού άξονα σε χρόνιες παθήσεις όπως π.χ. ο σακχαρώδης 

διαβήτης. Παράλληλα τα φαινόμενα αυτά δεν ήταν δυνατόν να προληφθούν με 

συγκέντρωση ατροπίνης 10 microM υποδηλώνοντας ότι δεν προκαλούνται από δράση 

στους μουσκαρινικούς υποδοχείς αλλά πιθανά από την μείωση της εισροής ασβεστίου 
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κατά την φάση ανάπτυξης του δυναμικού δράσης. Επίσης παρατηρήθηκε σημαντική 

διαφορά στη απευαισθητοποίηση στην σωματοστατίνη όταν οι μελέτες έγιναν σε 

παρασκευάσματα μυοκαρδίου σε αναισθητοποιημένους βατράχους. 48 Στα 

παρασκευάσματα η επαναλαμβανόμενη χορήγηση σωματοστατίνης προκάλεσε μείωση της 

απαντητικότητας του μυοκαρδιακού μυ μέχρι και το 25% της βασικής τιμής σε ηρεμία, ενώ 

σε αναισθητοποιημένους βατράχους δεν εμφανίστηκε απευαισθητοποίηση ακόμη και μετά 

από 3 ώρες έκπλυσης με ρυθμό 0,4 μg/kg/h. Αυτή η παρατεταμένη έκθεση ήταν ικανή να 

προλάβει κάθε απάντηση σε νέα χορήγηση εξωγενούς σωματοστατίνης (0,2 μg) ή σε 

εκλυόμενη μετά από νευρικό ερεθισμό (3 Hz για 2 λεπτά) σωματοστατίνη. Σε άλλη μελέτη, 
78 η σημαντική βραδυκαρδία που εμφανίζεται μετά την χορήγηση σωματοστατίνης και η 

επίταση της βαγοτονικής δράσης μέσω της αυξημένης έκκρισης ακετυλοχολίνης, 

περιορίστηκε σημαντικά μόνο μετά από 1 ώρα επαναλαμβανόμενου ηλεκτρικού ερεθισμού 

και αποδόθηκε σε πιθανή εξάντληση των παρασκευασμάτων των νευρώνων σε αποθέματα 

σωματοστατίνης. Έτσι φαίνεται ότι η μέθοδος έκθεσης των υποδοχέων και ο χρόνος 

ημίσειας ζωής στο πλάσμα του αναλόγου της σωματοστατίνης που χρησιμοποιείται 

μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας απευαισθητοποίησης των υποδοχέων. 

 

2.2. Επίδραση της Σωματοστατίνης στο κεντρικό νευρικό σύστημα 

2.2.1. Εντόπιση και φυσιολογική δράση. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα αποδεικνύεται ότι η 

σωματοστατίνη μπορεί να αναστείλει την δράση του υπομέλανα σχηματισμού (locus 

coeruleus) με δράση σε SSTR2 υποδοχείς, δοσοεξαρτώμενα και αναστρέψιμα. 52, 58 Με 

δεδομένο ότι από τον υπομέλανα σχηματισμό εκκινεί το νοραδρενεργικό σύστημα 

νευρώνων  και το γεγονός ότι αυτός επικοινωνεί με εκτενέστατο δίκτυο νευρώνων 

(νοραδρενεργικό, ντοπαμινεργικό και σεροτονινεργικό σύστημα) με όλους τους πυρήνες 

του δικτυωτού σχηματισμού και του καρδιαγγειακού συστήματος, εικάζεται σημαντική 

επίδραση της σωματοστατίνης σε πάρα πολλές λειτουργίες του κεντρικού νευρικού 

συστήματος (Κ.Ν.Σ.). Στα βασικά και κεντρικά συμπλέγματα των αμυγδάλων, που επίσης 

έχουν μεγάλη σημασία στην ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού, 

ανευρίσκονται επίσης υποδοχείς της σωματοστατίνης που πιθανά αλληλεπιδρούν με το 

GABA και άλλους νευροδιαβιβαστές. 53 Στα αστροκύτταρα του Κ.Ν.Σ. των αρουραίων 

εντοπίστηκαν υποδοχείς σωματοστατίνης τύπου SSTR1 και SSTR4 που αναστέλλουν την 
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έκλυση ιντερλευκίνης-6 και πιθανά έχουν σχέση με την διαδικασία της μνήμης και της 

μάθησης. 57 Η αναστολή αυτή δεν μπόρεσε να επιτευχθεί με την σαντοστατίνη που είναι 

γνωστό ότι συνδέεται εκλεκτικά με τους υποδοχείς SSTR2, SSTR3 και SSTR5. Στο 

ραβδωτό σώμα των αρουραίων παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των 

σωματοστατινικών και ντοπαμινεργικών υποδοχέων, αφού η χορήγηση σωματοστατίνης 

αύξησε τα επίπεδα της ντοπαμίνης. 59 Αντίστροφα η ντοπαμίνη δεν μετέβαλε τα επίπεδα 

της σωματοστατίνης. Έτσι φαίνεται ότι η σωματοστατίνη έχει σημαντική επίδραση και στη 

ρύθμιση των ντοπαμινεργικών υποδοχέων σε ξύπνια ελεύθερα, κινούμενα πειραματόζωα. 

Η πολύ ευρεία παρουσία υποδοχέων σωματοστατίνης στον ανθρώπινο εγκέφαλο 

(υποθάλαμο, φλοιό, μεταιχμιακό σύστημα, υπομέλανας σχηματισμός) υποδηλώνει ότι η 

σωματοστατίνη πιθανά εμπλέκεται στην σωματοαισθητικότητα, την αιθουσαία 

αισθητικότητα, την εν τω βάθει αισθητικότητα, την διαδικασία εναλλαγής ύπνου και 

εγρήγορσης, την παθοφυσιολογία της κατάθλιψης, 63 τον έλεγχο πολλαπλών φυτικών 

λειτουργιών όπως αυτών του καρδιαγγειακού συστήματος, του αναπνευστικού συστήματος 

και της γαστρικής έκκρισης αλλά πιθανά και στην ωρίμανση του ανθρώπινου εγκεφάλου 

κατά την νεογνική ηλικία. 60, 61 Ακόμη, η σωματοστατίνη χορηγούμενη στην κοιλιακή 

επιφάνεια του προμήκους, μειώνει την παρασυμπαθητική εκροή και προκαλεί χάλαση στις 

λείες μυϊκές ίνες της τραχείας δια μέσου της μείωσης του τόνου του φρενικού νεύρου. 80 Σε 

παρασκευάσματα όμως λείων μυϊκών ινών βρόγχων σκύλου, η σωματοστατίνη αναστέλλει 

την χάλαση της σαλβουταμόλης (β 2 διεγέρτης) μέσω μιας GTP-ρυθμιστικής πρωτείνης 

που συνδέεται με την αδενυλική κυκλάση των β υποδοχέων και καταστέλλει την 

λειτουργικότητά τους (down regulation). 81 Τέλος, πιθανά μέσω της αύξησης της 

παραγωγής ακετυλοχολίνης στο Κ.Ν.Σ. αυξάνει την διάρκεια της φάσης REM του 

φυσιολογικού ύπνου. 82  

2.2.2. Επίδραση διαφόρων παραγόντων στο σύστημα της σωματοστατίνης. Τα 

γλυκοκορτικοειδή επηρεάζουν θετικά την μεταγραφή των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για 

την σύνθεση της σωματοστατίνης πιθανά μέσω επίδρασης στην πρωτεϊνική κινάση Α. 67 

Φαίνεται όμως ότι η δράση τους αυτή επιτυγχάνεται και μέσω της αύξησης της 

απαντητικότητας των β αδρενεργικών υποδοχέων στους φυσικούς διεγέρτες τους. 75 Το 

αδρενεργικό σύστημα φαίνεται ότι έχει επίσης σημαντική επίδραση στην μεταβολή του 

αριθμού των υποδοχέων της σωματοστατίνης στο Κ.Ν.Σ. Έτσι στον αρουραίο, η χρήση 
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ισοπροτερενόλης (β διεγέρτης) προκαλεί μείωση του αριθμού των υποδοχέων 

σωματοστατίνης χωρίς να μεταβάλλει την απαντητικότητά τους στη σωματοστατίνη, ενώ 

αντίθετα η χρήση προπρανολόλης (β αποκλειστής) όχι μόνο αποτρέπει την παραπάνω 

δράση αλλά αυξάνει το αριθμό των υποδοχέων. 68 H σωματοστατίνη αναστέλλει την 

υπέρταση που προκαλεί η κλονιδίνη (α 2 διεγέρτης) με κεντρικό μηχανισμό 

υποσημαίνοντας άλλη μια αλληλεπίδραση 72 ενώ η κλονιδίνη μπορεί να αναστείλει την 

έκλυση σωματοστατίνης από τον υποθάλαμο των αρουραίων. 74 Πολύ στενή ανατομικά 

φαίνεται ότι είναι και η σχέση των υποδοχέων της σωματοστατίνης και των μουσκαρινικών 

και νικοτινικών υποδοχέων του χοληνεργικού συστήματος 69 όμως μόνο η διέγερση των 

μουσκαρινικών υποδοχέων (και όχι των νικοτινικών) από την ακετυλοχολίνη μπορεί να 

αναστείλει την παραγωγή σωματοστατίνης. 71 Τόσο στον άνθρωπο όσο και στον αρουραίο, 

η διέγερση των NMDA (N-Methyl-D-Aspartase) υποδοχέων στο ραβδωτό σώμα και η 

υποξία αυξάνουν την παραγωγή σωματοστατίνης70. Σε κυτταρικό επίπεδο, η ουσία 

Dalargin (D-Ala 2, Leu 5, Arg 6-enkephalin), που είναι πεπτίδιο με δράση οπιοειδούς, 

αυξάνει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του c-GMP και ελαττώνει την συγκέντρωση 

σωματοστατίνης στον καρδιακό μυ ασκώντας σημαντική αντιαρρυθμική και αντιϊσχαιμική 

δράση. 47 Παράλληλα μειώνει την ενδοκυττάρια συγκέντρωση του c-AMP υποδηλώνοντας 

συμπαθολυτική δράση.  

2.2.3. Επίδραση των αναισθητικών παραγόντων στην έκκριση της Σωματοστατίνης. Τα 

διάφορα αναισθητικά φάρμακα πιθανά έχουν επίδραση στην βασική και προκλητή έκκριση 

σωματοστατίνης. Τουλάχιστον στα πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι η αναισθησία με 

ουρεθάνη αυξάνει την έκκριση της σωματοστατίνης, η αναισθησία με θειοπεντάλη την 

διαταράσσει ενώ η αναισθησία με κεταμίνη δεν φαίνεται να επηρεάζει την έκκριση της 

σωματοστατίνης. 74  

 

2.3. Δράσεις σε άλλα όργανα και συστήματα 

2.3.1. Επίδραση στο περιφερικό νευρικό σύστημα και τους νευροενδοκρινικούς ιστούς. 

Στην περιφέρεια, ανευρίσκονται υποδοχείς της σωματοστατίνης σε σωμάτια της ηπατικής 

φλέβας του αρουραίου, τα οποία διεγειρόμενα από σωματοστατίνη αυξάνουν τον τόνο του 

κεντρομόλου τμήματος του πνευμονογαστρικού νεύρου, ειδοποιώντας έτσι το Κ.Ν.Σ. για 

πιθανές μεταβολές της φυσιολογίας των περιφερικών οργάνων. 54 Ακόμη, η ενστάλαξη 
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σωματοστατίνης στις ζώνες ΙΙΙ και ΙV του ραχιαίου πυρήνα του τριδύμου της γάτας 

αυξάνει την αιματική ροή και την έκκριση κατεχολαμινών από τα επινεφρίδια 55 ενώ στον 

άνθρωπο αποδείχθηκε παραγωγή σωματοστατίνης από τα φαιοχρωμοκυτώματα. 64 Σε 

παρασκευάσματα συμπαθητικών νευρώνων νεοσσού όρνιθας αποδείχθηκε η παρουσία 

υποδοχέων SSTR1 της σωματοστατίνης που ελέγχουν την έκκριση της νορεπινεφρίνης 

δρώντας στους διαύλους ασβεστίου και αναστέλλονται από τους α 2 αδρενεργικούς 

αγωνιστές. Τα παραπάνω δεδομένα υποδηλώνουν πιθανά κοινές οδούς και μηχανισμούς 

ελέγχου της συμπαθητικής εκροής. 56  

2.3.2. Επίδραση στο αγγειακό δίκτυο της περιφέρειας. Η σωματοστατίνη προκαλεί σύσπαση 

των φλεβικών αγγείων με δράση μέσω των SSTR2 υποδοχέων, ενεργοποιώντας τους 

διαύλους ασβεστίου τύπου L. 51 Η δράση της αυτή δεν επηρεάζεται από ουσίες όπως η 

φαιντολαμίνη ή η ινδομεθακίνη αλλά περιορίζεται από την σταδιακή μείωση του 

εξωκυττάριου ασβεστίου ή την χρήση αναστολέων των διαύλων ασβεστίου όπως η 

βεραπαμίλη ή η νιφεδιπίνη. Η σύσπαση της πνευμονικής αρτηρίας από την ακετυλοχολίνη, 

τους α αδρενεργικούς και τους σεροτονινεργικούς υποδοχείς απαιτεί την είσοδο 

εξωκυττάριου ασβεστίου. 73  Και άλλα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι η 

σωματοστατίνη στα αστροκύτταρα μπορεί να αυξήσει την ενδοκυττάρια είσοδο του 

ασβεστίου μέσω των διαύλων ασβεστίου που ελέγχονται από την φωσφορική ινοσιτόλη 76 

ή να την μειώσει μέσω των διαύλων ασβεστίου τύπου Ν των συμπαθητικών νευρώνων που 

φαίνεται να ελέγχονται από την πρωτεϊνική κινάση C. 77 Σε παρασκευάσματα βασικής 

αρτηρίας σκύλου η σωματοστατίνη προκαλεί δοσοεξαρτώμενη παροδική σύσπαση του 

αγγείου, η οποία γίνεται με ενεργοποίηση ειδικών υποδοχέων της σωματοστατίνης 

(διαφορετικών από τους υπολοίπους γνωστούς) 79 που επάγουν τη συνθετάση της 

θρομβοξάνης Α2 και έτσι ο τελικός αγγειοσυσπαστικός παράγοντας είναι η θρομβοξάνη 

Α2. Αντίθετα στα παρασκευάσματα ανθρώπινων στεφανιαίων αρτηριών που υπέστησαν 

σύσπαση με διάλυμα καλίου, η σωματοστατίνη προκάλεσε δοσοεξαρτώμενη χάλαση. 83  

2.3.3. Επίδραση στη νεφρική λειτουργία. Αποδεικνύεται ότι η σωματοστατίνη παράγεται 

στους ανθρώπινους νεφρούς και ασκεί αυτοκρινή και παρακρινή δράση και εμπλέκεται 

στην σύνθεση των προσταγλανδινών στο σπείραμα, την σύσπαση των μεσαγγειακών 

κυττάρων και την αποβολή του φωσφόρου, του νερού και του νατρίου. 62  
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ΣΑΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗ. 

 

3. Γενική φαρμακολογία. 

3.1. Χημική προέλευση και παρασκευή. Η Σαντοστατίνη (σχήμα Α3) είναι συνθετικό 

οκταπεπτίδιο, ανάλογο της σωματοστατίνης που παρασκευάστηκε με σκοπό την επίτευξη 

των παρακάτω στόχων: 

1. Δραστικότητα ίση ή μεγαλύτερη της μητρικής ένωσης 

2. Μεταβολική σταθερότητα 

3. Μεγαλύτερη διάρκεια δράσης 

4. Εκλεκτικότερη καταστολή της αυξητικής ορμόνης έναντι της ινσουλίνης 

5. Ελαττωμένο μοριακό βάρος - απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή σύνθεση 

Έτσι στα τέλη της δεκαετίας του 70 (1979) έγινε η σύνθεση του οκταπεπτιδίου SMS 201-

995 που ονομάστηκε σαντοστατίνη. Στο σχήμα Α3 παρουσιάζεται το μόριο της 

σαντοστατίνης. Η σκιερή επιφάνεια (αλληλουχία αμινοξέων phe-D-trp-lys-thr στο δεξιό 

τμήμα του μορίου) είναι η φαρμακολογικά δραστική επιφάνεια και παρατηρεί κανείς ότι 

είναι ίδια με την αντίστοιχη ομάδα αμινοξέων της φυσικής σωματοστατίνης.  

3.2. Φαρμακοκινητικά και φαρμακοδυναμικά στοιχεία. Η είσοδος  της  σαντοστατίνης  στο  

 

 

 

 

 

 

 

 

τικότητά της. Οφείλεται κυρίως σε φαρμακοκινητικούς λόγους και συγκεκριμένα στην 

σημαντικά μικρότερη κάθαρσή της στο πλάσμα. Έτσι παρ’ ότι απαιτείται συγκέντρωση 

σαντοστατίνης στο πλάσμα της τάξεως των 270-550 pg/ml για να επιτευχθεί 70-80% 

αναστολή της έκκρισης αυξητικής ορμόνης από την υπόφυση (έναντι συγκέντρωσης 150-

465 pg/ml για την σωματοστατίνη), το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται με πολύ μικρότερη 

δόση σε σχέση με την φυσική σωματοστατίνη. Η κάθαρση της σαντοστατίνης στον 
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Σχήμα Α3: Αλληλουχία των αμινοξέων της     
σαντοστατίνης 

κύτταρο γίνεται σε σημαντικό ποσοστό με 

ενεργητική μεταφορά με ειδικό φορέα δια 

μέσου των μεσοκυττάριων διαστημάτων. 
104 Η μεγαλύτερη in vivo δραστικότητά 

της σε σχέση με την φυσική 

σωματοστατίνη δεν μπορεί όμως να 

αποδοθεί   μόνο   στην   μεγαλύτερη 

συγγένειά  της  με  τους  υποδοχείς ή στην 
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άνθρωπο είναι περίπου 200 ml/min (για την σωματοστατίνη είναι 3000 ml/min) και ο 

όγκος κατανομής 6 λίτρα. Η ημιπερίοδος ζωής στο πλάσμα είναι 41-58 λεπτά για την 

ενδοφλέβια χορήγηση και 113 λεπτά για την υποδόρια χορήγηση του φαρμάκου. 7  Μετά 

από υποδόρια χορήγηση η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα παρατηρείται σε 30 λεπτά 

ενώ μετά από ενδοφλέβια έγχυση μέσα σε 1 λεπτό. Συνδέεται κατά 65% με τις πρωτείνες 

του πλάσματος και μετά από υποδόρια χορήγηση το 32% της δόσης αποβάλλεται 

αναλλοίωτο στα ούρα. 105  

3.2. Σύνδεση με τους υποδοχείς της σωματοστατίνης. Η σαντοστατίνη συνδέεται με τους 

ίδιους υποδοχείς που συνδέεται και η σωματοστατίνη αλλά με διαφορετική συγγένεια. Η 

συγγένεια της σαντοστατίνης με τους υποδοχείς της διαφέρει από είδος σε είδος και από 

ιστό σε ιστό. Αυτό αποδεικνύεται και από την μεγάλη διαφορά στην αλληλουχία των 

αμινοξέων που εμφανίζονται στα διαφορά είδη. Για παράδειγμα η αλληλουχία των 

αμινοξέων στον SSTR5 εμφανίζει ομοιότητα μεταξύ του ανθρώπινου και εκείνου του 

αρουραίου από 8,5% μέχρι και 75%. 85, 86 Η σαντοστατίνη εμφανίζει μεγαλύτερη συγγένεια 

με τους υποδοχείς SSTR2 και SSTR5  σε σχέση με την φυσική σωματοστατίνη, μέτρια 

συγγένεια με τους SSTR3 και δεν συνδέεται με τους υποδοχείς SSTR1 και SSTR4 6. Ο 

υποδοχέας SSTR5 στον άνθρωπο βρέθηκε στην υπόφυση, την καρδιά,  το λεπτό έντερο, τα 

επινεφρίδια, την παρεγκεφαλίδα, τους σκελετικούς μυς και τον πλακούντα. Ο υποδοχέας 

SSTR2 έχει την μεγαλύτερη  χημική  συγγένεια  με  την  σαντοστατίνη  και εντοπίζεται σε 

πολλούς φυσιολογικούς ιστούς και ενδοκρινικούς όγκους. 87 Έτσι φαίνεται ότι μπορεί 

κανείς να διαχωρίσει τους υποδοχείς σε δύο μεγάλες κατηγορίες: την κατηγορία 1 (SRIF 1) 

που έχουν μεγάλη χημική συγγένεια με την σαντοστατίνη και περιλαμβάνει τους υποδοχείς 

SSTR2,3,5 και την κατηγορία 2 (SRIF 2) που έχoυν μεγαλύτερη συγγένεια με την φυσική 

σωματοστατίνη παρά με την σαντοστατίνη και περιλαμβάνει τους υποδοχείς SSTR1,4. 90 

Όμως βρέθηκε ότι η σαντοστατίνη συνδέεται με τους υποδοχείς SSTR1 του ανθρώπινου 

νευροβλαστώματος με πολύ ικανοποιητική IC50 (*) για την ενδοκυττάρια συγκέντρωση 

ασβεστίου. 88  

 

 

                                                           
(*) IC50 = 50% of Inhibiting Concentration - συγκέντρωση του φαρμάκου που επιτυγχάνει αναστολή στο 50% 
των περιπτώσεων 
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4.  Δράσεις της Σαντοστατίνης στους φυσιολογικούς και παθολογικούς ιστούς. 

Η σαντοστατίνη, εκτός των ενδοκρινικών, εξωκρινικών και παρακρινικών δράσεων της 

φυσικής σωματοστατίνης, τις οποίες ασκεί σε διαφορετικό βαθμό (άλλοτε ισχυρότερο και 

άλλοτε ασθενέστερο), εμφανίζει και τις παρακάτω κλινικά ενδιαφέρουσες δράσεις. 

4.1. Αντινεοπλασματική δράση. Η αντινεοπλασματική δράση της σαντοστατίνης πιθανά 

οφείλεται σε συνδυασμούς των παρακάτω 7, 89 : 

1.  Άμεση αντινεοπλασματική δράση που οφείλεται σε ειδική δράση στους υποδοχείς της 

φυσικής σωματοστατίνης 

2.  Έμμεση δράση με τροποποίηση της λειτουργίας άλλων ορμονικών υποδοχέων 

3.  Αναστολή της έκκρισης των γαστρεντερικών ορμονών που θεωρούνται σημαντικές  για 

την ανάπτυξη των νεοπλασμάτων (γαστρίνη, σεκρετίνη, χολοκυστοκινίνη, ινσουλίνη) 

4.  Αναστολή της έκκρισης αυξητικής ορμόνης, της προλακτίνης και άλλων αυξητικών 

παραγόντων (επιδερμικός αυξητικός παράγοντας - EGF, σωματομεδίνη C - IGF-1, IGF-2, 

PDGF, TGF-a, TGF-b, bombesin, FGF) 

5.  Αύξηση της λειτουργικότητας των NKC (natural killer cells) 

6. Σύνδεση των υποδοχέων της με την φωσφατάση της τυροσίνης, που εμπλέκεται σε 

αντιμιτωτικούς μηχανισμούς 

7. Αναστολή του κεντροσωμιακού μηχανισμού (σημαντικό βήμα του νεοπλασματικού 

σχηματισμού) πιθανά με την μείωση της εισόδου του ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα και 

τον πυρήνα. 

4.2. Αντιφλεγμονώδης δράση. Η σαντοστατίνη διαθέτει και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Σε 

in vivo μοντέλα φλεγμονής, αποδείχθηκε ότι μειώνει το όγκο του εξιδρώματος και την 

περιεκτικότητά του σε λευκοκύτταρα και αναστέλλει σημαντικά την παραγωγή TNFa, 

ουσίας Ρ και CRH (corticotropin releasing hormone). 103  

4.3. Αναλγητική δράση. Η αναλγητική δράση της σωματοστατίνης και των οκταπεπτιδίων 

αναλόγων της πιθανότατα οφείλονται στους υποδοχείς σωματοστατίνης που εντοπίστηκαν 

στα πλάγια και οπίσθια κέρατα του νωτιαίου μυελού. 91, 95  Εκεί η διέγερσή τους από την 

σωματοστατίνη αναστέλλει την απελευθέρωση των διεγερτικών πεπτιδίων (ουσία Ρ) και 

των διεγερτικών αμινοξέων (γλουταμικό και ασπαρτικό οξύ) που είναι γνωστό ότι 

συμμετέχουν ουσιαστικά στην αγωγή των αλγογόνων ερεθισμάτων από το σημείο αυτό 

προς την αντίθετη πλευρά του νωτιαίου μυελού (χιασμός των αισθητικών ινών) και τα 
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ανώτερα κέντρα του Κ.Ν.Σ. Άλλωστε σε αυτό το σημείο με την ίδια διαδικασία ασκείται 

και η αναλγητική δράση των αποκλειστών των NMDA υποδοχέων (κεταμίνη). 102 Σε 

πειραματικά παρασκευάσματα η σωματοστατίνη και τα ανάλογά της φαίνεται να αυξάνουν 

την έκκριση των ενδογενών οπιοειδών (β ενδορφίνη) από τα λεμφοκύτταρα  των 

λεμφαδένων 92 τα οποία με την σειρά τους ασκούν τη δράση τους ανεξάρτητα από τους μ 

και δ υποδοχείς των οπιοειδών. 93 Νεότερες μελέτες δείχνουν ότι διάφορα ανάλογα της 

σωματοστατίνης ασκούν ταυτόχρονα αγωνιστική δράση στους δ υποδοχείς των οπιοειδών 

και ανταγωνιστική δράση στους μ υποδοχείς, γι’ αυτό και στερούνται των κλασσικών 

ανεπιθύμητων ενεργειών των οπιοειδών. 96 Αυτές συμφωνούν με παλαιότερες 

παρατηρήσεις ότι η αναλγησία που προσφέρουν τα ανάλογα της σωματοστατίνης 

αναστρέφεται με τον κλασσικό αναστολέα των υποδοχέων των οπιοειδών, την ναλοξόνη. 97 

Συγκριτικά, η σαντοστατίνη μπορεί να έχει μέχρι και 400 φορές ισχυρότερη αναλγητική 

δράση από την φυσική σωματοστατίνη, τουλάχιστον στα πειραματικά μοντέλα. 106  
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5. Προηγηθείσες κλινικές μελέτες των επιπτώσεων της Σωματοστατίνης και 

Σαντοστατίνης στο κυκλοφορικό σύστημα των ανθρώπων. 

Η αρνητική ινότροπη δράση των αναλόγων της σαντοστατίνης σε έγχυση (χωρίς εφ’ άπαξ 

δόση) στο επίπεδο του κολπικού μυοκαρδίου, η θετική ινότροπη στο κοιλιακό μυοκάρδιο 

και η επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού, δεν επιβεβαιώθηκαν σε υγιείς ενήλικες με 

ραδιοισοτοπική κοιλιογραφία. 99 Η μακρόχρονη θεραπεία με σαντοστατίνη μεγαλακρικών 

ασθενών (με σκοπό την μείωση της έκκρισης της αυξητικής ορμόνης) που δεν είχαν 

αναπτύξει πλήρες σύνδρομο καρδιομυοπάθειας αποδείχθηκε με Μ-mode, δυσδιάστατο και 

Doppler υπερηχοκαρδιογράφημα ότι μπορεί να αναστρέψει την υπερτροφία του 

μεσοκοιλιακού διαφράγματος και να αυξήσει την ροή δια μέσου της μιτροειδούς βαλβίδας 

στην αρχική φάση της διαστολικής περιόδου. 100 Η σαντοστατίνη όμως στην μακροχρόνια 

χορήγηση πιθανώς έχει και ανεπιθύμητες επιδράσεις. Έτσι αναφέρθηκε ότι ένας ασθενής 

με μεγαλακρία που έπασχε από διατατική μυοκαρδιοπάθεια εμφάνισε σημαντική 

επιδείνωση της καρδιακής λειτουργίας με μείωση του ισοτοπικά προσδιοριζόμενου 

κλάσματος εξώθησης από 15% σε 6%, μείωση της υπερηχοκαρδιογραφικά υπολογιζόμενης 

καρδιακής παροχής από 4 σε 3 l/min και σημαντική δύσπνοια σε κάθε προσπάθεια έναρξης 

αγωγής με σαντοστατίνη παρά την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη μείωση των επιπέδων της 

αυξητικής ορμόνης στο πλάσμα και την ακτινολογικά απεικονιζόμενη ρίκνωση του όγκου 

της υπόφυσης. 98 Το φαινόμενο αποδόθηκε στην εξάλειψη της ινότροπης δράσης που 

προσφέρει η αυξητική ορμόνη και σε αύξηση των περιφερικών αντιστάσεων από την 

σαντοστατίνη.  

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν και από την μελέτη της επίδρασης της σαντοστατίνης στη 

σπλαχνική και συστηματική αιμοδυναμική εικόνα ασθενών με ιδιοπαθή ή διαβητική 

δυσλειτουργία του αυτόνομου νευρικού συστήματος. 101 Αντικειμενικός σκοπός ήταν ο 

έλεγχος της πιθανής αποτελεσματικότητας της σαντοστατίνης στην αντιμετώπιση της 

υπότασης μετά από γεύμα (postprandial hypotension) που αποδίδεται: α) στην μεγάλη 

αύξηση της σπλαχνικής αιματικής ροής σε βάρος της συστηματικής κυκλοφορίας χωρίς 

ικανοποιητική αντιρρόπηση από το συμπαθητικό σύστημα, β) σε μη ικανοποιητική αύξηση 

της καρδιακής παροχής μετά το γεύμα, γ) σε διαταραχή των αντανακλαστικών των 

τασεουποδοχέων, δ) μη αντιρροπούμενη αγγειοδιαστολή από την εκλυόμενη σε μεγάλες 

ποσότητες ινσουλίνη, ε) διαταραχή στην περιφερική αγγειοσύσπαση και πιθανά 
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δυσανάλογη  έκκριση άλλων αγγειοδιασταλτικών γαστρεντερικών ορμονών. 101 Έτσι η 

σαντοστατίνη αποδείχθηκε ότι μειώνει στατιστικά σημαντικά την σπλαχνική αιματική ροή 

(από 850 ± 77 ml/min σε 664 ± 48 ml/min), αυξάνει την μέση αρτηριακή πίεση (από 97 ± 6 

mmHg σε 115 ± 3 mmHg) και τις αντιστάσεις της σπλαχνικής κυκλοφορίας (από 0,118 ± 

0,012 σε 0,180 ± 0,018 mmHg/ml/min). Αντίστοιχα αυξήθηκαν στατιστικά σημαντικά και 

οι περιφερικές αντιστάσεις, όπως μετρούνται στην αντίσταση των αγγείων του αντιβραχίου 

(από 19,1 ± 1 σε 27,2 ± 3,8 mmHg/ml/min) και η καρδιακή παροχή (από 4,4 ± 0,4 l/min σε 

5 ± 0,5 l/min). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

 

Μέχρι σήμερα η επίδραση της σωματοστατίνης και της σαντοστατίνης στο κυκλοφορικό 

σύστημα έχει μελετηθεί είτε σε φυσιολογικά άτομα - εθελοντές, είτε σε ασθενείς με 

σημαντικά διαταραγμένη φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος όπως π.χ. σε 

κιρρωτικούς ασθενείς. Οι μετρήσεις αυτές συνήθως γίνονταν σε χρονικά διαστήματα 

μεγαλύτερα των 5-10 λεπτών και τα αποτελέσματα είχαν συσχετιστεί με τα επίπεδα των 

κατεχολαμινών στο αίμα. Επιπλέον, οι αναφορές στις πιθανές επιδράσεις των παραγόντων 

αυτών στο αναπνευστικό σύστημα είναι σπάνιες και όχι συστηματικές. Οι καρκινοπαθείς 

ασθενείς που συχνά αποτελούν ομάδα λήψης της σωματοστατίνης και των συνθετικών 

αναλόγων της δεν έχουν μελετηθεί ξεχωριστά και διεξοδικά, ιδιαίτερα μετά από την 

ενδοφλέβια χρήση των παραγόντων αυτών. Στο μεταξύ εμφανίστηκαν και πιστοποιήθηκαν 

κλινικά, νεότερες μέθοδοι διερεύνησης της ισορροπίας του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος, όπως είναι η φασματική ανάλυση της μεταβλητότητας του καρδιακού 

ρυθμού. Σκοπός της παρούσας κλινικής και εν μέρει εργαστηριακής, προοπτικής, τυφλής, 

ελεγχόμενης με placebo μελέτης είναι: 

1. η διερεύνηση, σε επίπεδο κλινικών παρατηρήσεων και μετρήσεων, των ταχέων μεταβολών 

του κυκλοφορικού συστήματος που προκύπτουν μετά από την χορήγηση σωματοστατίνης 

ή σαντοστατίνης σε καρκινοπαθείς ασθενείς, ώστε να διαπιστωθούν πιθανά κλινικά 

επικίνδυνες αποκλίσεις της φυσιολογίας τους με την έναρξη της θεραπείας με τους 

παραπάνω παράγοντες, 

2. η επανάληψη των παραπάνω μετρήσεων τόσο σε συνθήκες γενικής αναισθησίας όσο και 

στις συνθήκες της άμεσης μετεγχειρητικής περιόδου, ώστε να διερευνηθούν πιθανές 

διαφορές στην απάντηση του οργανισμού στις δύο αυτές καταστάσεις, 

3. η εργαστηριακή, εκ των υστέρων μελέτη των επιδράσεων της σωματοστατίνης και της 

σαντοστατίνης στα χαρακτηριστικά του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και στην 

μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού που αποβλέπει στην σύνδεση της βασικής έρευνας 

με την κλινική πραγματικότητα, 

4. η διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στην αναπνευστική λειτουργία των μετεγχειρητικών 

ασθενών, όπου η αλληλεπίδραση κυκλοφορικού και αναπνευστικού συστήματος είναι ίσως 

στενότερη από οποιαδήποτε άλλη κλινική κατάσταση, 
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5. Τέλος επιχειρήθηκε η επανάληψη των μετρήσεων με τα ίδια σχήματα σωματοστατίνης και 

σαντοστατίνης αφού είχε προηγηθεί η χορήγηση κλονιδίνης, ενός παράγοντα που 

εμφανίζει πολλαπλή αλληλεπίδραση τόσο με τους κεντρικούς μηχανισμούς δράσης αυτών 

των παραγόντων όσο και με τους περιφερικούς ιστούς - στόχους με σκοπό την διαπίστωση 

της ισχύος των αποτελεσμάτων και σε περιβάλλον ομόρροπων ή αντίρροπων τάσεων των 

ρυθμιστικών μηχανισμών του κυκλοφορικού συστήματος. 
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναπτυχθούν αρχικά μερικά στοιχεία για το σχεδιασμό του 

πρωτοκόλλου που θεωρούνται απαραίτητα για την κατανόηση της δομής των μελετών. Στην 

συνέχεια θα αναφερθούν τα κριτήρια εισαγωγής των ασθενών στις μελέτες που ακολουθούν. 

Έπειτα, θα γίνει περιγραφή των πιλοτικών μελετών που είχαν σκοπό τον προσδιορισμό του 

μεγέθους του δείγματος, την εκτίμηση της δυνατότητας να εφαρμοστεί κλινικά το 

πρωτόκολλο που είχε σχεδιαστεί, να προσδιοριστούν πιθανοί περιοριστικοί παράγοντες και να 

γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να είναι πάντα εφαρμόσιμο χωρίς παρεκκλίσεις 

και θα δοθούν στοιχεία της κοινής στατιστικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων όλων των 

μελετών. Τέλος, αναφέρονται τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης πιθανά σημαντικών αποκλίσεων 

της φυσιολογίας των ασθενών σαν αποτέλεσμα των διενεργούμενων φαρμακολογικών 

παρεμβάσεων.  

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Λόγω της πολλαπλότητας των στόχων των μελετών μας, η εκτέλεση τους βασίστηκε σε 

πρωτόκολλο με κλιμακωτή διάταξη. Έτσι οι διάφορες δοκιμασίες δεν αφορούσαν όλους τους 

ασθενείς της μελέτης. Οι ομάδες ασθενών που έλαβαν τα προκαθορισμένα σχήματα κατά την 

διάρκεια της αναισθησίας είναι διαφορετικές από εκείνες που μελετήθηκαν κατά την 

μετεγχειρητική περίοδο. Επίσης, κατά την διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου, οι 

μετρήσεις των αναπνευστικών παραμέτρων και των δεικτών μεταφοράς και κατανάλωσης 

οξυγόνου έγιναν σε διαφορετικούς ασθενείς από εκείνους στους οποίους μετρήθηκαν οι λεπτό 

προς λεπτό μεταβολές της καρδιακής συχνότητας και των πιέσεων της συστηματικής και 

πνευμονικής κυκλοφορίας. Πολλοί είναι οι παράγοντες που δεν επέτρεπαν την επανάληψη 

των μετρήσεων σε όλους τους ασθενείς: π.χ. μετά από χορήγηση σαντοστατίνης σε ασθενείς 

κατά την διάρκεια αναισθησίας δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί η χορήγησή της στους 

ίδιους ασθενείς και στην μετεγχειρητική περίοδο καθώς η ημιπερίοδος ζωής της 

         44



σαντοστατίνης στο πλάσμα είναι παρατεταμένη και πιθανά θα επηρέαζε το αποτέλεσμα. 

Ακόμη η συνολική αθροιστική δόση θα ξεπερνούσε εκείνες που θεωρούνται βέλτιστες για 

κάθε ασθενή. Επίσης τεχνικοί λόγοι δεν επέτρεπαν την λήψη ηλεκτροκαρδιογραφικών 

καταγραφών κατά την διάρκεια της αναισθησίας, αφού συχνά η δεσμευμένη για αποστείρωση 

περιοχή γύρω από το χειρουργικό πεδίο είναι μεγάλη και δεν επιτρέπει την τοποθέτηση των 

ηλεκτροδίων του καρδιοσκοπίου σε τυπικές τουλάχιστον θέσεις, συγκρίσιμες με εκείνες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την μετεγχειρητική περίοδο στην μονάδα αυξημένης 

φροντίδας. Επιπρόσθετα κατά την μετεγχειρητική περίοδο δεν είναι κλινικά χρήσιμη η 

ανάλυση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού σε πολύ στενά χρονικά διαστήματα (2 

λεπτά) καθώς η επίδραση των εξωτερικών ερεθισμάτων προκαλεί μεταβολές ίσως πολύ 

περισσότερο κυμαινόμενες από εκείνες που μετρήθηκαν κατά την διάρκεια της αναισθησίας. 

Τέλος η χορήγηση κλονιδίνης π.χ. πριν από το προκαθορισμένο σχήμα της σωματοστατίνης 

είναι προφανές ότι αποκλείει αυτούς τους ασθενείς από την επανάληψη των μετρήσεων σε 

επακόλουθο σχήμα σαντοστατίνης ή και το αντίστροφο. Έτσι το κλινικό μέρος του 

πρωτοκόλλου αποτελείται από τις παρακάτω μελέτες: 
 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Μελέτη 1: Μεταβολές των παραμέτρων του κυκλοφορικού συστήματος μετά από 

ενδοφλέβια χορήγηση Σωματοστατίνης κατά την διάρκεια της αναισθησίας  

Μελέτη 2: Μεταβολές των παραμέτρων του κυκλοφορικού συστήματος μετά από 

ενδοφλέβια χορήγηση Σαντοστατίνης κατά την διάρκεια της αναισθησίας  

Μελέτη 3: Η επίδραση της ενδοφλέβια χορήγησης Σαντοστατίνης στην μεταβλητότητα 

του καρδιακού ρυθμού κατά την διάρκεια της αναισθησίας 

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Μελέτη 4: Μεταβολές των δεικτών του κυκλοφορικού συστήματος μετά από ενδοφλέβια 

χορήγηση Σωματοστατίνης  σε καρκινοπαθείς ασθενείς κατά την άμεση 

μετεγχειρητική περίοδο. 

Μελέτη 5: Μεταβολές των δεικτών του κυκλοφορικού συστήματος μετά από ενδοφλέβια 

χορήγηση Σαντοστατίνης  σε καρκινοπαθείς ασθενείς κατά την άμεση 

μετεγχειρητική περίοδο. 
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Μελέτη 6: Μεταβολή των αερίων του αρτηριακού και του μικτού φλεβικού αίματος μετά 

από ενδοφλέβια χορήγηση Σωματοστατίνης  ή Σαντοστατίνης σε 

καρκινοπαθείς ασθενείς κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. 

Μελέτη 7: Μεταβολές των δεικτών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος μετά από ενδοφλέβια 

έγχυση Σωματοστατίνης  σε καρκινοπαθείς ασθενείς κατά την άμεση 

μετεγχειρητική περίοδο. 

 

ΣΥΝΟΔΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

Μελέτη 8: Μεταβολές των δεικτών του κυκλοφορικού συστήματος από την ενδοφλέβια 

χορήγηση σωματοστατίνης  ή σαντοστατίνης  μετά από προχορήγηση 

κλονιδίνης σε καρκινοπαθείς ασθενείς κατά την άμεση μετεγχειρητική 

περίοδο. 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. 

Απαραίτητα κριτήρια εισαγωγής σε όλες τις κύριες μελέτες ήταν: 

• Να είναι ηλικίας 18-60 ετών και μέσου σωματικού βάρους που δεν υπερβαίνει το 20% του 

ιδανικού βάρους σώματος 

• Να έχουν καλή φυσική κατάσταση (κατηγορία ΑSA I - II) 

• Να μην είναι καπνιστές (τουλάχιστον την τελευταία διετία), πότες (εκτός από κοινωνική 

χρήση) και να μην κάνουν χρήση ουσιών που προκαλούν εξάρτηση 

• Να είναι ήδη προγραμματισμένο ότι θα λάβουν σωματοστατίνη ή τα παράγωγά της στα 

πλαίσια της περαιτέρω αντινεοπλασματικής θεραπεία τους 

• Nα μην πάσχουν από νόσους του καρδιαγγειακού συστήματος (καρδιακή ανεπάρκεια, 

υπέρταση, στεφανιαία νόσο) και να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική φαρμακευτική 

αγωγή 

• Να μην πάσχουν από νόσους του αναπνευστικού συστήματος (είτε οξείες π.χ. πνευμονία, 

είτε χρόνιες π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) και να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε 

σχετική φαρμακευτική αγωγή 
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• Να μην πάσχουν από άλλες συστηματικές νόσους που μπορεί να επηρεάσουν το 

καρδιαγγειακό σύστημα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, νευροπάθειες) ή το αναπνευστικό 

σύστημα (π.χ. μυοπάθεια) ή την φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική συμπεριφορά 

των διαφόρων παραγόντων (ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια) 

• Να μην λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με αντιντοπαμινεργικούς παράγοντες (π.χ. 

μετοκλοπραμίδη), αναστολείς των υποδοχέων της 5-υδροξυτριπταμίνης (οντασετρόνη, 

τροπισετρόνη κ.λ.π.), κορτικοειδή, αναστολείς των διαύλων ασβεστίου καθώς και 

οποιαδήποτε ουσία με τοπική ή γενική αγγειοδιασταλτική ή αγγειοσυσπαστική δράση  

• Να μην έχουν λάβει προηγουμένως σωματοστατίνη ή τα παράγωγά της είτε σε εφ’ άπαξ 

χορηγήσεις είτε σε συνεχή έγχυση στην παρούσα ή προηγούμενη νοσηλεία τους 

• Να έχουν συγκατατεθεί, μετά από ενημέρωση, για την συμμετοχή τους στην μελέτη 

• Να έχουν διατηρήσει φυσιολογικό ενδαγγειακό όγκο αίματος και φυσιολογική 

λειτουργικότητα της καρδιάς κατά την διάρκεια της αναισθησίας και επέμβασης και να μην 

έχουν λάβει μέχρι την στιγμή έναρξης της μελέτης, μεγάλους όγκους υγρών ή παραγόντων 

αίματος καθώς και να μην έχουν λάβει την οποιαδήποτε αγγειοδιασταλτική ή 

αγγειοσυσπαστική ουσία είτε σε εφ΄άπαξ είτε σε συνεχή έγχυση. 

• Ομοίως να μην έχουν υποθερμία ούτε και αυξημένη κεντρική θερμοκρασία σώματος πάνω 

από 38οC τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά. 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. 

Πριν την έναρξη των κύριων μελετών, έγινε προσπάθεια να προσδιοριστεί το μέγεθος του 

δείγματος που θα ήταν ικανό να καταδείξει την στατιστική σημαντικότητα των πιθανών 

μεταβολών από την χορήγηση των υπό μελέτη παραγόντων. Χρησιμοποιώντας το ίδιο 

ακριβώς πρωτόκολλο που επρόκειτο να εφαρμοστεί στις κύριες μελέτες διενεργήθηκε 

πιλοτική μελέτη σε 10 ασθενείς κατά την διεγχειρητική περίοδο και σε άλλους 10 κατά την 

μετεγχειρητική περίοδο. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην 

μελέτη και ελέγχθηκαν αρχικά σαν ομάδα ελέγχου με την δοκιμασία του φυσιολογικού ορού 

και στην συνέχεια με την δοκιμασία της Σωματοστατίνης σε εφ΄άπαξ μόνο χορήγηση. Για το 

προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της 

ανάλυσης ισχύος (Power Analysis)17, 18.  
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Από τις πιλοτικές μελέτες προέκυψαν οι παρακάτω πίνακες μέσων τιμών και σταθερών 

αποκλίσεων που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του μεγέθους του δείγματος. 

 

Πίνακας Γ1. Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης σε 10 ασθενείς κατά την διεγχειρητική περίοδο 
 

 

Παράμετρος 

 

 

Μέση τιμή στην 

Ομάδα Ελέγχου 

 

Μέση τιμή στην 

Ομάδα 

Σωματοστατίνης 

 

Μέση τιμή σταθερής 

απόκλισης και στις 

δύο ομάδες 

HR 75 bpm 60 bpm 16  

SAP 122 mmHg 143 mmHg 21 

DAP 65 mmHg 78 mmHg 12 

CVP 10 mmHg 14 mmHg 3 

 

Πίνακας Γ2. Αποτελέσματα πιλοτικής μελέτης σε 10 ασθενείς κατά την μετεγχειρητική 

περίοδο 
 

 

Παράμετρος 

 

 

Μέση τιμή στην 

Ομάδα Ελέγχου 

 

Μέση τιμή στην 

Ομάδα 

Σωματοστατίνης 

 

Μέση τιμή σταθερής 

απόκλισης και στις δύο 

ομάδες 

HR 85 msec 70 msec 17 

διάστημα RR 894 msec 1046 msec 230 

SAP 122 mmHg 143 mmHg 21 

DAP 65 mmHg 78 mmHg 12 

SPAP 28 mmHg 37 mmHg 6 

DPAP 9 mmHg 15 mmHg 3 

CVP 4 mmHg 8 mmHg 2 
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Η εξίσωση υπολογισμού του μεγέθους του δείγματος ανά ομάδα είναι ο ακόλουθος: 

(z1-ασο + z1-βσ1)2

n = ____________________________

           (μο-μ1)2 

όπου: σο και σ1 είναι οι σταθερές αποκλίσεις (SD) των δύο δειγμάτων, μο και μ1 είναι οι μέσες 

τιμές της υπό μελέτη παραμέτρου στα δύο δείγματα, και  z1-α, = 1,645 και   z1-β = 1,282. 

Με την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου υπολογίστηκε μέγεθος δείγματος για κάθε παράμετρο 

κατά την διεγχειρητική περίοδο ως εξής: 

Παράμετρος Μέγεθος δείγματος ανά ομάδα μελέτης 

HR 10 

SAP 9 

DAP 7 

CVP 10 

 

Με την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου υπολογίστηκε μέγεθος δείγματος για κάθε παράμετρο 

κατά την μετεγχειρητική περίοδο ως εξής: 

Παράμετρος Μέγεθος δείγματος ανά ομάδα μελέτης

HR 10 

διάστημα RR 20 

SAP 6 

DAP 10 

SPAP 4 

DPAP 2 

CVP 2 

 

Προέκυψε ότι το ελάχιστο μέγεθος δείγματος ανά ομάδα που θα μπορούσε να αναδείξει 

πιθανά στατιστικές διαφορές μεταξύ των ομάδων με p < 0,05 ήταν 10 ασθενείς ανά ομάδα, με 

εξαίρεση το διάστημα RR. Έτσι οι ομάδες που μελετήθηκαν αποτελούνταν από 10-15 

ασθενείς. Με δεδομένο ότι κάθε περαιτέρω αύξηση του μεγέθους του δείγματος δεν θα 

προσέφερε περισσότερη σημαντικότητα (παρά την αύξηση της ισχύος της στατιστικής 

ανάλυσης) και το γεγονός ότι το πρωτόκολλο ήταν αρκετά δύσκολο να εκτελεστεί ταυτόσημο 
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σε μεγάλο δείγμα ασθενών αλλά και τους περιορισμούς κόστους της μελέτης αποφασίστηκε 

να μην αυξηθεί το δείγμα περαιτέρω καθώς το συνολικό μέγεθός του  σε όλες τις μελέτες 

(Μελέτες 1-8) ήταν ήδη μεγάλο (Συνολικά χορηγήθηκαν είτε SMS είτε SDS είτε και οι δύο 

παράγοντες σε 75 ασθενείς). Για την εκτίμηση της αξίας της επιμήκυνσης του διαστήματος 

RR θεωρήθηκε ότι θα αρκούσε ακόμη και η περιγραφή ορισμένων σημαντικών 

βραδυαρρυθμιών που φάνηκε ότι δεν θα ήταν σπάνιες κατά την εκτέλεση της μελέτης. 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ Νο 8) 

Όλες οι παράμετροι που μελετήθηκαν αποτελούν φυσικές βιολογικές παραμέτρους του 

ανθρώπινου οργανισμού που είναι γνωστό ότι έχουν κανονική κατανομή στο πληθυσμό και 

αποτελούν παραμετρικά δεδομένα. Έτσι χρησιμοποιήθηκαν μόνο παραμετρικά test βασισμένα 

στις πραγματικές τιμές (απόλυτες και μέσες τιμές ανάλογα) των παραμέτρων χωρίς την χρήση 

μετασχηματισμών σε ποσοστιαίες μεταβολές, λογαριθμικές τιμές ή οποιαδήποτε άλλη μορφή. 

Μέσα σε κάθε ομάδα, οι μεταβολές των παραμέτρων σε σχέση με τον χρόνο ελέγχθηκαν με 

την δοκιμασία ανάλυσης της μεταβλητότητας επανειλημμένων μετρήσεων (Repeated - 

Measures Analysis of Variance ή Two Way ANOVA test). Λόγω των αναμενόμενων 

μεταβολών από την χρήση των υπό μελέτη παραγόντων θεωρήθηκε εκ των προτέρων ότι οι 

σειρές δεδομένων που αντιστοιχούν στις διαδοχικές χρονικές στιγμές της μελέτης δεν έχουν 

ίσες τιμές μεταβλητότητας (variance). Έτσι στο two way ANOVA χρησιμοποιήθηκε η 

τροποποίησή του για ανόμιες τιμές μεταβλητότητας (Two - Way ANOVA for Unequal 

Variances). 

Οι συγκρίσεις μεταξύ των διαφόρων χρονικών στιγμών στην ίδια ομάδα έγιναν με το student t 

test, με τροποποίηση κατά Bonferroni για να αποφευχθούν στατιστικά λάθη τύπου Ι.  

Οι συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων έγιναν με την δοκιμασία ανάλυσης της μεταβλητότητας 

(Analysis of Variance ή One Way ANOVA test). Λόγω πιθανών διαφορών στην 

μεταβλητότητα ανάμεσα στις ομάδες εξ΄αιτίας των αναμενόμενων μεταβολών από την χρήση 

των υπό μελέτη παραγόντων , προηγήθηκε ο έλεγχος της μεταβλητότητας σε κάθε ζεύγος 

ομάδων που συγκρίθηκαν με το f test. Εάν το f test απέρριπτε την μηδενική υπόθεση (έδειχνε 

δηλαδή στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τιμών της μεταβλητότητας στις υπό 

σύγκριση ομάδες) τότε δεν χρησιμοποιήθηκε το One Way ANOVA test και θεωρήθηκε ότι 
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δεν υπήρχε καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των ομάδων που 

ελέγχονταν.  

Σε όλες τις στατιστικές δοκιμασίες που πραγματοποιήθηκαν η στατιστική σημαντικότητα 

ορίστηκε στο 5% ( p < 0,05).  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως ήδη φάνηκε από τις πιλοτικές μελέτες, δεν υπήρξαν μη 

παραμετρικά δεδομένα και άρα δεν χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικά test. 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΕΛEΤΗ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. 

 

Η αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων παρεκκλίσεων των υπό μελέτη ή άλλων παραμέτρων του 

καρδιαγγειακού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αναισθητοποιημένων / 

μετεγχειρητικών ασθενών αποφασίστηκε να γίνει σε κάθε περίπτωση που, κατά την κρίση του 

υπεύθυνου για τον ασθενή αναισθησιολόγου, η κατάσταση θα αύξανε την νοσηρότητα πέραν 

των συνηθισμένων στην καθημερινή αναισθησιολογική πρακτική. 

Πιθανή μη άμεσα (εντός 2 λεπτών) ανατασσόμενη βραδυκαρδία με αιμοδυναμικές επιπτώσεις 

(μείωση της αρτηριακής πίεσης, εμφάνιση ρυθμών διαφυγής κ.λ.π.) θα αντιμετωπίζονταν με 

άμεση χορήγηση ατροπίνης σε δόση 0,5-1 mg εφ΄άπαξ ενδοφλεβίως και αν χρειαζόταν 

επανάληψη της δόσης μέχρι συνολική δόση 3 mg. Σε περίπτωση μη ανάταξης θα 

επιχειρούνταν άμεσα διαφλεβική βηματοδότηση. Έτσι αποφασίστηκε η τοποθέτηση κατ’ 

αρχήν εισαγωγέα καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας και δια μέσου αυτού δίοδος του καθετήρα 

της κεντρικής φλεβικής πίεσης, ώστε σε περίπτωση μη άμεσα ανατάξιμων διαταραχών του 

καρδιακού ρυθμού να είναι δυνατή η ταχεία εισαγωγή διαφλεβικού βηματοδότη ο οποίος 

ήταν πάντα διαθέσιμος σε άμεση ζήτηση. Σημαντική ταχυκαρδία (> 120 bpm) θα 

αντιμετωπίζονταν με χορήγηση ατενολόλης σε αρχική δόση 1 mg εφ΄άπαξ ενδοφλεβίως και 

επαναληπτικές δόσεις μέχρι 5 mg συνολικά. Σε περίπτωση αποτυχίας θα χρησιμοποιούνταν 

άλλα αντιαρρυθμικά ή και ηλεκτρική ανάταξη της αρρυθμίας αν χρειαζόταν. Η πτώση της 

αρτηριακής πίεσης σε ποσοστό άνω του 30% από την αρχική τιμή για διάστημα μεγαλύτερο 

των 5 λεπτών κατά την διάρκεια της αναισθησίας θα αντιμετωπίζονταν με άμεση χορήγηση 

κρυσταλλοειδούς διαλύματος Ringer’s Lactate σε όγκο τουλάχιστον 500 ml και αν αυτό δεν 
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απέδιδε με διάλυμα νορεπινεφρίνης (8 μg/ml) σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. Υπέρταση 

(άνοδος της αρτηριακής πίεσης περισσότερο από 30% από την προεγχειρητική τιμή) για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 5 λεπτά θα αντιμετωπίζονταν με διάλυμα νιτροπρωσσικού 

νατρίου (20 μg/ml) σε συνεχή ενδοφλέβια έγχυση. Πιθανή μείωση της συσταλτικότητας του 

μυοκαρδίου που θα εκδηλώνονταν σαν σημαντική οξεία καρδιακή ανεπάρκεια με τις συνήθεις 

κλινικές εκδηλώσεις (πτώση αρτηριακής πίεσης και ταχυκαρδία ή και οξεία εμμένουσα 

αύξηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης με σημαντική αύξηση του ύψους του κύματος v της 

κυματομορφής της) θα αντιμετωπίζονταν με χορήγηση ντοπαμίνης (1 mg/ml) σε  συνεχή 

ενδοφλέβια έγχυση. Πιθανή εμφάνιση επικίνδυνης αρρυθμίας θα αντιμετωπίζονταν με τα 

γνωστά πρωτόκολλα αντιμετώπισης που προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Αναζωογόνησης και την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, σύμφωνα με τις τελευταίες 

οδηγίες τους. 

Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα και οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται στα κεφάλαια 

Μέθοδος αναγράφηκαν συνοπτικά και εξηγήθηκαν λεπτομερώς προφορικά κατά την 

διαδικασία έγκρισης του παρόντος πρωτοκόλλου στην συνεδρίαση της 19/10/1993 της 

Επιστημονικής Επιτροπής του Θεαγένειου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, 

όπου έγιναν οι μελέτες, και έγιναν αποδεκτά. 
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 ΜΕΛΕΤΗ   1 & 2. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

& 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ 

 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

 

Υλικό

Μελετήθηκαν 40 καρκινοπαθείς ασθενείς που επρόκειτο να λάβουν γενική αναισθησία με 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη αναπτύσσονται 

λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Μέθοδος 

Σε διαδοχικούς ασθενείς που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια της μελέτης χορηγήθηκαν 

τυχαίοι αύξοντες αριθμοί οι οποίοι βάσει πίνακα που είχε ήδη καταρτισθεί αντιστοιχούσαν σε 

3 ομάδες. Η αντιστοίχηση είχε γίνει από ανεξάρτητο ερευνητή και δεν ήταν γνωστή στον 

υποφαινόμενο που επιλήφθηκε του κλινικού μέρους της μελέτης. Έτσι οι ασθενείς 

επελέγησαν με τυχαίο τρόπο να λάβουν ενδοφλεβίως: 

• είτε φυσιολογικό ορό σε εφ΄άπαξ χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση φυσιολογικού 

ορού (Ομάδα Ελέγχου) 

• είτε σωματοστατίνη σε εφ΄άπαξ χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση 

σωματοστατίνης (Ομάδα Σωματοστατίνης) 

• είτε σαντοστατίνη σε εφ΄άπαξ χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση φυσιολογικού 

ορού (Ομάδα Σωματοστατίνης) 

 

Με την είσοδο των ασθενών στην αίθουσα του χειρουργείου γινόταν η σύνδεση τους με το 

monitor 1100 Vital Signs Monitor της εταιρείας CSI για παρακολούθηση του καρδιακού 
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ρυθμού και της καρδιακής συχνότητας, της αρτηριακής πίεσης (επεμβατικά και μη), της 

κεντρικής φλεβικής πίεσης (επεμβατικά μετά την τοποθέτηση 

του αντίστοιχου καθετήρα), της αναπνευστικής συχνότητας, του 

τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα και του κορεσμού της 

αιμοσφαιρίνης. 

H εισαγωγή και η συντήρηση στην αναισθησία σε όλους τους 

ασθενείς επιτεύχθηκε με σχήμα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας με προποφόλη και 

σουφεντανίλη σύμφωνα με το σχήμα του Roberts σε μέσους ρυθμούς έγχυσης 0,14 

mg/kg/min και 0,05-0,075 μg/kg/min αντίστοιχα. 

 

Για μυοχάλαση και υποβοήθηση της διασωλήνωσης της τραχείας χρησιμοποιήθηκε 

ατρακούριο σε αρχική δόση 0,5 mg/kg και επαναληπτικές δόσεις των 0,15 mg/kg όταν 

χρειάζονταν. Ο μηχανικός αερισμός των πνευμόνων έγινε με αναπνεόμενο όγκο 8 ml/kg, 

αναπνευστική συχνότητα 12 αναπνοών το λεπτό και μίγμα υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) σε 

οξυγόνο 60% : 40%. 

Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία τοποθετήθηκε αρτηριακή γραμμή στην κερκιδική 

αρτηρία και εισαγωγέας (introducer sheath) καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας τύπου Swan - 

Ganz στην δεξιά έσω σφαγίτιδα μέσα από τον οποίο τοποθετήθηκε καθετήρας κεντρικής 

φλεβικής πίεσης. Οι παραπάνω καθετήρες χρησιμοποιήθηκαν για την επεμβατική (αιματηρή) 

παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Οι μετατροπείς 

πιέσεων τοποθετήθηκαν στο ύψος της μέσης μασχαλιαίας γραμμής των ασθενών, συνδέθηκαν 

στο monitor και έγινε ο προβλεπόμενος μηδενισμός και βαθμονόμηση των συσκευών. Το 

monitor συνδέθηκε με σειριακή θύρα επικοινωνίας (βάσει του πρωτοκόλλου RS 232) με 

φορητό υπολογιστή μέσω του προγράμματος επικοινωνιών Terminal των Microsoft 

Windows™ 3.11. H δειγματοληψία δεδομένων γινόταν κάθε 1 δευτερόλεπτο και η 

διαμόρφωση των λαμβανομένων δεδομένων έγινε σε μορφή πίνακα 10 στηλών. Στις στήλες 

δεδομένων εμφανίζονταν οι χρονοσημαντήρες (marks) κάθε φορά που γινόταν χρήση του 

αντίστοιχου πλήκτρου του monitor. 

Μετά την έναρξη της επέμβασης τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι εγχύσεις των αναισθητικών 

και αναλγητικών παραγόντων ώστε να εξασφαλίζουν κλινικά ικανοποιητική αναισθησία, 

όπως αυτή εκφράζεται με την ομαλοποίηση των τιμών των καρδιαγγειακών παραμέτρων και 

την διατήρησή τους μέσα στα αναμενόμενα για αναισθητοποιημένο ασθενή όρια. 
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Ακολούθησε η περίοδος διενέργειας της μελέτης η οποία επελέγη έτσι, ώστε κατά την 

διάρκειά της να μην εκτελούνται ιδιαίτεροι χειρουργικοί χειρισμοί (ιδιαίτερα επώδυνοι 

χειρισμοί, αποκλεισμοί αγγείων, τοποθέτηση αγκίστρων στο διάφραγμα κ.λ.π.) με σκοπό να 

αποφευχθούν αιφνίδιες μεταβολές του χειρουργικού stress που θα είχαν πιθανά επίπτωση 

στην απάντηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος στους  μελετούμενους παράγοντες. Έτσι 

στους περισσότερους ασθενείς η μελέτη έγινε κατά την διάρκεια των εντεροεντερικών 

αναστομώσεων που θεωρείται περίοδος ιδιαίτερα μειωμένου χειρουργικού stress. 

Στην συνέχεια, αφού έγινε η κατάλληλη χρονοσήμανση στον πίνακα δεδομένων, ξεκίνησε η 

χορήγηση των υπό μελέτη παραγόντων στα αντίστοιχα διαλύματα ανάλογα με την ομάδα για 

την οποία επελέγη τυχαία κάθε ασθενής. Έτσι οι ασθενείς έλαβαν: 

• είτε φυσιολογικό ορό (NaCl 0,9%) 20 ml που ακολουθήθηκε άμεσα από έγχυση 

φυσιολογικού ορού με ρυθμό 40 ml/h για 10 λεπτά (Ομάδα Ελέγχου - 10 άτομα) 

• είτε σωματοστατίνη 3,5 μg/kg βάρους σώματος σε εφ΄άπαξ χορήγηση (σε διάλυμα 

φυσιολογικού ορού 20 ml) που ακολουθήθηκε άμεσα από έγχυση σωματοστατίνης σε δόση 

3,5 μg/kg/h για 10 λεπτά με ρυθμό 40 ml/h (Ομάδα Σωματοστατίνης - 15 άτομα) 

• είτε σαντοστατίνη 0,2 mg εφ΄άπαξ (σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 20 ml) που 

ακολουθήθηκε άμεσα από έγχυση φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%) για 10 λεπτά με ρυθμό 

40 ml/h (Ομάδα Σαντοστατίνης - 15 άτομα) 

Όλες οι εφ΄άπαξ χορηγήσεις των διαλυμάτων έγιναν με αργή ενδοφλέβια έγχυση διαρκείας 1 

λεπτού, ενώ οι επακολουθούσες εγχύσεις με αντλία ακριβείας συνεχούς χορήγησης 

διαλυμάτων (Abbott LifeCare™). Όλες οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων της 

σωματοστατίνης προσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε ο τελικός ρυθμός έγχυσης να είναι  40 ml/h. 

Οι συγκεκριμένοι ρυθμοί έγχυσης επελέγησαν ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα 

να προκληθεί φόρτιση υγρών κατά την διάρκεια της μελέτης και παράλληλα ο συνολικά 

χορηγούμενος όγκος να είναι κοινός σε όλες τις ομάδες. 

Η περίοδος παρατήρησης διήρκεσε συνολικά 10 λεπτά της ώρας. Από αυτά τα 2 πρώτα λεπτά 

θεωρήθηκαν περίοδος ελέγχου ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές τιμές (baseline values) 

των παρακολουθούμενων παραμέτρων. Στο τέλος του 2ου λεπτού άρχισε η χορήγηση των 

εφ΄άπαξ δόσεων των υπό μελέτη παραγόντων (20 ml NaCl 0,9%, ή 20 ml διαλύματος 

σωματοστατίνης ή 20 ml διαλύματος σαντοστατίνης) και άρχισε παράλληλα η συνεχής 

έγχυση των αντίστοιχων για την ομάδα διαλυμάτων (NaCl 0,9%  με ρυθμό 40 ml/h, 
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σωματοστατίνη 3,5 μg/kg/h με ρυθμό 40 ml/h και NaCl 0,9% με ρυθμό 40 ml/h αντίστοιχα). 

Αμέσως μετά, με την έναρξη του 3ου λεπτού, άρχισε η περίοδος παρατήρησης των 

επιπτώσεων των εν λόγω φαρμακευτικών παραγόντων που διήρκεσε συνολικά 7 λεπτά. Το 

χρονικό αυτό διάστημα επελέγη γιατί από τις πιλοτικές μελέτες (Παράρτημα 3) διαπιστώθηκε 

ότι μέσα στο προαναφερθέν διάστημα ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεταβολών των δεικτών 

της καρδιαγγειακής λειτουργίας που παρακολούθησε η παρούσα μελέτη. 

Οι παράμετροι που παρακολουθήθηκαν είναι: ο καρδιακός ρυθμός και η καρδιακή συχνότητα 

(HR), η συστολική, διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση (SAP, DAP και MAP αντίστοιχα) 

και η κεντρική φλεβική πίεση (CVP), το τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα (ETCO2) με 

καπνογραφία και ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος με σφυγμική οξυμετρία (SpO2). 

Από αυτές ο καρδιακός ρυθμός, το τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα και ο κορεσμός 

της αιμοσφαιρίνης του αίματος παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν με σκοπό την 

επιβεβαίωση της σταθερής τιμής τους κατά την διάρκεια της μελέτης, ενώ οι υπόλοιπες 

παράμετροι παρακολουθήθηκαν με την μεταβίβαση των ηλεκτρονικών τους σημάτων στον 

φορητό υπολογιστή για την μετέπειτα ανάλυσή τους. 

Κατά την διάρκεια της μελέτης διακόπηκε κάθε άλλη χορήγηση υγρών και διαλυμάτων και 

δεν έγινε καμία μεταβολή στον ρυθμό έγχυσης των χορηγούμενων αναισθητικών και 

αναλγητικών παραγόντων. Επίσης δεν χορηγήθηκαν άλλα φάρμακα (όπως π.χ. 

μυοχαλαρωτικά) καθώς υπολογίστηκε η πιθανή ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις και η 

τελευταία δόση χορηγήθηκε πριν την έναρξη της περιόδου μελέτης. Δεν έγινε καμία 

φαρμακευτική παρέμβαση για την τροποποίηση των απαντήσεων του καρδιαγγειακού 

συστήματος στην χορήγηση των υπό μελέτη παραγόντων (σωματοστατίνης και 

σαντοστατίνης) και δεν χρησιμοποιήθηκε, πριν ή κατά την διάρκεια της μελέτης, οποιαδήποτε 

αγγειοδραστική ουσία. 

Η αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων παρεκκλίσεων των υπό μελέτη ή άλλων παραμέτρων του 

καρδιαγγειακού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αναισθητοποιημένων ασθενών 

έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 
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Στατιστική Ανάλυση. 

Σε όλες τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, ακολουθήθηκε κοινή 

στατιστική μεθοδολογία όπως αυτή αναφέρεται λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Αποτελέσματα

Μελετήθηκαν 40 ασθενείς οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία στις 3 ομάδες ως εξής: 

Ομάδα Αριθμός Ηλικία Βάρος  Ύψος 

Σωματοστατίνης 15 57 ± 10 77 ± 13 169 ± 8 

Σαντοστατίνης 14 58 ± 9 74 ± 13 168 ± 7 

Ελέγχου 10 56 ± 10 75 ± 11 165 ± 9 

 

Δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την 

ηλικία, το βάρος και το ύψος των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν σε αυτές. Στην ομάδα της 

Σαντοστατίνης ένας ασθενής απορρίφθηκε από την μελέτη διότι από λάθος η χορηγηθείσα 

εφ΄άπαξ δόση Σαντοστατίνης ήταν 0,1 mg και όχι 0,2 mg όπως προβλέπονταν για όλους τους 

ασθενείς της ομάδας.  

Από αιμοδυναμική άποψη παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Αμέσως μετά την χορήγηση της Σωματοστατίνης (περίπου 30΄΄ μετά το τέλος της χορήγησής 

της) παρατηρήθηκε μείωση της καρδιακής συχνότητας ή οποία διατηρήθηκε για περίπου 90΄΄ 

και στην συνέχεια  (μέσα σε συνολικό χρόνο 300΄΄) αποκαταστάθηκε στην πριν την έναρξη 

της μελέτης τιμή (Σχήμα Β1). Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 

0,001). 

Παράλληλα, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης που διατηρήθηκε περίπου για 180΄΄ και στη συνέχεια άρχισε σταδιακή υποχώρηση 

προς τις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές (Σχήματα Β2,3). Η συνολική διάρκεια της 

μεταβολής ήταν 360΄΄. Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Τέλος η κεντρική φλεβική πίεση άρχισε να αυξάνει σταδιακά περίπου 60΄΄ μετά το τέλος της 

χορήγησης της Σωματοστατίνης, διατηρήθηκε αυξημένη για περίπου 20΄΄ και επανήλθε προς 
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τις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές μέσα σε συνολικό χρόνο 270΄΄(Σχήμα Β4). Και αυτή η 

μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Αμέσως μετά την χορήγηση της Σαντοστατίνης (περίπου 30΄΄ μετά το τέλος της χορήγησής 

της) παρατηρήθηκε μείωση της καρδιακής συχνότητας ή οποία διατηρήθηκε για περίπου 90΄΄ 

και στην συνέχεια  (μέσα σε συνολικό χρόνο 300΄΄) αποκαταστάθηκε στην πριν την έναρξη 

της μελέτης τιμή (Σχήμα Β1). Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 

0,001). 

Παράλληλα, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης που διατηρήθηκαν περίπου για 180΄΄ και μέχρι την λήξη της περιόδου μελέτης δεν 

υποχώρησαν στις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές (Σχήματα Β2,3). Έτσι η συνολική 

διάρκεια της μεταβολής ήταν 420΄΄. Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική 

(p < 0,001). 

Τέλος η κεντρική φλεβική πίεση άρχισε να αυξάνει σταδιακά περίπου 60΄΄ μετά το τέλος της 

χορήγησης της Σαντοστατίνης, διατηρήθηκε αυξημένη για περίπου 20΄΄ και επανήλθε προς τις 

πριν την έναρξη της μελέτης τιμές μέσα σε συνολικό χρόνο 270΄΄(Σχήμα Β4). Και αυτή η 

μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 
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Σχήμα Β2. 
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Σχήμα Β4. 
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Τόσο κατά την χορήγηση της σωματοστατίνης όσο και της σαντοστατίνης παρατηρήθηκαν 

αρρυθμίες. Αυτές άλλοτε ήταν φλεβοκομβική βραδυκαρδία (HR < 60 bpm, 17 περιπτώσεις) 

συνδυαζόμενη ή όχι με έκτακτες κομβικές συστολές (2 περιπτώσεις). Συγκεκριμένα 4 

ασθενείς στην περίοδο χορήγηση σωματοστατίνης και 5 ασθενείς στην περίοδο χορήγησης 

της σαντοστατίνης παρουσίασαν καρδιακή συχνότητα μικρότερη από 50 bpm, ενώ η 

χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα εμφανίστηκε σε ασθενή κατά την χορήγηση της 

σαντοστατίνης (HR = 40 bpm). Άλλοτε πάλι εμφανίστηκε σχετική ταχυκαρδία σε σχέση με 

την καρδιακή συχνότητα στη φάση Control (4 περιπτώσεις). 

Στην ομάδα Ελέγχου, με την χορήγηση του φυσιολογικού ορού δεν παρατηρήθηκε καμία 

μεταβολή στις μελετούμενες παραμέτρους καθ΄ όλη την διάρκεια της μελέτης. 

 

 

Συμπέρασμα:

Η χορήγηση σωματοστατίνης ή σαντοστατίνης κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης σε 

καρκινοπαθείς ασθενείς που λαμβάνουν ολική ενδοφλέβια αναισθησία προκαλεί παροδική 

βραδυκαρδία που συνοδεύεται από σημαντική συστηματική υπέρταση και αύξηση της 

κεντρικής φλεβικής πίεσης. Οι βραδυαρρυθμίες που περιγράφονται παραπάνω δεν 

αποδείχθηκαν κλινικά σημαντικές. 
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ΜΕΛΕΤΗ 3. 

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΑΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ ΣΤΗΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

 

 

Υλικό

Μελετήθηκαν 20 μη καρκινοπαθείς ασθενείς που επρόκειτο να λάβουν γενική αναισθησία με 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην 

μελέτη που αναπτύσσονται λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

 

Μέθοδος 

Σε 20 διαδοχικούς ασθενείς που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια της μελέτης χορηγήθηκαν 

τυχαίοι αύξοντες αριθμοί οι οποίοι βάσει πίνακα που είχε ήδη καταρτισθεί αντιστοιχούσαν σε 

2 ομάδες. Η αντιστοίχηση είχε γίνει από ανεξάρτητο ερευνητή και δεν ήταν γνωστή στον 

υποφαινόμενο που επιλήφθηκε του κλινικού μέρους της μελέτης. Έτσι οι ασθενείς 

επελέγησαν με τυχαίο τρόπο να λάβουν ενδοφλεβίως: 

• είτε φυσιολογικό ορό σε εφ΄άπαξ χορήγηση (Ομάδα Ελέγχου) 

• είτε σαντοστατίνη σε εφ΄άπαξ χορήγηση (Ομάδα Σωματοστατίνης) 

 

Στην υποδοχή των ασθενών στον προθάλαμο του χειρουργείου, τοποθετήθηκαν τα 

ηλεκτρόδια και συνδέθηκε φορητή καταγραφική συσκευή του ηλεκτροκαρδιογραφήματος 

τύπου Holter, 7 απαγωγών. Ένα λεπτό αργότερο ενεργοποιήθηκε η συσκευή και άρχισε η 

καταγραφή.  
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Με την είσοδο των ασθενών στην αίθουσα του χειρουργείου γινόταν χρονοσήμανση στην 

συσκευή Holter και η σύνδεση τους με monitor της 

εταιρείας Datex (Cardiocap™) για παρακολούθηση 

του καρδιακού ρυθμού και της καρδιακής 

συχνότητας, της αρτηριακής πίεσης (μη 

επεμβατικά), της αναπνευστικής συχνότητας, του 

τελοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα και του 

κορεσμού της αιμοσφαιρίνης του αίματος. 

H εισαγωγή και η συντήρηση στην αναισθησία αφού χρονοσημάνθηκαν στην συσκευή Holter 

σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε με σχήμα ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας με 

προποφόλη και αλφεντανίλη σύμφωνα με το σχήμα του Roberts σε μέσους ρυθμούς έγχυσης 

0,14 mg/kg/min και 0,5 μg/kg/min αντίστοιχα. 

Για μυοχάλαση και υποβοήθηση της διασωλήνωσης της τραχείας χρησιμοποιήθηκε cis-

ατρακούριο σε αρχική δόση 0,2 mg/kg και επαναληπτικές δόσεις των 0,07 mg/kg όταν 

χρειάζονταν. Ο μηχανικός αερισμός των πνευμόνων έγινε με αναπνεόμενο όγκο 8 ml/kg, 

αναπνευστική συχνότητα 15 αναπνοών το λεπτό και μίγμα υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) σε 

οξυγόνο 60% : 40%. 

Μετά την έναρξη της επέμβασης τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι εγχύσεις των αναισθητικών 

και αναλγητικών παραγόντων ώστε να εξασφαλίζουν κλινικά ικανοποιητική αναισθησία, 

όπως αυτή εκφράζεται με την ομαλοποίηση των τιμών των καρδιαγγειακών παραμέτρων και 

την διατήρησή τους μέσα στα αναμενόμενα για αναισθητοποιημένο ασθενή όρια. 

Ακολούθησε η περίοδος διενέργειας της μελέτης η οποία επελέγη έτσι, ώστε κατά την 

διάρκειά της να μην εκτελούνται ιδιαίτεροι χειρουργικοί χειρισμοί (ιδιαίτερα επώδυνοι 

χειρισμοί, αποκλεισμοί αγγείων, τοποθέτηση άγκιστρων στο διάφραγμα κ.λ.π.) με σκοπό να 

αποφευχθούν αιφνίδιες μεταβολές του χειρουργικού stress που θα είχαν πιθανά επίπτωση 

στην απάντηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος στους  μελετούμενους παράγοντες. 

Στην συνέχεια, αφού έγινε η κατάλληλη χρονοσήμανση στην συσκευή Holter, ξεκίνησε η 

περίοδος καταγραφής της βασική τιμής (baseline values) που διήρκεσε 20 λεπτά και στις δύο 

ομάδες και χρονοσημάνθηκε κατάλληλα. Με το τέλος του 20ου λεπτού άρχισε η χορήγηση 

των υπό μελέτη παραγόντων στα αντίστοιχα διαλύματα ανάλογα με την ομάδα για την οποία 

επελέγη τυχαία κάθε ασθενής. Έτσι οι ασθενείς έλαβαν: 

         62



• είτε φυσιολογικό ορό (NaCl 0,9%) 20 ml (Ομάδα Ελέγχου) 

• είτε σαντοστατίνη 0,2 mg εφ΄άπαξ (σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 20 ml) (Ομάδα 

Σαντοστατίνης) 

Όλες οι εφ΄άπαξ χορηγήσεις των διαλυμάτων έγιναν με αργή ενδοφλέβια έγχυση διαρκείας 1 

λεπτού. 

Η περίοδος παρατήρησης διήρκεσε συνολικά 41 λεπτά της ώρας. Από αυτά τα 20 πρώτα 

λεπτά θεωρήθηκαν περίοδος ελέγχου ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές τιμές (baseline 

values) των παρακολουθούμενων παραμέτρων. Στο τέλος του 20ου λεπτού άρχισε η 

χορήγηση των εφ΄άπαξ δόσεων των υπό μελέτη παραγόντων (20 ml NaCl 0,9% και 20 ml 

διαλύματος σαντοστατίνης αντίστοιχα). Αμέσως μετά, με την έναρξη του 21ου λεπτού, άρχισε 

η περίοδος παρατήρησης που διήρκεσε συνολικά 20 λεπτά. Το χρονικό αυτό διάστημα 

επελέγη γιατί από τις πιλοτικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι μέσα στο προαναφερθέν διάστημα 

ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεταβολών των δεικτών της καρδιαγγειακής λειτουργίας που 

παρακολούθησε η παρούσα μελέτη. 

Οι παράμετροι που παρακολουθήθηκαν είναι: ο καρδιακός ρυθμός και η καρδιακή συχνότητα 

(HR), η συστολική διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση (SAP, DAP και MAP αντίστοιχα), 

το τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα (ETCO2) με καπνογραφία και ο κορεσμός της 

αιμοσφαιρίνης του αίματος με σφυγμική οξυμετρία (SpO2). Από αυτές ο καρδιακός ρυθμός, 

το τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα και ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος 

παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν με σκοπό την επιβεβαίωση της σταθερής τιμής τους 

κατά την διάρκεια της μελέτης, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι παρακολουθήθηκαν και 

καταγράφηκαν αντίστοιχα στα ειδικά φύλλα και τη συσκευή Holter με σκοπό την μετέπειτα 

ανάλυσή τους.  

Η καταγραφή της συσκευής Holter ολοκληρώθηκε και η ανάλυση έγινε σε μετέπειτα χρόνο 

(off line analysis) με την μέθοδο της δυναμικής φασματικής ανάλυσης (power spectral 

analysis) με βάση το τετράγωνο του πλάτους των συχνοτήτων μετά από ταχύ μετασχηματισμό 

κατά Fourier (fast Fourier transformation). Οι παράμετροι που αξιολογήθηκαν τελικά ήταν η 

LF (low frequency) σε εύρος συχνοτήτων από 0,041 - 0,15 Hz, η HF (high frequency) σε 

εύρος συχνοτήτων από 0,16 - 0,40 Hz και ο λόγος LF/HF. Οι παράμετροι ULF (ultra low 

frequency) σε εύρος συχνοτήτων από 0,00 - 0,040 Hz, και ΤF (total frequency) σε εύρος 
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συχνοτήτων από 0,00 - 0,40 Hz υπολογίστηκαν με σκοπό να βοηθήσουν στον προσδιορισμό 

των βασικών συχνοτήτων (LF, HF) σύμφωνα με τον τύπο: 

        LF              HF 

LF =   _______________    HF =   __________________ 

  TF - ULF         TF - ULF 

Με την παραπάνω τροποποίηση, θεωρείται ότι οι τιμές των LF και HF που προκύπτουν είναι 

ανεξάρτητες της καρδιακής συχνότητας και άρα μπορούν να εκφράσουν αφ΄ ευατών την 

συνολική δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην καρδιά και του 

συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού σκέλους αντίστοιχα. 

Κατά την διάρκεια της μελέτης διακόπηκε κάθε άλλη χορήγηση υγρών και διαλυμάτων και 

δεν έγινε καμία μεταβολή στον ρυθμό έγχυσης των χορηγούμενων αναισθητικών και 

αναλγητικών παραγόντων. Επίσης δεν χορηγήθηκαν άλλα φάρμακα (όπως π.χ. 

μυοχαλαρωτικά) καθώς υπολογίστηκε η πιθανή ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις και η 

τελευταία δόση χορηγήθηκε πριν την έναρξη της περιόδου μελέτης. Δεν έγινε καμία 

φαρμακευτική παρέμβαση για την τροποποίηση των απαντήσεων του καρδιαγγειακού 

συστήματος στην χορήγηση του υπό μελέτη παράγοντα (σαντοστατίνης) και δεν 

χρησιμοποιήθηκε, πριν ή κατά την διάρκεια της μελέτης, οποιαδήποτε αγγειοδραστική ουσία. 

Η αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων παρεκκλίσεων των υπό μελέτη ή άλλων παραμέτρων του 

καρδιαγγειακού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αναισθητοποιημένων ασθενών 

έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Στατιστική Ανάλυση. 

Σε όλες τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, ακολουθήθηκε κοινή 

στατιστική μεθοδολογία όπως αυτή αναφέρεται λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 
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Αποτελέσματα. 

Μελετήθηκαν 20 ασθενείς οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία στις 2 ομάδες ως εξής: 

Ομάδα Αριθμός Ηλικία Βάρος  Ύψος 

Σαντοστατίνης 10 31 ± 8 67 ± 7 171 ± 9 

Ελέγχου 10 36 ± 10 75 ± 11 165 ± 9 

 

Δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την 

ηλικία, το βάρος και το ύψος των ασθενών που συμπεριλήφθηκαν σε αυτές.  

Από αιμοδυναμική άποψη παρατηρήθηκαν τα εξής: 

Αμέσως μετά την χορήγηση της Σαντοστατίνης (περίπου 30΄΄ μετά το τέλος της χορήγησής 

της) παρατηρήθηκε μείωση της καρδιακής συχνότητας ή οποία διατηρήθηκε για περίπου 1,5΄ 

και στην συνέχεια  (μέσα σε συνολικό χρόνο 6΄) αποκαταστάθηκε στην πριν την έναρξη της 

μελέτης τιμή. Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Παράλληλα, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης που έφτασε στην μέγιστη τιμή το 3ο λεπτό, διατηρήθηκε περίπου για 2΄ και στη 

συνέχεια άρχισε σταδιακή υποχώρηση προς τις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές. Η 

συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν 10΄. Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p < 0,001). Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η μέση αρτηριακή πίεση. 

Οι δείκτες LF και HF έδειξαν τάσεις προς αύξηση μετά την χορήγηση της σαντοστατίνης 

(ιδιαίτερα ο HF) οι οποίες όμως δεν αποδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές (Σχήμα Β5). Αυτό 

θα μπορούσε να σημαίνει αύξηση του τόνου του παρασυμπαθητικού και του συμπαθητικού 

σκέλους αντίστοιχα. Το πολύ μικρό μεσοδιάστημα επανάληψης της φασματικής ανάλυσης της 

μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού (κάθε 2 λεπτά) πιθανά επιτρέπει την εμφάνιση μη 

στατιστικά σημαντικών διακυμάνσεων που σε άλλη περίπτωση δεν θα ήταν εμφανείς. Εξ’ 

άλλου η αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών στις χρονικές περιόδους αμέσως μετά την 

χορήγηση της σαντοστατίνης πιθανά υποσημαίνει επηρεασμό της μέσης τιμής από 

ορισμένους μόνο ασθενείς. Ο λόγος LF / HF, που αντανακλά την ισορροπία των δύο σκελών 

(συμπαθητικό - παρασυμπαθητικό) του αυτόνομου νευρικού συστήματος δεν παρουσίασε 

καμία μεταβολή. (Σχήμα Β6). 
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Στην Ομάδα που έλαβε Φυσιολογικό Ορό δεν παρατηρήθηκε καμία απολύτως μεταβολή 

τόσο των αιμοδυναμικών παραμέτρων όσο και των δεικτών της φασματικής ανάλυσης της 

μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού σε όλη την διάρκεια της μελέτης (Σχήματα Β7, 8).  

 

Σχήμα Β5. Μεταβολή των δεικτών LF, HF σε σχέση με το χρόνο στην ομάδα της 

Σαντοστατίνης. (Μέση τιμή ± SD). 
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Surgery = κατά την διάρκεια της επέμβασης, C = περίοδος Control, SDS = περίοδος μετά την χορήγηση της 

SDS. 
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Σχήμα Β6. Μεταβολή του δείκτη LF / HF σε σχέση με το χρόνο στην ομάδα της 

Σαντοστατίνης. (Μέση τιμή ± SD). 

C = Control
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Surgery = κατά την διάρκεια της επέμβασης, C = περίοδος Control, SDS = περίοδος μετά την χορήγηση της 

SDS. 
 

Κατά την χορήγηση της σαντοστατίνης παρατηρήθηκαν αρρυθμίες. Αυτές άλλοτε ήταν 

φλεβοκομβική βραδυκαρδία (HR < 60 bpm, 8 περιπτώσεις) συνδυαζόμενη ή όχι με έκτακτες 

κομβικές συστολές (3 περιπτώσεις). Συγκεκριμένα 5 ασθενείς παρουσίασαν καρδιακή 

συχνότητα μικρότερη από 50 bpm, ενώ η χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα εμφανίστηκε σε 

ασθενή κατά την χορήγηση της σαντοστατίνης (HR = 39 bpm). Ένας ασθενής εμφάνισε 

πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό και ιδιοκοιλιακό ρυθμό εκ διαφυγής με ρυθμό 32 bpm. Η 

διάρκεια του επεισοδίου ήταν μικρή (περίπου 15 δευτερόλεπτα) και έτσι δεν κινητοποιήθηκε 

η διαδικασία χρησιμοποίησης του διαφλεβικού βηματοδότη, όπως προβλέπεται από τα 

αναγραφόμενα στο κεφάλαιο ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. Τέλος, σε έναν ασθενή 

εμφανίστηκε σχετική ταχυκαρδία σε σχέση με την καρδιακή συχνότητα στη φάση Control. 
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Σχήμα Β7. Μεταβολή των δεικτών LF, HF σε σχέση με το χρόνο στην ομάδα του 

Φυσιολογικού Ορού. (Μέση τιμή ± SD). 
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Surgery = κατά την διάρκεια της επέμβασης, C = περίοδος Control, NS = περίοδος μετά την χορήγηση του 

Φυσιολογικού Ορού. 
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Σχήμα Β8. Μεταβολή του δείκτη LF / HF σε σχέση με το χρόνο στην ομάδα του 

Φυσιολογικού Ορού. (Μέση τιμή ± SD). 

C = Control
NS = Normal Saline

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40
Su

rg
er

y

C
 2

C
 4

C
 6

C
 8

C
 1

0

C
 1

2

C
 1

4

C
 1

6

C
 1

8

C
 2

0

N
S 

 2

N
S 

 4

N
S 

 6

N
S 

 8

N
S 

 1
0

N
S 

 1
2

N
S 

 1
4

N
S 

 1
6

N
S 

 1
8

N
S 

 2
0

Χρόνος σε λεπτά

L
F/

H
F

 
Surgery = κατά την διάρκεια της επέμβασης, C = περίοδος Control, NS = περίοδος μετά την χορήγηση του 

Φυσιολογικού Ορού. 

 

Συμπέρασμα:

Η χορήγηση σαντοστατίνης κατά την διάρκεια χειρουργικής επέμβασης σε ασθενείς που 

λαμβάνουν ολική ενδοφλέβια αναισθησία προκαλεί σημαντική παροδική βραδυκαρδία και 

βραδυαρρυθμίες που συνοδεύονται από σημαντική συστηματική υπέρταση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν συνοδεύονται από σημαντικές διακυμάνσεις του τόνου του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος όπως αυτός εκφράζονται στους δείκτες της φασματικής ανάλυσης της 

μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ 4 & 5. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

& 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

 

 

Υλικό

Μελετήθηκαν 10 καρκινοπαθείς ασθενείς που επρόκειτο να λάβουν σχήμα ενδοφλέβιας 

χορήγησης Σωματοστατίνης ή Σαντοστατίνης κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο. Όλοι 

οι ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη που αναπτύσσονται 

λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

 

Μέθοδος 

Στους ασθενείς που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια της μελέτης χορηγήθηκαν τυχαίοι 

αύξοντες αριθμοί οι οποίοι βάσει πίνακα που είχε ήδη καταρτισθεί αντιστοιχούσαν σε 3 

ομάδες. Η αντιστοίχηση είχε γίνει από ανεξάρτητο ερευνητή και δεν ήταν γνωστή στον 

υποφαινόμενο που επιλήφθηκε του κλινικού μέρους της μελέτης. Έτσι οι ασθενείς 

επελέγησαν με τυχαίο τρόπο να λάβουν διαδοχικά τα παρακάτω ενδοφλέβια σχήματα με 

διαφορετική όμως σειρά: 

• Σχήμα 1: φυσιολογικός ορός σε εφ΄άπαξ χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση 

φυσιολογικού ορού 

• Σχήμα 2: Σωματοστατίνη σε εφ΄άπαξ χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση 

σωματοστατίνης  
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• Σχήμα 3: Σαντοστατίνη σε εφ΄άπαξ χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση 

φυσιολογικού ορού  

Οι  συνδυασμοί που επελέγησαν ήταν: 

• Είτε 1,2,3 

• είτε 2,1,3 

Οι συνδυασμοί 3,1,2 ή 3,2,1 δεν επελέγησαν γιατί η χορήγηση Σαντοστατίνης (που έχει 

σημαντικά αυξημένη ημιπερίοδο ζωής στο πλάσμα) πιθανώς να είχε επιπτώσεις στην 

απάντηση του καρδιαγγειακού συστήματος στα άλλα δύο σχήματα. 

Πριν την έναρξη της αναισθησίας τοποθετήθηκε σε όλους τους ασθενείς επισκληρίδιος 

καθετήρας με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού τους 

πόνου  με χορήγηση οπιοειδών (μορφίνης) που έχει ελάχιστες ή μηδαμινές επιπτώσεις στο 

καρδιαγγειακό σύστημα.  

H εισαγωγή και η συντήρηση στην αναισθησία σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε με σχήμα 

ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας με προποφόλη και σουφεντανίλη σύμφωνα με το σχήμα του 

Roberts σε μέσους ρυθμούς έγχυσης 0,14 mg/kg/min και 0,05-0,075 μg/kg/min αντίστοιχα. 

Για μυοχάλαση και υποβοήθηση της διασωλήνωσης της τραχείας χρησιμοποιήθηκε 

ατρακούριο σε αρχική δόση 0,5 mg/kg και επαναληπτικές δόσεις των 0,15 mg/kg όταν 

χρειάζονταν. Ο μηχανικός αερισμός των πνευμόνων έγινε με αναπνεόμενο όγκο 8 ml/kg, 

αναπνευστική συχνότητα 12 αναπνοών το λεπτό και μίγμα υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) σε 

οξυγόνο 60 : 40. 

Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία τοποθετήθηκε αρτηριακός καθετήρας στην κερκιδική 

αρτηρία και εισαγωγέας (introducer sheath) καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας τύπου Swan - 

Ganz στην δεξιά έσω σφαγίτιδα μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε καθετήρας κεντρικής 

φλεβικής πίεσης. Οι παραπάνω καθετήρες χρησιμοποιήθηκαν για την επεμβατική (αιματηρή) 

παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της κεντρικής φλεβικής πίεσης. 

 Κατά την διάρκεια της αναισθησίας και της επέμβασης καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 

ώστε να αναπληρωθούν πλήρως τα προκαλούμενα ελλείμματα ενδαγγειακού όγκου και 

αίματος. Προσεκτική παρακολούθηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, επανειλημμένοι 

προσδιορισμοί του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης του αίματος, λεπτομερής ζύγιση των 

γαζών και των αναρροφήσεων, διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού διούρησης και 

προσδιορισμοί του ειδικού βάρους και της ηλεκτρολυτικής σύνθεσής τους αποδείχθηκαν 
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χρήσιμοι χειρισμοί για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε να 

λάβει αγγειοδραστικές ουσίες είτε σε εφ΄άπαξ χορήγηση είτε σε συνεχή έγχυση κατά την 

διάρκεια της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης ή κατά την μετεγχειρητική 

περίοδο.  

Στο τέλος της χειρουργικής επέμβασης και μετά την αφύπνιση από την αναισθησία, όλοι οι 

ασθενείς μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Μεταναισθητικής Φροντίδας (PACU) όπου συνεχίστηκε 

η μετεγχειρητική τους φροντίδα. Εκεί έγινε εναλλαγή του καθετήρα της κεντρικής φλεβικής 

πίεσης με καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας τύπου Swan - Ganz. Έτσι προσδιορίστηκαν οι 

τιμές της πίεσης (συστολικής και διαστολικής) της πνευμονικής αρτηρίας, η τιμή της πίεσης 

εξ΄ ενσφηνώσεως των τριχοειδών της πνευμονικής κυκλοφορίας και η καρδιακή παροχή με 

την μέθοδο της θερμοαραίωσης. Οι 3 πρώτες μετεγχειρητικές ώρες αφιερώθηκαν στην 

ικανοποιητική ανάνηψη των ασθενών, τον πλήρη αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο και την 

εξασφάλιση ικανοποιητικής αναλγησίας με επισκληρίδια χορήγηση μορφίνης σε δόση 0,07-

0,1 mg/kg ΒΣ. Η τελευταία δόση μορφίνης που θα εξασφάλιζε απόλυτα ικανοποιητική 

αναλγησία (κλίμακα VAS < 3, οπτική αναλογική κλίμακα εκτίμησης του πόνου) καθόριζε και 

την ώρα έναρξης της μελέτης, καθώς ορίστηκε ότι οι χορηγήσεις των υπό μελέτη παραγόντων 

θα άρχιζαν 1 ώρα μετά την εξασφάλιση απόλυτα ικανοποιητικής αναλγησίας. Παράλληλα στο 

διάστημα αυτό οι ασθενείς ήταν πια άριστα προσανατολισμένοι στον χώρο και τον χρόνο, 

εξοικειωμένοι με το καινούργιο περιβάλλον και το εκτενές monitoring που τους συνόδευε. 

Οι ασθενείς ήταν συνδεδεμένοι σε monitor Kontron™ 7138 στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα 

ταυτόχρονης παρακολούθησης του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος (απαγωγή ΙΙ), της 

κυματομορφής της αρτηριακής πίεσης, της πίεσης 

της πνευμονικής αρτηρίας, της κυματομορφής των 

αναπνοών (μέσω της μεταβολής της ηλεκτρικής 

αντίστασης των ηλεκτροδίων του καρδιογραφήματος) 

και της κυματομορφής της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Όλα τα παραπάνω δεδομένα ήταν 

δυνατόν να καταγραφούν σε θερμογραφικό εκτυπωτή με ανώτερη δυνατή συχνότητα μίας 

καταγραφής κάθε πρώτο λεπτό (λαμβάνοντας υπ΄ όψην ότι χρειάζονταν περίπου 10΄΄ για να 

εγκλωβιστεί (freeze) μια κατάλληλη χρονική στιγμή, περίπου 30΄΄ για να εκτυπωθεί και άλλα 

περίπου 50΄΄ για να επανέλθουν οι κυματομορφές και να ομαλοποιηθούν οι αντίστοιχες 

Kontron™ 7138 
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μετρήσεις των πιέσεων). Οι μετατροπείς πιέσεων 

τοποθετήθηκαν στο ύψος της μέσης μασχαλιαίας 

γραμμής των ασθενών, συνδέθηκαν στο monitor 

και έγινε ο προβλεπόμενος μηδενισμός και 

βαθμονόμηση των συσκευών. Επανάληψη της 

βαθμονόμησης έγινε και πριν από την έναρξη κάθε σχήματος. Τέλος σε όλους του ασθενείς 

συνδέθηκε  σφυγμικό οξύμετρο τύπου Oxyshatle™ της Criticon για την παρακολούθηση του 

κορεσμού της αιμοσφαιρίνης. 

Θερμογραφικός εκτυπωτής Kontron™ 

Οι ασθενείς που επελέγησαν να λάβουν τον συνδυασμό σχημάτων 1,2,3 έλαβαν τα εξής: 

• Αρχικά το σχήμα 1 με φυσιολογικό ορό (NaCl 0,9%) 20 ml που ακολουθήθηκε άμεσα από 

έγχυση φυσιολογικού ορού με ρυθμό 40 ml/h για 30 λεπτά. Στη συνέχεια μεσολάβησε 

διάλειμμα 30 λεπτών στο οποίο έγινε και πάλι μηδενισμός και βαθμονόμηση των 

μετατροπέων πίεσης και δόθηκε χρόνο στο ασθενή να συνομιλήσει με τους ερευνητές, να 

κινηθεί όσο του επιτρεπόταν στο κρεβάτι και να ηρεμίσει.  

• Αμέσως μετά ακολούθησε το σχήμα 2 που περιλάμβανε σωματοστατίνη 3,5 μg/kg βάρους 

σώματος σε εφ΄άπαξ χορήγηση (σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 20 ml) που ακολουθήθηκε 

άμεσα από έγχυση σωματοστατίνης σε δόση 3,5 μg/kg/h με ρυθμό 40 ml/h για 30 λεπτά.  

• Μεσολάβησε και πάλι διάλειμμα 30΄ και στην συνέχεια ακολούθησε το σχήμα 3 με 

σαντοστατίνη 0,2 mg εφ΄άπαξ (σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 20 ml) που ακολουθήθηκε 

άμεσα από έγχυση φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%) με ρυθμό 40 ml/h για 30 λεπτά. 

Oι ασθενείς που έτυχε να έχουν τον συνδυασμό 2,1,3 έλαβαν πρώτα το σχήμα 2, μεσολάβησε 

διάλειμμα 30΄, στη συνέχεια έλαβαν το σχήμα 1 και τέλος μετά από νέο διάλειμμα 30΄ 

έλαβαν το σχήμα 3. 

 

Έτσι καθ’ ένας από τους 10 ασθενείς συμμετείχε διαδοχικά και στις 3 νέες ομάδες που 

δημιουργήθηκαν ανάλογα με το σχήμα που λάμβανε κάθε φορά: 

• Ομάδα Ελέγχου (σχήμα 1, δοκιμασία  φυσιολογικού ορού) 

• Ομάδα Σωματοστατίνης (σχήμα 2, δοκιμασία σωματοστατίνης) 

• Ομάδα Σαντοστατίνης (σχήμα 3, δοκιμασία σαντοστατίνης) 

Όλες όμως οι ομάδες αποτελούνταν από τους ίδιους 10 ασθενείς. Από στατιστική άποψη αυτό 

έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς απαλείφεται ο κίνδυνος να εμφανιστούν άτομα με διαφορετική 
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ιδιοσυγκρασία (και άρα πιθανά διαφορετική αντίδραση στην χορήγηση των υπό μελέτη 

παραγόντων) στις 3 ομάδες. Ενυπάρχει όμως πάντα ο κίνδυνος, λόγω του μικρού μεγέθους 

του δείγματος, η συχνότητα εμφάνισης των διάφορων τύπων ιδιοσυγκρασιών στο παρόν 

δείγμα να είναι τελείως διαφορετική από εκείνη που εμφανίζεται στον γενικό πληθυσμό, άρα 

το δείγμα να μην είναι αντιπροσωπευτικό. Με δεδομένο ότι τελικά οι διάφορες δοκιμασίες, 

τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά, θα εκτελούνταν εν τέλει σε ικανοποιητικό αριθμό 

ασθενών (συνολικά χορηγήθηκαν είτε SMS είτε SDS είτε και οι δύο παράγοντες σε 75 

ασθενείς) αποφασίστηκε να αναληφθεί ο παραπάνω κίνδυνος καθώς θα ήταν αρκετά εύκολο 

να εντοπιστεί αν σε κάποια δοκιμασία η συνολική απάντηση απέκλινε από την αναμενόμενη. 

Όλες οι εφ΄άπαξ χορηγήσεις των διαλυμάτων έγιναν με αργή ενδοφλέβια έγχυση διαρκείας 1 

λεπτού, ενώ οι επακολουθούσες εγχύσεις με αντλία ακριβείας συνεχούς χορήγησης 

διαλυμάτων (Abbott LifeCare™). Όλες οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων της 

σωματοστατίνης προσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε ο τελικός ρυθμός έγχυσης να είναι  40 ml/h. 

Οι συγκεκριμένοι ρυθμοί έγχυσης επελέγησαν ώστε να μην υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα 

να προκληθεί φόρτιση υγρών κατά την διάρκεια της μελέτης και παράλληλα ο συνολικά 

χορηγούμενος όγκος να είναι κοινός σε όλες τις ομάδες. 

Η περίοδος παρατήρησης διήρκεσε συνολικά 33 λεπτά της ώρας για κάθε σχήμα. Από αυτά τα 

2 πρώτα λεπτά θεωρήθηκαν περίοδος ελέγχου ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές τιμές 

(Control values) των παρακολουθούμενων παραμέτρων. Αμέσως μετά έγινε καταγραφή των 

προαναφερόμενων κυματομορφών. Στο τέλος του 2ου λεπτού άρχισε η χορήγηση των 

εφ΄άπαξ δόσεων των υπό μελέτη παραγόντων διάρκειας 1 λεπτού (20 ml NaCl 0,9%, 20 ml 

διαλύματος σωματοστατίνης ή 20 ml διαλύματος σαντοστατίνης) και ακολούθησε η συνεχής 

έγχυση των αντίστοιχων για την ομάδα διαλυμάτων (NaCl 0,9% με ρυθμό 40 ml/h ή 

σωματοστατίνη 3,5 μg/kg/h με ρυθμό 40 ml/h ή NaCl 0,9% με ρυθμό 40 ml/h αντίστοιχα). Με 

την έναρξη του 3ου λεπτού, άρχισε η περίοδος παρατήρησης που διήρκεσε συνολικά 30 

λεπτά. Το χρονικό αυτό διάστημα επελέγη γιατί από τις πιλοτικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι 

μέσα στο προαναφερθέν διάστημα ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεταβολών των δεικτών της 

καρδιαγγειακής λειτουργίας που παρακολούθησε η παρούσα μελέτη. 

Οι παράμετροι που παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν είναι: ο καρδιακός ρυθμός στη 

απαγωγή ΙΙ, η καρδιακή συχνότητα (HR) και το αντίστοιχο διάστημα RR του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος (RR), η συστολική διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση (SAP, 
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DAP και MAP αντίστοιχα), η συστολική διαστολική και μέση πίεση της πνευμονικής 

αρτηρίας (SPAP, DPAP και MPAP αντίστοιχα) και η κεντρική φλεβική πίεση (CVP) και ο 

κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος με σφυγμική οξυμετρία (SpO2). Από αυτές, το 

τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα και ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος 

παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν με σκοπό την επιβεβαίωση της σταθερής τιμής τους 

κατά την διάρκεια της μελέτης, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι παρακολουθήθηκαν με την 

ταυτόχρονη καταγραφή όλων τους σε μια σελίδα εκτυπωτή Α4 και αναλύθηκαν εκ των 

υστέρων. 

Κατά την διάρκεια της μελέτης διακόπηκε κάθε άλλη χορήγηση υγρών και διαλυμάτων και 

ζητήθηκε από τους ασθενείς να αναπνέουν ήρεμα και ρυθμικά, να μην μετακινούνται και να 

ειδοποιούν τον ερευνητή με νεύμα αν για οποιοδήποτε λόγο ήθελαν να αναφέρουν κάτι 

σημαντικό. Επίσης δεν χορηγήθηκαν άλλα φάρμακα (όπως π.χ. αναλγητικά) καθώς 

υπολογίστηκε η πιθανή ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις και η τελευταία δόση χορηγήθηκε 

πριν την έναρξη της περιόδου μελέτης. Δεν έγινε καμία φαρμακευτική παρέμβαση για την 

τροποποίηση των απαντήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος στην χορήγηση των υπό 

μελέτη παραγόντων (σωματοστατίνης και σαντοστατίνης) και δεν χρησιμοποιήθηκε, πριν ή 

κατά την διάρκεια της μελέτης, οποιαδήποτε αγγειοδραστική ουσία. 

Η αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων παρεκκλίσεων των υπό μελέτη ή άλλων παραμέτρων του 

καρδιαγγειακού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αναισθητοποιημένων ασθενών 

έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Στατιστική Ανάλυση. 

Σε όλες τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, ακολουθήθηκε κοινή 

στατιστική μεθοδολογία όπως αυτή αναφέρεται λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 
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Αποτελέσματα. 

Μελετήθηκαν 10 ασθενείς οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν και στις 3 ομάδες: 

Ομάδα Αριθμός Ηλικία Βάρος  Υψος 

Ελέγχου 

Σωματοστατίνης 

Σαντοστατίνης 

 

10 (4 Α + 6 Γ) 

 

56 ± 12 

 

60 ± 13 

 

163 ± 9 

Α = Άνδρες, Γ = Γυναίκες. Οι τιμές ηλικίας βάρους και ύψους εκφράζονται σαν μέση τιμή  ± σταθερή απόκλιση. 

Προφανώς δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον 

αφορά την ηλικία, το βάρος και το ύψος των ασθενών αφού πρόκειται για τους ίδιους ακριβώς 

ασθενείς που σταδιακά συμπεριλήφθηκαν σε όλες τις ομάδες.  

Από αιμοδυναμική άποψη παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 

Περίοδος χορήγησης Σωματοστατίνης.  

Αμέσως μετά την χορήγηση της Σωματοστατίνης (περίπου 30΄΄ μετά το τέλος της χορήγησής 

της) παρατηρήθηκε μείωση της καρδιακής συχνότητας, μερικές φορές εκσεσημασμένη (< 45 

bpm) ή οποία έφθασε την ελάχιστη τιμή στο 1ο λεπτό, διατηρήθηκε για περίπου 2 λεπτά και 

στην συνέχεια  αποκαταστάθηκε στην πριν την έναρξη της μελέτης τιμή μέσα σε 5 λεπτά 

(Σχήμα Β9). Η μεταβολή αυτή δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p > 0,05). 

Παράλληλα, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης που έφθασε την μέγιστη τιμή της στο 1ο λεπτό μετά την χορήγηση, διατηρήθηκε 

περίπου για 3 λεπτά και στη συνέχεια άρχισε σταδιακή υποχώρηση προς τις πριν την έναρξη 

της μελέτης τιμές (Σχήματα Β10,11). Η συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν 6-8 λεπτά. Η 

μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Ακολούθησε η αύξηση της συστολικής και διαστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, η 

οποία κορυφώθηκε στο 3ο λεπτό μετά την χορήγηση και σταδιακά υποχώρησε στα επόμενα 4 

λεπτά στις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές. Η συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν 

επίσης 10 λεπτά (Σχήμα Β12,13). Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p 

< 0,001). 

Τέλος η κεντρική φλεβική πίεση άρχισε να αυξάνει σταδιακά περίπου 2 λεπτά μετά το τέλος 

της χορήγησης της Σωματοστατίνης, έφθασε την μέγιστη τιμή στο 3ο λεπτό, διατηρήθηκε 

αυξημένη για περίπου 5 λεπτά και επανήλθε προς τις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές μέσα 
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σε συνολικό χρόνο 11 λεπτών (Σχήμα Β14). Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p < 0,001). 

Σε τρεις ασθενείς παρατηρήθηκε υπεραιμία του προσώπου (flushing) κατά την διάρκεια 

χορήγησης της σωματοστατίνης που υποχώρησε σταδιακά στα επόμενα 5 λεπτά. Δύο 

ασθενείς παραπονέθηκαν για ναυτία που διήρκεσε ελάχιστα, ο ένας όμως από αυτούς έκανε 

μια φορά εμετό. Δεν παρατηρήθηκαν άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 

Περίοδος χορήγησης Σαντοστατίνης.  

Αμέσως μετά την χορήγηση της Σαντοστατίνης (περίπου 30΄΄ μετά το τέλος της χορήγησής 

της) παρατηρήθηκε μείωση της καρδιακής συχνότητας, μερικές φορές εκσεσημασμένη (< 45 

bpm) ή οποία διατηρήθηκε για περίπου 1 λεπτό και στην συνέχεια  αποκαταστάθηκε στην 

πριν την έναρξη της μελέτης τιμή μέσα σε 2 λεπτά (Σχήμα Β15). Η μεταβολή αυτή δεν 

αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p > 0,05). 

Παράλληλα, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής 

πίεσης που έφθασε την μέγιστη τιμή της στο 2ο λεπτό μετά την χορήγηση, διατηρήθηκε 

περίπου για 5 λεπτά και στη συνέχεια άρχισε σταδιακή υποχώρηση προς τις πριν την έναρξη 

της μελέτης τιμές (Σχήματα Β16,17). Η συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν 24-30 λεπτά. 

Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Ακολούθησε η αύξηση της συστολικής και διαστολικής πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, η 

οποία κορυφώθηκε στο 2ο - 3ο λεπτό μετά την χορήγηση και σταδιακά υποχώρησε στα 

επόμενα 8 λεπτά στις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές. Η συνολική διάρκεια της μεταβολής 

ήταν επίσης 25-30 λεπτά (Σχήμα Β18,19). Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p < 0,001). 

Τέλος η κεντρική φλεβική πίεση άρχισε να αυξάνει σταδιακά περίπου 1 λεπτό μετά το τέλος 

της χορήγησης της Σωματοστατίνης, έφθασε τη μέγιστη τιμή της στο 2ο λεπτό, διατηρήθηκε 

αυξημένη για περίπου 5 λεπτά και επανήλθε προς τις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές μέσα 

σε συνολικό χρόνο 18 λεπτών (Σχήμα Β20). Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p < 0,001). 

Τόσο κατά την χορήγηση της σωματοστατίνης όσο και της σαντοστατίνης παρατηρήθηκαν 

αρρυθμίες. Αυτές άλλοτε ήταν φλεβοκομβική βραδυκαρδία (HR < 60 bpm, 12 περιπτώσεις) 

συνδυαζόμενη ή όχι με έκτακτες κομβικές συστολές (3 περιπτώσεις). Συγκεκριμένα 3 
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ασθενείς στην περίοδο χορήγηση σωματοστατίνης και 5 ασθενείς στην περίοδο χορήγησης 

της σαντοστατίνης παρουσίασαν καρδιακή συχνότητα μικρότερη από 50 bpm, ενώ η 

χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα εμφανίστηκε σε ασθενή κατά την χορήγηση της 

σαντοστατίνης (HR = 37 bpm). Άλλοτε πάλι εμφανίστηκε σχετική ταχυκαρδία σε σχέση με 

την καρδιακή συχνότητα στη φάση Control (2 περιπτώσεις). Ένας ασθενής που στην φάση 

Control είχε οριακό διάστημα PR (195 msec) παρουσίασε επιμήκυνσή του και κολποκοιλιακό 

αποκλεισμό 1ου βαθμού (PR = 240 msec) τόσο μετά την χορήγηση της σωματοστατίνης όσο 

και της σαντοστατίνης. Σημειώνεται ότι η αντίδραση των ασθενών στους δύο υπό μελέτη 

παράγοντες ήταν παρόμοια  δηλαδή οι ασθενείς που εμφάνισαν αρρυθμία στο ένα παράγοντα 

ήταν αυτοί που εμφάνισαν και στον άλλο παράγοντα με ελάχιστες εξαιρέσεις (Πίνακας Β1). 

 
Πίνακας Β1. Αρρυθμίες που εμφανίστηκαν κατά την διάρκεια της μελέτης. 

 

Τύπος αρρυθμίας 
 

Περίοδος χορήγησης 

Σωματοστατίνης 

 

Περίοδος χορήγησης 

Σαντοστατίνης 

Βραδυκαρδία (HR < 60 bpm) (4), (5), (8), (9), (10) (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) 

Έκτακτες κολπικές ή κομβικές 

συστολές 

(2) (2), (6) 

1ου βαθμού κολποκοιλιακός 

αποκλεισμός 

(9) (9) 

Σχετική (με το Control) ταχυκαρδία (1), (6) - 

Οι αριθμοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στους κωδικούς αριθμούς των ασθενών της μελέτης 

 

Περίοδος χορήγησης Φυσιολογικού ορού.  

Με την χορήγηση του Φυσιολογικού Ορού δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή των 

αιμοδυναμικών παραμέτρων που επελέγησαν καθ’ όλη την διάρκεια της μελέτης (Σχήματα 

Β21-26). 
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Σχήμα Β9. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σωματοστατίνης. 

Μεταβολή της HR σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β10. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σωματοστατίνης. 

Μεταβολή της SAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β11. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σωματοστατίνης. 

Μεταβολή της DAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β12. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σωματοστατίνης. 

Μεταβολή της SPAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β13. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σωματοστατίνης. 

 

Μεταβολή της DPAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β14. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σωματοστατίνης. 

Μεταβολή της CVP σε σχέση με τον χρόνο
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Σχήμα Β15. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σαντοστατίνης. 

Μεταβολή της HR σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β16. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σαντοστατίνης. 

Μεταβολή της SAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β17. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σαντοστατίνης. 

Μεταβολή της DAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β18. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σαντοστατίνης. 

Μεταβολή της SPAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β19. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σαντοστατίνης. 

Μεταβολή της DPAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β20. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Σαντοστατίνης. 

Μεταβολή της CVP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β21. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Φυσιολογικού Ορού. 

Μεταβολή της HR σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β22. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Φυσιολογικού Ορού. 

Μεταβολή της SAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β23. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Φυσιολογικού Ορού. 

Μεταβολή της DAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β24. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Φυσιολογικού Ορού. 

Μεταβολή της SPAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β25. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Φυσιολογικού Ορού. 

Μεταβολή της DPAP σε σχέση με το χρόνο
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Σχήμα Β26. Αιμοδυναμικές μεταβολές μετά την χορήγηση Φυσιολογικού Ορού. 

Μεταβολή της CVP σε σχέση με το χρόνο
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Α 

 

 

Β 

Η εικόνα Α αφορά το Control. Στην εικόνα Β, παρατηρείται ελαφρά βραδυκαρδία στο 1ο λεπτό (1ο κανάλι από 
πάνω), που συνοδεύεται από προοδευτικά αυξανόμενες τιμές της αρτηριακής πίεσης (3ο κανάλι), της πίεσης της 
πνευμονικής αρτηρίας (4ο κανάλι) και της κεντρικής φλεβικής πίεσης (5ο κανάλι). Ο ασθενής (Νο 4) ανήκει 
στην ομάδα της Σωματοστατίνης. 
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Α 

 

 

ΒΒ  

 
Η εικόνα Α αφορά το Control. Στην εικόνα Β, παρατηρείται σημαντική βραδυκαρδία στο πρώτο λεπτό (1ο 
κανάλι από πάνω), ενώ οι τιμές της αρτηριακής πίεσης (3ο κανάλι) έχουν ανεβεί ήδη πολύ. Ο ασθενής (Νο 8) 
ανήκει στην ομάδα της Σωματοστατίνης. 
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Α 

 

Β 

 
 
Η εικόνα Α αφορά το Control. Στην εικόνα Β, παρατηρείται σημαντική βραδυκαρδία στο πρώτο λεπτό (1ο 
κανάλι από πάνω) και αύξηση όλων των πιέσεων. Ο ασθενής (Νο 10) ανήκει στην ομάδα της Σωματοστατίνης. 
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Α 

 

Β 

 
Η εικόνα Α αφορά το Control. Στην εικόνα Β, παρατηρείται βραδυκαρδία που αποδεικνύεται σημαντική (1ο 
κανάλι από πάνω), καθώς η ασήμαντη κολπική αρρυθμία που υπάρχει στο Control επιτείνεται επικίνδυνα στο 
πρώτο λεπτό, με εμφάνιση μάλλον κομβικής συστολής, με ελαφρά διευρυμένο QRS. Το τεράστιο κύμα α της 
κεντρικής φλεβικής πίεσης (5ο κανάλι, βέλος) οφείλεται στην ταυτόχρονη συστολή των κόλπων και των 
κοιλιών. Ο ασθενής (Νο 2) ανήκει στην ομάδα της Σωματοστατίνης. 
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Συμπέρασμα: 
Η χορήγηση σωματοστατίνης ή σαντοστατίνης κατά την διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής 

περιόδου σε καρκινοπαθείς ασθενείς που έλαβαν ολική ενδοφλέβια αναισθησία προκαλεί 

σημαντική παροδική βραδυκαρδία που συνοδεύεται από σημαντική συστηματική και 

πνευμονική υπέρταση. Παράλληλα οι πιέσεις πλήρωσης των καρδιακών κοιλοτήτων 

εμφανίζονται αυξημένες. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ 6 & 7. 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΦΛΕΒΙΚΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ Η 

ΣΑΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

&  

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

 

 

Υλικό 

Μελετήθηκαν 10 καρκινοπαθείς ασθενείς που επρόκειτο να λάβουν σχήμα ενδοφλέβιας 

χορήγησης Σωματοστατίνης ή Σαντοστατίνης κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Όλοι οι 

ασθενείς πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη αναπτύσσονται λεπτομερειακά στο 

κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

 

Μέθοδος 

Στους ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια της μελέτης εφαρμόστηκε ταυτόσημο το 

πρωτόκολλο των μελετών 4 και 5. 

Οι παράμετροι που παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν είναι: ο καρδιακός ρυθμός στη 

απαγωγή ΙΙ, η καρδιακή συχνότητα (HR) και το αντίστοιχο διάστημα RR του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος (RR), η συστολική διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση (SAP, 

DAP και MAP αντίστοιχα), η συστολική διαστολική και μέση πίεση της πνευμονικής 

αρτηρίας (SPAP, DPAP και MPAP αντίστοιχα) και η κεντρική φλεβική πίεση (CVP), το 

τελοεκπνευστικό διοξείδιο του άνθρακα (ETCO2) με καπνογραφία και ο κορεσμός της 

αιμοσφαιρίνης του αίματος με σφυγμική οξυμετρία (SpO2). Από αυτές, ο κορεσμός της 

αιμοσφαιρίνης του αίματος παρακολουθήθηκε και καταγράφηκε με σκοπό την επιβεβαίωση 
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της σταθερής τιμής του κατά την διάρκεια της μελέτης, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι 

παρακολουθήθηκαν με την ταυτόχρονη καταγραφή όλων τους σε μια σελίδα εκτυπωτή Α4 και 

αναλύθηκαν εκ των υστέρων. Επιπλέον παρακολουθήθηκαν οι εξής παράμετροι: SaO2 = 

ποσοστιαίος κορεσμός με οξυγόνο της αιμοσφαιρίνης του αρτηριακού αίματος, PaO2 = 

μερική πίεση του οξυγόνου του αρτηριακού αίματος, PaCO2 = μερική πίεση του διοξειδίου 

του άνθρακα του αρτηριακού αίματος, SHUNT = εκατοστιαίο ποσοστό της καρδιακής 

παροχής που υφίσταται αρτηριοφλεβική παράκαμψη στους πνεύμονες, SvO2 = ποσοστιαίος 

κορεσμός με οξυγόνο της αιμοσφαιρίνης του μικτού φλεβικού αίματος, PvO2 = μερική πίεση 

του οξυγόνου του μικτού φλεβικού αίματος. Για τον σκοπό αυτό έγιναν ταυτόχρονες 

αιμοληψίες από τον αρτηριακό καθετήρα της κερκιδικής και τον καθετήρα της πνευμονικής 

αρτηρίας (από το αυλό που καταλήγει στην πνευμονική αρτηρία και γίνονται και οι μετρήσεις 

των πιέσεων εξ’ ενσφηνώσεως των πνευμονικών τριχοειδών) σε 4 χρονικές φάσεις: Πριν την 

έναρξη κάθε χορήγησης (είτε Ν/S, είτε SMS με έγχυση, είτε SDS εφ’ άπαξ), 5 λεπτά, 15 

λεπτά και 30 λεπτά μετά την κάθε χορήγηση. Οι αναλύσεις των αερίων αίματος έγιναν εντός 5 

λεπτών από την συλλογή, σε αναλυτή αερίων αίματος (NOVA 5) μετά από μηδενισμό και 

βαθμονόμηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Η βαρομετρική πίεση δεν 

έλαβε σταθερή τιμή, αλλά καθορίστηκε από την βαρομετρική συσκευή του αναλυτή κατά 

περίπτωση κατά την ανάλυση των αερίων της φάσης CONTROL. Διόρθωση της τιμής έγινε 

για όλα τα δείγματα αίματος του ίδιου ασθενή στο ίδιο σχήμα (1, 2, ή 3) της μελέτης. Το 

ποσοστό του SHUNT υπολογίστηκε από τον τύπο: 

CcO2 - CaO2

SHUNT (%)   =          __________________   x 100 

CcO2 - CvO2

όπου: CcO2 = (1 x Hb x 1.39) + 0,0031x PAO2,  

CaO2 = [(SaO2/100) x Hb x 1.39] + 0,0031x PaO2, 

CvO2 = [(SvO2/100) x Hb x 1.39] + 0,0031x PvO2. 

Όπου: CcO2 = το περιεχόμενο οξυγόνο στο κυψελιδικό αίμα, CaO2  = το περιεχόμενο οξυγόνο 

στο αρτηριακό αίμα, CvO2  = το περιεχόμενο οξυγόνο στο μικτό φλεβικό αίμα, Hb = η 
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αιμοσφαιρίνη του αρτηριακού αίματος και PAO2 = η μερική πίεση του οξυγόνου στο 

κυψελιδικό αίμα.  

H PAO2 υπολογίστηκε από τον τύπο: 

PAO2 = (BP x FiO2) - (PaCO2 / R) + [PaCO2 x FiO2 x (1-R) / R]. 

Σε όλους τους παραπάνω τύπους, τα υπολογιζόμενα περιεχόμενα ποσά Ο2 εκφράζονται σε ml 

O2 / 100 ml αίματος, οι μερικές πιέσεις των αερίων και η βαρομετρική πίεση σε mmHg, η 

αιμοσφαιρίνη σε mg% και το αναπνευστικό πηλίκο (R) είχε σταθερή τιμή 0,8. 

 

Στην ομάδα της Σωματοστατίνης έγιναν και μετρήσεις των διαστημάτων RR, PR, QT του 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος και των επαρμάτων R και Τ. Οι μετρήσεις έγιναν σε 3 διαδοχικά 

επάρματα QRST από τις κάθε πρώτο λεπτό καταγραφές που ελήφθησαν από τον εκτυπωτή, 

στην απαγωγή ΙΙ και υπολογίστηκε η μέση τιμή. Στην συνέχεια υπολογίστηκε το διορθωμένο 

ως προς τη συχνότητα διάστημα QT (QTc) βάσει του τύπου: 

            QT 

QTc =  _____________

      V  RR 

QTc σε msec, QT σε msec και RR σε sec.  

Κατά την διάρκεια της μελέτης διακόπηκε κάθε άλλη χορήγηση υγρών και διαλυμάτων και 

ζητήθηκε από τους ασθενείς να αναπνέουν ήρεμα και ρυθμικά, να μην μετακινούνται και να 

ειδοποιούν τον ερευνητή με νεύμα αν για οποιοδήποτε λόγο ήθελαν να αναφέρουν κάτι 

σημαντικό. Επίσης δεν χορηγήθηκαν άλλα φάρμακα (όπως π.χ. αναλγητικά) καθώς 

υπολογίστηκε η πιθανή ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις και η τελευταία δόση χορηγήθηκε 

πριν την έναρξη της περιόδου μελέτης. Δεν έγινε καμία φαρμακευτική παρέμβαση για την 

τροποποίηση των απαντήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος στην χορήγηση των υπό 

μελέτη παραγόντων (σωματοστατίνης και σαντοστατίνης) και δεν χρησιμοποιήθηκε, πριν ή 

κατά την διάρκεια της μελέτης, οποιαδήποτε αγγειοδραστική ουσία. 

Η αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων παρεκκλίσεων των υπό μελέτη ή άλλων παραμέτρων του 

καρδιαγγειακού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αναισθητοποιημένων ασθενών 
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έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Στατιστική Ανάλυση. 

Σε όλες τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, ακολουθήθηκε κοινή 

στατιστική μεθοδολογία όπως αυτή αναπτύσσεται λεπτομερειακά στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

 

Αποτελέσματα. 

Μελετήθηκαν 10 ασθενείς οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν και στις 3 ομάδες: 

Ομάδα Αριθμός Ηλικία Βάρος  Υψος 

Ελέγχου 

Σωματοστατίνης 

Σαντοστατίνης 

 

10 (5 Α + 5 Γ) 

 

53 ± 9 

 

67 ± 15 

 

167 ± 10 

Α = Άνδρες, Γ = Γυναίκες. Οι τιμές ηλικίας βάρους και ύψους εκφράζονται σαν μέση τιμή  ± σταθερή απόκλιση. 

Δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την 

ηλικία, το βάρος και το ύψος των ασθενών αφού πρόκειται για τους ίδιους ακριβώς ασθενείς 

που σταδιακά συμπεριλήφθηκαν σε όλες τις ομάδες.  

Τα αποτελέσματα παρατίθενται στον πίνακα Β2, όπου φαίνεται ότι δεν προέκυψε καμία 

μεταβολή των μετρούμενων παραμέτρων είτε από την χρήση της Σωματοστατίνης είτε της 

Σαντοστατίνης σε αυτούς τους ασθενείς. Παρ’ ότι στην ομάδα της SDS παρατηρήθηκε 

μικρότερη τιμή SvO2, άρα και PvO2 στην φάση CONTROL, η διαφορά των τιμών από εκείνες 

των άλλων ομάδων δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική. Έτσι αντίστοιχα, πιθανά αυτή 

είναι και η αιτία για την εμφάνιση σχετικά μεγαλύτερης τιμής SHUNT στην ομάδα SDS σε 

όλες τις φάσεις, συμπεριλαμβανομένης και της CONTROL. Και πάλι δεν αποδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική διαφορά αυτών των τιμών μεταξύ των ομάδων. 

Πίνακας Β2. Μεταβολές των αερίων του αίματος κατά την διάρκεια έγχυσης Φυσιολογικού 

Ορού (N/S), ή Σωματοστατίνης (SMS) ή Σαντοστατίνης (SDS) με FiO2 = 0.4. 

 BP SaO2 PaO2
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  CONTROL min 5 min 15 min 30 CONTROL min 5 min 15 min 30  
N/S 

(mean) 
 

760,2 
 

97,8 
 

97,0 
 

97,4 
 

97,6 
 

106,3 
 

95,8 
 

105,0 
 

104,2 
(SD) 4,0 1,2 1,3 1,6 1,4 22,0 15,0 25,1 18,9 

SMS infusion 
(mean) 

 
759,1 

 
97,5 

 
97,3 

 
98,1 

 
97,7 

 
99,3 

 
99,3 

 
116,2 

 
105,4 

(SD) 4,0 1,0 1,3 1,2 1,1 15,3 15,3 24,7 18,4 
SDS 

(mean) 
 

758,3 
 

97,5 
 

96,5 
 

97,3 
 

97,5 
 

96,7 
 

90,0 
 

96,2 
 

101,2 
(SD) 2,1 1,0 1,4 0,9 1,2 13,5 18,3 14,2 19,7 

          

  PaCO2 SHUNT 
  CONTROL min 5 min 15 min 30 CONTROL min 5 min 15 min 30  

N/S 
(mean) 

 
760,2 

 
40,3 

 
39,5 

 
39,2 

 
38,5 

 
3,0 

 
3,4 

 
3,7 

 
3,7 

(SD) 4,0 4,3 5,0 4,3 5,7 0,7 0,5 0,9 0,8 
SMS infusion 

(mean) 
 

759,1 
 

41,8 
 

38,7 
 

38,1 
 

37,2 
 

3,7 
 

3,8 
 

3,9 
 

4,0 
(SD) 4,0 7,4 7,6 7,6 8,4 1,2 0,9 1,0 0,9 

SDS 
(mean) 

 
758,3 

 
39,3 

 
37,4 

 
37,2 

 
36,7 

 
4,2 

 
4,1 

 
4,2 

 
4,2 

(SD) 2,1 4,8 7,2 7,6 8,2 1,4 0,7 0,8 0,8 
          

  SvO2 PvO2

  CONTROL min 5 min 15 min 30 CONTROL min 5 min 15 min 30  
N/S 

(mean) 
 

760,2 
 

75,4 
 

73,6 
 

71,4 
 

72,6 
 

42,2 
 

41,1 
 

39,2 
 

39,8 
(SD) 4,0 4,6 3,0 5,4 5,2 4,8 3,4 4,5 4,6 

SMS infusion 
(mean) 

 
759,1 

 
71,8 

 
71,3 

 
70,7 

 
70,6 

 
39,4 

 
39,0 

 
38,8 

 
38,7 

(SD) 4,0 5,1 3,1 4,3 5,1 4,1 3,0 3,9 4,2 
SDS 

(mean) 
 

758,3 
 

67,1 
 

67,8 
 

67,9 
 

68,1 
 

35,4 
 

36,6 
 

36,2 
 

36,0 
(SD) 2,1 4,5 2,4 2,2 2,7 3,2 2,8 2,2 2,1 

Όλες οι τιμές εκφράζονται σαν μέση τιμή (mean) και σταθερή απόκλιση (SD). 

Σχετικά με τις μετρήσεις των διαστημάτων του ηλεκτροκαρδιογραφήματος δεν προέκυψε 

καμία μεταβολή σε όλη τη διάρκεια της μελέτης (πίνακας B3) εκτός από το διάστημα RR, το 

οποίο παρατάθηκε στατιστικά σημαντικά (p < 0,05) 1 λεπτό μετά την χορήγηση της 

σωματοστατίνης και την εμφάνισης της προαναφερόμενης βραδυκαρδίας. 

Στο διάστημα R/T δεν εμφανίστηκαν στατιστικά σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών. 

 Πίνακας B3. Μεταβολές των διαστημάτων του HKΓ κατά την έγχυση της Σωματοστατίνης. 
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SMS RR interval PR interval QTc interval R/T ratio 

Control 894 ± 183 179 ± 22 387 ± 36 6.6 ± 5.4 

min 1 1046 ± 285* 178 ± 23 387 ± 42 6.2 ± 6.8 

min 2 933 ± 202 167 ± 20 403 ± 21 5.9 ± 6.3 

min 3  856 ± 211 177 ± 26 407 ± 31 5.9 ± 5.1 

min 4 883 ± 189 176 ± 20 405 ± 19 6.2 ± 6.5 

min 5 882 ± 208 182 ± 26 399 ± 30 6.3 ± 6.3 

min 10 907 ± 218 188 ± 25 399 ± 24 6.4 ± 5.8 

* = p < 0,05 σε σύγκριση με την τιμή Control. 

Κατά την χορήγηση της σωματοστατίνης παρατηρήθηκαν αρρυθμίες. Αυτές άλλοτε ήταν 

φλεβοκομβική βραδυκαρδία (HR < 60 bpm, 5 περιπτώσεις) συνδυαζόμενη ή όχι με έκτακτες 

κομβικές συστολές (2 περιπτώσεις). Συγκεκριμένα 3 ασθενείς παρουσίασαν καρδιακή 

συχνότητα μικρότερη από 50 bpm, ενώ η χαμηλότερη καρδιακή συχνότητα εμφανίστηκε σε 

ασθενή κατά την χορήγηση της σαντοστατίνης (HR = 42 bpm). Σε έναν ασθενή εμφανίστηκε 

σχετική ταχυκαρδία σε σχέση με την καρδιακή συχνότητα στη φάση Control. 

 

Συμπέρασμα: 

Η χορήγηση σωματοστατίνης ή σαντοστατίνης κατά την διάρκεια της άμεσης μετεγχειρητικής 

περιόδου σε καρκινοπαθείς ασθενείς που έλαβαν ολική ενδοφλέβια αναισθησία δεν προκαλεί 

σημαντικές μεταβολές των αερίων του αρτηριακού και του μικτού φλεβικού αίματος. Επίσης, 

με εξαίρεση το διάστημα RR, δεν επιφέρουν μεταβολές της ηλεκτροκαρδιογραφικής εικόνας. 

Οι περιγραφόμενες βραδυαρρυθμίες δεν αποδείχθηκαν αιμοδυναμικά και κλινικά σημαντικές. 

         98



 

ΜΕΛΕΤΗ 8 (ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ). 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  Η ΣΑΝΤΟΣΤΑΤΙΝΗΣ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΠΡΟΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΛΟΝΙΔΙΝΗΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ. 

 

 

Σκοπός αυτής της συμπληρωματικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των επιδράσεων της 

σωματοστατίνης και σαντοστατίνης στο καρδιαγγειακό σύστημα ασθενών, οι οποίοι έχουν 

λάβει κάποιον αγγειοδιασταλτικό παράγοντα με κεντρική δράση (κλονιδίνη). 

 

Υλικό 

Μελετήθηκαν 22 καρκινοπαθείς ασθενείς που επρόκειτο να λάβουν σχήμα ενδοφλέβιας 

χορήγησης Σωματοστατίνης ή Σαντοστατίνης κατά την μετεγχειρητική περίοδο. Απαραίτητα 

κριτήρια εισαγωγής στην μελέτη ήταν: 

• Να είναι ηλικίας 18-70 ετών και μέσου σωματικού βάρους που δεν υπερβαίνει το 20% του 

ιδανικού βάρους σώματος 

• Να έχουν καλή φυσική κατάσταση (κατηγορία ΑSA I - II) 

• Να μην είναι καπνιστές (τουλάχιστον την τελευταία διετία), πότες (εκτός από κοινωνική 

χρήση) και να μην κάνουν χρήση ουσιών που προκαλούν εξάρτηση 

• Να είναι ήδη προγραμματισμένο ότι θα λάβουν σωματοστατίνη ή τα παράγωγά της στα 

πλαίσια της περαιτέρω αντινεοπλασματικής θεραπεία τους 

• Nα μην πάσχουν από νόσους του καρδιαγγειακού συστήματος (καρδιακή ανεπάρκεια, 

υπέρταση, στεφανιαία νόσο) και να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε σχετική φαρμακευτική 

αγωγή 

• Να μην πάσχουν από νόσους του αναπνευστικού συστήματος (είτε οξείες π.χ. πνευμονία, 

είτε χρόνιες π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) και να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε 

σχετική φαρμακευτική αγωγή 
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• Να μην πάσχουν από άλλες συστηματικές νόσους που μπορεί να επηρεάσουν το 

καρδιαγγειακό σύστημα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, νευροπάθειες) ή το αναπνευστικό 

σύστημα (π.χ. μυοπάθεια) ή την φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική συμπεριφορά 

των διαφόρων παραγόντων (ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια) 

• Να μην λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή με αντιντοπαμινεργικούς παράγοντες (π.χ. 

μετοκλοπραμίδη), αναστολείς των υποδοχέων της 5-υδροξυτριπταμίνης (οντασετρόνη, 

τροπισετρόνη κ.λ.π.), κορτικοειδή, αναστολείς των διαύλων ασβεστίου καθώς και 

οποιαδήποτε ουσία με τοπική ή γενική αγγειοδιασταλτική ή αγγειοσυσπαστική δράση  

• Να μην έχουν λάβει προηγουμένως σωματοστατίνη ή τα παράγωγά της είτε σε εφ’ άπαξ 

δόσεις είτε σε συνεχή έγχυση στην παρούσα ή προηγούμενη νοσηλεία τους 

• Να έχουν συγκατατεθεί, μετά από ενημέρωση, για την συμμετοχή τους στην μελέτη 

• Να έχουν διατηρήσει φυσιολογικό ενδαγγειακό όγκο αίματος και φυσιολογική 

λειτουργικότητα της καρδιάς κατά την διάρκεια της αναισθησίας και επέμβασης και να μην 

έχουν λάβει μέχρι την στιγμή έναρξης της μελέτης, μεγάλους όγκους υγρών ή παραγόντων 

αίματος καθώς και να μην έχουν λάβει την οποιαδήποτε αγγειοδιασταλτική ή 

αγγειοσυσπαστική ουσία είτε σε εφ΄άπαξ είτε σε συνεχή έγχυση. Ομοίως να μην έχουν 

υποθερμία ούτε και αυξημένη κεντρική θερμοκρασία σώματος πάνω από 38οC. 

 

Μέθοδος 

Στους ασθενείς που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια της μελέτης χορηγήθηκαν τυχαίοι 

αύξοντες αριθμοί οι οποίοι βάσει πίνακα που είχε ήδη καταρτισθεί αντιστοιχούσαν σε 3 

ομάδες. Η αντιστοίχηση είχε γίνει από ανεξάρτητο ερευνητή και δεν ήταν γνωστή στον 

υποφαινόμενο που επιλήφθηκε του κλινικού μέρους της μελέτης. Έτσι οι ασθενείς 

επελέγησαν με τυχαίο τρόπο να λάβουν ένα από τα παρακάτω ενδοφλέβια σχήματα: 

• Σχήμα 1: Προχορήγηση κλονιδίνης και στην συνέχεια φυσιολογικός ορός σε εφ΄άπαξ 

χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση φυσιολογικού ορού 

• Σχήμα 2: Προχορήγηση κλονιδίνης και στην συνέχεια Σωματοστατίνη σε εφ΄άπαξ 

χορήγηση και επακόλουθη συνεχή έγχυση σωματοστατίνης  

• Σχήμα 3: Προχορήγηση κλονιδίνης και στην συνέχεια Σαντοστατίνη σε εφ΄άπαξ χορήγηση 

και επακόλουθη συνεχή έγχυση φυσιολογικού ορού  
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Πριν την έναρξη της αναισθησίας τοποθετήθηκε σε όλους τους ασθενείς επισκληρίδιος 

καθετήρας με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού τους 

πόνου  με χορήγηση οπιοειδών (μορφίνης) που έχει ελάχιστες επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό 

σύστημα.  

H εισαγωγή και η συντήρηση στην αναισθησία σε όλους τους ασθενείς επιτεύχθηκε με σχήμα 

ολικής ενδοφλέβιας αναισθησίας με προποφόλη και σουφεντανίλη σύμφωνα με το σχήμα του 

Roberts σε μέσους ρυθμούς έγχυσης 0,14 mg/kg/min και 0,05-0,075 μg/kg/min αντίστοιχα. 

Για μυοχάλαση και υποβοήθηση της διασωλήνωσης της τραχείας χρησιμοποιήθηκε 

ατρακούριο σε αρχική δόση 0,5 mg/kg και επαναληπτικές δόσεις των 0,15 mg/kg όταν 

χρειάζονταν. Ο μηχανικός αερισμός των πνευμόνων έγινε με αναπνεόμενο όγκο 8 ml/kg, 

αναπνευστική συχνότητα 12 αναπνοών το λεπτό και μίγμα υποξειδίου του αζώτου (Ν2Ο) σε 

οξυγόνο 60% : 40.% 

Μετά την εισαγωγή στην αναισθησία έγινε καθετηριασμός της κερκιδικής αρτηρίας και 

τοποθετήθηκε εισαγωγέας (introducer sheath) καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας τύπου Swan - 

Ganz στην δεξιά έσω σφαγίτιδα μέσα στον οποίο τοποθετήθηκε καθετήρας κεντρικής 

φλεβικής πίεσης. Οι παραπάνω καθετήρες χρησιμοποιήθηκαν για την επεμβατική (αιματηρή) 

παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και της κεντρικής φλεβικής πίεσης. 

 Κατά την διάρκεια της αναισθησίας και της επέμβασης καταβλήθηκε ιδιαίτερη προσπάθεια 

ώστε να αναπληρωθούν πλήρως τα προκαλούμενα ελλείμματα ενδαγγειακού όγκου και 

αίματος. Προσεκτική παρακολούθηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης, επανειλημμένοι 

προσδιορισμοί του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης του αίματος, λεπτομερής ζύγιση των 

γαζών και των αναρροφήσεων, διατήρηση ικανοποιητικού ρυθμού διούρησης και 

προσδιορισμοί του ειδικού βάρους και της ηλεκτρολυτικής σύνθεσής τους αποδείχθηκαν 

χρήσιμοι χειρισμοί για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Κανένας ασθενής δεν χρειάστηκε να 

λάβει αγγειοδραστικές ουσίες είτε σε εφ΄άπαξ χορήγηση είτε σε συνεχή έγχυση κατά την 

διάρκεια της αναισθησίας και της χειρουργικής επέμβασης ή κατά την μετεγχειρητική 

περίοδο.  

Μετά το τέλος της επέμβασης και την ανάνηψη από την αναισθησία όλοι οι ασθενείς 

μεταφέρθηκαν στη Μονάδα Μεταναισθητική Φροντίδα (PACU) όπου συνεχίστηκε η 

μετεγχειρητική τους φροντίδα. Εκεί τοποθετήθηκε ο καθετήρας πνευμονικής αρτηρίας τύπου 

Swan - Ganz και προσδιορίστηκαν έτσι οι τιμές της πίεσης (συστολικής και διαστολικής) της 
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πνευμονικής αρτηρίας και η τιμή της πίεσης εξ΄ ενσφηνώσεως των τριχοειδών της 

πνευμονικής κυκλοφορίας. Επιπλέον, 10΄ πριν την έναρξη της μελέτης προσδιορίστηκε με την 

μέθοδο της θερμοαραίωσης και  η καρδιακή παροχή. Οι 3 πρώτες μετεγχειρητικές ώρες 

αφιερώθηκαν στην ικανοποιητική ανάνηψη των ασθενών, τον πλήρη αιματολογικό και 

βιοχημικό έλεγχο και την εξασφάλιση ικανοποιητικής αναλγησίας με επισκληρίδια χορήγηση 

μορφίνης σε δόση 0,07-0,1 mg/kg ΒΣ. Η τελευταία δόση μορφίνης που θα εξασφάλιζε πλήρη 

αναλγησία καθόριζε και την ώρα έναρξης της μελέτης καθώς ορίστηκε ότι οι χορηγήσεις των 

υπό μελέτη παραγόντων θα άρχιζαν 1 ώρα μετά την εξασφάλιση πλήρους αναλγησίας. 

Παράλληλα στο διάστημα αυτό οι ασθενείς ήταν πια άριστα προσανατολισμένοι στον χώρο 

και τον χρόνο, εξοικειωμένοι με το καινούργιο περιβάλλον και το εκτενές monitoring που 

τους συνόδευε. 

Οι ασθενείς ήταν συνδεδεμένοι σε monitor Kontron™ στο οποίο υπήρχε η δυνατότητα 

ταυτόχρονης παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού και της καρδιακής συχνότητας 

(απαγωγή ΙΙ), της κυματομορφής της αρτηριακής πίεσης, της πίεσης της πνευμονικής 

αρτηρίας, της κυματομορφής των αναπνοών (μέσω της μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης 

των ηλεκτροδίων του καρδιογραφήματος) και της κυματομορφής της κεντρικής φλεβικής 

πίεσης. Όλα τα παραπάνω δεδομένα ήταν δυνατόν να καταγραφούν σε θερμογραφικό 

εκτυπωτή με ανώτερη δυνατή συχνότητα μίας καταγραφής κάθε πρώτο λεπτό (λαμβάνοντας 

υπ΄ όψην ότι χρειάζονταν περίπου 10΄΄ για να εγκλωβιστεί (freeze) μια κατάλληλη χρονική 

στιγμή, περίπου 30΄΄ για να εκτυπωθεί και άλλα περίπου 50΄΄ για να επανέλθουν οι 

κυματομορφές και να ομαλοποιηθούν οι αντίστοιχες μετρήσεις των πιέσεων). Οι μετατροπείς 

πιέσεων τοποθετήθηκαν στο ύψος της μέσης μασχαλιαίας γραμμής των ασθενών, συνδέθηκαν 

στο monitor και έγινε ο προβλεπόμενος μηδενισμός και βαθμονόμηση των συσκευών. 

Επανάληψη της βαθμονόμησης έγινε και πριν από την έναρξη της κλινικής μελέτης. Τέλος σε 

όλους του ασθενείς συνδέθηκε  σφυγμικό οξύμετρο τύπου Oxyshatle™ της Criticon για την 

παρακολούθηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης του αίματος. 

Οι ασθενείς ανάλογα με του κωδικό αριθμό που έλαβαν υποβλήθηκαν: 

• Σε χορήγηση Κλονιδίνης 2 μg / kg ΒΣ εφ’ άπαξ ενδοφλεβίως. Δέκα λεπτά αργότερα 

χορηγήθηκε φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9%) 20 ml που ακολουθήθηκε άμεσα από έγχυση 

φυσιολογικού ορού με ρυθμό 40 ml/h για 30 λεπτά. Οι ασθενείς αυτοί αποτέλεσαν την 

ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης.  
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• Σε χορήγηση Κλονιδίνης 2 μg / kg ΒΣ εφ’ άπαξ ενδοφλεβίως. Δέκα λεπτά αργότερα 

χορηγήθηκε σωματοστατίνη 3,5 μg/kg βάρους σώματος σε εφ΄άπαξ χορήγηση (σε διάλυμα 

φυσιολογικού ορού 20 ml) που ακολουθήθηκε άμεσα από έγχυση σωματοστατίνης σε δόση 

3,5 μg/kg/h για 30 λεπτά με ρυθμό 40 ml/h. Οι ασθενείς αυτοί αποτέλεσαν την ομάδα  

Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης 

• Σε χορήγηση Κλονιδίνης 2 μg / kg ΒΣ εφ’ άπαξ ενδοφλεβίως. Δέκα λεπτά αργότερα 

χορηγήθηκε σαντοστατίνη 0,2 mg εφ΄άπαξ (σε διάλυμα φυσιολογικού ορού 20 ml) που 

ακολουθήθηκε άμεσα από έγχυση φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9%) για 30 λεπτά με ρυθμό 

40 ml/h. Οι ασθενείς αυτοί αποτέλεσαν την ομάδα  Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης 

 

Έτσι δημιουργήθηκαν 3 ομάδες: 

• Ομάδα Ελέγχου -Κλονιδίνης  

• Ομάδα Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης  

• Ομάδα Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης  

Όλες οι εφ΄άπαξ χορηγήσεις των διαλυμάτων έγιναν με αργή ενδοφλέβια έγχυση διαρκείας 1 

λεπτού, ενώ οι επακολουθούσες εγχύσεις με αντλία ακριβείας συνεχούς χορήγησης 

διαλυμάτων (Abbott LifeCare™). Όλες οι συγκεντρώσεις των διαλυμάτων της 

σωματοστατίνης και της σαντοστατίνης προσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε ο τελικός ρυθμός 

έγχυσης να είναι  40 ml/h. Οι συγκεκριμένοι ρυθμοί έγχυσης επελέγησαν ώστε να μην 

υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να προκληθεί φόρτιση υγρών κατά την διάρκεια της 

μελέτης και παράλληλα ο συνολικά χορηγούμενος όγκος να είναι κοινός σε όλες τις ομάδες. 

Η περίοδος παρατήρησης διήρκεσε συνολικά 43 λεπτά της ώρας για κάθε σχήμα. Από αυτά τα 

2 πρώτα λεπτά θεωρήθηκαν περίοδος ελέγχου ώστε να προσδιοριστούν οι βασικές τιμές 

(Control values) των παρακολουθούμενων παραμέτρων. Αμέσως μετά έγινε καταγραφή των 

προαναφερόμενων κυματομορφών. Στο τέλος του 2ου λεπτού άρχισε η χορήγηση της 

Κλονιδίνης (2 μg / kg σε διάλυμα 5 ml NS). Δέκα λεπτά αργότερα ακολούθησαν οι 

καταγραφές των παρατηρούμενων παραμέτρων και στο τέλος του 12ου λεπτού από την 

έναρξη της μελέτης, άρχισε η χορήγηση των εφ’ άπαξ δόσεων των υπό μελέτη παραγόντων 

(20 ml NaCl 0,9%, 20 ml διαλύματος σωματοστατίνης και 20 ml διαλύματος σαντοστατίνης 

αντίστοιχα) και άρχισε παράλληλα η συνεχής έγχυση των αντίστοιχων για την ομάδα 

διαλυμάτων (NaCl 0,9% με ρυθμό 40 ml/h, σωματοστατίνη 3,5 μg/kg/h με ρυθμό 40 ml/h και 
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NaCl 0,9% με ρυθμό 40 ml/h αντίστοιχα). Αμέσως μετά, με την έναρξη του 14ου λεπτού, 

άρχισε η περίοδος παρατήρησης που διήρκεσε 30 λεπτά. Το χρονικό αυτό διάστημα επελέγη 

γιατί από τις πιλοτικές μελέτες διαπιστώθηκε ότι μέσα στο προαναφερθέν διάστημα 

ολοκληρώνεται ο κύκλος των μεταβολών των δεικτών της καρδιαγγειακής λειτουργίας που 

παρακολούθησε η παρούσα μελέτη. 

Οι παράμετροι που παρακολουθήθηκαν και καταγράφηκαν επί 40 λεπτά είναι: η καρδιακή 

συχνότητα (HR), η συστολική διαστολική και μέση αρτηριακή πίεση (SAP, DAP και MAP 

αντίστοιχα), η συστολική διαστολική και μέση πίεση της πνευμονικής αρτηρίας (SPAP, 

DPAP και MPAP αντίστοιχα) και η κεντρική φλεβική πίεση (CVP), η πίεση εξ ενσφηνώσεων 

των πνευμονικών τριχοειδών (PCWP) και ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος με 

σφυγμική οξυμετρία (SpO2). Από αυτές, ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του αίματος 

παρακολουθήθηκε και καταγράφηκε με σκοπό την επιβεβαίωση της σταθερής τιμής του κατά 

την διάρκεια της μελέτης, ενώ οι υπόλοιπες παράμετροι παρακολουθήθηκαν με την 

καταγραφή των τιμών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Κατά την διάρκεια της μελέτης διακόπηκε κάθε άλλη χορήγηση υγρών και διαλυμάτων και 

ζητήθηκε από τους ασθενείς να αναπνέουν ήρεμα και ρυθμικά, να μην μετακινούνται και να 

ειδοποιούν τον ερευνητή με νεύμα αν για οποιοδήποτε λόγο ήθελαν να αναφέρουν κάτι 

σημαντικό. Επίσης δεν χορηγήθηκαν άλλα φάρμακα (όπως π.χ. αναλγητικά) καθώς 

υπολογίστηκε η πιθανή ανάγκη για επαναληπτικές δόσεις και η τελευταία δόση χορηγήθηκε 

πριν την έναρξη της περιόδου μελέτης. Δεν έγινε καμία φαρμακευτική παρέμβαση για την 

τροποποίηση των απαντήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος στην χορήγηση των υπό 

μελέτη παραγόντων (σωματοστατίνης και σαντοστατίνης) και δεν χρησιμοποιήθηκε, πριν ή 

κατά την διάρκεια της μελέτης, οποιαδήποτε αγγειοδραστική ουσία. 

Η αντιμετώπιση πιθανά επικίνδυνων παρεκκλίσεων των υπό μελέτη ή άλλων παραμέτρων του 

καρδιαγγειακού συστήματος και των λοιπών συστημάτων των αναισθητοποιημένων ασθενών 

έγινε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 
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Στατιστική Ανάλυση. 

Σε όλες τις μελέτες, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας, ακολουθήθηκε κοινή 

στατιστική μεθοδολογία όπως αυτή αναφέρεται στο κεφάλαιο: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΊΑ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ. 

 

Αποτελέσματα. 

Μελετήθηκαν συνολικά 22 ασθενείς οι οποίοι κατανεμήθηκαν στις ομάδες ως εξής: 

Ομάδα Αριθμός Ηλικία Βάρος  Υψος 

Ελέγχου - 

 Κλονιδίνης 

 

7 (1Α + 6Γ) 

 

61 ± 9 

 

64 ± 14 

 

157 ± 5 

Κλονιδίνης - 

Σωματοστατίνης 

 

7 (3Α + 4Γ) 

 

62 ± 8 

 

71 ± 16 

 

166 ± 10 

Κλονιδίνης - 

Σαντοστατίνης 

 

8 (2 Α + 6 Γ) 

 

62 ± 8 

 

70 ± 16 

 

164 ± 11 

Α = Άνδρες, Γ = Γυναίκες. Οι τιμές ηλικίας βάρους και ύψους εκφράζονται σαν μέση τιμή  ± σταθερή απόκλιση. 

Δεν υπάρχει καμία στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την 

ηλικία, το βάρος και το ύψος των ασθενών.  

Από αιμοδυναμική άποψη παρατηρήθηκαν τα εξής: 

 

Ομάδα Κλονιδίνης. 

Στην ομάδα της Κλονιδίνης,  αμέσως μετά την χορήγηση της Κλονιδίνης (περίπου 3 λεπτά 

μετά το τέλος της χορήγησής της) παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της καρδιακής συχνότητας 

ή οποία έφθασε την ελάχιστη τιμή στο 5ο λεπτό, και διατηρήθηκε στην ίδια τιμή μέχρι το 

τέλος της περιόδου παρατήρησης (Σχήμα Β27). Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p < 0,05).  

Παράλληλα, άρχισε μια σταδιακή πτώση της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης 

αρτηριακής πίεσης που έφθασε την μέγιστη τιμή της στο 10ο λεπτό μετά την χορήγηση και 

διατηρήθηκε στην ίδια τιμή μέχρι το τέλος της περιόδου παρατήρησης (Σχήματα Β28-30). Η 

μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,05). 
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Οι τιμές της συστολικής διαστολικής και μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, της 

κεντρικής φλεβικής πίεσης και της πίεσης εξ ενσφηνώσεως των τριχοειδών της πνευμονικής 

κυκλοφορίας δεν παρουσίασαν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή σε όλη την διάρκεια της 

μελέτης (Σχήματα Β31-35). Έτσι οι μεταβολές αυτές δεν αποδείχθηκαν στατιστικά 

σημαντικές (p > 0,05). Με την χορήγηση του φυσιολογικού ορού δεν παρατηρήθηκε καμία 

μεταβολή των αιμοδυναμικών παραμέτρων που επελέγησαν καθ’ όλη την διάρκεια της 

μελέτης. 

Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες. 

 

Ομάδα Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης. 

 Στην ομάδα της Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της 

καρδιακής συχνότητας μετά την χορήγηση της κλονιδίνης. Με την χορήγηση της 

σωματοστατίνης, δεν παρατηρήθηκε μείωση της καρδιακής συχνότητας σε σχέση με την τιμή 

μετά την χορήγηση της κλονιδίνης. (Σχήμα Β27). Η μεταβολή αυτή βέβαια δεν αποδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική (p > 0,05). 

Μετά την χορήγηση της κλονιδίνης παρατηρήθηκε μια σταδιακή πτώση της συστολικής, της 

διαστολικής και της μέσης αρτηριακής πίεσης. Στη συνέχεια, με την χορήγηση της 

σωματοστατίνης, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης 

αρτηριακής πίεσης (σε σχέση με την τιμή μετά την χορήγηση της κλονιδίνης, όχι όμως και σε 

σχέση με την τιμή πριν την έναρξη της μελέτης) που έφθασε την μέγιστη τιμή της στο 2ο 

λεπτό μετά την χορήγηση της σωματοστατίνης (χωρίς να ξεπεράσει κατά μέσο όρο τις τιμές 

πριν την έναρξη της μελέτης), διατηρήθηκε περίπου για 2 λεπτά και στη συνέχεια άρχισε 

σταδιακή υποχώρηση προς τις μετά την χορήγηση της κλονιδίνης τιμές (Σχήματα Β28-30). Η 

συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν περίπου 5 λεπτά. Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε 

στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Οι τιμές της συστολικής διαστολικής και μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, της 

κεντρικής φλεβικής πίεσης και της πίεσης εξ ενσφηνώσεως των τριχοειδών της πνευμονικής 

κυκλοφορίας δεν παρουσίασαν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή μετά την χορήγηση της 

κλονιδίνης. Μετά όμως την χορήγηση της σωματοστατίνης, ακολούθησε  αύξηση της 

συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία κορυφώθηκε 

στο 2ο - 3ο λεπτό μετά την χορήγηση και σταδιακά υποχώρησε στα επόμενα 3 λεπτά στις μετά 

         106



την χορήγηση της κλονιδίνης τιμές. Η συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν επίσης 5 λεπτά 

(Σχήματα Β31-33). Αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Τέλος η κεντρική φλεβική πίεση και η πίεση εξ ενσφηνώσεως των τριχοειδών της 

πνευμονικής κυκλοφορίας δεν μεταβλήθηκαν αισθητά σε όλη την διάρκεια της (Σχήματα 

Β34-35). Και αυτή η μεταβολή βέβαια δεν αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p > 0,05). 

 

Ομάδα Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης. 

Στην ομάδα της Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης παρατηρήθηκε σταδιακή μείωση της 

καρδιακής συχνότητας μετά την χορήγηση της κλονιδίνης. Με την χορήγηση της 

σαντοστατίνης, δεν παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση της καρδιακής συχνότητας μετά την 

χορήγηση της σαντοστατίνης (Σχήμα Β27). Η μεταβολή αυτή δεν αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p > 0,05). 

Μετά την χορήγηση της κλονιδίνης παρατηρήθηκε μια σταδιακή πτώση της συστολικής, της 

διαστολικής και της μέσης αρτηριακής πίεσης. Στη συνέχεια, με την χορήγηση της 

σαντοστατίνης, άρχισε μια σταδιακή αύξηση της συστολικής, της διαστολικής και της μέσης 

αρτηριακής πίεσης που έφθασε την μέγιστη τιμή της στο 2ο λεπτό μετά την χορήγηση, 

διατηρήθηκε περίπου για 3 λεπτά και στη συνέχεια άρχισε σταδιακή υποχώρηση προς τις πριν 

την έναρξη της μελέτης τιμές (Σχήματα Β28-30). Η συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν 

περίπου10 λεπτά. Η μεταβολή αυτή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 0,001). 

Οι τιμές της συστολικής διαστολικής και μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, της 

κεντρικής φλεβικής πίεσης και της πίεσης εξ ενσφηνώσεως των τριχοειδών της πνευμονικής 

κυκλοφορίας δεν παρουσίασαν καμία αξιοσημείωτη μεταβολή μετά την χορήγηση της 

κλονιδίνης. Μετά όμως την χορήγηση της σαντοστατίνης, ακολούθησε  αύξηση της 

συστολικής, διαστολικής και μέσης πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας, η οποία κορυφώθηκε 

στο 2ο - 3ο λεπτό μετά την χορήγηση και σταδιακά υποχώρησε στα επόμενα 3 λεπτά στις μετά 

την χορήγηση της κλονιδίνης τιμές. Η συνολική διάρκεια της μεταβολής ήταν επίσης περίπου 

6 λεπτά (Σχήματα Β31-33). Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά σημαντική (p < 

0,001). 

Τέλος η κεντρική φλεβική πίεση άρχισε να αυξάνει σταδιακά περίπου 1 λεπτό μετά το τέλος 

της χορήγησης της Σαντοστατίνης, έφθασε τη μέγιστη τιμή της στο 2ο λεπτό, διατηρήθηκε 

αυξημένη για περίπου 3 λεπτά και επανήλθε προς τις πριν την έναρξη της μελέτης τιμές μέσα 
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σε συνολικό χρόνο 5 λεπτών (Σχήμα Β34). Και αυτή η μεταβολή αποδείχθηκε στατιστικά 

σημαντική (p < 0,001). 

Η πίεση εξ ενσφηνώσεως των πνευμονικών τριχοειδών, όπως και οι τιμές του 

ενδοπνευμονικού shunt, ο δείκτης της καρδιακής παροχής, οι δείκτες των συστηματικών 

περιφερικών αντιστάσεων και των αντιστάσεων της πνευμονικής κυκλοφορίας, καθώς και ο 

δείκτης της κατανάλωσης οξυγόνου δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές μεταβολές, 

παρά τις διακυμάνσεις τους στις διάφορες φάσης της μελέτης (Σχήματα Β35-40). 

 

Συμπέρασμα: 

Η χορήγηση σωματοστατίνης ή σαντοστατίνης κατά την διάρκεια της άμεσης 

μετεγχειρητικής περιόδου σε καρκινοπαθείς ασθενείς που είχαν ήδη λάβει κλονιδίνη,  

προκαλεί τις αναφερόμενες στις κύριες μελέτες μεταβολές των δεικτών του κυκλοφορικού 

συστήματος, με μειωμένη όμως ένταση προφανώς λόγω της ανταγωνιστικής δράσης της 

κλονιδίνης.
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Σχήμα Β27. Μεταβολή της HR σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης (επάνω), 

Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β28. Μεταβολή της SAP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β29. Μεταβολή της DAP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β30. Μεταβολή της MAP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β31. Μεταβολή της SPAP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β32. Μεταβολή της DPAP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β33. Μεταβολή της MPAP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β34. Μεταβολή της CVP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β35. Μεταβολή της PCWP σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β36. Μεταβολή του CI σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β37. Μεταβολή του SHUNT σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β38. Μεταβολή του SVRI σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β39. Μεταβολή του PVRI σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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Σχήμα Β40. Μεταβολή του VO2i σε σχέση με το χρόνο. Ομάδα Ελέγχου - Κλονιδίνης 

(επάνω), Κλονιδίνης - Σωματοστατίνης (μέση), Κλονιδίνης - Σαντοστατίνης (κάτω). 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Οι αντινεοπλασματικές δράσεις της σωματοστατίνης και των παραγώγων της 

χρησιμοποιούνται εκτενώς στην κλινική ογκολογία 7, 8, 89. Επιπλέον η αγγειοσυσπαστική 

δράση της σωματοστατίνης έχει χρησιμοποιηθεί με  επιτυχία στην αντιμετώπιση των 

αιμορραγιών των κιρσών του οισοφάγου σε κιρρωτικούς ασθενείς 111, 112. Οι ρυθμοί έγχυσης 

σε κλινικές μελέτες κυμαίνονται μεταξύ 1 και 7 μg/kg/min. Ακόμη μεγαλύτερες δόσεις των 

αναλόγων της σωματοστατίνης έχουν χορηγηθεί στην θεραπεία του καρκίνου του προστάτη 

και άλλων τύπων καρκίνου. Στην χειρουργική πρακτική έχει από παλιά προταθεί η χορήγηση 

της σωματοστατίνης σαν συμπληρωματική αντινεοπλασματική αγωγή τόσο διεγχειρητικά 

αλλά κυρίως μετεγχειρητικά σε επεμβάσεις εκτομής καρκίνων των ενδοκοιλιακών οργάνων 

και σαν προστατευτικό μέτρο που μπορεί να μειώσει την νοσηρότητα και την θνητότητα από 

άμεσο ή έμμεσο (τυφλό ή ιατρογενές) τραύμα του παγκρέατος 6, 113, 114. Στην 

αναισθησιολογία, η σωματοστατίνη και πολύ περισσότερο η σαντοστατίνη έχει 

χρησιμοποιηθεί για τις αναλγητικές της ιδιότητες 84, 91, 115-7. Στις μελέτες που παρουσιάσαμε 

διαπιστώθηκε ότι η ενδοφλέβια χορήγηση της σωματοστατίνης, αλλά και του συνθετικού της 

αναλόγου της σαντοστατίνης, προκαλούν ένα σύνολο ταχέων αιμοδυναμικών μεταβολών που 

εκκινούν με την εμφάνιση μερικές φορές σημαντικής βραδυκαρδίας που ακολουθείται από 

αύξηση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης, της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας και τέλος 

της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται τόσο υπό αναισθησία όσο 

και σε κατάσταση εγρήγορσης στην άμεση μετεγχειρητική περίοδο, υποχωρούν όμως 

γρήγορα χωρίς να απαιτούν φαρμακολογική παρέμβαση. Επίσης, στο μέτρο που ήταν δυνατόν 

να παρακολουθηθεί, δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές της καρδιακής παροχής, ούτε και του 

κατά λεπτό προσφερόμενου και καταναλισκόμενου από τον οργανισμό οξυγόνου. Φαίνεται 

ότι οι περιγραφείσες μεταβολές από την χορήγηση σωματοστατίνης και σαντοστατίνης, έχουν 

αρκετή ισχύ ώστε η προχορήγηση ενός αγγειοδιασταλτικού παράγοντα (κλονιδίνη) με δράση 

κεντρική και περιφερική, μπορεί απλά να μετριάζει, χωρίς να καταργεί την εμφάνιση αυτών 

των μεταβολών. Από τις δικές μας μετρήσεις προκύπτει ότι οι παράγοντες αυτοί δεν 

επηρεάζουν τα αέρια του αρτηριακού και του μικτού φλεβικού αίματος. 
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Επίδραση στον καρδιακό ρυθμό και τα χαρακτηριστικά της 

ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Σε προηγούμενες μελέτες αναφέρεται 42, 43, 50, 66 ότι βρέθηκαν 

υψηλές συγκεντρώσεις του πεπτιδίου σωματοστατίνη τόσο στον φλεβόκομβο και το 

κολποκοιλιακό κόμβο της ανθρώπινης καρδιάς όσο και τις παρασυμπαθητικές απολήξεις του 

πνευμονογαστρικού στην καρδιά και τα γάγγλια καθώς και ότι η σωματοστατίνη αυξάνει την 

απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης στις θέσεις αυτές. Αυτό πιθανά να εξηγεί την άμεση 

επίδραση της σωματοστατίνης στο κολπικό μυοκάρδιο που έχει σαν συνέπεια την 

επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού που βρέθηκε στις παρούσες άλλα και σε άλλες μελέτες 
37, 49. Η προσωπική εμπειρία με διάφορα δοσολογικά σχήματα έδειξε ότι μικρές εφ’ άπαξ 

δόσεις ακόμη και 10 μg ενδοφλεβίως είναι ικανές να προκαλέσουν κυκλοφορικές μεταβολές 

βραχείας διάρκειας που εκδηλώνονται σαν παροδική βραδυκαρδία, συνοδευόμενη από 

συστηματική και πνευμονική υπέρταση. Η πολύ μικρή διάρκεια αυτής της βραδυκαρδίας 

πιθανά να οφείλεται σε έναν ή και σε συνδυασμό των εξής παραγόντων: α) πολύ μικρός 

χρόνος ημιζωής της σωματοστατίνης στο πλάσμα (t1/2b) και ταχύτατη κάθαρση, β) πιθανά 

δοσολογικό σχήμα μικρής ισχύος, γ) εμφάνιση και στον άνθρωπο του φαινομένου 

απευαισθητοποίησης που περιγράφηκαν σε πειραματικά παρασκευάσματα 35, 48, 77, 78. 

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά του ηλεκτροκαρδιογραφήματος πρέπει να επισημάνουμε ότι 

εμφανίστηκαν βραδυαρρυθμίες (όπως αυτές που φαίνονται στις καταγραφές των σελίδων 88-

91), στις οποίες συχνά η καρδιακή συχνότητα έπεσε κάτω από 50 σφίξεις το λεπτό, δεν 

παρατηρήθηκαν όμως μεταβολές της ενδοκολπικής, κολποκοιλιακής και ενδοκοιλιακής 

αγωγιμότητας όπως εκφράζονται από τα διαστήματα P-R και QTc. Σε διεγχειρητική 

χορήγηση σωματοστατίνης υπό αναισθησία (Μελέτη 3) εμφανίστηκε ακόμη και ιδιοκοιλιακός 

ρυθμός που διήρκεσε μόνο 15 δευτερόλεπτα και αμέσως ανατάχθηκε σε κομβικό και 

φλεβοκομβικό ρυθμό στο επόμενο λεπτό. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι η 

βραδυκαρδία εμφανίζεται και κορυφώνεται πριν την άνοδο της συστηματικής αρτηριακής και 

πνευμονικής πίεσης. Αυτό υποδηλώνει ότι πιθανά πρόκειται για άμεση δράση στο επίπεδο του 

φλεβόκομβου και του κολπικού μυοκαρδίου. Ο λόγος R/T που εκφράζει τη σχέση του ύψους 

του επάρματος R σε σχέση με το έπαρμα Τ του ηλεκτροκαρδιογραφήματος είναι έμμεσος 

δείκτης της μεταβολής της ινότροπης δράσης του μυοκαρδίου και δεν παρουσίασε σημαντική 

μεταβολή τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά της μελέτης όπου συμβαίνουν όλες οι σημαντικές 

αιμοδυναμικές μεταβολές. 
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Η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (Heart Rate Variability - HRV) εκφράζει τον 

τόνο του αυτόνομου νευρικού συστήματος και τα επί μέρους κλάσματά της (High Frequency - 

HF, Low Frequency - LF) αντιστοιχούν στην συμμετοχή του παρασυμπαθητικού και του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος αντίστοιχα. Συνεπώς η HRV μεταβάλλεται από κάθε 

παράγοντα που επηρεάζει το τόνο αυτών των συστημάτων. Έτσι γνωρίζουμε ότι ο φυσικός 

ύπνος προκαλεί αύξηση της HRV με κορύφωση της τιμής της περίπου 3 ώρες πριν την έγερση 

που πιθανά οφείλεται σε αύξηση του τόνου του παρασυμπαθητικού συστήματος, ενώ αντίθετα 

οι περισσότεροι αναισθητικοί παράγοντες μειώνουν την HRV 109, 110. Η μη ανεύρεση 

μεταβολών της ισορροπίας συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού τόνου μετά την χορήγηση 

σωματοστατίνης (μελέτη 3), όπως εκφράζεται στον δείκτη LF/HF της HRV επιβεβαιώνει ότι 

δεν πρόκειται για κεντρική αλλά για καθαρά περιφερική δράση, πιθανά στους αντίστοιχους 

υποδοχείς της σωματοστατίνης.  

Επίδραση στην συστηματική και πνευμονική κυκλοφορία. Αρχικά είχε θεωρηθεί ότι οι 

υποδοχείς της σωματοστατίνης υπάρχουν μόνο στο αγγειακό δίκτυο της σπλαχνικής 

κυκλοφορίας. Η διαπίστωση των αυξήσεων της αρτηριακής πίεσης, της πίεσης της 

πνευμονικής αρτηρίας και της κεντρικής φλεβικής πίεσης στις μελέτες 1,2,4 και 5 οδηγούν 

στο συμπέρασμα ότι οι υποδοχείς ανευρίσκονται σε όλο το αγγειακό δένδρο του σώματος. Η 

υπόθεση αυτή συμφωνεί και με τις in vivo και in vitro μελέτες που καταδεικνύουν άμεση 

αγγειοσυσπαστική δράση της σωματοστατίνης και των παραγώγων της στην συστηματική και 

την πνευμονική κυκλοφορία 51, 79, 83, 101. Φαίνεται μάλιστα ότι δεν υπάρχει ορμονική 

παρέμβαση σε αυτές τις μεταβολές αφού άλλες μελέτες δεν βρήκαν αλλαγή των επιπέδων των 

κατεχολαμινών, της αντιδιουρητικής ορμόνης, της βαζοπρεσσίνης και του κολπικού 

νατριουρητικού πεπτιδίου μετά από την χορήγηση των παραγώγων της σωματοστατίνης 118-9 .  

Σε προηγούμενη ανάλογη μελέτη 120 έχει εκφραστεί η άποψη ότι η αύξηση της κεντρικής 

φλεβικής πίεσης πιθανά οφείλεται στην έντονη αγγειοσύσπαση του αγγειακού δικτύου της 

περιφερικής και σπλαχνικής κυκλοφορίας που οδηγεί σε εσωτερική μετάγγιση αίματος προς 

τις κοίλες φλέβες και προκαλεί αύξηση του προφορτίου της δεξιάς κοιλίας. Οι μελέτες 3 και 4 

έδειξαν ότι εκτός από την αύξηση της CVP παρατηρείται και αύξηση της πίεσης ενσφήνωσης 

των πνευμονικών τριχοειδών που θα μπορούσε να επιβεβαιώσει την παραπάνω υπόθεση. 

Θεωρητικά όμως μια τέτοια αιφνίδια μετακίνηση όγκου προς την ενδοθωρακική μοίρα του 
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αγγειακού δικτύου θα μπορούσε να κινητοποιήσει έναν από τους δύο παρακάτω 

αντιρροπιστικούς μηχανισμούς: 

1. Η επακόλουθη υπερφόρτωση των κολπικών κοιλοτήτων θα μπορούσε να ακολουθηθεί από 

αντανακλαστική ταχυκαρδία λόγω της οξείας διάτασης του φλεβοκόμβου, με 

αντικειμενικό σκοπό την ταχεία αποσυμφόρηση της πνευμονικής κυκλοφορίας και την 

προώθηση του επιπλέον όγκου προς την περιφερική κυκλοφορία. Αντίθετα, στις μελέτες 

αυτής της διατριβής παρουσιάστηκε βραδυκαρδία μετά την χορήγηση των υπό μελέτη 

παραγόντων. 

2. Εναλλακτικά, η αυξημένη προφόρτιση των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων θα 

οδηγούσε σε αύξηση του όγκου παλμού της αριστεράς κοιλίας, αύξηση των πιέσεων στο 

αορτικό τόξο και συνεπώς αντανακλαστική βραδυκαρδία μέσω της διέγερσης των 

τασεουποδοχέων του αορτικού τόξου και των καρωτιδικών κόλπων.  

Αυτό όμως θα επέφερε βραδυκαρδία που ακολουθεί την αύξηση των κεντρικών πιέσεων 

πλήρωσης ενώ στην παρούσα μελέτη αποδείχθηκε ότι η αύξηση των κεντρικών πιέσεων 

πλήρωσης έπεται της μείωσης του καρδιακού ρυθμού. Πολύ περισσότερο, η κινητοποίηση 

τέτοιων αντανακλαστικών μηχανισμών διαταράσσει αισθητά την ισορροπία του 

συμπαθητικού και παρασυμπαθητικού τόνου και όφειλε να είχε εμφανιστεί στον δείκτη 

LF/HF υπέρ του παρονομαστή. Άρα επιβεβαιώνεται και εδώ ότι με πολύ μεγάλη πιθανότητα 

τα ανωτέρω φαινόμενα είναι επακόλουθα της άμεσης περιφερικής διέγερσης των υποδοχέων 

της σωματοστατίνης. Περιορισμοί της ισχύος των παραπάνω αποτελεσμάτων ίσως να 

αποτελεί το γεγονός ότι στη μελέτη των φαινομένων υπό αναισθησία, τα αναισθητικά 

φάρμακα πιθανά διαταράσσουν σε ικανό βαθμό την αντίδραση των αντανακλαστικών 

μηχανισμών ώστε να μην επηρεάζονται οι παρακολουθούμενοι δείκτες, ενώ στις 

μετεγχειρητικές μελέτες η προχορήγηση μορφίνης στον επισκληρίδιο χώρο μπορεί να έχει 

ανεξιχνίαστες ακόμη αλληλεπιδράσεις με τους υποδοχείς της σωματοστατίνης αλλά και με 

τους υποδοχείς των οπιοειδών στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Για παράδειγμα ξέρουμε ότι η 

διέγερση των υποδοχέων των οπιοειδών στο Κ.Ν.Σ. μετά από ενδοφλέβια χορήγηση μορφίνης 

προκαλεί βαγοτονικής αιτιολογίας μείωση του καρδιακού ρυθμού . αυτό πιθανά να 

μεταβάλλει και την απαντητικότητα των αντανακλαστικών μηχανισμών του αορτικού τόξου 

και του καρωτιδικού κόλπου. 
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Επίδραση στο κυκλοφορικό σύστημα μετά από προχορήγηση κλονιδίνης. Από τα 

αποτελέσματα της μελέτης 8, (προχορήγηση κλονιδίνης) ενισχύεται η άποψη ότι οι μεταβολές 

που παρατηρήθηκαν μετά την χορήγηση της σωματοστατίνης και των αναλόγων της 

οφείλονται σε περιφερική δράση στους αντίστοιχους υποδοχείς. Η κλονιδίνη είναι αρκετά 

εκλεκτικός αγωνιστής των α-2 αδρενεργικών υποδοχέων (200/1 σε σχέση με τους α-1 

υποδοχείς) και προκαλεί κεντρική καταστολή του συμπαθητικού συστήματος με δράση 

αγωνιστή στους α-2 υποδοχείς των καρδιαγγειακών κέντρων του προμήκους του εγκεφάλου. 
107 Εκτός από τους αδρενεργικούς υποδοχείς διεγείρει και τους υποδοχείς του ιμιδαζολίου (η 

ίδια η κλονιδίνη είναι ιμιδαζολικό παράγωγο) στο Κ.Ν.Σ., στους οποίους αποδίδεται η 

βαγοτονία (βραδυκαρδία) και η αντιυπερτασική δράση που παρατηρείται μετά την χορήγησή 

της, ενώ δεν αποκλείεται να εμπλέκονται και οι περιφερικοί ιμιδαζολικοί υποδοχείς του 

μυϊκού χιτώνα των αγγείων και του ενδοθηλίου 131-136. Όπως μάλιστα προαναφέρθηκε οι α-2 

υποδοχείς του συμπαθητικού συστήματος εμπλέκονται ανασταλτικά στον ρυθμιστικό 

μηχανισμό ελέγχου της βασικής έκκρισης της σωματοστατίνης 74.  Το γεγονός ότι παρουσία 

κλονιδίνης, η σωματοστατίνη και η σαντοστατίνη καταφέρνουν να προκαλούν τις ίδιες 

αιμοδυναμικές μεταβολές με μετριασμένη όμως ένταση υποδηλώνει είτε σαφώς περιφερική 

δράση είτε τουλάχιστον δράση που δεν μπορεί να προληφθεί από την κεντρική αναστολή του 

συμπαθητικού νευρικού συστήματος από την κλονιδίνη. Η κλονιδίνη, αμέσως μετά την 

ενδοφλέβια χορήγησή της προκαλεί σύσπαση των περιφερικών αγγείων που εκδηλώνεται με 

αύξηση της συστηματικής αρτηριακής πίεσης και έχει αποδοθεί στην περιφερική της δράση 

στους α-1 υποδοχείς με τους οποίους έχει μικρή συγγένεια. Μετά την είσοδό της στο Κ.Ν.Σ. 

προκαλεί αναστολή του συμπαθητικού συστήματος με κεντρική πλέον δράση στους α-2 

υποδοχείς. Στην πνευμονική αρτηρία επικρατούν οι α-1 υποδοχείς έναντι των α-2. Οι α-1 που 

εντοπίζονται στις λείες μυϊκές ίνες προκαλούν σύσπαση και οι α-2 που εντοπίζονται στα 

ενδοθηλιακά κύτταρα προκαλούν χάλαση των πνευμονικών αγγείων, πιθανά αυξάνοντας την 

παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ) και cGMP. 108 Έτσι δεν παρατηρούνται μεταβολές 

της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας μετά την χορήγηση κλονιδίνης. Το γεγονός ότι η 

σωματοστατίνη προκαλεί αύξηση των πνευμονικών πιέσεων παρουσία μειωμένου τόνου του 

συμπαθητικού συστήματος επιτείνει την άποψη ότι πρόκειται για ισχυρό αγγειοσυσπαστικό 

παράγοντα πολύ περιορισμένης όμως δραστικότητας λόγω της πολύ μικρής διάρκειας δράσης. 

Επίσης, το ότι η σαντοστατίνη δεν καταφέρνει να διατηρήσει σε ισχύ τις αιμοδυναμικές 
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επιδράσεις που αρχικά προκαλεί, πιθανά να οφείλεται είτε σε φαινόμενα απευαισθητοποίησης 

των υποδοχέων της σωματοστατίνης είτε σε σχετικά μειωμένη λειτουργικότητα των 

υποδοχέων που διεγείρει στα αγγεία σε σχέση με τους υποδοχείς του συμπαθητικού νευρικού 

συστήματος. Εξ’ άλλου δεν πρέπει να εκπλήσσει το ότι δεν έχει πιο μακρόχρονες επιδράσεις  

στο καρδιαγγειακό από την σωματοστατίνη διότι όπως  προαναφέρθηκε δεν έχει την ίδια 

δραστικότητα στις διάφορες υποομάδες των σωματοστατινεργικών υποδοχέων (οι υποδοχείς 

SSTR2,3,5 έχουν μεγάλη χημική συγγένεια με την σαντοστατίνη κατηγορία 1 - SRIF 1, οι 

υποδοχείς SSTR1,4 που έχoυν μεγαλύτερη συγγένεια με την φυσική σωματοστατίνη, 

κατηγορία 2 - SRIF 2). 

Επίδραση στην καρδιακή παροχή. Η παρακολούθηση της πίεσης εξ ενσφηνώσεων των 

πνευμονικών τριχοειδών (PCWP) και της καρδιακής παροχής με την μέθοδο της 

θερμοαραίωσης έγινε μόνο στην συνοδό μελέτη 8 για τους εξής λόγους: Η ενσφήνωση του 

καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας κάθε πρώτο λεπτό για την μέτρηση της πίεσης εξ 

ενσφηνώσεων των πνευμονικών τριχοειδών πιθανά διαταράσσει την τιμή της πίεσης της 

πνευμονικής αρτηρίας λόγω έντονου ερεθισμού των αγγειακών τοιχωμάτων (είναι γνωστό ότι 

αμέσως μετά την τοποθέτηση του καθετήρα στην πνευμονική αρτηρία λαμβάνονται 

υψηλότερες τιμές από ότι λίγα λεπτά αργότερα) ενώ παράλληλα θα εισήγαγε σημαντικότατο 

κίνδυνο νοσηρότητας και πιθανά θνητότητας από το κίνδυνο ρήξης της πνευμονικής 

αρτηρίας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής 

Εταιρείας για την χρήση του καθετήρα της πνευμονικής αρτηρίας προτείνεται οι μετρήσεις 

της PCWP ή PAOP (Pulmonary Artery Occlusion Pressure) να αποφεύγονται εφ’ όσον η 

διαστολική πίεση της πνευμονικής αρτηρίας δεν υπερβαίνει τα 18 mmHg. Επιπλέον καθώς οι 

αιμοδυναμικές μεταβολές που περιγράφηκαν είναι ταχύτατες και σχετικά βραχύβιες είναι 

μάλλον απίθανο οι μετρήσεις της καρδιακής παροχής με την μέθοδο της θερμοαραίωσης να 

επιτύχουν να συλλάβουν τόσο γρήγορες μεταβολές. Αν υπολογίσει κανείς ότι για μια μέτρηση 

απαιτείται η χορήγηση 10 ml παγωμένου φυσιολογικού ορού με σταθερό ταχύ ρυθμό 

τουλάχιστον 3 φορές ώστε να ακολουθήσει ο υπολογισμός της καρδιακής παροχής από τον 

υπολογιστή του μηχανήματος, είναι προφανές ότι τέτοιες μετρήσεις δεν μπορούν να 

αποδώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα σε μεσοδιαστήματα μικρότερα των 3-4 λεπτών. Ένας 

επίσης σημαντικός παράγοντας είναι η επίπτωση που έχουν οι παραπάνω μετρήσεις στην 

αιμοδυναμική εικόνα είτε σαν φόρτιση όγκου (κάθε μέτρηση χορηγεί συνολικά 30 ml, έτσι 10 
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μετρήσεις προκαλούν φόρτιση με όγκο 300 ml) είτε σαν αγγειοσυσπαστικός παράγοντας στην 

πνευμονική κυκλοφορία αφού η θερμοκρασία του παγωμένου ορού είναι 4-7ο C. Ούτως ή 

άλλως οι μετρήσεις στη μελέτη 8 δεν έδειξαν μεταβολές της καρδιακής παροχής. Ανίχνευσαν 

βέβαια μεταβολές της ΡΑΟΡ, αλλά αυτές είτε εκφράζουν υπερφόρτωση του αριστερού 

κόλπου από σύνθλιψη της πνευμονικής κυκλοφορίας από την έντονη αγγειοσύσπαση, είτε 

είναι απλά αποτέλεσμα επηρεασμένης μέτρησης περιορισμένης αξίας λόγω της 

αγγειοσύσπασης.  

Επίπτωση στα αέρια του αίματος και τους δείκτες κατανάλωσης οξυγόνου. Φαίνεται ότι 

οι αιμοδυναμικές μεταβολές που περιγράφηκαν δεν είχαν επίπτωση στην σχέση αερισμού - 

αιμάτωσης και άρα δεν μετέβαλαν το ποσοστό του shunt αλλά ούτε και τη μερική πίεση του 

οξυγόνου στο αρτηριακό και μικτό φλεβικό αίμα. Πιθανά μηδαμινές είναι και οι επιπτώσεις 

της σωματοστατίνης και των παραγώγων της στους κεντρικούς και περιφερικούς μηχανισμούς 

ρύθμισης της αναπνοής αφού δεν παρουσιάστηκαν μεταβολές της μερικής πίεσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στο αρτηριακό αίμα. Έχει πάντως περιγραφεί ότι η σωματοστατίνη σε 

μεγάλες δόσεις μπορεί να καταστείλει την απάντηση  του αναπνευστικού συστήματος στην 

υποξία τόσο σε πειραματόζωα όσο και σε ανθρώπους121-3 και επίσης έχει αναφερθεί 

περίπτωση δυσκολίας αποσύνδεσης ασθενούς από μακροχρόνιο μηχανικό αερισμό που 

αποδόθηκε στην χρήση σαντοστατίνης 124. 

Με την προϋπόθεση ότι ο μετρήσεις της καρδιακής παροχής στην παρούσα συνοδό μελέτη 

είναι αξιόπιστες, είναι προφανές ότι οι μεταβολές που παρουσιάστηκαν δεν ήταν ικανές να 

μεταβάλλουν την μεταφορά και την κατανάλωση του οξυγόνου, παρά το αναμενόμενο 

αντίθετο αποτέλεσμα αφού η σωματοστατίνη αναστέλλει πολλούς από τους ορμονικούς 

μηχανισμούς που θεωρητικά θα μπορούσαν να τις διαταράξουν. Πιθανή εξήγηση για αυτό το 

αποτέλεσμα ίσως αποτελεί το γεγονός ότι οι μελέτες μεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου 

έγιναν σε μετεγχειρητικούς ασθενείς όπου περιορισμένης κλίμακας και διάρκειας 

αιμοδυναμικές μεταβολές δεν μπορούν να επηρεάσουν μια ισορροπία στην χρήση του 

οξυγόνου που επιτυγχάνεται με λεπτότατες προσαρμογές των αυτορυθμιστικών μηχανισμών. 

Ούτως ή άλλως πρέπει να επαναληφθεί ότι οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα που εξαρτώνται 

από τις τιμές της καρδιακής παροχής παρουσιάζονται με κάθε επιφύλαξη. 

Σύγκριση με άλλες μελέτες. Τα αποτελέσματα των υπό παρουσίαση μελετών άλλοτε 

συμφωνούν και άλλοτε διαφοροποιούνται από εκείνα άλλων. Οι Sonnenberg et al 125 δεν 
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διαπίστωσαν καμία μεταβολή σε φυσιολογικούς ανθρώπους εκτός από παροδική βραδυκαρδία 

αμέσως μετά από την χορήγηση σωματοστατίνης σε δόσεις ίσες, πολλαπλάσιες ή και 

υποπολλαπλάσιες από τις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς. Οι Naeije et al 126 

αναφέρουν αποτελέσματα ανάλογα με αυτά που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη αλλά 

αφορούν αποκλειστικά κιρρωτικούς ασθενείς. Η δόση σωματοστατίνης που χρησιμοποιήθηκε 

ήταν η ίδια με την δική μας και προκάλεσε επιπλέον παροδική αύξηση του shunt και της 

κυψελιδοτριχοειδικής διαφοράς στην μερική τάση του οξυγόνου καθώς επίσης και μείωση της 

παροχής οξυγόνου (-14%). Οι Hsia et al 127 μελέτησαν επίσης κιρρωτικούς ασθενείς με 

πυλαία υπέρταση και διαπίστωσαν πτώση της καρδιακής συχνότητας που ακολουθήθηκε από 

αύξηση της μέσης αρτηριακής πίεσης χωρίς μεταβολή της κεντρικής φλεβικής πίεσης και της 

PΑΟP. Στη μελέτη τους, χρησιμοποίησαν το ίδιο σχήμα χορήγησης της σωματοστατίνης (εφ’ 

άπαξ δόση 3,5 μg/kg και συνεχή έγχυση 3,5 μg/kg/min), βρήκαν επίσης ότι η έγχυση 

σωματοστατίνης μειώνει σημαντικά και δοσοεξαρτώμενα την αιματική ροή προς το ήπαρ και 

την αιμάτωση των νησιδίων του, γεγονός το οποίο θεώρησαν δυνητικά επικίνδυνο, 

τουλάχιστον σε κιρρωτικούς ασθενείς. Οι Tyden et al 128, χρησιμοποιησαν δόση 

σαντοστατίνης 1μg/kg και μελέτησαν μόνον την αρτηριακή πίεση, που παρουσίασε αύξηση 

κατά 20% μετά την χορήγηση της σωματοστατίνης. Η λεπτομερής μέτρηση των ροών σε 

διάφορα σημεία του αγγειακού δικτύου έδειξε ότι η αιματική ροή των καρωτίδων δεν 

μεταβλήθηκε, ενώ η ροή στην κοινή ηπατική αρτηρία μειώθηκε κατά 56%. Τα διαφορετικά 

αποτελέσματα μεταξύ της παρούσας διατριβής και των προαναφερθησών μελετών πιθανά 

οφείλονται σε πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους μπορεί να είναι: α) 

διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση και σχεδιασμός (προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση 

με επακόλουθο χειρουργικό stress που αφορά μόνο τους ασθενείς των δικών μας μελετών, 

χρήση άλλοτε σωματοστατίνης και άλλοτε σαντοστατίνης σε διαφορετικές κάθε φορά δόσεις 

και σχήματα, προχορήγηση άλλων παραγόντων - μορφίνη, γενική αναισθησία με προποφόλη 

και αλφεντανίλη κ.λ.π.), β) διαφορετική πυκνότητα υποδοχέων της σωματοστατίνης και άρα 

διαφορετική αιμοδυναμική απαντητικότητα σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις (πυλαία 

υπέρταση, κίρρωση του ήπατος, φυσιολογικοί ασθενείς). Πρέπει να τονιστεί ότι η κίρρωση 

του ήπατος συχνά συνοδεύεται από αυξημένα επίπεδα γλουκαγόνου στο πλάσμα τα οποία 

μάλιστα υφίστανται σημαντική μείωση μετά από χορήγηση σωματοστατίνης και των 

αναλόγων της. Το γλουκαγόνο είναι ορμόνη με σαφώς αναγνωρισμένη θετική ινότροπη 
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δράση στο μυοκάρδιο και αγγειοδιασταλτική δράση στο σπλαχνικό αγγειακό δίκτυο 129-30. 

Στις μελέτες που παρουσιάζονται εδώ, δεν συμμετείχαν ασθενείς με νευροενδοκρινικούς ή 

υπερεκκριτικούς όγκους και άρα είναι μικρή η πιθανότητα οι αιμοδυναμικές επιπτώσεις από 

την χρήση της σωματοστατίνης και των παραγώγων της να οφείλονται στην γνωστή 

αντιεκκριτική δράση τους σε πολλούς ενδοκρινικούς άξονες. 
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ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

 

Οι μέχρι σήμερα γνώσεις σχετικά με την επίδραση της σωματοστατίνης και των 

παραγόγων της στο καρδιαγγειακό σύστημα και την ανταλλαγή των αερίων προέρχονταν 

ως επί το πλείστον από πειραματικές μελέτες σε πειραματόζωα και ελάχιστες μόνο μελέτες 

σε ανθρώπους. Οι τελευταίες σχεδόν πάντα αφορούσαν υγιείς εθελοντές και πολύ λίγες 

ερεύνησαν την επίδραση σε ανθρώπους με σημαντική παθολογία, κυρίως κιρρωτικούς και 

ενδοκρινολογικούς ασθενείς. Οι μελέτες αυτής της διατριβής προσφέρουν νέες 

πληροφορίες: 

• καθώς εξέτασαν αιμοδυναμικά, αποκλειστικά καρκινοπαθείς ασθενείς, που δεν έχουν 

μελετηθεί στο παρελθόν και αποτελούν κύρια ομάδα χρήσης των παραγόγων της 

σωματοστατίνης 

• Επι πλέον με την χρήση όσο το δυνατόν εκτενέστερου αιμοδυμανικού monitoring 

επιχείρησαν να διερευνήσουν βαθύτερα και όσο το δυνατόν συστηματικότερα τις 

προκαλούμενες μεταβολές αλλά και τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σε αυτές 

• Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν νέες μέθοδοι προσέγγισης της δραστηριότητας του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος μέσω της ανάλυσης της μεταβλητότητας του 

καρδιακού ρυθμού που βοήθησαν σημαντικά στην επιβεβαίωση της μη συμμετοχής 

κεντρικών αντιρροπιστικών ή αντανακλαστικών μηχανισμών 

• Η μελέτη των μεταβολών που προκύπτουν από την χρήση σωματοστατίνης κατά την 

διάρκεια αναισθησίας αποτελεί επίσης καινούργια γνώση, καθώς προσφέρει την 

δυνατότητα να ελεγχθούν οι προκαλούμενες μεταβολές και υπό γενική αναισθησία που 

όπως είναι γνωστό έχει μάλλον περίπλοκη και εν πάσει περιπτώσει όχι πλήρως 

προσδιορισμένη επίδραση στην φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήματος 

• Η μελέτη που περιέλαβε την προχορήγηση της κλονιδίνης, προσπάθησε για πρώτη φορά 

να  ελέγξει την ισχύ των προκαλούμενων από την σωματοστατίνη μεταβολών σε 

περιβάλλον εγκατεστημένης αγγειοδιαστολής με δεδομένη την κεντρική αναστολή του 

τόνου του συμπαθητικού νευρικού συστήματος προς το περιφερικό αγγειακό δένδρο 

• Τέλος, μια σημαντική παράμετρος της διατριβής αυτής είναι το γεγονός ότι έλεγξε όλα 

όσα περιγράφηκαν σε συνθήκες καθημερικής αναισθησιολογικής πρακτικής, χωρίς 

ειδικές συνθήκες και απομονωμένα συστήματα, που όπως έχει αποδειχθεί από τόσες 

         132



άλλες μελέτες, συχνά δίνουν αποτελέσματα που απέχουν πολύ από τα όσα συμβαίνουν 

στην καθημερινή κλινική πράξη. 

 

Τα αποτελέσματα όλων των μελετών αυτής της διατριβής οδηγούν στα παρακάτω 

συμπεράσματα: 

1. Η σωματοστατίνη και το παράγωγό της σαντοστατίνη, στις δόσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν, αποτελούν άμεσους και ισχυρούς αγγειοσυσπαστικούς παράγοντες 

τόσο στην συστηματική όσο και στην πνευμονική κυκλοφορία 

2. Και οι δύο παράγοντες, διαταράσσουν επίσης με άμεση δράση την λειτουργία του 

βηματοδοτικού ή/και του ερεθισματαγωγού συστήματος του μυοκαρδίου 

3. Οι παραπάνω δράσεις είναι αρκετά ισχυρές ώστε να εμφανίζονται τόσο σε καθεστώς 

καταστολής του συμπαθητικού συστήματος (όπως κατά την διάρκεια της αναισθησίας) 

όσο και μετεγχειρητικά υπό την επίδραση του μετεγχειρητικού stress, αλλά και σε 

περιβάλλον φαρμακολογικών χειρισμών με κεντρικά δρώντες αγγειοδραστικούς 

παράγοντες (κλονιδίνη) 

4. Η σωματοστατίνη και η σαντοστατίνη δεν επηρεάζουν κλινικά την ανταλλαγή των 

αερίων, τουλάχιστον στις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν στις παρούσες μελέτες 

5. Η δράση της σωματοστατίνης και του παραγώγου της σαντοστατίνη πιθανότατα 

οφείλεται στην άμεση σύνδεση με τους ειδικούς υποδοχείς τους στο μυοκάρδιο και το 

περιφερικό αγγειακό δίκτυο, χωρίς την εμπλοκή κεντρικών μηχανισμών ή 

αντανακλαστικών τόξων 

6. Η ταχεία αποδρομή των προκαλούμενων μεταβολών, κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται 

τόσο σε φαρμακοκινητικούς λόγους (πολύ μικρός χρόνος ημιζωής της σωματοστατίνης 

στο πλάσμα), όσο και στο φαινόμενο της απευαισθητοποίησης των υποδοχέων που έχει 

περιγραφεί για τους υποδοχείς της σωματοστατίνης όπως και για πολλούς άλλους 

φυσικούς υποδοχείς ενδογενών πεπτιδίων 

7. Η χρήση των εν λόγω παραγόντων σε καρκινοπαθείς ασθενείς, είναι ασφαλής, παρά τις 

ορισμένες φορές έντονες παρεκκλίσεις της φυσιολογίας των συστημάτων που 

μελετήθηκαν, που θα μπορούσαν να αποβούν επικίνδυνες μόνο σε ασθενείς με έντονα 

διαταραγμένους και οριακά λειτουργούντες ομοιοστατικούς μηχανισμούς και χωρίς την 

χρήση του απαραίτητου monitoring. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

 

Σκοπός: Σκοπός αυτής της τυφλής, προοπτικής, ελεγχόμενης με placebo μελέτης ήταν η 

διερεύνηση των κυκλοφορικών επιδράσεων της σωματοστατίνης (SMS) και του 

παραγώγου αυτής σαντοστατίνης (SDS), κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο σε 

καρκινοπαθείς ασθενείς. Με την χρήση αντίστοιχου πρωτοκόλλου περιέλαβε και τις 

αιμοδυναμικές επιπτώσεις κατά την διεγχειρητική περίοδο καθώς και τις διαφοροποιήσεις 

που θα μπορούσαν να εμφανιστούν μετά από προηγούμενη χορήγηση κλονιδίνης.  

Μέθοδος: Το πρωτόκολλο περιελάμβανε τα εξής: 

♦ Διεγχειρητική περίοδος: 

• Την χορήγηση της SMS σε μία ομάδα ασθενών κατά την διάρκεια αναισθησίας με 

προποφόλη και σουφεντανίλη σε εφ’ άπαξ δόση 3,5 μg/kg και συνεχή έγχυση 3,5 

μg/kg/min. Στη δεύτερη ομάδα, χορηγήθηκε  SDS σε εφ’ άπαξ δόση 3 μg/kg και 

συνεχή έγχυση φυσιολογικού ορού και σε μία τρίτη ομάδα φυσιολογικός ορός σε 

εφ’ άπαξ δόση 20 ml και συνεχή έγχυση. (Μελέτες 1& 2) 

• Μια άλλη ομάδα ασθενών έλαβε κατά την διάρκεια αναισθησίας SDS για την 

παρακολούθηση των επιπτώσεων στην μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού 

(Μελέτη 3) 

♦ Μετεγχειρητική περίοδος: 

• Αντίστοιχο τροποποιημένο σχήμα εφαρμόστηκε κατά την διάρκεια της άμεσης 

μετεγχειρητικής περιόδου, σε μια άλλη διαφορετική ομάδα ασθενών οι οποίοι με 

τυχαία επιλογή έλαβαν διαδοχικά (με τα απαραίτητα ενδιάμεσα διαλείμματα) τους 

παραπάνω φαρμακευτικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του 

φυσιολογικού ορού. Η σειρά χορήγησης ήταν είτε φυσιολογικός ορός - SMS - SDS 

είτε SMS - φυσιολογικός ορός - SDS. (Μελέτες 4& 5) 

• Το ίδιο πρωτόκολλο εφαρμόστηκε και σε μετεγχειρητικούς ασθενείς με σκοπό τον 

προσδιορισμό πιθανών ηλεκτροκαρδιογραφικών μεταβολών και των επιπτώσεων 

στα αέρια αίματος. (Μελέτες 6 & 7) 

• Τέλος άλλες τρείς ομάδες μετεγχειρητικών ασθενών έλαβαν το σχήμα των μελετών 

1 & 2 αφού όμως είχε προηγηθεί η χορήγηση κλονιδίνης.(Συνοδός μελέτη 8). 

Οι παράμετροι που μετρήθηκαν στις διάφορες ομάδες ήταν: αρτηριακή πίεση, καρδιακή 

συχνότητα, κεντρική φλεβική πίεση και όπου ήταν εφικτό παρακολουθήθηκαν επίσης: η 

πίεση της πνευμονικής αρτηρίας, η πίεση εξ ενσφηνώσεων των πνευμονικών τριχοειδών, η 
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καρδιακή παροχή, δείκτες μεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου και η 

ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή της απαγωγής ΙΙ και η μεταβλητότητα του καρδιακού 

ρυθμού (Heart Rate Variability - HRV). 

Αποτελέσματα: Συνολικά μελετήθηκαν 111 ασθενείς. Από αυτούς οι 42 έλαβαν μόνο SMS, οι 

32 μόνο SDS, οι 20 έλαβαν και τους δύο παράγοντες και 17 ασθενείς έλαβαν μόνο 

φυσιολογικό ορό. Σε όλες τις ομάδες αμέσως μετά την χορήγηση τόσο της SMS όσο και της 

SDS παρατηρήθηκε επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού, ορισμένες φορές κλινικά 

σημαντική, που ακολουθήθηκε από αύξηση της αρτηριακής πίεσης, της πίεσης της 

πνευμονικής αρτηρίας και της κεντρικής φλεβικής πίεσης. Δεν διαπιστώθηκαν μεταβολές της 

καρδιακής παροχής, της πίεσης εξ ενσφηνώσεων των πνευμονικών τριχοειδών, των δεικτών 

μεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου, του HRV και των αερίων αίματος. Τα επάρματα του 

συμπλέγματος QRS δεν παρουσίασαν μεταβολές και οι λίγες αρρυθμίες που παρατηρήθηκαν   

ήταν βραδυαρρυθμίες πολύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Στις ομάδες όπου είχε 

προηγηθεί η χορήγηση κλονιδίνης εμφανίστηκαν παρόμοιες μεταβολές των αιμοδυναμικών 

παραγόντων, περιορισμένης όμως ισχύος. 

Συμπέρασμα: Τα πεπτίδια σωματοστατίνη και σαντοστατίνη, τόσο κατά την διάρκεια της 

αναισθησίας όσο και κατά την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, εμφάνισαν αγγειοσυσπαστική 

δράση τόσο στην συστηματική όσο και στην πνευμονική κυκλοφορία χωρίς όμως να 

μεταβάλουν την συμπαθητική εκροή του αυτόνομου νευρικού συστήματος προς το 

καρδιαγγειακό σύστημα. Η δράση αυτή μετριάζεται αλλά δεν εξαλείφεται από την 

προχορήγηση κλονιδίνης και πιθανότατα οφείλεται σε άμεση δράση στους φυσικούς 

υποδοχείς της σωματοστατίνης στο μυοκάρδιο και τα περιφερικά αγγεία. Η χρήση των 

παραγόντων αυτών, στις δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν, αποδεικνύεται ασφαλής σε 

καρκινοπαθείς ασθενείς.  
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SUMMARY. 

 

Aim of the study: The aim of this blind, prospective, placebo controlled study was to 

investigate the circulatory effects of somatostatin (SMS) and it’s derivative sandostatin (SDS) 

on cancer patients during the early postoperative period. Using similar protocol, the study also 

included the hemodynamic changes during the intraoperative period as well as the possible 

alterations that could evolve after clonidine pretreatment. 

Methods:  The protocol included the following:  

♦ Intraoperative period: 

• During anesthesia with propofol and sufentanil one group of patients received a 

bolus dose of SMS 3.5 μg/kg followed by an infusion of SMS at 3.5 μg/kg/min. The 

second group of patients, received a bolus dose of SDS 3 μg/kg, followed by an 

infusion of normal saline and the third group received a 20 ml bolus dose and a 

consecutive infusion of normal saline. (Studies 1 & 2) 

• Another group of patients received SDS during anaesthesia in order to investigate 

possible effects on Heart Rate Variability (Study 3)  

♦ Postoperative period: 

• During the early postoperative period, another group of patients received randomly 

a similar scheme of drugs that consisted of the consecutive (with appropriate breaks 

in - between) administration of SMS, SDS or normal saline according to the 

following: rank: either normal saline - SMS - SDS or SMS - normal saline - SDS at 

doses similar to the previous studies 1 and 2 (Studies 4 & 5).  

• The same consecutive scheme of studies 4 and 5 was also administered to patients 

during the early postoperative period in order to evaluate it’s effect on 

electrocardiographic recordings and on acid base status and blood gas analysis 

(Studies 6 & 7) 

• Finally, three more groups of patients received the scheme of studies 1 & 2 during 

the early postoperative period that was preceded by clonidine pretreatment. (Study 

8) 

The following parameters were monitored during all studies: arterial blood pressure, heart 

rate, central venous pressure and when applicable: pulmonary artery pressure, pulmonary 
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capillary wedge pressure, cardiac output, indices of oxygen transport and utilization, lead II 

recordings of the electrocardiogram and heart rate variability (HRV). 

Results: One hundred and eleven (111) patients were studied. Forty two of them received 

SMS, 32 patients received SDS, 20 patients received both agents and 11 received only normal 

saline. Immediately after the administration of SMS or SDS a slowing of heart rate was 

noticed, that was both clinically and statistically significant, and which was followed by an 

increase of arterial blood pressure, pulmonary artery pressure and the central venous pressure. 

Cardiac output, pulmonary capillary wedge pressure, indices of oxygen transport and 

utilization, HRV, acid base balance and blood gases did not presend any significant changes. 

There were not detected any changes of the QRS complex of the ECG. However there were a 

few arrhythmias detected, which were mainly bradyarrhythmias of very short duration. Of the 

groups of patients that were pretreated with clonidine, we observed similar hemodynamic 

changes though of diminished power. 

Conclusion: The hemodynamic effects of the peptides Somatostatin and Sandostatin are 

manifested with a vasopressor effect on the systemic and pulmonary circulation during 

anaesthesia and the postoperative period, without modulating the sympathetic discharge of 

autonomic nervous system to the cardiovascular system. These effects can be diminished but 

not abolished by clonidine pretreatment and are most probably produced by a direct action on 

the physical receptors of somatostatin, located on the myocardium and the peripheral vessels. 

The administration of SMS and SDS at doses used in this study, proved to be safe when 

administered to cancer patients.  
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