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 Τα εισπνεόμενα αναισθητικά 
χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη 
περισσότερο από 150 χρόνια, από τις αρχές 
της δεκαετίας του 1840

 ο αιθέρας (1842) 
 και το υποξείδιο του αζώτου (1844) 

χρησιμοποιήθηκαν για ιατρικούς λόγους



 1930: δημιουργία των αλογονωμένων
πτητικών αναισθητικών με κύριο 
εκπρόσωπο το αλοθάνιο (1956)

 Ιδεώδες πτητικό αναισθητικό:  
δεσφλουράνιου και το σεβοφλουράνιo

 Στερούνται πολλές από τις ανεπιθύμητες 
επιδράσεις του αλοθανίου



 Ανάλογα με το εάν είναι σε υγρή ή αέριο 
μορφή στη θερμοκρασία και πίεση 
περιβάλλοντος, δηλαδή στη θερμοκρασία 
του δωματίου βρίσκονται κάτω ή πάνω από 
την κρίσιμη θερμοκρασία τους, χωρίζονται 
αντίστοιχα σε πτητικά ή αέρια



 Τα πτητικά αναισθητικά, είναι υγρά σε 
θερμοκρασία και πίεση δωματίου και 
εξατμίζονται (μετατρέπονται σε ατμό) 
εύκολα με τη βοήθεια ειδικών συσκευών, 
των εξαερωτήρων

 Τα αέρια αναισθητικά υγροποιούνται υπό 
πίεση και αποθηκεύονται σε οβίδες, όπου 
βρίσκονται και στις δυο μορφές, και από τις 
οποίες εξέρχονται σε αέριο μορφή



Φυσικοχημικές ιδιότητες 
 Πίεση κορεσμένων ατμών (SVP, saturated

vapour pressure): Είναι η πίεση στην οποία 
σταματάει η εξαέρωση ενός υγρού σε έναν 
εξατμιστήρα, όταν έχει επέλθει ισορροπία 
μεταξύ υγρού και αερίου φάσης

 Ο αριθμός των μορίων που φεύγουν από το 
υγρό είναι ίδιος με τον αριθμό των μορίων που 
εισέρχονται σ΄ αυτό

 Η πίεση κορεσμένων ατμών δεν επηρεάζεται 
από την πίεση αλλά επηρεάζεται από τη 
θερμοκρασία. 



 Συγκέντρωση κορεσμένων ατμών (SVC, 
saturated vapour concentration): Είναι η 
συγκέντρωση των ατμών ενός υγρού όταν 
επιτευχτεί κορεσμός και εκφράζεται ως 
εκατοστιαία αναλογία της ατμοσφαιρικής 
πίεσης 

 SVP/Patm, όπου Patm είναι η ατμοσφαιρική 
πίεση 



 Σημείο βρασμού (BP, boiling point): Είναι η 
θερμοκρασία στην οποία το υγρό «βράζει» 
όταν φθάσει στην ατμοσφαιρική πίεση



 Συντελεστής διαλυτότητας 
αίματος─αερίου: κατανομή ενός 
αναισθητικού αερίου στις δύο φάσεις που 
βρίσκονται σε ισορροπία (δηλαδή οι μερικές 
τάσεις του αναισθητικού είναι ίσες) και 
ισούται με το λόγο των συγκεντρώσεων 
του αναισθητικού στις δύο φάσεις



 Συντελεστής διαλυτότητας 
λίπους─αερίου: δείκτης της αναισθητικής 
ισχύος ενός αναισθητικού και είναι 
αντιστρόφως ανάλογος προς την ελάχιστη 
κυψελιδική συγκέντρωση (MAC) του 
αναισθητικού.



Φυσικά χαρακτηριστικά
 μοριακή και χημική σταθερότητα
 να μην χρειάζεται συντηρητικά
 να έχει μακρά διάρκεια αποθήκευσης σε μία 

ποικιλία κλιματικών καταστάσεων
 να μην είναι εύφλεκτο σε μίγμα αέρα ή Ο2
 να μην είναι ερεθιστικό των αεραγωγών
 να είναι φιλικό προς την ατμόσφαιρα
 να έχει χαμηλό κόστος. 



Φαρμακοκινητικά χαρακτηριστικά 
 «πως ο οργανισμός χειρίζεται το φάρμακο»
 ο υψηλός συντελεστή διαλυτότητας 

λίπους─αερίου, που επιτυγχάνει χαμηλό MAC
 ο χαμηλός συντελεστής διαλυτότητας 

αίματος─αερίου, που επιτρέπει τη γρήγορη 
μεταβολή του βάθους της αναισθησίας

 ο περιορισμένος μεταβολισμός και διάσπαση 
σε μη τοξικούς μεταβολίτες ώστε να 
περιορίζεται η πιθανότητα βλάβης του ήπατος 
ή των νεφρών



Φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά 
 «πως το φάρμακο επηρεάζει τον 

οργανισμό» 
 έλλειψη τοξικότητας ακόμη και μετά από 

παρατεταμένη ή χρόνια χρήση. Πχ:μετά
παρατεταμένη εισπνοή στο προσωπικό του 
χειρουργείου

 απουσία ή προβλέψιμες και 
δοσοεξαρτώμενες καρδιο─αναπνευστικές
επιπτώσεις 



Φαρμακοδυναμικά χαρακτηριστικά
 αναλγητικές ιδιότητες
 εύκολα αναστρέψιμες αναισθητικές 

επιδράσεις
 απουσία διέγερσης του ΚΝΣ και 

επιληπτικής δραστηριότητας
 απουσία αλληλεπίδρασης με φάρμακα που 

χορηγούνται προ ή διεγχειρητικά
 απουσία επίδρασης στην εγκυμονούσα 

μήτρα 



 Για πάνω από 150 χρόνια η επικρατούσα 
θεωρία για τον τρόπο δράσης των 
εισπνεόμενων αναισθητικών ήταν αυτή των 
Meyer και Overton, με βάση την οποία τα 
εισπνεόμενα αισθητικά προκαλούσαν 
αναισθησία όταν επαρκής αριθμός των 
μορίων τους διαλύονταν μέσα στη λιπιδική
κυτταρική μεμβράνη





Οι θέσεις δράσης των εισπνεόμενων 
αναισθητικών είναι: 

 οι εγκεφαλικές δομές, ιδιαίτερα ο θάλαμος και 
ο μεσεγκεφαλικός δικτυωτός σχηματισμός, 
όπου προκαλούν ύπνωση και αμνησία

 ο νωτιαίος μυελός, όπου δρουν: 

 στην ανιούσα οδό, επηρεάζονταςτον εγκέφαλο με 
μείωση της εγρήγορσης

 Στην κατιούσα οδό, καταστέλλοντας την 
αντανακλαστική κίνηση στα επώδυνα ερεθίσματα.



 Για να είναι δυνατή η αξιολόγηση και 
σύγκριση της επίδρασης των πτητικών 
παραγόντων στα διάφορα όργανα 
χρησιμοποιείται ως δείκτης αναισθητικής 
ισχύος η Ελάχιστη Κυψελιδική 
Συγκέντρωση ή MAC (Μinimum Αlveolar
Concentration)



 Η MAC ενός εισπνεόμενου αναισθητικού είναι 
ισοδύναμη με το ED50 του αναισθητικού και 
αντιπροσωπεύει την ελάχιστη κυψελιδική 
συγκέντρωση του αναισθητικού, η οποία, στο 
επίπεδο της θάλασσας, στη θερμοκρασία του 
δωματίου και παρουσία 50 % οξυγόνου, 
εμποδίζει στο 50 % των πειραματόζωων που 
δεν έχουν λάβει προνάρκωση την 
αντανακλαστική κίνηση σε ένα σταθερό 
επώδυνο ερέθισμα, όπως π.χ. η τομή του 
δέρματος



 Όσο πιο δραστικός είναι ένας εισπνεόμενος 
παράγοντας τόσο μικρότερη είναι η MAC 
του και αντίστροφα

 Η MAC είναι ανάλογη της λιποδιαλυτότητας
του εισπνεόμενου αναισθητικού και μπορεί 
να υπολογιστεί από την εξίσωση 

MAC × λ = 1.82 Atm
 όπου: λ είναι ο συντελεστής διαλυτότητας 

ελαίου─αερίου και Atm η βαρομετρική 
πίεση



 MAC─εγρήγορσης (MACaw):  η 
συγκέντρωση που καταστέλλει την εκούσια 
απάντηση σε λεκτικό ερέθισμα

 MAC─αμνησίας (ΜAC─amnesia): είναι η 
τιμή της κυψελιδικής συγκέντρωσης που 
αποτρέπει την ανάκληση δυσάρεστων 
διεγχειρητικών γεγονότων. Είναι η λιγότερο 
μελετημένη MAC και η τιμής της εμφανίζει 
μεγάλη διακύμανση μεταξύ ασθενών



 MAC─αφύπνισης: η κυψελιδική 
συγκέντρωση στην οποία αφυπνίζεται ο 
ασθενής, και η οποία είναι υψηλότερη κατά 
την εισαγωγή στην αναισθησία και 
χαμηλότερη κατά την αφύπνιση 

 MACBAR : η ελάχιστη κυψελιδική 
συγκέντρωση που αποκλείει την απάντηση 
του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην 
τομή του δέρματος 



Μείωση της MAC
 Υποθερμία
 Υπονατριαιμία
 Υποωσμωτικότητα
 Μεταβολική οξέωση
 Υποξία
 Υπερκαπνία
 Αναιμία
 Αύξηση της ηλικίας
 Εγκυμοσύνη
 Συγχορήγηση οπιοειδών, προποφόλης, 

βενζοδιαζεπινών και α2-αγωνιστών



Αύξηση της MAC
 Υπερθερμία
 Μικρή ηλικία
 Λήψη αμφεταμινών
 Λήψη κοκαΐνης
 Λήψη εφεδρίνης
 Χρόνια χρήση αλκοόλ



Αναπνευστικό σύστημα 
Οι αρνητικές επιπτώσεις των σύγχρονων πτητικών 
αναισθητικών είναι:

 δοσοεξαρτώμενη καταστολή της αναπνοής, 
 μείωση του ανά λεπτό αερισμού, 
 άπνοια σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. 

Οι ευεργετικές τους επιδράσεις είναι: 
 βρογχοδιαστολή και περιορισμός του 

παρασυμπαθητικοτονικού βρογχόσπασμου μέσω 
δράσης στις λείες μυϊκές ίνες των βρόγχων



Καρδιαγγειακό σύστημα 
 Δοσοεξαρτώμενη μείωση της αρτηριακής 

πίεσης λόγω περιφερικής αγγειοδιαστολής, 
 Προκαλούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις 

καταστολή του μυοκαρδίου και της λειτουργίας 
των τασεοϋποδοχέων

 Το δεσφλουράνιο και ισοφλουράνιο προκαλούν 
ταχυκαρδία λόγω διέγερσης του συμπαθητικού 
νευρικού συστήματος και του συστήματος 
ρενίνης─αγγειοτενσίνης



Καρδιαγγειακό σύστημα 
 Το ισοφλουράνιο, σεβοφλουράνιο, 

δεσφλουράνιο προκαλούν παρόμοια 
παράταση του διαστήματος QT και QTc στο 
ΗΚΓράφημα

 Ευαισθητοποιούν το μυοκάρδιο στις 
εξωγενείς κατεχολαμίνες με αποτέλεσμα 
αρρυθμιογένεση



Μυοσκελετικό σύστημα 
 Τα εισπνεόμενα αναισθητικά και ιδιαίτερα 

τα πτητικά, προκαλούν κάποιου βαθμού 
χάλαση των σκελετικών μυών και 
ενισχύουν τη δράση των νευρομυϊκών
αποκλειστών



Κακοήθης υπερπυρεξία
 Όλα τα ισχυρά πτητικά αναισθητικά μπορεί 

να προκαλέσουν έκλυση κακοήθους 
υπερπυρεξίας

 Το αλοθάνιο θεωρείται ο ισχυρότερος 
εκλυτικός παράγοντας, αλλά όλα τα πτητικά 
πρέπει να αποφεύγονται σε επιρρεπείς 
ασθενείς ή όταν υπάρχει οικογενειακό 
ιστορικό αυτής της σοβαρής επιπλοκής 



Ηπατοτοξικότητα
 Όλα τα αλογονωμένα πτητικά αναισθητικά 

συνδέονται με ηπατική βλάβη. 
 Το αλοθάνιο, ενφλουράνιο, ισοφλουράνιο και 

δεσφλουράνιο μεταβολίζονται από το 
κυττόχρωμα Ρ450 σε 
τριφθοριο─ακετυλιωμένα στοιχεία, τα οποία 
τροποποιούν τις πρωτεΐνες της επιφάνειας των 
ηπατοκυττάρων και έτσι πυροδοτούν μια 
ανοσολογική αντίδραση εναντίον τους



Ηπατοτοξικότητα
 Η βαρύτητα της ηπατοτοξικότητας

σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο τα 
πτητικά αναισθητικά υφίστανται ηπατικό 
μεταβολισμό από αυτό το κυτόχρωμα 
 20-30 % το αλοθάνιο

 2 % το ενφλουράνιο

 1% το σεβοφλουράνιο

 0.2 % ή λιγότερο το ισοφλουράνιο και 
δεσφλουράνιο



Ηπατοτοξικότητα
 Η ηπατίτιδα μετά από έκθεση σε αλοθάνιο είναι 

πολύ γνωστή
 Τα αλογονωμένα αναισθητικά της επόμενης 

γενιάς με διαφορετικές μοριακές δομές 
συνδέονται με μικρότερη ηπατοτοξικότητα

 Το σεβοφλουράνιο, δεν μεταβολίζεται σε 
ηπατοτοξικές τριφθοριο─ακετυλιωμένες
πρωτεΐνες και θεωρείται σχετικά ασφαλές για 
τους ασθενείς με ήπια ηπατική δυσλειτουργία



 Πριν από 30 περίπου χρόνια έγινε η πρώτη 
παρατήρηση ότι η πρόκληση ισχαιμίας 
μικρής διάρκειας και έκτασης πριν από την 
εφαρμογή σημαντικής ισχαιμίας 
προστατεύει το μυοκάρδιο πειραματόζωων 
τόσο από την ισχαιμία όσο και από βλάβες 
κατά την επαναιμάτωση



 Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε ισχαιμική 
προγύμναση (ischemic pre─conditioning) 

 Οφείλεται στην πυροδότηση μοριακών 
μηχανισμών που καθιστούν το μυοκάρδιο 
ανθεκτικότερο στην ισχαιμία



 Η χορήγηση πτητικών αναισθητικών φαίνεται 
ότι πυροδοτεί αντίστοιχους μηχανισμούς 
ισχαιμικής προγύμνασης από τα αναισθητικά 
(anaesthetic─preconditioning) παρέχοντας 
προστασία στο μυοκάρδιο σε περιόδους ισχαιμίας

 Αντίστοιχη προστασία από την ισχαιμία 
φαίνεται ότι παρέχεται στον εγκέφαλο και τα 
νεφρά σε πειραματόζωα 

 Οι παρατηρήσεις, όμως, αυτές είναι δύσκολο 
να αποδειχτούν στον άνθρωπο



 Η χρησιμοποίηση κατά την αναισθησία των 
πνευμόνων ως πύλης εισόδου στον 
οργανισμό μιας φαρμακευτικής ουσίας, η 
οποία ωστόσο δεν έχει τους πνεύμονες ως 
στόχο δράσης της, αποτελεί μοναδική 
περίπτωση στην ιατρική πρακτική. 



 Η είσοδος του φαρμάκου στον οργανισμό 
μέσω των πνευμόνων επιτρέπει την ταχεία 
εμφάνιση του φαρμάκου στο αρτηριακό 
αίμα

 Η τελική επίδραση των εισπνεόμενων 
αναισθητικών εξαρτάται από την επίτευξη 
θεραπευτικής συγκέντρωσης (F) στον 
εγκέφαλο.







Από το αναισθητικό μηχάνημα στους πνεύμονες: 
 εισπνεόμενη συγκέντρωση του αναισθητικού 

(FI), 
Είσοδο στις κυψελίδες: 
 κυψελιδική συγκέντρωση του αναισθητικού (FA), 
Πρόσληψη στο αρτηριακό αίμα από τις 

κυψελίδες: 
 αρτηριακή συγκέντρωση εισπνεόμενου 

αναισθητικού (Fa), 
 κατανομή με την κυκλοφορία στον εγκέφαλο και 

στους ιστούς, 
 αποβολή από τους πνεύμονες





Η βασική σύνθεση του εισπνεόμενου 
μίγματος αερίων εξαρτάται κυρίως από: 

 τη ροή φρέσκων αερίων (fresh gas flow, 
FGF), 

 τον όγκο του αναπνευστικού κυκλώματος, 
 την απορρόφηση του αναισθητικού από το 

αναπνευστικό κύκλωμα



Η εισπνεόμενη συγκέντρωση πλησιάζει τη 
συγκέντρωση του αναισθητικού στα φρέσκα 
αέρια, με αποτέλεσμα ταχύτερη εισαγωγή και 
ανάνηψη από την αναισθησία, εφόσον: 

 η φρέσκια ροή είναι υψηλή, 
 ο όγκος του αναπνευστικού κυκλώματος είναι 

μικρός 
 η απορρόφηση του αναισθητικού από το υλικό 

του αναπνευστικού κυκλώματος είναι 
περιορισμένη. 



 Η κυψελιδική μερική πίεση ενός αερίου (PA) 
καθορίζει τη μερική πίεση του 
αναισθητικού στο αίμα και κατά συνέπεια 
τη μερική του πίεση στον εγκέφαλο (PBr)

 Ως εκ τούτου, η μερική πίεση στον 
εγκέφαλο είναι ευθέως ανάλογη προς τη 
συγκέντρωση του αναισθητικού στον 
εγκέφαλο, που καθορίζει την κλινική 
επίδραση του αναισθητικού



 Έτσι, η κυψελιδική συγκέντρωση του 
εισπνεόμενου αναισθητικού (FΑ) 
χρησιμοποιείται σαν δείκτης του βάθους 
της αναισθησίας και του ρυθμού εισαγωγής 
ή αφύπνισης από την αναισθησία



 Όσο πιο υψηλή είναι η παροχή του 
αναισθητικού τόσο πιο γρήγορα η 
κυψελιδική του συγκέντρωση πλησιάζει την 
εισπνεόμενη συγκέντρωση με αποτέλεσμα 
γρήγορη εισαγωγή στην αναισθησία

 Όσο πιο υψηλή είναι η πρόσληψη από τους 
ιστούς τόσο πιο αργή είναι η άνοδος της 
κυψελιδικής συγκέντρωσης με αποτέλεσμα 
αργή εισαγωγή στην αναισθησία 



Παροχή του αναισθητικού στους πνεύμονες 
εξαρτάται:

 την εισπνεόμενη συγκέντρωση (FI)
 τον κυψελιδικό αερισμό (VA)



1. Τον συντελεστή διαλυτότητας 
αίματος─αερίου: 

 χαμηλής διαλυτότητας, Ν2Ο (0.47), το 
σεβοφλουράνιο (0.65) και το δεσφλουράνιο
(0.42) [60], 

 μέτριας διαλυτότητας, όπως είναι το αλοθάνιο
(2.35) και ισοφλουράνιο (1.4), 

 υψηλής διαλυτότητας, οπότε ο ρυθμός 
αύξησης της κυψελιδικής τάσης είναι βραδύς 
και η εισαγωγή στην αναισθησία είναι βραδεία 
(π.χ. αιθέρας 12.0). 



2. Την κυψελιδική αιματική ροή (δηλαδή την καρδιακή 
παροχή) 

 Όταν η καρδιακή παροχή μειώνεται (π.χ. παρουσία 
shock), ελαττώνεται η πρόσληψη του αναισθητικού 
από το αίμα και αυξάνεται σημαντικά η κυψελιδική 
τάση των αναισθητικών

 Αντίθετα όταν η καρδιακή παροχή αυξάνεται (π.χ. 
παρουσία φόβου), μεγαλύτερος όγκος αίματος 
εκτίθεται στο αναισθητικό, με αποτέλεσμα να 
μειώνεται η κυψελιδική τάση και να επιβραδύνεται η 
εισαγωγή στην αναισθησία



 3. Τη διαφορά της μερικής τάσης του 
αναισθητικού μεταξύ κυψελίδων και 
φλεβικού αίματος (κυψελιδο─φλεβική
διαφορά τάσης αναισθητικού (ΡA─V). 

 Η διαφορά αυτή αντανακλά την πρόσληψη 
του εισπνεόμενου αναισθητικού από τους 
ιστούς: 



 Οι ιστοί με πλούσια αιμάτωση (εγκέφαλος, 
καρδιά, νεφροί) που δέχονται το 75% της 
καρδιακής παροχής προσλαμβάνουν το 
μεγαλύτερο ποσό του αναισθητικού με 
αποτέλεσμα τον γρήγορο κορεσμό τους

 Οι ιστοί με πτωχή αιμάτωση (μύες, λίπος) που 
δεν αιματώνονται καλά και έχουν μεγάλη 
χωρητικότητα προσλαμβάνουν αναισθητικό 
για αρκετές ώρες. 



 Γι’ αυτό το λόγο οι παχύσαρκοι ασθενείς να 
έχουν βραδεία αφύπνιση, καθώς το λίπος δρα 
σαν αποθήκη αναισθητικού από όπου αυτό 
απομακρύνεται με αργό ρυθμό προς το αίμα.





Η αφύπνιση από την αναισθησία εξαρτάται από 
τη μείωση της συγκέντρωσης του 
αναισθητικού στον εγκέφαλο.

 Τα αναισθητικά μπορούν να απομακρυνθούν 
με: 

 Βιομετατροπή
 Διάχυση του αναισθητικού δια του δέρματος, η 

οποία όμως είναι ασήμαντη
 Εκπνοή, η οποία είναι η πιο σημαντική οδός 

αποβολής του εισπνεόμενου από τους πνεύμονες



Όλα τα αλογονωμένα πτητικά αναισθητικά, εκτός 
από το σεβοφλουράνιο, μεταβολίζονται σε:
 τριφθοριο─ακετο─οξικού οξέος (TFA), 

 ανόργανων μεταβολιτών, όπως το φθόριο (F─). 
Το σεβοφλουράνιο μεταβολίζεται σε: 
 εξαφθοριο─ισο─προπανόλη (HFIP), η οποία 

αποβάλλεται στα ούρα χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις 
τοξικότητας. 

 Η παραγωγή του τριφθοριο─ακετο─οξικού οξέος 
σχετίζεται με την ανάπτυξη ηπατίτιδας μετά από 
έκθεση σε αλοθάνιο, ισοφλουράνιο, ενφλουράνιο
και δεσφλουράνιο





 Eυγενές αέριο το οποίο διαθέτει 
αναισθητικές ιδιότητες δρώντας στους 
υποδοχείς NMDA. Παράγεται με διύλιση του 
ατμοσφαιρικού αέρα αλλά το κόστος 
παραγωγής του είναι ιδιαίτερα υψηλό, 
γεγονός που περιορίζει σημαντικά την ευρεία 
χρήση του 

 Xe



Κυριότερες επιδράσεις 
 MAC=0,71
 αιμοδυναμική σταθερότητα, 
 δεν μειώνει τον ανά λεπτό αερισμό
 προκαλεί αύξηση των πιέσεων των 

αεραγωγών λόγω αυξημένης πυκνότητας και 
γλοιότητας του μίγματος των εισπνεόμενων 
αερίων 

 προκαλεί έντονη αναλγησία
 παρέχει σημαντική νευροπροστασία σε 

πειραματόζωα σε συνθήκες 
ισχαιμίας─επαναιμάτωσης


