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ANAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ



Παρακολούθηση - Μonitoring

Monitoring : Παρακολούθηση ασθενούς με άμεση 

κλινική παρατήρηση και με ηλεκτρονικά μέσα

 Βασικό Monitoring:

Κυκλοφορικό: ΗΚΓ, περιφερικές σφύξεις,  ΑΠ

Αναπνευστικό: οξυγόνωση & αερισμός =
οξυμετρία & καπνογραφία

 Μη βασικό: λειτουργία νευρομυϊκής σύναψης, 

θερμοκρασία & εγκεφαλική λειτουργία (βάθος 

αναισθησίας)



Μonitoring καρδιαγγειακού συστήματος

 ΗΚΓ: HR & ανίχνευση αρρυθμίας, ισχαιμίας, ΟΕΜ.   
Χρήσιμες απαγωγές ΙΙ, V5

 Περιφερικός Σφυγμός : κλινικά , παλμικό οξύμετρο

 Αρτηριακή πίεση: 

μέτρηση με απλό μανόμετρο, 

μέτρηση με ταλαντωσίμετρο, 

άμεση (αιματηρή) 
μέσω μορφομετατροπέα



Μonitoring καρδιαγγειακού συστήματος

 CO - Καρδιακή παροχή : μέσω 

αρτηρίας (επεξεργασία της αρτηριακής 

κυματομορφής) ή με χρήση θωρακικού                        

ή  διοισοφάγειου υπερηχο-

καρδιογραφήματος)

 ΚΦΠ: μανόμετρο με Ν/S                                                                                                                           

– ή μορφομετατροπέα-

αδρός οδηγός αναπλήρωσης υγρών

 Swan-Ganz catheter (PAP, PCWP)

Pulse Contour Analysis - CO = SV X HR 



MONITORING ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Οξυγόνωση: κλινική εκτίμηση

 Σφυγμικό/παλμικό  οξύμετρο: παρέχει 

τον κορεσμό του αρτηριακού αίματος (Hb)

σε οξυγόνο – προϋπόθεση η                       

καλή περιφερική κυκλοφορία -

ικανοποιητικό SpO2 ≥ 97%

 Αρχή λειτουργίας: η οξυαιμοσφαιρίνη

& η αναχθείσα αιμοσφαιρίνη απορροφούν 

διαφορετικά το φως στα μήκη κύματος 

 660 nm (ερυθρό/αναχθείσα) 

 940 nm (υπέρυθρο ΗbO2)



MONITORING ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Καπνογραφία: μέτρηση της 

μερικής πίεσης του 

τελοεκπνευστικού

(κυψελιδικού) διοξειδίου του 

άνθρακα (ΕΤ CO2)-

φυσιολογικά προσεγγίζει την 

τιμή του PaCO2

 Είναι η πιο αξιόπιστη 

συσκευή για επιβεβαίωση της 

ενδοτραχειακής

διασωλήνωσης



AITIEΣ Μεταβολής καπνογράμματος & ΕΤCO2:

• ΕΤCO2  0 : αποσύνδεση,                                                                        

πλήρης απόφραξη, arrest

• Απότομη ελάττωση: διαφυγή, μερική απόφραξη 

 Ανύψωση μηδενικής γραμμής: επανεισπνοή CO2

 Βαθμιαία αύξηση: laparoscopy, υποαερισμός

 Βαθμιαία μείωση: υπεραερισμός  

 Εκθετική μείωση: PE, ανεπάρκεια καρδιακής αντλίας



ECG (II), HR, BP, SpO2, ETCO2, RR, MAC, FiO2



MONITORING ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ

(νευροδιεγέρτης)

 Ελέγχεται ο βαθμός του ΝΜ αποκλεισμού 

 Χορηγείται ηλεκτρικό ερέθισμα σε ένα 

περιφερικό νεύρο και παρακολουθείται η 

απάντηση (σύσπαση) του αντίστοιχου μυός 

 πχ διέγερση ωλενίου νεύρου 

σύσπαση προσαγωγού του αντίχειρα

 πχ προσωπικού ν. → κυκλοτερούς μ. οφθαλμού



HR 

ECG (II) 
RBBB

INV-BP

SPO2

ETCO2

RR

TOF



MONITORING ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

 Παρακολούθηση της θερμοκρασίας του 

πυρήνα του σώματος (οισοφάγος, τύμπανο, 

ρινοφάρυγγας,πν.αρτηρία)

*Ενδείξεις: 

 Κίνδυνος υποθερμίας: 
Βαρείες και μακράς διάρκειας επεμβάσεις 

 Κίνδυνος κακοήθους υπερθερμίας



MONITORING ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 Έλεγχος βάθους αναισθησίας για 

τον κίνδυνο της ασυνείδητης 

εγρήγορσης με:

 ΗΕΓ

 Προκλητά δυναμικά (ακουστικά)

 Διφασματικός δείκτης (Βispectral

Index-BIS)  το πιο διαδεδομένο            

 Τιμές 40-50 (0-100) 

ένδειξη απουσίας συνείδησης



Τι μας προβληματίζει;

Τι μας «καθησυχάζει»?



Τι πρόβλημα υπάρχει;



Τι συμβαίνει;



Κλινικές περιπτώσεις (1)
 Σε έναν άρρωστο με ΑΠ=128/72 mmHg και Θ=34,5°C  

η ένδειξη του οξυμέτρου είναι 72% και το σήμα δεν είναι 
καλό. Τι σκέφτομαι και τι κάνω?



Κλινικές περιπτώσεις (2)
 Κατά τη διάρκεια μιας θυρεοειδεκτομής, η 

κυματομορφή του καπνογράφου επιπεδώνεται 
και η τιμή μηδενίζεται. Τι σκέφτομαι & τι κάνω?



Περιεγχειρητική διαχείριση 

υγρών (ομοιοστασία, 

αιμοδυναμική ισορροπία)

Διαχείριση μεγάλης 

αιμορραγίας



Απώλειες υγρών & αναπλήωση

 Έλλειμμα & απώλειες υγρών περιεγχειρητικά

 Στέρηση τροφής και υγρών εξαιτίας της προεγχειρητικής νηστείας

 Βασικές απώλειες ύδατος (δέρμα, έντερο, πνεύμονες-αναπνοή)

 Απώλειες τρίτου χώρου (φλεγμονής, έγκαυμα, κλπ)

 Απώλειες στο χειρουργείο: 
 Βασικές απώλειες ύδατος ( δέρμα & βλεννογόνοι, κλπ)

 Απώλειες υγρών- χειρουργικό τραύμα (αναλόγως χειρουργείου) 

 Απώλεια αίματος (υπολογισμός από αναρρόφηση,                                                      

από  γάζες- πχ γαζόπανο 100 ml αίματος & από Ηb ).



Εκτίμηση & δείκτες                   
ενδαγγειακού όγκου

 Κλινική εξέταση (σπαργή δέρματος, θερμά ή ψυχρά κολλώδη άκρα, 

σφυγμός, τριχοειδική επαναπλήρωση <2 sec εφο)

 HR, Αρτηριακή πίεση 

 Διούρηση 

 Κεντρική φλεβική πίεση (μεταβολές) 

 CO & SVV (stroke volume variation)

 (μεταβολές όγκου παλμού κατά την αναπνοή)

 Διοισοφάγειος υπέρηχος (πλήρωση της αρ κοιλίας)



 Υποογκαιμία:  CO   αιματική άρδευση & ιστική οξυγόνωση, 

πολυοργανική ανεπάρκεια

 Συμπτώματα –σημεία υποογκαιμίας

 Ωχρότητα, Ψυχρά & κολλώδη άκρα, 

 Αδύναμος / νηματοειδής σφυγμός

 Ταχυκαρδία, (Ταχύπνοια) 

 Υπόταση,* (δ/χή επιπέδου συνείδησης)

 ↓Hb , ↓ CVP 

 Διούρηση ↓ ( <0.5 ml/kg/h)

 Υπερογκαιμία: ιστικό οίδημα, οίδημα ΓΕΣ,                                                                                                          
ρήξη αναστομώσεων, καθυστέρηση επούλωσης                                                  
χειρουργικού τραύματος

 Συμπτώματα καρδιακής κάμψης

 Υπόταση & Ταχυκαρδία , ↑ CVP

 Πιθανώς εικόνα πνευμονικού οιδήματος  
(υγροί ρόγχοι στην ακρόαση έως                                                                                        
αφρώδη ροδόχροα πτύελα)

Goal directed 
therapy

Στόχος: νορμο-ογκαιμία

ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΟΓΚΟΣ: ΥΠΟΟΓΚΑΙΜΙΑ VS ΥΠΕΡΟΓΚΑΙΜΙΑ



Υγρά Na Cl K Ca Mg Buffer pH ΚΩΠ mosm/l

Πλάσμα 141 103 4-5 5 2 HCO3 7,4 28 289

NaCl 0,9% 154 154 6 - 308

RL 130 109 4 3
29 

(Lac)
6,5 - 273

DW 5% 4,5 - 253

Human albumin

5, 20, 25%
145±15 <2,5 7,4 32-35 258-330

HAES 6% 154 154 0 5,9 30 310

ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΥΓΡΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΕΙΔΗ & ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ

 Προτιμάμε RL για την διατήρηση 
του ενδαγγειακού όγκου και την 
αναπλήρωση των απωλειών του 
αίματος ± κολλοειδή

 Αποφεύγουμε σε μεγάλες ποσότητες

 DW 5% (υπεργλυκαιμία και 
ιστικό & κυτταρικό οίδημα) 

 ΝS (υπερχλωραιμική οξέωση)



Διεγχειρητική διαχείριση υγρών

 Αναπλήρωση βασικών αναγκών (υγρά συντήρησης):                                          

 1-1.5 ml/kg/h (διάρκεια χ/ου + ώρες στέρησης υγρών για αναπλήρωση 

ελλείμματος) 

 Kρυσταλλοειδή (R/L, D/W 5%) 

 Αναπλήρωση απωλειών χειρουργικού τραύματος: 

 Αναλόγως της επέμβασης: από 2 -10 ml/kg/h, (ή και >10 ml/kg/h) πχ 

μείζονες κοιλιακές επεμβάσεις)

 Κρυσταλλοειδή (R/L, N/S) 

 Αναπλήρωση των απωλειών αίματος

 Κρυσταλλοειδή: 3 :1  (R/L, N/S) 

 Κολλοειδή: 1:1 (HAES, albumin, RBC, FFP)



Παράδειγμα
Ασθενής 45 ετών, 75 kg, υποβάλλεται σε προγραμματισμένη επέμβαση ανοικτής 

χολοκυστεκτομής μετά από 8 ώρες στέρησης τροφής και υγρών. Δεν είχε ορό.              

Η επέμβαση διήρκεσε 2 ώρες, οι απώλειες αίματος ήταν 50 ml:

 Υγρά συντήρησης: 1 ml/kg/h, x/ο = 2h & νηστεία 8h = 10 h

 1 X 75 X 10 = 750 ml

 Aναπλήρωση απωλειών τραύματος & τρίτου χώρου: 2-3 ml/kg/h

 2 X 75 Χ2 = 300 ml

 Aναπλήρωση των διεγχειρητικών απωλειών αίματος (50 ml) με R/L (Χ3)

 3 Χ50 = 150 ml

 Σύνολο: 1200 ml κρυσταλλοειδή



 Εκδηλώσεις 

 Παρατήρηση στο χ/κο πεδίο – συνεργασία με χειρουργούς

 Ταχυκαρδία & μετά υπόταση

 Κεντρική φλεβική πίεση χαμηλή

 Hb ↓

 Διούρηση ↓

 Επηρεασμένη περιφερική κυκλοφορία

 Αύξηση γαλακτικού οξέος (ιστική υποξία) – Οξέωση

 Αντιμετώπιση

 Άμεσα ενδοφλέβια υγρά για αποκατάσταση του                                                  

ενδαγγειακού όγκου (έναρξη με R/L- 3:1, colloids 1:1)

 Παράγωγα αίματος για αποκατάσταση Hb

 Χειρουργικός έλεγχος της αιμορραγίας-

χωρίς αυτό δεν υπάρχει ελπίδα

Διαχείριση μεγάλης αιμορραγίας 



Διαχείριση μεγάλης αιμορραγίας 
 Όγκος αίματος: ≈5 liters

 ♀:65ml/kg, ♂:75 ml/kg

 Απώλειες αίματος<20% 

του ολικού όγκου 

αίματος:

 Κρυσταλλοειδή: 3 : 1

 Κολλοειδή: 1 : 1

 Απώλειες αίματος >20% 

του ολικού όγκου 

αίματος:

 RBC = 0,5 : 1  

 1 ασκός RBC: Ht: 65-

80%

 ↑ Hb 1 g/dl  (↑ Ht 3%) 



Πότε μεταγγίζουμε; 
Όρια περιεγχειρητικής Hb

Κατάσταση ασθενούς Επιθυμητή Hb- Όρια μετάγγισης

Υγιής χωρίς σημαντική 
παθολογία - δυνατότητα 
φυσιολογικής αντιρρόπησης

7-8 g/dl

<7 g/dl

Διαταραγμένη αντιρρόπηση 
(νόσος καρδιαγγειακού-
αναπνευστικού)

8-10 g/dl

Αυξημένες ανάγκες σε Ο2 
(σήψη)

8-10 g/dl



Αντιμετώπιση μαζικής αιμορραγίας

 Σε μαζική αιμορραγία: RBC: FFP: PLT ratio  =   1: 1: 1

 Τρανεξαμικό οξύ (αντι-ινωδολυτικό, δόση: 1 g φόρτιση)

 Συμπύκνωμα ινωδογόνου (όταν <150 mg/dl)

 Τροποποιήσεις & προσαρμογές                                                                          

σε κάθε νοσοκομείο 

 Έλεγχος: Hb, PLT (στόχος >50.000), 

PT, APTT, INR, Fib,TEG/ROTEM και ABGs 



Πρωτόκολλο Αρεταιείου



Επιπλοκές μαζικής μετάγγισης

 Διαταραχές πηκτικότητας

 κατανάλωση PLT & παραγόντων πήξης στην εστία της αιμορραγίας 

και αραίωση τους από RBC

 Υποθερμία

 Mεταβολική οξέωση 

 Yπασβεστιαιμία

 δέσμευση Ca² από το κιτρικό οξύ 

 Υπερκαλιαιμία

 TRALI (transfusion related acute lung injury)

 Μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων

 DIC (disseminated intravascular coagulation)



Ερωτήσεις;




