
Τατιάνα Σιδηροπούλου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας

Ιατρική Σχολή Αθηνών



 Tα τοπικά αναισθητικά είναι ουσίες οι οποίες όταν εφαρμόζονται 
σε ικανοποιητική συγκέντρωση κοντά στον ιστό-στόχο 
αποτρέπουν παροδικά τη δημιουργία ή / και τη μετάδοση 
ηλεκτρικών ώσεων κατά μήκος των νευρικών οδών

 Το αποτέλεσμα της δράσης τους είναι να προκαλούν απώλεια 
της αισθητικότητας, της κίνησης και της λειτουργίας του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος στην περιοχή του σώματος 
που εφαρμόζονται



Ιδανικό τοπικό αναισθητικό

Από ένα τέτοιο φάρμακο επιζητείται : 

 Έντονη τοπική αναισθητική δράση, η οποία να 
επέρχεται γρήγορα και να διαρκεί για αρκετό χρονικό 
διάστημα. 

 Να μην έχει τοπική ερεθιστική ενέργεια

 Να μην έχει συστηματικές αντιδράσεις και τοξικότητα

 Να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις



Ιστορικά

Οι σαμάνοι των Ίνκας όταν έκαναν κρανιοανάτρηση μασούσαν φύλλα κόκας και 
έφτυναν στη πληγή εφαρμόζοντας τοπική αναισθησία



Από την Κοκαΐνη στη Ροπιβακαϊνη...
 Το 1860 Ο Albert Niemann (Γερμανία) απομόνωσε από τα φύλλα της κόκας την 

κοκαΐνη.

 Η πρώτη κλινική χρήση της κοκαΐνης ήταν το 1884 οπότε ο Koller την εισήγαγε 
αρχικά στην κλινική οφθαλμολογία ως τοπικό οφθαλμικό αναισθητικό.   

 Επίσης το 1884, ο William Stewart Halsted ήταν ο πρώτος που περιέγραψε την 
έγχυση κοκαΐνης σε έναν αισθητήριο νευρικό άξονα για να πετύχει χειρουργική 
αναισθησία.

 Το πρώτο συνθετικό τοπικό αναισθητικό ήταν η procaine.

 Νέα τοπικά αναισθητικά συντέθηκαν μεταξύ 1891 και 1972.  

 Ο πρώτος σύγχρονος τοπικός αναισθητικός παράγοντας ήταν η λιδοκαϊνη 
(Xylocaine). 

 Η Bupivacaine συνετέθη το 1957.

 Το 1996 εισήχθη στην αγορά η Ropivacaine



Νευρικοί αποκλεισμοί

 Το 1920 ο Charles Mayo επισκέφθηκε έναν 

συνάδελφο στη Γαλλία. Εκεί ήρθε σε επαφή 

με περιοχικούς νευρικούς αποκλεισμούς και 

επιστρέφοντας πήρε μαζί του τον Gaston 

Labat από τη Γαλλία στη Mayo Clinic.

 Έγραψε το βιβλίο “Regional Anesthesia: Its 

technique and clinical applications”.



Που χρησιμεύουν;

 Περιοχική Αναισθησία (ορθοπεδικές, χειρουργικές, μαιευτικές, 
οδοντιατρικές επεμβάσεις)

 Aντιμετώπιση μετεγχειρητικού και χρόνιου πόνου 

 Θεραπευτικός και διαγνωστικός αποκλεισμός νεύρων 

 Aναλγησία επιφάνειας και βλεννογόνων 
 Αγγειοσυστολή βλεννογόνου του ανώτερου αεραγωγού (κοκαΐνη) 

 Kατάργηση αντανακλαστικών
 Άμβλυνση της απάντησης σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση (λιδοκαΐνη)

 Θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών (λιδοκαΐνη)

 Ναρκωτική ουσία (κοκαΐνη) 



Τρόπος και οδός χορήγησης

, δέρματος και 
βλεννογόνων συνήθως με επάλειψη ή ψεκασμό. 

, με έγχυση του τοπικού αναισθητικού στην 
περιοχή που πρόκειται να χειρουργηθεί. 

, η έγχυση γίνεται 
δίπλα στο νεύρο ή πλέγμα. 

, η έγχυση γίνεται 
στον επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδή χώρο. 



φαρμακοδυναμικη



Στερεοισομερή
 Η χορήγηση ρακεμικών μειγμάτων έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές φαρμακοδυναμικές και 

φαρμακοκινητικές ιδιότητες (απορρόφηση, μεταβολισμό, απέκκριση και δέσμευση από 

διαφορετικούς υποδοχείς). 

 Ένα εναντιομερές μπορεί να διαθέτει την θεραπευτική δράση ενώ το άλλο μπορεί να 
προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες ή να είναι ανενεργό 



Στερεοισομερή

 1/3 όλων των φαρμακευτικών σκευασμάτων χορηγούνται ως 
ρακεμικό μείγμα

 Η μπουπιβακαΐνη είναι ρακεμικό μείγμα της R-bupivacaine και S-
bupivacaine.  

• Πρόκειται για 2 διαφορετικά φάρμακα 
επειδή οι υποδοχείς είναι 
στερεοειδικοί (δεσμεύουν μόνο ένα 
στερεοισομερές) ή 
στερεοεπιλεκτικοί (προτιμούν ένα 
στερεοισομέρες από το άλλο)



Η δομή των τοπικών αναισθητικών

Tα τοπικά αναισθητικά ανάλογα με τη χημική τους δομή 
διακρίνονται σε: 

Εστέρες
του βενζοϊκού οξέος 
(κοκαΐνη, προκαΐνη, 

χλωρπροκαΐνη)

Αμίδια
αρωματικών οξέων (λιδοκαΐνη, 
βουπιβακαΐνη, ροπιβακαΐνη)



ΧΗΜΙΚΗ 
ΔΟΜΗ Τ.Α.

 Όλα τα τοπικά 
αναισθητικά είναι 
ασθενείς βάσεις

 Στη χημική δομή της 
ενδιάμεσης αλύσου 
βασίζεται η κατάταξη 
των τοπικών 
αναισθητικών σε 
εστέρες ή αμίδια



Μετάδοση 
νευρικού 
ερεθίσματος



Μετάδοση νευρικού ερεθίσματος

 2 λειτουργικές πύλες μια εξωτερική m και μια εσωτερική h

 Κατά το δυναμικό ηρεμίας (-70 με -90 mV) η εξωτερική 

πύλη είναι κλειστή ενώ η εσωτερική είναι ανοιχτή. 

 Διέγερση  η πύλη m ανοίγει  Na++ εισρέουν γρήγορα  

με βάση την ηλεκτροχημική κλίση και το δυναμικό της 

μεμβράνης ανεβαίνει. 

 -60mV ενεργοποιούνται και άλλοι δίαυλοι νατρίου με 

γρήγορη εισροή Νa++  το δυναμικό +20mV. 

 To τελευταίο κλείνει την εσωτερική πύλη h

απενεργοποιώντας τους δίαυλους Na αποτρέποντας άλλη 

είσοδο ιόντων.



Μετάδοση νευρικού ερεθίσματος

 Η εκπόλωση μια περιοχής της μεμβράνης προκαλεί 

διαφορά δυναμικού σε σχέση με γειτνιάζουσες περιοχές 

και δημιουργεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα που αυξάνει το 

δυναμικό σε αυτές τις περιοχές μεταδίδοντας την 

εκπόλωση. 

 Έτσι το κύμα εκπόλωσης ταξιδεύει κατά μήκος του 

νεύρου μεταδίδοντας το αρχικό ερέθισμα.



Μετάδοση 
νευρικού 
ερεθίσματος



Μηχανισμός δράσης Τ.Α.



The picture can't be displayed.





φαρμακοκινητικη



Πρόσληψη Κατανομή Απέκκριση

σημείο 
έγχυσης

απορρόφηση

λιποδιαλυτότητα

σύνδεση με 
πρωτείνες

pKa

μεταβολισμός

απέκκριση

Η γρηγορότερη έναρξη αλλά και η πιο σύντομη 
διάρκεια δράσης εμφανίζεται μετά από 
υπαραχνοειδή, μεσοπλεύρια ή υποδόρια χορήγηση 
τοπικών αναισθητικών. 



Πρόσληψη – Συστηματική απορρόφηση

 Τα ΤΑ όταν χορηγούνται  ενδοφλεβίως αρχικά κατανέμονται στα όργανα 
με αυξημένη αιμάτωση όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, τα νεφρά και το 
ήπαρ και στη συνέχεια κατανέμονται στα όργανα με μικρότερη αιμάτωση 
όπως το δέρμα, οι σκελετικοί μύες και ο λιπώδης ιστός.

 Το σημείο έγχυσης παίζει σημαντικό ρόλο στη συστηματική 
απορρόφηση με τα υψηλότερα επίπεδα να παρατηρούνται μετά από 
μεσοπλεύρια → επισκληρίδια (ιερή, οσφυική) → βραχιονίου πλέγματος 
→ ισχιακή → μηριαία έγχυση 



Απομάκρυνση από τους πνεύμονες

 Μεγάλο ποσοστό ΤΑ απομακρύνεται προσωρινά από τους 
πνεύμονες κατά το πρώτο πέρασμα (first pass). Αυτό 
οφείλεται στο χαμηλότερο pH του πνευμονικού ιστού σε σχέση 
με το πλάσμα, σαν παγίδευση ιόντων (ion trapping). 

 Σαν συνέπεια οι πνεύμονες μπορούν να εξασθενίσουν την τοξικότητα 
που προκύπτει μετά από ενδοφλέβια χορήγηση.



Μεταφορά διαμέσου του πλακούντα

 Τα ΤΑ διαπερνούν το πλακούντα

 ↑ πρωτεΐνοσύνδεση στη μητέρα μειώνει το ποσοστό που διαπερνά τον πλακούντα. 

 Το έμβρυο έχει ↓ ικανότητα σύνδεσης του ΤΑ με πρωτεΐνες. Το πιο όξινο pH του εμβρύου 
παγιδεύει ιόντα και συνεπώς και ΤΑ με μεγαλύτερο pKa.

 Η κατανομή μετράται με τον λόγο [συγκέντρωση στην ομφαλική φλέβα]

[συγκέντρωση στο αρτηριακό αίμα της μητέρας]

μπουπιβακαΐνη 0.32, λιδοκαΐνη 0.73

 Τα ΤΑ ευρίσκονται στο μητρικό γάλα αλλά δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στο βρέφος



Εγκυμοσύνη

 Οι ορμονικές (προγεστερόνη) και όχι τόσο οι 
ανατομικές αλλαγές που συνδέονται με την 
εγκυμοσύνη ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των 
τοπικών αναισθητικών. 

 Η δόση πρέπει να μειώνεται στους ασθενείς σε όλα 
τα στάδια της εγκυμοσύνης. 



Πρόσληψη Κατανομή Απέκκριση

σημείο 
έγχυσης

απορρόφηση

λιποδιαλυτότητα

σύνδεση με 
πρωτείνες

pKa

μεταβολισμός

απέκκριση



Τα χαρακτηριστικά της αναισθητικής δράσης 
ενός τοπικού αναισθητικού σχετίζονται με:

 την pΚa

 τη λιποδιαλυτότητα

 τη σύνδεση με πρωτεΐνες

 την ενδογενή αγγειοδιασταλτική 
δράση



ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

 Τα ΤΑ είναι ασθενείς βάσεις  (pKa 7,6-8.9), και κυκλοφορούν ως όξινα διαλύματα, όπου 
ευρίσκονται ως μίγμα του ιονισμένου κατιονικού μορίου τους με την ουδέτερη βάση. Η 
αναλογία μεταξύ τους ποικίλλει ακολουθώντας την εξίσωση των  Henderson-
Hasselbach για ασθενείς βάσεις:

 Η pKa είναι σταθερή για κάθε ΤΑ. Από το pH του περιβάλλοντος  θα εξαρτηθεί πόσο 
ΤΑ βρίσκεται σε κάθε φάση.  Όσο πιο μεγάλη είναι η pKa του ΤΑ, τόσο περισσότερο ΤΑ 
θα βρίσκεται στην ιονισμένη μορφή. Συνεπώς λιγότερη ποσότητα θα είναι διαθέσιμη για 
να περάσει την κυτταρική μεμβράνη 

pH=pK +log [unionised]/ [ionised]



Σταθερά pΚa

 Σε δεδομένο διάλυμα τοπικού αναισθητικού, η μοριακή δομή 
μετατοπίζεται μεταξύ δύο μορφών: μια αφόρτιστη δομή βάσης (RN) 
και ένα θετικά φορτισμένο κατιόν (RNH +). 

 Η ιονισμένη μορφή είναι εκείνη που ασκεί την αναισθητική δράση, 
ενώ η μη ιονισμένη είναι κυρίως υπεύθυνη για τη διάχυση διαμέσου 
των λιπόφιλων δομών.  

 Το pH που παράγει έναν  ίσο  αριθμό μορίων βάσης (RN) και 
φορτισμένων κατιονικών μορφών (RNH+) καλείται  PKa. 



pH - pKa

Το κλειδί στην αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια ενός τοπικού 
αναισθητικού



.

 Η διαφορά τιμών μεταξύ του PKa του αναισθητικού και του PH του ιστού μπορεί να 
κάνει μια αρκετά μεγάλη διαφορά στο ποσοστό του αναισθητικού που είναι 
διαθέσιμο να διαχυθεί μέσω της μεμβράνης νευρικών κυττάρων και συνεπώς στο 
χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι να γίνει αισθητή η επίδραση του 
αναισθητικού

Αναισθητικός 
παράγοντας

PKa % RN σε PH 7,4 Χρόνος έναρξης 
δράσης σε min

Mepivacaine 7.6 40 2 έως 4 

Etidocaine 7.7 33 2 έως 4 

Articaine 7.8 29 2 έως 4 

Λιδοκαϊνη 7.9 25 2 έως 4 

Prilocaine 7.9 25 2 έως 4 

Bupivacaine 8.1 18 5 έως 8 

Procaine 9.1 2 14 έως 18 



Ερώτηση

 Με βάση τα όσα είπαμε προηγουμένως σε ένα 
φλεγμονώδη ιστό η δράση του ΤΑ είναι μεγαλύτερη ή 
μικρότερη σε σχέση με ένα μη φλεγμονώδη και γιατί;



Απάντηση

 Με βάση τα όσα είπαμε προηγουμένως σε ένα φλεγμονώδες ιστό η δράση του ΤΑ είναι 
μεγαλύτερη ή μικρότερη σε σχέση με ένα μη φλεγμονώδες ιστό και γιατί;

 Ο φλεγμονώδης ιστός είναι οξεωτικός με χαμηλότερο pH σε 
σχέση με τον φυσιολογικό συνεπώς το ΤΑ βρίσκεται σε 
μεγαλύτερη ποσότητα στην ιονισμένη του μορφή καθιστώντας 
το λιγότερο αποτελεσματικό



Λιποδιαλυτότητα

 Καθορίζει  την ικανότητα του ΤΑ να διαχυθεί σε όλη την πλούσια σε λιπίδια 
μεμβράνη των νεύρων και να έχουν πρόσβαση στους υποδοχείς στόχους.

 Ποσοτικοποιείται στο εργαστήριο μετρώντας την σχετική κατανομή του ΤΑ 
μεταξύ μιας υδατικής φάσης αναφοράς και μιας μη υδατικής φάσης διαλύτη.  Η 
κατανομή μεταξύ αυτών καθορίζει τον συντελεστή κατανομής του διαλύτη, όσο 
μεγαλύτερος είναι τόσο μεγαλύτερη η ισχύς του ΤΑ

 Στην κλινική πράξη τα ΤΑ με υψηλή λιποδιαλυτότητα απαιτούν μικρότερες 
συγκεντρώσεις για να επιτευχθεί ο αποκλεισμός



Σύνδεση με πρωτεΐνες

 Τα ΤΑ συνδέονται με πρωτεΐνες του πλάσματος (λευκωματίνη, α- όξινη γλυκοπρωτεΐνη) και 

ιστικές πρωτεΐνες. Η λευκωματίνη θεωρείται υψηλού όγκου αλλά χαμηλής πρσδετικής δράσης 

πρωτεΐνη ενώ η α- όξινη γλυκοπρωτεΐνη αντίθετα είναι χαμηλού όγκου αλλα υψηλής 

προσδετικής δράσης. 

 Η σύνδεση με πρωτεΐνες σχετίζεται με την διάρκεια δράσης των ΤΑ

 Η σύνδεση με πρωτεΐνες αυξάνει στο τραύμα, μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, χρόνια 

φλεγμονή, καρκίνο και ουραιμία ενώ ελαττώνεται στην εγκυμοσύνη, στα νεογνά και κατά την 

χορήγηση αντισυλληπτικών.



Σύνδεση με πρωτεΐνες

 Όσο το ΤΑ χορηγείται η [ ] στο πλάσμα αυξάνει σταδιακά αλλά μετά τον κορεσμό των 

πρωτεΐνικών σημείων δέσμευσης (όπως μετά από ενδοφλέβια χορήγηση) μπορεί να αυξηθεί 

δραματικά με αποτέλεσμα να εμφανιστούν καρδιοτοξικές και νευροτοξικές αντιδράσεις.  

 Το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν το pH του πλάσματος είναι χαμηλό, τα ΤΑ αποδεσμεύονται από 

τις πρωτεΐνες με αύξηση του ελεύθερου κλάσματος τους.



Ενδογενής αγγειοδιασταλτική δράση

 Τα περισσότερα ΤΑ παρουσιάζουν μια διφασική δράση στα αγγεία, με αγγειοσυστολή σε πολύ 
μικρές συγκεντρώσεις και αγγειοδιαστολή στις συνήθεις κλινικές συγκεντρώσεις.

 Η κοκαΐνη προκαλεί έντονη αγγειοσύσπαση και χρησιμοποιείται για επιπωματισμό σε 
περίπτωση χειρουργκών χειρισμών στον ανώτερο αεραγωγό ενώ η ροπιβακαΐνη προκαλεί 
έντονη αγγειοσύσπαση σε χαμηλές δόσεις το οποίο μειώνει την ανάγκη χορήγησης άλλων 
αγγειοσυσπαστικών.

 Η ενδογενής αγγειοδιασταλτική δράση επηρεάζει την ισχύ και τη διάρκεια δράσης in vivo, 
ιδιαίτερα σε περιοχές άλλες από τον υπαραχνοειδή χώρο.



Με βάση τις διαφορές στην αναισθητική ισχύ και τη διάρκεια 
δράσης, τα τοπικά αναισθητικά μπορούν να διακριθούν σε 3 
κατηγορίες:

 Oμάδα Ι.  Παράγοντες χαμηλής αναισθητικής ισχύος και βραχείας δράσης : 
Προκαΐνη και Χλωροπροκάϊνη. 

 Ομάδα ΙI.  Παράγοντες μέσης αναισθητικής ισχύος και διάρκειας δράσης: 
Λιδοκαΐνη, μεπιβακαΐνη 

 Ομάδα  ΙΙΙ.  Παράγοντες υψηλής αναισθητικής ισχύος και μακράς διάρκειας 
δράσης: Τετρακαΐνη, βουπιβακαΐνη, Ροπιβακαΐνη,Ετιδοκαϊνη



Παράγοντες που επηρεάζουν τη δραστικότητα 
του αναισθητικού

 Δόση τοπικού αναισθητικού/είδος Τ.Α

 Προσθήκη Αγγειoσυσπαστικών

 Περιοχή έγχυσης

 Προσθήκη διττανθρακικών και ρύθμιση του pH των τοπικών 
αναισθητικών

 CO2

 Θερμοκρασία



Προσθήκη Αγγειoσυσπαστικών

 Αγγειοσυσπαστικά συνήθως επινεφρίνη (5 μg/mL ή 
1:200,000), προσθέτονται συχνά στα διαλύματα τοπικού 
αναισθητικού για να μειώσουν το ποσοστό αγγειακής 
απορρόφησης.  

 Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατό σε περισσότερα μόρια 
αναισθητικού να φθάσουν στη μεμβράνη των νευρικών 
κυττάρων και να βελτιωθεί έτσι το βάθος και τη διάρκεια της 
αναισθησίας. 



• Προσθήκη HCO3 
και ρύθμιση του 
pH των TA

• CO2

• Θερμοκρασία

• Πίεση



Μεταβολισμός και απέκκριση

 Ο μεταβολισμός και η απέκκριση των ΤΑ διαφέρει και εξαρτάται από τη 
χημική δομή τους. 

 Οι αμινοεστέρες μεταβολίζονται από την ψευδοχολινεστεράση του 
πλάσματος.  Η εστερική υδρόλυση είναι ταχεία και οι υδατοδιαλυτοί 
μεταβολίτες απεκκρίνονται στα ούρα. Κάποιοι μεταβολίτες (PABA) είναι 
αλλεργιογόνοι.

 Απουσία εστερασών πλάσματος σημαίνει τοξικότητα.

 Κοκαΐνη αποτελεί εξαίρεση γιατί μεταβολίζεται στο ήπαρ και οι μεταβολίτες 
της ανιχνεύονται στα ούρα 24-36h μετά τη χορήγηση.



Μεταβολισμός και απέκκριση

 Τα αμινοαμίδια μεταβολιζονται  στο ήπαρ και ελάχιστα στους 
νεφρούς. Στο ήπαρ υπόκεινται σε αντιδράσεις τύπου Ι (CYP450) 
και ΙΙ (σύζευξη) και εν συνεχεία απεκκρίνονται από τα ούρα

 Ο ρυθμός μεταβολισμού τους εξαρτάται από την ηπατική αιματική 
ροή και διαφέρει μεταξύ των φαρμάκων. Η ροπιβακαΐνη και η 
μπουπιβακαΐνη μεταβολίζονται πιο αργά.



ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

 Το μέγεθος της τοξικής αντίδρασης θα εξαρτηθεί από τη τοξικότητα του φαρμάκου, τη 

χορηγούμενη δόση, την ταχύτητα και το σημείο χορήγησης όπως επίσης και την 

ηλικία, συνυπάρχουσες νόσους (XNA, XHA, αναπνευστική / μεταβολικη οξέωση, 

καρδιακό αποκλεισμό, υπερκαλιαιμία και ύπαρξη εγκυμοσύνης)

 Καλή γνώση φαρμακοκινητικής και μέγιστων δόσεων καθε ΤΑ ανάλογα και με τη θέση 

χορήγησης όπως επίσης και προσθήκη άλλων φαρμάκων (οποιειδή, κλονιδίνη, 

ιαλουρονιδάση, διττανθρακικά, επινεφρίνη, δεξαμεταζόνη) για να μειωθεί η ποσότητα ΤΑ 

που χρειάζεται



 Για να μειωθούν οι τοξικές ενέργειες πρέπει να λάβουμε υπόψιν 
μια σειρά μέτρων κατά τη χορήγηση όπως προσοχή στη 
τοποθέτηση της βελόνης, αναρρόφηση πριν την έγχυση, χρήση 
μια δόσης τεστ κ.α

 Η πιο κοινή αιτία τοξικότητας τοπικού αναισθητικού είναι η 
αμελής ενδοαγγειακή έγχυση. 



Κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ)

Αρχικά συμπτώματα

Συμπτώματα από το ΚΝΣ 
υψηλότερων δόσεων.  Συχνά 

εμφανίζονται μετά από μια αρχική 
διέγερση που ακολουθείται από 

γρήγορη καταστολή του ΚΝΣ  

Ζαλάδα  
Ίλιγγος  
Οπτικές και ακουστικές 
διαταραχές (δυσκολία 
εστίασης και εμβοές)  
Αποπροσανατολισμός  
Υπνηλία 

Σύσπαση μυών  
Σπασμοί  
Έλλειψη συναίσθησης  
Κώμα  
Αναπνευστική καταστολή και 
άπνοια



Καρδιαγγειακό σύστημα

 Αρχικά υπέρταση, ταχυκαρδία

 Υπόταση (καταστολή μυοκαρδίου - περιφερική αγγειοδιαστολή)
 Βραδυκαρδία (καταστολή αυτοματισμού του μυοκαρδίου, 

καθυστέρηση της αγωγής των ερεθισμάτων, μεγάλ PR, ευρύ 
QRS )

 Σε υψηλές συγκεντρώσεις καταστολή της συσταλτικότητας 
του μυοκαρδίου

 Αρρυθμίες (κοιλιακή μαρμαρυγή με βουπιβακαΐνη)
 Ανακοπή (Σε υπέρβαση της δοσολογίας που προκαλεί 

σπασμούς κατά 2-4 φορές)



• Αναζήτηση βοήθειας
• Αρχική αντιμετώπιση

1. Αερισμός με οξυγόνο 100%
2. Διακοπή σπασμών. Σε ασθενείς με καρδιαγγειακή αστάθεια προτιμούνται οι βενζοδιαζεπίνες 

από την προποφόλη
3. Αναζήτηση κέντρου με δυνατότητα αντλίας καρδιοπνευμονικής παράκαμμψης

• Αντιμετώπιση καρδιακών αρρυθμιών
1. Η βασική και εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ με προσαρμογή των φαρμάκων και ίσως παρατεταμένη 

προσπάθεια
2. Αποφυγή βαζοπρεσσίνης, αποκλειστές διαύλων ασβεστίου, β-αποκλειστές ή ΤΑ
3. Μείωση της δόσης επινεφρίνης σε <1 mcg/kg

• Θεραπεία με ενδοφλέβια έγχυση γαλακτώματος λιπιδίων (20%). 
1. Αρχική ενδοφλέβια δόση εφόδου: 1.5 mL/kg σε 1’
2. Συνεχή έγχυση 0.25 mL/kg/min (~18 mL/min)
3. Επανάληψη της αρχικής δοσης εφόδου μία ή δύο φορές λόγω εμμένουσας καρδιαγγειακής 

κατέρρειψης
4. Διπλασιασμός της συνεχής έγχυσης σε  0.5 mL/kg/min εάν η αρτηριακή πίεση παραμένει 

χαμηλή
5. Εξακολούθηση της έγχυσης για 10’ τουλάχιστον μετά την αποκατάσταση καρδιοκυκλοφορικής 

σταθερότητας
6. Άνω όριο είναι 10 mL/kg lipid emulsion για τα πρώτα 30’

• Κοινοποίησε τα γεγονότα τοξικότητας στο www.lipidrescue.org και ανακοίνωσε την χρήση 
γαλακτόματος λιπιδίων στο www.lipidregistry.org

ASRA 2018 για LAST



Ανεπιθύμητες ενέργειες

 Αλλεργικές αντιδράσεις:

 Τοπική ιστική τοξικότητα

 Αιμοποιητικό: Η λιδοκαΐνη αναστέλλει τηv θρομβογένεση, μειώνει τη 
συσσώρευση των αιμοπεταλίων και ενισχύει την ινωδόλυση



Αλλεργικές αντιδράσεις

 Το π-αμινοβενζοϊκό οξύ (PABA) είναι ένας από τους μεταβολίτες των 
εστέρων που μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις σε ένα μικρό 
ποσοστό των ασθενών. 

 Αλλ. Αντιδράσεις στα αμίδια είναι εξαιρετικά σπάνιες και σχετίζονται κυρίως με 
την παρουσία στο διάλυμα ΤΑ του συντηρητικού methylparaben, το οποίο 
είναι χημικά συγγενές προς το PABA.

 Οι αλλεργικές εκδηλώσεις στα ΤΑ περιλαμβάνουν την κνίδωση (δερματικά 
εξανθήματα) και την αναφυλαξία.



Τοπική ιστική τοξικότητα

• Περιφερική νευροτοξικότητα, με παρατεταμένα αισθητηριακά και κινητικά 
ελλείμματα, έχει τεκμηριωθεί (κυρίως τα υδατοδιαλυτά Τ.Α. χαμηλή Pκa, 
όξινο ενδοκυττάριο PH, αδυναμία ιονισμού, συσσώρευση στο 
αξονόπλασμα).

• Όταν τα τοπικά αναισθητικά ενίενται απευθείας στους μυς είναι 
μυοτοξικά  (βουπιβακαΐνη > λιδοκαΐνη > προκαΐνη).  Ιστολογικά, η 
έντονη σύσπαση των μυϊκών ινιδίων ακολουθείται από εκφύλιση, οίδημα 
και νέκρωση.  Αναγέννηση ακολουθεί συνήθως μετά από 3-4 εβδομάδες 



ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ

Λιδοκαίνη 4.5mg/kgr

Mεπιβακαϊνη 4.5mg/kgr

Μπουπιβακαϊνη 3mg/kgr

Ροπιβακαϊνη 3mg/kgr

Xλωροπροκαϊνη 10-12mg/kgr



ΠΡΟΣΟΧΗ





Είδη περιοχικής αναισθησίας

 Νευραξονική αναισθησία

 Επισκληρίδιος αναισθησία

 Υπαραχνοειδής αναισθησία

 Περιφερικoί νευρικοί αποκλεισμοί





Φυσιολογία

 Αποκλεισμός προσαγωγών και απαγωγών 
αισθητικών και κινητικών νευρικών ινών 
αλλά και του αυτόνομου νευρικού 
συστήματος.

 Αισθητικός – Κινητικός αποκλεισμός

 Απάντηση στο stress



Υπαραχνοειδής
- Επισκληρίδιος

 Υπαραχνοειδής

 Πιο εύκολη τεχνική, λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή

 Απαιτούνται μικρές δόσεις ΤΑ

 Ταχεία έναρξη δράσης (2-5’)

 Αποτελεσματικός αποκλεισμός (κινητικός και αισθητικός)

 Επισκληρίδιος

 Τεχνικά πιο δύσκολη

 Απαιτούνται μεγαλύτερες δόσεις ΤΑ (>ΕΦ τοξική)

 Μικρότερη πιθανότητα για κεφαλαλγία μετά από τρώση 
σκληράς

 Μικρότερη συχνότητα υπότασης

 Αποτέλεσμα μπορεί να ποικίλλει, επιλεκτικός 
αποκλεισμός

 Χρήση καθετήρα, συνεχής έγχυση, επαναλαμβανόμενες 
δόσεις

 Μπορεί να εκτελεσθεί κατά μήκους  όλου του νευράξονα



Ανατομία ΣΣ

1. Ακανθώδης 

απόφυση

2. Πέταλο

3. Σπονδυλικό τρήμα

4. Εγκάρσια απόφυση

5. Άνω αρθρική 

απόφυση

6. Αυχένας 

σπονδυλικού τόξου

7. Σπονδυλικό σώμα







Οδηγά σημεία

1. Nωτιαίος μυελός

7. Επισκληρίδιος χώρος

11. Υπαραχνοειδής χώρος





Αναισθησιολογική 
αντιμετώπιση

 Προετοιμασία του ασθενούς (ενδοφλέβια χορήγηση 
υγρών, χορήγηση Ο2, προνάρκωση)

 Εκτέλεση αποκλεισμού (αυστηρή αντισηψία)

 Παρακολούθηση ή/και καταστολή

 Μετεγχειρητική φροντίδα



Ενδείξεις ΥΑ και ΕΑ

 Επεμβάσεις που αφορούν 

 Κάτω κοιλία, λεκάνη (ΚΤ), περίνεο (ΕΑ μπορεί να μην είναι 
αποτελεσματική στις χαμηλές ιερές ρίζες)

 Κάτω άκρα

 ΕΑ χρησιμοποιείται και ως συμπλήρωμα στη ΓΑ ειδικά για ΘΧ/ΓΧ άνω κοιλίας

 ΜΤΧ αναλγησία (συνεχή επισκληρίδιο έγχυση ΤΑ ή/και οπιοειδούς)

 ΕΑ πολύ αποτελεσματική στη μαιευτική αναλγησία

 Θεραπεία χρόνιου πόνου



Αντενδείξεις περιοχικής αναισθησίας

ΑΠΟΛΥΤΕΣ

 Διαταραχές πηκτικότητας 
(ΙΝR>1,5)

 Λοίμωξη στη θέση της 
ένεσης

 Βαριά Υπογκαιμία

 Αυξημένη ενδοκράνια πίεση

 Άρνηση ασθενούς

 Αλλεργία στα ΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ

 Βακτηριαιμία

 Προυπάρχουσα νευρολογική 
νόσος (ΠΣ)

 Στένωση μιτροειδούς/αορτικής 
βαλβίδας

 Σπονδυλοδεσία

 Σοβαρή ή αρρύθμιστη 
ψυχιατρική νόσος

 Λήψη αντιπηκτικών



Βελόνες Νευραξονικής Αναισθησίας

Tuohy



Επισκληρίδιος Αναισθησία



Επισκληρίδιος Αναισθησία



Επισκληρίδιος Αναισθησία

❏ ΤΑ στον επισκληρίδιο χώρο (μεταξύ ωχρού 
συνδέσμου και σκληράς μήνιγγας)

❏ Το διάλυμα κατανέμεται σε όλες τις 
κατευθύνσεις. 

❏ Ο αποκλεισμός οφείλεται αρχικά σε αποκλεισμό 
των νωτιαίων ριζών ενώ στη συνέχεια το ΤΑ 
διαχέεται και στον υπαραχνοειδή χώρο μέσω 
της σκληράς μήνιγγας

❏ Απαιτείται μεγαλύτερη δόση ΤΑ σε σχέση με την 
ΥΑ



Υπαραχνοειδής Αναισθησία



Υπαραχνοειδής Αναισθησία
❏ Μικρή δόση ΤΑ εγχύεται στον 

υπαραχνοειδή χώρο (περιβάλλει το νωτιαίο 
μυελό και ρίζες)

❏ Το διάλυμα ΤΑ μπορεί να γίνει υπερβαρικό 
(μεγαλύτερης ειδικής βαρύτητας του ΕΝΥ) 
αν αναμιχθεί με διάλυμα δεξτρόζης 10%, 
αυξάνοντας την πυκνότητα του 
αποκλεισμού στα κατώτερα τμήματα του 
υπαραχνοειδή χώρου



Επιπλοκές νευραξονικής αναισθησίας
 Αποτυχία τεχνικής

 Εκτεταμένος αποκλεισμός (Θ2-Θ4) (υπόταση, βραδυκαρδία, κυκλοφορική 
κατέρρειψη)

 Τρώση σκληράς μήνιγγας με κεφαλαλγία

 Επισκληρίδιο ή νωτιαίο αιμάτωμα

 Παραισθησία - Τραυματισμός νεύρου

 Απόστημα

ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟΣ

 Επιπλοκές από τον καθετήρα 

 Ολική υπαραχνοειδής

 Συστηματική τοξικότητα απο ΕΦ χορήγηση



ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΙ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ



Θέσεις

Αυχενικό Πλέγμα

Βραχιόνιο Πλέγμα

 Άνω άκρο 

 Διασκαληνική

 Υπερκλείδια

 Υποκλείδια

 Μασχαλιαία 

 Αποκλεισμός κερκιδικού, μέσου, ωλένιου 
νεύρου

προσπέλαση

Οσφυικό πλέγμα

 Κάτω άκρο 

 Οπίσθια 

Μηριαίο (βουβωνική χώρα)

 Σαφηνές (τούνελ 
προσαγωγών)

Ιερό πλέγμα

Αποκλεισμοί σε επίπεδο περιτονίας
(TAP, RSB)

Παρασπονδυλικοί αποκλεισμοί



ΚΟΡΜΟΙ

ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΣΤΕΛΕΧΗ

ΡΙΖΕΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ

Ν. ΥΠΕΡΠΛΑΤΙΟ

ΤΕΛΙΚΟΙ 
ΚΛΑΔΟΙ

Ν. ΜΑΚΡΥ  ΘΩΡΑΚΙΚΟ

Ν. ΕΣΩ ΘΩΡΑΚΙΚΟ
Ν. ΕΣΩ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

Ν. ΕΣΩ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ





Αποκλεισμός βραχιονίου πλέγματος

ΔΙΑΣΚΑΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ



Περιφερικοί αποκλεισμοί

AS

B
PMS



Συνεχής αποκλεισμός



Αποκλεισμός βραχιονίου πλέγματος

ΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ

Μέσο

Ωλένιο

Κερκιδικό

Μυοδερματικ
ό

Βραχιόνιο οστό



Abdominal 
wall blocks



TAP block

Indications: appendectomy, 
laparoscopic surgery, 
abdominoplasty, and CS; 

Local anesthetic: 20 - 30 mL
of 0.25% ropivacaine per 
side (adults)

EOM

IOM

TAM

Abdominal cavity

Subcutaneus fat



TAP block

T10 –L1 Anesthesia

Preop

Subcostal TAP block can 
provide analgesia in the 
upper quadrants of the 
abdominal wall

Place a catheter for PO 
analgesia

EOM

IOM

TAM

Abdominal cavity

Subcutaneus
fat

Medial



Rectus Sheath Block

 Indications: postoperative 
analgesia for umbilical hernia 
repair and other umbilical surgery

 Transducer position: transverse 
on abdomen, immediately lateral 
to umbilicus

 Goal: local anesthetic spread 
between rectus muscle and 
posterior rectus sheath

 Local anesthetic: 10 mL per side 
(adults); 0.1 mL/kg per side 
(children)



Rectus Sheath Block



------ Rectus 
sheath block
------- Bilateral 
TAP blocks

Subcostal 
TAP block



Οσφυϊκό πλέγμα - Νεύρωση κάτω άκρου

ΕΞΩ ΜΗΡΟΔΕΡΜΑΤΙΚΟ 
(Ο2, Ο3)

ΜΗΡΙΑΙΟ (Ο2-4)

ΘΥΡΟΕΙΔΕΣ (Ο2-4)



Κλάδοι ιερού πλέγματος





ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΚΤΕΝΙΤΗΣΛΑΓΟΝΟ
ΨΟΪΤΗΣ

ΛΑΓΟΝΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑ

ΔΕΡΜΑ

ΦΛΕΒΑ

ΑΡΤΗΡΙΑ

ΜΗΡΙΑΙΟ ΝΕΥΡΟ

VAN
V: Vein
A: Artery
N: Nerve



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΟΝΩΜΕΝΗ ΒΕΛΟΝΑ 

(22G 50mm)

ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ 

Κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο
Ηχοβολέας εγκάρσια στο άκρο



Λευκό τρίγωνο
ανατομικές 
συσχετίσεις



LateralMedial



LateralMedial



LateralMedial



LateralMedial



LateralMedial



Αποκλεισμός σαφηνούς

FA

FV

Ραπτικός μυς
Σαφηνές

‘Εσω 
πλατύς

Μακρύς 
προσαγωγός



Αποκλεισμός σαφηνούς



Ανατομία 
Ισχιακού 
νεύρου

IΣΧΙΑΚΟ ΝΕΥΡΟ

ΜΕΙΖΟΝ ΓΛΟΥΤΙΑΙΟΣ

ΙΣΧΙΑΚΟ ΚΥΡΤΩΜΑ

ΜΥΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ Ι.Ν.

ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΣ

ΗΜΙΤΕΝΟΝΤΩΔΗΣ 

ΗΜΙΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗΣ



Σημεία εντοπισμού ισχιακού νεύρου 

Οπίσθια προσπέλαση

 Παραιερή

 Γλουτιαία

 Υπογλουτιαία

 Μέσο μηρό

 Ιγνυακό βόθρο

Εναλλακτικές προσπελάσεις

 Πρόσθια 

 Πλάγια

Σε κάθε σημείο της πορείας του ισχιακού νεύρου 
~ ηχοβολέα 
~ είδος επέμβασης (θέση ασθενούς, ύψος αναισθησίας)
~ ανατομία ασθενούς



Ιγνυακός βόθρος

Πρηνή / ύπτια θέση

Επιπολής των ιγνυακών αγγείων

Επι τα εκτός των αγγείων

IVAN

5-10cm κεφαλικά της ιγνυακής πτυχής





ΙΓΝΥΑΚΟΣ ΒΟΘΡΟΣ

Κνημιαίο 

Κοινό 
περονιαίο



Ευχαριστώ

Ερωτήσεις;


