
Περιεγχειρητική παρακολούθηση 
ζωτικών λειτουργιών
Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών 
(ομοιοστασία, αιμοδυναμική ισορροπία)
Διαχείριση μεγάλης αιμορραγίας

Tατιάνα Σιδηροπούλου

Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Μonitoring 

Bασικό Monitoring
 HR / ECG
 NIBP
 SpO2
 EtCO2
Not standard
 TOF
 Temp
 BIS

Eξειδικευμένο ΚΑ Monitoring

 ΙΒP

 CVP

 PCWP

 CO, CI

 SVV, PPV



MONITORING ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Παλμική οξυμετρία

 Ανάλυση της σφυγμικής αρτηριακής συνιστώσας της 
αιματικής ροής με 2 μήκη κύματος φωτός (660 nm, 
ερυθρό και 940 nm υπέρυθρο)

 Υψηλά ποσοστά ακρίβειας και αξιοπιστίας
ΑΛΛΑ

• Υπολογισμός των μετρήσεων με κάποια καθυστέρηση 
στην ένδειξη

• Αυξημένη πιθανότητα λάθους και χρόνου απόκρισης σε 
επεισόδια υποξίας

• Συχνότερα λάθος εάν είναι στο δάκτυλο >  μέτωπο, αυτί



The relationship between saturation 
and PaO2 is given by
the: 

Oxy-hemoglobin 
dissociation curve

PaO2 = 60mmHg



Παλμική οξυμετρία - Λάθη στις ενδείξεις



Παλμική οξυμετρία

 ΟΧΙ ως κριτήριο επάρκειας 
του αερισμού

 ΠΡΟΣΟΧΗ σε μετακίνηση της 
συσκευής ή σε περιπτώσεις 
υποάρδευσης (υποθερμία, 
αγγειοσύσπαση, χαμηλή 
καρδιακή παροχή) ή κίνηση 
(κυρίως ρίγος)



Ανάλυση εκπνεόμενων αερίων
Μέτρηση Ο2

 Μεγάλης σημασίας η δυνατότητα ταχείας μέτρησης 
και καταγραφής του οξυγόνου που χορηγείται  από 
το μηχάνημα αναισθησίας και της μερικής του τάσης 
στο αίμα και τους ιστούς

 Αισθητήρες Ο2 στα πιο πολλά αναισθησιολογικά 
μηχανήματα στο εισπνευστικό σκέλος του 
κυκλώματος

 Επαρκής παροχή Ο2 στους ασθενείς



Ανάλυση εκπνεόμενων αερίων
Μέτρηση CΟ2

Η καπνομετρία ή καπνογραφία είναι η 
μέτρηση του εκπνεόμενου CO2 

• Εξαιρετικό διαγνωστικό εργαλείο (1998 ASA, 
standard care)

• Μέθοδος επιλογής για επιβεβαίωση σωστής 
τοποθέτησης ενδοτραχειακού σωλήνα

• Η συγκέντρωση του CO2 μετράται με 
υπέρυθρη απορρόφηση  (infrared 
absorption spectroscopy ή 
Φωτοακουστική φασματογραφία -
photoacoustic spectroscopy)

Καπνογράφος και ΚΑΡΠΑ 
- Αποτελεσματική ΚΑΡΠΑ όταν το 
τελοεκπνευστικό διοξείδιο >18 mmHg (2,5 kPα)

Καπνογράφοι - Καπνόμετρα



Μέτρηση CO2
Καπνογράφοι χρόνου
Το πιο συχνό είναι το διάγραμμα  PCO2 σε σχέση 
με το χρόνο
Μία εισπνευστική φάση και 3 εκπνευστικές φάσεις
 Φάση Ι: μηχανικός και ανατομικός νεκρός χώρος 

(τέλος εισπνοής, αρχή εκπνοής)
 Φάση ΙΙ: ανατομικός νεκρός χώρος και 

εκπνεόμενο κυψελιδικό αέριο  (ταχεία αύξηση 
CO2)

 Φάση ΙΙΙ: κυψελιδικό υψίπεδο (plateau) -
κυψελιδικό αέριο, τελοεκπνευστικό CO2     
 Θεωρητικά οριζόντια / πρακτικά ελάχιστα 

ανοδική κλίση
 Φυσιολογικά το PEtCO2 υποεκτιμά το PaCO2 

κατά 1-5 mmHg εξαιτίας του κυψελιδικού 
νεκρού χώρου

 Φάση 0: έναρξη εισπνοής (απότομη μείωση μέχρι 
μηδενισμού της τιμής CO2 εξαιτίας της εισόδου 
των φρέσκων αερίων εισπνοής)



Μέτρηση CO2
Καπνογράφοι χρόνου

Αύξηση διαφοράς σε:

1. ↓ καρδιακή παροχή και ↓ αιμάτωση 
κορυφαίων πνευμονικών πεδίων

2. ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ

3. Πνευμονική νόσος

4. Μεγάλη ηλικία

5. Αποφρακτική νόσος αεραγωγών



MONITORING AΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ



Παρακολούθηση μυοχάλασης

Νευροδιεγέρτης
 ελέγχεται ο βαθμός του νευρομυϊκού αποκλεισμού όταν χορηγούνται νευρομυικοί

αποκλειστές

 χορηγείται ηλεκτρικό ερέθισμα σε περιφερικό νεύρο και αξιολογείται/βαθμολογείται η
απάντηση (σύσπαση) του αντίστοιχου μυός.



Εκτίμηση του βάθους αναισθησίας
 Παρακολούθηση της εγκεφαλικής 

λειτουργίας για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων των αναισθητικών 
φαρμάκων στον εγκέφαλο γίνεται 
με: 

 ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ακουστικά 
προκλητά δυναμικά (Evoked Potentials), 
εντροπία και  

 διφασματικό δείκτη (Βispectral
Index, BIS). 

 ελέγχεται το βάθος αναισθησίας, για 
τον κίνδυνο διεγχειρητικής εγρήγορσης 
(awareness). 

 BIS score 0 έως 100. Τιμές μεταξύ 40 
και 60 αντιστοιχούν σε απουσία 
συνείδησης και ικανοποιητικό βάθος 
αναισθησίας. 



Παρακολούθηση της θερμοκρασίας
παρακολούθηση της θερμοκρασίας του πυρήνα του σώματος 
(Core temperature)
αισθητήρας τοποθετηθετείται στο τύμπανο, οισοφάγο, ρινοφάρυγγα, 
ουροδόχο κύστη (με ειδικό καθετήρα Folley) ή στην πνευμονική 
αρτηρία (μέσω του ειδικού καθετήρα Swan-Ganz). 
 κυρίως στις βαρειές και εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις με 

κίνδυνο υποθερμίας (π.χ. εκτεταμένες επεμβάσεις με μεγάλες απώλειες θερμαντικού, 
πολυμετάγγιση, καταπληξία, πολυτραυματίες, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις υπό εξωσωματική 
κυκλοφορία, κ.λπ.), 

 αλλά και σε καταστάσεις με κίνδυνο υπερθερμίας (π.χ. στις εμπύρετες 
καταστάσεις, ασθενείς με λοίμωξη, κακοήθη υπερθερμία, θερμοπληξία, κ.λπ.).



MONITORING ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



Αιμοδυναμικές μετρήσεις

 μέτρηση αρτηριακής πίεσης
 NIBP
 IBP

 μέτρηση κεντρικής φλεβικής πίεσης
 μετρήσεις με τον καθετήρα πνευμονικής αρτηρίας
 κορεσμός μικτού φλεβικού αίματος
 καρδιακή παροχή



Μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

ψηλαφητικά

ήχοι Korotkoff

μέγεθος περιχειρίδας

τοποθέτηση

βαθμιαία ελάττωση της πίεσης

εύρος περιχειρίδας   20% διάμετρο 

βραχίονα



συγκριτικά με την επεμβατική μέτρηση
νορμοτασικοί ΝΙΒP ≤ επεμβατική
υπερτασικοί ΝΙΒP < επεμβατική
υποτασικοί ΝΙΒP > επεμβατική

 η μέση πίεση δίνει πιο αξιόπιστα αποτελέσματα   για την 
εκτίμηση και την πρόγνωση των ασθενών

Li-wei H, Lehman et al. Methods of blood pressure measurement in the ICU. Crit Care Med 
2013;41(1):34-40

Μη επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης



Επεμβατική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

 Ενδείξεις
 τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής
 Επιπλοκές
 σύστημα μέτρησης
 μορφολογία απεικόνισης
 κλινική σημασία - εφαρμογές



 κλινική κατάσταση του ασθενούς

 είδος χειρουργικής επέμβασης

 συνδυασμός

ενδείξεις

• αδύνατη η μέτρηση με μη επεμβατικό τρόπο
• αναξιόπιστη η μέτρηση μη επεμβατικά

• Αιμοδυναμική αστάθεια (καρδιοπάθεια, 
καταπληξία (καρδιογενής, σηπτική, αιμορραγική))

• συχνή λήψη αερίων αίματος



 κλινική κατάσταση του ασθενούς

 είδος χειρουργικής επέμβασης

 συνδυασμός

ενδείξεις

• Καρδιοθωρακοχειρουργικές επεμβάσεις
• Επεμβάσεις στα μεγαλα αγγεία
• Μεγάλες επεμβάσεις
• Μεγάλες μετακινήσεις υγρών
• Ελεγχόμενη υπόταση
• κλπ



σημεία παρακέντησης

χειρουργική διαδικασία προτίμηση αναισθησιολόγου

πιο συνηθισμένο σημείο παρακέντησης

Κερκιδική αρτηρία
Μηριαία

Βραχιόνιος
Μασχαλιαία

Ραχιαία ποδός

τοποθέτηση αρτηριακής γραμμής

προσβάσιμη 
παλίνδρομη αιμάτωση 

εξοικείωση αναισθησιολόγου

Allen test+
νόσος Reynaud

θρομβοκυττάρωση

άμεσος καθετηριασμός
τεχνική Seldinger
χειρουργική αποκάλυψη



μορφομετατροπέας - transducer

• μηχανική ενέργεια κύματος πίεσης  ηλεκτρικό σήμα

• calibration και μηδενισμός του συστήματος

• τοποθέτηση στο ύψος της πίεσης που θέλουμε να 

μετρήσουμε

Σύστημα μέτρησης



Ανάλυση κυματομορφής



Ανάλυση κυματομορφής / Kλινική Σημασία

stroke volume

cardiac contractility

change in 
vascular 

resistance/
LV end 
systolic 
pressure



Ανάλυση κυματομορφής



πιέσεις  πλήρωσης 
δεξιών καρδιακών 

κοιλοτήτων

χορήγηση όγκου &
αγγειοδραστικών
φαρμάκων

έσω σφαγίτιδα φλέβα / υποκλείδια φλέβα
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
οδηγά σημεία
υπερηχογραφική καθοδήγηση
τεχνική Seldinger

Kαθετήρας Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης



Kαθετήρας Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης



Kαθετήρας Κεντρικής Φλεβικής Πίεσης
επιπλοκές 
 μόλυνση
 εμβολισμός αέρα
 αποκοπή και εμβολισμός 

τμήματος του καθετήρα 
 θρομβοφλεβίτις
 εξαγγείωση υγρών και 

φαρμάκων
 πνευμοθώρακας

επιπλοκές 
 αιμοθώρακας
 επιπωματισμός
 βλάβη ιστών

νεύρα, αρτηρία, φλέβα 
θωρακικός πόρος

 κακή τοποθέτηση 
(malposition) καθετήρα



Κεντρική Φλεβική Πίεση



Κεντρική Φλεβική Πίεση

 5-15 mmHg
 Στη σύνδεση κοίλης φλέβας και δεξιού 

κόλπου
 Προφορτίο δεξιάς κοιλίας (κυκλοφορούν 

όγκος αίματος)
 Εκτίμηση έργου δεξιάς κοιλίας
 Κατ’επέκταση εκτίμηση προφορτίου 

αριστερής κοιλίας

ΔCVP = ΔV / Cv

 Μία αλλαγή στη CVP (ΔCVP) καθορίζεται από την αλλαγή του όγκου αίματος 
στις θωρακικές φλέβες (ΔV) δια της ενδοτικότητας αυτών των φλεβών (Cv)



Παθολογικες κυματομορφές

Όταν ο κόλπος και 
η κοιλία συσπώνται
ταυτόχρονα



Καθετήρας Πνευμονικής Αρτηρίας

πίεση πνευμονικής αρτηρίας
(ΡΑP)

PCWP = LAP = 
LVEDP

CVP

καρδιακή παροχή 
(CO)

θερμοκρασία

υπολογισθείσες παράμετροι
(SVR, PVR, CI, SVI, 

LVSWI,RVSWI)



Καθετήρας Πνευμονικής Αρτηρίας



Καθετήρας Πνευμονικής Αρτηρίας



Καθετήρας Πνευμονικής Αρτηρίας

Ενδείξεις

 πιέσεις πληρώσεων Δ & Α κοιλίας

 διάγνωση δεξιάς καρδιακής ανεπάρκειας

 ΔΔ πνευμονικού οιδήματος

 διάγνωση αριστερής καρδιακής 
ανεπάρκειας

 διάγνωση πνευμονικής υπέρτασης

 αξιολόγηση βαλβιδοπάθειών

Αντενδείξεις
 LBBB (RBBB σε ποσοστό 3%)
 όγκοι, μάζες δεξιού κόλπου-δεξιάς 

κοιλίας
 τετραλογία Fallot (σπασμός και 

κυάνωση)
 μεταλλική πρόθεση σε τριγλώχινα ή 

πνευμονική β
 ενδοκαρδίτιδα δεξιών βαλβίδων



Καθετήρας Πνευμονικής Αρτηρίας

Μετρούμενες μεταβλητές

Q: 4-8L/min 

CI: 2.5-4L/min/m2

CVP: 2-6mmHg 

PAWP: 8-12mmHg 

PAP: 25/10mmHg 

SvO2: 0.65-0.70 

Temperature 

Υπολογιζόμενες μεταβλητές –
Q = MAP-CVP/SVR

SV: 50-100mL/beat 

SVI: 25-45mL/beat/m2 

SVR: 900-1300 dynes-sec/cm5 

SVRI: 1900-2400 dyne-sec/cm5 

PVR: 40-150 dyne-sec/cm5 

PVRI: 120-200 dynes-sec/cm5 



CO CI

L/min L/min/m2

Μέτρηση Καρδιακής Παροχής



κορεσμός μεικτού φλεβικού αίματος

ανάλυση αερίων αίματος
από πνευμονική αρτηρία

Οξυμετρία
(συνεχής ινοπτική 

μέτρηση)

Φ.Τ: 60%

SVO2

κορεσμός άνω κοίλης φλέβας

Οξυμετρία
(συνεχής ινοπτική 

μέτρηση)

Φ.Τ: 2-3% λιγότερο 
από SVO2

ScVO2

ανάλυση αερίων αίματος
από καθετήρα ΚΦΠ



Μέτρηση Καρδιακής Παροχής

techniques

 fick principle

 dilution techniques

 doppler ultrasound

 bioimpendance

 arterial pulse contour analysis

GOLD STANDARD
μέθοδος θερμοαραίωσης

CO =
V x (TB – TI) x SI x CI x 60

SB x CB x ∫oo
0ΔΤΒ(t)dt

εξίσωση
Stewart-Hamilton



Μέτρηση Καρδιακής Παροχής



ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΩΝ - ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 
ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ



Επίδραση περιεγχειρητικής περιόδου στο ισοζύγιο υγρών

 Στέρηση τροφής και υγρών προεγχειρητικά
 Απώλειες ύδατος από το δέρμα (πυρετός), το έντερο 

(ρινογαστρικός, έμετος, διάρροια, απόφραξη εντέρου), 
πνεύμονες

 Παρουσία ασκιτικού ή πλευριτικού υγρού
 Απώλειες διάμεσου χώρου
 Απώλειες αίματος



Επίδραση αναισθησίας στο ισοζύγιο υγρών
 Αναισθητικά φάρμακα:
 Καταστολή μυοκαρδίου
 Περιφερική αγγειοδιαστολή μείωση φλεβικής επιστροφής, 

πτώση ΑΠ
 Μηχανικός αερισμός:
 μείωση φλεβικής επιστροφής
 έκκρισης νατριουρητικού πεπτιδίου, αντιδιουρητικής

ορμόνης κατακράτηση υγρών και νατρίου



Στόχοι περιεγχειρητικής χορήγησης υγρών
 Διατήρηση φυσιολογικού ενδαγγειακού όγκου
 Διατήρηση φυσιολογικών συγκεντρώσεων ηλεκτρολυτών και 

σακχάρου
 Διατήρηση ικανότητας μεταφοράς Ο2 για διατήρηση της ιστικής

οξυγόνωσης

DO2 = CO x CaO2 
VO2 = CO x (CaO2 – CvO2)
CO = HR x SV
CaO2 = Hb x 1.34 x SaO2 + 0.003 x PaO2
CvO2 = Hb x 1.34 x SvO2 + 0.003 x PvO2



Εξίσωση Fick
VO2 = HR x SV x (CaO2 – CvO2)
Or (αφήνοντας το διαλυμένο μέρος)

VO2 = HR x SV x Hb x (SaO2-SvO2)

Ο2 consumption
Διέγερση
Πόνος
Έργο της αναπνοής
Σπασμοί
Πυρετός

Χρονοτροπία
Δρομοτροπία
Αρρυθμίες

Προφορτίο
Φλεβική 
επιστροφή
Μεταφορτίο
SVR
Συσταλτικότητα
Οξέωση
Υποθερμία

Ανταλλαγή αερίων
Αερισμός
Μείωση εκφόρτωσης O2



when VO2 is greater than DO2:



Διεγχειρητική διαχείρηση υγρών
 Υγρά συντήρησης: 1-1.5 ml/kg/h (υπολογίζονται και οι ώρες στέρησης 

υγρών)
 Υγρά για την αναπλήρωση των διεγχειρητικών απωλειών υγρών και αίματος

 Κρυσταλλοειδή x3
 Υγρά για την αναπλήρωση των απωλειών στο διάμεσο χώρο:

 Μέτριας βαρύτητας χειρουργικές επεμβάσεις  (π.χ. ανοιχτή 
χολοκυστεκτομή ): 3 ml/kg/h

 Μεγάλες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις: 6-8 ml/kg/hr
 Ανευρύσματα κοιλιακής αορτής: 10-20 ml/kg/hr



Αιμοαραίωση

Ορισμός 
↓της συγκέντρωσης της Hb στο αίμα με διατήρηση του συνολικού 

κυκλοφορούντος όγκου αίματος

Πλεονεκτήματα

!!! Πρέπει να διατηρούνται φυσιολογικά ο ενδαγγειακός όγκος, η 
λειτουργία του μυοκαρδίου και του αυτόνομου νευρικού συστήματος

↓γλοιότητας αίματος
↓ συστηματικών αγγειακών 
αντιστάσεων

↑ καρδιακής παροχής, 
καλύτερη μεταφορά και 
απόδοση Ο2 στους ιστούς 

Ht = 30%



Είδη διαλυμάτων 
Κρυσταλλοειδή
 Το Να που περιέχεται στα 

διαλύματα δεν περνά στα 
κύτταρα, σε αντίθεση με τη 
γλυκόζη

 Το διάλυμα που ΔΕΝ έχει Να 
διανέμεται σε όλα τα 
διαμερίσματα

 Δεξτρόζη 5%
 Ringer’s με γαλακτικό (lactate)
 Φυσιολογικός ορός
 Υπέρτονα διαλύματα αλάτων 

Κολλοειδή
 Λευκωματίνη
 Κλάσματα πρωτεϊνών 

πλάσματος
 Ζελατίνες
 Υδροξυαιθυλικό άμυλο
 Δεξτράνες 



Ringer’s Lactate
 Ισότονο (273 mosm/L)-Σύσταση παρόμοια με του πλάσματος 

(χωρίς πρωτείνες)
 Γαλακτικό
 t1/2=4.5 h

ΧΡΗΣΗ
 Αποκατάσταση διεγχειρητικών απωλειών (ισότονες)



Φυσιολογικός ορός
 Ισότονο διάλυμα
 [Cl]>εξωκυττάριο υγρό υπερχλωραιμική οξέωση
 t1/2=4.5 h

ΧΡΗΣΗ
 ΚΕΚ, ΧΝΑ (προτιμάται από το Ringer’s με γαλακτικό)
 Υποχλωραιμική μεταβολική αλκάλωση
 Υπονατριαιμία, Υπερκαλιαιμία



Κολλοειδή
 Αποτελούνται από μεγάλα μόρια που έχουν την τάση να 

παραμένουν ενδαγγειακά
 Αποκαθιστούν τις απώλειες υγρών ταχύτερα από τα 

κρυσταλλοειδή και με μικρότερο όγκο
 Μεγάλο t1/2

 Υδροξυαιθυλάμυλα (ΗΑΕS)
 Δεξτράνες
 Ζελατίνες

 Μειονεκτήματα HAES
 προκαλεί παράταση του apTT ( VIIIc )
 επηρεάζει τη νεφρική λειτουργία



Λευκωματίνη
 Φυσική πρωτείνη πλάσματος, από επεξεργασία αίματος. 
 t1/2=16 h/ 2-3 h σε παθολογικές καταστάσεις

 5% (ισοωσμωτική). Ένδειξη: αποκατάσταση όγκου ιδίως όταν έχουμε 
και απώλεια πρωτεϊνών (περιτονίτιδα, εγκαύματα)

 25% (υπερωσμωτική). Εκπτύσσει τον ενδαγγειακό όγκο 5 X τον όγκο 
της 

(χορηγείται σε του ενδαγγειακού όγκου, με καλή ΑΠ και εξωαγγειακό
όγκο) 

 Μειονεκτήματα: σπάνια αναφυλακτοειδής αντιδράσεις, υψηλό κόστος



Κρυσταλλοειδή vs Kολλοειδή



Critical Care 2015 19:26



Anesthesiology 2006;104:1223-31

Cardiovasc Res 2009;83:388-396 

ΑLB HES NaCl





Restrictive Liberal

Goal

British Journal of Anaesthesia 109 (1): 69–79 (2012).

AKI PPC



Αξιολόγηση της απόκρισης στη χορήγηση υγρών

Δυναμική απόκριση στα υγρά 
για τον προσδιορισμό της 

υπότασης
250-500ml bolus σε 5-10min

Εάν η ΑΠ αυξηθεί  ο 
ασθενής ανταποκρίνεται 
στα ΥΓΡΑ!



Αξιολόγηση της απόκρισης στη χορήγηση υγρών

Real-time US of the vena cava can be performed (assessing size and degree 
of respiratory variation) to determine adequacy of resuscitation.

IVC normally collapses > 50% with 
inspiration or sniffing
• <50% suggests volume overload
• >50% suggests fluid responsivenes

Caval Index = (IVCexp - IVC insp) / 
(IVCexp) * 100

IVC 1.5 - 2.5 cm
• IVC <1.5 cm suggests volume 

depletion
• IVC >2.5 cm suggests volume 

overload



Αξιολόγηση της απόκρισης στη χορήγηση υγρών σε 
μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς

 Στατικές παράμετροι
 CVP, PAWP, RVEDV, LVEDV, ITBVI, GEDVI, EVLWI

CHEST 2008; 134:172–178

Conclusions: This systematic review demonstrated a very poor 
relationship between CVP and blood volume as well as the inability of 
CVP/CVP to predict the hemodynamic response to a fluid challenge. CVP 
should not be used to make clinical decisions regarding fluid 
management.



Αξιολόγηση της απόκρισης στη χορήγηση υγρών σε 
μηχανικά αεριζόμενους ασθενείς

 Δυναμικές παράμετροι
 PPV, SPV, SVV, PVI



Stroke volume variation (SVV)



Goal Directed Fluid Therapy

 Καμπύλη Frank-Starling



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ



Διαχείρηση διεγχειρητικών απωλειών αίματος
 Ολικός όγκος αίματος: ♀:65ml/kg,♂:75 ml/kg
 Απώλειες αίματος<20% του ολικού όγκου αίματος:
 Κρυσταλλοειδή: 3 ml για κάθε 1 ml απώλειας αίματος
 Κολλοειδή: 1ml για κάθε 1 ml απώλειας αίματος

 Απώλειες αίματος >20% του ολικού όγκου αίματος:
 RBC = 0.5ml για κάθε 1 ml απώλειας αίματος ή 
 RBC = (Ht επιθυμητός-Ht παρατηρούμενος) x 55 x ΒΣ/0.6 

Μέγιστη ποσότητα μεταφερόμενου οξυγόνου επιτυγχάνεται με Ht 30%





Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

Η μαζική μετάγγιση ορίζεται ως η αντικατάσταση του συνολικού όγκου
αίματος ενός ασθενούς σε λιγότερο από 24 ώρες ή ως η οξεία
χορήγηση περισσότερο από το ήμισυ του εκτιμώμενου όγκου αίματος
του ασθενούς ανά ώρα (>10 μονάδες pRBC)



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

Προτεραιότητα είναι η χειρουργική αντιμετώπιση 
της αιμορραγίας

Damage control Surgery

Κλείσιμο πυελικού δακτυλίου & 
Σταθεροποίηση

Packing, εμβολισμός & χειρουργική 
επέμβαση

Τοπικά αιμοστατικά μέτρα



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

• Στόχος για Hb 7-9 g/dl (pRBCs) — υπερεπείγουσες καταστάσεις 
ομάδα Ο Rh(-). Διασταυρωμένο αίμα (ABO Rh D) μόλις είναι 
διαθέσιμο

• Επιτρεπόμενη υπόταση (SAP = 80-90 mmHg)

• Ισοτονικές εγχύσεις κρυσταλλοειδούς (περιορισμένη 
αντικατάσταση όγκου μέχρι να ελεγχθεί η αιμορραγία)



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

Αγγειοσυσπαστικά με υγρά για τη διατήρηση αιμάτωσης
 Εάν η υπόταση πρέπει να διορθωθεί ταχέως (τραυματισμός του ΚΝΣ)
 Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής της αναισθησίας (μόνο η έγχυση υγρών είναι ανεπαρκής)
 Εάν η υπόταση επιμείνει (συνεχιζόμενη αιμορραγία, θα πρέπει να μεταφερθεί στο

χειρουργείο)

Norepinephrine = 1° φάρμακο επιλογής (συγκάλυψη υποογκαιμίας, ευνοεί
σπλαχνική ισχαιμία)

Adrenaline = Προτιμάται εάν υπάρχει βραδυκαρδία, ή μείωση συσταλτικότητας
Dopamine = χρησιμοποιείται σπάνια σε τραύμα



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης
Διαταρραχές πήξης

• Συχνές σε ασθενείς με αιμορραγία

• Επάγουν τη συνεχιζόμενη αιμορραγία

Φυσιοπαθολογία
• Αραίωση παραγόντων πήξης (όταν ο όγκος των υγρών που εγχέονται είναι 

1,5 φορές αυτός του όγκου του αίματος)
• Κατανάλωση παραγόντων πήξης (συχνές λόγω μεταβολικής οξέωσης, 

παρατεταμένης υπότασης, ιστικής ισχαιμίας και ΚΕΚ)
• Δυσλειτουργία πήξης λόγω υποθερμίας (έγχυση μη θερμαινόμενων 

διαλυμάτων που προκαλεί δυσλειτουργία των αιμοπεταλίων, ηπατική 
δυσλειτουργία)



POC devices TEG/ROTEM

 Παρακολούθηση αιμόστασης σε 
χειρουργικούς ασθενείς

 Dr. Hellmut Hartert, University of 
Heidelberg ,1948 

 Χειρουργική καρδιάς / μεγάλων αγγείων

 Παράγοντες ασθενή (aspirin, clopidogrel,
heparin, clotting disorders) 

 Χειρουργική αιμορραγία (μαιευτική, 
τραύμα)

 Μεταμόσχευση ήπατος



POC devices TEG/ROTEM



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

Η αντικατάσταση παραγόντων πήξης θα πρέπει να γίνεται μόνο 
παρουσία ενεργού αιμορραγίας ή εάν πρόκειται να υποβληθεί σε 
επέμβαση.
Blood product resuscitation ratio – PRBCs/FFP/platelets, 
2:1:1

Αντιϊνωδογονολυτικοί παράγοντες (TXA) Συνιστούμε το 
τρανεξαμικό οξύ για την πρόληψη της αιμορραγίας κατά τη διάρκεια μείζονος 
χειρουργικής επέμβασης ή/και τη θεραπεία αιμορραγίας λόγω (ή τουλάχιστον 
υποψίας) υπερινωδόλυσης (π.χ. δόση 20 έως 25mg/kg)

Eur J Anaesthesiol 2017; 34:332–395



Αιμοπετάλια
Αιμοπετάλια (1 συσκευασία/10kg) εάν PLT< 50x103. 

 Σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε Χειρουργικές επεμβάσεις, αιμορραγια

 Θρομβοπενία
 Ποσοτική:
 Ελαττωμένη παραγωγή ή Αυξημένη κατανάλωση ή Και τα δύο

 Ποιοτική: δυσλειτουργία 



Πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα (FFP)
 PT or PTT are > 1.5 times control levels.
 Περιέχει: Ινωδογόνο, Αντιθρομβίνη, Λευκωματίνη, Πρωτείνες S και C, 

Παράγοντες πήξης
 Είναι ακυτταρικό δεν μεταδίδει ενδοκυττάριες λοιμώξεις (π.χ. 

κυτταρομεγαλοϊός) 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
 Αιμορραγία
 Διόρθωση διαταραχών πηκτικότητας
 Αναστροφή δράσης κουμαρινικών αντιπηκτικών
 Θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα
 Έλλειψη πρωτεϊνών πλάσματος



PCC (prothrombin complex concentrate)
 (4F-PCC) περιέχει τους παράγοντες πήξης II, 

VII, IX, X + πρωτεΐνη S και C

 επείγουσα αναστροφή της ανεπάρκειας του 
επίκτητου παράγοντα πήξης που προκαλείται 
από VKA (π.χ. βαρφαρίνη ή κουμαρίνη)

 μελέτες έχουν δείξει την ανωτερότητα του PCC
έναντι του πρόσφατα κατεψυγμένου πλάσματος 
(FFP) για την αναστροφή τόσο της επαγόμενης 
όσο και της επίκτητης πηκτικότητας σε ασθενείς 
με τραύμα



PCC vs FFP

PCC
 Αποτελεσματικότερη και 

ταχύτερη διόρθωση του INR 
(30')

 Μεγαλύτερη αύξηση των 
παραγόντων πήξης

 Λιγότερος όγκος, καμία 
υπερφόρτωση

 Χωρίς προετοιμασία
 Ακριβά

FFP
 Λιγότερο αποτελεσματική 

διόρθωση (3 ώρες)
 Μικρότερη αύξηση των 

παραγόντων πήξης
 Απαιτούν ώρα για τη χορήγηση
 Υπερφόρτωση υγρών, TACO, 

ΤRALI
 Ώρα για απόψυξη
 Φθηνότερα



Ινωδογόνο (fibrinogen)
Fibrinogen (25 to 50mg/kg) χορηγείται για επίπεδα ινωδογόνου

<1.5g/l. 



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

• Μέτρα για τη μείωση της 
απώλειας θερμότητας για τη 
διατήρηση της νορμοθερμίας



Πρωτόκολλο μαζικής μετάγγισης

TRALI : Trasfusion Related Acute Lung Injury
Κύρια αιτία θανάτου από μετάγγιση στις ΗΠΑ

Υπάρχει χρονική σχέση μεταξύ μετάγγισης και οξείας πνευμονικής 
βλάβης/ARDS (γενικά 6 ώρες μετά το Πρωτόκολλο Μαζικής 
Μετάγγισης)

Δεν υπάρχουν άλλοι παράγοντες κινδύνου



TRALI : Trasfusion Related Acute Lung Injury

Κύρια προσβολή
Χειρουργική επέμβαση
Σήψη
Μαζική μετάγγιση

Δευτερεύουσα προσβολή

Ενεργοποίηση ουδετερόφιλων

Απελευθέρωση ελεύθερων ριζών οξυγόνου

Απώλεια υγρών από ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ



Transfusion-associated circulatory overload (TACO)

συνδυασμός τεσσάρων από τα 
ακόλουθα πέντε στοιχεία εντός 6 
ωρών από τη μετάγγιση:
 ARDS
 Ταχυκαρδία
 αυξημένη αρτηριακή πίεση 
 οξύ ή επιδεινούμενο πνευμονικό 

οίδημα
 ενδείξεις θετικής ισορροπίας 

υγρών

 παράγοντες κινδύνου
 ακραίες ηλικίες, γυναικείο φύλο, θετική 

ισορροπία υγρών στις 24 ώρες που 
προηγούνται της μετάγγισης, LVD, 
νεφρική δυσλειτουργία και ρυθμός 
μετάγγισης.

 Ευρώπη: Αιμοπετάλια > FFP 
 ΗΠΑ: Το FFP θεωρείται το προϊόν 

μετάγγισης υψηλότερου κινδύνου (τα 
PCC δεν είναι διαθέσιμα)



Έλεγχος αίματος

Πριν χορηγηθεί το αίμα ελέγχεται για:
 Ομάδα ΑΒΟ
 Παράγοντα Rhesus
 Ηπατίτιδα Β και C
 Ιοί HIV-1, HIV-2, HTLV-1, HTLV-2
 Σύφιλη
 Συμβατότητα με το αίμα του λήπτη



Έλεγχος συμβατότητας αίματος
 Προσδιορίζονται η ομάδα ΑΒΟ και ο παράγοντας Rh του λήπτη

 Αντιγόνα Α1, Α2, Β, Ο (το Ο είναι ανενεργό) που βρίσκονται στην επιφάνεια 
των ερυθροκυττάρων

 Η παρουσία αντιγόνου D διακρίνει σε: Rh (+) άτομα (85%), Rh (-) άτομα 
(15%)

 ‘Εκθεση Rh(-) ατόμου σε αίμα με Rh(+)ερυθροκύτταρα (εγκυμοσύνη ή 
μετάγγιση)

 παραγωγή αντι-D αντισωμάτων και ενδαγγειακή αιμόλυση

 Παγκόσμιος δότης: ομάδα Ο, Rh (-). Δίνεται όταν δεν υπάρχει 
χρόνος για προσδιορισμό ομάδας-διασταύρωση 



Συνέπειες της παρατεταμένης αποθήκευσης

Transfusion 1999; 39: 277-281

↑ cytokines, bioreactive
substances

↓ pH
↑ free hemoglobin

↓ATP, 2,3 DPG
Loss of 

deformability



Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Διεγχειρητικής
Απώλειας Αίματος

 Αυτόλογη μετάγγιση
 Προεγχειρητική προκατάθεση αυτόλογου αίματος
 Οξεία προεγχειρητική νορμογκαιμική αιμοαραίωση
 Διεγχειρητική διάσωση και επαναχορήγηση αίματος

 Δεσμοπρεσσίνη, Απροτινίνη, αντι-ινωδολυτικά: ⇊ της απώλειας αίματος

 Ερυθροποιητίνη: ευοδώνει την παραγωγή ερυθροκυττάρων

 Διαλύματα μεταφοράς Ο2-υποκατάστατα ερυθροκυττάρων (πειραματικό στάδιο):
 Μόρια Hb ελεύθερα κυττάρων
 Συνθετικά παράγωγα φθοριωμένων ανθράκων



Διεγχειρητική διάσωση και επαναχορήγηση αίματος

 Τι είναι;  Συλλογή αίματος από το χειρουργικό πεδίο 
(διεγχειρητικά) ή από χειρουργικές παροχετεύσεις (ΜΤΧ)

 Προϋπόθεση: άσηπτο χειρουργικό πεδίο

 Ενδείξεις: Αναμενόμενες μεγάλες  διεγχειρητικές απώλειες 
αίματος π.χ. επεμβάσεις καρδιάς και μεγάλων αγγείων, 
μεταμοσχεύσεις ήπατος, μεγάλες ορθοπαιδικές επεμβάσεις

 Αντενδείξεις: επεμβάσεις για κακοήθη νεοπλάσματα (κίνδυνος 
διασποράς καρκινικών κυττάρων)



Διεγχειρητική Διάσωση Αίματος

 3 φάσεις: 
 Συλλογή,
 Έκπλυση
 Επανέγχυση

 Αιματοκρίτης 50-80%

 Μετάγγιση μέχρι και 6 
ώρες μετά


