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Αλγαισθητικοί υποδοχείς

Είναι ελεύθερες νευρικές απολήξεις των νευρώνων 1η ς τάξης που διεγείρονται με 
διάφορα βλαπτικά ερεθίσματα 

• Μηχανο-υποδοχείς ενεργοποιούνται με τσίμπημα, νυγμό

• «Σιωπηλοί» που ενεργοποιούνται σε φλεγμονή

• Πολυδύναμοι μηχανο-θερμικοί υποδοχείς

• Υπερβολική πίεση

• Ακραίες θερμοκρασίες 

• «Ενοχλητικές” ουσίες: Βραδυκινίνη, προσταγλανδίνες, σεροτονίνη, Η+, Κ+, καψαικίνη, ATP



Αλγαισθητικοί υποδοχείς

• Επιπολής αλγαισθητικοί υποδοχείς
• Σωματικοί (υποδόριοι)

• Εν τω βάθει αλγαισθητικοί υποδοχείς (πόνος διάχυτος-
ενεργοποιούνται πιο πολύ σε φλεγμονή

• Σωματικοί
• (μύες, τένοντες, περιτονίες, οστά)

• Σπλαχνικοί αλγαισθητικοί υποδοχείς 
• (εσωτερικά όργανα¨Καρδιά, όρχεις, χοληφόρα, πνεύμονεςκλπ)

Τα περισσότερα εσ. όργανα φέρουν αλγαισθητικούς υποδοχείς που 
διεγείρονται στην υποξία, στον μυϊκό σπασμό, στην φλεγμονή, όχι όμως 
στο κόψιμο ή στη σύνθλιψη

• Εγκέφαλος δεν έχει υποδοχείς αλγαισθητικους -μόνο οι μήνιγγες

















Τασεο-υποδοχείς -Νa 
–voltage gated



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 +20 mV.

• To τελευταίο κλείνει την εσωτερική πύλη h απενεργοποιώντας
τους δίαυλους νατρίου αποτρέποντας άλλη είσοδο ιόντων
νατρίου.



Μετάδοση νευρικού ερεθίσματος



Δυναμικό ενεργείας στη νευρική ίνα





• Η εκπόλωση μιας περιοχής της μεμβράνης προκαλεί 
διαφορά δυναμικού σε σχέση με γειτνιάζουσες περιοχές και 
δημιουργεί ένα ηλεκτρικό ρεύμα.

• Tο κύμα εκπόλωσης ταξιδεύει κατά μήκος του νεύρου 
μεταδίδοντας το αρχικό ερέθισμα.



Ανατομικές οδοί και φυσιολογία της Αλγαισθησίας

• Νευρώνες 1ης τάξης

• Τα κυτταρικά σώματα προσαγωγών ν.ι νωτιαία
γάγγλια 

• Ο νευρικός άξονας τους διακλαδίζεται           
περιφερικούς ιστούς και οπίσθια κέρατα του νωτιαίου 
μυελού

• Στα οπίσθια κέρατα του ΝΜ, ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν 
1-3 επίπεδα στο ΝΜ (δεμάτιο Lissauer)

• Συνάπτονται με τους νευρώνες 2ης τάξης ομόπλευρα
• αλλά και με συμπαθητικους ν. και με κινητικούς νευρώνες στα πρόσθια 

κέρατα και με ενδιάμεσους ν.

• Από το κεφάλι οι προσαγωγές ν. ι. μέσω του τριδύμου, 
προσωπικού, γλωσσοφαρυγγικού, και 
πνευμονογαστρικού ν.  Και μέσω των αντίστοιχων 
γαγγλίων 

• Οι προσαγωγές ίνες συνάπτονται στο στέλεχος 
με τους ν.2η τάξης



Ανατομικές οδοί και φυσιολογία της Αλγαισθησίας

• Στα οπίσθια κέρατα του ΝΜ, ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν 1-3 
επίπεδα στο ΝΜ (δεμάτιο Lissauer)

• Συνάπτονται με τους νευρώνες 2ης τάξης ομόπλευρα

• Νευρώνες 2ης τάξης

• Σε εξειδικευμένους αλγαισθητικούς (δέχονται 
ενοχλητικά ερεθίσματα)

• Σε ευρέως δυναμικού (Wide Dynamic Range)
(δέχονται μη ενοχλητικά ερεθίσματα)

• Οι πρώτες 6 ζώνες της φαιάς ουσίας των 
οπίσθιων κεράτων του  ΝΜ δέχονται όλα τα 
προσαγωγά ερεθίσματα.



• Οι άξονες των νευρώνων 2ης τάξης χιάζονται 

και ανεβαίνουν στο νωτιαιο-θαλαμικό

δεμάτιο (πλάγια –πρόσθιο) και φτάνουν στον 

θάλαμο (συγκίνηση λόγω πόνου), στον 

δικτυωτό σχηματισμό (συμπαθητικό) , στον 

πυρήνα της ραφής, στον περιαγωγό του 

Sylvious (ανασταλτικές οδοί προς τον ΝΜ).

Ενδιάμεσες ίνες φτάνουν και στον υποθάλαμο 

(Ρύθμιση της εγρήγορση-υπνου, -αφύπνιση  λόγω πόνου)



• Νευρώνες 3ης τάξης

• Βρίσκονται στον θάλαμο

• Στέλνουν ίνες στην σωματοαισθητική
περιοχή του εγκεφάλου για την αντίληψη 
του πόνου

• Στέλνουν ίνες σε πυρήνες του 
μεσεγκέφαλου και μεταφέρουν το 
συγκινησιακό κομμάτι του πόνου



Οι σαμάνοι των Ίνκας όταν έκαναν κρανιοανάτρηση

μασούσαν φύλλα κόκας και έφτυναν στη πληγή
εφαρμόζοντας τοπική αναισθησία

Το 1860 Ο Albert Niemann στη 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 σύγχρονο τοπικό 
α. παράγοντας ήταν η 
λιδοκαϊνη (Xylocaine). 

• Η Bupivacaine συνετέθη το 
1957. 

• Το 1996 εισήχθη στην 
αγορά η Ropivacaine





ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

• Τα ΤΑ είναι ασθενείς βάσεις (pKa 7,6-8.9), και ευρίσκονται ως μίγμα του ιονισμένου κατιονικού 
μορίου τους με την ουδέτερη βάση (LAH+ LA +H + )

• Η αναλογία μεταξύ των δύο μορφών ποικίλει ακολουθώντας την εξίσωση των Henderson-
Hasselbach για ασθενείς βάσεις:

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

• 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







Μηχανισμός δράσης Τ.Α.





• 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



Μηχανισμός δράσης τοπικών αναισθητικών

• Τα τοπικά αναισθητικά συνδέονται με τα κανάλια Να και εμποδίζουν την δημιουργία 
δυναμικού ενεργείας

• Έχουν μεγαλύτερη συνδεσιμότητα όταν ο υποδοχέας είναι στην «ανοιχτή» ή «ανενεργή» 
κατάσταση.

• Το ποσοστό των  καναλιών Να που συνδέονται με τα τοπικά α. αυξάνεται με την συχνή 
εκπόλωση

• Τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα τοπικά αναισθητικά αναστέλλουν υποδοχείς Ca, K, 
TRPV1

• Η ευαισθησία των νευρικών ι. στα τοπικά αναισθητικά καθορίζεται από την διάμετρο, την 
μυελίνωση

• Μικρές εμμύελες ίνες είναι περισσότερο ευαίσθητες από μεγάλες
• Οι μικρές αμύελες είναι λιγότερο ευαίσθητες





Φαρμακοκινητική τοπικών-Απορρόφηση

• Επιφανειακή χορήγηση
• Βλεννογόνοι άμεση απορρόφηση
• Δέρμα (πάχος κερατίνη, διάρκεια εφαρμογής, συνολική δόση, κυκλοφορία)

• Έγχυση με βελόνα Θέση έγχυσης
• Ενδαγγειακά>τραχεια>μεσοπλεύρια>παρασπονδυλικά>επισκληρίδια>μασχαλιαίο 

πλ>ισχιακό > υποδόριο

• Παρουσία ή όχι αγγειοσυσπαστικού

• Είδος τοπικού 
• Περισσότερο λιποδιαλυτά πιο αργή έναρξη



Κατανομή

• Αιμάτωση ιστών
• Γρήγορη πρόσληψη από πλούσια σε αιμάτωση όργανα (φάση α ) και κατόπιν 

πιο αργή πρόσληψη σε ιστούς με λιγότερη αιμάτωση (φάση β)

• coefficient ιστός /αίμα
• Αυξημένη λιποδιαλυτότητα αυξάνει και την σύνδεση με πρωτεΐνες και 

μεγαλύτερη ‘διακίνηση’ του φαρμάκου σε ένα υδατοδιαλυτό περιβάλλον

• Μάζα ιστού
• Οι μύες αποτελούν την μεγαλύτερη «αποθήκη»



• Η έναρξη δράσης εξαρτάται από την λιποδιαλυτότητα και την 

συγκέντρωση Β (μη ιονισμένη μορφή) /ΒΗ+ (δηλαδή την ….pKa)

• pka ~pH τότε περισσότερο τοπικό α. βρίσκεται στην μη ιονισμένη μορφή 

και εύκολα διαχέεται στο περινεύριο και περνάει την κυτταρική μεμβράνη

• Μέσα στην κυτταρική μεμβράνη το τοπικό αναισθητικό. Διίσταται εκ νέου και η 

ιονισμένη μορφή καταλαμβάνει τον υποδοχέα.

• Τα εμπορικά διαλύματα τοπικά αναισθητικά έχουν χαμηλό pH 6-7

• Για να επιταχύνουμε τη δράση (να αυξήσουμε το φάρμακο που βρίσκεται σε μη ιονισμένη 

μορφή) 



• Η διάρκεια δράσης εξαρτάται από την ισχύ και την λιποδιαλυτότητα

• Υψηλή λιποδιαλυτότητα μεγάλη διάρκεια δράσης

• Η λιποδιαλυτότητα σχετίζεται με την σύνδεση με πρωτεΐνες κυρίως 
συνδέονται με την α1 γλυκοπρωτείνη

Συστήματα βραδείας απέκκρισης με «εγκλωβισμό» σε λιποσώματα



Λιποδιαλυτότητα

Η ισχύς εξαρτάται από την λιποδιαλυτότητα. Η λιποδιαλυτότητα εκτιμάται  

στο εργαστήριο με  την διαλυτότητα στην οκτανόλη

Η προσθήκη αλκυλομάδων στον αρωματικό  δακτύλιο αυξάνει την ισχύ

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



• Όσο πιο μεγάλο το μοριακό βάρος τόσο πιο λιποδιαλυτό είναι το ΤΑ, τόσο περισσότερο 

συνδέεται με πρωτεΐνες

• Τα αμινοαμίδια ΤΑ συνδέονται με την α1-όξινη γλυκοπρωτείνη

• Οι αμινοεστέρες ΤΑ συνδέονται ελάχιστα με την α1-όξινη γλυκοπρωτείνη.

• Η σύνδεση με πρωτεΐνες σχετίζεται με την έναρξη και τη διάρκεια δράσης των ΤΑ.

• Αργή έναρξη δράσης

• Μεγάλη διάρκεια δράσης

• συμβεί όταν το pH του πλάσματος είναι χαμηλό, τα ΤΑ αποδεσμεύονται από τις πρωτεΐνες με 

αύξηση του ελεύθερου κλάσματος τους.

• 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



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 χειρουργικών χειρισμών στον ανώτερο αεραγωγό

• η ροπιβακαΐνη προκαλεί έντονη αγγειοσύσπαση σε χαμηλές δόσεις

• Η ενδογενής αγγειοδιασταλτική δράση επηρεάζει την ισχύ και τη διάρκεια δράσης



Μεταβολισμός-Απέκκριση

• Εστέρες
• Στο πλάσμα: Μεταβολισμός με την ψευδοχολινεστεράση πλάσματος-

• Στο ΕΝΥ απομάκρυνση  με την κυκλοφορία (δεν υπάρχει ψευδοχολινεστεραση)
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: κοκαΐνη μεταβολίζεται στο ήπαρ

• Αμίδια
• Ηπατικός μεταβολισμός (P450)-ελάχιστη αποβολή με τους νεφρούς

• Παθολογία ήπατος ή φάρμακα (β –αποκλειστές, Η2 –αναστολείς) ελαττώνουν τον 
μεταβολισμό

• Prilocaine =o toluidine =methemoglobinaemia (10 mg/kg) –θεραπεία με blue Methylene



Τοξικότητα από τοπικά αναισθητικά

• ΚΝΣ-Σπασμοί : Προηγούνται: μούδιασμα στα χείλη, εμβοές, σύγχυση
• οξυγόνο, βενζοδιαζεπίνες, προποφόλη με/ή σουκκινυλχολίνη, διασωλήνωση

• Καταστολή καρδιαγγειακού 
• Υπόταση, 

• φενυλεφρίνη, νορεπινεφρίνη, βαζοπρεσσίνη, υγρά)

• Αρρυθμίες:
• όχι λιδοκαίνη

• Ανακοπή: 
• αδρεναλίνη (μικρότερες δόσεις <1mg), 

Διάλυμα λιπιδίων 20%, 1.5 mL/kg σε 1 min.
Συνεχή έγχυση 0.25 mL/kg/min (~18 mL/min).

• εξωσωματική κυκλοφορία



Ταble 1

Suggested dosing recommendations for commonly used local anesthetic agents

Local anesthetic Plain With epinephrine

Maximum dose Maximum dose Maximum dose Maximum dose

Bupivacaine 2 mg⋅kg
−1

175 mg 3 mg⋅kg
−1

225 mg

Levobupivacaine 2 mg⋅kg
−1

200 mg 3 mg⋅kg
−1

225 mg

Lidocaine 5 mg⋅kg
−1

350 mg 7 mg⋅kg
−1

500 mg

Mepivacaine 5 mg⋅kg
−1

350 mg 7 mg⋅kg
−1

500 mg

Ropivacaine 3 mg⋅kg
−1

200 mg 3 mg⋅kg
−1

250 mg

Prilocaine 6 mg⋅kg
−1

400 mg 8 mg⋅kg
−1

600 mg



Φαρμακοδυναμική

• ΚΝΣ
• Μούδιασμα στα χείλη, στη γλώσσα, ζαλάδα, εμβοές, διαταραχή όρασης

• Ακαθισία, τρόμος, άγχος, νευρικότητα

• Τονικο-κλονικοί σπασμοί

• Καταστολή ΚΝΣ (κώμα)

Τα διεγερτικά φαινόμενα οφείλονται στην καταστολή ανασταλτικών οδών

Η λιδοκαίνη στάδγην εφ χρησιμοποιείται για 

• Συνοδό γενικής αναισθησίας –ελάττωση των αναγκών για αναισθητικά  και 
μτεγχειρητική αναλγησία



• Αναπνευστικό

• Καταστολή του αναπνευστικού κέντρου στο ελαττωμένο PO2

• Παράλυση φρενικού και μεσοπλεύριων ν.

• Καταστολή προμήκη

• Μετά από υψηλή δόση υπαραχνοειδούς καταστολή λόγω πτώσης της ΑΠ

• Χάλαση των μυικών ινων των βρόγχων



• Καρδιαγγειακό
• Καταστολή των καναλιών Να

• Καταστολή του αυτοματισμού των μυοκαρδιακών κυττάρων
• Καταστολή της συσταλτικότητας και της αγωγής
• Αγγειoσύσπαση σε μικρές συγκεντρώσεις
• Αγγειοδιαστολή σε μεγάλες συγκεντρώσεις 

Καρδιακές αρρυθμίες, καρδιακή ανακοπή σε μεγάλες δόσεις
Βουπιβακαίνη, Μεπιβακαίνη, Ροπιβακαίνη είναι ρακεμικά μίγματα R /S εναντιομερών

Η βουπιβακαίνη είναι περισσότερο καρδιοτοξική-αντίσταση στην θεραπεία 
λόγω R εναντιομερούς

Η ροπιβακαίνη περιέχει μόνο το S εναντιομερές
Η λεβοβουπιβακαίνη είναι το S εναντιομερές της βουπιβακαίνης



Εστέρες Αμίδια

Μεγαλύτερη pKa Μικρότερη pKa

Λιγότερο λιποφιλικά Περισσότερο λιποφιλικά

Αργή έναρξη Πιο γρήγορη έναρξη

Λιγότερο σταθερά Περισσότερο σταθερά

Περισσότερο Αλλεργικά Λιγότερη αλλεργία





Ενέσιμα Επιφανειακά

Μικρής διάρκειας (Προκαίνη) Διαλυτά (κοκαίνη, λιδοκαίνη, τετρακαίνη)

Μέσης διάρκειας (Λιδοκαίνη)
Μη διαλυτά (βενζοκαίνη)

Μεγάλης διάρκειας (Βουπιβακαίνη)



• Κοκαίνη

• Αναστέλλει την επαναπρόσληψη της νοραδρεναλίνης στις συνάψεις

• Υπέρταση, έκτοπες κοιλιακές (Θεραπεία: Αναστολείς ασβεστίου και 
αδρενεργικοί αναστολείς )

• Αγγειοσύσπαση



• Ήπια τοξικά στους μύες (αντιμετώπιση σε ινομυαλγία, trigger 

points)

• Αιμοποιητικό σύστημα

Προάγουν την ινωδόλυση: ελάττωση της θρομβοεμβολών



Επισκληρίδια αναισθησία 

• Που γίνεται 
• Αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή, ιερή  μοίρα σπονδυλικής 

στήλης

• Γιατί
• Χειρουργική αναισθησία και μετεγχειρητικός πόνος, 

Καισαρική τομή, Μαιευτική αναλγησία, Χρόνιος πόνος

• Χαρακτηριστικά αποκλεισμού
• Αργή έναρξη 10-20 min
• Τμηματικός αποκλεισμός 
• Λιγότερο έντονος αποκλεισμός

• Δυνατότητα διαχωριστικού αποκλεισμού 
(αισθητικός μόνο)





Επισκληρίδιος

Ύψος του αποκλεισμού θα εξαρτηθεί από τον όγκο του τοπικού α.

1-2 ml, ανά δερμοτόμιο

• Πχ. για να κάνω μπλοκ μέχρι το Τ4 από το Ο4-Ο5 θα χρειαστούν περίπου 
12-16 ml

• Για πιο περιορισμένη αναισθησία χρειάζεται λιγότερος όγκος
• Η ηλικία ελαττώνει τις ανάγκες σε τοπικό (ελάττωση του επισκλ.χώρου)
• Ύψος ασθενούς (μέτρια συσχέτιση)

• Βελτίωση της ποιότητα του αποκλεισμού με προσθήκη αδρεναλίνης, 
οπιοειδών, κλονιδίνης



• Η τοξικότητα προέρχεται από την «κατά λάθος χορήγηση» του τοπικού 
αναισθητικού υπαραχνοειδώς ή ενδαγγειακά

• Test dose 3 ml lidocaine 1,5% (πιθανώς και με αδρεναλίνη 1:2000.000 
)για να αποκλειστεί ενδαγγειακή-η  υπαραχνοειδική χορήγηση

• Αναρρόφηση πριν την κάθε έγχυση

• Σταδιακή χορήγηση

• Προσοχή στην «Μετανάστευση καθετήρα»



Θέση  για Επισκληρίδια/Υπαραχνοειδή









• Πριν από την εκτέλεση κάθε αναισθησιολογικής πράξης είναι 
απαραίτητη η εξασφάλιση ενδοφλέβιας οδού για τη χορήγηση υγρών

• Ο ασθενής που θα υποβληθεί σε νευραξονική αναισθησία να είναι 
καλά ενυδατωμένος. 

• Τίθεται μάσκα οξυγόνου 100% και χορηγείται προνάρκωση όπου 
χρειάζεται.



• Αποστειρωμένη ποδιά, γάντια, μάσκα, σκουφί

• Καθαρισμός της περιοχής με αντισηπτικό, σκουπίζουμε με 
αποστειρωμένη γάζα την περιοχή ώστε να μην εισέλθει αντισηπτικό 
στον υπαραχνοειδή χώρο (χημική μηνιγγίτιδα)

• Στρώνουμε αποστειρωμένο πεδίο

• Τοπική αναισθησία στο σημείο που θα γίνει η περιοχική



Βελόνες επισκληριδίου Tuohy 



Βελόνα επισκληριδίου 18 G

Βελόνα ραχιαίας 25-27 G



Τεχνική επισκληριδίου



Τεχνική απώλειας της αντίστασης

• Σύριγγα με φυσιολογικό ορό ή με αέρα

• Με μικρές κινήσεις προχωρώ πιέζοντας 
ελαφρά το έμβολο. 

• Δυσκολία-αντίσταση  στην πίεση του 
εμβόλου.

• Τη μεγαλύτερη αντίσταση θα τη συναντήσω 
όταν φτάσω στον ωχρό σύνδεσμο.

• Αμέσως μετά το «πέρασμα» του ωχρού 
εύκολα πιέζεται το έμβολο της σύριγγας



Προσεκτικές μικρές 
κινήσεις γιατί αν 
προχωρήσω πέρα από 
τον ωχρό σύνδεσμο θα 
κάνω τρώση στην 
σκληρά μήνιγγα











Υπαραχνοειδής αναισθησία

• Που γίνεται
• Κάτω από το επίπεδο του Ο1 (στους ενήλικες)

• Γιατί
• Χειρουργεία από τη μέση και κάτω

• Καισαρική τομή

• Μαιευτική αναλγησία σε συνδυασμό με επισκληρίδια

• Χαρακτηριστικά αποκλεισμού
• Αισθητικός και κινητικός αποκλεισμός  από το επίπεδο της έγχυσης και κάτω

• Απότομη έναρξη

• Αγγειοδιαστολή –Υπόταση



• Χορηγείται μικρότερη ποσοτητα τοπικού αναισθητικού (2-3,5 ml)

• Προκαλεί απότομο αποκλεισμό (όχι σταδιακό) μέσα σε λίγα λεπτά

• Παράγοντες που επηρεάζουν την εξάπλωση του τοπικού αν. στον 
υπαραχνοειδή χώρο
• Η πυκνότητα του διαλύματος του ΤΑ σε σχέση με την πυκνότητα του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού
• Υπέρβαρα (>1003-1008gr/ml) διαλύματα ακολουθούν την βαρύτητα 

• Η θέση του ασθενούς

• Η δόση του φαρμάκου

• Το σημείο εφαρμογής της ραχιαίας







Βελόνα ραχιαίας





Τεχνική ραχιαίας









Βελόνα συνδυασμένης επισκλ-ραχιαίας τεχνικής







Μηχανισμός αναισθησίας με την επισκληρίδια/ραχιαία

• Οι ρίζες των  νεύρων εμβαπτίζονται στο 
ΤΑ «μπλοκάρονται» 

• στη συνέχεια διαπερνά τις μήνιγγες 
έχοντας άμεση δράση στον νωτιαίο 

μυελό.

• Το μέγεθος της νευρικής ίνας, το μήκος 
της, η συγκέντρωση του τοπικού α. 

• Η συγκέντρωση του τοπικού α. 
ελαττώνεται όσο απομακρύνεται από το 
σημείο της έγχυσης

• Συμπαθητικός αποκλεισμός 

• δυο δερμοτόμια πάνω από τον αισθητικό 

αποκλεισμό (αφή,πόνος) και 

• Αισθητικός αποκλεισμός 

• δύο δερμοτόμια πάνω από τον κινητικό 

αποκλεισμό

• Κινητικός αποκλεισμός



Καρδιαγγειακό

• Υπόταση λόγω φλεβικής και  αρτηριακής αγγειοδιαστολής (αποκλεισμός 
συμπαθητικής νεύρωσης (θωρακικά και οσφυικά νευροτόμια)

• Αν αποκλειστούν τα δερμοτόμια Τ1-Τ4  βραδυκαρδία λόγω αποκλεισμού της 
συμπαθητικής νεύρωσης στην καρδιά, πιθανώς αρνητική ινότροπη δράση

• Βραδυκαρδία λόγω παρασυμπαθητικοτονίας που μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή

• Αγγεισύσπαση, υγρά (5-10 ml/kg) 
• α αγωνιστές : φενυλεφρίνη (20-100 γ bolus και στάγδην
• Α, β αγωνιστές : εφεδρίνη (5-10 mg bolus), αδρεναλίνη (2-5 γ bolus)



Αναπνευστικό

• Η περιοχική δεν επηρεάζει την λειτουργία του διαφράγματος 

• Σε αντίθεση με τους κοιλιακούς μύες και τους μεσοπλεύριοι (ειδικά 
σε  υψηλούς αποκλεισμούς)

• Προσοχή σε ασθενείς με ΧΑΠ που βασίζονται στους επικουρικούς 
μύες 
• Δεν συνιστάται χειρουργεία πάνω από τον ομφαλό  να γίνονται μόνο με 

περιοχική σε αναπνευστικούς ασθενείς



Γαστρεντερικό

• Υπερέχει η παρασυμπαθητική νεύρωση που βοηθά τις χειρουργικές 
συνθήκες (περισταλτισμός του εντέρου –μικρός αυλός)

• Μείωση της ηπατικής αιματικής ροής λόγω πτώσης της αρτηριακής 
πίεσης

• Μείωση της ναυτίας και των εμέτων λόγω μικρής κατανάλωσης 
οπιοειδών



• Ουροποιητικό
• Κατακράτηση ούρων 

• Χωρίς ουροκαθετήρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τοπικό α. μικρής διάρκειας

• Ενδοκρινική απάντηση
• Το χειρουργικό τραύμα ενεργοποιεί νευροενδοκρινική απάντηση μέσω διέγερσης 

σωματικών και σπλαχνικών ν. (αύξηση της ACTH, ADH, κορτιζόλης, αδρεναλίνης 
νοραδρεναλίνης

• Η περιοχική αναισθησία ελαττώνει ή διακόπτει την νευροενδοκρινική απάντηση 



Τεστ του επιπέδου 
του αποκλεισμού

• Συμπαθητικός αποκλεισμός

• Απώλεια αίσθησης της 
θερμοκρασίας (ερώτηση αν 
αισθάνεται το κρύο επιθεμα)

• Αισθητικός αποκλεισμός

• Απώλεια αίσθησης του πόνου 
(ερώτηση αν πονάει σε νυγμό)

• Κινητικός αποκλεισμός

• Απώλεια της μυικής ισχύος (δεν 
μπορεί να κουνήσει τα κάτω άκρα)



Απαιτούμενο επίπεδο αποκλεισμού

Χειρουγικό πεδίο Επίπεδο νωτιαίου μυελό

Κάτω άκρα Τ12

Λαγόνια Τ10

Κόλπος-τράχηλος Τ10

Όρχεις -ωοθήκες Τ8

Κάτω κοιλία Τ6

Άνω κοιλία Τ4



Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο του αποκλεισμού

• Η πυκνότητα του τοπικού αναισθητικού σε σχέση με το ΕΝΥ (υπέρβαρο-
υπόβαρο)
• Συνήθως υπέρβαρη βουπιβακαίνη/ τετρακαίνη, απλή ροπιβακαίνη, Όχι λιδοκαίνη

(σύνδρομο ιππουρίδας)

• Το επίπεδο έγχυσης

• Δόση

• Κατεύθυνση της οπής της βελόνας

• Η ηλικία και η σκολίωση ελαττώνει τον υπαραχνοειδή χώρο και «ανεβάζει το 
μπλοκ»

• Αύξηση της πίεσης στον επισκληρίδιο χώρο (πχ. αύξηση της κοιλιακής πίεσης) 
συμπιέζει τον υπαραχνοειδή χώρο και «ανεβάζει το μπλοκ»
• Πχ ελάττωση της δόσης του τοπικού αναισθητικού στις επίτοκες για ΚΤ



Επιπλοκές νευραξονικής αναισθησίας

• Ανεπαρκής αναισθησία- αναλγησία
• Μετακίνηση της βελόνας, ατελής είσοδο βελόνας, 

• Ενδαγγειακή χορήγηση 
• Διέγερση –καταστολή ΚΝΣ, καταστολή μυοκαρδίου

• ΠΡΟΣΟΧΗ στην χορήγηση: πάντα σταδιακή  με αναρρόφηση 

• Ολική ραχιαία
• Η δόση που προοριζόταν για την επισκληρίδια να χορηγηθεί υπαραχνοειδώς

• Υποστηρικτική αγωγή



Επιπλοκές νευραξονικής αναισθησίας

• Πονοκέφαλος
• Τρύπημα της σκληράς μήνιγγας η τραυματισμός από τον καθετήρα

• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ: ο πόνος μεγαλώνει στην όρθια θέση και υφίεται στην ύπτια

• Έναρξη 12-72 ώρες μετά το τρύπημα

• Απώλεια ΕΝΥ και μείωση της ενδοκράνιας πίεσης- «τράβηγμα» προς τα κάτω των αγγείων και των νεύρων

• Διπλωπία, εμβοές

• Παραγοντες κινδύνου:μέγεθος της βελόνας, κοφτερή βελόνα, νέοι, έκγυες, γυναικείο φύλο

• Θεραπεία: κατακεκλιμένη θέση, υγρά, καφείνη, αναλγητικά (παρακεταμόλη, ΜΣΑΦ, οπιοειδή), epidural 
blood patch (15-20 ml αυτόλογου αίματος στον επισκληρίδιο χώρο-η πήξη του φράζει την οπή στην σκληρά)



Επιπλοκές νευραξονικής αναισθησίας

• Νευρολογικές επιπλοκές
• Τραυματισμός νεύρων (Αυτόματη ίαση ή σπάνια μόνιμη βλάβη)

• Έγχυση μέσα στο νωτιαίο μυελό προκαλεί παραπληγία 

• Επισκληρίδιο ή υπαραχνοειδές αιμάτωμα
• Διαταραχές πήξης ή λήψη αντιπηκτικών

• Πίεση και ισχαιμία στον νωτιαίο μυελό ή τα νεύρα

• Αξονική ή μαγνητική-Άμεση αποσυμπίεση μέσα σε 8-12 ώρες



Επιπλοκές νευραξονικής αναισθησίας
• Μηνιγγίτιδα –Αραχνοειδίτιδα

• Εποικισμός του εξοπλισμού με μικρόβια ή είσοδος μικροβίων από το δέρμα
• Χημικός ερεθισμός από αντισηπτικά
• Πόνος ή και νευρολογικά συμπτώματα
• Αυστηρή ασηψία και μάσκα

• Απόστημα (Κυριότερο αίτιο ο καθετήρας)
• Πονος στην οσφύ, πόνος ριζιτικός- νευρίτιδα, αισθητική και μυϊκή έκπτωση, παραπληγία
• Καλλιέργεια καθετήρα μετά την αφαίρεση
• Αξονική, μαγνητική, χειρουργική αποσυμπίεση, αντιβιοτικά
• Αφαίρεση καθετήρων μετά 4 μέρες

• Σπάσιμο του καθετήρα κατά την αφαίρεση
• Ο καθετήρας δεν πρέπει να αφαιρείται μέσα από την βελόνα
• Αδρανές υλικό



Απόλυτες Αντενδείξεις περιοχικής αναισθησίας

• Άρνηση ασθενούς

• Διαταραχές πήξης

• Υποογκαιμία

• Αυξημένη ενδοκράνια πίεση

• Σοβαρή στένωση αορτικής/μιτροειδούς βαλβίδας

• Φλεγμονή στο σημείο της  εισόδου της βελόνας



Σχετικές  Αντενδείξεις περιοχικής αναισθησίας

• Σήψη

• Ασθενής μη συνεργάσιμος

• Νευρολογικά ελλείματα

• Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια  (στένωση της εξόδου της καρδιακής 
παροχής)

• Παραμόρφωση σπονδυλικής στήλης 



Αμφίβολες Αντενδείξεις περιοχικής αναισθησίας

• Προηγούμενη επέμβαση στην σπονδυλική στήλη

• Προβλεπόμενη μεγάλη απώλεια αίματος

• Χειρουργικοί χειρισμοί που επηρεάζουν την αναπνοή 

• Προβλεπόμενος μεγάλος χειρουργικός χρόνος



Περιοχική και αντιπηκτικά

• Από το στόμα αντιπηκτικά (βαρφαρίνη)
• INR, PT

• Αντιαιμοπεταλιακά
• Ticlopidine (14 days stop)

• Clopidogrel (7 days stop)

• Abciximab (48 hr stop)

• Eptifibatide (8hr stop)

• SOS ασθενείς με πρόσφατο stent δεν πρέπει να τα διακόπτουν 

• Ηπαρίνη
• Stop UFH και περιοχική αν έχουν περάσει 4 ώρες ή αν έχουν κφ πήξη



Περιοχική και αντιπηκτικά

• LMWH
• Σε προφυλακτική δόση η περιοχική πρέπει να γίνει μετά 12 ώρες από την 

τελευταία δόση
• Η αφαίρεση του καθετήρα γίνεται μετά 12 ώρες από την τελευταία δόση και η επόμενη 

δόση ξεκινάει μετά 4 ώρες

• Η επόμενη δόση θα γίνει 12 ώρες μετά την περιοχική

• Σε δόση θεραπευτική η περιοχική πρέπει να γίνει μετά 24 ώρες από την 
τελευταία δόση
• Η αφαίρεση του καθετήρα γίνεται μετά 24 ώρες από την τελευταία δόση και η επόμενη 

δόση ξεκινάει μετά 4 ώρες

• Η επόμενη δόση θα γίνει 24 ώρες μετά την περιοχική



Ενδείξεις περιφερικών αποκλεισμών

• Χειρουργική αναισθησία ειδικά σε ασθενείς που έχουν πολλές 
συννοσηρότητες, ασθενείς που έχουν ανοχή σε οπιοειδή, 

• Μετεγχειρητικός πόνος

• Αντιμετώπιση χρόνιου πόνου



Πλεονεκτήματα 

• Μπορούν να γίνουν σε όλες τις ηλικιακές ομάδες

• Αποφυγή πολυφαρμακίας

• Γρήγορη κινητοποίηση

• Εξαιρετική  αναλγησία, μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης χρόνιου πόνου

Μειονεκτήματα 

• Δυσκολία σε παχύσαρκους

• Εξειδίκευση

• Τραύμα νεύρων από τη βελόνα ή τα τοπικά αναισθητικά (αύξηση της πίεσης και 
ισχαιμία, χρήση αγγειοσυσπαστικών μαζί με το τοπικό α.)

• Τοξικότητα από τοπικά αναισθητικά (λόγω ενδαγγειακής χορήγησης)



Τεχνικές περιφερικών αποκλεισμών

• Πρόκληση παραισθησίας με τη βελόνα

• Χρήση νευροδιεγέρτη

• Χρήση υπερήχων



• στέλνει ένα ηλεκτρικό ερέθισμα με 
συχνότητα 1-2mHz και ένταση 0,2-1 
mA, το οποίο προκαλεί σύσπαση των 
μυών που νευρώνονται από το νεύρο 
ή το νευρικό πλέγμα που θέλουμε να 
αποκλείσουμε 





Αποκλεισμός βραχιονίου πλέγματος 
Το βραχιόνιο πλέγμα σχηματίζεται από τις ρίζες των νωταίων νεύρων Α5-Θ1. 

(μασχαλιαίο νεύρο το κερκιδικό, το μέσο, το μυοδερματικό και το ωλένιο νεύρο.)



• Διασκαληνική προσπέλαση (επεμβάσεις ώμου)

• Υπερκλείδια προσπέλαση (επεμβάσεις ώμου)

• Υποκλείδια προσπέλαση (επεμβάσεις αγκώνα, αντιβραχίου, 
καρπού, άκρας χειρός)

• Μασχαλιαία προσπέλαση (επεμβάσεις αντιβραχίου, καρπού, 
άκρας χειρός)

Περιφερικοί αποκλεισμοί νεύρων- βραχιόνιο πλέγμα



Αποκλεισμός οσφυικού

ΟΣΦΥΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ (Θ12-Ο5)
έξω μηροδερματικό, το μηριαίο και το θυροειδές νεύρο



Αποκλεισμός ισχυακού ν.







Αντενδείξεις περιφερικών αποκλεισμών

• Μη συνεργάσιμος ασθενής (πολύ μικρά παιδιά, ασθενείς με διανοητική 
υστέρηση ή άνοια)

• Αντιπηκτικά ή διαταραχές πήξης

• Μόλυνση στο σημείο 

• Περιφερική νευροπάθεια



EMLA 5% (ευτεκτικό μείγμα τοπικών αναισθητικών)

• Είναι κρέμα λιδοκαίνης (2,5%-25 mg/gr κρέμας) και πριλοκαίνης (2,5%-
25 mg/gr κρέμας) Παρέχει αναισθησία για επιφανειακές χειρουργικές 
επεμβάσεις και κάποιας διάρκειας αναλγησία.

• Ευτεκτικό μίγμα τα δύο στοιχεία είναι στερεά στην Θ δωματίου αλλά αν 
αναμιχθούν το μίγμα γίνεται υγρό Εφαρμόζεται σε δέρμα και 
βλεννογόνους


