
Δευτεροπαθής Πνευμονική Υπέρταση 

παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού

Ασθενής 80 χρονών με ιστορικό

- ΧΑΠ

- Ιζραηκηθήο θαξδηνπάζεηαο  - CABPG x 2

- Χξ θνιπηθήο Μαξκαξπγήο

- Καξδηαθήο αλεπάξθεηαο

Δθδειε εηθόλα δεμ. Καξδηαθήο Αλεπάξθεηαο  NYHA III – IV

ππν αγωγή:  β’ αλαζηνιείο

ακεα

δηνπξεηηθά 

βξνγρνδηαζηαιηηθή αγωγή

θνπκαξηληθά

oμπγνλνζεξαπεία

CPAP





SaO2 87%

PO2 52 mm Hg

PCO2 48 mm Hg

Ph 7,23

Κ 7,5 mmol/l

N 122 mmol/l

INR 3,8

Εργαστηριακά εισαγωγής

Σάθραξν 116 mg/dL

Οπξία 116 mg/dL

Κξεαηηλίλε 2,2 mg/dL

SGOT 80 u/l

SGPT 60 u/l

γGT 80 u/l

Ακπιάζε 46 u/l

Οιηθέο πξωηεϊλεο (ιεπθώκαηα) 6,2 g/dl

Αιβνπκίλε 3,8 g/dl

CRP 0, 56 mg/dl



CT Θώρακος - Koιλίας

- Υπεδωθνηηθέο ζπιινγέο Ακθω, Ιδία δεμηά

- Ππθλναηειεθηαζηθνύ ηύπνπ αιινηώζεηο ζην επίπεδν θάηω ινβώλ

- Δκθπζεκαηηθέο αιινηώζεηο θεληξνινβηδηαθνύ ηύπνπ

- Μεζαίνπ βαζκνύ ηνηρωκαηηθέο παρύλζεηο ηωλ βξόγρωλ κε ζπλνδέο θπιηλδξηθέο βξνγρεθηαζίεο

- Δπίηαζε βξνγρναγγεηαθώλ ζρεκαηηζκώλ

- Παξνπζία κεζνζωξαθηθώλ ιεκθαδέλωλ παξαηξαρεηαθά

- Γηάηαζε ζηειέρνπο πλεπκνληθήο αξηεξίαο κε εύξνο 4 εθ. δεμηνύ θαη θπξίνπ θιάδνπ 

κε 3,5 εθ. θαη αξηζηεξνύ 3,5 εθ.

- Σεκαληηθνύ βαζκνύ δηόγθωζε θαξδηαθώλ θνηινηήηωλ

- Δηθόλα ιηζίαζεο ρνι. θύζηεωο κε ζπλνδή πάρπλζε ηνηρωκάηωλ θαη νίδεκα ωο επί νμείαο 

ρνινθπζηίηηδνο

- Ηπαηνκεγαιία

- Αζθίηεο



Triplex Καρδιάς

• Σνβαξή πλεπκνληθή ππέξηαζε (RVSP 90 mmHg)

• Eηθόλα δεμηάο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο κε ζνβ. επεξεαζκέλε 

ζπζηνιηθή απόδνζε

• Σεκαληηθή δηάηαζε θάηω θνίιεο θιέβαο θαη επαηηθώλ θιεβώλ 

κε ειάρηζηεο αλαπλεπζηηθέο κεηαβνιέο

• Σεκαληηθή αλεπάξθεηα ηξηγιώρηλνο

• Πιεπξηηηθή θαη αζθηηηθή ζπιινγή

• Φπζηνινγηθώλ δηαζηάζεωλ αξηζηεξή θνηιία κε ηθαλνπνηεηηθή 

ζπζηνιηθή απόδνζε ππνθηλεζία πξόζζηνπ δηαθξαγκαηηθνύ 

θαη εληνπηζκέλε βαζηθνύ θαηώηεξνπ

• Κι εμώζεζεο 45%  δηαζηνιηθή δπζιεηηνπξγία δηάηαζε θόιπωλ



Ποιά είναι οι προεγχειρητική αντιμετώπιση;

• Βειηηζηνπνίεζε πξνεγρεηξεηηθώλ θιηληθώλ & 

εξγαζηεξηαθώλ παξακέηξωλ

- Γηνύξεζε (θνπξνζεκίδε 20mg x 3iv)

- Διεγρόκελε νμπγνλνζεξαπεία 

- Βξνγρνδηαζηαιηηθή αγωγή (Ιπξαηξόπην β δηεγέξηεο)

- Αληηβηνηηθή αγωγή (Kεθηξηαμόλε, Μεηξνληδαδόιε)

- Σηεξνεηδή

- CPAP

- Υπνζηήξημε κε Γνβνπηακίλε 2κg/kg/min



Οπξία 126 mg/dL

Κξεαηηλίλε 1,4 mg/dL

Κ 4,4 mmol/l

N 136 mmol/l

CRP 0,15 mg/dl

Εργαστηριακό 

αποτέλεσμα

Κλινική

βελτίωση



Η Εισαγωγή στην αναισθησία

• Κατάλληλη περιεγχειρητική παρακολούθηση

Απιό ζπλεζηζκέλν monitoring

(Ecg - SaO2 – NIBP – EtCO2)

Δπεκβαηηθό monitoring αηκνδπλακηθό & αλαπλεπζηηθό παξακέηξωλ

(ΙBP – ABGs) κέζω αξη. θαζεηεξηαζκνύ

Γεμηόο θαξδηαθόο θαζεηεξηαζκόο  - CVP

- PAP

TOE



Επιλογή αναισθητικών φαρμάκων



Μηχανικός αερισμός



Αναισθητικά διεγχειρητικά goal





Σε απηή ηελ δύζθνιε θαηεγνξία αζζελώλ ε ζωζηή ζπλεξγαζία 

ηωλ ηαηξώλ θαξδηνιόγωλ - παζνιόγωλ - αηλαηζζεζηνιόγωλ

θαη ε ρεηξνπξγηθή δεμηόηεηα θαζνξίδεη ην θαιό απνηέιεζκα 

Καλό καλοκαίρι 


