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ΣΚΟΠΟΣ:

Η χρήση της επισκληριδίου

αναισθησίας στον ανώδυνο τοκετό

αποτελεί μια ασφαλής και διαδεδομένη

πρακτική που χρησιμοποιείται στα

μαιευτήρια. Θα παρουσιάσουμε ένα

περιστατικό στο οποίο η χρήση της ήταν

δυσχερής και χρησιμοποιήθηκε η pca

χρήση ρεμιφεντανύλης με καλά

αποτελέσματα τόσο για την επίτοκο όσο

και για το νεογνό.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ:

Γυναίκα πρωτότοκος 32 ετών ASA II με ιστορικό ιδιοπαθής σκολίωσης,

προσέρχεται στο μαιευτήριο 40 εβδομάδων κύηση επιθυμώντας να μην νιώθει πόνο

κατά την διάρκεια του τοκετού. Πραγματοποιήθηκαν δύο προσπάθειες εύρεσης

επισκληριδίου και τοποθέτησης καθετήρα χωρίς επιτυχία και ελήφθη η απόφαση να

χρησιμοποιηθεί ενδοφλέβια pca αντλία ρεμιφεντανύλης. Συνήθως αυτό το βραχείας

διάρκειας οποιοειδή δίνεται σε συνεχή έγχυση αλλά μπορεί να δοθεί και με μικρές

δόσεις με αντλία pca. Τα οποιειδή από το παρελθόν , ιδίως η πεθιδίνη, είχαν θέση

στον τοκετό με τα μειονεκτήματα τους όπως η αναπνευστική ανεπάρκεια του

νεογνού. Στο συγκεκριμένο περιστατικό χορηγήθηκε κυρίως στο πρώτο στάδιο του

τοκετού που ο πόνος ήταν κυρίως όταν υπήρχε σύσπαση. Η δοσολογία που

χρησιμοποιήθηκε ήταν 0,25mg/kg με περίοδο lockout 2 λεπτών. Στην βιβλιογραφία

αναφέρονται δόσεις μέχρι 0,50 mg/kg καθώς και συνεχή χορήγηση αυτής σε δόσεις

0,025 με 0,05 mg/kg/min.Η χρήση καρδιοτοκογράφου ήταν συνεχής χωρίς να

καταγράφουν επεισόδια βραδυκαρδίας του νεογνού και η ανάνηψη αυτού μετά τον

τοκετό ήταν ικανοποιητική χωρίς προβλήματα. Στην επίτοκο υπήρχε συνεχής

καταγραφή ζωτικών σημείων καθώς και συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Η χρήση της ρεμιφεντανύλης έχει μειονεκτήματα

όπως βραδυκαρδία και αναπνευστική ανεπάρκεια

του νεογνού και η χρήση της πρέπει να γίνεται με

προσοχή από εκπαιδευμένους αναισθησιολόγους

και παιδιάτρους. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η

επισκληρίδιος αναισθησία αποτελεί την πρώτη και

ασφαλέστερη επιλογή.
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