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▪ Viebahn CS, Yeoh GC. What fires Prometheus? The link between inflammation and regeneration 
following chronic liver injury. Int J Biochem Cell Biol. 2008;40:855.

Η φιλοσοφία της ηπατικής χειρουργικής

Από την αχλύ του μύθου...

...στην επιστημονική αλήθεια !
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➢ Μέχρι και 1980’s: ~ 20%
• μη ελεγχόμενη αιμορραγία
• μετεγχειρητική ηπατική ανεπάρκεια

 Foster JH: Survival after liver resection for cancer. Cancer 1970;26:493–502
 Fortner JG, Blumgart LH. A historic perspective of liver surgery for tumors at the

end of the millennium. J Am Coll Surg. 2001;193:210.

➢ Σήμερα: 0-5 %
• κατανόηση της χειρουργικής ανατομίας του ήπατος
• κριτήρια στην επιλογή ασθενών
• πρόοδοι χειρουργικών τεχνικών / εξοπλισμού και 

αναισθησιολογικής υποστήριξης

 Fan, Sheung : Annals of Surgery;  April 2011- Vol.253- Issue 4: 745-758 
 Mullen JT: J Am Coll Surg 2007; 204:854

Η θνητότητα των ηπατεκτομών
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Στενή συνεργασία αναισθησιολόγου με τη χειρουργική 
ομάδα, για έγκαιρη αναγνώριση και ορθό σχεδιασμό 
της διαχείρισης των ασθενών με:

➢ αυξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικής αιμορραγίας

➢ ανάγκη μεγάλης εκτομής

➢ αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης σοβαρής ΜΤΧ ηπατικής

ανεπάρκειας

▪ Clavien PA, Petrowsky H, Deoliveira ML, et al. Strategies for safer liver surgery and partial liver

transplantation. N Engl J Med. 2007;356:1545.

Προεγχειρητική αξιολόγηση 



Εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με τις 

συμπαρομαρτούσες νόσους και την ηπατική λειτουργία. 

Έτσι:

▪ Ασθενείς χωρίς παρεγχυματική ηπατική νόσο (υπόλειμμα 

ηπατικού παρεγχύματος > 30 %) 

➢ αξιολογούνται όπως για κάθε μεγάλη ενδοκοιλιακή 

επέμβαση

 Barash - Clinical Anesthesia, 7E (2014),section VII, chap. 45, p. 1294 – 1325

Προαναισθητική εκτίμηση – αντιμετώπιση

1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ,  ΑΘΗΝΑ 3-5/03/2017 



▪ Ασθενείς με:

• κίρρωση

✓ Child –Turcotte – Pugh score of B or C:   ηπατεκτομή

✓ Child –Turcotte – Pugh score of Α χωρίς πυλαία υπέρταση:  ηπατεκτομή

(υπόλειμμα ηπατικού παρεγχύματος > 50 %)

• προηγηθείσα ΧΜΘ
• στεάτωση
• ηπατίτιδα
• αποφρακτική χολόσταση
• ηλικία > 70
• καταστάσεις που αυξάνουν τις πιέσεις της δεξιάς καρδιάς

 Clavien PA, et al. Strategies for safer liver surgery and partial liver transplantation. N Engl J Med.

2007; 356:1545.

Ασθενείς υψηλού περιεγχειρητικού κινδύνου
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Χρήζουν απαραίτητα:

▪ λειτουργικό έλεγχο αναπνοής 

▪ ανάλυση αερίων αίματος

▪ υπερηχοκαρδιογράφημα

▪ πλήρες profile πηκτικότητας

Ασθενείς υψηλού περιεγχειρητικού κινδύνου
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Διεγχειρητικός χειρισμός ηπατεκτομής
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• το βασικό monitoring (HKΓ, NIBP, SpO2, ETCO2) +

• IBP και ΚΦΠ

σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, επιπλέον monitoring:

✓ CO, PCWP, PAP, SVR, PVR, SṽO2

✓ αερίων αίματος

✓ οξεοβασικής ισορροπίας / ηλεκτρολυτών

✓ γλυκόζης αίματος

✓ ωριαίας διούρησης

✓ κεντρικής θερμοκρασίας σώματος

✓ διεγχειρητικού profile πηκτικότητας

Monitoring
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• γενική αναισθησία (ΕΤΣ + CV)

• Ε.Φ. πρόσβαση με ευρέως αυλού καθετήρα ή / και RIS

• οι αναισθητικοί παράγοντες δεν είναι ηπατοτοξικοί

✓ έμμεση αρνητική επίδραση στην ηπατική λειτουργία

✓ ελάττωση ηπατικής κάθαρσης των φαρμάκων ΜΤΧ

• επισκληρίδιος αναισθησία / αναλγησία (?)

 Barash - Clinical Anesthesia, 7E (2014),section VII, chap. 45, p. 1294 – 1325

 Miller RD. Miller's anesthesia: Vol. 1. Philadelphia: Elsevier/Churchill Livingstone,2010

 Page AJ, Kooby DA: Perioperative management of hepatic resection. J Gastrointest Oncol. 2012 
Mar; 3(1): 19–27

Αναισθησία



Ο δυσκολότερος στόχος της ηπατεκτομής είναι...

η ελάττωση της απώλειας 
αίματος διότι:

• η μετάγγιση αίματος έχει 
σχετισθεί με διαταραχή της 
ανοσορύθμισης 

✓  ΜΤΧ νοσηρότητας /   
θνητότητας 

✓ κακή ογκολογική έκβαση
(κυρίως πρώϊμο HCC)

▪ Schiergens TS, Rentsch M, Kasparek MS, 
Frenes K, Jauch K-W, Thasler WE. Impact of 
perioperative allogeneic red blood cell 
transfusion on recurrence and overall 
survival after resection of colorectal liver 
metastases. Dis Colon Rectum. 
2015;58:74–82

▪ Truong JL, Cyr DP, Lam-McCulloch J, Cleary 
SP, Karanicolas PJ. Consensus and 
controversy in hepatic surgery: a survey of 
Canadian surgeons. J Surg Oncol. 
2014;110:947–51.

▪ Boer MT: Impact of blood loss on outcome
after liver resection. Dig Surg. 
2007;24(4):259-64. Epub 2007 Jul 27.

▪ Kooby D.A: Influence of transfusions on 
perioperative and long-term outcome in 
patients following hepatic resection for 
colorectal metastases. Ann Surg. 
2003;237:860–869. discussion 869–870.
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Συνεργασία  χειρουργού   αναισθησιολόγου 
για ελαχιστοποίηση της αιμορραγίας
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❖ Χειρουργός

➢ Οι τεχνικές αποκλεισμού των ηπατικών 
αγγείων μπορεί να αφορούν :

• στην προσαγωγό αιμάτωση 
✓ χειρισμός Pringle ή 

✓ εκλεκτικός αποκλεισμός κλάδων πυλαίας + ηπατικής 
αρτηρίας

• στην προσαγωγό και απαγωγό αιμάτωση 
✓ χ Pringle + αποκλεισμός ΚΚΦ ή 

✓ χ Pringle + εκλεκτικός αποκλεισμός ηπατικών φλεβών 

❖ Αναισθησιολόγος

➢ υποστήριξη ασθενούς από τις δυσμενείς 
επιδράσεις - συνέπειες των αποκλεισμών

Αποκλεισμοί ηπατικών αγγείων για ελαχιστοποίηση της 
απώλειας αίματος
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Χειρισμός Pringle
(αποκλεισμός πυλαίας φλέβας + ηπατικής αρτηρίας)

✓ ήπιες και καλά ανεκτές αιμοδυναμικές 
μεταβολές 

✓ δεν απαιτείται ιδιαίτερη 
αναισθησιολογική παρέμβαση

✓ παρακολούθηση της Α.Π.

✓ καταγραφή της διάρκειας και του    
τρόπου εφαρμογής του

• στο φυσιολογικό ήπαρ  ασφαλής για  ~ 60 min

• στο κιρρωτικό ήπαρ  ασφαλής για  ~ 30 min

• διαλείπων ή preconditioning ( ! )
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 Delva E, et al. Hemodynamic effects of portal triad clamping in humans. Anaesth Analg 1987; 66 (9): 846-848

 Pringle, J. H. (1908). "V. Notes on the Arrest of Hepatic Hemorrhage Due to Trauma". Annals of Surgery. 48 (4): 
541–9



• εμφάνιση συνδρόμου «χαμηλής καρδιακής 
παροχής»: 
•  ΑΠ, CO, CVP, PCWP, ΡΑΡ
•  SVR, ΗR

✓ οίδημα γαστρεντερικoύ σωλήνα
✓ ολιγο-ανουρία 
✓ επιδείνωση γαλακτικής οξέωσης
✓ επιδείνωση πηκτικότητας
✓ επιδείνωση υποθερμίας

Αντιμετώπιση
✓ μερικώς με χορήγηση όγκου
✓ μερικώς με χορήγηση ινότροπων

▪ Belghiti J, Noun R, Zante E, et al. Portal triad clamping or hepatic 
vascular exclusion for major liver resection - a controlled study. 
Ann Surg. 1996;224:155.

Oλικός αγγειακός αποκλεισμός
(χ Pringle + αποκλεισμός υπερ- και υφηπατικής ΚΚΦ )



Αναισθησιολογικές τεχνικές ελαχιστοποίησης της 
απώλειας αίματος

➢ Η χαμηλή ΚΦΠ κατά τη διάρκεια εκτομής του ηπατικού 
παρεγχύματος, μειώνει την αιμορραγία και την ανάγκη για 
μετάγγιση.

➢ Κύρια πηγή αιμορραγίας οι ηπατικές φλέβες.                              
Παραδοχή: ΠΗπ.Φλ. = ΠΚΚΦ = ΚΦΠ

▪ Melendez JA: Perioperative outcomes of major hepatic resections under low central venous pressure anesthesia: 
Blood loss, blood transfusion, and the risk of postoperative renal dysfunction. J Am Coll Surg. 1998;187:620.

▪ Wang WD: Low central venous pressure reduces blood loss in hepatectomy. World J Gastroenterol. 2006 Feb 14; 
12(6):935-9.

▪ Zhi Li: Controlled low central venous pressure reduces blood loss and transfusion requirements in hepatectomy. 
World J Gastroenterol. 2014 Jan 7; 20(1): 303–309.

▪ Hughes MJ: Central venous pressure and liver resection: a systematic review and meta-analysis. HBP, 2015; 17 
(10): 863-871



➢ η αιμορραγία κατά την εκτομή του ηπατικού παρεγχύματος, 
ελαχιστοποιείται αν ΚΦΠ < 5 mm Hg 

➢ τιμές ΚΦΠ > 6 mm Hg συνδέονται με σημαντική αύξηση της: 

• απώλειας αίματος

• ανάγκης για μετάγγιση 

• νοσηρότητας και θνητότητας 

➢ η ελάττωση της ενδοαυλικής αιματικής ροής, διευκολύνει 
την ηπατική κινητοποίηση, την παρασκευή / διατομή των 
ηπατικών φλεβών, της ΚΚΦ και άλλων δομών

▪ Stephan F, Rezaiguia-Delclaux S. Usefulness of a central venous catheter during hepatic surgery. 
Acta Anaesthesiol Scand. 2008;52:388..

▪ Rees M, et al. Br J Surg 1996, 83: 1526-1529.

Ο ρόλος της χ ΚΦΠ στην ηπατεκτομή



• περιορισμός χορήγησης υγρών (1 mg/kg/h), υπό στενή
παρακολούθηση της διούρησης (0.5-1 mg/kg/h)

Φαρμακευτική παρέμβαση
• χορήγηση νιτρογλυκερίνης
• χορήγηση φουροσεμίδης / μαννιτόλης
• χορήγηση μορφίνης 
• επισκληρίδιος αποκλεισμός 

Επίσης:

• υποαερισμός (Hasegawa K, et al. t Arch Surg 2002; 137:311-315)

• αποφυγή  PEEP

 Fu SU, et al. Br J Surg 2010; 97: 50-55.
 Redai I, et al. Surg Clin N Am 2004; 84: 401-411.
 Matot I, et al. Anesth Analg 2002; 95: 1179-1181.
 Melendez JA, et al. J Am Coll Surg 1998 Dec; 187 (6): 620-625.

Πώς επιτυγχάνεται η μείωση της ΚΦΠ ;



✓ της αιμοδυναμικής αστάθειας / υποάρδευσης οργάνων

✓ των ανεπαρκών εφεδρειών σε πιθανή μαζική αιμορραγία  

✓ της εμβολής αέρα (Trendelenburg 15ο )

✓ μετεγχειρητικής νεφρικής δυσλειτουργίας 
• 3 % μόνιμη, 10 % παροδική

• ανεξάρτητη από τη χ ΚΠΦ

Μετά το τέλος της ηπατεκτομής συστήνεται:

✓ αποκατάσταση ενδαγγειακού όγκου

✓ διατήρηση τιμών ΚΦΠ < 10 mm Hg

▪ Melendez JA, et al. J Am Coll Surg 1998 Dec; 187 (6): 620-625.

▪ Bui LL, et al. HPB 2002; 4 (1): 5-10

Η χαμηλή ΚΦΠ ενέχει τους κινδύνους....
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➢ Παρότι η χ ΚΦΠ συνδέεται με  απώλειας αίματος, η ερμηνεία της 
μέτρησης (στατική) είναι συχνά δύσκολη, διότι:

• επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (θέση ασθενούς / transducer,  mode 
αερισμού, χειρουργικούς χειρισμούς, κ.α.)

• οι παράγοντες που μεταβάλλουν την ΚΦΠ, δεν επιφέρουν και ανάλογες μεταβολές 
στην πίεση των ηπατικών φλεβών ή της πυλαίας   

➢ Μελέτες δείχνουν ότι η επέμβαση μπορεί να διενεργηθεί με 
περιορισμό υγρών... 

• αλλά χωρίς μέτρηση της ΚΦΠ (ζώντες δότες) ή

• μόνο με μέτρηση της πίεσης περιφερικής φλέβας ή

• με εφαρμογή νεότερων μεθόδων δυναμικής εκτίμησης του προφορτίου (SVV)

 Sand L: Effect of patient position and PEEP on hepatic, portal and central venous pressures during liver 
resection. Acta Anaesthesiol Scand. 2011 Oct;55(9):1106-12

 Eva See Wah Cheng: Is central venous pressure still relevant in the contemporary era of liver resection? JSR 
200 (2016)139-146.

 Hoftman N: Peripheral venous pressure as a predictor of central venous pressure during orthotopic liver 
transplantation. J Clin Anesth. 2006;18:251

 Choi SS: Effect of stroke volume variation-directed fluid management on blood loss during living-donor 
right hepatectomy: a randomised controlled study. Anaesthesia. 2015 Nov;70(11):1250-8.

Η ΚΦΠ θα συνιστά απαραίτητο monitoring της 
ηπατεκτομής και στο μέλλον ?



➢ Monitoring – διαχείριση 
πηκτικότητας 

➢ Εφαρμογή βασικών 
πρακτικών πρόληψης –
ελέγχου της αιμορραγίας
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✓ Διόρθωση διαταραχών πηκτικότητας με τις ενδείξεις TEG / 
ROTEM διότι οι κλασσικές εργαστηριακές εξετάσεις (PT, INR, a PTT): 

• εκτιμούν μόνο την επάρκεια των προπηκτικών παραγόντων αλλά
• δεν εκτιμούν συνολικά την πηκτικότητα (σχηματισμός / λύση θρόμβου)

•  κόστους μεταγγίσεων (ορθολογική χορήγηση παραγώγων αίματος)

✓ Ως εκ τούτου,
ο ασθενής με παρατεταμένο PT, INR, a PTT μπορεί στην 
πραγματικότητα να έχει:

• αιμορραγική διάθεση
• κλινικά φυσιολογική / αποδεκτή κατάσταση πηκτικότητας !
• ή αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο !!!

▪ Hartman M: Hemostasis in liver transplantation: Pathophysiology, monitoring, and treatment. World J 
Gastroent. 2016 Jan 28;22(4):1541-50 

▪ Lisman T : Hemostatic alterations in liver disease: a review on pathophysiology, clinical consequences, and 
treatment. Dig Surg. 2007; 24(4):250-8

Το monitoring της πηκτικότητας



➢ Όχι εμπειρική ή / και αλόγιστη χορήγηση FFP

➢ Πρωτόκολλα χορήγησης PCC και ινωδογόνου σε μαζική 

αιμορραγία

➢ Η προληπτική χορήγηση αντιϊνωδολυτικών (τρανεξαμικό οξύ) 

δεν προτείνεται ως συνήθης πρακτική (μόνο σε εμφάνιση 

υπερινωδόλυσης)

➢ Προεγχειρητική διόρθωση της αναιμίας (φαρμακευτική)  

(Hb: ≥ 12-13 g/dl)

και διεγχειρητικά Hb: ≥ 7 g/dl (με εκτίμηση  κλινικής εικόνας)

▪ Kozek-Langenecker SA: Management of severe perioperative bleeding: guidelines

from the European Society of Anaesthesiology. Eur Anaesthesiol 2013; 30:270–382
▪ Tohme S: Preoperative anemia and postoperative outcomes after hepatectomy. 

HPB, 2016 Mar;18(3):255-61.

Κατευθύνσεις για τη διαχείριση των διαταραχών 
πηκτικότητας



• Δεν εξασφαλίσει στον ασθενή:

✓ νορμοθερμία, νορμοκαπνία

✓ ηλεκτρολυτική και οξεοβασική  ισορροπία 

✓ αποφυγή υποξαιμίας και σοβαρής υπότασης 

✓ αποφυγή υπερφόρτωσής του με υγρά 

✓ συνεχή βελτίωση των διαταραχών πήξης 

• Δεν επιδείξει 

✓ συνεχή παρακολούθηση 

✓ διαρκή εγρήγορση και υψηλό βαθμό ετοιμότητας
 Helling TS, et al. Perioperative factors and outcome associated with massive blood loss during major liver 

resections. HPB 2004; Vol 6 (3): 181-185.

Τίποτα από τα ανωτέρω δεν λειτουργεί 
αν ο αναισθησιολόγος ....



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΗΠΑΤΟΣ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ – ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ,  ΑΘΗΝΑ 3-5/03/2017 


