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ΕΙΑΓΩΓΗ: πρλά ζηνλ πξνεγρεηξεηηθό έιεγρν δελ πεξηιακβάλνπκε εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο, όπσο 

κηα αμνληθή ή κηα καγλεηηθή, εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξαγκαηνπνίεζήο  ή θαη αηηηνιόγεζήο ηνπο. 

Παξνπζηάδνπκε δύν πεξηζηαηηθά πνπ ε ηνκνγξαθία ρξεηάζηεθε λα γίλεη κεηεγρεηξεηηθά γηα λα 

«δηαιεπθάλεη» θαη λα επηιύζεη δηαγλσζηηθά ζέκαηα επηπινθώλ. Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη εάλ 

ζα κπνξνύζαλ νη επηπινθέο λα είραλ απνθεπρζεί εάλ νη ηνκνγξαθίεο είραλ γίλεη πξνεγρεηξεηηθά. 

Περιζηαηικό 1: Αζζελήο, 62 ρξ, κε ηζηνξηθό Ca πλεύκνλα, εηζάγεηαη γηα (δε) θάησ ινβεθηνκή. 

Πξνεγρεηξεηηθά ηνπνζεηείηαη ζσξαθηθόο επηζθιεξίδηνο θαζεηήξαο ζην ύςνο Θ6-Θ7 θαη ε επέκβαζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξνβιήκαηα. Η κεηεγρεηξεηηθή αγσγή πεξηιάκβαλε εθάπαμ δόζεηο ηνπηθνύ 

αλαηζζεηηθνύ θαη νπηνεηδέο επηζθιεξηδίσο δηο εκεξεζίσο. Σε δεύηεξε κεηεγρεηξεηηθή κέξα θαη κε ηνλ 

θαζεηήξα ζηε ζέζε ηνπ, ν αζζελήο εκθαλίδεη ζπκπησκαηνινγία παξαπάξεζεο, κε απώιεηα 

αηζζεηηθόηεηαο ζην ύςνο ησλ ζειώλ κηθηνύ ηύπνπ (ζύλδξνκν Brown-Sequard).  Η ζρεδόλ βέβαηε 

«αηηηνιόγεζε» ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ε απόδνζε ησλ επζπλώλ αληηθξνύζηεθαλ κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ηξαρήινπ-ζώξαθνο, ε νπνία έδεημε κεηαζηαηηθή βιάβε ζην δεύηεξν ζσξαθηθό 

ζπόλδπιν κε νζηεόιπζε ηεο δεύηεξεο πιεπξάο θαη επέθηαζε κε πηεζηηθά θαηλόκελα ζην λσηηαίν 

κπειό. Πηζαλνινγήζεθε όηη επηβαξπληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ εθδήισζε ηεο βιάβεο ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινύ ήηαλ θαη ε πιάγηα ζέζε. Ο αζζελήο παξά ηελ παξεγνξηθή αθηηλνζεξαπεία δελ κπόξεζε λα 

αλαλήςεη θαη απεβίσζε θιηλήξεο κεηά ηξηκήλνπ. 

Πεξηζηαηηθό 2: Αζζελήο, 76 ρξ, ππνβάιιεηαη ζε νιηθή αξζξνπιαζηηθή ηζρίνπ, ππό κηθηή αλαηζζεζία 

(γεληθή θαη νζθπτθή επηζθιεξίδην). Άκεζα κεηεγρεηξεηηθά παξαηεξείηαη έληνλε απώιεηα 

αηζζεηηθόηεηαο θαη θηλεηηθόηεηαο (Bromage III), πνπ απνδίδεηαη ζηε ζηάγδελ ρνξήγεζε ηνπηθνύ 

αλαηζζεηηθνύ. Παξά ηε δηαθνπή ηεο αληιίαο, ε πάξεζε παξακέλεη. Ο επηζθιεξίδηνο θαζεηήξαο 

αθαηξείηαη θαη απνθαζίδεηαη αλακνλή γηα ηελ «απνδξνκή» ηνπ θαξκάθνπ. Σελ επόκελε κέξα θαη 

θαηόπηλ επαλεμέηαζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο αζζελνύο (έληνλε νζηενπόξσζε κε νζθπνηζρηαιγία, 

αγγεηαθή απνθξαθηηθή λόζνο θάησ άθξσλ) δηελεξγείηαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

θαη αγγεηνγξαθία ιαγνλίσλ. Αλ θαη ε αξηεξηνγξαθία ήηαλ παζνινγηθή, ε θιηληθή εηθόλα απνδόζεθε 

ζηελ εθζεζεκαζκέλε βιάβε ιόγσ παζνινγηθνύ θαηάγκαηνο ζην ύςνο Ο3-Ο4 θαη έληνλε 

ζπνλδπινιίζζεζε ζην ύςνο Ο4-Ο5. Παξόκνηα θαη ζε απηό ην πεξηζηαηηθό, ε πιάγηα ζέζε θαη νη 

κεηαθηλήζεηο κεηαμύ ησλ θιηλώλ ζεσξήζεθαλ σο επηβαξπληηθνί παξάγνληεο. Η αζζελήο παξέκεηλε κε 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα θαη ε κεηαθηλήζεηο ηεο γίλνληαλ κόλν κε θαξνηζάθη κέρξη ην ηειεπηαίν follow-

up. 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: Σα ηαηξνλνκηθά πξνβιήκαηα, ιόγσ επηπινθώλ ζηελ πεξηεγρεηξεηηθή πεξίνδν θαη 

ε «απόδνζε επζπλώλ» είλαη ίζσο ε κεγαιύηεξε αλεζπρία γηα ηνπο εκπιεθόκελνπο ηαηξνύο, 

αλαηζζεζηνιόγνπο θαη ρεηξνπξγνύο. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο επηθξαηεί ε δηακάρε ρσξίο ινγηθή θη 

επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα. Σα πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζέινπλ λα ηνλίζνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

ρξήζεο απεηθνληζηηθώλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηελ «ηειηθή δηάγλσζε» πηζαλώλ επηπινθώλ. 

Επίζεο, επηζεκαίλνπλ θαη ηελ αλάγθε πεξαηηέξσ εηδηθώλ πξνεγρεηξεηηθώλ εμεηάζεσλ, όηαλ 

ρξεηάδεηαη, γηα ηελ απνθπγή απηώλ ησλ επηπινθώλ. 


