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Εισαγωγή: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός σπάνιου περιστατικού, το οποίο εμφάνισε πλήρη παραπληγία 

λόγω εκτεταμένου νωτιαίου επισκληρίδιου αιματώματος μετά από ραχιαία αναισθησία. Σκοπός επίσης είναι να τονισθούν οι τρέχουσες 

κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την διαχείριση των αντιπηκτικών περιεγχειρητικά σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιοχική

αναισθησία.

Υλικό & Μέθοδος: Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας 81χρονης ασθενούς που ανέπτυξε εκτεταμένο νωτιαίο επισκληρίδιο αιμάτωμα 

μετά από ημιαρθροπλαστική ισχίου λόγω κατάγματος του μηριαίου αυχένα μετά από ραχιαία αναισθησία. Η ασθενής λάμβανε θεραπεία 

με πεντοξυφυλλίνη λόγω περιφερικής αρτηριακής νόσου, ενώ έλαβε υψηλές δόσεις ενοξαπαρίνης λόγω κολπικής μαρμαρυγής. Η 

μαγνητική τομογραφία ανέδειξε εκτεταμένο αιμάτωμα, το οποίο εκτεινόταν από τον Θ10 έως Ο3.

Αποτέλεσμα: Αναπτύχθηκε βαθμιαία παραπληγία τριάντα έξι έως σαράντα οχτώ ώρες μετά την 

επέμβαση, αλλά η ασθενής αρνήθηκε χειρουργική αποσυμπίεση του αιματώματος. 



Συμπεράσματα: Τα νευρολογικά ελλείμματα μετά από ραχιαία ή επισκληρίδια αναισθησία είναι εξαιρετικά σπάνια, με εκτιμώμενη συχνότητα 

εμφάνισης σχηματισμού αιματώματος 1 / 150.000 σε επισκληρίδια και 1 / 220.000 σε ραχιαία έγχυση. Ωστόσο, όταν ο ασθενής λαμβάνει 

προφυλακτική δόση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ), αυτό το ποσοστό φθάνει στο 1/1000-1 / 10.000 αντίστοιχα. Ο κίνδυνος 

πολλαπλασιάζεται αν ο ασθενής λάβει υψηλή δόση ΗΧΜΒ για νόσους όπως η κολπική μαρμαρυγή. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει σύσταση για

διακοπή της χορήγησης αντιπηκτικών παραγόντων, όπως η πεντοξυφυλλίνη και η ασπιρίνη, σε ηλικιωμένους ασθενείς που ήδη λαμβάνουν ΗΧΜΒ 

και πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση με περιοχική αναισθησία. Πιστεύουμε ότι σε αυτούς τους ασθενείς θα πρέπει να 

διακόπτονται οι προαναφερθέντες αντιπηκτικοί παράγοντες και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τη διαχείριση της ΗΧΜΒ. 
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