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Το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα, ο διφασµατικός δείκτης (BIS)
και το βάθος αναισθησίας. Πού βρισκόµαστε σήµερα;
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ABSTRACT
The electroencephalogram, the bispectral index (BIS) and the depth of
anaesthesia. Where are we today?
Petrou Anastasios MD, PhD, Chortaria Georgia MD
Since the advent of clinical anesthesia, there has been a continuous need for
evaluating the depth of anesthesia. Depth of anesthesia was always important in
avoiding either overdose (toxicity) or “underdose” (administering less than
absolutely necessary). The problem of overdosing has been partly solved by
assignment of dedicated and specially trained doctors to provide anesthesia
services, by accumulating more than a 100 years of experience in administering
anesthesia, by using safer drugs (volatile and intravenous) with extremely smaller
toxicity than the older ones and by recognizing and establishing the stages of
anesthesia (such as Guedel stages) and the hemodynamic parameters as indirect
but useful indices of the depth of anesthesia. The current trend of minimizing
expenses of anesthesia calls for tight titration of drug administration.
The problem of “underdosing” has evolved over the years either from surgeons
being unhappy from the “operating conditions” (the patient presenting
unnecessary and potentially harmful hemodynamic responses, moving or
coughing as a response to surgical stimulus, with no muscle relaxation which
diminishes the access to the abdominal cavity for example) or from patients who
some times recall intraoperative events and even remember experiencing pain.
This phenomenon, called awareness during anesthesia, has been acknowledged as
a failure of providing anesthesia, even though the providers would assure that the
patient was as calm as usual and the doses were within “usual range”. This
complication signals psychological sequelae for the patient and legal problems for
the anesthesiologist.
Since the introduction of neurophysiologic monitoring and analysis to modern
clinical practice, there has been a strenuous effort to invent indices that would
predictably indicate the depth of anesthesia and point out those patients who are at
increased risk of awareness during
Κλινική Αναισθησιολογίας και Μετεγχειρηanesthesia. The Bispectral Index
τικής Εντατικής Θεραπείας, Πανεπιστηµιακό
monitor, constructed by Aspect
Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
Medical Inc is based on EEG analysis
and incorporates the empirical best
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clinical judgment that corresponds to certain EEG patterns. This index and many
others attempt to enforce our clinical judgment with objective tools and hopefully
provide better clinical outcome of either intravenous or inhalational anesthesia.
This special article provides information on the EEG analysis that produces the
BIS Index and reviews the clinical experience with it’s use. It concludes that BIS
index is the best almost real time clinical tool on hand so far, for evaluating the
depth of anesthesia, even though it’s specificity and sensitivity are not yet
approaching the ideal monitors requirements.
Σήµερα το ΗΕΓ χρησιµοποιείται κλινικά, σε
πραγµατικό χρόνο, είτε για την επιβεβαίωση
της «καλής κατάστασης» του εγκεφάλου είτε
για την παρακολούθηση των φαρµακοδυναµικών επιδράσεων των αναισθητικών φαρµάκων. Το ΗΕΓ αναγνωρίζεται σαν δείκτης της
εγκεφαλικής ισχαιµίας και υποξίας µε πολύ
καλή ευαισθησία και µέτρια ειδικότητα, γι΄
αυτό και χρησιµοποιήθηκε για την παρακολούθηση της εγκεφαλικής ισχαιµίας κατά
τις επεµβάσεις ενδαρτηρεκτοµής των καρωτίδων [1-3]. Η χρήση του για την φαρµακοδυναµική επίπτωση αφορά κυρίως τρεις
εφαρµογές: σαν ποσοτικός δείκτης των
φαρµακολογικών επιδράσεων διαφόρων παραγόντων, για την εκτίµηση των µεταβολικών
επιδράσεων των κατασταλτικών παραγόντων
(για παράδειγµα η ρύθµιση της δοσολογίας
της θειοπεντάλης για την επίτευξη βαρβιτουρικού κώµατος) και πρόσφατα για την
εκτίµηση της λειτουργικής καταστολής του
ΚΝΣ από την επίδραση των αναισθητικών
παραγόντων, µε άλλα λόγια την εκτίµηση του
«βάθους αναισθησίας».

αντίδραση των ασθενών στις διάφορες φάσεις
της αναισθησίας. Κάθε χρόνο, ένα µικρό µεν
αλλά υπολογίσιµο ποσοστό ασθενών υφίστανται την άσχηµη εµπειρία της εγρήγορσης
κατά την αναισθησία , αλλά και ένα
σηµαντικό ποσοστό εµφανίζει καθυστερηµένη ανάνηψη από την αναισθησία σαν
αποτέλεσµα υπερδοσολογίας των αναισθητικών παραγόντων, ώστε να µηδενιστεί αν είναι
δυνατόν η πιθανότητα εγρήγορσης.
Θεωρητική και τεχνική προσέγγιση.
Τα ΗΕΓ παράγεται κυρίως από την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφαλικού φλοιού
[4]. Προφανώς λοιπόν αντιπροσωπεύει καλύτερα λειτουργίες που ελέγχονται από τον
φλοιό όπως η εγρήγορση και η µνήµη [5,6].
Αν θέλει κάποιος να παρακολουθήσει την
καταστολή που προκαλούν τα αναισθητικά
φάρµακα στο νωτιαίο µυελό, δηλαδή τη
χειρουργική ακινησία (όχι µυοχάλαση), θα
πρέπει να εντοπίσει τα κύµατα F που
παράγονται από αυτόν και όχι το ΗΕΓ [7,8].

Ένα σηµαντικό θεωρητικό ερώτηµα είναι
γιατί άραγε είναι χρήσιµο να παρακολουθείται και να µετράται το βάθος αναισθησίας; Παρά το ότι δεν υπάρχει σήµερα
κάποιος αντικειµενικός δείκτης του βάθους
αναισθησίας στην κλινική πράξη η χορήγηση
αναισθησίας παραµένει µια από τις πλέον
ασφαλείς και αποτελεσµατικές πράξεις στην
ιατρική επιστήµη. Μερικοί πιστεύουν ότι η
εγρήγορση κατά την αναισθησία είναι
εξαιρετικά σπάνια και ότι τα παραδοσιακά
κλινικά σηµεία είναι υπεραρκετά για την
εκτίµηση των ασθενών κατά την αναισθησία.
Παρόλα αυτά η αξιοπιστία των κλινικών
σηµείων ελέγχεται καθώς υπάρχει ακόµη
έλλειψη ικανοποιητικής πρόβλεψης για την

Τα εκατοµµύρια των νευρώνων του φλοιού
παράγουν αδιάκοπα µετασυναπτικά δυναµικά
(δυναµικά που ακολουθούν την σύνδεση
κάποιου νευροδιαβιβαστή σε κάποιον υποδοχέα της µεµβράνης τους) τα οποία είναι
ασύγχρονα, αφού ελέγχουν πολλαπλές αλλά
ποικίλες ανώτερες εγκεφαλικές λειτουργίες.
Το ΗΕΓ προκύπτει από την ανάµειξη των
εντελώς ασύγχρονων µετασυναπτικών δυναµικών (PSP) των πυραµοειδών δενδριτικών
κυττάρων του εγκεφαλικού φλοιού. Αυτή
είναι η βασική διαφορά του ΗΕΓ από το
ΗΚΓ, όπου αντικατοπτρίζεται η σύγχρονη
εκπόλωση και επαναπόλωση των καρδιακών
κυττάρων κατά την αγωγή και διασπορά των
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γική των καρωτίδων), συνήθως γίνεται η
ταυτόχρονη καταγραφή 8-16 καναλιών (ζεύγη
ηλεκτροδίων µε + και – πρόσηµο) µε σκοπό
να υπάρξει ικανοποιητική ευαισθησία.

βηµατοδοτικών ώσεων του φλεβοκόµβου σε
όλον τον καρδιακό µυ. Έτσι το ΗΕΓ δεν έχει
εµφανή σταθερό επανα-λαµβανόµενο ρυθµό.
Ωστόσο µε την πολύχρονη παρατήρηση και
ανάλυση, έχουν παραχθεί στατιστικοί δείκτες
παρακολούθησης του ΗΕΓ, που είναι χρήσιµοι στην έµµεση ποσοτική εκτίµηση ορισµένων εγκεφαλικών λειτουργιών [4]. Για
παράδειγµα σε φυσιολογικές συνθήκες ο
φλοιός παράγει κύµατα µε έντονη διακύµανση της συχνότητά τους και του δυναµικού
τους (ασύγχρονη διάταξη), αφού ελέγχει την
πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συµπεριφοράς. Η αναισθησία και άλλοι µηχανισµοί που
προκαλούν καταστολή του επιπέδου συνείδησης οδηγούν στην εµφάνιση σηµαντικού βαθµού συγχρονισµού των φλοιϊκών δυναµικών
(συγχρονισµένη διάταξη). Ανατοµικά το
επίπεδο συνείδησης και καταστολής επηρεάζεται σηµαντικά από κυκλώµατα, που συνδέουν το φλοιό µε το στέλεχος και το θάλαµο.
Αυτά τα κυκλώµατα αποκαλούνται και
βηµατοδότης του ΗΕΓ.

Κατά την προσπάθεια λήψης του ηλεκτρικού
σήµατος του εγκεφάλου, τα ηλεκτρόδια
συλλαµβάνουν ρεύµατα από τουλάχιστον
άλλες τρεις πηγές. Το ηλεκτρικό σήµα του
καρδιακού βηµατοδότη (ηλεκτροκαρδιογράφηµα), το σήµα της ηλεκτροµηχανικής
δραστηριότητας των µυών του κρανίου
(ηλεκτροµυογράφηµα) και το σήµα που
προκύπτει από την κίνηση των βολβών των
οφθαλµών (ηλεκτροοφθαλµογράφηµα). Επιπλέον το ανθρώπινο σώµα λειτουργεί σαν
αντένα λήψης του επαγωγικού ρεύµατος, που
προκύπτει από τη ροή του ηλεκτρικού
ρεύµατος στα καλώδια των τοίχων και της
οροφής του δωµατίου όπου γίνεται η εξέταση.
Άλλα σήµατα που πιθανά παρεισφρύουν στο
ΗΕΓ είναι εκείνα του νευροδιεγέρτη και της
µηχανής της εξωσωµατικής κυκλοφορίας
(που αναγνωρίζονται από την δεδοµένη
επαναληπτικότητά τους). Όλα αυτά τα κύµατα παραµορφώνουν το ΗΕΓ και πρέπει να
απαλειφθούν από τα φίλτρα του ενισχυτή του
σήµατος, αφού αναγνωριστούν κυρίως βάσει
της ιδιοσυχνότητά τους.

Μερικές φορές η µορφή του ΗΕΓ είναι
δοµηµένη κατά σταθερό τρόπο και
χαρακτηρίζει συγκεκριµένες κλινικές κατάστάσεις. Για παράδειγµα η παρουσία πολλαπλών οξύαιχµων κυµάτων, που οφείλονται σε
στιγµιαία συγχρονισµό πολλαπλών νευρικών
κυττάρων, χαρακτηρίζει τις επιληπτικές εκφορτίσεις. Άλλη χαρακτηριστική εικόνα είναι
εκείνη όπου τη ροή των ασύγχρονων
κυµάτων διακόπτουν διαστήµατα πλήρους
σιγής και αφορά καταστάσεις µε µειωµένη
µεταβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου
(τραύµα, υποθερµία, επίπτωση φαρµακευτικών παραγόντων κλπ).

Η επεξεργασία του σήµατος του ΗΕΓ µοιάζει
µε την προσπάθεια ανεύρεσης µια «βελόνας
µέσα σε ένα ηλεκτρικό αχυρώνα». Το
χειρότερο είναι ότι στην προσπάθεια ερµηνείας του ΗΕΓ κατά την αναισθησία, δεν
γνωρίζουµε εκ των προτέρων ούτε καν την
µορφή αυτής της «βελόνας». Γι’ αυτό και οι
αναλύσεις βασίστηκαν πάντα σε εµπειρικά
δεδοµένα. Η αναζήτηση ενός δυνητικά
ποσοτικού δείκτη, που να προκύπτει από το
ΗΕΓ, έχει πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον
καθώς: µειώνει το έργο του κλινικού γιατρού
στην ανάλυση του ΗΕΓ, ελαχιστοποιεί το
επίπεδο εκπαίδευσης του κλινικού, ώστε να
µπορεί να ερµηνεύει το ΗΕΓ και τελικά
µπορεί συνδεόµενος σαν ανεξάρτητη µεταβλητή σε κλειστό κύκλωµα ανάδρασης να
«οδηγεί» συσκευές χορήγησης των αναισθητικών παραγόντων για την επίτευξη διάφορων
επιπέδων αναισθησίας.

Μετά την γέννηση τους, τα PSPs διαδίδονται
µέσα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), τα
οστά του κρανίου και το δέρµα του τριχωτού
της κεφαλής µέχρι να φθάσουν στα
ηλεκτρόδια επιφανείας του ΗΕΓ. Το ΕΝΥ και
το δέρµα της κεφαλής είναι σχετικά καλοί
αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύµατος και έτσι το
σήµα που λαµβάνουν τα ηλεκτρόδια αντικατοπτρίζει την δραστηριότητα µιας σχετικά
ευρείας περιοχής και δεν αντιστοιχεί ανατοµικά στο σηµείο τοποθέτησης του ηλεκτροδίου. Στην κλινική πράξη (όπως στη χειρουρ© 2003 Society of Anesthesiology and Intensive Medicine of Northern Greece
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ισοηλεκτρικών καταγραφών (burst suppression) στη διάρκεια συγκεκριµένων χρονικών
περιόδων. Πρόκειται για περιόδους όπου το
φυσιολογικό ή αυξηµένο δυναµικό των
κυµάτων του ΗΕΓ εναλλάσσεται µε ισοηλεκτρικές η σχεδόν ισοηλεκτρικές καταγραφές, που διαρκούν τουλάχιστον 0,5 sec και
έχουν δυναµικό το πολύ + 5mV. Ο αριθµός
αυτών των περιόδων σε ένα δευτερόλεπτο
ονοµάζεται δείκτης ισοηλεκτρικών καταγραφών (BSR: Burst Suppression Ratio). Ο δείκτης αυτός έχει συσχετιστεί µε µειωµένη
µεταβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου
και χαρακτηρίζει περιόδους πιθανά αυξηµένης ανοχής στην ισχαιµία. Γι αυτό και έχει
χρησιµοποιηθεί σαν δείκτης έναντι του
οποίου τιτλοποιείται η δοσολογία των βαρβιτουρικών για την επίτευξη κλινικά ωφέλιµου
βαρβιτουρικού κώµατος [7].

Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στη
µετατροπή του αναλογικού σήµατος του ΗΕΓ
δεν θα µπορούσε να λείπει από αυτόν τον
τόσο απαιτητικό χώρο. Ένας βασικός σκοπός
της µετατροπής του αναλογικού σήµατος σε
ψηφιακό είναι η αύξηση της ευκρίνειας, αφού
το εύρος τιµών που λαµβάνει κάθε σηµείο
του αναλογικού σήµατος µπορεί να οριστεί
έτσι, ώστε να γίνονται διακριτές ακόµη και
ανεπαίσθητες
οπτικά
µεταβολές.
Για
παράδειγµα αν στη δειγµατοληψία το τάδε
σηµείο µιας καµπύλης µπορεί να περιγραφεί
από έναν αριθµό των 16 bits (κάθε bit µπορεί
να έχει τις τιµές 1 ή 0) τότε η ευκρίνεια είναι
0,0015% (δηλαδή µπορούν να διακριθούν ως
ξεχωριστές δύο τιµές της καµπύλης µε
διαφορά µόνο 0,0015%). Αν ο αριθµός αυτό
είναι των 8 bits τότε η ευκρίνεια είναι 0,39%.
Έτσι η αύξηση της ευκρίνειας ελαχιστοποιεί
το σφάλµα µετατροπής. Ο ρυθµός
δειγµατοληψίας µετράται σε Hz (φορές το
δευτερόλεπτο). Είναι προφανές ότι ο ρυθµός
δειγµατοληψίας έχει κορυφαία συµµετοχή
στην επίτευξη της ευκρίνειας. Ταχέως
µεταβαλλόµενες καµπύλες µπορούν να
ψηφιοποιηθούν αξιόπιστα µόνο µε υψηλό
ρυθµό δειγµατοληψίας. Η αύξηση του ρυθµού
δειγµατοληψίας ελαχιστοποιεί την παραµόρφωση, που προκύπτει όταν ταχύτατες µεταβολές της τιµής της αναλογικής παραµέτρου
γίνονται αντιληπτές από τον ψηφιακό
µετατροπέα µε πολύ µετριασµένη µεταβλητότητα λόγω της αδυναµίας του να συλλάβει
την ταχύτητα αλλαγής του µεγέθους της στον
χρόνο. Τα σήµατα του ΗΕΓ έχουν συχνότητα
30-40 HZ µπορούν όµως να φθάσουν και τα
70 Hz. Τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύµατος
έχουν επαγωγικό ρεύµα µε συχνότητα 60 Hz
και το ηλεκτροµυογράφηµα έχει ιδιοσυχνότητα περί τα 100 Hz. Η προσθήκη πολλαπλών
φίλτρων διαχωρισµού συχνοτήτων αυξάνει
σηµαντικά το κόστος του ψηφιακού
µετατροπέα.

Η ανάλυση όµως µπορεί να γίνει και µε βάση
τη µεταβλητότητα στη συχνότητα εµφάνισης
κυµάτων συγκεκριµένου δυναµικού (Frequency domain analysis). Τα κύρια χαρακτηριστικά εδώ είναι η ένταση, η συχνότητα
και η γωνία φάσης ή απλά φάση. Η ένταση
είναι το ήµισυ του δυναµικού µεταξύ των
µέγιστων (θετική και αρνητική) αποκλίσεων
εκατέρωθεν της ισοηλεκτρικής γραµµής. Η
φάση εκφράζει την απόκλιση της καµπύλης
από την ισοηλεκτρική γραµµή στην διάρκεια
του χρόνου και καθορίζει και το σηµείο
εκκίνησης, που αντιστοιχεί στο πέρασµα της
καµπύλης από την ισοηλεκτρική γραµµή. Η
συχνότητα εκφράζει τον αριθµό των κύκλων,
που ολοκληρώνονται στην µονάδα του
χρόνου. Με αυτούς τους τρεις παράγοντες
µπορεί να περιγραφεί πλήρως µια ηµιτονοειδής καµπύλη. Σύµφωνα µε το θεώρηµα
του Fourrier κάθε περίπλοκη, ταχέως µεταβαλλόµενη στον χρόνο καµπύλη µπορεί να
περιγραφεί αναλυόµενη σε περισσότερες
ηµιτονοειδείς καµπύλες. Θεωρητικά µια περιοδικά επαναλαµβανόµενη καµπύλη περιγράφεται άριστα µε την ηµιτονοειδή
µετατροπή. Μια όχι απόλυτα περιοδική
καµπύλη (όπως το ΗΕΓ) µπορεί να θεωρηθεί
ότι έχει εξαιρετικά µακρύ χρόνο επανάληψης,
που τείνει στο άπειρο. Έτσι σε µια ανάλυση
κατά Fourrier η καµπύλη περιγράφεται µε
ιστογράµµατα, που παριστούν τη συχνότητα

Η ανάλυση του ΗΕΓ µπορεί να γίνει µε βάση
της µεταβλητότητα των κυµατοµορφών στη
διάρκεια του χρόνου (time domain analysis).
Υπάρχουν στατιστικές και εµπειρικές αναλύσεις του, αλλά εκείνη που ενδιαφέρει ουσιαστικά την κλινική περιεγχειρητική µελέτη
είναι η ποσοτική ανάλυση των σχεδόν
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λόγω «επιµόλυνσης» από παράσιτα ή µη
κλινικής χρησιµότητάς τους.

εµφάνισης των συγκεκριµένων εντάσεων
αλλά και των αντίστοιχων φάσεών τους. Τα
τετράγωνα των εντάσεων δηµιουργούν τα
φάσµατα ισχύος (power spectrum). Έτσι
παράγονται
απεικονίσεις
τύπου
CSA
(Compressed Spectral Array), που δείχνουν
την µεταβολή της ισχύος σε σχέση µε την
συχνότητα εµφάνισης και τον χρόνο, άρα
τρισδιάστατες παραστάσεις, οι οποίες
παραµένουν δύσκολες στην κλινική εκτίµηση. Μια τροποποίησή τους, η DSA (Density
Spectral Array) µετατρέπει την απεικόνιση σε
δισδιάστατη αντικαθιστώντας την µία παράµετρο µε χρωµατική απόχρωση του γκρι.

Μια τρίτη µέθοδος ανάλυσης περιλαµβάνει
την SEF (Spectral Edge Frequecy) δηλαδή
την ανεύρεση της µέγιστης συχνότητας
εµφάνισης συγκεκριµένων εντάσεων του
ΗΕΓ. Με την χρήση εξειδικευµένων φίλτρων
συχνοτήτων µπορούν να προσδιοριστούν
διάφορες συχνότητες της ανάλυσης Fourrier
που αποδεικνύονται κλινικά χρήσιµες.
Ο συνδυασµός δεικτών των τριών τύπων
ανάλυσης [Time Domain – BSR – QUAZI
suppression, Frequency Domain – RBR = log
(P30-47Hz / P11-20Hz), Bispectral Domain –
SynchFastSlow = log (B0,5-47Hz / B40-47Hz)]
δηµιούργησε το δείκτη BIS (Bispectral
Index). Η έκδοση 3 του λογισµικού (version
3.x) αποτελείται από µη δηµοσιευµένο
συνδυασµό των προαναφερθέντων δεικτών,
που συνδυάστηκαν µε εµπειρική εκτίµηση
του βάθους αναισθησίας (διάφορες κλινικές
κλίµακες εκτίµησης της καταστολής και του
βάθους αναισθησίας) σε περίπου 1500
αναισθησίες, που απέδωσαν συνολικά
περίπου 5000 ώρες καταγραφών. Οι δείκτες
BSR και QUAZI αποδίδουν καλύτερα όταν
το βάθος αναισθησίας είναι µεγάλο. Ο

Μια περαιτέρω απλούστευση της ανάλυσης
κατά
Fourrier
χρησιµοποιεί
ανώτερη
στατιστική ανάλυση για να περιγράψει τις
προαναφερθείσες απεικονίσεις. Η διφασική
ανάλυση (bispectrum) µετρά την σχέση δύο
συχνοτήτων µε το θεωρητικό άθροισµά τους
(και οι τρεις µαζί αποτελούν µια τριπλέτα)
και επαναλαµβάνει το ίδιο σε όλους τους
πιθανούς συνδυασµούς συχνοτήτων. Κάθε
τριπλέτα περιλαµβάνει δεδοµένα τόσο για την
φάση όσο και για την ισχύ των κυµάτων που
περιγράφει. Πολλές από τις τριπλέτες θα
απορριφθούν στη συνέχεια από τα φίλτρα

Πίνακας 1. Εκδόσεις του αλγόριθµου του BIS και τα κύρια χαρακτηριστικά τους
Έκδοση του BIS Έτος Έκδοσης
1.0

1992

2.0

1994

2.5

1995

3.0

1995 *

3.1

1996

3.2

1997

3.3

1998

3.4

1999

XP

2004

Κλινικοί «στόχοι»

Σχόλια
Εξαρτάται από τον αναισθητικό παράγοντα και
MAC/Hemodynamic
την χρήση οπιοειδών
Αναδιαµόρφωση του δείκτη, ∆εν εξαρτάται από
Hypnosis/Awareness
τον αναισθητικό παράγοντα
Αναγνωρίζει και αφαιρεί τα παράσιτα
"
«αφύπνισης»
"
Βελτιωµένη απόδοση σε καταστολή
Βελτίωση αναγνώρισης «ισοηλεκτρικών
"
καταγραφών»
Βελτίωση αναγνώρισης «σχεδόν ισοηλεκτρικών
"
καταγραφών» και ηλεκτροµυογραφήµατος
Βελτίωση αναγνώρισης
"
ηλεκτροµυογραφήµατος
Ολοκλήρωση των υπολογισµών σε διαστήµατα
"
15 s, βελτίωση χειρισµού των κυµάτων δ κατά
την ανάνηψη
Βελτιωµένη φόρµουλα απόρριψης παρασίτων
"
από το ηλεκτροµυογράφηµα, την διαθερµία και
άλλες πηγές
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συνείδησης, ενώ η χορήγηση τεράστιων
δόσεων οπιοειδών, δεν µπορεί να αποτρέψει
την κινητική απάντηση στην τοµή του
δέρµατος. Στη δεύτερη περίπτωση η προσθήκη ελάχιστων δόσεων εισπνεόµενων η ενδοφλέβιων αναισθητικών επαναφέρει την
έλλειψη κινητικής απάντησης στην τοµή του
δέρµατος, επιτρέποντας έτσι να ορίζουµε
αυτή την κατάσταση σαν αναισθησία [12,13].
Πιθανά λοιπόν η έννοια του βάθους αναισθησίας να µην είναι κοινή, αλλά να πρέπει να
διαχωρίζεται σε 3 επιµέρους συστατικά που
αναφέρονται αντίστοιχα στην απώλεια της
συνείδησης, την αναστολή των αντανακλαστικών απαντήσεων στα επώδυνα ερεθίσµατα
και την ακινησία [14].

δείκτης SynchFastSlow αφορά κυρίως φαινόµενα διέγερσης και το χειρουργικό επίπεδο
ύπνωσης. Ο RBR αφορά την ελαφρά κατάστολή. Εποµένως καθένας από τους τρεις
δείκτες εκτιµάται µε διαφορετική βαρύτητα
κατά την συσχέτιση του εµπειρικά προσδιορισµένου επιπέδου καταστολής και του
δείκτη BIS.
Η κλινική έννοια του βάθους αναισθησίας.
Ο πρωταρχικός ορισµός της αναισθησίας
ήταν «η κατάσταση κατά την οποία ο
ασθενής δεν αντιλαµβάνεται το τραύµα τη
εγχείρησης». Παρά την αλµατώδη εξέλιξη της
αναισθησιολογίας η πρόοδος στη διευκρίνηση, τη µέτρηση και την κατανόηση του βάθους αναισθησίας είναι αργή και ελλιπής [9].

Μια νεότερη τοποθέτηση λέει ότι «η αναισθησία είναι η κατάσταση κατά την οποία ο
ασθενής, σαν αποτέλεσµα της απώλειας των
αισθήσεών του από φαρµακευτική παρέµβαση, δεν αντιλαµβάνεται αλλά και δεν θυµάται
τα επώδυνα ερεθίσµατα». Επιπλέον τονίζεται
ότι η αναλγησία, η µυοχάλαση και η κατάστολή των αντιδράσεων του αυτόνοµου
νευρικού συστήµατος δεν είναι συστατικά της
αναισθησίας, αλλά πρέπει να θεωρούνται τα
επιθυµητά πρόσθετα της αναισθησίας ώστε
να ανταποκριθεί στον σκοπό της, δηλαδή να
καταστήσει δυνατή την χειρουργική επέµβαση [15].

Η πλέον επικρατούσα άποψη για την έννοια
της αναισθησίας πρεσβεύει, ότι πρόκειται για
την φαρµακευτικά προκαλούµενη κατάσταση
κατά την οποία ο ασθενής δεν έχει συνείδηση
της χειρουργικής επέµβασης, δεν θυµάται
τίποτε από όσα συµβαίνουν κατά την
διάρκειά της, και δεν αισθάνεται πόνο. Καθώς
δεν πονά, δεν παρατηρούνται συµπαθητικές
απαντήσεις στο stress, όπως ταχυκαρδία,
υπέρταση, σιελόρροια κλπ. Μερικοί προσθέτουν και την µυϊκή χάλαση, αλλά καθώς αυτή
δεν είναι απαραίτητη σε κάθε επέµβαση,
µάλλον είναι υπερβολικό να θεωρείται
βασικό και απαραίτητο συστατικό της αναισθησίας. Εκείνο που σίγουρα είναι απαραίτητο, είναι να αποφευχθούν οι αντανακλαστικές κινητικές απαντήσεις σαν απάντηση σε
κάποιο επώδυνο ερέθισµα ή σε ελλιπή
ύπνωση. Μερικές παρατηρήσεις είναι πολύς
σηµαντικές για την κατανόηση αυτού του
ορισµού. Η κατάργηση των συµπαθητικών
αντανακλαστικών που προκαλούνται από τον
πόνο, συµβαίνει σε υποφλοιώδεις περιοχές
και έτσι πιθανά δεν συνδέεται µε την
κατάσταση της εγρήγορσης [10,11]. Η προσθήκη όµως οπιοειδών (που επιδρούν σε
υποφλοιώδεις περιοχές του ΚΝΣ) µειώνει τη
MAC των εισπνεόµενων αναισθητικών. Σε
αυτές τις µελέτες, ακόµη και ελάχιστες δόσεις
οπιοειδών µειώνουν σηµαντικά την MAC του
ισοφλουρανίου ή την ελάχιστη συγκέντρωση
της προποφόλης που επιτυγχάνει απώλεια της

Η ακινησία επιτυγχάνεται είτε µε κατάργηση
των κινητικών απαντήσεων στα εξωτερικά
ερεθίσµατα σε νευρικό επίπεδο είτε µε την
µυϊκή χάλαση στη νευροµυϊκή σύναψη. Η
χρήση των µυοχαλαρωτικών παραγόντων σε
συνδυασµό µε µικρές δόσεις γενικών
αναισθητικών µπορεί µερικές φορές να
οδηγήσουν στο φαινόµενο της «εγρήγορσης
κατά την αναισθησία» (awareness during
anesthesia). Παρ’ ότι το φαινόµενο ήταν
γνωστό και πριν την εισαγωγή των µυοχαλαρωτικών παραγόντων στην κλινική
πράξη, η πιθανότητα να συµβεί είναι
αυξηµένη όταν η πλήρης µυϊκή παράλυση
αποκρύπτει τις κινήσεις του ασθενούς, που
πιθανά αποτελούν εκδήλωση ανεπαρκούς
αναισθησίας. Πρόκειται προφανώς για αποτυχία της αναισθησίας και ασφαλώς για τροµακτική εµπειρία µε έντονο ψυχολογικό τραύµα
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καθώς αυξάνεται το βάθος καταστολής και
ύπνου.

και πιθανές δικαστικές εµπλοκές. Η συχνότητα εµφάνισής του εξαρτάται από το είδος
της χειρουργικής επέµβασης, τους αναισθητικούς παράγοντες και την τεχνική καθώς και
την χρονική στιγµή που ελέγχεται η πιθανότητα εγρήγορσης. Σε δύο µεγάλες µελέτες
η συχνότητα αναφέρεται µεταξύ 0,16 και 0,2
% στο σύνολο των επεµβάσεων, ενώ σε
καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις µπορεί να
ανέρχεται και σε 1,1 έως 1,5% [16-19].

Ο δείκτης BIS περιγράψει το επίπεδο
ύπνωσης, όπως αυτό προκύπτει από την
ανάλυση του ΗΕΓ, δηλαδή της ηλεκτρικής
δραστηριότητας του φλοιού και µερικών από
των βαθύτερα εγκατεστηµένων δοµών.
Φαίνεται όµως ότι έχει καλή συσχέτιση και
µε την µεταβολική δραστηριότητα του
εγκεφάλου κατά την διάρκεια της αναισθησίας [23]. Μία τιµή κάτω από 60 θεωρείται
κριτήριο επαρκούς αναισθησίας, ενώ τιµές
πάνω από 70 παρατηρούνται συνήθως κατά
την αφύπνιση [24]. Σε τιµές µεταξύ 60 και 90
παρατηρείται απώλεια της µνήµης ενώ ακόµη
δεν έχει χαθεί η συνείδηση [25]. Ίσως λοιπόν
η απώλεια της ικανότητας ανάµνησης των
όσων συµβαίνουν στη χειρουργική επέµβαση
προηγείται της απώλειας της συνείδησης
[5,14,26]. Η προγνωστική του αξία σαν δείκτης απουσίας συνείδησης κατά την διάρκεια
γενικής αναισθησίας [14,27,28] ή καταστολής
στην ΜΕΘ έχει αποδειχθεί σε πολλές µελέτες
[29]. Οι εκδόσεις του λογισµικού του BIS
πριν την Νο 2 περιλάµβαναν ως στόχο του
επιθυµητού βάθους αναισθησίας το να µην
κινηθεί ο ασθενής σαν απάντηση στην
χειρουργική τοµή. Οι νεότερες εκδόσεις δεν
συνυπολογίζουν πλέον τον παράγοντα αυτό.
Ο δείκτης BIS φαίνεται να είναι καταλληλότερος για την εκτίµηση του βάθους
αναισθησίας µε την έννοια ότι ο ασθενής
κοιµάται, δεν αφυπνίζεται µε λεκτικά η
επώδυνα ερεθίσµατα και δεν έχει συνειδητή
ανάµνηση της χειρουργικής επέµβασης [22].

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για έναν αξιόπιστο
δείκτη του βάθους αναισθησίας. Αρχικά
χρησιµοποιήθηκε η αιµοδυναµική απάντηση
στην διασωλήνωση και την χειρουργική τοµή.
Αργότερα επιστρατεύθηκε το ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ) και η ανάλυση και
επεξεργασία του, για να συσχετιστεί το βάθος
αναισθησίας µε τις συγκεντρώσεις των
αναισθητικών παραγόντων. Όλες όµως αυτές
οι τεχνικές δεν είχαν ιδιαίτερη επιτυχία.
Εκφράζεται λοιπόν η άποψη, ότι ίσως
χρειάζονται πολλαπλοί δείκτες που να
περιγράφουν ο καθένας ξεχωριστά από έναν
διαφορετικό στόχο της αναισθησίας, ακόµη
και όταν η αναισθησία επιτυγχάνεται µε την
χρήση ενός µόνο παράγοντα [14,20-22]. Είναι
προφανώς άλλο πράγµα η καταστολή
(ξύπνιος, νυσταλέος, αναίσθητος), άλλο η
αµνησία (συνειδητή και υποσυνείδητη,
explicit και implicit memory), άλλο η
αδυναµία εκµάθησης σειράς λέξεων –
αριθµών, άλλο η έλλειψη συµπαθητικής
αντίδρασης στο πόνο και άλλο η εξάλειψη της
κινητικής αντίδρασης στον πόνο. Γι’ αυτούς
τους διαφορετικούς στόχους υπάρχουν
διαφορετικοί µηχανισµοί µε τους οποίους
επιτυγχάνονται.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η σύγκριση του
βάθους αναισθησίας όπως αυτό καθορίζεται
µε το δείκτη BIS σε σχέση µε τα στάδια του
Guedel σε αναισθησία µε διεθυλαιθέρα. Το
στάδιο Ι αντιστοιχεί σε τιµές BIS 75,3 + 2,85,
το στάδιο ΙΙ σε 93,1 + 3,1, το στάδιο ΙΙΙ φάση
1 σε 41,2 + 2,32, το στάδιο ΙΙΙ φάση 2 σε 30,8
+ 1,95 και το στάδιο ΙΙΙ φάση 3 σε 24,5 +
1,08 [30].

Ο δείκτης BIS του ΗΕΓ προκύπτει από
µαθηµατική ανάλυσή του, που εκτιµά τις
φασµατικές µεταβολές. Μετρά το υπνικό
σκέλος της αναισθησίας και είναι δυνητικά
χρήσιµος δείκτης του βάθους αναισθησίας. Οι
τιµές του (από 0 έως 100) αντιστοιχούν σε
δεδοµένα κάποιας βάσης δεδοµένων και την
εµπειρική γνώµη του κλινικού αναισθησιολόγου κατά την ανάπτυξη του πρωτότυπου
µοντέλου. Η πλήρης εγρήγορση αντιστοιχεί
σε τιµές περίπου 100 και η τιµή µειώνεται

Κλινική χρήση του δείκτη BIS.
Μεγάλος αριθµός µελετών έχει αξιολογήσει
τον δείκτη BIS σαν µέτρο του υπνωτικού
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Η χρήση του όποιου monitor δεν αναιρεί την
ανάγκη και για κλινική εκτίµηση της κατάστασης του ασθενή. Ποτέ µια συγκεκριµένη
τιµή αρτηριακής πίεσης ή τελοεκπνευστικού
διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι άριστη για
όλους τους ασθενείς. Η εµπειρία δεν δείχνει,
ότι µια συγκεκριµένη τιµή BIS είναι η
ιδανική τιµή για όλους. Η αξιοποίηση λοιπόν
του δείκτη ΒIS εξαρτάται από το είδος του
αναισθητικού σχήµατος και από τον στόχο
της αναισθησίας.

αποτελέσµατος κάποιου παράγοντα. Εθελοντές έλαβαν προποφόλη, µιδαζολάµη, ισοφλουράνιο ή και συνδυασµούς φαρµάκων
όπως µιδαζολάµη–αλφεντανίλη, προποφόλη–
αλφεντανίλη, ή προποφόλη–Ν2Ο [14,31,32].
Το πρωτόκολλο περιέλαβε αυξοµοιώσεις των
δοσολογικών σχηµάτων και παράλληλα µε
τον BIS µετρήθηκε το επίπεδο των φαρµάκων
στο πλάσµα, η καταστολή, η ύπνωση και η
ικανότητα διατήρησης της µνήµης. Ο δείκτης
BIS αποδείχθηκε εξαιρετικά αξιόπιστος στην
πρόβλεψη του βάθους αναισθησίας, πολύ πιο
αξιόπιστος µάλιστα από το επίπεδο του
φαρµάκου στο πλάσµα.

Όταν χορηγείται αναισθησία µε χρήση υπνωτικών, αναλγητικών και µυοχαλαρωτικών
(balanced anesthesia) ο αναισθησιολόγος
µπορεί να χορηγήσει για παράδειγµα τον
συνδυασµό προποφόλης–οπιοειδών και µη
αποπολωτικών µυοχαλαρωτικών. Αν τα
οπιοειδή τιτλοποιηθούν ώστε να καλύψουν
πλήρως τις αναλγητικές ανάγκες του ασθενή
τότε ο BIS µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την
τιτλοποίηση της προποφόλης. Αντίστοιχη
πρακτική µπορεί να εφαρµοστεί αν αντί για
προποφόλη χρησιµοποιηθεί κάποιος εισπνεόµενος αναισθητικός παράγοντας.

Παρά τα αντίθετα αποτελέσµατα από κάποιες
άλλες µελέτες φαίνεται ότι οι δείκτες BIS και
SEF δεν µπορούν να προβλέψουν το βάθος
του ύπνου κατά τον φυσιολογικό ύπνο. Αυτό
βέβαια πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι
η βαθµονόµηση του BIS δεν έγινε σε στάδια
φυσιολογικού ύπνου, αλλά φαρµακευτικά
προκλητού ύπνου [33].
Επισηµαίνεται βέβαια ότι ο δείκτης BIS
πρέπει να χρησιµοποιείται µε µεγάλη
προσοχή σαν προγνωστικός δείκτης, αφού η
ένδειξή του αφορά την λειτουργική κατάσταση του εγκεφαλικού φλοιού 30-45 δευτερόλεπτα πριν την αναγραφή της τιµής. Όταν
τα ερεθίσµατα είναι µεταβαλλόµενα, τότε
µεταβάλλεται αντίστοιχα και η εγρήγορση ή η
καταστολή του φλοιού και έτσι ο δείκτης
BIS δεν µπορεί πλέον να «προβλέψει» τι θα
συµβεί αµέσως µετά.

Όταν όµως χρησιµοποιείται αποκλειστικά
εισπνεόµενη αναισθησία (Volatile Induction
and Maintenance of Anesthesia – VIMA) τότε
πιθανόν να µην καταστεί δυνατόν να τιτλοποιηθεί αποτελεσµατικά ο εισπνεόµενος
παράγοντας µε την χρήση του BIS. Εφόσον
δεν χρησιµοποιούνται οπιοειδή ή περιοχική
αναισθησία µε τοπικά αναισθητικά, οι δόσεις
του εισπνεόµενου παράγοντα που απαιτούνται για την κάλυψη των αναλγητικών
αναγκών είναι σηµαντικά µεγαλύτερες και
άρα θα προκαλέσουν πολύ χαµηλότερες τιµές
BIS. Έτσι στην διάρκεια των χειρουργικών
ερεθισµών, αν ο εισπνεόµενος παράγοντας
δεν χορηγείται σε «αναλγητικές δόσεις», η
τιµή του BIS θα ανεβεί απότοµα, αφού οι
ανιούσες αισθητικές οδοί θα προκαλέσουν
διέγερση του δικτυωτού σχηµατισµού και της
αισθητικής περιοχής του φλοιού και ίσως
επιτρέψει και κινητική απάντηση από την
κινητική περιοχή του φλοιού. Για παράδειγµα
σε γυναικολογικές επεµβάσεις κάτω κοιλίας
και αναισθησία αποκλειστικά µε δεσφλουράνιο, πριν την έναρξη των χειρουργικών
χειρισµών, απαιτείται πυκνότητα 2,2+0,74%,

Σε άλλη µεγάλη µελέτη αποδείχθηκε ότι η
χρήση του BIS µειώνει τον χρόνο ανάνηψης
από την αναισθησία, τον χρόνο παραµονής
στην µονάδα µεταναισθητικής φροντίδας και
την κατανάλωση προποφόλης διεγχειρητικά
[34]. Αντίστοιχα αποτελέσµατα είχε και η
χρήση του BIS σε αναισθησία µε σεβοφλουράνιο ή δεσφλουράνιο [35]. Τα αποτελέσµατα
αυτά οφείλονται αποκλειστικά στην χρήση
του BIS σαν βάση για τιτλοποίηση των
δόσεων των αναισθητικών παραγόντων. Η
χρήση του BIS απλά σαν συµπληρωµατικού
monitor, χωρίς οι ενδείξεις του να επηρεάζουν το αναισθητικό σχήµα, δεν επιτυγχάνουν
κανένα από τα προαναφερόµενα αποτελέσµατα [36].
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ώστε η τιµή του BIS να είναι 50 ενώ µε την
έναρξη της επέµβασης η αντίστοιχη τιµή είναι
6,8 + 0,98% [37].

Παράγοντες που τροποποιούν τις ενδείξεις
του BIS.

Με αντίστοιχο τρόπο µια τιµή BIS 60 είναι
προφανώς επαρκής για έναν εξωτερικό
ασθενή, που υποβάλλεται σε επιφανειακή
επέµβαση. Ο ίδιος όµως ασθενής αν υποβληθεί σε οφθαλµολογική επέµβαση προφανώς θα λάβει πιο βαθιά αναισθησία, αφού
δεν µπορεί κανείς να ριψοκινδυνεύσει µια
κίνηση του οφθαλµού, που θα µπορούσε να
είναι καταστροφική [25]. Σε άλλη περίπτωση
όπου απλά παρέχεται αναισθησιολογική
υποστήριξη σε επεµβάσεις µε τοπική αναισθησία (monitored anesthesia care – MAC),
πρωταρχικός σκοπός είναι η αποφυγή υπερβολικής καταστολής, οπότε πιθανά να
επιδιωχθεί απλά η τιµή του BIS να µην πέσει
κάτω από 70.

Όπως σε όλα τα βιολογικά φαινόµενα έτσι
και στον BIS παρατηρείται φυσιολογική
διακύµανση της τιµής, που οφείλεται στην
κυµαινόµενη ισορροπία µεταξύ της καταστολής των αισθητικών ώσεων και της διέγερσης
του φλοιού που αυτές προκαλούν. Η
διακύµανση αυτή φαίνεται να περιορίζεται,
όταν στο αναισθητικό σχήµα προστεθούν
οπιοειδή (αλφεντανίλη) [25].
Η εγκεφαλική ισχαιµία οποιασδήποτε
αιτιολογίας µπορεί να προκαλέσει µεταβολή
του δείκτη BIS, όταν η βαρύτητά είναι τέτοια,
που να προκαλεί ευρύτατη επιβράδυνση των
κυµάτων του ΗΕΓ ή και σιγή. Εστιακές
βλάβες, όπως για παράδειγµα σε εµβολικά
επεισόδια, δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν
µε τον BIS, καθώς αφορούν περιπτώσεις
εστιακής ισχαιµίας και µάλιστα µακριά από
τον µετωπιαίο λοβό τον οποίο κυρίως
«διαβάζει» ο BIS [25]. Έτσι προφανώς ο BIS
δεν είναι ικανοποιητικό monitor για την
καρωτιδικές ενδαρτηρεκτοµές.

Σε περίπτωση γενικής αναισθησίας µε
εισπνεόµενα αναισθητικά, τιµές µεταξύ 50
και 60 θεωρούνται ικανοποιητικές µε µεγάλη
πιθανότητα απώλειας της συνείδησης και
προφανώς ελάχιστη πιθανότητα εγρήγορσης
[7,12,54]. Πρέπει βέβαια να τονιστεί, ότι η
τιµή, που δείχνει το monitor, αντιστοιχεί στην
κατάσταση του εγκεφάλου περίπου 15
δευτερόλεπτα πριν. Για να είναι οµαλή η
πορεία του δείκτη και να µην εµφανίζονται
ψευδώς απότοµες διακυµάνσεις, η απεικονιζόµενη τιµή αντιπροσωπεύει τον κινούµενο
µέσο όρο (moving average) των τιµών των 2
τελευταίων λεπτών. Όταν επισυµβούν αιφνίδιες αλλαγές της κατάστασης εγρήγορσης η
αντίστοιχη τιµή του BIS καθυστερεί να
εµφανιστεί στην οθόνη κατά περίπου 5-10
δευτερόλεπτα [25].

Έχει όµως αναφερθεί καρδιοχειρουργικό
περιστατικό επανεπέµβασης, το οποίο ενώ
παρακολουθούνταν µε BIS πριν την είσοδο
στην εξωσωµατική κυκλοφορία, παρουσίασε
καρδιακή ανακοπή [39]. Η ανακοπή ήταν
απότοκος σηµαντικής αιµορραγίας κατά την
στερνοτοµή, όπου προκλήθηκε ρήξη του
δεξιού κόλπου. Οι καταγραφές των αιµοδυναµικών παραµέτρων και του BIS έδειξαν
σηµαντική πτώση του BIS (από την τιµή 55
στην τιµή 15) περίπου 2 λεπτά µετά την
εµφάνιση της βαρείας υπότασης (ΜΑΠ: από
55 σε 20 mmHg). Ο ίδιος χρόνος υστέρησης
εµφανίστηκε και κατά την ανάνηψη της
αιµοδυναµικής κατάστασης. Η υστέρηση
µάλλον οφείλεται στην αλληλουχία των
γεγονότων υπόταση, µείωση εγκεφαλικής
αιµατικής ροής, µείωση ηλεκτρικής δραστηριότητας εγκεφάλου και αντίστροφα. Σε άλλο
περιστατικό όπου τοποθετήθηκε το monitor
BIS κατά την ανάνηψη από καρδιακή
ανακοπή, οι ενδείξεις του (80, που αντιστοιχεί
σε υγιή εγκέφαλο µε εγρήγορση) βοήθησαν
τους διασώστες του να καθορίσουν το

Στην διάρκεια µιας αναισθησίας που κυλά
οµαλά, η διακύµανση της τιµής του BIS είναι
πολύ µικρή. Όταν εµφανιστεί αιφνίδια σηµαντική αύξηση της τιµής του, πιθανότατα
πρόκειται για αιφνίδια διέγερση του φλοιού
που προκαλείται από επώδυνο ερέθισµα. Μια
τέτοια αύξηση µπορεί να εµφανιστεί νωρίτερα από άλλα σηµεία ανεπαρκούς αναλγησίας, όπως υπέρταση και κίνηση κάποιου
άκρου. Αυτή η περίπτωση είναι πολύ πιθανότερο να συµβεί όταν δεν χρησιµοποιούνται
οπιοειδή στο αναισθητικό σχήµα.
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παρακολουθούνταν µε το δείκτη BIS. Αναφέρθηκαν στην κατασκευάστρια εταιρεία
(Aspect Medical Systems) 63 περιπτώσεις
εγρήγορσης κατά την αναισθησία. Παρ’ ότι η
µέχρι σήµερα εµπειρία διδάσκει ότι µε τιµή
BIS 60 ή και χαµηλότερα, η πιθανότητα
εγρήγορσης είναι πολύ µικρή, δεν µπορεί να
αποκλειστεί αυτή εντελώς. Μπορεί να
συνυπάρχουν άλλοι παράγοντες, που προκαλούν απρόσµενα προβλήµατα. Για παράδειγµα ασθενείς µε γενετικά καθοριζόµενα χαµηλά δυναµικά του εγκεφαλικού φλοιού ή
βλάβες του µετωπιαίου λοβού µπορεί να
εµφανίζουν εντελώς διαφορετική από την
συνήθη ΗΕΓραφική εικόνα κατά την αφύπνιση που αντιστοιχεί σε χαµηλή τιµή BIS.

αναισθητικό σχήµα (η χορήγηση ετοµιδάτης
και σουφεντανίλης προκάλεσαν την πτώση
του στο 40) και εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε νευρολογική βλάβη παρά
τη σχετικά µεγάλη διάρκεια της ανακοπής και
της CPR (µεταξύ 15 και 30 λεπτών).
Εικάζεται ότι υψηλές τιµές κατά την διάρκεια
CPR πιθανά αποτελούν ενθαρρυντικό
παράγοντα για την συνέχισή της, αλλά
χαµηλές τιµές δεν µπορούν να δικαιολογήσουν την διακοπή της [40].
Η υποθερµία (<33ΟC) γενικά προκαλεί σηµαντική ελάττωση του BIS, καθώς καταστέλλει
τον µεταβολικό ρυθµό του εγκεφάλου. Στην
προκλητή υποθερµία κατά την εξωσωµατική
κυκλοφορία παρατηρείται σηµαντική µείωση
του BIS και στη συνέχεια ταχεία αύξησή του
κατά την επαναθέρµανση ακολουθώντας τον
µεταβολικό ρυθµό του εγκεφάλου [41,42]. Σε
άλλη µελέτη παρατηρήθηκε ότι η πτώση της
θερµοκρασίας µέχρι τους 34οC σε νευροχειρουργικές επεµβάσεις δεν µετέβαλε τον
BIS [43].

Η συχνότητα εµφάνισης εγρήγορσης κατά την
αναισθησία εµφανίζεται περίπου στο 2ο/οο.
Αφορά κυρίως περιπτώσεις µαιευτικής,
καρδιοχειρουργικής αναισθησίας και αναισθησίας για τραύµα. Αν κάποια τεχνική
µπορούσε να µειώσει στο ήµισυ αυτή την
πιθανότητα, η κλινική µελέτη που θα το
αποδείκνυε θα έπρεπε να συµπεριλάβει 4050000 ασθενείς. Προφανώς κάποια τέτοια
µελέτη θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον στους
πληθυσµούς µε αυξηµένη πιθανότητα να
εµφανίσουν εγρήγορση κατά την αναισθησία.

Όταν δεν χρησιµοποιούνται µυοχαλαρωτικοί
παράγοντες, η ηλεκτρική δραστηριότητα των
µυών του προσώπου µπορεί να «επιµολύνει»
τον BIS. Στα περισσότερα monitors υπάρχει
χωριστή ένδειξη της έντασης της µυϊκής
δραστηριότητας των µυών του προσώπου.
Όταν µετά από χρήση µυοχαλαρωτικών
παραγόντων αρχίσει να επανέρχεται ο µυϊκός
τόνος στους µυς του προσώπου µπορεί να
παρατηρηθεί αύξηση του δείκτη BIS. Με την
χορήγηση υπνωτικού ή µυοχαλαρωτικού
παράγοντα ο BIS θα επανέλθει στις προηγούµενες τιµές. Γενικά ο BIS αυξάνει όταν
αυξάνεται η µυϊκή δραστηριότητα των µυών
του προσώπου αλλά αυτή δεν είναι προαπαιτούµενη ώστε ο δείκτης BIS να συλλάβει και
να απεικονίσει την επάνοδο της συνείδησης
[38]. Υποστηρίζεται ότι η τελευταία έκδοση
του αλγόριθµου του BIS (BIS XP) είναι
απαλλαγµένη από τέτοιες παρεµβολές [44].

Σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις, η χρήση
του BIS µάλλον µπορεί να µειώσει την
κατανάλωση αναισθητικών παραγόντων και
οπιοειδών χωρίς να αυξάνει τη συχνότητα
εγρήγορσης κατά την αναισθησία [45].
Βέβαια για να αποδειχθεί κάτι τέτοιο πέραν
κάθε αµφιβολίας θα πρέπει το δείγµα των
µελετών να είναι τεράστιο.
Υπήρξε αναφορά εγρήγορσης κατά την
αναισθησία µε σεβοφλουράνιο σε τελοεκπνευστική συγκέντρωση 2% και συγχορήγηση Ν2Ο 67% και δείκτη BIS 47 [46]. Την
ίδια στιγµή έχει αποδειχθεί, ότι ένα µικρό
ποσοστό ασθενών απαντά σε προφορικές
εντολές κατά τη αφύπνιση παρουσιάζοντας
δείκτη BIS 55, ενώ ο χειρουργικός ερεθισµός
έχει πλέον παρέλθει [38,47,48]. Στην πιθανότητα απάντησης µε χαµηλό δείκτη BIS
φαίνεται ότι παίζει ρόλο η ένταση του χειρουργικού ερεθίσµατος. Υπάρχει δυναµική
ισορροπία ανάµεσα στο βάθος αναισθησίας

Εγρήγορση κατά την αναισθησία και ο
δείκτης BIS.
Μέχρι την 1/1/2001 είχαν χορηγηθεί αναισθησίες σε 2,75 εκατοµµύρια ασθενείς, που
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Η προποφόλη, η ετοµιδάτη και η θειοπεντάλη
προκαλούν διφασική απάντηση του ΗΕΓ
κατά την απώλεια της συνείδησης [55]. Έτσι
αρχικά εµφανίζεται αύξηση της έντασης των
α και β κυµάτων και στην συνέχεια επέρχεται
µείωση της έντασης των α και β κυµάτων
(κύµατα υψηλών συχνοτήτων) και αύξηση
της έντασης των δ κυµάτων (κύµατα χαµηλών
συχνοτήτων). Αυτό πιθανά οφείλεται στην
επίδραση των συγκεντρώσεων των φαρµάκων
τόσο σε διεγερτικά όσο και σε ανασταλτικά
κέντρα του εγκεφαλικού φλοιού. Με την
έναρξη χορήγησης των παραπάνω παραγόντων προφανώς υπερτερεί η διεγερτική δράση
και οδηγεί σε αύξηση των α και β κυµάτων,
ενώ µε την περαιτέρω αύξηση των συγκεντρώσεών τους στο πλάσµα επικρατεί
τελικώς η κατασταλτική δράση και εµφανίζεται η πτώση των α και β κυµάτων και η
εµφάνιση των δ κυµάτων. Με τη µιδαζολάµη
όµως δεν παρατηρήθηκε διφασική απάντηση.
Η χρονική στιγµή κατά την οποία επέρχεται η
απώλεια της συνείδησης µε κλινικά κριτήρια
δεν συµπίπτει µε το µέγιστο αποτέλεσµα στο
ΗΕΓ και έτσι εκφράζονται αµφιβολίες κατά
πόσον αυτού του τύπου αναλύσεις µπορούν
να βοηθήσουν στην µείωση των πιθανοτήτων
για εµφάνιση εγρήγορσης κατά την αναισθησία. Ο δείκτης BIS δεν εµφανίζει διφασική
απάντηση (προφανώς έχει απαλειφθεί βάσει
του λογισµικού) αλλά προοδευτική πτώση

και την ένταση του χειρουργικού ερεθίσµατος. Όταν το δεύτερο είναι ιδιαίτερα
ισχυρό, ή αλλιώς όταν δεν καλύπτεται από
αντίστοιχο βάθος αναισθησίας, µπορεί να
προκαλεί αφύπνιση [49]. Πιθανώς λοιπόν ο
δείκτης BIS να µην είναι ιδιαίτερα αξιόπιστος
κατά την αφύπνιση [9].
Τελευταία παρουσιάστηκαν µελέτες που
εµφανίζουν µείωση της πιθανότητας εγρήγορσης κατά την αναισθησία µε την βοήθεια
του BIS monitor [50]. Σε µια από αυτές
(SAFE2 Trial), ο αριθµός των περιστατικών
που µελετήθηκαν είναι αρκετά µεγάλος (4945
ασθενείς µε την χρήση BIS
και 7826
ασθενείς σαν ιστορική οµάδα ελέγχου), όµως
η µελέτη κατά το ένα σκέλος της (οµάδα
ελέγχου) δεν είναι προοπτική και τυχαιοποιηµένη ώστε να έχει την µέγιστη δυνατή
στατιστική αξία [51]. Η µελέτη αυτή
παρουσίασε µείωση της εγρήγορσης κατά την
αναισθησία από 0,18% στην οµάδα ελέγχου
σε 0,04% στην οµάδα µελέτης. Στη AIM Trial
µελετήθηκαν προοπτικά 19576 ασθενείς και
παρατηρήθηκε συχνότητα εγρήγορσης 0,13%
[17]. Η B-AWARE Trial µελέτησε 2503
ασθενείς (1238 χωρίς BIS και 1227 µε BIS)
και διαπίστωσε µείωση του ποσοστού εγρήγορσης κατά την αναισθησία κατά 82% µε
την βοήθεια του BIS [52]. Στη µελέτη αυτή
περιλήφθηκαν και ασθενείς µε µεγάλη πιθανότητα εγρήγορσης κατά την αναισθησία,
όπως καισαρικές τοµές, πολυτραυµατίες,
καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις.

Αρκετές µελέτες πάντως δεν κατάφεραν να
βρουν στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων της προποφόλης στο αίµα
και του δείκτη BIS την ίδια στιγµή, παρότι οι
τιµές του δείκτη καταφέρνουν αξιόπιστα να
διακρίνουν τους ασθενείς που είναι σε
εγρήγορση από εκείνους που έχουν απολέσει
την συνείδηση [56]. Μερικές διακρίνουν σαν
πιο αξιόπιστο ή το ίδιο αξιόπιστο δείκτη µε
τον BIS για τον παραπάνω διαχωρισµό, το
AEP Index [57,58].

Εκφράστηκε βέβαια και η άποψη ότι προσπαθώντας να ελέγξουµε το βάθος αναισθησίας µε την βοήθεια του BIS σε τιµές περίπου
50-60 και προσδοκώντας και παράλληλη
µείωση της κατανάλωσης των αναισθητικών
παραγόντων υπάρχει πιθανότητα να αυξηθούν
οι περιπτώσεις εγρήγορσης κατά την
αναισθησία, αφού το βάθος αναισθησίας θα
είναι «οριακό» [53]. Οι παραπάνω όµως
µελέτες φαίνεται να αποµακρύνουν προς το
παρόν παρόµοιες σκέψεις [54].

Επιπλέον µελέτες έδειξαν ότι ο δείκτης
BIS µπορεί να αντικαταστήσει τα επίπεδα της
προποφόλης στο αίµα σαν προγνωστικός
δείκτης για την καταστολή της µνήµης
εκµάθησης (learning) κατά την αναισθησία µε
προποφόλη. Τιµές του δείκτη κάτω από 80
συσχετίζονται µε πλήρη απώλεια της

Οι ενδοφλέβιοι αναισθητικοί παράγοντες και
ο δείκτης BIS.
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ποιητικά κατασταλµένο, ενώ όταν λείπει το
Ν2Ο µόνο το 57% των ασθενών είναι πραγµατικά ικανοποιητικά κατασταλµένο. Ακόµη η
τιµή πάνω από 70 µπορεί να προβλέψει
σωστά στο 95 (µε Ν2Ο) και 97% (χωρίς Ν2Ο)
των περιπτώσεων ότι οι ασθενείς δεν είναι
ικανοποιητικά κατασταλµένοι.

ικανότητας µνήµης στο σύνολο σχεδόν των
εθελοντών [5].
Με τη χορήγηση διάφορων δόσεων
ετοµιδάτης (0,2, 0,3, 0,4 mg/kg) διαπιστώθηκε µεγάλη διακύµανση των επιπέδων του
φαρµάκου στο πλάσµα µεταξύ των ατόµων
της ίδιας οµάδας και έτσι δεν εµφανίστηκε
στατιστικά σηµαντική διαφορά των επιπέδων
πλάσµατος µεταξύ των οµάδων µε διαφορετική δόση ετοµιδάτης. [59]. Σχεδόν όλες οι
χορηγήσεις πέτυχαν τιµή δείκτη BIS κάτω
από 50, όµως η δόση της ετοµιδάτης δεν ήταν
ικανή να προβλέψει τον χρόνο κατά τον οποίο
θα επιτυγχάνονταν τιµή του δείκτη BIS ίση µε
50. Επιπλέον αποδείχθηκε, ότι η απώλεια του
αντανακλαστικού των βλεφάρων προηγείται
χρονικά της επίτευξης τιµής 50 στον BIS.

Το σεβοφλουράνιο προκαλεί διφασική
απάντηση του ΗΕΓ κατά την απώλεια της
συνείδησης, ανάλογη µε εκείνη των
ενδοφλέβιων αναισθητικών [55]. Σε αυτήν
την µελέτη παρατηρήθηκε απώλεια της
συνείδησης µε σεβοφλουράνιο σε υψηλότερες
τιµές BIS σε σχέση µε άλλα ενδοφλέβια
αναισθητικά φάρµακα. Η διαφορά αποδίδεται
είτε σε εντελώς διαφορετικό µηχανισµό
δράσης σε σχέση µε τα ενδοφλέβια αναισθητικά είτε σε πραγµατικά πολύ ταχύτερη
πτώση του BIS σε σχέση µε τους άλλους
φαρµακευτικούς παράγοντες, η οποία όµως
δεν προλαβαίνει τελικά να αποτυπωθεί καθώς
ο χρόνος ολοκλήρωσης των τιµών του (60–75
sec) αποδεικνύεται µεγάλος για να παρακολουθήσει το φαινόµενο.

Οι εισπνεόµενοι αναισθητικοί παράγοντες
και ο δείκτης BIS.
Το Ν2Ο χορηγούµενο σε πυκνότητα 50% δεν
µεταβάλλει το επίπεδο συνείδησης ούτε και
την ένδειξη του BIS. Η εισπνοή Ν2Ο σε
πυκνότητα 70% καταργεί την απάντηση του
ασθενή σε προφορικές εντολές χωρίς όµως
πάλι να µεταβάλλει τον BIS. Εκείνο που είναι
βέβαιο είναι ότι το Ν2Ο όταν προστίθεται σε
σχήµα αναισθησίας µε προποφόλη, µειώνει
την πιθανότητα απάντησης στα επώδυνα και
άλλα ερεθίσµατα σε οποιοδήποτε βάθος
αναισθησίας, όπως αυτό εκφράζεται µε τον
BIS [32,60-64].

Ο έλεγχος του βάθους αναισθησίας µε τον
BIS µειώνει την κατανάλωση των πτητικών
αναιασθητικών σεβοφλουράνιο και δεσφλουράνιο κατά 30-38% και µειώνει κατά 30-55%
τον χρόνο ανάνηψης των ασθενών από την
αναισθησία [35]. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν
Ν2Ο 65% και ελάχιστες δόσεις µιβακούριου,
ώστε η µέγιστη εισπνευστική πίεση κατά τον
µηχανικό αερισµό να µην υπερβαίνει προκαθορισµένα όριο και ο ασθενείς να µην
εµφανίζουν βήχα, ενώ µπορούσαν να δίνουν
τουλάχιστον µια απάντηση στο έλεγχο της
νευροµυϊκής σύναψης µε TOF. Οι ασθενείς
που ελέγχθηκαν µε την χρήση του BIS είχαν
σηµαντικά υψηλότερες τιµές BIS (60 – 62) σε
σχέση µε εκείνους των οµάδων ελέγχου (42 –
44). Οι ανάγκες για οπιοειδή ήταν ίδιες σε
όλες τις οµάδες, όµως η ανάγκη για µυοχάλαση ήταν σηµαντικά αυξηµένη στις
οµάδες που ελέγχθηκαν µε τον BIS. Κανένας
ασθενής δεν εµφάνισε εγρήγορση κατά την
αναισθησία.

Η προγνωστική αξία του δείκτη BIS φαίνεται
ότι επηρεάζεται από την παρουσία του Ν2Ο
[65]. Σε µία µελέτη η ευαισθησία του στην
τιµή 70 από 0,3 εκτινάσσεται στο 0,84 όταν
απουσιάζει από το αναισθητικό σχήµα το
Ν2Ο. ∆ηλαδή όταν απουσιάζει το Ν2Ο και ο
ασθενής είναι αρκετά κατασταλµένος µέχρι
του επιπέδου που κλινικά αντιστοιχεί στην
τιµή 70, ο BIS θα δείξει τιµή 70 στο 84% των
περιπτώσεων ενώ παρουσία Ν2Ο θα δείξει
τιµή 70 µόνο στο 30% των περιπτώσεων.
Αντίθετα η ειδικότητά του κινείται αντίστροφα από το 0,98 στο 0,57 όταν λείπει το
Ν2Ο. ∆ηλαδή όταν ο BIS δείχνει 70 και στο
αναισθητικό σχήµα συνυπάρχει Ν2Ο, τότε το
98% των ασθενών είναι πραγµατικά ικανο-

Κατά την εισαγωγή στην αναισθησία µε
σεβοφλουράνιο, µε την τεχνική της εισπνοής
σε επίπεδο ζωτικής χωρητικότητας, παρατη-
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του βάθους αναισθησίας. Φαίνεται ότι χωρίς
την χορήγηση οπιοειδών, η τιµή BIS που
εξασφαλίζει 100% ευαισθησία και 100%
ειδικότητα είναι περίπου 29 για αναισθησία
µε προποφόλη κατά την διάρκεια ισχυρών
ερεθισµών µε τετανικό ρεύµα (δηλαδή όταν η
τιµή είναι 29, µε βεβαιότητα 100% όλοι οι
ασθενείς δεν έχουν εγρήγορση κατά την
επέµβαση). Όταν χορηγείται ταυτόχρονα και
ρεµιφεντανύλη σε δόσεις που εξασφαλίζουν
επίπεδα πλάσµατος 2 και 4 ng/ml οι
αντίστοιχες τιµές είναι 57 και 65 αντίστοιχα.
Για την πιθανότητα το 50% των ασθενών να
µην έχουν αντίληψη του επώδυνου ερεθίσµατος οι τιµές είναι 41 (χωρίς ρεµιφεντανίλη), 72 (ρεµιφεντανίλη 2 ng/ml) και 85
(ρεµιφεντανίλη 4 ng/ml) [70]. Κατά την
αναισθησία µε προποφόλη, σε συγκριτική
µελέτη µεταξύ όλων των οπιοειδών φεντανύλη (1,5 ng/ml), σουφεντανύλη (0,2 ng/ml),
ρεµιφεντανίλη (6 ng/ml) και αλφεντανύλη
(100 ng/ml) διαπιστώθηκε ότι η τιµή BIS που
εξασφαλίζει ότι το 50% των ασθενών δεν
έχουν συνείδηση επώδυνου ερεθίσµατος ήταν
αντίστοιχα 69, 66, 74 και 75, ενώ χωρίς την
παρουσία οπιοειδών η τιµή ήταν 60 [70].

ρήθηκε ότι η τιµή του BIS µειώθηκε σταδιακά και σε αντιστοιχία µε την τελοεκπνευστική
συγκέντρωση του σεβοφλουρανίου [66].
Παράλληλα κινήθηκαν και οι αιµοδυναµικές
παράµετροι (µέση αρτηριακή πίεση). Κατά
την διασωλήνωση όλοι οι ασθενείς είχαν
τιµές BIS < 60. Αντίθετα στην ίδια µελέτη
κατά την εισαγωγή στην αναισθησία µε
προποφόλη, η τιµή του BIS µειώθηκε
απότοµα και κατά την διασωλήνωση σε
µερικούς ασθενείς είχε ανεβεί σε τιµές
περίπου 80, εκθέτοντάς τους σε αυξηµένη
πιθανότητα εγρήγορσης, κάτι που ευτυχώς
δεν συνέβη. Την ίδια στιγµή η αύξηση της
ΜΑΠ ήταν µεγαλύτερη από ότι στην οµάδα
του σεβοφλουρανίου. Έτσι φαίνεται ότι ο BIS
µπορεί να παρακολουθήσει το ταχέως
µεταβαλλόµενο επίπεδο εγρήγορσης κατά την
εισαγωγή στην αναισθησία µε την τεχνική της
εισπνοής σε επίπεδο ζωτικής χωρητικότητας.
Τελοεκπνευστικές
συγκεντρώσεις
που
αντιστοιχούν σε 2 MAC ισοφλουρανίου ή
σεβοφλουρανίου, εξασφαλίζουν τιµή BIS 39
+ 9 και 38 + 10 αντίστοιχα [67]. Κατά την
διασωλήνωση, η ΑΠ και ΚΣ αυξήθηκαν και
στις δύο οµάδες, η τιµή του BIS όµως
παρέµεινε σταθερή. Αντίστοιχα κατά την
εισαγωγή στην αναισθησία µε ισοφλουράνιο
ή σεβοφλουράνιο µόνον η αιφνίδια άνοδος
της συγκέντρωσης του ισοφλουρανίου προκάλεσε καταστολή του BIS αλλά επέφερε και
αιµοδυναµική διέγερση µε αύξηση της ΚΣ
και της ΜΑΠ, ενώ στην περίπτωση του
σεβοφλουρανίου παρατηρήθηκε πτώση του
BIS παράλληλη µε την µείωση της ΚΣ και
της ΜΑΠ [68]. Άρα τουλάχιστον για ορισµένους από τους εισπνεόµενους αναισθητικούς
παράγοντες (ισοφλουράνιο) η αιµοδυναµική
εικόνα δε συµβαδίζει καθόλου µε το επίπεδο
καταστολής του εγκεφάλου.

Κατά την ανάνηψη από αναισθησία µε
προποφόλη και φεντανύλη διαπιστώθηκε, ότι
η παρουσία φεντανύλης σε συγκεντρώσεις
πλάσµατος από 0,2 έως 1,6 ng/ml µεταβάλλει
αντιστρόφως ανάλογα την συγκέντρωση
προποφόλης στην οποία επιτυγχάνεται η
ανάνηψη. Ανεξάρτητα όµως από τις
συγκεντρώσεις των δύο παραγόντων η
ανάνηψη επήλθε σε µέση τιµή BIS 74-78 και
η αποκατάσταση της ικανότητας προσανατολισµού σε µέσες τιµές 83-85 [71].
Σε άλλη µελέτη αποδεικνύεται, ότι η
συγχορήγηση φεντανύλης, σουφεντανίλης,
αλφεντανίλης και ρεµιφεντανίλης µε προποφόλη διευκολύνει τη απώλεια της συνείδησης
µειώνοντας τις συγκεντρώσεις της προποφόλης στο πλάσµα που είναι απαραίτητες για να
εµφανιστεί η απώλεια της συνείδησης
κλινικά. Αυτή όµως η φαρµακευτική
αλληλεπίδραση δεν γίνεται αντιληπτή από τον
δείκτη BIS, αφού παρατηρήθηκε ότι σε
περίπτωση χρήσης των παραπάνω οπιοειδών
µαζί µε προποφόλη, η απώλεια συνείδησης

Η συσχέτιση του δείκτη ΒIS µε το επίπεδο
καταστολής, που προκαλείται από σεβοφλουράνιο, παραµένει σταθερή ανεξάρτητα από
την ηλικία του εξεταζόµενου [69].
Η επίπτωση των οπιοειδών.
Η παρουσία οπιοειδών επηρεάζει σε
διαφορετικό βαθµό την απόδοση των δεικτών
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Η επίπτωση των µυοχαλαρωτικών παραγόντων στις ενδείξεις του BIS έχει συζητηθεί
αρκετά. Όσον αφορά τον τόνο των µυών του
προσώπου, έχει ήδη αναφερθεί ότι µπορεί να
«επιµολύνει» την ένδειξη του BIS ιδιαίτερα
σε παλαιότερες εκδόσεις του λογισµικού.
Υπάρχει όµως και η θεωρία του Lanier [77],
που λέει ότι οι ανιούσες ώσεις της εν τω
βάθει αισθητικότητας (από τους υποδοχείς
διάτασης–stretch receptors και τους γ-νευρώνες του ΝΜ) προκαλούν διέγερση του
δικτυωτού σχηµατισµού και άρα και του
εγκεφαλικού φλοιού. Η έλλειψή τους θα
µπορούσε θεωρητικά να οδηγήσει σε µείωση
του BIS κατά την αναισθησία µε γενικά
αναισθητικά. Παλαιότερες αλλά και πρόσφατες µελέτες έδειξαν µείωση της MAC του
αλοθανίου µε την χρήση του πανκουρόνιου,
άλλες όµως δεν το επιβεβαίωναν [78]. Μια
πρόσφατη µελέτη διαπίστωσε ότι η πρόκληση
µυοχάλασης µε µιβακούριο από 80% έως 2%
TOF κατά την διάρκεια αναισθησίας µε
προποφόλη δεν προκάλεσε την παραµικρή
µεταβολή στον δείκτη BIS [79]. Άλλη πάλι
διαπίστωσε σηµαντικότατη πτώση του BIS σε
εντελώς ξύπνιους εθελοντές (οι 4 από τους
συγγραφείς της µελέτης) µετά από χορήγηση
σουκινυλοχολίνης ή αλκουρόνιου και φυσικά
οι συγγραφείς συµπέραναν ότι ο BIS δεν είναι
ικανός να προβλέψει το επίπεδο συνείδησης,
όταν οι ασθενείς βρίσκονται σε πλήρη µυοχάλαση [80]

εµφανίζεται σε υψηλότερες τιµές BIS σε
σχέση µε την χορήγηση προποφόλης χωρίς
οπιοειδή [72].
Η χρήση ρεµιφεντανίλης σε δόσεις µέχρι 5
ng/ml προκαλεί δοσοεξαρτώµενη µείωση της
διαστολής της κόρης του οφθαλµού σαν
απάντηση σε επώδυνο ερέθισµα. Η µείωση
αυτής της απάντησης της κόρης αποδείχθηκε
καλύτερος δείκτης των επιπέδων της ρεµιφεντανίλης στο αίµα από τον BIS [73].
Κατά την αναισθησία µε προποφόλη, η
ρεµιφεντανίλη όταν χορηγείται σε δόσεις που
εξασφαλίζουν επίπεδα πλάσµατος από 2-16
ng/ml δεν µεταβάλλει τον BIS. Προλαµβάνει
όµως δοσοεξαρτώµενα την αύξησή του σαν
απάντηση σε επώδυνα ερεθίσµατα [74]. Η
µεταβολή του BIS αποδείχθηκε αξιόπιστος
δείκτης ανεπαρκούς αναλγησίας, καλύτερος
µάλιστα από τις αντίστοιχες αιµοδυναµικές
µεταβολές. Σε άλλη µελέτη [75] όπου είχε
εγκατασταθεί ήδη περιοχική αναισθησία (11
ασθενείς µε ραχιαία, 5 µε επισκληρίδια και 5
µε περιοχικούς αποκλεισµούς νεύρων) και
στην συνέχεια γενική αναισθησία µε
προποφόλη σε δόσεις που εξασφαλίζουν BIS
60, η χορήγηση ρεµιφεντανίλης, σε εγχύσεις
που αντιστοιχούν σε επίπεδα πλάσµατος 2,5
και 10 ng/ml), προκάλεσε δοσοεξαρτώµενη
πτώση του BIS. Η συσχέτιση του BIS µε το
log της συγκέντρωσης της ρεµιφεντανίλης
ήταν στατιστικά σηµαντική και αποδόθηκε σε
ήπια υπνωτική δράση της ρεµιφεντανίλης ή
επίταση του υπνωτικού αποτελέσµατος της
προποφόλης.

Η επισκληρίδια, η ραχιαία αναισθησία και
το BIS.

Και στην αναισθησία µε εισπνεόµενα
αναισθητικά τα αποτελέσµατα είναι ανάλογα.
Αποδείχθηκε ότι η προσθήκη ρεµιφεντανίλης
σε δοσολογία που εξασφαλίζει επίπεδα
πλάσµατος από 0,5 έως 32 ng/ml, µειώνει τη
MAC του ισοφλουρανίου από 12 έως και
91%. Ρεµιφεντανίλη σε επίπεδα πλάσµατος
1,37 ng/ml εξασφαλίζει µείωση της MAC του
ισοφλουρανίου κατά 50% [76]. Οι αντίστοιχες τιµές για την φεντανύλη, την αλφεντανίλη
και τη συφεντανίλη είναι 1,67, 28,8 και 0,14
ng/ml αντίστοιχα .

Μετά από ελαφρά προνάρκωση (µιδαζολάµη
0,02 mg/kg) και µικρές δόσεις οπιοειδών
(φεντανύλη 1 µg/kg) η τελοεκπνευστική συγκέντρωση του σεβοφλουρανίου, που απαιτείται για την επίτευξη δείκτη BIS 50, είναι
0,92% [81]. Όταν όµως συνυπάρχει εγκατεστηµένη επισκληρίδια αναισθησία µε
λιδοκαίνη η αντίστοιχη συγκέντρωση σεβοφλουρανίου µειώνεται σε 0,59%. Βάσει της
θεωρία του Lanier, το φαινόµενο πιθανά
οφείλεται στην διακοπή των αισθητικών και
των ανιουσών ώσεων του µυϊκού τόνου προς
τον δικτυωτό σχηµατισµό [77,82]. Άρα µε
την εγκατάσταση της επισκληρίδιας αναι-

Τα µυοχαλαρωτικά κα το BIS.
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αναισθητικά [18], ενώ ακόµη παλιότερα το
ποσοστό έφθανε µέχρι και 23% σε σχήµατα
που βασίζονταν σε µεγάλες δόσεις οπιοειδών
και Ν2Ο. Αναφέρεται πάντως ότι µε την
χρήση του BIS είναι δυνατόν να µειωθεί η
κατανάλωση αναισθητικών παραγόντων κατά
την διάρκεια καρδιοχειρουργικών επεµβάσεων, χωρίς αυτό να έχει επίπτωση στη πιθανότητα εγρήγορσης κατά την αναισθησία [45].

σθησίας «αφαιρείται» ένας διεγερτικός για
τον δικτυωτό σχηµατισµό παράγοντας και
µειώνονται οι αναισθητικές ανάγκες του
εγκεφαλικού φλοιού.
Μια άλλη εργαστηριακή µελέτη έδειξε
µείωση του δείκτη BIS κατά την αναισθησία
µε ισοφλουράνιο, όταν εφαρµόστηκε ραχιαία
αναισθησία µε λιδοκαίνη [83].

Σε άλλη πρόσφατη µελέτη σε ασθενείς που
υπέστησαν νορµοθερµικό η υποθερµικό
bypass ο BIS αποδείχθηκε, ότι ήταν ο µόνος
παράγοντας που συµβάδιζε µε το πραγµατικό
βάθος αναισθησίας των ασθενών [89]. Οι
ασθενείς της υποθερµικής οµάδας είχαν
χαµηλότερες τιµές BIS από εκείνους της
νορµοθερµικής και η διαφορά αυτή πρέπει να
αποδοθεί είτε σε µεγαλύτερο βάθος αναισθησίας λόγω της υποθερµίας είτε στη µείωση
του ρυθµού µεταβολισµού της προποφόλης
εξ’ αιτίας της υποθερµίας.

Η χρήση του BIS σε οµάδες υψηλού
κινδύνου για εγρήγορση κατά την
αναισθησία.
Σε γυναίκες που υφίστανται καισαρική τοµή η
χορήγηση σεβοφλουρανίου (µαζί µε Ν2Ο
50%) σε τελοεκπνευστικές συγκεντρώσεις 1
και 1,5%, επιφέρει καταστολή, που αντιστοιχεί σε τιµές BIS 61 και 42 αντίστοιχα
[84]. Στη διάρκεια καισαρικών τοµών ο
κίνδυνος εγρήγορσης κατά την αναισθησία
είναι αυξηµένος, αφού η αναισθητοποίηση
της µητέρας πρέπει να επηρεάσει όσο το
δυνατόν λιγότερο το έµβρυο. Παρατηρήθηκε
ότι σε τιµή BIS 76 υπάρχει πιθανότητα
εγρήγορσης κατά την αναισθησία [85]. Όταν
χορηγείται αλοθάνιο 0,5% µε Ν2Ο 50% στη
διάρκεια καισαρικών τοµών, το 80% των
γυναικών δίνουν σηµεία ότι πονούν κατά την
χειρουργική τοµή, χωρίς όµως να έχουν
ανάµνηση του γεγονότος κατά την αφύπνιση
[86]. Μια άλλη µελέτη διαπίστωσε εγρήγορση κατά την αναισθησία µε το παραπάνω
σχήµα σε ποσοστό 1,3%. Το ποσοστό µειώθηκε σε 0,4%, όταν στην θέση του αλοθανίου
0,5% χορηγήθηκε ισοφλουράνιο 1% [87].

Η χρήση του
αναισθησία.

BIS

στην

παιδιατρική

Σε παιδιά ηλικίας 3-18 ετών η χρήση του BIS
µειώνει την κατανάλωση σεβοφλουρανίου και
επιταχύνει τους χρόνους ανάνηψης από την
αναισθησία [90]. Σε βρέφη (0-6 µηνών) η
κατανάλωση σεβοφλουρανίου µειώνεται
χωρίς όµως να επηρεαστούν οι χρόνοι ανάνηψης, ενώ στα νήπια (ηλικία 6 µηνών – 3
ετών) η χρήση του BIS δεν επέφερε καµία
µεταβολή ούτε στην κατανάλωση σεβοφλουρανίου ούτε στον χρόνο ανάνηψης.
Φαίνεται ότι υπάρχουν διαφορές στις τιµές
του BIS κατά την ανάνηψη από την
αναισθησία µε σεβοφλουράνιο µεταξύ
παιδιών και νηπίων. Σε τελοεκπνευστικές
συγκεντρώσεις σεβοφλουρανίου 0,7 και 0,5%
τα παιδιά (ηλικίας 1-15 ετών) είχαν σηµαντικά υψηλότερες τιµές BIS σε σχέση µε τα
βρέφη ηλικίας µέχρι ενός έτους [91]. Οι
διαφορές αποδίδονται είτε σε διαφορετικές
διαµορφώσεις του ΗΕΓ µεταξύ των δύο
ηλικιακών οµάδων, είτε σε διαφορές του
αλγόριθµου του BIS, είτε στο γεγονός ότι σε
πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις σεβοφλου-

Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ποσοστό 0,3%
εγρήγορσης κατά την αναισθησία σε καρδιοχειρουργικές επεµβάσεις µε πρωτόκολλα
ταχείας διακίνησης ασθενών – fast track
cardiac anesthesia [88]. Πρόκειται για το
χαµηλότερο ποσοστό που έχει αναφερθεί και
µάλιστα χωρίς την χρήση BIS. Αφορά 2
ασθενείς σε σύνολο 608 που µελετήθηκαν και
µάλιστα ο ένας ανέφερε, ότι αισθάνθηκε και
πόνο διεγχειρητικά. Περίπου 10 χρόνια πριν
το ποσοστό εγρήγορσης είχε προσδιοριστεί
στο 1,14% σε ασθενείς που έλαβαν αναισθησία µε µιδαζολάµη, φεντανύλη (χαµηλή
δόση: 15,9 + 8,5 µg/kg/min) και πτητικά
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επιτυγχάνεται µε την αύξηση του χολινεργικού τόνου στο ΚΝΣ µέσω της επίδρασης
της
φυσοστιγµίνης
στους
κεντρικούς
νικοτινικούς και µουσκαρινικούς υποδοχείς.
Τα αποτελέσµατα για τους δύο παράγοντες
δεν ήταν ταυτόσηµα, καθώς στην περίπτωση
της προποφόλης η φυσοστιγµίνη επέφερε
αφύπνιση στο 91% των εξεταζόµενων και
προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση
τόσο του BIS όσο και του ASSR. Στην
περίπτωση του σεβοφλουρανίου η στατιστικά
σηµαντική αύξηση εµφανίστηκε µόνο στον
δείκτη ASSR και στο κλινικά εκτιµούµενο
επίπεδο συνείδησης, ενώ η αύξηση του BIS
ήταν περιορισµένης ισχύος. Αυτό πιθανά να
οφείλεται στο γεγονός ότι κατά την επίτευξη
της απώλειας συνείδησης (που εκτιµήθηκε
πάντα κλινικά) µε σεβοφλουράνιο ο BIS
έπεσε µέχρι την τιµή 66, ενώ µε την
προποφόλη έπεσε στην τιµή 56. Την ίδια
στιγµή ο δείκτης ASSR έδινε τιµές 0,11 και
0,10 αντίστοιχα, υποδεικνύοντας παρόµοιο
επίπεδο καταστολής και στις δύο οµάδες.

ρανίου ο BIS δεν συµβαδίζει µε το επίπεδο
καταστολής.
Το αλοθάνιο δεν έχει συµπεριληφθεί στις
µελέτες κατάρτισης του αλγόριθµου του BIS
και έτσι οι ενδείξεις του σε αναισθησία µε
αλοθάνιο δεν είναι οπωσδήποτε ακριβείς. Σε
παιδιά οι τιµές του BIS αποδεικνύονται
σηµαντικά υψηλότερες για το αλοθάνιο σε
σχέση µε το ισοφλουράνιο σε ισοδύναµες
συγκεντρώσεις [92]. Οι διαφορές πιθανότατα
οφείλονται και στην εντελώς διαφορετική
ΗΕΓραφική εικόνα του αλοθανίου σε σχέση
µε το ισοφλουράνιο και το σεβοφλουράνιο
[93,94].
Μεταξύ παιδιών και ενηλίκων δεν φαίνεται
να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές στην
απόδοση του BIS [95]. Η συσχέτισή του µε το
επίπεδο καταστολής είναι πολύ καλή τόσο
στην εισαγωγή στην αναισθησία, τη διατήρηση και στην ανάνηψη από αναισθησία µε
σεβοφλουράνιο και αλφεντανίλη.

Η αδενοσίνη (166±17 µg*kg-1*min-1)
εµφανίζεται να προσφέρει αναλγητικό αποτέλεσµα συγκρινόµενο µε εκείνο της ρεµιφεντανίλης (0,2±0.03 µg*kg-1*min-1) σε επεµβάσεις κάτω κοιλίας. Στην ίδια µελέτη οι δύο
οµάδες εµφάνισαν παρόµοιο δείκτη BIS στην
διάρκεια της επέµβασης και άρα µπορεί
κανείς να συµπεράνει ότι η επίπτωση στο
ΗΕΓ του συνδυασµού δεσφλουρανίου–
αδενοσίνης είναι παρόµοια µε εκείνη του
συνδυασµού δεσφλουρανίου – ρεµιφεντανίλης [103].

Άλλοι παράγοντες και BIS.
Η κεταµίνη προκαλεί καταστολή και απώλεια
της επαφής µε το περιβάλλον, όµως στο ΗΕΓ
έχει διεγερτική δράση. Η χρήση της
κεταµίνης µόνη της ή σε συνδυασµό µε
προποφόλη, δεν επιφέρει καµία µεταβολή του
δείκτη BIS και έτσι ο BIS δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση του βάθους
αναισθησίας, όταν χορηγείται κεταµίνη [9699].
Η δεξµεντετοµιδίνη προκαλεί δοσοεξαρτώµενη καταστολή που επιβεβαιώνεται µε τον
δείκτη BIS. Σε δόσεις 0,2 και 0,6 µg/kg/h
επιφέρει µείωση του BIS κατά 31 και 36%
αντίστοιχα [100]. Οι τιµές αυτές συµβαδίζουν
απόλυτα µε τις αντίστοιχες τιµές της
κλίµακας καταστολής OAA/S (31 και 37%
αντίστοιχα).

Η λιδοκαίνη χορηγούµενη ενδοφλέβια δεν
µεταβάλλει την ελάχιστη κυψελιδική συγκέντρωση του σεβοφλουρανίου (MACBIS50)
που εξασφαλίζει τιµή BIS 50, ενώ όταν
χορηγείται επισκληρίδια προκαλεί µείωσή της
έως και 34% [81]. Η δράση αυτή οφείλεται
µάλλον στην αναστολή της ώσεων της
σωµατοαισθητιικότητας και των γ νευρώνων
προς τον ανιόντα δικτυωτό σχηµατισµό, που
επιφέρει η επισκληρίδια ή ραχιαία αναισθησία (βλέπε και παραπάνω).

Ο έλεγχος µε τους δείκτες BIS και ASSR
(Auditory Steady State response - προκλητά
ακουστικά δυναµικά) επιβεβαιώνει ότι η
φυσοστιγµίνη µπορεί να αναστρέψει σε
άλλοτε άλλο βαθµό την απώλεια συνείδησης
προκαλούµενη από προποφόλη και σεβοφλουράνιο [101,102]. Το αποτέλεσµα πιθανά

Η εφεδρίνη σε αντίθεση µε την φαινυλεφρίνη
προκαλεί αύξηση της τιµής του BIS κατά την
διάρκεια αναισθησίας µε προποφόλη και
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όµως µάλλον πιο αξιόπιστος δείκτης κατά την
αφύπνιση, δηλαδή κατά τη µετάβαση από
την πλήρη απώλεια της συνείδησης στην
εγρήγορση [111]. Μια ακόµη πιο εξελιγµένη
του µορφή, ο ΑΑΙ (A-Line ARX Index),
επιβεβαιώνει την υπεροχή του έναντι του BIS
κατά την αφύπνιση από προποφόλη
[112,113].

ταυτόχρονη επισκληρίδια αναισθησία µε
ροπιβακαίνη [104]. Η δράση οφείλεται πιθανότατα στη κεντρική διεγερτική δράση της
εφεδρίνης, που διέρχεται τον αιµοτοεγκεφαλικό φραγµό και έχει επιβεβαιωθεί και σε
άλλες µελέτες. Πιθανώς και η επακολουθούσα αύξηση της καρδιακής παροχής µετά
από χορήγηση εφεδρίνης, οδηγεί σε µείωση
των επιπέδων της προποφόλης στο αίµα και
άρα αύξηση της τιµής του BIS. Η φαινυλεφρίνη δεν διέρχεται τον αιµοτοεγκεφαλικό
φραγµό, ούτε προκαλεί αύξηση της καρδιακής παροχής.

Μια πρόσφατη µελέτη διαπίστωσε ότι ήταν
δυνατή η µείωση της κατανάλωσης δεσφλουρανίου, όταν η χορήγησή του εξαρτιόταν από
τις ενδείξεις του BIS ή του ΑΑΙ αντίστοιχα.
Και µε τα δύο monitor επιτεύχθηκε µείωση
του χρόνο ανάνηψης από την αναισθησία και
µείωση του χρόνου παραµονής στην Μονάδα
Μεταναισθητικής Φροντίδας, χωρίς να
προκύψει πλεονέκτηµα της µίας µεθόδου
έναντι της άλλης [114].

Η εσµολόλη συγχορηγούµενη µε προποφόλη
δεν προκαλεί µεταβολή του BIS, όσο δεν
υπάρχουν επώδυνα ερεθίσµατα. Μετά όµως
την λαρυγγοσκόπηση και την διασωλήνωση
της τραχείας η εσµολόλη προλαµβάνει όχι
µόνο την συµπαθητική απάντηση (µε ταχυκαρδία και υπέρταση) αλλά και την αύξηση
του BIS και την κινητική απάντηση. Καθώς
δεν φαίνεται να διέρχεται τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό, το αποτέλεσµα µάλλον
οφείλεται σε κλινικά σηµαντική περιφερική
αναλγητική δράση [105,106]. Όταν η εσµολόλη χορηγείται µαζί µε προποφόλη και αλφεντανίλη, προκαλεί µείωση του BIS και
αύξηση του ΒSR (Burst Suppression Ratio)
κατά την διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων
[107].

Το PSI (Patient State Index) είναι ένας άλλος
δείκτης, που παράγεται από το ΗΕΓ βάσει
πολύπλοκου αλγόριθµου και εκφράζει το
βάθος αναισθησίας [115,116]. Οι τιµές του
κυµαίνονται µεταξύ 0 και 100 και το ικανοποιητικό βάθος αναισθησίας αντιστοιχεί σε
τιµές περίπου 30 µε διάφορα αναισθητικά
σχήµατα. Η ανάνηψη από την αναισθησία
αντιστοιχεί σε τιµές περίπου 75 – 80 [117]. Η
ευαισθησία του σε κάποιες µελέτες αποδεικνύεται παρόµοια µε εκείνη του BIS. Η
ειδικότητά του όµως εµφανίζεται χαµηλή
καθώς και εδώ, όπως και µε τον BIS, υπάρχει
αλληλεπικάλυψη τιµών µεταξύ εγρήγορσης
και αναισθησίας [118].

Άλλοι δείκτες του βάθους αναισθησίας.
Έχει αποδειχθεί ότι κατά την διάρκεια της
αναισθησίας τα προκλητά ακουστικά
ερεθίσµατα γίνονται αντιληπτά από τον
εγκέφαλο και µάλιστα είναι δυνατόν, ο
ασθενής να έχει ανάµνηση αυτών των
ερεθισµάτων µετά την αφύπνισή του [108].
Φαίνεται ότι φαρµακευτικοί παράγοντες,
όπως τα εισπνεόµενα αναισθητικά και η
προποφόλη, καταστέλλουν τα προκλητά
ακουστικά δυναµικά (ΑΕΡ) και αυτή η
καταστολή είναι πιθανά απαραίτητη για να
επιτευχθεί ικανοποιητικό επίπεδο αναισθησίας [109]. Επειδή η ερµηνεία των ΑΕΡ είναι
σχετικά δύσκολη σε κλινικό επίπεδο έχει
επινοηθεί ο δείκτης ΑΕΡ (ΑΕΡIndex) [110]. Η
χρήση του δείχνει, ότι η αξιοπιστία του
κινείται παράλληλα µε εκείνη του BIS, είναι

Μια άλλη µέθοδος παρακολούθησης του
επιπέδου της εγρήγορσης είναι ο τρόµος του
βολβού του οφθαλµού. Πρόκειται για ένα
φυσιολογικό τρόµο υψηλής συχνότητας
(Ocular MicroTremor – OMT), που εµφανίζεται σε όλα τα άτοµα και σχετίζεται µε τον
τόνο των οφθαλµοκινητικών νευρώνων του
στελέχους [119]. Η θειοπεντάλη και η
προποφόλη προκαλούν καταστολή του OMT.
Συγκρινόµενος µε τον BIS, ο ΟΜΤ παρουσίασε µεγαλύτερη ευαισθησία (85% έναντι
76% του BIS) και καλύτερη ειδικότητα (94%
έναντι 69% για τον BIS) κατά την αναισθησία
µε σεβοφλουράνιο σε τελοεκπνευστική πυκνότητα 1-2% [120].
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Τα σωµατοαισθητικά δυναµικά (Somato
Sensory Evoked Potentials - SSEP) φαίνεται
να επηρεάζονται περισσότερο από το
σεβοφλουράνιο παρά από την προποφόλη σε
βάθος αναισθησίας που αντιστοιχεί σε τιµές
BIS 45-55 [121]. Η υπνωτική δράση έχει
επίπτωση
κυρίως
στην διανευρωνική
δραστηριότητα. Το αναισθητικό αποτέλεσµα
εκδηλώνεται περισσότερο έντονα στα φλοιϊκά
αισθητικά δυναµικά παρά στα υποφλοιώδη,
πιθανά επειδή ο αριθµός των φλοιϊκών
συνάψεων είναι παρά πολύ µεγαλύτερος από
εκείνον των υποφλοιωδών. Κάποιες µελέτες
έχουν δείξει, ότι τα πτητικά αναισθητικά
επαυξάνουν την ανασταλτική δράση των
υποδοχέων GABA και καταστέλλουν την
διεγερτική δράση των NMDA υποδοχέων.
Τα ενδοφλέβια αναισθητικά πιθανά δρουν
µόνο στους GABA υποδοχείς και πιθανά έτσι
εξηγείται η µεγαλύτερη καταστολή των SSEP
από σεβοφλουράνιο [122]. Πάντως η
καταστολή από το σεβοφλουράνιο είναι
µάλλον η ηπιότερη µεταξύ των υπολοίπων
πτητικών αναισθητικών.

Χρήσεις για το µέλλον.
Η εµπιστοσύνη που έχει ήδη αποκτηθεί
κλινικά για την αξιοπιστία του BIS οδηγεί
πλέον σε νέες χρήσεις. Σε πειραµατικό στάδιο
βρίσκονται συστήµατα κλειστού κυκλώµατος
που «οδηγούνται» από την ένδειξη του BIS.
Φαίνεται ότι τα πρωτόκολλα «οδήγησης»
καταφέρνουν να µεταβάλλουν αποτελεσµατικά την έγχυση της προποφόλης, ώστε να
διατηρούν τον δείκτη BIS µε αποκλίσεις
περίπου 10% της τιµής – στόχος [125,126].
Τον τελευταίο καιρό εµφανίζονται όλο και
συχνότερα απόψεις, που αµφισβητούν τη
χρησιµότητα του BIS [127,128]. Βασίζονται
κυρίως στις περιπτώσεις όπου ο BIS απέτυχε
να προβλέψει την ταχεία αφύπνιση των
ασθενών, τις τιµές του που παρουσιάζουν
αλληλοεπικάλυψη µεταξύ εγρήγορσης και
αναισθησίας και σε παρατηρήσεις ότι
χαµηλότερη µαθηµατική ανάλυση του ΗΕΓ
προσφέρει τουλάχιστον την ίδια ειδικότητα
και ευαισθησία µε τον BIS. Αυτές οι
παρατηρήσεις επιχειρούν σαφή πίεση προς
την κατασκευάστρια εταιρεία του BIS, για να
αποκαλύψει τον πλήρη αλγόριθµο του
υπολογισµού του. Η κοινοποίηση του κώδικα
ελπίζεται ότι θα επιφέρει ταχύτερα τις όποιες
βελτιώσεις µπορεί να υποστεί, ώστε να
εξαντλήσει τις δυνατότητές του και να
καταδειχθεί η µέγιστη δυνατή κλινική του
χρησιµότητα.

Πρόσφατα εµφανίστηκε στην βιβλιογραφία
µια νέα µέθοδος εκτίµησης του βάθους
αναισθησίας [123]. Ο δείκτης αποκαλείται
NED (Neural network Evaluated Depth) και
προκύπτει από το συσχετισµό 13 δεικτών του
ΗΕΓ µε το κλινικά εκτιµούµενο επίπεδο
αναισθησίας σύµφωνα µε το OAA/S µε τη
βοήθεια «εκπαιδεύσιµου» νευρωνικού κυκλώµατος. Έχει τιµές από 10 έως 100 και
προς το παρόν εµφανίζει άριστη συσχέτιση µε
τον δείκτη BIS (r2 = 0,8856).

Συνοψίζοντας….
Επειδή η παραγωγή του δείκτη BIS βασίζεται
σε εµπειρικά δεδοµένα, η αξιοπιστία του θα
είναι πάντα τόσο καλή όσο και η βάση
δεδοµένων από την οποία παράγεται [25].
Προς το παρόν φαίνεται να είναι ο δείκτης µε
την πληρέστερη βάση δεδοµένων και µε την
εκτενέστερη κλινική εµπειρία εκ µέρους των
αναισθησιολόγων. Αντικατοπτρίζει ικανοποιητικά το βάθος αναισθησίας, αλλά υστερεί
στην ικανότητά του να διακρίνει σαφώς,
χωρίς επικάλυψη τιµών, την κατάσταση
εγρήγορσης από εκείνη της ελαφράς κατάστολής. Μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή
της υπερδοσολογίας των αναισθητικών παραγόντων, χωρίς να αυξάνει την πιθανότητα

Μι άλλη ιδέα είναι η παρακολούθηση των
δεικτών της εντροπίας RE και SE, που
χρησιµοποιεί µη ανακοινώσιµο αλγόριθµο
επεξεργασίας του ΗΕΓ. Και αυτοί οι δείκτες
έχουν τιµές 0 έως 100 και µειώνονται
σηµαντικά µε την απώλεια της συνείδησης
µετά από εισαγωγή στην αναισθησία µε
προποφόλη. Οι τιµές που αντιστοιχούν σε
ικανοποιητικό βάθος αναισθησίας είναι
σηµαντικά διαφορετικές από εκείνες σε
ξύπνιους ασθενείς, η παρουσία όµως Ν2Ο σε
πυκνότητα µέχρι 75% µειώνει την ευαισθησία
των δεικτών [124].
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