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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η προστασία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων,
πραγματοποιείται με την χρήση καρδιοπληγικών διαλυμάτων. Ένα από αυτά, η κουστοδόλη (Custodiol),
έχει αρχίσει να αυξάνει την δημοφηλία της. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να μελετήσει
την επίδραση και την αποτελεσματικότητα του καρδιοπληγικού διαλύματος Custodiol στην προστασία του
μυοκαρδίου στις παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Μεθοδολογία: Το θέμα καλύπτεται μέσα από την
ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα δεδομένα εντοπίστηκαν στις βάσεις δεδομένων PubMed και
Scopus. Γενικό Μέρος: Εντοπίστηκαν ένα μεγάλο σύνολο ερευνών, που μελετούν την επίδραση και την
αποτελεσματικοτητα του καρδιοπληγικού διαλύματος Custodiol στις παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις.
Συμπεράσματα: Το Custodiol είναι ένα αποτελεσματικό και ασφαλές καρδιοπληγικό διάλυμα, που έχει την
δυνατότητα να παρέχει προστασία στο μυοκάρδιο για περίοδο εως 2 ωρών, έχοντας παρόμοια επίδραση
τόσο με της κρυσταλλοειδούς καρδιοπληγίας όσο και με τις θερμής αιματικής καρδιοοπληγίας. Ωστόσο στην
παιδοκαρδιοχειρουργική η θερμή αιματική καρδιοπληγία φαίνεται να παρέχει μεγαλύτερα επίπεδα
προστασίας σε σύγκριση με το Custodiol. Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την επιβεβαίωση και
επέκταση των παραπάνω ευρημάτων, σε καλά σχεδιασμένες και μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες.
Λέξεις ευρετηρίου: καρδιοπληγικό διάλυμα, παιδοκαρδιοχειρουργική, προστασία μυοκαρδίου, χορήγηση
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Η διεγχειρητική προστασία του μυοκαρδίου
που επιτυγχάνεται με την χορήγηση
καρδιοπληγίας είναι μία από τις κρίσιμες
πτυχές που καθορίζουν την επιτυχία των
σύγχρονων καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Η καρδιοπληγία ορίζεται ως η επιλεκτική,
ταχεία και αναστρέψιμη παράλυση της
καρδιάς
κατά
τη
διάρκεια
της
καρδιοχειρουργικής επέμβασης. Μετά την
εσκεμμένη έναρξη της ισχαιμίας λαμβάνουν
χώρα, ένα σύνολο βιοχημικών αντιδράσεων.
Λόγω
της
μειωμένης
διαθεσιμότητας
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οξυγόνου μπορεί να παρατηρηθεί συστολική
αποτυχία του μυοκαρδίου που οδηγεί σε
διέγερση του αναερόβιου μεταβολισμού. Η
συσσώρευση
τριφωσφορικής
αδενοσίνης
(ATP) και η συσσώρευση γαλακτικού
οδηγούν τελικά σε μυοκαρδιακή οξέωση και
προκαλούν διόγκωση των κυττάρων και μη
αναστρέψιμη δομική βλάβη. Προκειμένου να
εξουδετερωθούν αυτές οι διαδικασίες, έχουν
δημιουργηθεί
διάφορα
καρδιοπληγικά
διαλύματα, τα οποία στο σύνολο τους
επιδιώκουν να επιτύχουν μια αναστρέψιμη
ηλεκτρομηχανική καρδιακή παύση και
ταυτόχρονα να προστατεύσουν την καρδιά
κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης
[1,2].
Η καρδιοπροστασία κατά τη διάρκεια της
επαγόμενης ισχαιμίας συνεπάγεται την
εφαρμογή καρδιοπληγικού διαλύματος για
την
πρόκληση
ταχείας
παύσης
του
μυοκαρδίου και την επαγωγή μιας χαλαρής
διαστολικής κατάστασης που επιτρέπει στον
χειρουργό να εργαστεί σε μια μη παλλόμενη
καρδιά. Τα καρδιοπληγικά διαλύματα
παρέχουν προστασία στο μυοκάρδιο, βάσει
συνδυασμού τριών αλληλεπικαλυπτόμενων
μηχανισμών, οι οποίοι είναι η επαγωγή
χημικής καρδιακής παύσης, η υποθερμία του
μυοκαρδίου και η πρόσθετη προστασία που
παρέχεται από μέτρα όπως η προσθήκη
ρυθμιστικών οξέων βάσης, ενεργειακών
υποστρωμάτων ή οξυγονωμένου αίματος
στην έγχυση της καρδιοπληγίας [3].
Η καρδιοπληγία είναι στην ουσία η
παράλυση της καρδιάς. Η καρδιά μπορεί να
παύσει, είτε σε συστολή, είτε σε διαστολή,
ωστόσο η κατάσταση κατά την οποία
υπάρχουν
χαμηλότερες
ενεργειακά

απαιτήσεις, είναι η διαστολή και ως εκ
τούτου, η παύση της κατά την διαστολή είναι
η προτιμώμενη κατάσταση παύσης στην
κλινική πρακτική. Όλα τα κύτταρα έχουν ένα
ηλεκτρικό φορτίο ή μια διαφορά δυναμικού
στις μεμβράνες τους. Στο πλαίσιο αυτό, η
δράση των καρδιοπληγικών διαλυμάτων
μεταβάλλει το ηλεκτρικό φορτίο κατά μήκος
της κυτταρικής μεμβράνης των μυοκυττάρων,
με στόχο την καταστολή της ηλεκτρικής
δραστηριότητας και κατά συνέπεια της
μηχανικής
συστολής.
Το
δυναμικό
ισορροπίας της κυτταρικής μεμβράνης των
μυοκυττάρων σε ηρεμία είναι σταθερό και
σχετικά αρνητικό, περίπου - 90 mV [4].
Η κυτταρική μεμβράνη των μυοκυττάρων
είναι συνήθως περισσότερο διαπερατή από τα
Κ+ και σχετικά αδιαπέραστη από άλλα ιόντα.
Η μετακίνηση άλλων ιόντων διαμέσου της
μεμβράνης καθορίζεται κυρίως από τασεοεξαρτώμενα κανάλια ιόντων, τα οποία
ανοίγουν ή κλείνουν σε συγκεκριμένα
δυναμικά μεμβράνης. Το δυναμικό της
μεμβράνης
σε
κατάσταση
ηρεμίας,
κυριαρχείται ως εκ τούτου από το δυναμικό
ισορροπίας των Κ+ διαμέσου της κυτταρικής
μεμβράνης. Το δυναμικό ισορροπίας για
οποιοδήποτε ιόν μπορεί να υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας την εξίσωση Nernst, η
οποία στην απλοποιημένη εκδοχής, έχει ως
εξής [5]:
EmK = 61:5 log10 (Co=Ci)
όπου το EmK είναι το δυναμικό ισορροπίας
καλίου (Κ+) σε mV, το Co είναι η εξωκυττάρια
συγκέντρωση του Κ+
και το Ci είναι η
ενδοκυττάρια
συγκέντρωση
του
Κ+.
Δεδομένου ότι η κανονική τιμή του Co/Ci για
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το Κ+ είναι 4/140, το δυναμικό ισορροπίας Κ+
υπολογίζεται σε -94mV. Εάν η εξωκυττάρια
συγκέντρωση του Κ+ ανέρχεται σε 20 mmol/l,
η τιμή του Co/Ci αλλάζει σε 20/140, και το
δυναμικό ισορροπίας αλλάζει επίσης σε 52mV. Κατά αυτό τον τρόπο φαίνεται πως η
μεταβολή του εξωκυττάριου περιβάλλοντος
επηρεάζει το δυναμικό ισορροπίας των
καρδιακών μυοκυττάρων. Κανονικά, καθώς
το δυναμικό δράσης ενός καρδιακού
μυοκυττάρου
διαδίδεται
μέσω
του
συστήματος αγωγιμότητας της καρδιάς, η
μεμβράνη των μυοκυττάρων γίνεται λιγότερο
αρνητική, περίπου στα -70 mV. Όταν
επιτυγχάνεται αυτή η τιμή, ενεργοποιείται το
άνοιγμα των καναλιών των γρήγορων
ρευμάτων νατρίου (Na+), επιτρέποντας στο
Na+ να εισχωρήσει στο μυοκύτταρο και να
αυξήσει το δυναμικό της μεμβράνης πολύ
γρήγορα, αποπολώνοντας στην ουσία το
κύτταρο σε περίπου +20 mV. Μόλις το
δυναμικό της μεμβράνης γίνει θετικό, αυτά τα
κανάλια Na+ κλείνουν και τα τασεοεξαρτώμενα
κανάλια
Κ+
ανοίγουν,
επιτρέποντας στο Κ+ να εξέλθει του κυττάρου,
μειώνοντας έτσι το δυναμικό της μεμβράνης
σε + 5mV. Αυτή είναι η στιγμή κατά την
οποία
τα
τασεο-εξαρτώμενα
κανάλια
ασβεστίου (Ca2+)
ανοίγουν και τα Ca2+
εισέρχονται στο μυοκύτταρο. Η εισροή
ασβεστίου στο κύτταρο έχει ως αποτέλεσμα
την συστολή, η οποία συμπίπτει με την
κοιλιακή συστολή. Τα κανάλια Ca2+
παραμένουν ανοικτά μόνο προσωρινά και
μόλις κλείσουν, το δυναμικό της μεμβράνης
επιστρέφει περίπου στα -90mV, καθώς τα Κ+
εξακολουθούν να μπορούν να εξέλθουν του
κυττάρου μέσω των τασεο-εξαρτώμενων
καναλιών Κ+ και η κυτταρική μεμβράνη

επαναπολώνεται. Το ενδοκυτταρικό ασβέστιο
καθαρίζεται και το κύτταρο διαστέλλεται και
πάλι [5, 6].
Τα εξωκυττάρια διαλύματα καρδιοπληγίας με
υψηλό Κ+ (20 mmol/l) μετατοπίζουν το αίμα
που περιβάλλει τα μυοκύτταρα και το
δυναμικό
της
κυτταρικής
μεμβράνης
αυξάνεται και αποπολώνεται πιο εύκολα. Η
αποπόλωση προκαλεί τα τασεο-εξαρτώμενα
κανάλια ασβεστίου Ca2+ να ανοίξουν και η
παροδική εισροή ασβεστίου μέσω αυτών των
καναλιών έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή,
πριν κλείσουν και το ασβέστιο εγκλωβιστεί
ξανά στο σαρκοπλασματικό δίκτυο, και το
κύτταρο χαλαρώνει (διιαστολή). Ωστόσο, η
υψηλή εξωκυττάρια συγκέντρωση καλίου της
καρδιοπληγίας εμποδίζει την επαναπόλωση,
έτσι ώστε το κύτταρο να παραμένει
αποπολωμένο. Όταν το δυναμικό σε
κατάσταση ηρεμίας προσεγγίζει τα -50 mV, τα
κανάλια
Na+
απενεργοποιούνται,
με
αποτέλεσμα την διαστολική παύση της
καρδιακής δραστηριότητας [5].

ΕΙΔΗ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑΣ
Η καρδιοπληγική παύση παραμένει σήμερα
το χρυσό πρότυπο καρδιοπροστασίας στις
καρδιοχειρουργικές
επεμβάσεις
και
περιλαμβάνει τη χρήση υπερκαλιαιμικού
εξωκυτταρικού
διαλύματος,
είτε
κρυσταλλικού, είτε με βάση το αίμα. Υπό αυτή
την έννοια, υπάρχουν δύο βασικά είδη
καρδιοπληγίας,
τα
οποία
είναι
η
κρυσταλοειδής και η αιματική καρδιοπληγία.
Τα κρυσταλλοειδή διαλύματα καρδιοπληγίας
μπορούν περαιτέρω να ταξινομηθούν με
βάση τη σύνθεση και την ομοιότητά τους με
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STh1

BSTh1

HTK

K+ (mmol/l)

20

20

10

Na+ (mmol/l)

144

142

15

Mg2+ (mmol/l)

16

16

4

Ca2+ (mmol/l)

2,2

1,7

0.015

30-40

0

HCO3−(mmol/l)
Ιστιδίνη (mmol/l)

0

0

198

Τρυπτοφάνη (mmol/l)

0

0

2

Προκαΐνη (mmol/l)

1

1

0

pH

5.5–7.0

7.4

7.02-7.20

Αιματοκρίτης (%)

0

10-20

0

Οσμωτικότητα (mOsm/kgH2O) 300-320

310-330

310

Μαννιτόλη (mmol/l)

0

30

0

Πίνακας 1. Χημική σύνθεση εξωκυττάριου διαλύματος καρδιοπληγίας (STh1), ενδοκυττάριου διαλύματος
καρδιοπληγίας (HTK) και διαλύματος αιματικής καρδιοπληγίας (BSTh1).

το φυσιολογικό ενδοκυττάριο ή εξωκυττάριο
περιβάλλον,
στα
τυπικά
εξωκυττάρια
διαλύματα καρδιοπληγίας (όπως είναι το St
Thomas, STh1) και στα ενδοκυττάρια
διαλύματα καρδιοπληγίας (όπως είναι το
Custodiol, HTK) [3, 4]. Η σύνθεση των
παραπάνω διαλυμάτων παρουσιάζεται στον
Πίνακα 1.
Με βάση την θερμοκρασία χορήγησης,
γίνεται διάκριση ανάμεσα στην θερμή και την
ψυχρή
καρδιοπληγία.
Η
ψυχρή
καρδιοπληγία
μπορεί
να
είναι
είτε
κρυσταλλοειδής,
είτε
αιματική.
Τα
κρυσταλλοειδή διαλύματα καρδιοπληγίας
έχουν υψηλή συγκέντρωση καλίου με

μεταβλητές
συγκεντρώσεις
νατρίου,
ασβεστίου και ρυθμιστικού διαλύματος που
τα καθιστούν οσμωτικά ισορροπημένα [7].
Η
αιματική
ψυχρή
καρδιοπληγία
χρησιμοποιείται ευρέως καθώς μπορεί να
παρέχει οξυγόνο στα μυοκύτταρα παράλληλα
με τις καλές οσμωτικές της ιδιότητες.
Παρασκευάζεται συνδυάζοντας το αυτόλογο
αίμα που λαμβάνεται από το εξωσωματικό
κύκλωμα, ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε
καρδιοπνευμονική
παράκαμψη,
με
κρυσταλλοειδές διάλυμα σε διαφορετικές
συγκεντρώσεις που περιέχουν ρυθμιστικά
διαλύματα και κάλιο. Για την παύση της
καρδιάς
χρησιμοποιείται
υψηλή
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συγκέντρωση καλίου (> 30 mEq/l). Τα
δυνητικά πρόσθετα περιλαμβάνουν, για
παράδειγμα,
την
κιτρική
φωσφορική
δεξτρόζη (CPD), το τρις- (υδροξυμεθυλ)αμινομεθάνιο (ΤΗΑΜ) ή όξινο ανθρακικό. Η
συνηθέστερη
αναλογία
αίματος
και
κρυσταλλοειδούς διαλύματος είναι 4:1 ή 8:1
και η θερμοκρασία παράδοσης είναι 4-12 °C.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αδιάλυτη
καρδιοπληγία αίματος [8].
Από την άλλη, η ψυχρή κρυσταλλοειδής
καρδιοπληγία που σχετίζεται με ήπια έως
μέτρια υποθερμία, έχει το πλεονέκτημα ότι
μειώνει την κατανάλωση οξυγόνου και
προσφέρει κάποιο βαθμό προστασίας κατά τη
διάρκεια περιόδων χαμηλής ροής ή χαμηλής
πίεσης αιμάτωσης [7]. Αναλυτικότερα, η
ψυχρή
κρυσταλλοειδής
καρδιοπληγία
προστατεύει το μυοκάρδιο από υποθερμία και
ηλεκτρομηχανική ανακοπή, όπου και στις δύο
αυτές συνθήκες μειώνονται οι μεταβολικές
απαιτήσεις του μυοκαρδίου και συνεπώς
παρατείνεται η ανοχή του στην ισχαιμία. Με
βάση τον φαρμακολογικό τρόπο δράσης,
όπως αναφέρθηκε και παραπάνω υπάρχουν
δύο
τύποι
ψυχρών
κρυσταλλοειδών
καρδιοπληγικών
διαλυμάτων:
τα
ενδοκυττάρια και τα εξωκυττάρια. Τα
ενδοκυττάρια κρυσταλλοειδή διαλύματα δεν
περιέχουν ή έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις
νατρίου και ασβεστίου, ενώ τα εξωκυττάρια
διαλύματα
περιέχουν
υψηλότερες
συγκεντρώσεις νατρίου, ασβεστίου και
μαγνησίου. Και οι δύο τύποι περιέχουν κάλιο
μεταξύ 10 - 20 mmol/l και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
πρόσθετα
οσμωτικές
δραστικές ουσίες όπως η μαννιτόλη και τα
τοπικά αναισθητικά όπως λιδοκαΐνη και

προκαϊνη, καθώς και ρυθμιστικά διαλύματα
όπως διττανθρακικό και αμινοξέα [9].
Η θερμή καρδιοπληγία αίματος έχει προταθεί
ως μια ασφαλής και αξιόπιστη τεχνική για
την προστασία του μυοκαρδίου, που
βασίζεται στην ιδέα ότι το αίμα, σε αντίθεση
με τα κρυσταλλοειδή διαλύματα, μπορεί να
βελτιώσει τις μετεγχειρητικές καρδιακές
εκβάσεις, επειδή προσεγγίζει περισσότερο την
κανονική φυσιολογία της καρδιάς, δηλαδή
μεταφέρει οξυγόνο στο μυοκάρδιο ή
εξασφαλίζει μικρότερη αιμοαραίωση [7]. Η
θερμή καρδιοπληγία αίματος συνήθως
παρέχεται επιπρόσθετα σε μια άλλη
καρδιοπροστατευτική μέθοδο, με σκοπό την
ενίσχυση της αποκατάστασης του μυοκαρδίου
[8]. Γενικά η χορήγηση της θερμής
καρδιοπληγίας βασίζεται στην ιδέα ότι η
συνειδητή
μεταβολική
λειτουργία
του
μυοκαρδίου βελτιώνεται, εφόσον η καρδιά
διατηρηθεί σε θερμοκρασία 37 °C καθ 'όλη τη
διάρκεια της περιόδου του αποκλεισμού της
αορτής. Η θερμή καρδιοπληγία αίματος
μπορεί να ρυθμίσει την ενεργοποίηση των
ενζύμων του μυοκαρδίου και να βελτιώσει
την μετεγχειρητική κοιλιακή λειτουργία [4]

ΧΟΡΗΓΗΣΗ CUSTODIOL
Το βασικό πλεονέκτημα του Custodiol έναντι
των διαλυμάτων που μοιάζουν με το
εξωκυττάριο περιβάλλον, είναι ότι μπορεί να
χορηγηθεί σε μια μόνο δόση, παρέχοντας
αποτελεσματική προστασία για περίοδο από
1.5 μέχρι 2 ώρες. Αυτό σημαίνει, ότι ο
χειρούργος μπορεί να επικεντρωθεί εξ
ολοκλήρου στη χειρουργική επέμβαση, χωρίς
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να απαιτείται διακοπή της για την συνεχή
χορήγηση καρδιοπληγίας [5].

ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΑ CUSTODIOL
ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η καρδιοπληγία Custodiol χορηγείται τόσο
απευθείας, όσο και μέσω καθετήρα μέσω του
στεφανιαίου κόλπου, σε θερμοκρασία 4-8 °C.
Χορηγούνται 20-25 mL διαλύματος ανά kg
σωματικού βάρους. Κατά τη διάρκεια της
απευθείας έγχυσης, η πίεση στη αορτική ρίζα,
διατηρείται στα 100-110 mmHg μέχρι την
καρδιακή παύση και στη συνέχεια στα 40-50
mmHg [8]. Σε παιδιά και εφήβους η πίεση στη
αορτική ρίζα, διατηρείται στα 80-90 mmHg
μέχρι την καρδιακή παύση και στη συνέχεια
στα 40-50 mmHg [9]. Κατά τη διάρκεια της
έγχυσης μέσω καθετήρα, η πίεση στον
στεφανιαίο κόλπο διατηρείται στα 20-25
mmHg. Σε ασθενείς με στεφανιαία στένωση,
απαιτείται υψηλότερη πίεση διάχυσης
(περίπου 50 mmHg) για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα [10].

Η
κρυσταλλοειδής
καρδιοπληγία
χρησιμοποιείται επίσης ευρέως και ως
μέθοδος προστασίας του μυοκαρδίου στην
παιδοκαρδιοχειρουργική. Στο πλαίσιο αυτό,
το Custodiol, έχει χρησιμοποιηθεί στα παιδιά
ως εναλλακτικό διάλυμα καρδιοπληγίας με το
πιθανό πλεονέκτημα της χορήγησης μιας
δόσης με ισοδύναμη προστασία του
μυοκαρδίου,
για
σύνθετες
καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Σε αντίθεση με τα
αποτελέσματα
στους
ενηλίκες,
η
καρδιοπληγία Custodiol σε παιδιατρικούς
ασθενείς φαίνεται να παρέχει ένα κατώτερο
επίπεδο μυοκαρδιακής προστασίας, σε
σύγκριση με την θερμή καρδιοπληγία, όπως
έχει δειχθεί σε πρόσφατες έρευνες, ωστόσο
σχετικά με την σύγκριση του με την ψυχρή
συνεχούς
ροής
καρδιοπληγία
τα
αποτελέσματα των ερευνών καταλήγουν σε
συγκρουόμενα αποτελέσματα.

Ο χρόνος έγχυσης στους ενήλικες και στα
παιδιά (έφηβοι) πρέπει να είναι τουλάχιστον
6-8 λεπτά, για την επίτευξη ισορροπίας της
συγκέντρωσης του διαλύματος και της
θερμοκρασίας στην περιοχή του μυοκαρδίου.
Η αποσυμπίεση της αριστερής κοιλίας πρέπει
να πραγματοποιείται κατά την έναρξη της
καρδιοπληγίας [11].
Ανάλογα
με
τον
χρόνο
της
καρδιοχειρουργικής
επέμβασης,
εφόσον
αυτός ξεπεράσει τα 180 λεπτά ή περισσότερο,
χορηγείται μια δεύτερη δόση καρδιοπληγίας
στον ασθενή, χρησιμοποιώντας την ίδια
μέθοδο χορήγησης με την πρώτη δόση. Όταν
εμφανίζεται υπονατριαιμία, διορθώνεται με
χορήγηση διαλύματος χλωριούχου νατρίου (3
mEq/mL) [10].

ΣΤΗΝ

Σε μια αναδρομική μελέτη των Bojan et al.,
[11], συγκρίθηκε η επίδραση του Custodiol (30
ασθενείς) έναντι της θερμής αιματικής
καρδιοπληγίας (188 ασθενείς) σε ένα σύνολο
218 νεογνών που είχαν υποβληθεί σε
επέμβαση αντιμετάθεσης των μεγάλων
αγγείων, βρέθηκε ότι η στεφανιαία ανατομία
υψηλού κινδύνου (μία μόνο δεξιά στεφανιαία
αρτηρία που οδηγεί στην αριστερή,
ενδομυϊκή
πορεία)
συσχετίστηκε
με
υψηλότερες συγκεντρώσεις τροπονίνης και
υψηλότερο ποσοστό θνητότητας στις 30
ημέρες μετεγχειρητικά και ήταν πιο
διαδεδομένη στην ομάδα των νεογνών που
έλαβε την καρδιοπληγία Custodiol, σε
σύγκριση με την ομάδα της θερμής αιματικής
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καρδιοπληγίας.
Μετεγχειρητικά,
οι
συγκεντρώσεις τροπονίνης ήταν υψηλότερες
στην ομάδα Custodiol τόσο πριν, όσο και
μετά από την αντιστοίχιση στην στεφανιαία
ανατομία. Το ποσοστό θνητότητας 30 ημερών
ήταν υψηλότερο στην ομάδα του Custodiol
(10% έναντι 1,1% στην ομάδα της θερμής
αιματικής καρδιοπληγίας), ωστόσο η χρήση
του Custodiol δεν συσχετίστηκε με αυτό το
αποτέλεσμα. Παρ’ όλα αυτά, η απελευθέρωση
μεγαλύτερων επιπέδων τροπονίνης, που
καταγράφηκαν στην ομάδα των νεογνών που
έλαβαν καρδιοπληγία Custodiol, υποδηλώνει
μικρότερα
επίπεδα
μυοκαρδιακής
προστασίας, σε σύγκριση με την θερμή
αιματική καρδιοπληγία.
Τα παραπάνω αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από μια πιο πρόσφατη αναδρομική
μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους
Qulisy et al., [12], στην οποία συγκρίθηκε η
επίδραση του Custodiol έναντι ψυχρής
αιματικής καρδιοπληγίας, σε ένα σύνολο 154
παιδιών
που
υπεβλήθησαν
σε
καρδιοχειρουργική επέμβαση, στο σύνδρομο
χαμηλής καρδιακής παροχής, στην οξεία
νεφρική βλάβη και την σοβαρή αρρυθμία.
Βρέθηκε ότι η καρδιοπληγία Custodiol ήταν
ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας
αρνητικών εκβάσεων (υψηλότερη συχνότητα
εμφάνισης συνδρόμου χαμηλής καρδιακής
παροχής και υψηλότεροι χρόνοι μηχανικού
αερισμού) και έτσι συνδέθηκε με λιγότερο
βέλτιστη προστασία του μυοκαρδίου σε
σύγκριση
με
την
ψυχρή
αιματική
καρδιοπληγία,
σε
αντίθεση
με
τα
αποτελέσματα στις επεμβάσεις ενηλίκων, που
έχουν
δείξει
παρόμοια
επίπεδα
αποτελεσματικότητας
μεταξύ
των
δύο
μεθόδων καρδιοπληγίας.

Ωστόσο, σε δύο μελέτες έχει δειχθεί ότι το
Custodiol μπορεί να παρέχει υψηλότερα
επίπεδα προστασίας του μυοκαρδίου, σε
σύγκριση με το καρδιοπληγικό διάλυμα St
Thomas ή παρόμοια επίπεδα προστασίας με
το καρδιοπληγικό διάλυμα St Thomas αλλά
και με την ψυχρή αιματική καρδιοπληγία.
Συγκεκριμένα σε μια αναδρομική μελέτη που
έγινε από τους Li et al., [13] σε 101
παιδιατρικούς
ασθενείς
με
σοβαρή
πνευμονική υπέρταση που σχετίζεται με
σύνθετη συγγενή καρδιακή νόσο, και οι
οποίοι
υποβλήθηκαν
σε
επέμβαση
αντιμετάθεσης
των
μεγάλων
αγγείων,
χορηγήθηκε είτε Custodiol (75 ασθενείς), είτε
το καρδιοπληγικό διάλυμα St Τhomas (26
ασθενείς). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η
διάρκεια
της
καρδιοπνευμονικής
παράκαμψης δεν διέφερε μεταξύ των δύο
ομάδων, ωστόσο η θνητότητα, η νοσηρότητα,
η παραμονή στη ΜΕΘ, ο μετεγχειρητικός
χρόνος νοσηλείας και ο αριθμός των
μεταγγίσεων στην ομάδα του Custodiol ήταν
όλα σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με
την ομάδα που έλαβε St Τhomas. Η
περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων
έδειξε ότι το Custodiol ήταν ένας στατιστικά
σημαντικός
ανεξάρτητος
προγνωστικός
δείκτης της μειωμένης πρόωρης θνητότητας
και νοσηρότητας και ως εκ τούτου θεωρήθηκε
μια πιο αποτελεσματική και ασφαλής
εναλλακτική λύση καρδιοπροστασίας, σε
σύγκριση με το καρδιοπληγικό διάλυμα St.
Thomas.
Στην δεύτερη μελέτη των Hamed et al., [14],
διερευνήθηκε η επίδραση του Custodiol, του
St Thomas και της ψυχρής καρδιοπληγίας σε
ένα σύνολο 60 παιδιών, τα οποία
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υποβλήθηκαν
σε
επιλεκτική
καρδιοχειρουργική
επέμβαση
για
συγγενείς
καρδιακές βλάβες με καρδιοπνευμονική
παράκαμψη. Τα παιδιά τυχαιοποιήθηκαν σε
τρεις ομάδες, με βάση κάθε ένα από τα
παραπάνω καρδιοπληγικά διαλύματα. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι τα επίπεδα της
τροπονίνης δεν ήταν στατιστικά σημαντικά
διαφορετικά μεταξύ των ομάδων μελέτης, με
την εξαίρεση ότι στις μετρήσεις που έγιναν
στις πρώτες 24 ώρες, τα υψηλότερα επίπεδα
καταγράφηκαν στην ομάδα των ασθενών που
είχαν λάβει ψυχρή αιματική καρδιοπληγία
και τα χαμηλότερα στην ομάδα που είχε λάβει
καρδιοπληγία St Thomas. Τα επίπεδα της CKMB επίσης δεν ήταν στατιστικά σημαντικά
διαφορετικά μεταξύ των ομάδων, εκτός από
εκείνα που καταγράφηκαν μετά από 12 ώρες,
όπου ήταν υψηλότερα στην ομάδα της
καρδιοπληγίας St Thomas και χαμηλότερα
στην
ομάδα
της
ψυχρής
αιματικής
καρδιοπληγίας. Οι ερευνητές κατέληξαν έτσι
στο συμπέρασμα ότι η καρδιοπληγία
Custodiol παρέχει το ίδιο επίπεδο προστασίας
με τα άλλα δύο διαλύματα.
Από την άλλη, η καρδιοπληγία Del Nido,
βρέθηκε να προσφέρει μεγαλύτερα επίπεδα
προστασίας σε σύγκριση με την καρδιοπληγία
Custodiol, σε μια έρευνα που έγινε σε 100
παιδιατρικούς ασθενείς από τους Talwar et al.,
[15], οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση
επιδιόρθωσης της Τετραλογίας Fallot. Η
καρδιοπληγία Del Nido συσχετίστηκε με
καλύτερα επίπεδα διατήρησης του καρδιακού
δείκτη, μικρότερη διάρκεια μηχανικού
αερισμού, μικρότερο χρόνο παραμονής στην
ΜΕΘ και στο νοσοκομείο, χαμηλότερες
ινότροπες βαθμολογίες και απελευθέρωση
μικρότερων επιπέδων τροπονίνης-Ι .

Πρόσφατα, ερευνητές έχουν τονίσει ότι η
καρδιοπροστασία
μαζί
με
άλλους
παράγοντες, όπως η παρατεταμένη διάρκεια
της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, η
επείγουσα καρδιοχειρουργική επέμβαση και
οι σύνθετες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
(π.χ.
στεφανιαία
νόσος),
μπορεί
να
επηρεάσουν μετεγχειρητικά την κλινική
έκβαση, οδηγώντας σε καταστάσεις όπως το
σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής και
σε επιπλοκές σε παιδιατρικούς ασθενείς με
στεφανιαία
νόσο.
Τα
κρυσταλλοειδή
καρδιοπληγικά διαλύματα έχουν σημαντικές
δυσμενείς επιπτώσεις στην μετεγχειρητική
πορεία στα παιδιά με στεφανιαία νόσο.
Αντίθετα, η αιματική καρδιοπληγία δεν έχει
αρνητικές
επιπτώσεις
σε
αυτά
τα
αποτελέσματα και η εφαρμογή της θα
μπορούσε
να
έχει
προστατευτικά
αποτελέσματα μειώνοντας τη συχνότητα
εμφάνισης
του
συνδρόμου
χαμηλής
καρδιακής παροχής και των συνακόλουθων
επιπλοκών του [16]. Γενικά, η αιματική
καρδιοπληγία
θεωρείται
ανώτερη
σε
σύγκριση με τα κρυσταλλοειδή διαλύματα για
διάρκειες ισχαιμίας, μεγαλύτερες της μίας
ώρας. Στην αιματική καρδιοπληγία, η
αιμοσφαιρίνη
χρησιμοποιείται
για
τη
μεταφορά οξυγόνου και περιέχει μεταβολικά
υποστρώματα,
προκαλώντας
έτσι
χαμηλότερηa επίπεδα αιμοδιάλυσης [17].
Παρόλο που το Custodiol έχει βρεθεί ως μια
πιο αποτελεσματική λύση καρδιοπληγίας
στους ενήλικες για την προστασία του
μυοκαρδίου, η μειωμένη αποτελεσματικότητα
του στους παιδιατρικούς ασθενείς μπορεί να
δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα στην ανώριμη καρδιά των
παιδιατρικών ασθενών και την ώριμη καρδιά
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των ενηλίκων. Στα νεογέννητα, μόνο το 30%
της μυοκαρδιακής μάζας συνιστά συνεκτικό
ιστό, ενώ το ποσοστό αυτό για τους ενήλικες
εκτιμάται σε 60%. Επιπλέον, το μυοκάρδιο
των νεογνών και των παιδιών έχει
χαμηλότερη κοιλιακή ικανότητα, αποθέματα
προφόρτωσης, οξειδωτική ικανότητα και
ισότροπο απόθεμα και λιγότερα μιτοχόνδρια.
Το σύνδρομο χαμηλής καρδιακής παροχής
ανιχνεύεται
επίσης
συχνότερα
σε
παιδιατρικούς ασθενείς [17].

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα μελέτη αποτέλεσε μια σύγχρονη
βιβλιογραφική
ανασκόπηση
για
το
καρδιοπληγικό διάλυμα Custodiol σχετικά με
την
χρησιμοποίησή
του
στις
παιδοκαρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Μία
από τις
σημαντικότερες εξελίξεις στην
καρδιοχειρουργική αποτέλεσε η ανάπτυξη
καρδιοπληγικών διαλυμάτων, κάτι το οποίο
επέτρεψε στους καρδιοχειρουργούς την
παράταση της ισχαιμικής παύσης της καρδιάς
χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία του
μυοκαρδίου.
Το
Custodiol
έχει
την
δυνατότητα
να
χρησιμοποιηθεί
ως
παράγοντας
για
την
ενίσχυση
της
μυοκαρδιακής προστασίας σε όλους τους
τομείς της καρδιοχειρουργικής. Το κυριότερο
πλεονέκτημα που έχει, είναι ότι χορηγείται
εφάπαξ, προσφέροντας προστασία του
μυοκαρδίου για 1.5 - 2 ώρες.
Η συγκέντρωση σε κάλιο του Custodiol (8-12
mmol/l) είναι αρκετή για να επάγει την
καρδιακή παύση. Συνεπώς, η συγκέντρωση
των 10 mM του χλωριούχου καλίου στο
διάλυμα Custodiol προκαλεί αποτελεσματική

παύση της καρδιάς, με την ελάχιστη βλάβη
στα κύτταρα. Η συγκέντρωση του Na+ στο
διάλυμα Custodiol είναι 15 mM, η οποία
είναι παρόμοια με εκείνη του κυττάρου. Το
Na+ παίζει σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό
του δυναμικού δράσης της καρδιάς και το
δυναμικό γρήγορης δράσης επάγει την ταχεία
αποπόλωση του μυοκαρδίου. Τα χαμηλά
επίπεδα νατρίου μπορούν να μειώσουν τις
διαφορές συγκέντρωσης Na+ διαμέσου της
μεμβράνης, όχι μόνο μέσα από την μείωση
της ανταλλαγής των Η+ και Νa+ ως
αποτέλεσμα των υψηλών επιπέδων καλίου,
αλλά και μέσω του μετριασμού της εισροής
Na+ που προκαλείται από το ηλεκτροχημικό
τμήμα του Na+. Επομένως, το δυναμικό
δράσης δεν μπορεί να αναπτυχθεί και η
καρδιά σταματάει στην φάση της διαστολής,
όπου υπάρχουν χαμηλές συγκεντρώσεις
καλίου. Αυτοί οι δύο μηχανισμοί οδηγούν σε
μείωση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης του
Na+. Καθώς λοιπόν το Custodiol έχει χαμηλά
επίπεδα Na+, μπορεί να αναστείλει την
ανταλλαγή Να+ και Ca2+, μειώνοντας την
εισροή
ασβεστίου
στο
ενδοκυττάριο
περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας
και της επαναιμάτωσης. Επιπρόσθετα η
εισροή
χαμηλότερων
επιπέδων
Na+
συνεισφέρει στην μείωση του κυτταρικού
οιδήματος κατά τη διάρκεια της ισχαιμίας.
Σε ότι αφορά την καρδιοπροστατευτική
επίδραση
του
Custodiol
στην
παιδιοκαρδιοχειρουργική, αυτή φαίνεται να
παραμένει σε χαμηλότερα επίπεδα, σε
σύγκριση
με
την
θερμή
αιματική
καρδιοπληγία, η οποία γενικά θεωρείται
ανώτερη σε σύγκριση με τα κρυσταλλοειδή
διαλύματα
για
διάρκειες
ισχαιμίας,
μεγαλύτερες της μίας ώρας. Ωστόσο, τα
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αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα σχετικά
με την επίδραση που μπορεί να έχει το
Custodiol
σε
σύγκριση
με
άλλα
κρυσταλλοειδή
διαλύματα,
οπότε
απαιτούνται περισσότερες έρευνες στον τομέα
αυτό.
Από την ανάλυση των αναδρομικών μελετών,
έχει εξαχθεί το συμπέρασμα ότι μεταξύ των
καρδιοχειρουργών
και
των
καρδιοχειρουργικών
κέντρων
ποικίλουν
οι

στρατηγικές
μυοκαρδιακής
προστασίας.
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση
αποτελούν
προηγούμενα
κλινικά
αποτελέσματα, το είδος της επέμβασης, η
εμπειρία και η αποδοχή του κάθε
καρδιοπληγικού διαλύματος από τους
χειρουργούς. Παρόλα αυτά η προτίμηση του
εκάστοτε χειρουργού αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα
επιλογής
καρδιοπληγικού
διαλύματος που θα χρησιμοποιηθεί.
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The Custodiol cardioplegic solution in pediatric cardiosurgery
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ABSTRACT
Introduction: The protection of the myocardium during heart surgeries is carried out with the use of
cardioplegic solutions. One of them, custodiol, has begun to grow in popularity. Purpose: The purpose of
this review is to study the effect and efficacy of Custodiol cardioplegic solution in protecting the
myocardium in pediatric cardiac surgery. Methodology: The topic is covered through the review of the
international literature; the data were located in the PubMed and Scopus databases. General Part: A large
body of research has been identified, which studies the effect and efficacy of Custodiol cardioplegic solution
in pediatric cardiac surgery. Conclusions: Custodiol is an effective and safe cardioplegic solution, which has
the ability to provide protection to the myocardium for a period of up to 2 hours, having a similar effect to
both crystalline cardioplegia and warm blood cardioplegia. However, in pediatric heart surgery, hot blood
cardioplegia appears to provide higher levels of protection than Custodiol. More research is needed to
confirm and extend the above findings, in well-designed and large randomized studies.
Keywords: cardioplegic solution, pediatric cardiac surgery, cardio protection, administration of Custodiol
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