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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΘΟΔΟΣ

• Το delirium -διαταραχή επιπέδου συνείδησης και προσοχής, ταχείας ανάπτυξης και 
κυμαινόμενης πορείας- αποτελεί συχνότατη επιπλοκή της σοβαρής σωματικής 
νοσηρότητας με ποσοστά που προσεγγίζουν το 84%, αναλόγως της πάθησης (λ.χ. 
χειρουργεία ορθοπαιδικά, καρδιάς, κοιλίας), του πλαισίου (λ.χ. ΜΕΘ), της ηλικίας 
(ηλικιωμένοι) και της μεθοδολογίας διάγνωσης

• Σχετίζεται με χειρότερες εκβάσεις και εμμένουσα γνωστική δυσλειτουργία

• 30-40% των μετεγχειρητικών delirium θεωρείται πως μπορεί να προληφθεί. 
Στην προσπάθεια αυτή τα αντιψυχωτικά (ΑΨ) γνωρίζουν ευρεία χρήση, με 
αμφιλεγόμενη όμως αποτελεσματικότητα 

Συνοψίσαμε συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις της τελευταίας 5ετιας 
(PubMed)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Τα περισσότερα δεδομένα διαθέτει η αλοπεριδόλη
• Στην πλειοψηφία των μελετών η χορήγησή της δεν φαίνεται να υπερείχε ουσιαστικά της εικονικής θεραπείας 

στην πρόληψη του delirium [RR=0,90 95%CI=0,69-1,71]
• Δεν φαίνεται να ελαττώνει επίσης τη διάρκειά του, τη διάρκεια του μηχανικού αερισμού, την παραμονή σε ΜΕΘ, 

τις ημέρες νοσηλείας ή τη θνητότητα
• Οι χαμηλές δόσεις (έως 1,5mg/H) θεωρούνται λιγότερο αποτελεσματικές από τις υψηλότερες (>=5mg/H)
• Ρισπεριδόνη (1mg στην αφύπνιση από το χειρουργείο ή 0,5mg ανά 12ωρο μετά το χειρουργείο) και ολανζαπίνη

(5mg πριν και μετά το χειρουργείο) καταγράφουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην πρόληψη, όμως όχι στις 
έτερες παραμέτρους [RR=0,42 95%CI=0,19-0,62 και RR=0,44 95%CI=0,30-0,65 αντίστοιχα]

• Τα ΑΨ σχετίζονται με σπάνιες καρδιολογικές (λ.χ. αρρυθμίες) ή νευρολογικές (λ.χ. εξωπυραμιδικές) 
παρενέργειες ένεκα βραχείας χορήγησης και χαμηλών δόσεων

• Ο μικρός αριθμός μελετών, η ετερογένεια του τύπου των χειρουργικών επεμβάσεων, των δόσεων και μεθόδων 
χορήγησης των ΑΨ, καθώς και η ταυτόχρονη χρήση υπναγωγών--μη φαρμακευτικών μεθόδων πρόληψης (λ.χ. 
υγιεινή ύπνου, πρόωρη κινητοποίηση) δυσχεραίνουν ωστόσο την αποσαφήνιση του ρόλου τους

Ολανζαπίνη
Ρισπεριδόνη

Αλοπεριδόλη



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Τα προσώρας δεδομένα δεν «ενθαρρύνουν» την προφυλα-
κτική χορήγηση ΑΨ για την πρόληψη του μετεγχειρητικού 
delirium

• Η αλοπεριδόλη δεν δείχνει να διαφοροποιείται ουσιωδώς από 
την εικονική θεραπεία

• Για τις ρισπεριδόνη και ολανζαπίνη τα, καίτοι ενθαρρυντικά, 
προκαταρκτικά στοιχεία βασίζονται σε ελάχιστες μελέτες και 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης
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Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων


