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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το σφηνοϋπερώιο γάγγλιο συνδέεται μέσω συμπαθητικών νευρικών ινών με το κεντρικό νευρικό σύστημα. Θελήσαμε

να μελετήσουμε την επίδραση της διήθησης του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου στην αρτηριακή υπέρταση σε πρωτο -

διαγνωσθέντες ασθενείς με αρτηριακή υπέρταση σταδίου Ι-ΙΙ. Εφαρμόσαμε αμφοτερόπλευρη διήθηση του

σφηνοϋπερώιου γαγγλίου με lidocaine 2% σε 33 μεσήλικες υπερτασικούς ασθενείς (ομάδα μελέτης) και μια εικονική

επέμβαση (sham operation) με water for injection σε 11 μεσήλικες ασθενείς (ομάδα control). Όλοι οι ασθενείς

υποβλήθηκαν σε 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης πριν και ένα μήνα μετά τη διήθηση με σκοπό να

μελετήσουμε μεταβολές σε παραμέτρους της αρτηριακής πίεσης. Ορίσαμε ως ανταποκριτές (responders) εκείνους τους

υπερτασικούς ασθενείς οι οποίοι θα μείωναν την 24ωρη μέση συστολική πίεση ≥5 mmHg ένα μήνα μετά τη διήθηση

του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου. Τα αποτελέσματά μας περιέλαβαν στατιστικά σημαντική μείωση της μέσης συστολικής

και διαστολικής αρτηριακής πίεσης 24ωρου (-9/-7 mmHg), ημέρας (-8/-7 mmHg) και νύχτας (-7/-5 mmHg), της

συστολικής πίεσης προ-αφύπνισης (-6 mmHg), της συστολικής πίεσης αφύπνισης (-5 mmHg) και του συστολικού και

διαστολικού υπερτασικού φορτίου της ημέρας (-24/-21%) στους ανταποκριτές. Αντίθετα, δεν εμφανίσθηκε μεταβολή

ως προς τις μελετώμενες παραμέτρους της 24ωρης ΑΒΡΜ στην ομάδα ελέγχου. Η διήθηση του σφηνοϋπερώιου

γαγγλίου μπορεί να αποτελέσει μία αποτελεσματική, πολλά υποσχόμενη, ημι-επεμβατική, ασφαλή και εύκολη στην

εφαρμογή μέθοδο αντιμετώπισης της πρωτοδιαγνωσθείσας ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρτασης σε μεσήλικες ασθενείς,

προφανώς μέσω νευροτροποίησης του συμπαθητικού νευρικού συστήματος αλλά και ως δοκιμασία επιλογής των

ασθενών που είναι κατάλληλοι στη συνέχεια για συμπαθητική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών.

Λέξεις-κλειδιά: αρτηριακή υπέρταση, συμπαθητικό νευρικό σύστημα, διήθηση νευρώνων, σφηνοϋπερώιο

γάγγλιο, 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης (24ωρη ΑΒΡΜ)
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O ρολοΣ Του ΣυΜπΑθΗΤικου νΕυρικου
ΣυΣΤΗΜΑΤοΣ ΣΤΗ θΕρΑπΕιΑ
ΤΗΣ ΑρΤΗριΑκΗΣ υπΕρΤΑΣΗΣ

Η αρτηριακή υπέρταση συνδέεται με αυξημένο

καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αυξημένη επίπτωση και

οι συνακόλουθες επιπλοκές της σε συνδυασμό με

περιορισμούς στις θεραπευτικές επιλογές και τα

υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης των ασθενών στη

μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή οδήγησαν στην

ανάπτυξη μεθόδων παρεμβατικής θεραπευτικής

προσέγγισης της αρτηριακής υπέρτασης1. Κατά το

πρώτο ήμισυ του 20ού αιώνα, ο χειρουργικός απο-

κλεισμός του συμπαθητικού νευρικού συστήματος

μέσω της χειρουργικής συμπαθεκτομής αποτέλεσε

μέθοδο θεραπείας της αρτηριακής υπέρτασης, η

οποία εγκαταλείφθηκε γρήγορα λόγω της εκσεση-

μασμένης ορθοστατικής υπότασης2. Εν συνεχεία

μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμε με επιτυχία τους β-

αποκλειστές, ενώ προβλέπουμε ότι στο μέλλον τε-

χνικές όπως η νεφρική απονεύρωση του συμπα-

θητικού νευρικού συστήματος αναμένεται να βρουν

εφαρμογή σε επιλεγμένες περιπτώσεις θεραπείας

της αρτηριακής υπέρτασης3. Στην ίδια θεραπευτική

λογική εντάσσεται και η διερεύνηση του αποτελέ-

σματος της αναστολής του συμπαθητικού νευρικού

συστήματος μέσω της αμφοτερόπλευρης διήθησης

του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου για την αντιμετώπιση

της αρτηριακής υπέρτασης.

ΣφΗνοΫπΕρωιο γΑγγλιο ΔιΗθΗΣΗ κΑι
ΑποκλΕιΣΜοΣ

Το σφηνοϋπερώιο γάγγλιο βρίσκεται στο βάθος της

ρινικής κοιλότητας και έχει μέγεθος 5 χιλιοστών

(Εικόνα 1). Αποτελεί σημείο διέλευσης συμπαθητι-

κών και παρασυμπαθητικών ινών και συνδέεται με

το στέλεχος και το κεντρικό νευρικό σύστημα4. Το

σφηνοϋπερώιο γάγγλιο είναι η μεγαλύτερη συλλογή

νευρώνων στο κεφάλι, εκτός του εγκεφάλου, και

καθώς αποτελεί το μοναδικό γάγγλιο το οποίο εκτί-

θεται στο περιβάλλον μέσω του ρινικού βλεννογό-

νου, διευκολύνεται η πρόσβαση και επακόλουθα ο

αποκλεισμός του με τοπική αναισθησία. Το αναλγη-

τικό αποτέλεσμα διαρκεί τυπικά περισσότερο από

τη διάρκεια της αναισθησίας προκαλώντας σε μερι-

κούς ασθενείς με επώδυνα σύνδρομα κεφαλής ανα-

κούφιση για εβδομάδες ή και μήνες λόγω πιθανο-

λογούμενης νευροτροποίησης5.

O τοπικός αποκλεισμός του σφηνοϋπερώιου γαγ-

γλίου κυρίως με λιδοκαΐνη χρησιμοποιείται ήδη επί

δεκαετίες διεθνώς από τους Αναισθησιολόγους, τους

Νευρολόγους και τους ιατρούς των Μονάδων Πόνου

ως μέθοδος αντιμετώπισης εκείνης της αθροιστικής

κεφαλαλγίας η οποία ανθίσταται στη φαρμακευτική

αγωγή, της ημικρανίας αλλά και άλλων επώδυνων

συνδρόμων του προσωπικού κρανίου6-8.

Τα αποτελέσματα από τη συμπαθητική απονεύ-

ρωση των νεφρικών αρτηριών ως προς τη θεραπευ-

τική αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης

μετέφεραν εκ νέου το ενδιαφέρον στην υπερδραστη-

ριότητα του συμπαθητικού ως μηχανισμού πρόκλη-

σης της αρτηριακής υπέρτασης και στην ανάγκη

καταστολής του9. Βάσει των θετικών αποτελεσμάτων

της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρικών αρτη-

ριών στην αρτηριακή υπέρταση και της μακροχρό-

νιας και αποτελεσματικής εμπειρίας στη διήθηση του

σφηνοϋπερώιου γαγγλίου στα επώδυνα σύνδρομα

της κεφαλής θελήσαμε να συνδυάσουμε τις δύο με-

θόδους σε ένα ερευνητικό πρωτόκολλο διερεύνησης

της καταστολής του συμπαθητικού νευρικού συστή-

ματος μέσω του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου σε ασθε-

νείς με πρωτοδιαγνωσθείσα αρτηριακή υπέρταση

χωρίς τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής.

ΜΕλΕΤΕΣ ΤΗΣ ΔιΗθΗΣΗΣ Του ΣφΗνοΫ-
πΕρωιου γΑγγλιου ΣΕ ΑΣθΕνΕιΣ ΜΕ πρω-
ΤοΔιΑγνωΣθΕιΣΑ ΑρΤΗριΑκΗ υπΕρΤΑΣΗ

Σχεδιάσαμε τo πρωτόκολλο ακολουθώντας τη με-

θοδολογία της μελέτης SIMPLICITY HTN-3 (δη-

λαδή συμπεριελάβαμε ομάδα ελέγχου και εφαρμό-

σαμε 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και

sham operation)10.

Εικόνα 1. Η θέση του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου στον πυθ-

μένα της μέσης ρινικής κόγχης.
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Η διήθηση του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου έγινε

με τη συνεργασία της Μονάδας Πόνου του νοσοκο-

μείου μας. O ασθενής τοποθετούνταν σε ύπτια θέση

με έκταση της αυχενικής μοίρας, ενώ τα ζωτικά ση-

μεία καταγράφονταν κατά τη διάρκεια της διαδικα-

σίας. Μετά τον έλεγχο της ρινικής κοιλότητας για

πολύποδες, όγκους, ξένα σώματα ή σημαντική σκο-

λίωση του διαφράγματος, ένας αποστειρωμένος

στυλεός εμποτισμένος με αναισθητικό (λιδοκαΐνη

2%) προωθείτο κατά μήκος της μέσης ρινικής κόγ-

χης μέχρι το οπίσθιο τοίχωμα του ρινοφάρυγγα (Ει-

κόνα 2). Το ίδιο συνέβαινε και στην αντίθετη ρινική

κόγχη, και οι δύο στυλεοί αφαιρούνταν μετά 20 λε-

πτά. Στους ασθενείς της ομάδας ελέγχου αντί για

λιδοκαΐνη οι στυλεοί εμβαπτίζονταν με water for in-

jection (sham operation). Oι ασθενείς δεν γνώριζαν

εάν έλαβαν αναισθητικό ή water for injection και

ελάμβαναν την οδηγία να επιστρέψουν στις συνή-

θεις δραστηριότητές τους. Όλοι υποβάλλονταν σε

24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης λίγες

ημέρες προ της διήθησης και 21-30 ημέρες μετά. Η

οδηγία ήταν να μην τροποποιήσουν οποιονδήποτε

υγιεινοδιαιτητικό παράγοντα στο μεσοδιάστημα με-

ταξύ των δύο καταγραφών. Oι μετρήσεις των δύο

ΑΒΡΜ αναλύθηκαν ώστε να προκύψουν μέσες τι-

μές για τη συστολική και διαστολική αρτηριακή

πίεση καθώς και των σφύξεων κατά τη διάρκεια

του 24ωρου, της ημέρας και της νύχτας καθώς και

των χρονικών διαστημάτων δύο ωρών πριν (pre-

awake) και μετά την αφύπνιση (early morning).

Είναι αποδεδειγμένο ότι μείωση της συστολι-

κής ≥5 mmHg μειώνει τον κίνδυνο εγκεφαλικού

κατά 14%, καρδιαγγειακής νόσου 9% και τη θνη-

σιμότητα κατά 7%11. Oρίσαμε ως ανταποκριτές

(responders) εκείνους τους υπερτασικούς ασθενείς

οι οποίοι θα μείωναν την 24ωρη μέση συστολική

πίεση ≥5 mmHg ένα μήνα μετά τη διήθηση του

σφηνοϋπερώιου γαγγλίου.

Η πρώτη μελέτη που σχεδιάσαμε απέδειξε την

αποτελεσματικότητα της διήθησης με λιδοκαΐνη

του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου στην αρτηριακή

υπέρταση12, ενώ τα αποτελέσματα της δεύτερης με-

λέτης με την παρουσία και ομάδας ελέγχου, στην

οποία έγινε χρήση ενέσιμου ύδατος (water for in-

jection) αντί για λιδοκαΐνη 2% (sham operation),

επιβεβαιώνουν ότι η διήθηση του σφηνοϋπερώιου

γαγγλίου μέσω της πιθανολογούμενης επίδρασης

στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα έχει ρόλο στην

αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης13.

Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι συνολικά

στην ομάδα μελέτης μειώθηκαν οι παράμετροι:

α. η μέση διαστολική πίεση 24ωρου (-3 mmHg), 

β. η μέση διαστολική πίεση ημέρας (-2 mmHg)

καθώς και

γ. το διαστολικό υπερτασικό φορτίο (-7%) της

ημέρας.

Αντίθετα στους responders διαπιστώσαμε (Ει-

κόνα 3) τη μείωση των:

Εικόνα 2. Η θέση του ασθενούς κατά τη διήθηση του σφη-

νοϋπερώιου γαγγλίου.
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Εικόνα 3. Μεταβολές των επιπέδων της μέσης 24ωρης συ-

στολικής (Α) και διαστολικής (Β) αρτηριακής πίεσης

μετά τη διήθηση του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου στην

ομάδα μελέτης, στους απαντητές και στην ομάδα control.
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α. μέση συστολική και διαστολική αρτηριακή

πίεση 24ωρου (-9/-7 mmHg), ημέρας (-8/-7 mmHg)

και νύχτας (-7/-5 mmHg), 

β. pre-awake συστολική πίεση (-6 mmHg)

γ. early morning συστολική πίεση (-5 mmHg)

και

δ. συστολικό και διαστολικό υπερτασικό φορτίο

της ημέρας (-24/-21%).

Δεδομένου ότι μικρότερες αλλαγές στην 24ωρη

ABPM αντικατοπτρίζουν σημαντικά μεγαλύτερες

μεταβολές στην αρτηριακή πίεση ιατρείου, γίνεται

σαφές ότι η μείωση της μέσης 24ωρης συστολικής

πίεσης κατά 9 mmHg ένα μήνα μετά τη διήθηση

του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου έχει υψηλή καρδιαγ-

γειακή σημασία14.

Το συμπαθητικό σύστημα ενεργοποιείται πε-

ρισσότερο την ημέρα και τις πρώτες πρωινές ώρες

μεσολαβώντας στην κιρκάδια διακύμανση της πίε-

σης15. Με την υπόθεση ότι η διήθηση του σφηνοϋ-

περώιου γαγγλίου μειώνει τη συμπαθητική δρα-

στηριότητα, θα περιμέναμε μείωση της συστολικής

πίεσης σε περιόδους περί την πρωινή αφύπνιση

και στη διάρκεια της ημέρας, όπως και πραγματικά

έγινε. Αντίθετα η καρδιακή συχνότητα παρέμεινε

αμετάβλητη, όπως ακριβώς και στις μελέτες SIM-

PLICITY HTN-3 και SPYRAL HTN-OFF MED9-10.

Από τη στιγμή που μόνο το 1/3 των ασθενών

ανταποκρίθηκαν στη διήθηση αναζητήσαμε ενδε-

χόμενα ιδιαίτερα δημογραφικά ή κλινικά χαρακτη-

ριστικά αυτής της ομάδας. Έτσι, μελετώντας τις

ομάδες των responders (36%) και non-responders

(64%) δεν παρατηρήσαμε διαφορές ως προς τις

παραμέτρους ηλικίας, ΒΜΙ, καπνίσματος, λιπιδαι-

μικού profile, νεφρικής λειτουργίας και δεικτών

καρδιαγγειακού κινδύνου (αορτικής σκληρίας

[PWV], πάχους ενδοθηλίου-μέσου χιτώνα καρωτί-

δων [IMT], μάζας αριστερής κοιλίας [LVMI] και

στεφανιαίας εφεδρείας [CFR]). Το μόνο αξιόλογο

εύρημα ήταν ότι οι responders είχαν υψηλότερη

συστολική πίεση τη στιγμή ένταξης στη μελέτη συ-

γκριτικά με τους non-responders. Αυτό το εύρημα

συμβαδίζει με τη θεωρία ότι η καταστολή του συ-

μπαθητικού νευρικού συστήματος, όπως και στις

μελέτες της συμπαθητικής νεφρικής απονεύρωσης

έχει επιτυχία όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα πίε-

σης πριν την παρέμβαση3. Oμοίως και η συμπαθε-

κτομή ήταν επωφελής σε νεαρούς ασθενείς με

σοβαρή υπέρταση, αλλά όχι αθηροσκλήρωση, καρ-

διακή ή νεφρική νόσο16. Επίσης το γεγονός ότι δεν

επηρεάστηκε η καρδιακή συχνότητα δείχνει ότι

δεν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ της διήθησης

του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου και του καρδιαγγει-

ακού συμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Σε αντιδιαστολή με την ομάδα μελέτης, η

ομάδα ελέγχου των ασθενών οι οποίοι έλαβαν wa-

ter for injection (control group/sham operation)

δεν εμφάνισε καμία μεταβολή ως προς τις μελετώ-

μενες παραμέτρους της 24ωρης ΑΒΡΜ. Η ομάδα

ελέγχου είχε το ρόλο της εξάλειψης κάθε πιθανό-

τητας placebo effect της μεθόδου στις παραμέτρους

της αρτηριακής πίεσης. Προτιμήθηκε το water for

injection αντί του φυσιολογικού ορού (normal

saline 0,9%) διότι το πρώτο έχει ουδέτερη δράση

στους ιστούς.

ΜΗΧΑνιΣΜοι ΜΕιωΣΗΣ Των ΕπιπΕΔων
ΤΗΣ ΑρΤΗριΑκΗΣ πιΕΣΗΣ ΜΕΣω ΤΗΣ ΔιΗ-
θΗΣΗΣ Του ΣφΗνοΫπΕρωιου γΑγγλιου

Το σφηνοϋπερώιο γάγγλιο συνδέεται με το ανώ-

τερο αυχενικό γάγγλιο της συμπαθητικής αλύσου,

το οποίο λαμβάνει νεύρωση από το διάμεσο κέρας

της φαιής ουσίας του νωτιαίου μυελού στο ύψος

των Α8-Θ1 μυελοτομίων (ciliospinal center), και

αυτή με τη σειρά της νευρώνεται από μία περιοχή

του μέσου εγκεφάλου (pretectum). Πιθανολο-

γούμε ότι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων η διή-

θηση του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου οδηγεί σε

μείωση της αρτηριακής πίεσης είναι οι κάτωθι:

1. H μείωση της μετάδοσης των νευρικών

ώσεων από το σφηνοϋπερώιο γάγγλιο προς το

ανώτερο αυχενικό γάγγλιο και εν συνεχεία προς

το κεντρικό νευρικό σύστημα.

2. Oι αυτόνομες νευρικές ώσεις, οι οποίες ξεκι-

νούν από το ανώτερο αυχενικό γάγγλιο, οδηγού-

νται τόσο με τα αγγειακά συστήματα των έσω

καρωτίδων, όσο και το σπονδυλοβασικό. Κατά συ-

νέπεια το ανώτερο αυχενικό γάγγλιο θεωρείται ότι

συμμετέχει στην αυτορρύθμιση της εγκεφαλικής

αιματικής ροής. Η καταστολή του συμπαθητικού

νευρικού συστήματος λόγω της διήθησης του σφη-

νοϋπερώιου γαγγλίου είναι δυνατόν να αυξήσει

την εγκεφαλική ροή αίματος και να πυροδοτήσει

εν συνεχεία, αντανακλαστικά, υποτασική απάντηση.

3. Το ανώτερο αυχενικό γάγγλιο συνδέεται

άμεσα με τον καρωτιδικό βολβό της έσω καρωτί-

δας και συμμετέχει στο αντανακλαστικό των τασε-

οϋποδοχέων και της ρύθμισης της αρτηριακής

πίεσης. Συνεπώς η αυξημένη αιματική ροή στους
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τασεοϋποδοχείς λόγω της καταστολής του ανώτε-

ρου αυχενικού γαγγλίου είναι δυνατόν να πυροδο-

τήσει υποτασική απάντηση μέσω των καρωτιδικών

τασεοϋποδοχέων17.

Η μέθοδος της διήθησης του σφηνοϋπερώιου

γαγγλίου παρουσιάζει αρκετά κοινά με τη συμπαθη-

τική νεφρική απονεύρωση (αμφοτερόπλευρη εφαρ-

μογή, άγνωστη έκβαση κατά τη διάρκεια της

επέμβασης, αναμονή εβδομάδων ώστε να επιτευχθεί

η νευροτροποίηση του συμπαθητικού νευρικού συ-

στήματος) αλλά και διαφορές (ημι-επεμβατική, μη

καταστροφική, με μάλλον μικρή διάρκεια αποτελέ-

σματος και ανάγκη επανάληψης της εφαρμογής).

Η διήθηση του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου είναι

πιθανολογούμενα αποτελεσματική σε πρωτοδια-

γνωσθέντες υπερτασικούς με διέγερση του συμπα-

θητικού συστήματος ως έναν από τους κύριους

μηχανισμούς εμφάνισης και διατήρησης της αρτη-

ριακής υπέρτασης. Συνεπώς και η μέθοδος αυτή

απαιτεί προεπιλογή των ασθενών στους οποίους

μπορεί να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ταυτό-

χρονα όμως θεωρούμε ότι η ίδια η μέθοδος της διή-

θησης του σφηνοϋπερώιου γαγγλίου θα μπορούσε

να λειτουργήσει ως δοκιμασία επιλογής των ασθε-

νών που είναι κατάλληλοι στη συνέχεια για συμπα-

θητική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών.

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των μελετών

μας δείχνουν ότι η διήθηση του σφηνοϋπερώιου

γαγγλίου μπορεί να είναι μία αποτελεσματική,

πολλά υποσχόμενη, ημι-επεμβατική, ασφαλής και

εύκολη στην εφαρμογή μέθοδος αντιμετώπισης της

πρωτοδιαγνωσθείσας ιδιοπαθούς αρτηριακής υπέρ-

τασης σε μεσήλικες ασθενείς.
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