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Αντί  προλόγου 
Η  διαχείριση του αεραγωγού και η εξασφάλιση αποτελεσματικής οξυγόνωσης και 

αερισμού στους ασθενείς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενέργειες της καθημερινής 
πρακτικής του Αναισθησιολόγου, τόσο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων επεμβάσεων, 
όσο και στην επείγουσα ιατρική και στην εντατική θεραπεία. Ο δύσκολος αεραγωγός 
εξακολουθεί έως και σήμερα να προκαλεί ανασφάλεια, και να αποτελεί πεδίο αναζήτησης 
λύσεων για την αντιμετώπισή του. Έτσι, το Σεμινάριο Εξειδικευμένης Διαχείρισης Αεραγωγού 
είχε και εξακολουθεί να έχει μεγάλη ζήτηση στην Αναισθησιολογική κοινότητα, ενώ η ανάγκη 
ύπαρξης ενός κατάλληλου εγχειριδίου προετοιμασίας είναι επιτακτική. 

Η ομάδα του αεραγωγού της Θεσσαλονίκης υφίσταται από το 2005. Για πολλά χρόνια 
λειτουργούσε ως παράρτημα της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Αεραγωγού (ΕΕΔΑ), ενώ 
από το 2016 ανεξαρτητοποιήθηκε και  διοργανώνει σεμινάρια αποκλειστικά  υπό την αιγίδα 
της Εταιρείας Αναισθησιολογίας και Εντατικής Ιατρικής Βορείου Ελλάδος (ΕΑΕΙΒΕ).  

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ιδέα και όραμα του αγαπημένου μας Ντίνου Καρακούλα. 
Λόγω της πολύ μεγάλης εμπειρίας του στη Διαχείριση του Αεραγωγού, είχε αναγνωρίσει, ήδη 
από το 2015, ότι το μέχρι τότε υπάρχον εγχειρίδιο της ΕΕΔΑ έχρηζε επικαιροποίησης, και ότι 
ο Αεραγωγός δεν αποτελεί ένα στατικό αντικείμενο. Ως πνεύμα δημοκρατικό και φιλελεύθερο 
είχε το όραμα της δημιουργίας ενός σύγχρονου  συγγράμματος σε ηλεκτρονική μορφή, που 
να είναι προσβάσιμο από όλα τα μέλη της ΕΑΕΙΒΕ, και να μπορεί να ανανεώνεται τακτικά, 
ανάλογα με τις τρέχουσες εξελίξεις στο πεδίο του Αεραγωγού. 

Έτσι, το 2017 η Ομάδα του Αεραγωγού, με παρότρυνση του Ντίνου, αποφάσισε τη 
συγγραφή ενός νέου και ευέλικτου εγχειριδίου, καταρχήν για τους σκοπούς του Σεμιναρίου. 
Ορίστηκε η Συντακτική Επιτροπή, με επικεφαλής τον ίδιο,  έγιναν οι πρώτες συναντήσεις, 
σχεδιάστηκε η δομή και τα κεφάλαια, έγινε η διανομή τους στους συγγραφείς, και η δουλειά 
ξεκίνησε.  

Στις 14 Φεβρουαρίου 2018, και μετά από μήνες εντατικής εργασίας υπό τη καθοδήγησή 
του, ορίστηκε η επίσημη συνάντηση της Συντακτικής Επιτροπής για να ξεκινήσουν οι πρώτες 
διορθώσεις. Δυστυχώς, στις 14 Φεβρουαρίου 2018 ο Ντίνος, αναπάντεχα, έφυγε από κοντά 
μας για πάντα. Το σοκ ήταν μεγάλο, και το κενό που άφησε δυσαναπλήρωτο. Εντούτοις, η 
Συντακτική Επιτροπή αποφάσισε την ολοκλήρωση του έργου, ως φόρο τιμής στο όραμά του. 
Έτσι, με μοναδική πυξίδα το πνεύμα, τις επιθυμίες και την καθοδήγηση του Ντίνου, όση 
προλάβαμε να πάρουμε, το εγχειρίδιο τελικά ολοκληρώθηκε.  

Το παρόν εγχειρίδιο λοιπόν αφιερώνεται στη μνήμη του Ντίνου. Στον Ντίνο μας! 
Θα υπάρχεις πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μας! 
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Κεφάλαιο  1 
 

Στοιχεία ανατομίας και παθοφυσιολογίας  
του ανώτερου αεραγωγού 

Γοργίας  Νικόλαος,  Ντόνας Γεώργιος   
 

Α. Εισαγωγικά  στοιχεία 
 

     Η γνώση της ανατομίας και της φυσιολογίας του ανώτερου αεραγωγού είναι απαραίτητη 
για κάθε εμπλεκόμενο στη διαχείρισή του. Η επιλογή του πλάνου αντιμετώπισης του 
αεραγωγού θα βασιστεί στα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στις δυναμικές μεταβολές του, 
ανάλογα με το επίπεδο  συνείδησης του ασθενή. Τελικά η καταλληλότητα του πλάνου 
αντιμετώπισης θα καθορίσει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης, ειδικά όσον αφορά στο 
δύσκολο αεραγωγό. Ακόμη, ιδιαίτερα κατά την εφαρμογή τυφλών τεχνικών ή τεχνικών 
έμμεσης λαρυγγοσκόπησης, η διαμόρφωση σαφούς νοητής εικόνας της ανατομίας του 
αεραγωγού είναι προαπαιτούμενη, προκειμένου ο εμπλεκόμενος στη διαχείριση να 
αντιλαμβάνεται τη διαδρομή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού. 
     Στις ανατομικές δομές, σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισης κατά την είσοδο στις ανώτερες 
αεροφόρους οδούς, περιλαμβάνονται οι κοιλότητες της ρινός και του στόματος, ο φάρυγγας, 
ο λάρυγγας και η τραχεία. 

 
Β. Ρινική κοιλότητα 

 
     Πρόκειται για κοιλότητα ανοικτή προς τα εμπρός και πίσω, που διαιρείται σε δύο κατά 
κανόνα συμμετρικά ημιμόρια (αριστερό-δεξί) από το ρινικό διάφραγμα, το οποίο φέρεται κατά 
τον επιμήκη άξονα. Το διάφραγμα αποτελείται από ένα πρόσθιο χόνδρινο τμήμα και ένα 
οπίσθιο οστέινο, που σχηματίζεται από την ύνιδα και το κάθετο πέταλο του ηθμοειδούς. 
Παρεκκλίσεις του ρινικού διαφράγματος από τη μέση γραμμή ή οστέινες προεξοχές της 
ύνιδος είναι συχνές και δυσχεραίνουν τους χειρισμούς στη ρινική κοιλότητα. Το πρόσθιο 
τμήμα της ρινικής κοιλότητας, ο πρόδρομος αυτής, περιβάλλεται από τα δερμάτινα-χόνδρινα 
ρινικά πτερύγια και συνέχεται προς τα πίσω με την κυρίως ρινική κοιλότητα, που τελικά 
επικοινωνεί με τον ρινοφάρυγγα.  

Στον οστέινο σκελετό της κυρίως ρινικής 
κοιλότητας διακρίνουμε το κάτω τοίχωμα ή 
έδαφος, το άνω τοίχωμα ή οροφή και τα πλάγια 
τοιχώματα. Επί των τελευταίων προβάλλουν οι 
τρεις ρινικές κόγχες, που φέρονται παράλληλα 
μεταξύ τους και προς το ρινικό έδαφος (Εικόνα 1). 
Η κάτω ρινική κόγχη είναι αυτοτελές οστό ενώ η 
μέση και η άνω είναι τμήματα του ηθμοειδούς. Ο 
χώρος κάτω από κάθε ρινική κόγχη ονομάζεται 
αντίστοιχα άνω, μέσος και κάτω ρινικός πόρος. 
Στον κάτω ρινικό πόρο εκβάλλει ο ρινοδακρυϊκός 
πόρος, ενώ στο μέσο και άνω ρινικό πόρο 
εκβάλλουν οι εκφορητικοί πόροι των 
παραρρινικών κοιλοτήτων.  

 

  Εικόνα 1. Πλάγιο τοίχωμα ρινικής κοιλότητας. 
The anatomy of the nasal cavity and paranasal 
sinuses.https://anatomytopics.wordpress.com/ta
g/nasal-meatus  
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Τα οπίσθια τμήματα των ημιμορίων της ρινικής 
κοιλότητας, που όπως αναφέρθηκε βρίσκονται σε 
ανοικτή επικοινωνία με το ρινοφάρυγγα, 
ονομάζονται χοάνες και έχουν σχήμα ωοειδές με 
κατακόρυφη και οριζόντια διάσταση 2,5 και 1,5 cm 
αντίστοιχα (Εικόνα  2). 

Η ρινική κοιλότητα, πέρα από το ρόλο του 
αγωγού προς το κατώτερο αναπνευστικό, έχει και 
άλλες σημαντικές λειτουργίες. Ο εισπνεόμενος 
αέρας θερμαίνεται, υγραίνεται και καθαρίζεται 
ερχόμενος σε επαφή με το ρινικό βλεννογόνο, ο 
οποίος διαθέτει πλούσια αιμάτωση και 
αξιοσημείωτη επιφάνεια καθώς καλύπτει τις ρινικές 
κόγχες. Επιπλέον η ρινική κοιλότητα συμμετέχει 
στις λειτουργίες της όσφρησης και της φώνησης. 

Ορισμένα ανατομικά χαρακτηριστικά της ρινικής κοιλότητας απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή 
κατά τη διαχείριση του ανώτερου αεραγωγού. Η εστία του Kiesselbach είναι μία περιοχή με 
πλούσια αιμάτωση, που εντοπίζεται μεταξύ προσθίου και μέσου τμήματος του ρινικού 
διαφράγματος αμφοτερόπλευρα. Επειδή η περιοχή αυτή αποτελεί τη συχνότερη θέση 
επίσταξης, το ενδεχόμενο τραυματισμού της μπορεί να περιοριστεί, αν κατά την τοποθέτηση 
ρινοτραχειακού σωλήνα η κορυφή της πλαγιοτομής του δεν κατευθύνεται προς το 
διάφραγμα. Συγκεκριμένα προτείνεται ο τραχειοσωλήνας να εισάγεται ανεστραμμένος στην 
αριστερή ρινική κοιλότητα και όταν η κορυφή του προωθηθεί κεντρικά του χόνδρινου 
διαφράγματος να στρέφεται κατά 180ο. 
     Ο κύριος χώρος σε κάθε ημιμόριο της ρινικής κοιλότητας εντοπίζεται μεταξύ κάτω ρινικής 
κόγχης, ρινικού εδάφους και διαφράγματος, το δε ρινικό έδαφος φερόμενο προς το 
ρινοφάρυγγα παρουσιάζει ουραία (στο όρθιο άτομο προς τα κάτω) κλίση κατά 10-15ο. Έτσι, 
η εισαγωγή τραχειοσωλήνα ή βρογχοσκοπίου δια της ρινικής οδού διευκολύνεται, αν 
προωθείται προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Πριν από την έναρξη των χειρισμών και υπό 
συνθήκες αναισθησίας συνιστάται η εισαγωγή του μικρού δακτύλου, επαλειμμένου με 
λιπαντικό παράγοντα, στο ημιμόριο της ρινικής κοιλότητας, προκειμένου να ελεγχθεί η 
βατότητά του και να διασταλεί. Εξάλλου, με την τοπική εφαρμογή αγγειοσυσπαστικών στο 
ρινικό βλεννογόνο το εύρος του ρινικού αεραγωγού είναι δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά (50-
75%) και να περιοριστεί το ενδεχόμενο επίσταξης κατά τη ρινοτραχειακή διασωλήνωση. 
     Η πιθανότητα λοίμωξης των παραρρινικών κόλπων σε συνθήκες παρατεινόμενης 
ρινοτραχειακής διασωλήνωσης, εξ αιτίας της επικοινωνίας των συγκεκριμένων κοιλοτήτων με 
τη ρινική κοιλότητα, δεν πρέπει να αποτρέπει την επιλογή της ρινοτραχειακής οδού όπου 
υπάρχει ένδειξη. Η εξασφάλιση του αεραγωγού στα επείγοντα περιστατικά προηγείται της 
πρόληψης μεταγενέστερων λοιμωδών επιπλοκών, ενώ η ρινοτραχειακή διασωλήνωση 
μπορεί σε κάθε περίπτωση να αντικατασταθεί με στοματοτραχειακή διασωλήνωση ή 
τραχειοστομία, για τη διατήρηση του αεραγωγού. 
     Τα κατάγματα του βασικού κρανίου αποτελούν σχετική αντένδειξη εφαρμογής 
ρινοτραχειακής διασωλήνωσης, εξ αιτίας του κινδύνου διείσδυσης του τραχειοσωλήνα στην 
κρανιακή κοιλότητα δια του τετρημένου πετάλου του ηθμοειδούς. Η επιπλοκή μπορεί να 
αποφευχθεί αν εφαρμοστεί προσεκτική τεχνική, δεδομένου ότι το τετρημένο πέταλο του 
ηθμοειδούς εντοπίζεται κεφαλικά της ρινικής κοιλότητας, ενώ ο τραχειοσωλήνας, όπως ήδη 
αναφέρθηκε, προωθείται με ελαφρά ουραία κατεύθυνση. Τα κατάγματα της άνω γνάθου, εξ 
αιτίας της διακοπής της συνέχειας των ημιμορίων της ρινικής κοιλότητας, αποτελούν σχετική 

 
Εικόνα 2. Μετωπιαία τομή ρινικής κοιλότητας. 
https://www.hudsonent.com/single-
post/2017/11/14/What-is-the-nasal-septum-
What-is-a-deviated-septum   

2 
 

https://www.hudsonent.com/single-post/2017/11/14/What-is-the-nasal-septum-What-is-a-deviated-septum
https://www.hudsonent.com/single-post/2017/11/14/What-is-the-nasal-septum-What-is-a-deviated-septum
https://www.hudsonent.com/single-post/2017/11/14/What-is-the-nasal-septum-What-is-a-deviated-septum


αντένδειξη εφαρμογή τυφλής ρινικής διασωλήνωσης. Στην περίπτωση αυτή ο κίνδυνος 
μπορεί να περιοριστεί με την εκτέλεση ήπιων χειρισμών, ιδιαίτερα με τη βοήθεια ινοσκοπίου. 

 
Γ. Στοματική κοιλότητα 

 
     Αποτελείται από δύο μέρη, τον πρόδρομο και 
την κυρίως στοματική κοιλότητα. Ο πρόδρομος 
περιλαμβάνεται μεταξύ χειλιών-παρειών 
εξωτερικά και ούλων-δοντιών εσωτερικά. Η 
κυρίως στοματική κοιλότητα περιβάλλεται από τα 
φατνιακά τόξα, ούλα και δόντια προσθιοπλάγια, 
τη σκληρή και μαλθακή υπερώα πάνω και τη 
γλώσσα κάτω, προς τα πίσω δε συνέχεται με το 
στοματοφάρυγγα μέσω του ισθμού. Στο οπίσθιο 
άκρο της κυρίως στοματικής κοιλότητας η 
μαλθακή υπερώα καταλήγει σαν κεφαλαίο «Μ», 
με την σταφυλή εντοπισμένη σε κεντρική θέση 
(Εικόνα 3). Η σταφυλή αποτελεί χρησιμότατο 
οδηγό σημείο για κάθε εμπλεκόμενο στη 
διαχείριση του αεραγωγού. 
     Η γλώσσα είναι ιδιαίτερα κινητή μυϊκή μάζα με πεπλατυσμένο κωνοειδές σχήμα, 
αποτελούμενη από τρία μέρη, την κορυφή, το σώμα και τη βάση. Ο ιστός της συμφύεται με 
το υοειδές οστό, την κάτω γνάθο, την βελονοειδή απόφυση του τυμπανικού οστού, την 
μαλθακή υπερώα και τα φαρυγγικά τοιχώματα. Το μέγεθός της, σε σχέση με τον 
στοματοφαρυγγικό χώρο, είναι καθοριστικό για το βαθμό δυσκολίας κατά τη διασωλήνωση 
της τραχείας. Κατά τη συμβατική λαρυγγοσκόπηση η γλώσσα μετατοπίζεται σημαντικά στον 
χώρο της κοιλότητας της κάτω γνάθου προκειμένου να εκτεθεί ο λάρυγγας σε άμεση όραση. 
Αν η κοιλότητα της κάτω γνάθου είναι μικρή συγκριτικά με τις διαστάσεις της γλώσσας (π.χ. 
υποπλαστική κάτω γνάθος, γλωσσικό οίδημα ή αιμάτωμα, κυτταρίτιδα του εδάφους του 
στόματος σε κυνάγχη Ludwig), η αποκάλυψη του λάρυγγα περιορίζεται, καθιστώντας την 
στοματοτραχειακή διασωλήνωση δύσκολη ή  αδύνατη. Ανάλογες δυσμενείς συνθήκες μπορεί 
να προκύψουν, όταν συνυπάρχουν έντονη κυρτότητα του οπισθίου τμήματος της σκληρής 
υπερώας (υπερώιο όγκωμα) με στενή στοματική κοιλότητα ή προέχοντες τομείς με επιμήκη 
στοματική κοιλότητα. 
     Εξ αιτίας της μυϊκής χάλασης, σε άτομα που δεν διατηρούν τις αισθήσεις τους, η γλώσσα 
μετατοπίζεται προς τα πίσω αποτελώντας την κύρια αιτία λειτουργικής απόφραξης του 
στοματοφάρυγγα. Απομάκρυνση της γλώσσας από το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα και 
απελευθέρωση του αεραγωγού, επιτυγχάνεται με την ανάσπαση της κάτω γνάθου. Στην 
κροταφογναθική άρθρωση ο κόνδυλος της κάτω γνάθου παραμένει εντός της κροταφικής 
γλήνης κατά τις πρώτες 30ο διάνοιξης του στόματος, ενώ όταν η διάνοιξη ξεπεράσει τις 30ο ο 
κόνδυλος εγκαταλείπει τη γλήνη διολισθαίνοντας υπό το αρθρικό φύμα και μετακινείται προς 
τα εμπρός. Επισημαίνεται ότι μόνο μετά τη διολίσθηση του κονδύλου είναι εφικτός ο 
χειρισμός ανάσπασης της κάτω γνάθου και της γλώσσας, προκειμένου να απελευθερωθεί ο 
αεραγωγός και να εφαρμοστεί αερισμός με μάσκα. 
     Κατά την άνω επιφάνεια της γλώσσας, στο όριο μεταξύ σώματος και βάσης, υπάρχει 
λεμφαδενικός ιστός που αποτελεί τη γλωσσική αμυγδαλή. Υπερτροφία της γλωσσικής 
αμυγδαλής μπορεί επίσης να προκαλέσει απόφραξη στο στοματοφάρυγγα. 

 
Εικόνα 3. Η στοματική  κοιλότητα και η 
σταφυλή. http://tenderness.co/oral-
cavity  
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     Μεταξύ της βάσης της γλώσσας, που  
βρίσκεται μπροστά από την είσοδο του λάρυγγα 
και της πρόσθιας επιφάνειας της επιγλωττίδας 
σχηματίζονται τρεις επιμήκεις πτυχές, μία μέση 
και δύο πλάγιες, οι γλωσσοεπιγλωττιδικές πτυχές 
(Εικόνα 4). Εκατέρωθεν της μέσης γλωσσο-
επιγλωττιδικής πτυχής εντοπίζονται δύο αβαθή 
κοιλώματα, τα γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία. 
     Τα κινητικά νεύρα της γλώσσας είναι κλάδοι 
του υπογλωσσίου. Η αισθητική νεύρωσή της για 
τα δύο πρόσθια τριτημόρια προέρχεται από το 
γλωσσικό νεύρο (3ος κλάδος του τριδύμου), ενώ 
για το οπίσθιο τριτημόριο από το 
γλωσσοφαρυγγικό νεύρο (Εικόνα 5). Ακόμη, το 
άνω λαρυγγικό νεύρο (πνευμονογαστρικό) 
χορηγεί αισθητικές ίνες για το οπίσθιο μέρος της 
βάσης της γλώσσας κοντά στην επιγλωττίδα. 
Όταν χρησιμοποιείται το λαρυγγοσκόπιο 
Macintosh ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο 
έκλυσης παρασυμπαθητικών αντανακλαστικών, 
επειδή η κυρτή λεπίδα προωθείται στο 
γλωσσοεπιγλωττιδικό βοθρίο που δέχεται 
αισθητική νεύρωση από το γλωσσοφαρυγγικό 
νεύρο. Το αντίθετο συμβαίνει όταν 
χρησιμοποιείται ευθεία λεπίδα, η οποία, 
προκειμένου να αποκαλυφθεί η γλωττίδα, 
προωθείται κάτω από την επιγλωττίδα 
ερεθίζοντας έτσι το άνω λαρυγγικό νεύρο. Ακόμη 
σε έντονους χειρισμούς του αεραγωγού μπορεί 
να προκύψει κάκωση του υπογλωσσίου νεύρου, 
εξ αιτίας της επιφανειακής θέσης του στη γωνία 
της γνάθου. 

 
 

Δ.  Φάρυγγας 
 

     Είναι ινομυώδης σωλήνας που εντοπίζεται μπροστά από την αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης και γειτνιάζει με τη βάση του κρανίου προς τα πάνω, τη ρινική 
κοιλότητα, τη στοματική κοιλότητα και το λάρυγγα προς τα εμπρός, ενώ προς τα κάτω 
μεταπίπτει στον οισοφάγο. Έχει μήκος 15 cm περίπου, το δε εύρος του είναι μέγιστο στο 
επίπεδο του υοειδούς οστού και ελάχιστο στο όριο μετάπτωσης στον οισοφάγο. 
     Η εξωτερική στιβάδα του τοιχώματός του αποτελείται από λεπτή περιτονία, η οποία προς 
τα πίσω παχύνεται και σχηματίζει τη στοματοφαρυγγική περιτονία. Η μέση στιβάδα 
σχηματίζεται από τρεις κυκλοτερείς μύες, τον άνω, μέσο και κάτω σφιγκτήρα που εκφύονται 
αντίστοιχα από τη βάση του κρανίου, το υοειδές οστό και τους χόνδρους του λάρυγγα. Ο 
κάτω σφιγκτήρας αποτελείται από δύο μοίρες, την άνω μοίρα ή θυρεοφαρυγγικό μυ και την 
κάτω μοίρα ή κρικοφαρυγγικό μυ. Ο κρικοφαρυγγικός μυς σε κατάσταση ηρεμίας βρίσκεται 
σε σύσπαση και σχηματίζει την είσοδο του οισοφάγου.  

 
Εικόνα 4. Η βάση της γλώσσας και η 
επιγλωτττίδα.https://eref.thieme.de/cockpits
/0/0/coHNO0251/4-13302  

 

Εικόνα 5. Αισθητική νεύρωση της γλώσσας. 
https://impremedia.net/motor-innervation-
of-tongue   
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Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του φαρυγγικού 
βλεννογόνου είναι η παρουσία σε όλη την έκτασή 
του άφθονου λεμφαδενοειδούς ιστού, ο οποίος 
κατά τόπους συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερες 
μάζες, που ονομάζονται αμυγδαλές. Η κοιλότητα 
του φάρυγγα, ανάλογα με τη σχέση της με τα 
γειτονικά όργανα, διαιρείται σε τρεις 
αλληλοδιάδοχες μοίρες, τον ρινοφάρυγγα ή 
επιφάρυγγα, τον στοματοφάρυγγα και τον 
υποφάρυγγα (Εικόνα 6). 

Ο ρινοφάρυγγας είναι αμιγώς αεροφόρος 
αγωγός και αποτελεί την προς τα πίσω συνέχεια 
της ρινικής κοιλότητας. Το άνω τοίχωμα ή θόλος 
του ρινοφάρυγγα είναι επικλινές από εμπρός 
προς τα πίσω και σχηματίζεται από τα οστά της  
βάσης του κρανίου (βάση ινιακού, σφηνοειδές, λιθοειδές). Το οπίσθιο τοίχωμα, στερούμενο 
μυϊκού χιτώνα, αποτελεί τη λεπτότερη θέση του φαρυγγικού τοιχώματος. Διατρέχεται από 
ανώμαλες πτυχές και αύλακες, που αποτελούν τη φαρυγγική αμυγδαλή, η οποία κατά 
κανόνα υποστρέφεται στην εφηβεία δημιουργώντας αβαθές κόλπωμα. Το κάτω τοίχωμα σε 
κατάσταση ηρεμίας δεν υπάρχει ενώ κατά την κατάποση σχηματίζεται από τη μαλθακή 
υπερώα, η οποία ανασπάται οριζοντίως προς τα πίσω. Το πρόσθιο τοίχωμα διατιτραίνεται 
από τα φαρυγγικά στόμια των ημιμορίων της ρινικής κοιλότητας. Στο πλάγιο τοίχωμα του 
ρινοφάρυγγα εκβάλλει η ακουστική ή ευσταχιανή σάλπιγγα, διαιρώντας το σε δύο μοίρες, την 
πρόσθια που καταλαμβάνεται από το φαρυγγικό στόμιο της σάλπιγγας και την οπίσθια που 
έχει σχήμα σχισμοειδούς κολπώματος και ονομάζεται φαρυγγικός βόθρος (βόθρος του 
Rosenmuller). Το φαρυγγικό στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας βρίσκεται 0,5 cm πίσω από 
το οπίσθιο άκρο της κάτω ρινικής κόγχης και έτσι είναι εύκολος ο καθετηριασμός του από τον 
κάτω ρινικό πόρο.  

Κατά τη ρινοτραχειακή διασωλήνωση υπάρχει 
πιθανότητα να εισέλθει το άκρο του 
τραχειοσωλήνα μέσα στο στόμιο, ενώ σε 
περίπτωση έντονων χειρισμών  μπορεί να 
προκληθεί διάτρηση του βλεννογόνου και να 
υποβλεννογόνια προωθησή του (Εικόνα 7). Η 
αναγνώριση του συμβάματος δεν απαιτεί ειδική 
αντιμετώπιση εκτός της αφαίρεσης του 
τραχειοσωλήνα και της πραγματοποίησης 
ρινοτραχειακής διασωλήνωσης από το άλλο 
ημιμόριο της ρινικής κοιλότητας. 

Ο στοματοφάρυγγας αποτελεί την προς τα 
πίσω συνέχεια της στοματικής κοιλότητας, 
εκτεινόμενος μεταξύ της μαλθακής υπερώας  
προς τα πάνω και του άνω χείλους της επιγλωττίδας προς τα κάτω. Το οπίσθιο τοίχωμά του 
σχηματίζεται από τον άνω σφιγκτήρα, που όταν συσπάται παράγει εμφανές μόρφωμα 
(όγκωμα του Passavant) επί του οποίου εφάπτεται κατά την κατάποση η ανασπώμενη 
μαλθακή υπερώα. Προς τα εμπρός ο στοματοφάρυγγας αποφράσσεται από τη βάση της 
γλώσσας ή επικοινωνεί με τη στοματική κοιλότητα δια του ισθμού, όταν το στόμα είναι 
αντίστοιχα κλειστό ή ανοικτό. Σε κάθε πλάγιο τοίχωμα εμφανίζεται η προς τα κάτω συνέχεια 

 
Εικόνα 6. Ο φάρυγγας – οπίσθια όψη. 
http://scalar.usc.edu/works/future-of-
magazine/pharynx-anatomy   

 
Εικόνα 7. Μηχανισμός διάτρησης του ρινοφάρυγγα 
και υποβλεννογόνιας διείσδυσης τραχειοσωλήνα. 
Α. Είσοδος του ρινοτραχειακού σωλήνα στο 
φαρυγγικό στόμιο της ευσταχιανής σάλπιγγας 
Β. Διάτρηση του βλεννογόνου από το ρινοτραχειακό 
σωλήνα 
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του φαρυγγικού βόθρου του ρινοφάρυγγα. Κατά την πρόσθια μοίρα του πλαγίου τοιχώματος 
σχηματίζεται η φαρυγγοϋπερώιος πτυχή, από το κάτω άκρο της οποίας ξεκινά η 
φαρυγγοεπιγλωττιδική πτυχή φερόμενη προς τα πάνω και κεντρικά. Μεταξύ της 
φαρυγγοϋπερωίου πτυχής και της μπροστά από αυτήν φερόμενης γλωσσοϋπερωίου πτυχής 
σχηματίζεται αμφοτερόπλευρα ο αμυγδαλικός βόθρος, στον οποίο περιέχεται η παρίσθμιος 
αμυγδαλή. Στον στοματοφάρυγγα ανήκουν τμήμα της βάσης της γλώσσας και τα 
γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία, που για λόγους συνέχειας στην περιγραφή των ανατομικών 
δομών ήδη αναφέρθηκαν στη στοματική κοιλότητα. 
     Ο υποφάρυγγας έχει σχήμα χωνοειδές πεπλατυσμένο από εμπρός προς τα πίσω, το δε 
κάτω στενότερο άκρο του μεταπίπτει στον οισοφάγο. Το άνω και κάτω όριό του αντιστοιχούν 
στο άνω χείλος της επιγλωττίδας και το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου. 
Παρατηρούμενος από επάνω εμφανίζει εικόνα «σωλήνα εντός άλλου σωλήνα», με την 
είσοδο του λάρυγγα να εντοπίζεται στο πρόσθιο μέρος του φαρυγγικού σωλήνα (Εικόνα 6). 
Ο αυλός του, ο οποίος σε συνθήκες ηρεμίας είναι στενός και έχει σχήμα εγκάρσιας σχισμής 
εξ αιτίας του λάρυγγα που βρίσκεται εμπρός του, διευρύνεται κατά την ομιλία, την κατάποση 
και τον έμετο. 
     Το οπίσθιο τοίχωμά του είναι υπόκοιλο και αντιστοιχεί στα σώματα των 4ου, 5ου και 6ου 
αυχενικών σπονδύλων. Το πρόσθιο τοίχωμα είναι ανώμαλο και έχει σαν υπόθεμα τους 
χόνδρους (αρυταινοειδείς, κρικοειδή) και τους μύες του λάρυγγα. Ο βλεννογόνος που το 
καλύπτει, επειδή συμφύεται χαλαρά προς το υπόθεμα, διηθείται εύκολα σε φλεγμονώδεις 
συνθήκες. Επί του προσθίου τοιχώματος δεσπόζει το φαρυγγικό στόμιο του λάρυγγα, 
αφοριζόμενο από την επιγλωττίδα και τις αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές, στα δε πλάγιά του 
εμφανίζονται οι φαρυγγοεπιγλωττιδικές πτυχές φερόμενες προς τα έξω. Κάθε πλάγιο 
τοίχωμα είναι ευρύτερο προς τα πάνω και σχηματίζεται από το μείζον κέρας του υοειδούς 
οστού, τον υοθυρεοειδή υμένα και το πέταλο του θυρεοειδούς χόνδρου. Μεταξύ του πλαγίου 
τοιχώματος αφ’ ενός και της αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής, του αρυταινοειδούς και του 
κρικοειδούς χόνδρου αφ’ ετέρου περιλαμβάνεται βόθρος, ο οποίος διευρύνεται προς τα κάτω 
και αποτελεί τον απιοειδή κόλπο. Στον πυθμένα του κόλπου εμφανίζεται υπέγερση του 
βλεννογόνου, εξ αιτίας της πορείας του άνω λαρυγγικού νεύρου, η πτυχή του λαρυγγικού 
νεύρου. Τα τμήματα των τροφών κατά τη διακίνησή τους προς τον οισοφάγο εκτρέπονται 
πλάγια προς τους απιοειδείς κόλπους και απομακρύνονται από το λάρυγγα. 
     Ο οπισθοφαρυγγικός χώρος είναι 
σχισμοειδής περιοχή που σχηματίζεται 
μεταξύ φαρυγγικής και προσπονδυλικής 
περιτονίας και καταλαμβάνεται από χαλαρό 
συνδετικό ιστό (Εικόνα 8). Η συγκεκριμένη 
υφή του περιεχομένου του επιτρέπει 
κινήσεις του φάρυγγα, του λάρυγγα, της 
τραχείας και του οισοφάγου κατά την 
κατάποση. Για τον ίδιο λόγο η ανάπτυξη 
στον οπισθοφαρυγγικό χώρο τραυματικής 
αιμορραγίας, αποστήματος ή νεοπλασίας 
μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του 
αεραγωγού.  

 
 
 

Εικόνα 8. Ο οπισθοφαρυγγικός  χώρος  σε εγκάρσια 
διατομή. Vogel, Theony (2016). Cross-sectional imaging in 
cancers of the head and neck: How we review and report,  
Open Access.  
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     Επισημαίνεται ότι εξ αιτίας της λεπτεπίλεπτης μυϊκής αρχιτεκτονικής του ο φάρυγγας είναι 
επιρρεπής στην ανάπτυξη αποσχιστικών τραυμάτων, στον διαχωρισμό των τοιχωμάτων του 
οπισθοφαρυγγικού χώρου καθώς και στη δημιουργία ιατρογενών παθολογικών διόδων κατά 
0τους χειρισμούς διασωλήνωσης της τραχείας. 
    Η κινητική νεύρωση του φάρυγγα προέρχεται για τους σφιγκτήρες από το φαρυγγικό 
πλέγμα (γλωσσοφαρυγγικό ν., πνευμονογαστρικό ν., παραπληρωματικό ν.), και για το 
βελονοφαρυγγικό μυ, που ανέλκει τον φάρυγγα, από το γλωσσοφαρυγγικό νεύρο. Αισθητική  
νεύρωση στον ρινοφάρυγγα παρέχει το άνω 
γναθικό νεύρο (2ος κλάδος τριδύμου), ενώ στον 
υπόλοιπο φάρυγγα κυρίως το γλωσσοφαρυγγικό 
νεύρο, ενώ ο υποφάρυγγας δέχεται αισθητικές 
ίνες και από τον έσω κλάδο του άνω λαρυγγικού 
νεύρου (Εικόνα  9). Σε άτομο που διατηρεί τις 
αισθήσεις του προκαλούνται φαρυγγικά 
αντανακλαστικά (gag reflexes) κατά τον ερεθισμό 
του οπισθίου φαρυγγικού τοιχώματος, της βάσης 
της γλώσσας και των γλωσσοϋπερωίων πτυχών. 
Στο κεντρομόλο και το φυγόκεντρο σκέλος του 
αντανακλαστικού συμμετέχουν το γλωσσοφα-
ρυγγικό και πνευμονογαστρικό νεύρο αντίστοιχα.  

Κύριο χαρακτηριστικό της φυσιολογίας του φάρυγγα είναι ότι στην κοιλότητά του 
διασταυρώνονται η αεροφόρος και η τροφική οδός. Στην ήρεμη αναπνοή ο ρινοφάρυγγας 
επικοινωνεί με το στοματοφάρυγγα, αλλά κατά την ομιλία και την κατάποση επέρχεται 
πλήρης διαχωρισμός του ενός χώρου από τον άλλο, λόγω της ανάσπασης της μαλθακής 
υπερώας και της προβολής του μορφώματος του άνω σφιγκτήρα στο οπίσθιο τοίχωμα του 
στοματοφάρυγγα. Επιπλέον, κατά την κατάποση, συγχρόνως με το ρινοφάρυγγα κλείνει και ο 
λάρυγγας με τον ακόλουθο μηχανισμό. Η πίεση της γλώσσας προς την υπερώα προωθεί την 
πολτοποιημένη τροφή προς τα πίσω μέχρι τη βάση της γλώσσας και προκαλείται το 
αντανακλαστικό της κατάποσης. Τότε ο λάρυγγας έλκεται προς τα πάνω προς τη βάση της 
γλώσσας, ενώ η επιγλωττίδα πιέζεται προς τα κάτω και επέρχεται απόφραξη της εισόδου του 
λάρυγγα. 

Το φαινόμενο της περιφερικής άπνοιας, που χαρακτηρίζεται από διακοπή της 
εισπνευστικής ροής εξ αιτίας απόφραξης των ανώτερων αεροφόρων οδών παρά την ύπαρξη 
αναπνευστικών προσπαθειών, και παρατηρείται σε φυσιολογικά άτομα και κυρίως 
ηλικιωμένους, κατά τον ύπνο τους και για μικρά χρονικά διαστήματα, αποτέλεσε το ερέθισμα 
για τη μελέτη των μηχανισμών που διατηρούν τη βατότητα του αεραγωγού. 

Αν και σύμφωνα με τις κλασικές απόψεις, η μετατόπιση της γλώσσας προς τα πίσω 
αποτελεί τον μηχανισμό που ευθύνεται για την απόφραξη του στοματοφάρυγγα, λειτουργική 
στένωση ή απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού μπορεί να προκύψει και σε δύο άλλες 
θέσεις. Συγκεκριμένα, ο ρινοφάρυγγας και ο υποφάρυγγας ενδέχεται να αποφραχθούν εξ 
αιτίας μετατόπισης προς το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα της μαλθακής υπερώας και της 
επιγλωττίδας αντίστοιχα. Ο φάρυγγας είναι η θέση του ανώτερου αεραγωγού που ενδέχεται 
να αποφραχθεί κατά την εισπνοή, εξ αιτίας της αναπτυσσόμενης αρνητικής πίεσης από την 
κάθοδο του διαφράγματος. Σύμφωνα με πρόσφατες απόψεις, μία ομάδα είκοσι μυών περί 
τον ανώτερο αεραγωγό, που συχνά αναφέρονται ως «διαστολείς του φάρυγγα», καθορίζουν 
το εύρος του μέσω ενός σύνθετου μηχανισμού. Ο μυς που έχει μελετηθεί περισσότερο 
διεξοδικά είναι ο γενειογλωσσικός, που ελέγχει τη θέση της γλώσσας έλκοντάς την προς τα 
εμπρός και κάτω. Ακόμη καθοριστική σημασία για τις διαστάσεις του αεραγωγού έχει και η 

Εικόνα 8. Αισθητική  νεύρωση  ανώτερου  
αεραγωγού. Airway management . In:  
Anesthesia Key. https://aneskey.com/airway-
management-5  
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κάτω γνάθος, στην οποία προσφύονται μύες και άλλες μαλακές δομές. Παρότι η μυϊκή 
σύσπαση συνήθως συνοδεύεται από σμίκρυνση διαστάσεων, η διαστολή του φάρυγγα 
προκύπτει από την ενεργητική σύσπαση των φαρυγγικών μυών, δεδομένου ότι στη διάρκειά 
της παρατηρείται αύξηση της ηλεκτρομυογραφικής τους δραστηριότητας. Προς το παρόν 
όμως δεν είναι σαφές αν η ενέργεια των συγκεκριμένων μυών διαστέλλει τον ανώτερο 
αεραγωγό ή τον σταθεροποιεί έναντι των δυνάμεων που τείνουν να προκαλέσουν σύμπτωση 
των τοιχωμάτων του κατά την εισπνοή. Στον έλεγχο της δραστηριότητας των μυών 
συμβάλλουν πολλοί παράγοντες, όπως το αρτηριακό PO2 και PCO2, το PCO2 στον 
αεραγωγό, η εγρήγορση, οι ορμόνες (προγεστερόνη/οιστρογόνα), ο όγκος του πνεύμονα και 
η ενδολαρυγγική αρνητική πίεση. 

Ιδιαίτερα σημαντικός είναι και ο ρόλος τοπικών αντανακλαστικών, στα οποία συμμετέχουν 
διάφοροι τύποι υποδοχέων (πιεσοϋποδοχείς, χημειοϋποδοχείς), που εντοπίζονται στην 
περιοχή. Συγκεκριμένα, πτώση της πίεσης στον ανώτερο αεραγωγό ενεργοποιεί 
πιεσοϋποδοχείς, που μέσω κεντρικού αντανακλαστικού μηχανισμού αυξάνουν το μυϊκό τόνο 
των διαστολέων του φάρυγγα. Αντίθετα η τονική ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα των 
ιδίων μυών ελαττώνεται, κατά τον αποκλεισμό των αντανακλαστικών με την εφαρμογή 
τοπικών αναισθητικών. Εκτός της τονικής έχει παρατηρηθεί και φασική δραστηριότητα των 
διαστολέων του φάρυγγα σε συγχρονισμό με τις αναπνευστικές κινήσεις. Η φασική 
δραστηριότητα προηγείται ελάχιστα της ενεργοποίησης του διαφράγματος και λειτουργεί  
τρόπον τινά πυροδοτώντας την ενέργεια των 
συγκεκριμένων μυών έναντι της επερχόμενης 
αρνητικής εισπνευστικής πίεσης. Έτσι θεωρείται 
ότι οι διαστολείς του φάρυγγα μαζί με το 
διάφραγμα αποτελούν τους τελικούς στόχους της 
φυγόκεντρης δραστηριότητας του αναπνευστικού 
κέντρου. Επιπλέον τα υποξικά και τα 
υπερκαπνικά ερεθίσματα προς το αναπνευστικό 
κέντρο επιφέρουν ισότιμη αύξηση των φασικών 
φυγόκεντρων ερεθισμάτων προς τους διαστολείς 
του φάρυγγα και το διάφραγμα, στα πλαίσια ενός 
ισχυρού μηχανισμού αλληλεπίδρασης μεταξύ 
κεντρικού ελέγχου της αναπνοής και μεταβολών 
του εύρους ανώτερου αεραγωγού (Εικόνα 10). 

Αναφορικά με την επίδραση των κεντρικών κατασταλτικών παραγόντων τα αναισθητικά 
φάρμακα και τα οπιοειδή καταστέλλουν τον αερισμό και την υποξική αναπνευστική 
απάντηση, ενεργώντας στο αναπνευστικό κέντρο και στους περιφερικούς χημειοϋποδοχείς. 
Το τελικό αποτέλεσμα συνίσταται σε μείωση της φυγόκεντρης δραστηριότητας του φρενικού 
νεύρου προς το διάφραγμα. Ακόμη είναι γνωστό ότι κάθε φάρμακο που καταστέλλει την 
ευαισθησία στο αναπνευστικό ερέθισμα καταστέλλει παράλληλα και τη φυγόκεντρο αγωγή 
ερεθισμάτων προς τους διαστολείς του φάρυγγα. Το γεγονός ότι δεν υφίσταται ένα σταθερό 
πρότυπο σε σχέση με την ευαισθησία των δύο μυϊκών συστημάτων, είναι ενδεικτικό της 
σύνθετης επίδρασης των κατασταλτικών παραγόντων στον έλεγχο της αναπνευστικής 
λειτουργίας. 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 10 . Αλληλεπίδραση μεταξύ κεντρικού 
ελέγχου αναπνοής και μεταβολών εύρους 
αεραγωγού 
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Ε. Λάρυγγας 
 

     Ο λάρυγγας αποτελεί την είσοδο προς τις κατώτερες αεροφόρες οδούς και βρίσκεται 
μπροστά από τον υποφάρυγγα, σαν να «κρέμεται» από το υοειδές οστό. Κατά το άνω μέρος 
του εμφανίζει σχήμα τρίγωνης πυραμίδας με τη βάση στραμμένη προς τα πίσω, ενώ το κάτω 
μέρος του είναι κυλινδρικό και αποτελείται από χόνδρους, συνδέσμους, μύες και βλεννογόνο 
που επαλείφει την κοιλότητά του. Η πρόσθια ή τραχηλική επιφάνεια του λάρυγγα κατά τη 
μέση γραμμή καλύπτεται μόνο από το δέρμα και την τραχηλική περιτονία, με αποτέλεσμα να 
είναι ορατή, ειδικά στους άνδρες, η προβολή του θυρεοειδούς χόνδρου, γνωστό και ως«μήλο 
του Αδάμ». Στον ενήλικα άνδρα ο λάρυγγας εμφανίζει τις μεγαλύτερες διαστάσεις με 
κατακόρυφη διάμετρο (από το άνω χείλος της επιγλωττίδας μέχρι το κάτω χείλος του 
κρικοειδούς χόνδρου) 7 cm, εγκάρσια διάμετρο 4 cm και οβελιαία διάμετρο, στο ύψος του 
κάτω χείλους του θυρεοειδούς χόνδρου, 3 cm. Οι αντίστοιχες διαστάσεις στις γυναίκες είναι 5 
cm, 3,5 cm και 2,5 cm. Εξ αιτίας της εξάρτησής του από το κινητό υοειδές οστό και της 
χαλαρής σύνδεσής του με τις τραχηλικές περιτονίες, ο λάρυγγας είναι κινητός ενεργητικά 
(κατά την κατάποση, φώνηση) και παθητικά. Παρόλο που η ακριβής θέση του μπορεί να 
διαφέρει, στον ενήλικα άνδρα ο λάρυγγας βρίσκεται μεταξύ του άνω χείλους του 4ου και του 
κάτω χείλους του 6ου αυχενικού σπονδύλου. Σε γυναίκες και παιδιά εντοπίζεται υψηλότερα 
ενώ στους ηλικιωμένους χαμηλότερα. 
     Ο χόνδρινος σκελετός του λά-
ρυγγα αποτελείται, από κάτω προς τα 
πάνω, από τον κρικοειδή χόνδρο, 
τους αρυταινοειδείς χόνδρους, το θυ-
ρεοειδή χόνδρο και την επιγλωττίδα 
(Εικόνα  11). 

Ο κρικοειδής χόνδρος είναι ο μο-
ναδικός πλήρης δακτύλιος στο σκε-
λετό του λάρυγγα πάνω στον οποίο 
στηρίζονται οι υπόλοιπες χόνδρινες 
δομές του οργάνου. Το πρόσθιο μέρος 
του δακτυλίου ή τόξο είναι στενό, ενώ 
το οπίσθιο ή πέταλο ευρύτερο, με 
διαστάσεις  2-3mm και  5-7mm   αντί- 
στοιχα.  Η έξω επιφάνεια του πετάλου διαιρείται από κάθετο έπαρμα στο μέσο της σε δύο 
υπόκοιλες μοίρες, από τις οποίες εκφύονται οι οπίσθιοι κρικοαρυταινοειδείς μύες. Το άνω 
χείλος του πετάλου είναι υπόκυρτο με αβαθή κεντρική εντομή, και σε κάθε πλάγιο μέρος της 
υπάρχει μία αρθρική επιφάνεια για τον αρυταινοειδή χόνδρο. Αμφοτερόπλευρα, στο όριο 
μετάπτωσης του πετάλου στο τόξο, η έξω επιφάνεια εμφανίζει αρθρικό έπαρμα για το 
σύστοιχο κάτω κέρας του θυρεοειδούς χόνδρου. Το τόξο δεν εμφανίζει κάποιο αξιόλογο 
χαρακτηριστικό, εκτός του ότι το άνω χείλος του φέρεται χαμηλότερα του άνω χείλους του 
πετάλου. 

Η κρικοθυρεοειδική μεμβράνη εκτείνεται μεταξύ του άνω χείλους του κρικοειδούς και του 
κάτω χείλους του θυρεοειδούς χόνδρου. Το εύρος της σε ενήλικες άνδρες και γυναίκες 
εξισώνεται περίπου με το μέγεθος της κορυφής του δείκτη (6-8 mm). Η ταχεία εντόπισή της 
είναι σημαντική για την πραγματοποίηση της κρικοθυρεοτομής, στα πλαίσια του επείγοντος 
χειρουργικού ελέγχου του αεραγωγού. Γενικά η μεμβράνη προσδιορίζεται ευκολότερα στους 
άνδρες, λόγω της παρουσίας του «μήλου του Αδάμ». Στις γυναίκες, που η προβολή του 
θυρεοειδούς χόνδρου είναι λιγότερο εμφανής, για την εντόπιση της κρικοθυρεοειδούς 

Εικόνα 11. Πρόσθια, οπίσθια και πλάγια  άποψη λάρυγγα. 
Anatomy of larynx. https://impremedia.net/anatomy-of-larynx  
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μεμβράνης προτείνεται ο προσδιορισμός της στερνικής εντομής και στη συνέχεια, καθώς ο 
δείκτης μετακινείται κεφαλικά κατά τη μέση γραμμή, του κρικοειδούς χόνδρου που είναι ο 
πρώτος ψηλαφητός ευμεγέθης εγκάρσιος δακτύλιος. Ο προσδιορισμός του κρικοειδούς 
χόνδρου είναι σημαντικός και για τον χειρισμό Sellick, όπου ο χόνδρος πιέζεται προς τα κάτω 
προκειμένου να προληφθεί η αναγωγή γαστρικού περιεχομένου κατά την εισαγωγή στην 
αναισθησία σε ασθενή με γεμάτο στομάχι. 
     Για την παλίνδρομη διασωλήνωση τραχείας, το σύρμα οδηγός εισάγεται στη λαρυγγική 
κοιλότητα από το κέντρο της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης, που εντοπίζεται 3-5mm 
χαμηλότερα των φωνητικών χορδών. Επειδή το μήκος του οδηγού μέχρι το δέρμα ενδέχεται 
να μην είναι αρκετό για την προώθηση του τραχειοσωλήνα πέρα από τη γλωττιδική σχισμή, 
προτείνεται να εισάγεται το σύρμα στον αυλό του τραχειοσωλήνα από την πλευρική οπή 
(Murphy eye), προκειμένου να αυξηθεί η δυνατότητα προώθησης κατά 4-5 mm. 

Ακόμη, λόγω γειτονίας της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης με τη γλωττιδική σχισμή, 
επιβάλλεται η χρήση μικρών αγκίστρων κατά την πραγματοποίηση χειρουργικής 
κρικοθυρεοειδοτομής, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο τραυματισμού των 
χορδών. 

Κάθε αρυταινοειδής χόνδρος έχει σχήμα τρίγωνης πυραμίδας, η βάση της οποίας 
διαρθρώνεται με το άνω χείλος του πετάλου του κρικοειδούς χόνδρου, σχηματίζοντας την 
κρικοαρυταινοειδή άρθρωση.  Οι συγκεκριμένες αρθρώσεις συμβάλλουν στο να μπορούν  οι 
αρυταινοειδείς χόνδροι να εκτελούν κινήσεις περιστροφής και ολίσθησης. Η βάση κάθε 
χόνδρου εμφανίζει δύο αποφύσεις, τη φωνητική προς τα εμπρός στην οποία προσφύεται η 
φωνητική χορδή, και τη μυϊκή προς τα έξω στην οποία προσφύονται οι κρικοαρυταινοειδείς 
μύς. Οι περιστροφικές κινήσεις των αρυταινοειδών χόνδρων είναι αποτέλεσμα της ενέργειας 
των έσω μυών του λάρυγγα και μεταβάλλουν το άνοιγμα μεταξύ των φωνητικών χορδών. Σε 
τραυματικές συνθήκες διασωλήνωσης οι συγκεκριμένοι χόνδροι ενδέχεται να 
παρεκτοπιστούν, και αν δεν επακολουθήσει ανάταξή τους να παραμείνει μόνιμο βράγχος 
φωνής. Εξάλλου ένας ενδοτραχειακός σωλήνας δυσανάλογα μεγάλος για τις ανατομικές 
διαστάσεις του λάρυγγα μπορεί να προκαλέσει ισχαιμία του βλεννογόνου και των 
αρυταινοειδών χόνδρων και μόνιμη λαρυγγική βλάβη. 

Ο θυρεοειδής χόνδρος έχει σχήμα κεκαμμένου θυρεού και αποτελείται από δύο 
τετράπλευρα πέταλα που ενώνονται εμπρός σε δίεδρο γωνία, η οποία είναι εξωτερικά ορατή 
(μήλο του Αδάμ). Στο μέσον του άνω χείλους του χόνδρου, αντίστοιχα προς τη θέση 
συνένωσης των πετάλων, σχηματίζεται η θυρεοειδής εντομή, που συνήθως είναι εξωτερικά 
ψηλαφητή. Το οπίσθιο χείλος κάθε πετάλου καταλήγει προς τα άνω και κάτω στο άνω και 
κάτω κέρας του θυρεοειδούς χόνδρου. Τα κάτω κέρατα συντάσσονται με αρθρικά επάρματα 
της έξω επιφάνειας του κρικοειδούς χόνδρου. Η έξω επιφάνεια κάθε πετάλου, κοντά στο 
οπίσθιο χείλος του, εμφανίζει λοξή ακρολοφία για την έκφυση του θυρεοφαρυγγικού μυός. Η 
ακρολοφία χωρίζει την επιφάνεια σε δύο μέρη, το πρόσθιο που καλύπτεται από τον 
θυρεοϋοειδή μυ και το οπίσθιο που καλύπτεται από τον θυρεοφαρυγγικό μυ. 

Η επιγλωττίδα αποτελεί βασικό οδηγό σημείο κατά τη διασωλήνωση της τραχείας. Έχει 
σχήμα έμμισχου φύλλου και φέρεται λοξά από κάτω και εμπρός προς τα πάνω και πίσω. Ο 
μίσχος προσφύεται στο εσωτερικό της γωνίας του θυρεοειδούς χόνδρου μέσω του 
θυρεοεπιγλωττιδικού συνδέσμου. Το άνω χείλος της είναι ελεύθερο και φθάνει μέχρι το μέσο 
της βάσης της γλώσσας. Η πρόσθια επιφάνεια κατά το κάτω μέρος της συνδέεται προς το 
υοειδές οστό με τον υοεπιγλωττιδικό σύνδεσμο, ενώ το άνω μέρος της καλύπτεται από 
βλεννογόνο. Ήδη αναφέρθηκε η παρουσία στο βλεννογόνο των γλωσσοεπιγλωττιδικών 
πτυχών (μέση, πλάγιες), μεταξύ των οποίων αφορίζονται δύο αβαθή κοιλώματα, τα 
γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία. Η οπίσθια επιφάνεια (λαρυγγική) καλύπτεται από βλεννογόνο  
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και κατά τη μεσότητά της εμφανίζει οβελιαίο 
έπαρμα που ονομάζεται φύμα (Εικόνα 12). Η 
επιγλωττίδα καταλαμβάνει διαφορετική θέση 
ανάλογα με τη φάση της λειτουργίας της. Έτσι 
κατά την κατάποση η επιγλωττίδα κινείται προς 
τα κάτω, και συγχρόνως οι έξω λαρυγγικοί μυς 
συσπώνται έλκοντας τον λάρυγγα προς τα πάνω 
οπότε η γλωττίδα κλείνει αντανακλαστικά, 
προκειμένου να αποτραπεί η είσοδος τροφών 
στο λάρυγγα. Εξ αιτίας ανατομικών παραλλαγών 
η επιγλωττίδα μπορεί να προβάλλει έντονα 
άλλοτε προς τη γλώσσα και άλλοτε προς το 
φάρυγγα, εμποδίζοντας τη λαρυγγοσκόπηση. 
Δύσκολες συνθήκες λαρυγγοσκόπησης 
προκύπτουν και όταν τα πλάγια χείλη της είναι  
κυρτωμένα, ώστε η επιγλωττίδα να μοιάζει με το γράμμα «Ω». Εξάλλου εξοίδηση της 
επιγλωττίδας από οξεία φλεγμονή (επιγλωττίτιδα) μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατη 
απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού. 

Στο χόνδρινο σκελετό του λάρυγγα υπάρχουν και δύο ζεύγη πολύ μικρών χόνδρων, οι 
κερατοειδείς, οι οποίοι επικάθονται στην κορυφή του σύστοιχου αρυταινοειδούς χόνδρου, και 
οι σφηνοειδείς, που περικλείονται στο οπίσθιο μέρος των αρυταινοεπιγλωττιδικών πτυχών 
πολύ κοντά στις κορυφές των σύστοιχων αρυταινοειδών χόνδρων (Εικόνα 12). 
     Το εσωτερικό του λάρυγγα σε κατά μέτωπο 
τομή εμφανίζει σχήμα κλεψύδρας, και η στένωσή 
της σχηματίζεται από την προβολή των 
φωνητικών χορδών στην κοιλότητα (Εικόνα 13). 
Έτσι διαιρείται σε τρεις μοίρες, άνω, μέση και 
κάτω, και επιπλέον εμφανίζει δύο στόμια, το άνω 
ή φαρυγγικό και το κάτω ή τραχειακό. Το 
φαρυγγικό στόμιο (είσοδος του λάρυγγα) έχει 
σχήμα ωοειδές, από εμπρός και πάνω προς τα 
πίσω και κάτω. Αφορίζεται προς τα  εμπρός από 
το άνω χείλος της επιγλωττίδας, προς τα πλάγια 
από τις δύο αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές, οι 
οποίες το χωρίζουν από τους απιοειδείς κόλπους  
και προς τα πίσω από τους αρυταινοειδείς χόνδρους, μεταξύ των οποίων σχηματίζεται η 
μεσοαρυταινοειδής εντομή. Κατά το πίσω τεταρτημόριο του ελεύθερου χείλους της 
αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής παρατηρούνται δύο παχύνσεις, το σφηνοειδές και το 
κερατοειδές φύμα, που οφείλονται στην παρουσία εντός της πτυχής των ομώνυμων 
χόνδρων. Κατά την κατάποση οι αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές συμπλησιάζουν μεταξύ τους 
συμμετέχοντας στην απόφραξη του στομίου. Κατά τη διασωλήνωση με εύκαμπτο ινοσκόπιο 
ο δεξιός αρυταινοειδής χόνδρος συχνά εμποδίζει την προώθηση του τραχειοσωλήνα στην 
τραχεία. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος προτείνεται η προώθηση του ινοσκοπίου να 
γίνεται κατά το κέντρο του λάρυγγα και η πλαγιοτομή του τραχειοσωλήνα να είναι στραμμένη 
προς τα πίσω. 

Η άνω μοίρα ή υπεργλωττιδικός χώρος εκτείνεται από την είσοδο του λάρυγγα μέχρι το 
ελεύθερο χείλος της νόθου φωνητικής χορδής (κοιλιαία πτυχή), έχει σχήμα πεπλατυσμένο 
κατά τα πλάγια και εμφανίζει τέσσερα τοιχώματα. Το πρόσθιο τοίχωμα αποτελείται από την 

 
Εικόνα 12. Η είσοδος του λάρυγγα. 
Kuvahaun tulos haulle plica vocalis. 
https://www.pinterest.co.uk/pin/69524326119
5657180  

 Εικόνα 12. Εγκάρσια διατομή  του λάρυγγα. 
https://www.pinterest.co.uk/pin/69524326119
5657180  
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πίσω επιφάνεια της επιγλωττίδας και τον θυρεοεπιγλωττιδικό σύνδεσμο, έχει ύψος 4-5 cm 
στον άνδρα και 3-4 cm στη γυναίκα και στενεύει προς τα κάτω καταλήγοντας μεταξύ των 
πρόσθιων άκρων των νόθων φωνητικών χορδών. Το οπίσθιο τοίχωμα σχηματίζεται από την 
άνω μοίρα των αρυταινοειδών χόνδρων και τους επικαθήμενους σε αυτούς κερατοειδείς 
χόνδρους. Τα δύο πλάγια τοιχώματα σχηματίζονται από τις αρυταινοεπιγλωττιδικές πτυχές 
και την άνω επιφάνεια των νόθων φωνητικών χορδών.  

Η μέση μοίρα σε κάθε πλάγιό της εμφανίζει κόλπωμα, τη λαρυγγική κοιλία, η οποία προς 
τα πάνω και κάτω αφορίζεται αντίστοιχα από τη σύστοιχη νόθο και γνήσια φωνητική χορδή. 
Κάθε νόθος φωνητική χορδή εκτείνεται από το άνω μέρος της έσω επιφάνειας της 
θυρεοειδούς γωνίας μέχρι το κάτω άκρο του σφηνοειδούς φύματος. Πρόκειται για πτυχές του 
λαρυγγικού βλεννογόνου εντός των οποίων περιέχεται ινώδης ελαστικός ιστός και μυϊκές ίνες 
(άνω μοίρα θυρεοαρυταινοειδούς ή κοιλιαίος μυς). Επειδή δεν συμμετέχουν στη φωνητική 
λειτουργία η τελευταία δεν επηρεάζεται καθόλου ακόμη και μετά την αποκοπή τους. 

Οι γνήσιες φωνητικές χορδές, που προβάλλουν στη λαρυγγική κοιλότητα εντονότερα από 
τις υπερκείμενες νόθες φωνητικές χορδές, αφορίζουν μεταξύ τους τη σχισμή της γλωττίδας. 
Επισημαίνεται ότι ο όρος γλωττίδα, που επίσης συναντάται στα κείμενα, εκτός της 
γλωττιδικής σχισμής συνήθως αναφέρεται και στις παρακείμενες φωνητικές χορδές. Κάθε 
γνήσια φωνητική χορδή εκτείνεται από την έσω επιφάνεια της θυρεοειδούς γωνίας, 2,5 mm 
χαμηλότερα της νόθου φωνητικής χορδής, μέχρι την φωνητική απόφυση του αρυταινοειδούς 
χόνδρου. Το μήκος της είναι 2-2,5 cm στον άνδρα και 1,6-2 cm στη γυναίκα και σε κατά 
μέτωπο τομή εμφανίζει σχήμα τριγώνου του οποίου η βάση συνέχεται με το πλάγιο 
λαρυγγικό τοίχωμα, η κορυφή στρέφεται προς τη λαρυγγική κοιλότητα, η άνω επιφάνεια 
σχηματίζει το έδαφος της λαρυγγικής κοιλίας και η κάτω επιφάνεια την οροφή της κάτω 
μοίρας του λάρυγγα. Η επιφάνειά της αποτελείται από πτυχή του βλεννογόνου στην οποία 
εμπεριέχονται ο φωνητικός σύνδεσμος και βαθύτερα ο φωνητικός μυς (κάτω μοίρα του 
θυρεοαρυταινοειδούς). Το δε ελεύθερο λεπτό χείλος της φωνητικής χορδής είναι η δομή που 
παλλόμενη παράγει τη φωνή. Κατά τη λαρυγγοσκόπηση οι γνήσιες φωνητικές χορδές 
διακρίνονται αμέσως διότι, σε φυσιολογικές καταστάσεις, έχουν λευκό χρώμα ενώ ο 
υπόλοιπος λαρυγγικός βλεννογόνος είναι ερυθρός. 
     Η σχισμή της γλωττίδας κατά την ήρεμη αναπνοή έχει σχήμα ισοσκελούς τριγώνου με την 
κορυφή στραμμένη εμπρός και τη βάση πίσω. Σ’ αυτή διακρίνουμε μία πρόσθια μακρύτερη 
μοίρα, που αφορίζεται από τις φωνητικές χορδές και μία οπίσθια βραχύτερη, που αφορίζεται 
από την έσω επιφάνεια των αρυταινοειδών χόνδρων. Το εύρος της πρόσθιας μοίρας κατά 
την ομιλία μεταβάλλεται ενώ η οπίσθια παραμένει ανοικτή για τη λειτουργία της αναπνοής. 
     Οι μεταβολές του εύρους της γλωττιδικής σχισμής προκύπτουν από την ενέργεια των έσω 
ή αυτοχθόνων μυών του λάρυγγα, οι οποίοι διακρίνονται ανάλογα με το αποτέλεσμά τους. 
Έτσι στους προσάγοντας τη γλωττιδική σχισμή περιλαμβάνονται οι πλάγιοι 
κρικοαρυταινοειδείς και ο εγκάρσιος αρυταινοειδής, που αντίστοιχα προκαλούν στένωση της 
πρόσθιας και της οπίσθιας μοίρας της. Οι οπίσθιοι κρικοαρυταινοειδείς είναι οι μοναδικοί 
μύες που διευρύνουν τη γλωττιδική σχισμή, ενώ οι θυρεοαρυταινοειδείς, που όταν 
συσπώνται έλκουν τους αρυταινοειδείς χόνδρους προς τα εμπρός, χαλαρώνουν τις 
φωνητικές χορδές. 

Η κάτω μοίρα ή υπογλωττιδικός χώρος εκτείνεται κάτω από τις γνήσιες φωνητικές χορδές 
μέχρι το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου, έχει σχήμα περίπου κυλινδρικό, η δε 
μετάπτωσή της στον αυλό της τραχείας γίνεται χωρίς να υπάρχει σαφές όριο. 
     Η νεύρωση του λάρυγγα προέρχεται από δύο νεύρα, το άνω και το κάτω (παλίνδρομο) 
λαρυγγικό, που είναι κλάδοι του πνευμονογαστρικού. Το άνω λαρυγγικό στο επίπεδο του 
υοειδούς οστού διαιρείται σε έξω κλάδο, που είναι κινητικός και κατανέμεται στον 
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κρικοθυρεοειδή μυ και σε έσω κλάδο, που είναι αισθητικός. Ο τελευταίος διαπερνά την 
υοθυρεοειδή μεμβράνη και φέρεται προς τα κάτω υπό τον λαρυγγικό βλεννογόνο 
αποσχιζόμενος τελικά σε άνω κλωνία για τη βάση της γλώσσας και το βλεννογόνο της 
επιγλωττίδας και κάτω κλωνία για το βλεννογόνο της άνω και μέσης μοίρας του λάρυγγα. 

Το κάτω λαρυγγικό νεύρο εκφύεται δεξιά μπροστά από το τόξο της δεξιάς υποκλειδίου 
αρτηρίας και αριστερά μπροστά από το αορτικό τόξο. Στη συνέχεια τα νεύρα παλινδρομούν 
πίσω από τα αγγεία και ανέρχονται αμφοτερόπλευρα στην αύλακα μεταξύ τραχείας και 
οισοφάγου, φερόμενα σε στενή σχέση με την έσω επιφάνεια του συστοίχου πλαγίου λοβού 
του θυρεοειδούς αδένα. Τελικά στο ύψος του κρικοειδούς χόνδρου κάθε παλίνδρομο νεύρο 
αποσχίζεται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο που παρέχουν κινητική νεύρωση σ’ όλους τους 
λαρυγγικούς μύες εκτός του κρικοθυρεοειδούς. Άλλος κλάδος του παλίνδρομου λαρυγγικού 
διαπερνά την κρικοθυρεοειδή μεμβράνη και παρέχει αισθητική νεύρωση στο βλεννογόνο της 
κάτω μοίρας του λάρυγγα 

Σε περιπτώσεις αμφοτερόπλευρης βλάβης του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου 
(θυρεοειδεκτομή, νεοπλασία) επικρατεί η κινητική επίδραση των άνω λαρυγγικών νεύρων. Η 
επακόλουθη σύσπαση των κρικοθυρεοειδών μυών στρέφει τον θυρεοειδή χόνδρο προς τα 
εμπρός, περί τον νοητό άξονα που συνδέει τις κρικοθυρεοειδείς αρθρώσεις και προκαλεί 
διάταση των φωνητικών χορδών που μπορεί να οδηγήσει σε οξεία αναπνευστική απόφραξη 
και αντιμετωπίζεται με τραχειοστομία (εικ. 14). Πλήρης παράλυση των παλινδρόμων και των 
άνω λαρυγγικών νεύρων συγχρόνως χαρακτηρίζεται από διατήρηση των φωνητικών χορδών 
σε μέση θέση, αναφερόμενη και πτωματική, και παρατηρείται κατά τη χορήγηση 
μυοχαλαρωτικών. Ισχυρή αντανακλαστική σύσπαση όλων των λαρυγγικών μυών 
παρατηρείται συνήθως κατά την είσοδο ξένου σώματος στο λάρυγγα και αναφέρεται ως 
λαρυγγόσπασμος. Αν και φυσιολογικά ο λαρυγγόσπασμος αποτελεί προστατευτική 
λειτουργία, στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να επιδεινώσει μία ήδη υφιστάμενη απόφραξη του 
αεραγωγού. 
     Η φυσιολογία του λάρυγγα περιλαμβάνει την προστατευτική, την αναπνευστική και την 
φωνητική λειτουργία. Η προστατευτική θεωρείται φυλογενετικά η παλαιότερη λαρυγγική 
λειτουργία, με καταβολές που ξεκινούν από την αμφίβιο ζωή. Πρόκειται για μηχανισμό 
σφιγκτήρα, που εξασφαλίζει ταχεία και αποτελεσματική σύγκλειση του λάρυγγα προκειμένου 
να αποτραπεί η είσοδος υγρών ή στερεών τροφών στις κατώτερες αεροφόρους οδούς. Στο 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα συμβάλλουν: α) η απόφραξη της εισόδου του λάρυγγα κατά την 
κατάποση εξ αιτίας της σύγχρονης μετακίνησης της επιγλωττίδας προς τα κάτω και της έλξης 
του λάρυγγα προς τα επάνω, β) η αντανακλαστική σύγκλειση της γλωττιδικής σχισμής κατά 
την κατάποση και γ) το αντανακλαστικό του βήχα, που προκαλείται άμεσα από την είσοδο 
ξένου σώματος στο λάρυγγα. Απαραίτητη προϋπόθεση για το βήχα είναι η πλήρης 
απόφραξη της γλωττιδικής σχισμής προκειμένου να αυξηθεί η ενδοθωρακική πίεση, γι’ αυτό 
και η συγκεκριμένη ενέργεια είναι αδύνατη επί παραλύσεως των φωνητικών χορδών. 
     Στα πλαίσια της αναπνευστικής λειτουργίας η γλωττιδική σχισμή διευρύνεται κατά την 
εισπνοή και στενεύει κατά την εκπνοή. Μέγιστη διεύρυνση της σχισμής επέρχεται κατά τη 
βαθιά εισπνοή. Το ίδιο συμβαίνει αντανακλαστικά σε εισπνοή υποξικού μίγματος, ενώ 
αντίθετα η εισπνοή ερεθιστικών αερίων προκαλεί αντανακλαστική στένωση της γλωττιδικής 
σχισμής. Στενώσεις του λάρυγγα προκαλούν εισπνευστικό συριγμό, ενώ στενώσεις της 
τραχείας εισπνευστικό και εκπνευστικό συριγμό. 

Για τη φωνητική λειτουργία, ο εκπνεόμενος αέρας διέρχεται μέσω της γλωττιδικής σχισμής 
θέτοντας σε δονητική κίνηση τις φωνητικές χορδές. Η ισχύς του ρεύματος αέρος και η τάση 
των φωνητικών χορδών επηρεάζουν το εύρος και τη συχνότητα των δονήσεων, από τις 
οποίες καθορίζεται η ένταση και το ύψος του ήχου. 
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Η παραμονή τραχειοσωλήνα στη λαρυγγική κοιλότητα επηρεάζει όλες τις λαρυγγικές 
λειτουργίες. Έτσι στο διασωληνωμένο άρρωστο υπάρχει αδυναμία φώνησης και βήχα, 
καθώς και ενδεχόμενο εισρόφησης, εφ’ όσον δεν εξασφαλίζεται απόλυτα η στεγανότητα του 
αεραγωγού. 

 
ΣΤ.  Άξονες των ανώτερων αεροφόρων οδών 

 
     Στην ύπτια θέση, όπου αυχένας και κεφάλι 
βρίσκονται σε ουδέτερη θέση, ο άξονας της 
στοματικής κοιλότητας σχηματίζει σχεδόν ορθή 
γωνία με τους άξονες του φάρυγγα και λάρυγγα 
(Εικόνα 16). Έτσι, άμεση όραση της γλωττίδας 
κατά τη συμβατική λαρυγγοσκόπηση είναι δυνατή, 
αν η συγκεκριμένη γωνία αυξηθεί στις 180ο. Η 
κάμψη της κατώτερης αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης, στο επίπεδο Α7-Θ1, ευνοεί 
τον ευθειασμό των αξόνων του φάρυγγα και του 
λάρυγγα, ενώ στην ευθυγράμμισή τους με τον 
άξονα της στοματικής κοιλότητας συμβάλλει η 
έκταση της ανώτερης αυχενικής μοίρας της 
σπονδυλικής στήλης και της ατλαντοϊνιακής 
άρθρωσης (Εικόνα 17). Τελικό βήμα της 
ευθυγράμμισης των αξόνων και της ανεμπόδιστης 
θέας της γλωττίδας είναι η λαρυγγοσκόπηση 
(Εικόνα 18), με την οποία η γλώσσα και η κάτω 
γνάθος ανυψώνονται προς τα εμπρός. 

Σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, για 
την ευθυγράμμιση των 3 αξόνων πριν τη 
λαρυγγοσκόπηση, ιδανική θεωρείται η τοποθέτηση 
της κεφαλής σε θέση όσφρησης πρωινού αέρα. Η 
αναλυτική περιγραφή της, σύμφωνα με τους 
Bannister και MacBeth (1944), περιλαμβάνει την 
κάμψη του αυχένα κατά 35ο, με την τοποθέτηση 
μαξιλαριού 8-10 cm κάτω από το ινιακό οστό και 
την έκταση του κεφαλιού κατά 15ο.  

Πρόσφατοι προβληματισμοί αναφορικά με τη 
θεωρία ευθυγράμμισης των τριών ανατομικών 
αξόνων αποδεικνύουν ότι αυτή μειονεκτεί, επειδή 
δεν εξετάζει τις δυναμικές αλληλεπιδράσεις των 
κρανιοπροσωπικών δομών σε σχέση με την 
τοποθέτηση του κεφαλιού και του αυχένα, τη 
χρήση διαφορετικών λεπίδων λαρυγγοσκοπίων και 
την εφαρμογή εξωτερικών χειρισμών. Έτσι, 
τελευταία υπάρχει μία διαφοροποίηση του θεωρη-
τικού πλαισίου κατανόησης των μηχανισμών της 
λαρυγγοσκόπησης. Εξελίσσοντας την υπόθεση 
των 2 ανατομικών σημείων των Cormack-Lehane 
(1984), ο Isono (2001) διατύπωσε τη θεωρία των  

 
Εικόνα 16. Οι τρεις άξονες του αεραγωγού σε 
ουδέτερη θέση κεφαλής. Whitten C. (2016). 
Positioning the Head for Intubation. The Airway 
Jedi. 
https://airwayjedi.com/2016/04/01/positioning-
the-head-for-intubation  

Εικόνα 17. Οι τρεις άξονες του αεραγωγού σε 
θέση έκτασης  κεφαλής. Whitten C. (2016). 
Positioning the Head for Intubation. The Airway 
Jedi. 
https://airwayjedi.com/2016/04/01/positioning-
the-head-for-intubation  

 

 

Εικόνα 18. Η λαρυγγοσκόπηση . Whitten C. 
(2016). Positioning the Head for Intubation. The 
Airway Jedi. 
https://airwayjedi.com/2016/04/01/positioning-
the-head-for-intubation  
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εμποδίων στη γραμμή όρασης της γλωττίδας, που μπορούν να δυσκολέψουν την 
επισκόπηση  της  εισόδου  του  λάρυγγα  κατά  την  άμεση  λαρυγγοσκόπηση  (Εικόνα 19).  
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι άνω τομείς, η 
άνω γνάθος, η μύτη και το μέτωπο, 
αποτελούν τα οπίσθια εμπόδια που 
εντοπίζονται πίσω από τη στοματική 
κοιλότητα, ενώ τα πρόσθια εμπόδια 
εντοπίζονται μπροστά από τη στοματική 
κοιλότητα και είναι η γλώσσα, η επιγλωττίδα 
και η κάτω γνάθος.  

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση και 
χρησιμοποιώντας ψηφιακές φωτογραφίες της 
κεφαλής και του αυχένα με πλάγια λήψη 
διαπιστώθηκε ότι η sniffing position συνο-
δεύεται από κατακόρυφη διάταξη των 
πρόσθιων εμποδίων και της γλωττίδας και 
αύξηση του υπογνάθιου χώρου (απόσταση 
μεταξύ άκρου πώγωνα και θυρεοειδούς 
εντομής), ανεξάρτητα από τη διαβάθμιση 
δυσκολίας της λαρυγγοσκοπικής εικόνας των  
ασθενών. Με την άμεση λαρυγγοσκόπηση ο υπογνάθιος χώρος αυξάνεται περισσότερο, 
λόγω της προς τα πάνω και πρόσω μετακίνησης των πρόσθιων εμποδίων από τη γραμμή 
όρασης, που επιτρέπει την απρόσκοπτη θέα της γλωττίδας σε ασθενείς με εύκολη 
λαρυγγοσκόπηση. Αντίθετα, σε ασθενείς με δύσκολη λαρυγγοσκόπηση, η άμεση 
λαρυγγοσκόπηση δεν επιφέρει περαιτέρω αύξηση του υπογναθικού χώρου, με επακόλουθο 
τα πρόσθια εμπόδια να παρεμβάλλονται στη γραμμή όρασης εμποδίζοντας την επισκόπηση 
της γλωττίδας. 
    Με τη θεωρία των εμποδίων εξηγείται ικανοποιητικά η δυσχέρεια επισκόπησης της 
γλωττίδας κατά την άμεση λαρυγγοσκόπηση λόγω μη φυσιολογικής θέσης των εμποδίων 
(υποπλαστική κάτω γνάθος, κρεμάμενη επιγλωττίδα, προέχοντες άνω τομείς), αύξησης των 
διαστάσεών τους (μακρογλωσσία, εξοίδηση δομών, παχυσαρκία) ή συνθηκών περιορισμένης 
κινητικότητας κατά την τοποθέτηση και λαρυγγοσκόπηση των ασθενών (περιορισμένη 
έκταση αυχένα, μικρή διάνοιξη στόματος, παχυσαρκία). Ακόμη μπορεί να προβλεφθεί  
δυσκολία σε σύνθετες περιπτώσεις, όπως η 
παχυσαρκία, που ενδέχεται να συνοδεύεται 
από μεγέθυνση και περιορισμένη κινητικότητα 
των προσθίων εμποδίων καθώς και από 
δυσκολία στο χειρισμό της λαβής του 
λαρυγγοσκοπίου, λόγω αυξημένων διαστάσεων 
των ανατομικών δομών του ανώτερου θώρακα. 

Εξελίσσοντας την υπόθεση των ανατομικών 
εμποδίων οι Seongjoo Park et al(2017), 
αναφέρουν ότι το τρίγωνο ΤΙΜ που σχημα-
τίζεται από τη θυρεοειδική εντομή(Τ), το 
πηγούνι(Μ) και τους κοπτήρες της άνω γνάθου 
(Ι) (Εικόνα 20), αποτελεί προγνωστικό στοιχείο 
εκτίμησης της δυσκολίας της διασωλήνωσης.  

 

 

Εικόνα 19. Η θεωρία των φυσικών  εμποδίων  του 
Isono.  Isono S. (2001). Common Practice and 
Concepts in Anesthesia: Time for Reassessment: Is 
the Sniffing Position a “Gold Standard” for 
Larynfoscopy?  Anesthesiology 10(95): 825-827. 
https://airwayjedi.com/2016/04/01/positioning-the-
head-for-intubation  

 
Εικόνα 20. Το τρίγωνο ΤΙΜ κατά τη 
λαρυγγοσκόπηση. Park S. et al (2017). 
Previsional space during direct laryngoscopy. 
Medicine.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC55
02170  
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Τα αποτελέσματα της μελέτης συνοψίζονται στα εξής: 
Σε ασθενείς με δύσκολη διασωλήνωση και sniffing position το ύψος του τριγώνου ΤΙΜ είναι 
μικρότερο από ότι σε ασθενείς με εύκολη διασωλήνωση.  Μετά από έκταση του αυχένα σε 
sniffing position, το μήκος της ακμής (ΤΜ) και το ύψος του τριγώνου ΤΙΜ είναι σημαντικά 
μικρότερα σε ασθενείς με δύσκολη διασωλήνωση, από ότι σε αθενείς με εύκολη 
διασωλήνωση. Επίσης ασθενείς με μικρό εμβαδόν τριγώνου ΤΙΜ κατά τη λαρυγγοσκόπιση 
είχαν μικρό τρίγωνο ΤΙΜ σε sniffing position με υπερέκταση. Συνεπώς όσο μικρότερο είναι το 
ύψος του τριγώνου ΤΙΜ και το εμβαδόν του, τόσο δυσκολότερη είναι η ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση. Σημειώνεται ότι για την επιτυχή διασωλήνωση απαιτείται να υπάρχει 
απρόσκοπτη οπτική επαφή κατά μήκος της ακμής (ΙΤ) του τριγώνου (ΤΙΜ). 
   Η ανεπιτυχής προσπάθεια για ενδοτραχειακή διασωλήνωση του δύσκολου αεραγωγού, 
μπορεί να οδηγήσει σε εγκεφαλικές βλάβες και θάνατο. Σύμφωνα με την A.S.A. το 67% των 
επιπλοκών της δύσκολης ενδοτραχειακής διασωλήνωσης συμβαίνει κατά την εισαγωγή στην 
αναισθησία. Γι αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές μέθοδοι για την προσέγγιση του 
δύσκολου αεραγωγού και αρκετές από αυτές συνοδεύονται από φτωχά αποτελέσματα. 
Ωστόσο, η ευθεία λαρυγγοσκόπιση είναι ακόμη σε υψηλό βαθμό προτιμητέα για την 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση στη κλινική πράξη. 
 

     
Ζ. Τραχεία 
 

     Πρόκειται για κυλινδρική δομή μήκους 12-15 cm περίπου σε ενήλικες, που εκτείνεται από 
το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου μέχρι το διχασμό της στους κυρίους βρόγχους. Σε 
εγκάρσια διατομή εμφανίζει σχήμα τόξου, τα άκρα του οποίου συνδέονται με χορδή που είναι 
στραμμένη προς τα πίσω. Αποτελείται από 16-20 χόνδρινα ημικρίκια, που συνδέονται 
κατακόρυφα με ινοελαστικό ιστό και κλείνουν προς τα πίσω από τον τραχειακό μυ. Στο ύψος 
του 5ου-6ου θωρακικού σπονδύλου η τραχεία διχάζεται στους κύριους βρόγχους, που 
φέρονται λοξά προς τα κάτω σχηματίζοντας με το μέσο επίπεδο γωνία 25ο ο δεξιός και 45ο ο 
αριστερός. Έτσι εισρόφηση υγρών ή στερεών σωμάτων συμβαίνει συχνότερα δεξιά, το ίδιο 
δε ισχύει και σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενδοβρογχικής διασωλήνωσης, επειδή ο δεξιός 
κύριος βρόγχος εμφανίζεται σαν η προς τα κάτω συνέχεια της τραχείας. Το ενδεχόμενο 
ενδοβρογχικής διασωλήνωσης περιορίζεται αν ο τραχειοσωλήνας δεν προωθείται 
περισσότερο των 23 cm από τους τομείς στους άνδρες και των 21 cm στις γυναίκες, 
αντανακλώντας τη μέση απόσταση μεταξύ τομέων και τρόπιδας που είναι 27 cm και 23 cm 
αντίστοιχα. Όσον αφορά τις εσωτερικές διαστάσεις της τραχείας, τραχειοσωλήνας με 
εσωτερική διάμετρο 8,5 mm ή 7,5 mm θεωρείται κατάλληλος αντίστοιχα για τον ενήλικο 
άνδρα και γυναίκα. Εφόσον όμως ο ασθενής πρόκειται να υποβληθεί σε βρογχοσκοπικό 
έλεγχο ή «αναπνευστική τουαλέτα» προτείνεται η χρήση τραχειοσωλήνα με μεγαλύτερη 
εσωτερική διάμετρο κατά 0,5 mm. 
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Συγκριτική ανατομία του ανώτερου αεραγωγού σε ενήλικες και παιδιά 
 

     Πριν αναφερθούν οι διαφορές στην ανατομία του αεραγωγού σε συνάρτηση με την ηλικία, 
είναι χρήσιμο να προσδιοριστεί η ηλικιακή αντιστοιχία με τους όρους ενήλικος, παιδί και 
βρέφος. Ο ενήλικος έχει ηλικία μεγαλύτερη των 16 ετών, το παιδί μεταξύ 1 και 8 έτη και το 
βρέφος μικρότερη του ενός έτους. Ο παιδικός λάρυγγας στην ηλικία των 8 ετών διαφέρει από 
του ενήλικα μόνο ως προς τις διαστάσεις. Μεταξύ ενήλικα και βρέφους οι διαφορές στον 
αεραγωγό δεν περιορίζονται μόνο στις διαστάσεις, αλλά και σε μορφολογικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά των δομών. Σε αναλογία με το υπόλοιπο σώμα το κεφάλι του βρέφους είναι 
πολύ μεγαλύτερο συγκριτικά με του ενήλικα. Επί απώλειας μυϊκού τόνου η βρεφική αυχενική 
μοίρα σπονδυλικής στήλης εμφανίζει έντονη κάμψη, που ευνοεί την απόφραξη του 
αεραγωγού. Αντίθετα οι ρινικές κοιλότητες είναι μικρότερες σε σχέση με την τραχεία στο 
βρέφος, συγκριτικά με τον ενήλικα. 
     Η γλώσσα, λόγω μεγάλου μεγέθους στο βρέφος, μετατοπίζεται εύκολα προς τα πίσω, 
όταν ο μυϊκός τόνος είναι μειωμένος και εμποδίζει τη ροή του αέρα κατά την εισπνοή και την 
εκπνοή. Υπό αυτές τις συνθήκες η γλώσσα ενδέχεται και να έλκεται προς τα πίσω κατά τις 
εισπνευστικές κινήσεις, δημιουργώντας σφαιρικό μηχανισμό βαλβίδας στον αεραγωγό, που 
επιτείνει την απόφραξή του. 
     Ο λάρυγγας του βρέφους εντοπίζεται σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης (εικ. 18). Κατά τη γέννηση η γλωττιδική σχισμή αντιστοιχεί 
στο μεσοδιάστημα Α3-Α4, ενώ στην ενηλικίωση μετατοπίζεται ένα μεσοδιάστημα 
χαμηλότερα. Οι φωνητικές χορδές του βρέφους είναι υπόκοιλες και εμφανίζουν κλίση προς 
τα εμπρός και κάτω. Στον ενήλικο οι φωνητικές χορδές είναι περισσότερο επίπεδες και 
φέρονται οριζόντια. Στο βρέφος το στενότερο τμήμα του λάρυγγα εντοπίζεται στο επίπεδο 
του κρικοειδούς χόνδρου ενώ στον ενήλικο στη γλωττιδική σχισμή. 

Η βρεφική επιγλωττίδα εμφανίζει σχήμα «Ω» 
και είναι μακρύτερη και δύσκαμπτη. Λόγω της 
πλησιέστερης θέσης του υοειδούς οστού προς 
το θυρεοειδή χόνδρο στο βρέφος, η βάση της 
γλώσσας και η επιγλωττίδα ωθούνται προς τη 
φαρυγγική κοιλότητα και η επιγλωττίδα φέρεται 
σε οριζόντια θέση συγκριτικά με τον ενήλικο. 
     Οι μικρότερες διαστάσεις του βρεφικού 
αεραγωγού ως προς το εύρος και το μήκος 
περιορίζουν τα περιθώρια σωστής τοποθέ-
τησης τραχειοσωλήνα. Επισημαίνεται ότι σε 
πρόωρο νεογνό το μήκος της τραχείας μπορεί  
να είναι 2 cm. Στο διχασμό της τραχείας ο δεξιός κύριος βρόγχος φέρεται λιγότερο 
κατακόρυφα προς τα κάτω στο βρέφος, συγκριτικά με τον ενήλικο. Ωστόσο υπέρμετρη 
προώθηση του τραχειοσωλήνα καταλήγει σε διασωλήνωση του δεξιού κύριου βρόγχου σ’ 
αμφότερους ενήλικα και βρέφος. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ισότιμη μείωση (π.χ. 
οίδημα) της εσωτερικής διαμέτρου του λάρυγγα, προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ελάττωση της 
εγκάρσιας διατομής του βρεφικού αυλού, επειδή στην ηλικία αυτή το λαρυγγικό εύρος είναι 
σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση με τον ενήλικο. 

 
Εικόνα 21. Σύγκριση αεραγωγού βρέφους-ενήλικα.  
Pediatric Respiratory Emergencies. Anesthesia Key. 
https://aneskey.com/pediatric-respiratory-
emergencies-upper-airway-obstruction-and-infections  
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Σημεία  - Κλειδιά 
 

• Η γνώση της ανατομίας και φυσιολογίας του ανώτερου αεραγωγού είναι σημαντική, καθώς 
η επιλογή του πλάνου αντιμετώπισης του αεραγωγού θα βασιστεί στα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά και στις δυναμικές μεταβολές του 

• Η ρινική κοιλότητα, εκτός από αγωγός αέρα προς το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα, 
συμμετέχει στη  θέρμανση, ύγρανση και καθαρισμό του εισπνεόμενου αέρα, αλλά και στην 
όσφρηση και  φώνηση 

• Το μέγεθος της γλώσσας σε σχέση με τον στοματοφαρυγγικό χώρο καθορίζει το βαθμό 
δυσκολίας κατά τη διασωλήνωση, όπου αν η κοιλότητα της κάτω γνάθου είναι μικρή 
συγκριτικά με τη γλώσσα,  τότε η οπτική εικόνα του λάρυγγα περιορίζεται, καθιστώντας 
την στοματοτραχειακή διασωλήνωση δύσκολη ή  αδύνατη 

• Κύριο χαρακτηριστικό της φυσιολογίας του φάρυγγα είναι ότι στην κοιλότητά του 
διασταυρώνονται η αεροφόρος και η τροφική οδός, όπου σε ήρεμη αναπνοή ο 
ρινοφάρυγγας επικοινωνεί με το στοματοφάρυγγα, αλλά στην ομιλία και κατάποση 
επέρχεται πλήρης διαχωρισμός του ενός χώρου από τον άλλο, λόγω ανάσπασης της 
μαλθακής υπερώας  

• Ο λάρυγγας αποτελεί την είσοδο προς τις κατώτερες αεροφόρες οδούς και βρίσκεται 
μπροστά από τον υποφάρυγγα.  Ο χόνδρινος σκελετός του αποτελείται από τον κρικοειδή 
χόνδρο, τους αρυταινοειδείς χόνδρους, το θυρεοειδή χόνδρο και την επιγλωττίδα. 

• Η πρόσθια τραχηλική επιφάνεια του λάρυγγα καλύπτεται μόνο από δέρμα και τραχηλική 
περιτονία, με αποτέλεσμα να είναι ορατή η προβολή του θυρεοειδούς χόνδρου, ειδικά 
στους άνδρες με το «μήλο του Αδάμ». Αυτό είναι σημαντικό για την ταχεία εντόπιση της 
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης και την πραγματοποίηση κρικοθυρεοειδοτομής, στα πλαίσια 
επείγοντος χειρουργικού ελέγχου του αεραγωγού  

• Η επιγλωττίδα αποτελεί βασικό οδηγό σημείο κατά τη διασωλήνωση της τραχείας, έχει 
σχήμα έμμισχου φύλλου και φέρεται λοξά από κάτω και εμπρός προς τα πάνω και πίσω. 
Εξ αιτίας ανατομικών παραλλαγών η επιγλωττίδα μπορεί να προβάλλει έντονα προς τη 
γλώσσα ή προς το φάρυγγα, εμποδίζοντας τη λαρυγγοσκόπηση, ενώ δύσκολες συνθήκες 
λαρυγγοσκόπησης προκύπτουν και όταν τα πλάγια χείλη της είναι κυρτωμένα, και η 
επιγλωττίδα έχει σχήμα «Ω» 

• Η φυσιολογία του λάρυγγα περιλαμβάνει την προστατευτική, αναπνευστική και φωνητική 
λειτουργία 

• Η προστατευτική λειτουργία εξασφαλίζει ταχεία σύγκλειση του λάρυγγα για αποτροπή 
τροφών στις αεροφόρους οδούς, μέσω μηχανικής απόφραξης της εισόδου του λάρυγγα, 
αντανακλαστικής σύγκλεισης γλωττιδικής σχισμής, και αντανακλαστικού του βήχα 

• Κατά την αναπνοή η γλωττιδική σχισμή διευρύνεται στην εισπνοή και στενεύει στην 
εκπνοή, ενώ η διεύρυνση είναι μέγιστη σε βαθιά εισπνοή ή σε εισπνοή υποξικού μίγματος 

• Σύμφωνα με τη θεωρία των 3 αξόνων, για την ευθυγράμμισή τους πριν τη 
λαρυγγοσκόπηση απαιτείται  τοποθέτηση της κεφαλής σε θέση όσφρησης πρωινού αέρα, 
δηλαδή  σε κάμψη του αυχένα κατά 35ο, με τοποθέτηση μαξιλαριού 8-10 cm κάτω από το 
ινιακό οστό,  και έκταση του κεφαλιού κατά 15ο 
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Κεφάλαιο  2  
 

Η εκτίμηση του αεραγωγού 

Χατζηιωακειμίδης Χαράλαμαπος 
 

Α. Εισαγωγικά στοιχεία 

 

Η διαχείριση  του αεραγωγού είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ασφάλεια  κατά τη 

χορήγηση αναισθησίας, επειδή τα σοβαρότερα προβλήματα που σχετίζονται με αυτήν 

αφορούν ή  συμπεριλαμβάνουν τον αεραγωγό. 

Στόχος της εκτίμησης του αεραγωγού είναι να εντοπίσει πιθανά προβλήματα διατήρησης 

της οξυγόνωσης και του αερισμού, κατά τη διάρκεια της διαχείρισής του. Η εκτίμηση του 

αεραγωγού αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού και της επιλογής του κατάλληλου αλγόριθμου 

διαχείρισης, όπου θα πρέπει κυρίως να προβλέπει την πιθανότητα εμφάνισης μη 

αναμενόμενης δυσκολίας, και να ενσωματώνει στοιχεία αναφορικά με την επείγουσα 

αντιμετώπισή του, όπως στο σενάριο Can’t Intubate – Can’t Oxygenate CICO. 

Ποιος είναι όμως ο ορισμός του δύσκολου  αεραγωγού?  

Σύμφωνα με τους κλασικούς ορισμούς: 

1. Ο δύσκολος αεραγωγός είναι η κλινική κατάσταση, κατά την οποία ένας συμβατικά 

εκπαιδευμένος αναισθησιολόγος αντιμετωπίζει  δυσκολία στον αερισμό με μάσκα 

προσώπου ή στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή και στα δύο. 

2. Ο δύσκολος αερισμός με μάσκα προσώπου είναι η κατάσταση όπου, ένας συμβατικά 

εκπαιδευμένος αναισθησιολόγος,  χωρίς  την βοήθεια άλλου ατόμου, αδυνατεί να 

διατηρήσει τον κορεσμό της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (SpO2) πάνω από 90% 

χορηγώντας  100% οξυγόνο, ενώ επιχειρεί αερισμό με θετική διακοπτόμενη πίεση με 

προσωπίδα και ασκό. 

3. Η δύσκολη λαρυγγοσκόπηση είναι η αδυναμία άμεσης όρασης, με τη χρήση συμβατικού 

λαρυγγοσκοπίου, οποιουδήποτε τμήματος των φωνητικών χορδών μετά από πολλές 

προσπάθειες.  

4. Η δύσκολη ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι η αδυναμία ορθής τοποθέτησης του 

ενδοτραχειακού σωλήνα, μετά από τουλάχιστον τρεις προσπάθειες άμεσης 

λαρυγγοσκόπησης, όπου η τελευταία (2+1) γίνεται  από εμπειρότερο αναισθησιολόγο 

και/ή με τη  χρήση επικουρικών μέσων. 

 

Στην   πραγματικότητα ο δύσκολος αεραγωγός είναι αυτός που θα μας εμποδίσει να 

χορηγήσουμε το ζωτικό για την επιβίωση οξυγόνο στους πνεύμονες με αποτελεσματικό 

τρόπο. Άρα το κύριο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί κατά την εκτίμηση του αεραγωγού 

είναι αν θα είναι εφικτή η διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού κατά την απώλεια της 

συνείδησης και αν όχι, αν τουλάχιστον θα είναι εφικτή η διατήρηση της οξυγόνωσης.  

Η λεπτομερής και δομημένη εξέταση του αεραγωγού μπορεί να μας δώσει  μια σαφή 

εκτίμηση του κινδύνου στην συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών. Η εξαιρετικά σπάνια 

περίπτωση του φυσιολογικού ανατομικά αεραγωγού,  που όμως μπορεί να εμφανίσει 

λειτουργική δυσκολία στον αερισμό ή/και στην οξυγόνωση του ασθενούς, όπως  για 

παράδειγμα σε έντονο βρογχόσπασμο ή σε ξένο σώμα αεραγωγού, καθιστούν απαραίτητη 

την υψηλή υποψία για παρόμοιες καταστάσεις και την ετοιμότητα για εφαρμογή μέτρων  

αντιμετώπισης. 

 

 



Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιείται  μια λεπτομερής εκτίμηση του αεραγωγού, 

ακόμα και σε επείγουσες καταστάσεις, ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε στις παρακάτω 

βασικές ερωτήσεις, πριν χορηγήσουμε αναισθησία  στον ασθενή : 

1. Είναι δυνατή η οξυγόνωση και ο αερισμός του ασθενούς με προσωπίδα και ασκό; 

2. Είναι δυνατή η τοποθέτηση υπεργλωττιδικής συσκευής, αν αυτό καταστεί απαραίτητο; 

3. Είναι δυνατή η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, εφόσον χρειαστεί; 

4. Είναι εύκολη η πρόσβαση στην τραχεία του ασθενούς, αν απαιτηθεί χειρουργικός  

     αεραγωγός; 

Είναι απαραίτητο να δίνεται πάντα απάντηση στα ερωτήματα αυτά, τόσο στα 

προγραμματισμένα και στα επείγοντα περιστατικά, όσο και στις περιπτώσεις περιοχικής 

αναισθησίας ή καταστολής και παρακολούθησης των ασθενών.  

Τέλος, σημαντική είναι η καταγραφή και επισήμανση των ευρημάτων της εκτίμησης, καθώς 

πολύ συχνά το άτομο  που  αντιμετωπίζει τον αεραγωγό δεν είναι το ίδιο με το άτομο που 

κάνει την εκτίμηση. 

 

 

Β. Ο  «φυσιολογικός»  αεραγωγός 

 

Τα χαρακτηριστικά του «φυσιολογικού» αεραγωγού, ο οποίος δεν θα παρουσιάσει 

προβλήματα  κατά  την διαχείρισή του, περιλαμβάνουν  τα εξής: 

 

 Ιστορικό  μίας ή  περισσότερων  διασωληνώσεων  χωρίς  επιπλοκές 

 «Κανονικό» πρόσωπο με «φυσιολογικά» χαρακτηριστικά 

 Κανονική, καθαρή φωνή. 

 Απουσία ουλών, εγκαυμάτων, οιδήματος, μόλυνσης, όγκων ή αιματώματος, ιστορικού 

ακτινοβολιών  στην κεφαλή/τράχηλο 

 Δυνατότητα πρηνισμού χωρίς συμπτώματα  

 Χωρίς ιστορικό ροχαλητού ή/και υπνικής άπνοιας 

 Παρουσία  ανοικτής ρινικής οδού 

 Επαρκές άνοιγμα στόματος, κατ’ ελάχιστο 4cm ή αδρά πλάτους τριών κάθετων 

δακτύλων, με καλή λειτουργικότητα της κροταφογναθικής διάρθρωσης   

 Βαθμό εξέτασης κατά Mallampatti  I 

 Απόσταση μεταξύ της άκρη της κάτω γνάθου έως τη θυρεοειδή εντομή τουλάχιστον 

6,5cm ή αδρά πλάτους τεσσάρων δακτύλων 

 Απόσταση μεταξύ σύμφυσης της κάτω γνάθου έως τη γναθική γωνία τουλάχιστον 9cm   

 Παρουσία αδύνατου, ευέλικτου λαιμού χωρίς μάζες, με πλήρη κινητικότητα του 

τραχήλου 

 Παρουσία κινούμενου λάρυγγα, με κινήσεις πάνω-κάτω κατά την κατάποση και δεξιά-

αριστερά κατά περίπου 1,5cm, με εξωτερικούς χειρισμούς 

 Αδύνατη  έως μέτρια σωματική διάπλαση 

 Μέγιστη δυνατότητα έκτασης της ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, που φυσιολογικά είναι 

περίπου 35ο 

 Παρουσία «φυσιολογικού» γενικού προφίλ του αεραγωγού. 

 

 

 

 

 

 



Γ. Τα χαρακτηριστικά του  «δύσκολου»  αεραγωγού 

 

Ο δύσκολος  αεραγωγός  περιλαμβάνει τα παρακάτω μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά: 

 

 Τραύματα, δυσμορφίες, εγκαύματα,  μόλυνση ή οίδημα προσώπου, ακτινοθεραπεία  

 Αιμάτωμα σε πρόσωπο, στόμα, φάρυγγα, λάρυγγα και/ή τράχηλο  

 Παρουσία συριγμού, δύσπνοιας, ορθόπνοιας, βράγχους φωνής 

 Αδυναμία  ανοχής σε ύπτια  κατάκλιση 

 Παρουσία  ανωμαλιών  κάτω γνάθου:  

- μειωμένη κινητικότητα ή αδυναμία ανοίγματος στόματος σε πλάτος τουλάχιστον τριών  

  δακτύλων  

- μικρογναθία 

- οπισθογναθισμός, όπως στα  συγγενή  σύνδρομα Treacher Collins, Pierre Robin 

- θυρεοπογωνική απόσταση < 6cm ή αδρά πλάτους τεσσάρων  δακτύλων 

- απόσταση μεταξύ σύμφυσης της κάτω γνάθου έως τη γναθική γωνία < 9cm  

- αυξημένο πρόσθιο ή οπίσθιο βάθος κάτω  γνάθου (Εικόνα 1) 

 Παρουσία ανωμαλιών  λάρυγγα, όπως 

καθήλωση του λάρυγγα σε άλλες δομές του 

τραχήλου, το υοειδές οστό ή το έδαφος του 

στόματος 

 Παρουσία μακρογλωσσίας 

 Ύπαρξη βαθύ, στενού, θολωτού  

στοματοφάρυγγα 

 Παρουσία  προεχόντων οδόντων  

 Βαθμό εξέτασης κατά  Mallampati III και IV 

 Παρουσία  ανωμαλιών  τραχήλου, όπως: 

- κοντός και φαρδύς λαιμός 

- μειωμένη κινητικότητα τραχήλου λόγω  

  αρθρίτιδας, σπονδυλίτιδας, δισκοπάθειας 

- κατάγματα ή υπεξαρθρήματα, εμφανή  

  τραύματα 

 Παρουσία θωρακοκοιλιακών ανωμαλιών, όπως: 

- κυφοσκολίωση, προέχων  θώρακας,   

  μεγάλοι μαστοί 

- νοσογόνος  παχυσαρκία, κύηση 3ου τριμήνου 

 Ηλικία μεταξύ 40 και 59 ετών 

 Ανδρικό  φύλο  

 Παρουσία ροχαλητού ή/και  Σ. υπνικής άπνοιας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 1. Γναθιαίες και υοειδείς μετρήσεις 
κάτω γνάθου, ως προγνωστικοί δείκτες 
δύσκολης λαρυγγοσκόπησης:  (1) πρόσθιο, (2) 
οπίσθιο βάθος γνάθου, (3) γναθοϋοειδής 
απόσταση. Chi L, Mirksy D, Bello J et al(2015). 
Airway imaging: Principles and Practical Guide. 
Clinical Gate. https://clinicalgate.com/airway-
imaging-principles-and-practical-guide  

https://clinicalgate.com/airway-imaging-principles-and-practical-guide
https://clinicalgate.com/airway-imaging-principles-and-practical-guide


Δ. Προγνωστικές  δοκιμασίες  για τη δύσκολη  διασωλήνωση 

 

 Η εξέταση κατά Mallampati 
Δεν υπάρχει ασφαλές σύστημα για την πρόγνωση της δύσκολης διασωλήνωσης. Η 

δοκιμασία κατά Mallampati, δηλαδή η βαθμολόγηση  της δυνατότητας εύκολης  αναγνώρισης 

των οπίσθιων δομών του στοματοφάρυγγα, των αμυγδαλικών βοθρίων, των παρίσθμιων 

καμάρων και της σταφυλής,  με τον ασθενή σε καθιστή θέση με το στόμα ανοιχτό και τη 

γλώσσα να προεξέχει, θεωρείται από πολλούς ως εξέταση εκλογής και συχνά είναι η μόνη 

εξέταση που εκτελείται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο ρουτίνας. Δυστυχώς, στην 

πραγματικότητα η συγκεκριμένη εξέταση  δεν έχει την αξία που της αποδίδεται, καθώς έχει 

μικρή ευαισθησία και μικρή ειδικότητα. 

Έτσι, η θετική προγνωστική αξία μίας βαθμολογίας κατά Mallampati III για θετική 

πρόγνωση  λαρυγγοσκοπικής εικόνας κατά Cormack-Lehane ΙΙΙ και ΙV είναι 21%, ενώ  για 

λαρυγγοσκοπική εικόνα κατά Cormack-Lehane  ΙV είναι  4,7% (Εικόνα 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άλλες  συνήθεις προγνωστικές δοκιμασίες 

Άλλες  συνήθεις  προγνωστικές δοκιμασίες, που αποτελούν  παράγοντες κινδύνου είναι: 

 Άνοιγμα στόματος μικρότερο από  4cm 

 Θυρεοειδοπωγωνική απόσταση μικρότερη  των 6cm (Εικόνα 3) 

 Βαθμολογία  κατά  Mallampati III ή IV  

 Κινητικότητα αυχένα μικρότερη από 80% 

 Αδυναμία τεχνητής  προώθησης της κάτω γνάθου (τεχνητός προγναθισμός) 

 Παχυσαρκία (βάρος σώματος >  110kg) 

 Ιστορικό δύσκολης διασωλήνωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 2. Αντιστοίχιση 

της κατά Mallampati 

εξέτασης με τη 

λαρυγγοσκοπική 

εικόνα κατά Cormack-

Lehane. Amantea S, 

Piva J, Rodrigues M et 

al(2003). Rapid Airway 

Access. J Pediatr; 

79:2. 

 

Εικόνα 3. Κάρτα ταχείας κλινικής εκτίμησης 

ανατομικών παραμέτρων αεραγωγού. 

Airway Assessment Cue-Card, 2014, 

OpenAirway. 

http://openairway.org/tag/cormack-lehane  

http://openairway.org/tag/cormack-lehane


Στον παρακάτω Πίνακα 1 καταγράφεται η αξιοπιστία του καθενός από τους παράγοντες 

κινδύνου, όσον αφορά στην πρόγνωση της δύσκολης διασωλήνωσης, όπως αποτυπώνεται 

από τα ποσοστά ευαισθησίας και ειδικότητας του κάθε παράγοντα. 

 
Πίνακας 1.  Αξιοπιστία παραγόντων κινδύνου  για την πρόγνωση δύσκολης διασωλήνωσης 
 

Παράγοντας  
Κινδύνου 

Cormack - Lehane Ευαισθησία (%) Ειδικότητα (%) 

Άνοιγμα  στόματος  
< 4cm 

> III   
IV 

26.3 
46.7 

94.8 
93.9 

Θυρεoπωγωνική 
απόσταση < 6cm 

> III   
IV 

7.0 
16.8 

99.2 
99.0 

Mallampati III > III   
IV 

44.7 
59.8 

89.0 
87.4 

Έκταση αυχενικής 
μοίρας < 80%  

> III   
IV 

10.4 
16.8 

98.4 
97.9 

Αδυναμία προώθησης 
της κάτω γνάθου 
(τεχνητός προγναθισμός) 

> III   
IV 

16.5 
26.2 

95.8 
95.3 

Παχυσαρκία   
Β.Σ. > 110kg 

> III   
IV 

11.1 
13.1 

94.6 
94.3 

Ιστορικό  δύσκολης  
διασωλήνωσης 

> III   
IV 

4.5 
9.3 

99.8 
99.7 

 
 
 

 Εκλεκτική  διασωλήνωση 
Η εκλεκτική διασωλήνωση αφορά κυρίως σε ασθενείς που θα υποβληθούν σε 

προγαμματισμένη χειρουργική  επέμβαση, άρα και διασωλήνωση, ή που θα διασωληνωθούν 

«προγραμματισμένα» σε Τμήματα (π.χ. ΜΕΘ) ή Κλινικές  για λόγους υποκείμενης 

παθολογίας ανεξάρτητης του αεραγωγού.   

Έτσι, σε κάθε προγραμματισμένη διασωλήνωση είναι πολύ σημαντικό να γίνεται 

λεπτομερής εξέταση της φυσικής κατάστασης, του ιατρικού ιστορικού και της ανατομίας του 

αεραγωγού του ασθενούς. 

 
 

 Ιστορικό  σχετικό με τη διαχείριση του αεραγωγού 
Κατά  τη  λήψη ιστορικού του ασθενούς, θα πρέπει να διερευνηθούν τα παρακάτω:  

 Ιστορικό  προηγούμενων διασωληνώσεων, από τον έλεγχο των προηγούμενων 

διαγραμμάτων αναισθησίας (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα) ή από την εκτίμηση ειδικών 

πληροφοριακών σημειωμάτων 

 Οδοντιατρικό ιστορικό, όπου ελέγχεται η ύπαρξη γεφυρών, θηκών,  οδοντιατρικών 

συσκευών ή χαλαρών δοντιών  

 Ιστορικό αναπνευστικών παθήσεων, όπου αναζητείται η παρουσία  σύνδρομο υπνικής 

άπνοιας, συριγμού, βήχα με/χωρίς  απόχρεμψη, ροχαλητού, καπνίσματος 

 Παρουσία αρθρίτιδας, η οποία προσβάλλει την κροταφογναθική διάρθρωση, 

αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας, οστεοαρθρίτιδας, ρευματοειδούς αρθρίτιδας 

 Παρουσία διαταραχών πήξεως και λήψη αντιπηκτικής  αγωγής, ιδιαίτερα αν 

προγραμματίζεται   ρινοτραχειακή διασωλήνωση 

 Ιστορικό γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (ΓΟΠ) 

 Παρουσία συγγενών παθήσεων και συνδρόμων, ειδικά αυτών που σχετίζονται με την 

κεφαλή, τον τράχηλο, άρα και τον αεραγωγό  

 Παρουσία  διαβήτης νεανικού τύπου Ι  



 
 Η επίδραση του  νεανικού  διαβήτη τύπου Ι στη διαχείριση του αεραγωγού 

Η επίπτωση της δύσκολης διασωλήνωσης στους χρόνιους διαβητικούς ασθενείς έχει 

υπολογιστεί ότι είναι περίπου δεκαπλάσια από αυτή των υγειών ατόμων. Κύριος 

παράγοντας, που συμβάλλει στην εμφάνιση δυσκολίας στη διασωλήνωση στους 

ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς ασθενείς, είναι το σύνδρομο μειωμένης κινητικότητας 

των αρθρώσεων, που εμφανίζεται σε ποσοστό  30%-40% των πασχόντων,   και που 

οφείλεται στην γλυκοζυλίωση των ιστικών πρωτεϊνών, ειδικά  σε ασθενείς με χρόνια 

υπεργλυκαιμία. 

Χαρακτηριστικό κλινικό σημείο σε αυτούς τους 

ασθενείς είναι το θετικό «σημείο προσευχής».  Κατά 

τη δοκιμασία αυτή ζητείται από τους ασθενείς να 

ακουμπήσουν τις παλάμες τους. Η αδυναμία 

ευθειασμού των φαλαγγοφαλαγγικών αρθρώσεων 

του 4ου και 4ου δάκτυλου των χεριών (Εικόνα 4) είναι 

προγνωστικό σημείο  σημαντικής  δυσκινησίας της 

αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, της 

κροταφογναθικής διάρθρωσης και του λάρυγγα, 

όπως επίσης και σημείο παρουσία συστηματικών  

βλαβών, που δεν είναι  ακόμα κλινικά διακριτές. 

 
 
 

 Η λήψη τροφής 
Η λήψη τροφής πριν από προγραμματισμένη διασωλήνωση αυξάνει τον κίνδυνο 

αναγωγής γαστρικού περιεχομένου και εισρόφησης, και συνεπώς πρέπει να διευκρινίζεται η 

ώρα του τελευταίου γεύματος, το είδος του, και να συσχετίζονται με το ιστορικό του 

ασθενούς, ειδικά σε περιπτώσεις παρουσίας ΓΟΠ, παχυσαρκίας ή εγκυμοσύνης.  

Προκειμένου για προγραμματισμένη διασωλήνωση οι 8 ώρες μετά από πλήρες γεύμα και 

οι 6 ώρες μετά από ελαφρύ θεωρούνται ένα ικανό διάστημα για την ασφαλή διαχείριση του 

αεραγωγού.    

 
 

 Η φυσική  εξέταση 
 

 -  Γενική  κατάσταση 

Κατά την αρχική προσέγγιση του ασθενή γίνεται μία πρώτη αδρή εκτίμηση της 

κατάστασης του. Σε αυτό το στάδιο εκτιμώνται και καταγράφονται το επίπεδο συνείδησης, η 

στάση του σώματος, η μορφολογία του προσώπου, η ύπαρξη νοσογόνου παχυσαρκίας 

(BMI>40), η παρουσία εγκυμοσύνη. Τη μεγαλύτερη επίπτωση δύσκολης διασωλήνωσης 

εμφανίζουν οι άνδρες, οι ασθενείς ηλικίας 40-59 ετών και οι παχύσαρκοι ασθενείς. 

 
 
-  Πρόσωπο 

Ιδιαίτερα αυξημένη δυσκολία στη διασωλήνωση εμφανίζουν ασθενείς με συγγενή 

σύνδρομα, που συνοδεύονται από έντονη δυσμορφία προσώπου, όπως τα σύνδρομα 

Treacher–Collins (Εικόνα 5), Pierre–Robin (Εικόνα 6), Klippel–Feil, Apert’s (Εικόνα 7).  

 

 
 
 

 
Εικόνα 4. Χαρακτηριστικό κλινικό  «σημείο 
προσευχής» στους χρόνιους διαβητικούς 
ασθενείς. Finucance, Tsui, Santora, (2011). 
Principles of  Airway Management. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσης, σύνδρομα ή οντότητες που εμφανίζουν 

σοβαρή δυσμορφία στα χείλη, όπως λαγόχειλο, ή 

στη σκληρά υπερώα, όπως θολωτή υπερώα, 

υπερωιοσχιστία (Εικόνα 8) ή λυκόστομα, συνδέονται 

με σοβαρή δυσκολία στην διασωλήνωση.  

Άλλο σημαντικό στοιχείο του προσώπου, που 

μπορεί να προκαλέσει σημαντική δυσκολία στη 

διασωλήνωση είναι τα δόντια. Οι μεγάλοι 

προβάλλοντες τομείς μπορεί να δυσχεραίνουν την 

άμεση λαρυγγοσκόπηση. Επιπλέον, κατά τη 

διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης μπορεί να 

υπάρξουν τραυματισμοί ή σπασίματα σε θήκες, 

σφραγίσματα, γέφυρες ή κινητά δόντια, τα οποία με 

τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν 

τραυματισμούς ή να εισροφηθούν κατά τη διάρκεια 

της διασωλήνωσης.   

 
-  Μύτη 

Η κατάσταση της μύτης, το εύρος των ρουθουνιών και η πιθανή παρουσία πολυπόδων, η 

μορφολογία του ρινικού διαφράγματος, το ιστορικό επίσταξης, η λήψη αντιπηκτικών και η 

διαταραχή του πηκτικού μηχανισμού, τα κατάγματα της βάσης του κρανίου και η πιθανή 

εκροή ΕΝΥ πρέπει να συνεκτιμώνται, ιδιαίτερα εάν υπάρχει σχέδιο ρινοτραχειακής 

διασωλήνωσης. 

 
- Κροταφογναθική διάρθρωση 

Η κινητικότητα της κάτω γνάθου σχετίζεται άμεσα με την ευκολία στη διασωλήνωση. 

Άνοιγμα του στόματος τουλάχιστον κατά τρία δάκτυλα (περίπου 4,5cm) είναι ένδειξη καλής 

κινητικότητας, ενώ  σε άνοιγμα στόματος < 2cm η κλασική στοματοτραχειακή διασωλήνωση 

είναι αδύνατη. Επίσης, σε άνοιγμα στόματος < 3cm υπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία της 

άρθρωσης, ενώ σε <  2,5cm  ο λάρυγγας δεν είναι ορατός με την κλασική λαρυγγοσκόπηση. 

Πέρα από το άνοιγμα στόματος, ένα  ακόμα σημείου ελέγχου της κροταφογναθικής 

κινητικότητας  και της λειτουργικότητας της κάτω γνάθου είναι  η δοκιμασία προβολής της 

κάτω γνάθου. Η δοκιμασία είναι αντίστοιχη με το Upper Lip Bite Test, δηλαδή τη δοκιμασία 

επικάλυψης του βλεννογόνου του άνω χείλους.  

Συγκεκριμένα, κατά το Upper Lip Bite Test  ζητάμε από τον ασθενή να προβάλλει την 

κάτω γνάθο όσο περισσότερο μπορεί και να προσπαθήσει να δαγκώσει το άνω χείλος του.  

 

 

 
Εικόνα 5. Σύνδρομο Treacher-
Collins.http://www.cram.com/fla
shcards/ent-6800848  

  
Εικόνα 6. Σύνδρομο Pierre-Robin. 
Prescott, 2016. 
https://www.lifepersona.com/pierre-
robin-s-syndrome-symptoms-causes-
treatment  

Εικόνα 7. Σύνδρομο Apert’s. Major 
Reconstructive Surgery: The Indian 
Experience. 
https://shortnotesinplasticsurgery.wordpre
ss.com/2016/08/10/58-major-
reconstructive-surgery-following-excision-
of-malignant-tumors-of-the-head-face-and-
the-neck-the-indian-experience/treatment  

 
Εικόνα 8. Υπερωιοσχιστία.Fayyaz G, et 
al(2015). A Model Humanitarian Cleft 
Mission: 312 Cleft Surgeries in 7 days. 
www.PRSGlobalOpen.com    

http://www.cram.com/flashcards/ent-6800848
http://www.cram.com/flashcards/ent-6800848
https://www.lifepersona.com/pierre-robin-s-syndrome-symptoms-causes-treatment
https://www.lifepersona.com/pierre-robin-s-syndrome-symptoms-causes-treatment
https://www.lifepersona.com/pierre-robin-s-syndrome-symptoms-causes-treatment
https://shortnotesinplasticsurgery.wordpress.com/2016/08/10/58-major-reconstructive-surgery-following-excision-of-malignant-tumors-of-the-head-face-and-the-neck-the-indian-experience/treatment
https://shortnotesinplasticsurgery.wordpress.com/2016/08/10/58-major-reconstructive-surgery-following-excision-of-malignant-tumors-of-the-head-face-and-the-neck-the-indian-experience/treatment
https://shortnotesinplasticsurgery.wordpress.com/2016/08/10/58-major-reconstructive-surgery-following-excision-of-malignant-tumors-of-the-head-face-and-the-neck-the-indian-experience/treatment
https://shortnotesinplasticsurgery.wordpress.com/2016/08/10/58-major-reconstructive-surgery-following-excision-of-malignant-tumors-of-the-head-face-and-the-neck-the-indian-experience/treatment
https://shortnotesinplasticsurgery.wordpress.com/2016/08/10/58-major-reconstructive-surgery-following-excision-of-malignant-tumors-of-the-head-face-and-the-neck-the-indian-experience/treatment
http://www.prsglobalopen.com/


Ανάλογα με το βαθμό επικάλυψης του άνω χείλους οι ασθενείς κατηγοριοποιούνται σε:  

 Κατηγορίας Α: Οι  κάτω τομείς προβάλλουν μπροστά από τους άνω και το άνω χείλος. 

 Κατηγορίας Β: Οι  κάτω τομείς φτάνουν μέχρι τους άνω χωρίς να προβάλλουν μπροστά  

                           τους. 

 Κατηγορία Γ:  Οι  κάτω τομείς δεν φτάνουν στο επίπεδο των άνω (Εικόνες 9a,b). 

Η αδυναμία προβολής της κάτω γνάθου συνδέεται με αυξημένη δυσκολία στην 
διασωλήνωση και στον αερισμό με προσωπίδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Γλώσσα  

Κατά την άμεση λαρυγγοσκόπηση η γλώσσα πρέπει να μετακινηθεί εντός της στοματικής 

κοιλότητας, ώστε να μην προβάλλει στο οπτικό πεδίο. Δύο παράγοντες παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην  διαδικασία αυτή: (α) το μέγεθος της γλώσσας, και (β) η κινητικότητα της γλώσσας 

σε σχέση με τη στοματική κοιλότητα. Έτσι, μια πολύ μεγάλη γλώσσα ή αντίθετα, μια 

φυσιολογικού μεγέθους γλώσσα εντός ενός μικρού μεγέθους στοματοφάρυγγα, μπορεί 

δυνητικά να παρουσιάσει δυσκολία στην άμεση λαρυγγοσκόπηση, άρα και στη 

διασωλήνωση. 

Η δοκιμασία κατά Mallampati(1985), τροποποιημένη κατά Samsoon & Young(1987), 

συσχετίζει το μέγεθος και την κινητικότητα της γλώσσας με τη δυνατότητα επισκόπησης των 

δομών του οπίσθιου φάρυγγα και την δυσκολία διασωλήνωσης. Ο ασθενής είναι όρθιος ή 

καθιστός με το κεφάλι σε ουδέτερη θέση, και του ζητείται να ανοίξει το στόμα και να 

προβάλλει την γλώσσα όσο περισσότερο γίνεται. Η φώνηση βελτιώνει την εικόνα και την 

ειδικότητα της μεθόδου, αλλά συχνά και τον αριθμό των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση κατά Mallampati (Εικόνα 10):  

 Τάξη  Ι:   είναι ορατή όλη η σταφυλή και το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα  

 Τάξη ΙΙ:   είναι ορατό τμήμα της σταφυλής και το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα  

 Τάξη ΙΙΙ:   η σταφυλή και το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα δεν είναι ορατά, αλλά ορατή είναι      

                 μόνο η μαλθακή υπερώα. 

Τάξη IV:    είναι ορατή  μόνο η σκληρά  υπερώα. 

 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση αυτή, οι τάξεις  III και IV  σχετίζονται με δύσκολη 

διασωλήνωση. Φυσικά, δεν πρέπει να παραβλέπεται ποτέ ότι  η δοκιμασία Mallampati έχει 

από μόνη της  χαμηλή προγνωστική αξία, και είναι ανεπαρκής στην πρόβλεψη της δύσκολης 

διασωλήνωσης, εάν δεν συνεκτιμηθούν και άλλες δοκιμασίες και μορφολογικά 

χαρακτηριστικά. 

 

 
 

Εικόνα 9a. Δοκιμασία προβολής κάτω γνάθου για 
πρόβλεψη  δυσκολίας αερισμού με προσωπίδα. Takenaka 
I, et al (2001).  Mandibular protrusion test for prediction of 
difficult mask ventilation. Anesthesiology; 94(5):935. 

Εικόνα 9b. Δοκιμασία Upper Lip Bite Test για πρόβλεψη 
δυσκολίας διασωλήνωσης. Khan ZH et al(2009).  The 
diagnostic value of the upper lip bite test combined with 
SMD, TMD, and interincisor distance for prediction of 
easy laryngoscopy and intubation: A prospective study. 
Anesth Analg; 109(3):822-824. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Γνάθος και έδαφος του στόματος 

Η ιδανική θέση λαρυγγοσκόπησης για την 

κλασική στοματοτραχειακή διασωλήνωση 

επιτυγχάνεται με κάμψη του αυχένα και  έκταση της 

ατλαντοϊνιακής άρθρωσης, με στόχο των ευθειασμό 

των τριών αξόνων (Εικόνα 11). Όλα τα 

προαναφερθέντα σύνδρομα και οι ανατομικές 

δυσμορφίες μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα 

στην ευθυγράμμιση, με αποτέλεσμα να 

δυσχεραίνουν τη  λαρυγγοσκόπηση και τη 

διασωλήνωση. 

Βέβαια, υπάρχουν και αρκετοί ασθενείς που δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερα εμφανή σημεία δυσκολίας.  

 
 

Ανατομικά  στοιχεία της γνάθου, που με τη μέτρησή τους μπορούν να μας δώσουν 

χρήσιμες πληροφορίες για την ευκολία ή δυσκολία  διασωλήνωσης είναι: 

 

1. Θυρεοειδοπωγωνική απόσταση (TMD): είναι η 

απόσταση από το άνω χείλος του θυρεοειδούς 

χόνδρου (μήλο του Αδάμ) έως το πηγούνι, με το 

κεφάλι σε υπερέκταση και το στόμα κλειστό (Εικόνα 

12). Η φυσιολογική απόσταση είναι μεγαλύτερη από 

6.5cm. Η ΘΠΑ είναι ένας δείκτης του χώρου της 

κάτω γνάθου. Αξιολογεί άμεσα το πρόβλημα της 

μικρογναθίας, ενώ ταυτόχρονα συνυπολογίζει 

ικανοποιητικά τη λειτουργικότητα της 

αντλαντοϊνιακής άρθρωσης. Αν η απόσταση είναι 

μεγαλύτερη των 6cm, η διασωλήνωση είναι εύκολη, 

ενώ αν η απόσταση είναι μικρότερη των 6cm, αυτό 

θεωρείται κριτήριο δυσκολίας στην άμεση 

λαρυγγοσκόπηση. 

 

 

 
Εικόνα 10. Η δοκιμασία κατά Mallampati, τροποποιημένη κατά Samsoon & Young (1987). 

 
Εικόνα 11. Η ευθυγράμμιση των τριών αξόνων  

του αεραγωγού κατά τη θέση «όσφρησης 

πρωινού αέρα» συμβάλλει στη βελτίωση της 

λαρυγγοσκοπικής εικόνας. 

https://aneskey.com/direct-laryngoscopy-2  

 

Εικόνα 12. Θυρεοπωγωνική απόσταση. 

https://ratedmedicine.wordpress.com/thyrome

ntal-distance  

https://aneskey.com/direct-laryngoscopy-2
https://ratedmedicine.wordpress.com/thyromental-distance
https://ratedmedicine.wordpress.com/thyromental-distance


2. Στερνοπωγωνική απόσταση (SMD – Savva test): 

είναι η απόσταση από τη σφαγιτιδική εντομή έως το 

πηγούνι, με το κεφάλι σε υπερέκταση (Εικόνα 13). 

Φυσιολογικά είναι μεγαλύτερη από 12.5cm. 

Στερνοπωγωνική απόσταση μικρότερη από 12cm 

σχετίζεται με δυσκολία στην διασωλήνωση. 

 

 

3. Υοειδοπωγωνική απόσταση (Hyomental distance  

HMD): είναι η απόσταση από το υοειδές οστό έως 

το πηγούνι, με το κεφάλι σε πλήρη έκταση και έχει 

θεωρηθεί δείκτης δύσκολης διασωλήνωσης. Τόσο η 

ΘΠΑ όσο και η HMD εκτιμούν τον υπογνάθιο χώρο, 

και δίνουν μια εικόνα του διαθέσιμου χώρου για την 

γλώσσα κατά την διάρκεια της διασωλήνωσης 

(Εικόνα 14). Το μήκος της απόστασης από το 

πηγούνι ως το υοειδές οστό θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 4cm ή να έχει  πάχος 3 δακτύλων.  

 
4. Τέλος η παρουσία συριγμού εισπνευστικού 

(υπεργλωττιδική στένωση) ή εκπνευστικού προδίδει 

απόφραξη του αεραγωγού. Η υποεπιγλωττιδική 

στένωση παρουσιάζει και εισπνευστικό και 

εκπνευστικό συριγμό, ενώ η παρουσία συριγμού σε 

ηρεμία στους ενήλικες προδίδει στένωση ως και 

50% του αεραγωγού.     

 

Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ασθενείς δεν χάνονται από αδυναμία 

διασωλήνωσης, αλλά από την αδυναμία οξυγόνωσης (Bruce Scott). Είναι σημαντικό λοιπόν, 

μαζί με τον κλινικό έλεγχο των σημείων που μπορούν να προβλέψουν την ευκολία 

διασωλήνωσης, να ελέγχουμε και ανατομικά σημεία, που μπορούν να προβλέψουν την 

ευκολία αερισμού με προσωπίδα και ασκό.  

 

Οι  παράγοντες που προκαλούν δυσκολία στον  αερισμό  με προσωπίδα και ασκό 

καταγράφονται στον Πίνακα 2: 

 
 

Παράγοντας  
 

Ο: Obesity – Παχυσαρκία με BMI > 26 

B:  Beard – Παρουσία  γενειάδας 

E:  Edentulous – Έλλειψη δοντιών 

S:  Snoring - Ροχαλητό / OSA 

Ε:  Elderly – Ηλικία  > 55 έτη 

 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα 13. Στερνοπωγωνική απόσταση. 

http://www.e-safe-

anaesthesia.org/sessions/03_01/d/ELFH_Ses

sion/522/tab_638.html  

 
Εικόνα 14. Υοειδοοπωγωνική απόσταση και 

συσχέτιση με θυρεοπωγωνική απόσταση. 

http://nchsbands.info/new/hyomental-

distance.htmlsion/522/tab_638.html  

Πίνακας 2.  Παράγοντες  δύσκολου  αερισμού  με  προσωπίδα 
 

Langeron O, et al(2000). Prediction of difficult mask 

Ventilation. Anesthesiology; 92(5):1217-8. 

http://www.e-safe-anaesthesia.org/sessions/03_01/d/ELFH_Session/522/tab_638.html
http://www.e-safe-anaesthesia.org/sessions/03_01/d/ELFH_Session/522/tab_638.html
http://www.e-safe-anaesthesia.org/sessions/03_01/d/ELFH_Session/522/tab_638.html
http://www.e-safe-anaesthesia.org/sessions/03_01/d/ELFH_Session/522/tab_638.html
http://www.e-safe-anaesthesia.org/sessions/03_01/d/ELFH_Session/522/tab_638.html


Μία δομημένη προσέγγιση για  την εκτίμηση του αεραγωγού είναι αυτή που σχεδίασε ο 
Davies  το  1991, χρησιμοποιώντας  το ακρωνύμιο MOUTHS και φαίνεται στον Πίνακα 3. 
 

 
 

Παράγοντες  
Εκτίμησης 

Περιγραφή Εκτίμηση 

Mandible  -  Κάτω  γνάθος    Μήκος  και  παρεκτόπιση Μέτρηση υοειδοπωγωνικής  
απόστασης και κινητικότητας 

της κάτω γνάθου 

Opening  -  Άνοιγμα  στόματος Εύρος,  
συμμετρία 

Εκτίμηση και μέτρηση 
ανοίγματος του στόματος 

Uvula - Σταφυλή Ορατότητα Εκτίμηση  φαρυγγικών δομών 
και ταξινόμηση 

Teeth  - Δόντια Οδοντοστοιχία Εκτίμηση της παρουσίας 
κινούμενων οδόντων ή 
προεχόντων τομέων ή 

στοιχείων (γέφυρες, τεχνητές 
οδοντοστοιχίες) 

Head  - Κεφαλή Κάμψη, έκταση 
Στροφή κεφαλής/αυχένα,  
αυχενικών σπονδύλων 

Εκτίμηση της συνολικής 
κινητικότητας 

Silhouette  - Σώμα Δυσμορφίες άνω μέρους του 
κορμού της  πρόσθιας και 

οπίσθιας επιφάνειας  

Εκτίμηση  πιθανότητας 
παρεμβολής στη διαχείριση 

σημείων όπως μεγάλο στήθος, 
κύφωση 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 3.  Δομημένη προσέγγιση εκτίμησης του αεραγωγού  κατά  MOUTHS  

 



Σημεία – Κλειδιά 
 

 Ο δύσκολος αεραγωγός είναι η κλινική κατάσταση, κατά την οποία ένας συμβατικά 

εκπαιδευμένος αναισθησιολόγος αντιμετωπίζει  δυσκολία στον αερισμό με μάσκα 

προσώπου ή στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση ή και στα δύο 

 Τα σοβαρότερα προβλήματα κατά τη χορήγηση αναισθησίας αφορούν ή  στον 

αεραγωγό, οπότε η διαχείριση  του είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ασφάλεια  των 

ασθενών  

 Η εκτίμηση του αεραγωγού διερευνά αν θα είναι εφικτή η διατήρηση της βατότητάς του 

μετά τη χορήγηση αναισθησίας, ενώ αποτελεί τη βάση για το σχεδιασμό της στρατηγικής 

αντιμετώπισης και την επιλογή του κατάλληλου αλγόριθμου  

 Η λεπτομερής και δομημένη εξέταση του αεραγωγού πρέπει να απαντήσει σε 4 κύρια 

ερωτήματα: (α) αν είναι εφικτός ο αερισμός προσωπίδα, (β) αν είναι εφικτή η 

τοποθέτηση ΥΣΑ, (γ) αν είναι εύκολη και εφικτή η διασωλήνωση, (δ) αν είναι εύκολη η 

πρόσβαση στον πρόσθιο τράχηλο για εκτέλεση χειρουργικού αεραγωγού 

 Κατά την εκτίμηση του αεραγωγού σημαντικά σημεία είναι η λήψη ιστορικού και η 

αναγνώριση παθολογικών καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη διαχείρισή 

του, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή παρουσία συγγενών συνδρόμων 

 Κατά τη φυσική εξέταση του ασθενή ελέγχεται η γενική του κατάσταση, η μορφολογία 

του προσώπου, η  λειτουργικότητας της κροταφογναθικής διάρθρωσης, το μέγεθος της 

γλώσσας σε σχέση με το μέγεθος του στοματοφάρυγγα, η κάτω γνάθος και το έδαφος 

του στόματος 

 Οι συνήθεις  προγνωστικές δοκιμασίες για ανεύρεση πιθανής δυσκολίας στη διαχείριση 

του αεραγωγού περιλαμβάνουν την εξέταση κατά Mallampati, το άνοιγμα στόματος 

<4cm, τη θυρεοπωγωνική απόσταση <6cm, τη στερνοπωγωνική απόσταση <12cm, την 

υοειδοπωγωνική απόσταση <πάχος 3 δακτύλων, την κινητικότητα αυχένα<80ο, το ULBT 

και την αδυναμία προώθησης της κάτω γνάθου και, την παρουσία παχυσαρκίας 

 Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον αερισμό με  προσωπίδα είναι  η 

παχυσαρκία, η παρουσία γενειάδας, η απουσία οδοντοστοιχίας, το ροχαλητό που 

συνδέεται με την παρουσία συνδρόμου υπνικής άπνοιας,  και η μεγάλη ηλικία 
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Κεφάλαιο  3 
 

Υπεργλωττιδικές  συσκευές αερισμού των πνευμόνων   
και  διασωλήνωσης της τραχείας 

Ιορδανίδου Δέσποινα,  Μπαλή Ευαγγελία,  Ζαρζαβά Ειρήνη,  
Τρικούπη Αναστασία   

 
Ενότητα  3.1                
Υπεργλωττιδικές  συσκευές αερισμού των πνευμόνων         

 
Α. Εισαγωγικά στοιχεία 
 
Οι υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού ΥΣΑ χρησιμοποιούνται ευρέως από τη δεκαετία 

του ’90 και έχουν εφαρμοστεί σε πάνω από 300.000.000 ασθενείς (Benumof, 2013). Η 
πρώτη λαρυγγική μάσκα LMATM σχεδιάστηκε από τον Dr. Archie Brain το 1981, δόθηκε για 
δοκιμαστική χρήση για πρώτη φορά στην Αγγλία το 1988, ενώ στις ΗΠΑ η χρήση της 
εγκρίθηκε το 1991. Τα τελευταία 25 χρόνια η LMATM έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις, 
που έχουν ως στόχο την ασφάλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής σε αρκετές κλινικές 
καταστάσεις. Παρόλα αυτά η LMATM έχει καθιερωθεί ως η «πρώτη επαναστατική συσκευή 
διαχείρισης του αεραγωγού», που εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο στη φαρέτρα του 
αναισθησιολόγου και κάθε κλινικού γιατρού που διαχειρίζεται τον αεραγωγό.  

Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες πολλές συσλευές, που όλες μαζί ονομάζονται ΥΣΑ. Το 
κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ότι διασφαλίζουν μια εναλλακτική οδό αερισμού μεταξύ  
αερισμού με μάσκα-ασκό και  αερισμού μέσω ενδοτραχειακού σωλήνα. Αυτή η δυνατότητα 
εναλλακτικού αερισμού οφείλεται κυρίως στην ανατομική θέση που καταλαμβάνουν στον 
αεραγωγό, στη σχετικά μικρή επεμβατικότητά τους και στην παρεχόμενη ασφάλεια, ενώ  
φαίνεται ότι  δημιουργούν μια γέφυρα μεταξύ στοματοφάρυγγα και λάρυγγα, που επιτρέπει 
τόσο τον αερισμό με θετικές πιέσεις όσο και τη διατήρηση αυτόματης αναπνοής. Παράλληλα  
δημιουργούν ένα φραγμό ανάμεσα στο αναπνευστικό και το πεπτικό σύστημα, 
διευκολύνοντας  την αποτελεσματική ανταλλαγή αερίων αλλά και την προστασία της 
αναπνευστικής οδού από γαστρικές ή / και ρινικές εκκρίσεις. Τέλος, η χρήση τους αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο τόσο στην αντιμετώπιση του μη προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού, 
σύμφωνα με τον επίσημο αλγόριθμο της Difficult Airway Society DAS (DAS 2015), όσο και  
στην επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική και σε καταστάσεις αναζωογόνησης, όπου 
εφαρμόζονται ως συσκευές «διάσωσης» του αεραγωγού. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται συσκευές οριστικής εξασφάλισης του αεραγωγού.  

 
 
Β. Η «ιδανική» Υπεργλωττιδική Συσκευή Αερισμού  
 
Ο σχεδιασμός της πρώτης LMATM αλλά και των υπόλοιπων υπεργλωττιδικών συσκευών 

ΥΣΑ φαίνεται ότι ήταν αρκετά εμπειρικός. Παρόλα αυτά, σε αυτό το σχεδιασμό λήφθηκαν 
υπόψη αρκετά χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά της «ιδανικής» ΥΣΑ συνοψίζονται στον 
Πίνακα Β.1.. Ο Miller(2004) προσπάθησε να εξετάσει ποια ΥΣΑ είναι η πιο αποτελεσματική, 
χρησιμοποιώντας ένα αρκετό απλό σύστημα βαθμολόγησης αναφορικά με τη δυνατότητα 
αποκλεισμού του αεραγωγού, και παρόλο που παραδέχτηκε ότι αυτό το σύστημα 



βαθμολόγησης ήταν αρκετά υποκειμενικό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η LMA ClassicTM 
και η LMA Fastrach(ILMATM) περιλαμβάνουν τα περισσότερα «ιδανικά» χαρακτηριστικά. Ο 
Tim Cook, σε άρθρο του 2006, σχολιάζει τα κλινικά, περιβαλλοντικά  και οικονομικά 
προτερήματα της LMA ClassicTM συγκριτικά με τις νεότερες ΥΣΑ, και καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι η LMA ClassicTM εξακολουθεί να είναι η standard ΥΣΑ αναφοράς, και ότι η 
επιμονή των εταιρειών για εφαρμογή ΥΣΑ μίας χρήσεως δεν στηρίζεται σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένα δεδομένα.    

 
Πίνακας Β.1. Χαρακτηριστικά  της  «ιδανικής»  υπεργλωττιδικής  συσκευής  
Αποτελεσματικός αερισμός πνευμόνων με «παράκαμψη»  του ανώτερου αεραγωγού  
Εύκολη, κατάλληλη τοποθέτηση ακόμα και από μη έμπειρο χειριστή  
Υψηλά ποσοστά επιτυχούς τοποθέτησης κατά  την 1η προσπάθεια   
Μικρή μόνο επιδείνωση της αποτελεσματικότητας σε μη ιδανική τοποθέτηση / θέση  
Εξασφάλιση σταθερού αεραγωγού μετά την τοποθέτηση (αναισθησία “hands free”)  
Παρόμοια αποτελεσματικότητα σε φυσιολογικούς και μη φυσιολογικούς αεραγωγούς  
Ικανοποιητική  ποιότητα απόφραξης αεραγωγού για εφαρμογή αερισμού θετικών πιέσεων 
με ελάχιστο ή μηδενικό κίνδυνο  εισρόφησης 
Εύκολη μετάβαση σε ενδοτραχειακή διασωλήνωση 

Charters P. Br J Anaesth. 2000. Miller DM. Anesth Analg. 2004. 
 
Γ. Ταξινόμηση Υπεργλωττιδικών Συσκευών Αερισμού 
 
Οι ΥΣΑ ταξινομούνται σύμφωνα με το μηχανισμό ενσφήνωσής τους, δηλαδή αν διαθέτουν 

αεροθάλαμο ή ανατομικά προσχεδιασμένο επιπωματιστή. Έτσι, η κατάταξή τους βασίζεται σε 
ανατομικά, λειτουργικά, κατασκευαστικά και κλινικά χαρακτηριστικά: 
•  Περιλαρυγγικοί  επιπωματιστές με αεροθάλαμο (π.χ. L.M.A.), που δημιουργούν φραγμό    

 γύρω από το λάρυγγα μέσω ενός διατατού αεροθαλάμου 
•  Φαρυγγικοί επιπωματιστές με αεροθάλαμο (π.χ. LT/LTS, Cobra), που δημιουργούν  

 φραγμό  στο επίπεδο του φάρυγγα μέσω διατατού μεγάλου αεροθαλάμου 
•  Ανατομικά προσχεδιασμένοι επιπωματιστές χωρίς αεροθάλαμο (π.χ. i-GEL, Baska mask),  

 που στεγανοποιούν το λάρυγγα με την ανατομική τους κατασκευή, πωματίζοντας την  
 είσοδο του οισοφάγου. 
Επιπλέον διαχωρισμοί για την εκάστοτε κατηγορία ΥΣΑ είναι (i). αυτός της δυνατότητας μιας 

ή πολλαπλών χρήσεων, και (ii). αυτός της δυνατότητας ή μη αναρρόφησης γαστρικού 
περιεχομένου και προστασίας από εισρόφηση – 1ης  έναντι 2ης ή 3ης γενιάς. 

Παρόλο που οι συσκευές αυτές στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται ως 
υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού ΥΣΑ, ο Brimacombe (2004) αμφισβήτησε την 
καταλληλότητα του όρου, επισημαίνοντας ότι κάποιες από αυτές έχουν κατασκευαστεί, ώστε 
το απομακρυσμένο άκρο τους να εντοπίζεται ανατομικά κάτω από το ύψος της γλωττίδας. 
Έτσι προτάθηκε ο όρος «περιγλωττιδικές συσκευές» ως πιο ακριβής.  
 
 
 
 
 



Ι. Υπεργλωττιδικές  Συσκευές  1ης  γενιάς:  
 

Είναι οι πρώτες συσκευές που κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν. Οι συσκευές 1ης 
γενιάς λειτουργούν με χαμηλές πιέσεις διαφυγής, οπότε παρέχουν ένα λιγότερο ασφαλή 
φραγμό γύρω από το λάρυγγα. Αυτό καθιστά το μηχανικό αερισμό πιο δύσκολο, ιδιαιτέρως 
σε υψηλές αντιστάσεις αεραγωγών. Το πιο σημαντικό μειονέκτημα τους είναι η έλλειψη 
πρόσβασης στο γαστρεντερικό σύστημα, η αδυναμία αναρρόφησης του στομάχου, άρα η 
μεγάλη πιθανότητα αναγωγής και εισρόφησης.  
 
 LMA ClassicΤΜ 

Η Classic LMATM θεωρείται έως και σήμερα η  λαρυγγική 
μάσκα αναφοράς, ενώ είναι η ΥΣΑ με τη συχνότερη χρήση 
στην κλινική πράξη, αφού έχει εφαρμοστεί σε περισσότερους 
από 300.000.000 ασθενείς και υποστηρίζεται από ισχυρή 
βιβλιογραφία. Το 1992 ο Dr. Archie Brain (Εικόνα 1) έγραψε: 
«ο σκοπός του σχεδιασμού της LMA είναι να δημιουργήσει 
μία άμεση σύνδεση με τον αεραγωγό του ασθενή, που να 
προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση σε σχέση με την 
απλή προσωπίδα αερισμού».  
 Πρόκειται για μια συσκευή πολλαπλών χρήσεων (έως 40), 
κατασκευασμένη από σιλικόνη. Διαθέτει έναν κεντρικό 
σωλήνα αεραγωγού, ο οποίος καταλήγει στο εγγύς άκρο σε 
συνδετικό 15mm για σύνδεση σε μηχάνημα αναισθησίας ή 
σε Αmbu, και στο απομακρυσμένο άκρο με τη μάσκα 
αερισμού, που έχει ελλειπτοειδές σχήμα, περιβάλλεται από 
διατατό αεροθάλαμο που συνδέεται με βαλβίδα έκπτυξης 
(Εικόνα 2). 
 Όταν η μάσκα τοποθετείται σωστά (Εικόνα 3), το άκρο της 
βρίσκεται απέναντι από τον ανώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, 
τα πλάγια τοιχώματα εφαρμόζουν στον απιοειδή βόθρο, το 
ανώτερο τμήμα στη βάση της γλώσσας, το κοίλο μέρος, 
όπου καταλήγει ο σωλήνας αερισμού, βρίσκεται απέναντι 
από το άνοιγμα της τραχείας, και το οπίσθιο κυρτό μέρος 
εφαρμόζει στο φάρυγγα. Έτσι, η LMATM δημιουργεί έναν 
αεροστεγή και υδατοστεγή φραγμό γύρω από τη λαρυγγική 
αλλά όχι τη φαρυγγική περιοχή, και επιτυγχάνει να συνδέσει 
τον αεραγωγό με το εξωτερικό σύστημα αερισμού, μετά την 
ευθυγράμμιση της γλωττίδας με το άνοιγμα του στόματος.  

Η ενδεικνυόμενη βασική τεχνική τοποθέτησης της cLMATM 
αναπτύχθηκε σταδιακά, καθώς ο Brain άρχισε να αποκτά 
εμπειρία, και χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια συνεχούς 
εφαρμογής για να συνειδητοποιήσει ότι η τεχνική 
τοποθέτησης ομοίαζε με τη φυσιολογική καταποτική κίνηση.   

Η μέθοδος είναι τυφλή, γι’ αυτό επισημαίνεται ότι οι 
κινήσεις χειρισμού πρέπει να είναι ήπιες και να μην 
παραβιάζουν τον αεραγωγό.  

 

 Εικόνα 1. Dr. Archie Brain. 
Benumof, 2013.  

 

Εικόνα 2. Classic LMATM. 
emedicine.medscape.com  

 Εικόνα 3. Η θέση της Classic LMATM 

σε σχέση με την ανατομία του 
φάρυγγα. LMA Manual, 2000.  



 
Η τεχνική  τοποθέτησης περιλαμβάνει την παρακάτω αλληλουχία  ενεργειών : 
 
 Επιλογή κατάλληλου μεγέθους συσκευής: η επιλογή γίνεται  ανάλογα με το βάρος 

σώματος του ασθενή, η οποία φαίνεται στον Πίνακα 1, σύμφωνα με την κατασκευάστρια 
εταιρεία. 
 Έλεγχος ακεραιότητας της συσκευής: σε περίπτωση κάκωσης της συσκευής, η 

προσπάθεια πλήρους ξεφουσκώματος είναι ανεπιτυχής, και ο αεροθάλαμος γεμίζει 
συνεχώς με αέρα από το σημείο της τρώσης. 
 Κατάλληλη αφαίρεση του αέρα από τον αεροθάλαμο: 

για το ξεφούσκωμα του αεροθαλάμου θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στη  βαλβίδα αρνητική πίεση περίπου        
-40cmH2O. Απαραίτητη είναι η πλήρης αφαίρεση του 
αέρα, εφαρμόζοντας συνεχή πίεση επί του 
αεροθαλάμου με το ένα χέρι (Εικόνα 4), ώστε να 
εξασφαλιστεί διατήρηση ομαλού περιγράμματος και 
αποφυγή δημιουργίας πτυχώσεων της συσκευής.  
 Λίπανση της οπίσθιας επιφάνειας της συσκευής: 

επιλέγεται λίπανση με υδατοδιαλυτή γέλη, ώστε να 
επιτρέπει στη συσκευή να «γλυστρίσει» επί της 
σκληράς υπερώας. Η χρήση gel ή spray λιδοκαΐνης 
πρέπει να αποφεύγεται, αφενός γιατί προκαλεί 
σημαντική αναισθησία στο φαρυγγικό βλεννογόνο, 
αφετέρου γιατί καταστρέφει το υλικό της συσκευής. 
 Αύξηση της στοματοφαρυγγικής γωνίας με το μη 

επικρατές χέρι:  πρόκειται ουσιαστικά για έκταση και 
διατήρηση της κεφαλής σε αυτή τη θέση με το μη 
επικρατές χέρι, ώστε να επιτευχθεί η θέση όσφρησης 
πρωινού αέρα (sniffing position), δηλαδή η θέση όπου 
το κεφάλι είναι σε έκταση, ο αυχένας σε κάμψη, και το 
στόμα ανοικτό, επιτρέποντας το λάρυγγα να 
μετακινηθεί μακριά από το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα 
(Εικόνα 5). 
 Προώθηση της μάσκας κατά μήκος της σκληράς 

υπερώας: πιάνοντας τη μάσκα σαν μολύβι και           
τοποθετώντας το δείκτη του ισχυρού χεριού στο σημείο 
συμβολής αεροθαλάμου-σωλήνα, εισάγουμε την cLMA 
στη στοματική κοιλότητα, ώστε το άκρο του 
αεροθαλάμου να εφάπτεται με τη σκληρά υπερώα.  
 Οπίσθια κεφαλική προώθηση συσκευής με το δείκτη : 

με τον δείκτη να πιέζει σταθερά προς τα πίσω και 
πάνω, προωθούμε κατά μήκος της σκληράς υπερώας 
μέχρι το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα με μια ενιαία 
κίνηση, έως ότου νιώσουμε ότι αυξάνεται η αντίσταση 
και η cLMA δεν προωθείται περαιτέρω (Εικόνα 6). Τότε 
σταματάμε την προώθηση, και η cLMA βρίσκεται στον 
οισοφαγικό σφιγκτήρα.  

 Εικόνα 5. Έκταση της κεφαλής με το μη 
επικρατές χέρι και προώθηση της cLMA 
κατά μήκος της σκληράς υπερώας. 
Finucance, Tsui, Santora, 2011. 

 Εικόνα 6. Οπίσθια κεφαλική προώθηση  
της cLMA με το δείκτη του ισχυρού χεριού. 
Finucance, Tsui, Santora, 2011. 

 
Εικόνα 4. Πλήρες ξεφούσκωμα αεροθαλάμου 
της cLMA, εφαρμόζοντας συνεχή πίεση. 
Finucance, Tsui, Santora, 2011. 



 Απομάκρυνση του δείκτη με τη βοήθεια του μη επικρατούς χεριού: ο δείκτης παραμένει 
στη θέση του, το μη επικρατές χέρι συγκρατεί το σωλήνα, και ακολούθως απομακρύνεται 
ο δείκτης από τη συσκευή. 
 Φούσκωμα του αεροθαλάμου: ο αεροθάλαμος φουσκώνεται με αέρα, και συνήθως 

ακολουθεί ήπια μετατόπιση της συσκευής προς τα πάνω / έξω. Θα πρέπει να 
αποφεύγεται η πλήρωση του αεροθαλάμου με το μέγιστο ενδεικνυόμενο όγκο αέρα, διότι 
ασκείται υψηλή πίεση και δεν προκύπτει σωστή λειτουργία. Συστήνεται πίεση πλήρωσης 
<60 cmH2O, ενώ συνήθως επιλέγεται πλήρωση αρχικά με τη μισή ποσότητα αέρα από τη 
μέγιστη προτεινόμενη που μπορεί να λάβει ο αεροθάλαμος. Ο Πίνακας 1 δείχνει τη 
μέγιστη προτεινόμενη ποσότητα αέρα που μπορεί να λάβει η cLMA, ανάλογα με το 
μέγεθός της. Για τον υπολογισμό της ποσότητας του αέρα κατά την αρχική πλήρωση του 
αεροθαλάμου ένας αδρός τύπος είναι:  
 

Ποσότητα αέρα σε ml =  ([Μέγεθος cLMA -1] x 10) / 2 
 

 Σταθεροποίηση της συσκευής:  η συσκευή σταθεροποιείται με tape, τοποθετείται  bite 
block και συνδέεται  με  το κύκλωμα αναισθησίας, οπότε ελέγχουμε τη σωστή λειτουργία 
της συσκευής.  
Τα βήματα της σωστής τοποθέτησης μπορείτε να τα δείτε και στα Video 
https://www.youtube.com/watch?v=96e46PyARaU, 
https://www.youtube.com/watch?v=pcuqj4ujziI  
 
 Έλεγχος σωστής λειτουργίας της cLMA - ελέγχονται οι παρακάτω παράμετροι:  

 
Έλεγχος εκπνεόμενου όγκου eVt σε σχέση με τον καθορισμένο αναπνεόμενο όγκο: 
ο λόγος eVt/Vt καθορίζει το ποσοστό διαφυγής αέρα –  
διαφυγή έως 10-15% είναι επιτρεπτή 
Έλεγχος καμπύλης ροής- όγκου 
Έλεγχος κυματομορφής καπνογραφίας 
Έκπτυξη πνευμόνων 
Παρακολούθηση πιέσεων αεραγωγών 
Βραδεία επαναπλήρωση αποθεματικού ασκού (ένδειξη απόφραξης) 
Ακρόαση τραχήλου (χαρακτηριστικοί ήχοι απόφραξης) 

 
Όταν η θέση της cLMA  είναι σωστή, η πίεση διαφυγής δεν ξεπερνά τα 25 cmH2O και ο 
αερισμός με χαμηλές πιέσεις αεραγωγών είναι εφικτός και αποτελεσματικός.                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Πίνακας 1.  
Συνιστώμενη ποσό-
τητα αέρα μέγιστης 
πλήρωσης του αερο-
θαλάμου της cLMA 
ανάλογα με το μέ-
γεθός της. Classic 
LMATM Manual 
Update, 2013. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96e46PyARaU
https://www.youtube.com/watch?v=pcuqj4ujziI


Πέρα από την παραπάνω αλληλουχία ενεργειών, κατά την τοποθέτηση της cLMA θα 
πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα παρακάτω: 

• συστήνεται περιορισμός του αριθμού χειρισμών τοποθέτησης 
• επιτρέπεται διορθωτικός χειρισμός απόσυρσης και επανατοποθέτησης της συσκευής 

με τον αεροθάλαμο φουσκωμένο (up & down maneuver), ώστε να βελτιωθεί η θέση 
και η λειτουργία της, ενώ διορθωτικές κινήσεις θεωρούνται και η ανάσπαση της κάτω 
γνάθου και έκταση της κεφαλής με την cLMA τοποθετημένη 

• επί αστοχίας τοποθέτησης ή μη ικανοποιητικού αερισμού προτείνεται αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση της συσκευής, αερισμός με μάσκα και ασκό ή οριστική εξασφάλιση 
αεραγωγού με διασωλήνωση της τραχείας 

• συστήνεται τοποθέτηση bite block (επιστόμιο) μέχρι την αφύπνιση και την αφαίρεση 
της LMA, διότι μειώνει την πιθανότητα απόφραξης και καταστροφής της συσκευής από 
δάγκωμα 

• σε περίπτωση απόφραξης του αεραγωγού συστήνεται ινοπτικός έλεγχος της θέσης 
της διαμέσου της συσκευής 

• η αξιολόγηση της ιδανικής θέσης γίνεται με ανάπτυξη πίεσης αεραγωγών έως 
20cmH2O και δυνατότητα χειροκίνητου  αερισμού. 

Η cLMA έχει μικρή καμπύλη εκμάθησης, μικρότερη και από αυτή του αερισμού με 
προσωπίδα, ενώ χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό επιτυχούς τοποθέτησης με την 1η 
προσπάθεια, ηπιότερη αιμοδυναμική επιβάρυνση και λιγότερες επιπλοκές (όπως 
βρογχόσπασμο, λαρυγγόσπασμο, βήχα, αποκορεσμό) σε σχέση με την ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση.  

Αφαίρεση Classic LMATM: Η cLMA πρέπει να αφαιρείται εφόσον επανέλθουν η αυτόματη 
αναπνοή, το επίπεδο συνείδησης και τα λαρυγγικά αντανακλαστικά. Ο ασθενής πρέπει να 
είναι σε θέση να εκτελεί απλές εντολές , όπως να ανοίξει το στόμα του ή να κάνει καταποτικές 
κινήσεις. Συνήθως δεν απαιτείται αναρρόφηση, διότι η σωστά τοποθετημένη cLMA εμποδίζει 
τις εκκρίσεις να φτάσουν στο λάρυγγα. Η συσκευή προτείνεται να αφαιρείται με τον 
αεροθάλαμο μερικώς  φουσκωμένο, ώστε να συμπαρασύρει τις εκκρίσεις. 
 
Οι ενδείξεις και αντενδείξεις τοποθέτησης της  cLMA συνοψίζονται στους Πίνακες 2  και 3. 
Πίνακας 2.  
Ενδείξεις τοποθέτησης cLMA 
Σε προγραμματισμένα χειρουργεία, 
ως εναλλακτική επιλογή του αερισμού 
με μάσκα και ασκό  
Σε χειρουργεία όπου δεν κρίνεται 
απαραίτητη η ΕΤΔ, ως εναλλακτική 
επιλογή αερισμού 
Σε καταστάσεις διαχείρισης δύσκολου 
αεραγωγού 
Σε περιπτώσεις  Can’t intubate - Can’t 
ventilate, ως επιλογή διάσωσης  
Ως μέσο ινοπτικής διασωλήνωσης 
Κατά την αναζωογόνηση ασθενή  
χωρίς αντανακλαστικά, όπου δεν είναι 
εφικτή η ενδοτραχειακή διασωλήνωση 

Πίνακας 3.    
Αντενδείξεις τοποθέτησης cLMA 
Νοσογόνος παχυσαρκία 
Μικρό άνοιγμα στόματος <2cm 
Διαφραγματοκήλη 
Παθολογία αεραγωγού, όπως τραύμα,  
μάζες, αποστήματα-οιδήματα,  
προηγηθείσα ακτινοβολία 
Εγκυμοσύνη πέραν των 14 εβδομάδων 
Έλλειψη νηστείας – γεμάτο στομάχι –  
παρατεταμένη γαστρική κένωση 
Τραύμα κοιλίας - θώρακα 
Πόνος, πρόσφατη χρήση οπιοειδών 
Χαμηλή πνευμονική ή θωρακική ενδοτικότητα 
Ασθενείς με αναμενόμενη αύξηση  
πιέσεων αεραγωγών > 20cmH2O 
 



 
Καθαρισμός – αποστείρωση cLMATM: Μετά από κάθε χρήση η cLMA και κάθε ΥΣΑ 

πολλαπλών χρήσεων, χρειάζεται πλύσιμο με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό (σύμφωνα 
με τις οδηγίες του κατασκευαστή), έως ότου απομακρυνθούν τα ξένα σωματίδια. Κατόπιν 
ξεφουσκώνεται ο αεροθάλαμος προσεκτικά και η συσκευή τοποθετείται εντελώς στεγνή σε 
αυτόκαυστο κλίβανο. Σε περίπτωση που υπάρχει υπόλειμμα υγρασίας ή αέρας, η συσκευή 
πιθανόν να αλλοιωθεί. Ακολουθεί η αποστείρωση με ατμό, όπως ορίζει η κατασκευάστρια 
εταιρεία. Τυπικά ένας κύκλος αυτόκαυστου κλιβανισμού σε θερμοκρασία 134ο C για διάστημα 
10 λεπτών είναι ικανοποιητικός. 
 
 
 LMA Flexible 

H συσκευή αυτή (Εικόνα 7) διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα 
αεραγωγού, ενισχυμένο εσωτερικά με σύρμα (όμοιας 
κατασκευής με τον ενδοτραχειακό σωλήνα τύπου spiral), 
προκειμένου να είναι ανθεκτική στην κάμψη. Είναι καλά 
ανεκτή σε χειρισμούς και κινήσεις στο χειρουργικό πεδίο, 
οπότε μπορεί  να χρησιμοποιηθεί  σε:  
• χειρουργεία κεφαλής και τραχήλου 
• χειρουργεία νευροχειρουργικής, όπως λήψη βιοψίας 

όγκου εγκεφάλου ή awake craniotomies, όπου προκαλεί 
μικρότερη αιμοδυναμική επιβάρυνση  

• χειρουργεία αμυγδαλεκτομής- αδενοτομής, όπου μελέτες έχουν αποδείξει ότι η 
εφαρμογή της τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες προκαλεί ποιοτική αφύπνιση με 
λιγότερες επιπλοκές (όπως βρογχόσπασμο, λαρυγγόσπασμο, βήχα) και λιγότερες 
αιματηρές εκκρίσεις  

• χειρουργεία ρινός / ωτός, όπου προσφέρει καλύτερες συνθήκες αναισθησίας, ειδικά σε 
παιδιατρικούς ασθενείς, σε σχέση με τον αερισμό με μάσκα-ασκό 

• χειρουργεία οφθαλμολογίας, όπου γίνεται καλύτερα ανεκτή και με μικρότερο κίνδυνο 
εμφάνισης αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης ΙΟΡ. 

Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους σε σχέση με την ηλικία του ασθενή, αλλά και η 
ποσότητα του μέγιστου χορηγούμενου αέρα στον αεροθάλαμο φαίνονται στον Πίνακα 4.  

 
Πίνακας 4.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου  της  LMA flexible 
Μέγεθος Ασθενής Μέγιστος όγκος αέρα cuff 

2 Βρέφη / Παιδιά  10-20 kg Έως  10ml 
2 ½ Παιδιά               20-30 kg Έως  14ml 
3 Παιδιά               30-50 kg Έως  20ml 
4 Ενήλικες            50-70 kg Έως  30ml 
5 Ενήλικες            70-100 kg Έως  40ml 
6 Ενήλικες            > 100 kg Έως  50ml 

                                                                                                                                                   

Για την τεχνική τοποθέτησης μπορείτε να δείτε το παρακάτω video 
https://www.youtube.com/watch?v=TOUvXji57EE  
 
 
 

 
Εικόνα 7. Η  LMA Flexible.  
 www.medplan.hu  
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https://www.youtube.com/watch?v=TOUvXji57EE


 LMA Unique 
Πρόκειται για συσκευή παρόμοιας κατασκευής και 

φιλοσοφίας με την Classic LMATM. Η διαφορά τους έγκειται 
στο ότι η LMA Unique είναι μίας χρήσεως και 
κατασκευασμένη από PVC (Εικόνα 8). Διατίθεται σε επτά 
μεγέθη. Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους σε σχέση με 
την ηλικία του ασθενή, αλλά και η μέγιστη χορηγούμενη 
ποσότητα αέρα στον αεροθάλαμο φαίνονται στον Πίνακα 5.  

 
Πίνακας 5.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου της  LMA Unique 
Μέγεθος Ασθενής Μέγιστος όγκος αέρα cuff 

3 Παιδιά               30-50 kg Έως  20ml 
4 Ενήλικες            50-70 kg Έως  30ml 
5 Ενήλικες            70-100 kg Έως  40ml 

 
 

 Ambu LMA 
Εισήχθη στην αγορά το 2002-2004. Η Ambu Aura once 

(Εικόνα 9α) είναι το πιο μελετημένο μοντέλο της οικογένειας 
Ambu LMA, είναι μίας χρήσεως, κατασκευασμένη από PVC και 
latex free. Μορφολογικά εμφανίζει μία αντιγραφή της ανατομίας 
του αεραγωγού, γι αυτό και πριν την εισαγωγή της χρειάζεται 
μόνο σταθεροποίηση της κεφαλής σε ουδέτερη θέση και όχι 
έκταση σε sniffing position. Φέρει κεκαμμένο και ενισχυμένο 
σωλήνα, που κάνει ευκολότερη την προώθηση και με μικρή 
πιθανότητα μετακίνησης. Η συσκευή καταλήγει σε ενισχυμένο 
άκρο, το οποίο προλαμβάνει την αναδίπλωση της συσκευής 
κατά την τοποθέτησή της. Ο αεροθάλαμος είναι μαλακός και 
καταλήγει στο φάρυγγα και στη βάση της γλώσσας.  

Η επιλογή του κατάλληλου μεγέθους σε σχέση με την ηλικία 
του ασθενή, αλλά και η ποσότητα του μέγιστου χορηγούμενου 
αέρα στον αεροθάλαμο φαίνονται στον Πίνακα 6.  

 
Πίνακας 6.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου της  AMBU Aura LMA 
Μέγεθος Ασθενής Μέγιστος όγκος αέρα cuff 
1 Βρέφη                <5 kg Έως   4ml 
1 ½ Βρέφη                5-10 kg Έως   7ml 
2 Βρέφη / Παιδιά  10-20 kg Έως  10ml 
2 ½ Παιδιά               20-30 kg Έως  14ml 
3 Παιδιά               30-50 kg Έως  20ml 
4 Ενήλικες            50-70 kg Έως  30ml 
5 Ενήλικες            70-100 kg Έως  40ml 
5 Ενήλικες            > 100 kg Έως  60ml 

 
Η Αmbu Aura 40 είναι η ίδια συσκευή, με τη διαφορά ότι το υλικό κατασκευής είναι 

σιλικόνη και η συσκευή είναι πολλαπλών χρήσεων, ενώ η Ambu Αura Flex (Εικόνα 9β) είναι 
συσκευή από PVC με μαλακό εύκαμπτο σωλήνα και ενισχυμένο σύρμα. Προτείνεται η χρήση 
της για χειρουργεία κεφαλής και τραχήλου. 

 

 

Εικόνα 9β. Η AMBU Aura Flex.  
www.ambu.com 

Εικόνα 9α. Η AMBU Aura Once. 
www.ambu.com 

 
Εικόνα 8. Η  LMA Unique.  
 medtree.co.uk  
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 Cobra  Perilaryngeal   Airway PLA  
Η συσκευή διαθέτει μονό σωλήνα από σιλικόνη, και τελικό 

άκρο, που μοιάζει με κεφαλή κόμπρας (Εικόνα 10). Αυτό το 
άκρο πωματίζει με την οπίσθια επιφάνεια τον οισοφάγο. Στην 
πρόσθια επιφάνεια υπάρχουν μπάρες, που βρίσκονται 
απέναντι από την είσοδο της τραχείας, είναι μαλακές και 
καθιστούν αδύνατη την απόφραξη του αεραγωγού από 
κατάσπαση επιγλωττίδας. Διαμέσου του σωλήνα μπορεί να 
πραγματοποιηθεί ινοπτική διασωλήνωση. Στο ύψος του 
υποφάρυγγα ο σωλήνας περιβάλλεται από διατατό 
αεροθάλαμο, που στεγανοποιεί το στοματοφάρυγγα και 
ανυψώνει τη βάση της γλώσσας. Η συσκευή εισάγεται 
εύκολα και γρήγορα, εξασφαλίζει πιέσεις διαφυγής έως 
25cmH2O (μεγαλύτερες της Classic LMA αλλά μικρότερες 
της LMA Proseal), αλλά έχει υψηλή επίπτωση τραυματισμού του αεραγωγού κατά την 
τοποθέτησή της. Διατίθεται σε επτά μεγέθη, παιδιατρικά και ενηλίκων. 
 
 
 KING Laryngeal Tube LT 

Η συγκεκριμένη συσκευή (Εικόνα 11) είναι 
κατασκευασμένη από σιλικόνη, και αποτελείται από έναν 
ευρύ σωλήνα με προδιαγεγραμμένη κλίση 130ο.  Διαθέτει 
δυο αεροθαλάμους (οισοφάγειο και στοματοφαρυγγικό) 
που διατείνονται από κοινή βαλβίδα, με ειδική σύριγγα 
χρωματικής σήμανσης, αναπτύσσοντας πιέσεις  ως 60 
cmH2O. Προωθείται τυφλά στη μέση γραμμή της 
στοματικής κοιλότητας, κατά μήκος της σκληράς 
υπερώας, ενώ όταν εμφανιστεί μέγιστη αντίσταση  η 
προώθηση διακόπτεται, οι δύο αεροθάλαμοι 
φουσκώνονται ενιαία και η μαύρη γραμμή της εξωτερικής 
επιφάνειας του σωλήνα καταλήγει περίπου στο ύψος των 
δοντιών. Με αυτή την κίνηση ο μεγάλος αεροθάλαμος 
καταλήγει στη βάση της γλώσσας και όταν φουσκώνει την 
ανυψώνει προς τα πάνω σφραγίζοντας το φάρυγγα, ενώ 
ο μικρός αεροθάλαμος καταλήγει στον οισοφάγο και όταν 
φουσκώνει αποκλείει τη γαστρική οδό. Ο σωλήνας 
διαθέτει πρόσθιες οπές ανάμεσα στους δυο 
αεροθαλάμους, που βρίσκονται απέναντι από το άνοιγμα 
της τραχείας και εξυπηρετούν  στον αερισμό των 
πνευμόνων (Εικόνα 12). Η συσκευή είναι εύκολη στη 
χρήση, με μικρή καμπύλη εκμάθησης, και τοποθετείται 
γρήγορα. Διατίθεται σε πέντε μεγέθη (Πίνακας 7). 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 10. Η Cobra. medtree.co.uk  
 

 
Εικόνα 11.  King Laryngeal Tube LT .  
www.vbm-medical.com.  
 

 

Εικόνα 12.  Ο KING Laryngeal Tube LT 
τοποθετημένος. medtree.co.uk.  
 



Πίνακας 7.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου  για  την  King LT 
Μέγεθος Ύψος  ασθενούς Μέγιστος όγκος αέρα cuff 
2  90- 125 cm  (12-25kg) 25-30ml 
2 ½ 105-130 cm  (25-35kg) 30-40ml 
3 122-155 cm 50-60ml 
4 155-180 cm 70-80ml 
5      >180 cm 80-90ml 

 
Για  την τοποθέτησή της συσκευής King Laryngeal Tube μπορείτε να δείτε το ακόλουθο 

video https://www.youtube.com/watch?v=3264YcaS66k  
 
 Άλλες  συσκευές  1ης  γενιάς : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 13.  LarySealTM  Multiple. 
Finucance et al, 2011. Principles of 
Airway Management.  

Εικόνα 14.  LarySealTM  Blue. 
Finucance et al, 2011. Principles 
of Airway Management.  

Εικόνα 15.  LarySealTM  Clear. 
Finucance et al, 2011. Principles 
of Airway Management.  

 
Εικόνα 16.  LarySealTM  MRI. 
Finucance et al, 2011. Principles 
of Airway Management.  

 
Εικόνα 17.  LarySealTM  Flexi. 
Finucance et al, 2011. Principles 
of Airway Management.  

 

Εικόνα 18.  Air-Q laryngeal Mask. 
Finucance et al, 2011. Principles 
of Airway Management.  

https://www.youtube.com/watch?v=3264YcaS66k


 Γενικές  συστάσεις  για τη σωστή τοποθέτηση ΥΣΑ  1ης  γενιάς 
Οι γενικές  συστάσεις για τη σωστή τοποθέτηση των ΥΣΑ 1ης γενιάς περιλαμβάνουν 

συστάσεις αναφορικά με την αρτιότητα της συσκευής και συστάσεις σε σχέση με τον ίδιο τον 
ασθενή.  

 
Όσον  αφορά  στην αρτιότητα  της  συσκευής, οι συστάσεις είναι: 

- Σωστή επιλογή μεγέθους, ανάλογα με την ηλικία και το σωματικό βάρος του ασθενή 
- Κατάλληλος καθαρισμός και αποστείρωση της συσκευής 
- Επισκοπικός έλεγχος αρτιότητας των στοιχείων της συσκευής, όπως ότι δεν είναι  
  κατεστραμμένη  και ότι ο αεροθάλαμος είναι ακέραιος 
- Επιβεβαίωση ότι το κανάλι του αεραγωγού είναι καθαρό και ανοικτό 
- Έλεγχος αρτιότητας του συνδετικού των 15mm 
- Έλεγχος λειτουργικότητας συσκευής: ξεφούσκωμα του αεροθαλάμου, αποσύνδεση της  
   σύριγγας από τη βαλβίδα, και παρατήρηση για διατήρηση του «ξεφούσκωτου» σχήματος  
   του αεροθαλάμου και για ακεραιότητα του ελάσματος της βαλβίδας. Ακολούθως,  
   φούσκωμα του αεροθαλάμου, και ανάλογη παρατήρηση των στοιχείων  
- Διαθεσιμότητα  εφεδρικών  ΥΣΑ σε διάφορα μεγέθη 
- Διαθεσιμότητα λιπαντικού – ΟΧΙ γέλη λιδοκαΐνης, καθώς μπορεί να καταστείλει τα  
  προστατευτικά αντανακλαστικά  του αεραγωγού 
 

Όσον αφορά στον ίδιο τον ασθενή, οι συστάσεις είναι: 
- Επιβεβαίωση ότι το μέγεθος της συσκευής είναι κατάλληλο για τον ασθενή 
- Επιβεβαίωση ότι ο ασθενής είναι βαθιά  αναισθητοποιημένος και δεν θα εμφανίσει  
  αντανακλαστικό εμέτου κατά την τοποθέτηση της ΥΣΑ 
- Τοποθέτηση του ασθενή σε ύπτια θέση, σε σταθερή επιφάνεια, με το κεφάλι σε θέση  
  όσφρησης  πρωινού αέρα 
- Κράτημα και σταθεροποίηση του κεφαλιού με το μη επικρατές  χέρι, κατά την  
  τοποθέτηση και καθοδήγηση της ΥΣΑ με το ισχυρό χέρι 
- Αποφυγή άσκησης υπέρμετρης πίεσης κάθε στιγμή κατά την τοποθέτηση της ΥΣΑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΙΙ. Υπεργλωττιδικές  Συσκευές  2ης  γενιάς:  
 

Οι ΥΣΑ 2ης γενιάς έχουν δυο βασικά πλεονεκτήματα έναντι των συσκευών 1ης γενιάς:   
α. έχουν υψηλότερη πίεση διαφυγής, οπότε προσφέρουν πιο ασφαλή αεροστεγή φραγμό 
στον λάρυγγα και επιτρέπουν ικανοποιητικό μηχανικό αερισμό πνευμόνων σε υψηλότερες 
πιέσεις αεραγωγών, 
β. διαθέτουν κατασκευαστικά κανάλι γαστρικής παροχέτευσης, επιτρέποντας την 
αναρρόφηση γαστρικού περιεχομένου και την τοποθέτηση Levin, άρα μειώνουν σημαντικά 
την πιθανότητα εισρόφησης. Επίσης δίνουν τη δυνατότητα πρώιμης αναγνώρισης της 
παρουσίας γαστρικού περιεχομένου στο σωλήνα παροχέτευσης. 

Τα παραπάνω πλεονεκτήματα των ΥΣΑ 2ης γενιάς έχουν επεκτείνει τη χρήση τους κατά 
πολύ, καθώς επιτρέπουν τη χρήση τους με επιτυχία σε παχύσαρκους ασθενείς, σε 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, σε ασθενείς με ήπια ΓΟΠ, σε επεμβάσεις ασθενών σε θέση 
Trendelenburg, παρακάμπτοντάς έτσι αρκετές από τις αντενδείξεις της βιβλιογραφίας για τη 
χρήση των ΥΣΑ 1ης γενιάς. Παρόλα αυτά, τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τη χρήση των ΥΣΑ 
2ης γενιάς είναι περιορισμένα αναφορικά με την παρεχόμενη προστασία από εισρόφηση σε 
ειδικές κατηγορίες ασθενών.   

Αν και η εισρόφηση είναι πλέον σπάνιο σύμβαμα, η NAP4 UK 2008-2009, αναλύοντας τα 
δεδομένα από 2,9 εκατομμύρια ασθενείς που έλαβαν αναισθησία, ανέδειξε την εισρόφηση 
ως πρώτη αιτία θανάτου σχετιζόμενη με τον αεραγωγό. 
 
 
 KING Laryngeal Tube Suction  LTS 
 

Πρόκειται για τη νεότερη έκδοση του King LT που αποτελείται 
από δυο αυλούς. Ο δεύτερος αυλός είναι οισοφάγειος σωλήνας, 
που επιτρέπει την αναρρόφηση γαστρικού περιεχομένου ή την 
τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα παροχέτευσης. Το οισοφάγειο 
άκρο είναι αρκετά μακρύ και ο αεροθάλαμος έχει ωοειδές σχήμα, 
για να ομοιάζει με την ανατομία του οισοφάγου και να προσφέρει 
ασφαλέστερο φραγμό (Εικόνα 19). Η συσκευή εισάγεται εύκολα, 
είναι κατάλληλη για ασθενείς με μικρό άνοιγμα στόματος και 
εξασφαλίζει αυξημένη πίεση διαφυγής. Κατά τη τοποθέτησή της  
συχνά απαιτείται έκταση κεφαλής, ανύψωση κάτω γνάθου ή ήπια στροφή κεφαλής. Ο 
μηχανικός αερισμός είναι εφικτός ακόμα και σε αυξημένες πιέσεις αεραγωγών, ενώ η 
πιθανότητα τραυματισμού είναι μικρή. 

Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση, με μικρή καμπύλη εκμάθησης, και τοποθετείται 
γρήγορα. Διατίθεται σε τρία μεγέθη (Πίνακας 8.). 

 
Πίνακας 8.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου  για  την  King LTS 
Μέγεθος Ύψος  ασθενούς Μέγιστος όγκος αέρα cuff 
3 Έως 155 cm 50-60ml 
4 155-180 cm 70-80ml 
5 >180 cm 80-90ml 

 
Για την τοποθέτηση της King LTS μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω video  

https://www.youtube.com/watch?v=9I2lDgxqCKk  
 

 
Εικόνα 19.  King Laryngeal Tube 
LTS-D . www.vbm-medical.com.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=9I2lDgxqCKk


 I-Gel  

H συγκεκριμένη συσκευή κυκλοφόρησε το 2007. 
Πρόκειται για συσκευή μίας χρήσεως, latex free, που 
αποτελείται από ευρύ πεπλατυσμένο ασυμπίεστο σώμα, με 
ενσωματωμένο bite block, που περιβάλλει τον αεραγωγό και 
ένα σχετικά στενό κανάλι γαστρικής παροχέτευσης, και από 
μάσκα με μεγάλο ελλιπτοειδές σχήμα χωρίς αεροθάλαμο, 
που καταλήγει σε αμβλύ στόμιο χωρίς μπάρες. Η μάσκα 
είναι κατασκευασμένη από ειδικό μαλακό, διάφανο, 
θερμοελαστικό υλικό με μορφή στερεάς γέλης. Μετά την 
τοποθέτησή της, το συγκεκριμένο υλικό διογκώνεται λόγω 
αύξησης της θερμοκρασίας του στους 37oC (θερμοκρασία 
σώματος), βελτιώνοντας την εφαρμογή της μάσκας στον 
αεραγωγό, ενώ το μεγάλο της μέγεθος της επιτρέπει να 
καταλαμβάνει ευρύτερη επιφάνεια στον υποφάρυγγα και 
λάρυγγα, καθιστώντας δύσκολη τη μετατόπισή της. 
Επιπλέον, η φυσική καμπυλότητα της συσκευής εξασφαλίζει 
άριστη ανατομική εφαρμογή (Εικόνα 20).  

Η i-Gel πλεονεκτεί έναντι της cLMA, επειδή παρέχει υψηλότερες πιέσεις διαφυγής, 
περίπου  20-30cm H2O, κατά τον αερισμό των πνευμόνων. Αυτό οφείλεται στη δημιουργία 
ανατομικού επιπωματισμού στις δομές του λάρυγγα. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα 
επισκόπησης του αεραγωγού και διασωλήνωσης της τραχείας μέσω ινοπτικού 
βρογχοσκοπίου, επειδή το κανάλι αερισμού είναι πολύ ευρύ. Τέλος, η τοποθέτηση της είναι 
ευκολότερη, με μικρή καμπύλη εκμάθησης, και ταχύτερη λόγω έλλειψης διατατού 
αεροθαλάμου. Μελέτες αναφέρουν μέση διάρκεια τοποθέτησης 5-9 sec. 

 
Για τη σωστή τοποθέτησή της απαιτείται:  

- επιλογή κατάλληλου μεγέθους για το ΒΣ του ασθενή 
- λίπανση της οπίσθιας επιφάνειας με υδατοδιαλυτή γέλη, 
ή εναλλακτικά εμβύθιση της i-gel σε χλιαρό νερό για 30-
45sec πριν την τοποθέτηση, ώστε να γλυστρίσει πιο 
εύκολα και να επιταχυνθεί η διαδικασία ανόδου της 
θερμοκρασίας της  
- έκταση της κεφαλής με το μη επικρατές χέρι και διάνοιξη 
του στόματος 
- πιάνοντας το εγγύς άκρο της, εισαγωγή  της συσκευής 
στη στοματική κοιλότητα και  προώθηση κατά μήκος της 
σκληράς υπερώας προς το φάρυγγα, μέχρι η εγκάρσια 
γραμμή  που υπάρχει στο εγγύς άκρο να φτάσει στο 
επίπεδο των δοντιών. Απαιτείται προσοχή στην μη 
άσκηση  ιδιαίτερα μεγάλης πίεσης, ώστε να μην 
τραυματιστούν οι ιστοί (Εικόνα 21) 
- έλεγχος σωστής θέσης με επιβεβαίωση ικανοποιητικού 
αερισμού. Στην αρχή είναι επιτρεπτή ακουστή μικρή 
διαφυγή,  που στην πορεία εξαφανίζεται, όταν η i-gel 
διογκωθεί και καταλάβει την τελική της  θέση. 
 Διατίθεται σε μεγέθη νεογνικά, βρεφικά, παιδιατρικά και ενηλίκων (Πίνακας 9). 

 

Εικόνα 20.  Η συσκευή  i-Gel .  
www.intersurgical.com 
 

 

 
Εικόνα 21.  Τοποθέτηση της συσκευής   
i-Gel.  alphafirstaid.com.au   

 

http://www.intersurgical.com/


 
Πίνακας  9. Χρωματική διάκριση και μεγέθη της i-Gel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για την τοποθέτηση της i-Gel  μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω video 
https://www.youtube.com/watch?v=ao-Sb_OulE8  
 
 
 
 LMA  Proseal 

 
Η LMA Proseal έχει παρόμοια κατασκευή με τη 

cLMA, αλλά είναι πιο σύνθετη, πολλαπλών χρήσεων 
(περίπου 40) και latex free. Είναι η περισσότερο 
μελετημένη ΥΣΑ 2ης γενιάς και διαθέτει ισχυρή 
βιβλιογραφική τεκμηρίωση.  

Αποτελείται από εύκαμπτο σωλήνα αερισμού, έναν 
παράλληλο δεύτερο σκληρότερο σωλήνα γαστρικής 
παροχέτευσης, που επιτρέπει την αναρρόφηση, την 
τοποθέτηση Levin και την πρόληψη της γαστρικής 
διάτασης / εισρόφησης, και από ελλιπτοειδή 
αεροθάλαμο (Εικόνα 22). Οι δυο σωλήνες ενώνονται 
στο εγγύς άκρο τους με ενσωματωμένο bite block.  

Ο αεροθάλαμος είναι μαλακός, και κατά το φούσκωμά του διογκώνεται προς τα εμπρός 
και προς τα πίσω, λόγω ύπαρξης πρόσθετης οπίσθιας  θαλάμης. Η παρουσία διπλής 
θαλάμης αεροθαλάμου προσφέρει  καλύτερες συνθήκες αποκλεισμού του λάρυγγα, λόγω 
μετακίνησης της και προς την οπίσθια επιφάνεια του φάρυγγα. Μαζί με τη συσκευή διατίθεται 
ειδικός μεταλλικός εισαγωγέας, που χρησιμοποιείται για να δώσει κεκαμμένο σχήμα στην 
LMA Proseal, σε περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται.   

Τα βήματα  προετοιμασίας και  τοποθέτησης της 
LMA Proseal, εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί εισαγωγέας, 
είναι παρόμοια με αυτά της cLMA.  

Έτσι, μετά τον έλεγχο της συσκευής ακολουθεί 
πλήρες ξεφούσκωμα του αεροθαλάμου, ασκώντας 
πίεση με το χέρι, μέχρι να λάβουμε μία τελείως λεία 
επιφάνεια (Εικόνα 23).  

 
 

 

 
Εικόνα 22.  Η LMA Proseal.  
www.lmaco.com    

 
Εικόνα 23.  Ξεφούσκωμα ProSeal.  
Finucance et al, 2011. Principles of 
Airway Management. 

https://www.youtube.com/watch?v=ao-Sb_OulE8
http://www.lmaco.com/


Ακολουθεί κράτημα της συσκευής με το ισχυρό χέρι 
σαν μολύβι, τοποθετώντας το δείκτη μας στο σημείο 
μετάβασης του σωλήνα στον αεροθάλαμο (Εικόνα 24). 

Μετακίνηση και κράτημα του κεφαλιού σε θέση 
όσφρησης πρωινού αέρα με ταυτόχρονη διάνοιξη 
στόματος, τοποθέτηση της ProSeal  εντός της 
στοματικής κοιλότητας, και ολίσθηση της συσκευής 
κατά μήκος της σκληράς υπερώας (με κατεύθυνση 
προς τα πίσω), ασκώντας πίεση με το δείκτη του 
ισχυρού χεριού επί της υπερώας (Εικόνα 25). 

Αφαίρεση του δείκτη από τη θέση, κρατώντας της 
συσκευή με το άλλο χέρι (Εικόνα 26), και ακολούθως 
φούσκωμα του αεροθαλάμου της ΥΣΑ  χωρίς να την 
πιάνουμε, ώστε να ανέλθει και να λάβει την τελική της 
θέση (Εικόνα 27).  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση της 
LMA Proseal, με τον χειριστή πίσω από το κεφάλι,  στα  
παρακάτω video : 
https://www.youtube.com/watch?v=AdYnrQgQYKE   
https://www.youtube.com/watch?v=1kQT2DxFa3g  

 
Η χρήση εισαγωγέα, κατά την τοποθέτηση της LMA 

Proseal, δίνει στη συσκευή ένα σχήμα κεκαμμένο, 
παρόμοιο με αυτό της Fastrach – LMA διασωλήνωσης 
(Εικόνα 28).  

Η τεχνική τοποθέτησης είναι  η εξής:  
-   Επιλογή σωστού μεγέθους και έλεγχος ακεραιότητας 
- Επιβεβαίωση συνθηκών βαθιάς αναισθησίας, με 

κατεσταλμένα  φαρυγγο-λαρυγγικά αντανακλαστικά 
- Κατάλληλη προετοιμασία συσκευής: εφαρμογή 

πίεσης με ένα χέρι και πλήρες ξεφούσκωμα 
αεροθαλάμου με το άλλο 

-  Λίπανση οπίσθιας επιφάνειας– αποφυγή χρήσης gel 
ή spray λιδοκαΐνης 

-   Ακινητοποίηση και ελαφρά έκταση της κεφαλής  
-   Κράτημα χειρολαβής με το ισχυρό χέρι και εισαγωγή 

της στη στοματική κοιλότητα, ώστε η οπίσθια 
επιφάνεια να εφάπτεται στη σκληρά υπερώα  

-   Προώθηση συσκευής με ενιαία κυκλική κίνηση κατά  μήκος της σκληράς υπερώας έως την 
αίσθηση τελικής  αντίστασης  

-   Ακινητοποίηση της συσκευής με το μη επικρατές χέρι  και  αφαίρεση του εισαγωγέα με το 
ισχυρό   χέρι 

-  Έκπτυξη αεροθαλάμου  χωρίς κράτημα συσκευής, ώστε να λάβει την τελική της θέση 
(ελαφρά μετακίνηση  προς τα έξω) 

-   Έλεγχος σωστής θέσης συσκευής και  σταθεροποίηση. 
 
 
 

 
Εικόνα 24.  Κράτημα ProSeal σαν 
μολύβι.  Finucance et al, 2011. 
Principles of Airway Management. 

 Εικόνα 25.  Ολίσθηση ProSeal κατά 
μήκος σκληράς υπερώας.  Finucance 
et al, 2011. Principles of Airway 
Management. 

 
Εικόνα 26.  Αφαίρεση του δείκτη από 
την ProSeal.  Finucance et al, 2011. 
Principles of Airway Management. 

 
Εικόνα 27.  Φούσκωμα αεροθαλάμου 
της ProSeal.  Finucance et al, 2011. 
Principles of Airway Management. 

https://www.youtube.com/watch?v=AdYnrQgQYKE
https://www.youtube.com/watch?v=1kQT2DxFa3g


Σε περιπτώσεις κακής τοποθέτησης παρατηρείται 
διαφυγή, απόφραξη ή ανεπαρκής αερισμός. Έτσι, οι 
μέθοδοι ελέγχου της σωστής θέσης της LMA Proseal 
περιλαμβάνουν  τα παρακάτω : 
α. στο εγγύς άκρο του σωλήνα γαστρικής παροχέτευ- 
    σης τοποθετούμε ποσότητα γέλης : 

- σε εφαρμογή θετικών πιέσεων στον κανάλι του 
αεραγωγού, η γέλη θα πρέπει να μετακινείται 
ελαφρώς πάνω-κάτω, ένδειξη ότι η άκρη του 
αεροθαλάμου βρίσκεται στο άνοιγμα του οισοφάγου  
-  σε εφαρμογή πίεσης με το χέρι επί του τραχήλου, 
στο ύψος της άκρης του αεροθαλάμου, η γέλη 
μετακινείται πάνω-κάτω δημιουργώντας φυσαλίδα, 
ένδειξη ότι  η άκρη του αεροθαλάμου βρίσκεται σε 
σωστή θέση. Αντίθετα, αν η γέλη δεν μετακινείται 
καθόλου ή πετάγεται προς τα πίσω,   αυτό  αποτελεί 
ένδειξη ότι η άκρη του αεροθαλάμου έχει διπλώσει 
και η συσκευή βρίσκεται σε λάθος θέση.  

β. προωθούμε διαμέσου του σωλήνα γαστρικής παροχέτευσης Levin. Εφόσον δεν υπάρχει  
εμπόδιο στην προώθησή του και η αναρρόφηση του στομάχου είναι αποτελεσματική, τότε 
η άκρη του αεροθαλάμου βρίσκεται σε σωστή θέση. Σ 
ε περίπτωση κακής τοποθέτησης ή αστοχίας της συσκευής, η οδός γαστρικής 
παροχέτευσης αποφράσσεται, λόγω μετακίνησης της συσκευής προς τα εμπρός 

 
Τελικά, η LMA Proseal εμφανίζει πολύ βελτιωμένη στεγανότητα σε σχέση με την cLMA, με 

μέση πίεση διαφυγής 32cmH2O,  οπότε προσφέρει  καλύτερες συνθήκες μηχανικού αερισμού 
κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, και μεγαλύτερη ασφάλεια, αναφορικά με την πιθανότητα 
αναγωγής – εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου. 

 
Διατίθεται σε 6 διαφορετικά μεγέθη, όπως φαίνεται και στον Πίνακα  10. 

  
Πίνακας 10.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου  LMA  Proseal 
Μέγεθος Βάρος  ασθενούς(kg) Μέγιστος όγκος cuff(ml) Μέγεθος Levin (Fr) 
1 ½ 5- 10 7 10 
2 10- 20 10 10 
2 ½  20- 30 14 14 
3 30- 50 20 16 
4 50- 70 30 16 
5 70- 100 40 18 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση LMA Proseal στo παρακάτω video 

https://www.youtube.com/watch?v=SgEGQrpg2Ek . 
 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα 28.  Η LMA Proseal με 
εισαγωγέα. Myarta et al, 2017. 
www.ijawab.com    

https://www.youtube.com/watch?v=SgEGQrpg2Ek
http://www.ijawab.com/


 LMA  Supreme 
 

Η LMA Supreme είναι η νεότερης κατασκευής 
συσκευή. Είναι μίας χρήσεως, κατασκευασμένη από PVC, 
και συνδυάζει χαρακτηριστικά της cLMA, LMA Fastrach 
και LMA Proseal. Κατασκευαστικά αποτελείται από 
ημιάκαμπτο κεκαμμένο σωλήνα αεραγωγού, που 
σχηματίζει αμβλεία γωνία με ενσωματωμένο μαλακό 
περίβλημα (bite block), ευνοώντας την εύκολη 
τοποθέτηση της συσκευής, ενώ το οπίσθιο μέρος του 
διαθέτει κανάλι γαστρικής παροχέτευσης. Επίσης, ο 
αεραγωγός έχει πεπλατυσμένο σχήμα, ώστε να μην 
περιστρέφεται στη στοματική κοιλότητα με τις κινήσεις της 
κεφαλής. Το εγγύς άκρο του σωλήνα καταλήγει σε μικρή 
σκληρή λαβή-σταθεροποιητή και στο συνδετικό 15mm. Το 
περιφερικό άκρο καταλήγει στη μάσκα, η οποία έχει 
τροποποιημένο μακρύτερο σχήμα, σε σχέση με την cLMA  
και την LMA Proseal, καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερη επιφάνεια του φάρυγγα και λάρυγγα και 
φτάνοντας λίγο βαθύτερα στον οισοφαγικό σφιγκτήρα, ενώ το ενισχυμένο άκρο της 
εξυπηρετεί στο να μην αναδιπλώνεται  κατά την τοποθέτηση. Έτσι η μάσκα διαθέτει δυο 
σημεία επιπωματισμού, ένα γύρω από το άνοιγμα της τραχείας και ένα δεύτερο στο άνοιγμα 
του οισοφάγου (Εικόνα 29).  
 

Η τεχνική τοποθέτησης της LMA Supreme περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 
-  Επιλογή κατάλληλου μεγέθους και έλεγχος ακεραιότητας  
-  Κατάλληλη προετοιμασία – πλήρες ξεφούσκωμα αεροθαλάμου με συνεχή πίεση   
-  Λίπανση οπίσθιας επιφάνειας με υδατοδιαλυτή γέλη 
-  Ακινητοποίηση - έκταση κεφαλή και διάνοιξη στόματος 
-  Συγκράτηση συσκευής από το εγγύς άκρο - λαβή και εισαγωγή στη στοματική κοιλότητα  
   με εφαρμογή επί της σκληράς υπερώας  
-  Προώθηση με ενιαία κίνηση κατά μήκος της σκληράς υπερώας προς τον υποφάρυγγα   
-  Διακοπή προώθησης στη μέγιστη αντίσταση, ακινητοποίηση συσκευής και φούσκωμα  
   αεροθαλάμου  
- Έλεγχος σωστής θέσης : όταν η LMA Supreme είναι σωστά τοποθετημένη, η λαβή – 
σταθεροποιητής πρέπει να απέχει 1,5-2cm από το άνω χείλος. Αν η απόσταση είναι 
μικρότερη τότε η συσκευή είναι μικρή, ενώ αν είναι >3cm τότε η συσκευή είναι μεγάλη. 
Επίσης, σε αστοχία τοποθέτησης ή μετακίνηση της συσκευής, γίνεται αντιληπτή διαφυγή 
αέρα από το γαστρικό κανάλι. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση της LMA Supreme σε πρηνή θέση είναι επιτυχής εξαιτίας 
της δυνατότητας γαστρικής αναρρόφησης και της διατήρησης υψηλών πιέσεων διαφυγής 
(έως 37 cmH2O) ακόμα και σε φάση αφύπνισης. Επίσης, βιβλιογραφικές αναφορές 
επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοστά επιτυχούς τοποθέτησης με την 1η προσπάθεια ήταν 
υψηλότερα για την LMA Supreme σε σχέση με την LMA Proseal, γεγονός που την καθιστά 
ιδιαίτερα χρήσιμη συσκευή σε συνθήκες επείγοντος και σε μη έμπειρους χειριστές. Τέλος, το 
γεγονός ότι η LMA Supreme αναπτύσσει ελαφρώς χαμηλότερες πιέσεις διαφυγής σε σχέση 
με την LMA Proseal (περίπου 40 cmH2O) αποδίδεται στο ότι το υλικό του αεροθαλάμου είναι 
PVC και όχι Silicone. 

 

 
Εικόνα 29.  Η LMA Supreme.  
www.teleflex.com    

http://www.teleflex.com/


Η συσκευή διατίθεται σε 7 διαφορετικά μεγέθη, όπως φαίνεται και στον Πίνακα  11. 
  

Πίνακας  11.  Μεγέθη – όγκος αέρα αεροθαλάμου  της LMA  Supreme  
Μέγεθος Βάρος  ασθενούς(kg) Μέγιστος όγκος cuff(ml) Μέγεθος Levin (Fr) 
1 Νεογνά έως 5 kg 5 ml 6 Fr 
1 ½  Παιδιά        5-10 kg 8 ml 6 Fr 
2 Παιδιά      10-20 kg 12 ml 10 Fr 
2 ½  Παιδιά      20-30 kg 20 ml 10 Fr 
3 Παιδιά      30-50 kg 30 ml 14 Fr 
4 Ενήλικες   50-70 kg 45 ml 14 Fr 
5  Ενήλικες   70- 100 kg 45 ml 14 Fr 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση LMA Proseal στα παρακάτω video 

https://www.youtube.com/watch?v=eoK18TfyOyg 
https://www.youtube.com/watch?v=D4oOdNtfFeA  
https://www.youtube.com/watch?v=f0xL5Dadw5g  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eoK18TfyOyg
https://www.youtube.com/watch?v=D4oOdNtfFeA
https://www.youtube.com/watch?v=f0xL5Dadw5g


ΙΙΙ. Υπεργλωττιδικές  Συσκευές  3ης  γενιάς  
 

Σήμερα, διάφορες εταιρείες έχουν προτείνει ΥΣΑ με εξελιγμένα χαρακτηριστικά σε 
σχέση με αυτά των ΥΣΑ 2ης γενιάς, που τις ονομάζουν ΥΣΑ  3ης  γενιάς. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι  η ταξινόμηση των ΥΣΑ σε 1ης και 2ης γενιάς προτάθηκε αρχικά από τον 
Tim Cook. Ο Cook, σε άρθρο του το 2015, αναφέρει ότι η εισαγωγή στην κλινική πράξη 
των ΥΣΑ 3ης γενιάς του προκαλεί ενδιαφέρον και περιέργεια, καθώς οι συσκευές αυτές 
δε φαίνεται να διαφέρουν ουσιαστικά σε σχέση με αυτές της 2ης γενιάς, όσον αφορά στα 
χαρακτηριστικά τους. Επισημαίνει μάλιστα ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι συσκευές αυτές να 
ονομάστηκαν εντέχνως 3ης γενιάς από τις κατασκευάστριες εταιρείες, απλά και μόνο για 
την προώθησή τους στην αγορά. Τονίζει ότι ο διαχωρισμός μεταξύ 1ης και 2ης γενιάς 
είναι αρκετά ξεκάθαρος, καθώς οι συσκευές 1ης γενιάς είναι απλοί αεραγωγοί, ενώ οι 2ης 
γενιάς έχουν κατασκευή που στοχεύει στη μείωση του κινδύνου εισρόφησης, και ότι οι 
3ης γενιάς περιλαμβάνουν είτε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση, είτε συνδυασμούς χαρακτηριστικών, όπως bite blocks και 
σωλήνες γαστρικής παροχέτευσης. Ο Cook καταλήγει ότι είναι πολύ δύσκολο να 
διακρίνει κανείς μία πραγματική εξέλιξη στις ΥΣΑ 3ης γενιάς, και ότι το μόνο 
χαρακτηριστικό που πιθανόν να τις καθιστά ανώτερες της 2η γενιάς είναι η δυνατότητα 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, αν και αυτό είναι εφικτό και σε αρκετές ΥΣΑ 2ης γενιάς, 
ειδικά αν ο τραχειοσωλήνας καθοδηγηθεί με ινοπτικό βρογχοσκόπιο.  
 
 
 
 LMA  Protector 
 

Η συσκευή αυτή χαρακτηρίστηκε από την 
κατασκευάστρια εταιρεία ως 3ης γενιάς, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι 2ης γενιάς. Πρόκειται για νέα ΥΣΑ, 
που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από το 2015. Τα βασικά 
χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 
- μίας  χρήσεως, κατασκευασμένη εξολοκλήρου από 
σιλικόνη, αρκετά μαλακή στην υφή 
- ημιάκαμπτος κεκαμμένος σωλήνας αεραγωγού, που 
σχηματίζει αμβλεία γωνία, με ενσωματωμένο περίβλημα 
(bite block) και με πεπλατυσμένο σχήμα, ώστε να μην 
περιστρέφεται στη στοματική κοιλότητα 
- μάσκα με ελλιπτοειδές σχήμα, αρκετά μεγάλη για να 
καλύπτει την επιφάνεια του λάρυγγα και φάρυγγα, και με 
ενιαίο ενισχυμένο πρόσθιο και οπίσθιο αεροθάλαμο, 
ώστε να επιτρέπει υψηλές πιέσεις διαφυγής και 
αυξημένη προστασία του αεραγωγού 
- ύπαρξη pilot cuff με ενσωματωμένο μετρητή της πίεσης αεροθαλάμου, που προσφέρει  τη 
δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και ακριβούς προσαρμογής της πίεσης όταν κριθεί 
απαραίτητο, ώστε να αποφεύγεται η πιθανότητα υπερπλήρωσης του αεροθαλάμου με αέρα 
- 2 γαστρικά κανάλια παροχέτευσης, που επιτρέπουν τόσο την τοποθέτηση Levin, όσο και 
την ταυτόχρονη αναρρόφηση εκκρίσεων από τον υποφάρυγγα (Εικόνα 30) 
- δυνατότητα τυφλής προώθησης τραχειοσωλήνα διαμέσου του αεραγωγού. 

 
Εικόνα 30.  Η LMA Protector. 
www.teleflex.com    

http://www.teleflex.com/


 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση της LMA Protector στα παρακάτω video 

https://www.youtube.com/watch?v=NeXy5pOecAM  
https://www.youtube.com/watch?v=m3WjhRlvLYo  
 
 
 Baska  Mask 
 

Πρόκειται για Υ.Σ.Α. 3ης γενιάς, που συνδυάζει όλα τα 
χαρακτηριστικά των ΥΣΑ 2ης γενιάς και κάποια επιπλέον. 
Είναι μιας χρήσης από σιλικόνη. Κατά το σχεδιασμό της 
αφαιρέθηκαν όσα εξαρτήματα προσδίδουν όγκο, 
προκειμένου να έχει το μικρότερο δυνατό μέγεθος. Ο 
σωλήνας αερισμού διαθέτει στο εγγύς άκρο συνδετικό 
15mm, ενσωματωμένο bite block και έχει πεπλατυσμένο 
ωοειδές σχήμα για να αποτρέπεται η μετακίνηση στη 
στοματική κοιλότητα. Το τελικό άκρο συνδέεται με μάσκα 
από μαλακό υλικό, χωρίς αεροθάλαμο, με ευρύ στόμιο 
που καταλήγει στο άνοιγμα της τραχείας. Διαθέτει δυο 
αυλούς γαστρικής παροχέτευσης αμφοτερόπλευρα και 
κατά μήκος του σωλήνα, οι οποίοι φτάνουν ως το 
κατώτερο σημείο της μάσκας και σχηματίζουν ένα ευρύ 
άνοιγμα γαστρικής πρόσβασης (Εικόνα 31a).  

Το σύστημα αναρρόφησης περιλαμβάνει έναν αυλό 
αναρρόφησης του φάρυγγα και έναν του στομάχου, ο 
οποίος μπορεί να βρίσκεται σε συνεχή αναρρόφηση. Στην 
πρόσθια επιφάνεια, μεταξύ μάσκας και εγγύς άκρου του 
σωλήνα, υπάρχει μια ειδικά σχεδιασμένη λωρίδα 
σιλικόνης που χρησιμεύει ως ανελκτήρας του άκρου της 
μάσκας κατά την προώθηση (Εικόνα 31b), δίνοντας της 
την απαραίτητη γωνίωση, ώστε να προσπεράσει τις 
δομές του φάρυγγα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Πλεονεκτήματα  της  εφαρμογής της 
• Μικρό μέγεθος μάσκας, μεγάλο στόμιο αερισμού, καλύτερη εφαρμογή 
• Αποτελεσματική σε ασθενείς με κάκωση ΑΜΣΣ λόγω μεταβλητού σχήματος - κυρτότητας 
• Ευρύ στόμιο αναρρόφησης για ταχεία ή συνεχή αναρρόφηση γαστρικού περιεχομένου και  
     δεύτερος αυλός παροχέτευσης για εξίσωση οισοφαγικής με ατμοσφαιρική πίεση  
• Λειτουργία καναλιών γαστρικής αναρρόφησης ως εφεδρικά αναπνευστικά,  σε πιθανή  
     απόφραξη της συσκευής ή αποκλεισμό του στομίου από τη βάση της γλώσσας 
• Προστασία  βλεννογόνων – μαλακών ιστών, λόγω απουσίας αεροθαλάμου και  
     μεταβλητότητας  σχήματος    
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τοποθέτηση της Baska Mask στo παρακάτω video 
https://www.youtube.com/watch?v=vgjL_V7iMIo 
 
 

 
Εικόνα 31a.  Η Baska Mask.  
http://www.baskamask.com.au     

 
Εικόνα 31b.  Ο ανελκτήρας της Baska 
Mask.  http://www.baskamask.com.au     

https://www.youtube.com/watch?v=NeXy5pOecAM
https://www.youtube.com/watch?v=m3WjhRlvLYo
https://www.youtube.com/watch?v=vgjL_V7iMIo
http://www.baskamask.com.au/
http://www.baskamask.com.au/


Δ. Εναλλακτικές  τεχνικές  τοποθέτησης και νέες εφαρμογές  
    υπεργλωττιδικών συσκευών αερισμού  

 

Η πρώτη εφαρμογή της LMA στην κλινική πράξη αποσκοπούσε στη χρήση της ως 
εναλλακτικός τρόπος αερισμού με προσωπίδα, και σε καμία περίπτωση δεν προέβλεπε την 
υποκατάσταση του ενδοτραχειακού σωλήνα. Στην πορεία η χρήση της επεκτάθηκε και στις 
περιπτώσεις ανεπιτυχούς διασωλήνωσης. Σήμερα, η εξέλιξη των πιο σύγχρονων ΥΣΑ 
επιτρέπει τη χρήση τους σε ποικίλες καταστάσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονταν στο 
παρελθόν μόνο με ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 

 
 Μέθοδος τοποθέτησης με τον αντίχειρα 

 
Πρόκειται για μια τεχνική που εφαρμόζεται όταν ο 

αναισθησιολόγος δεν έχει εύκολη πρόσβαση στο 
κεφάλι του ασθενή. Ο αντίχειρας τοποθετείται στο 
σημείο ένωσης του σωλήνα με τη μάσκα (Εικόνα 32α), 
με τον ίδιο τρόπο που τοποθετείται ο δείκτης 
κρατώντας τη συσκευή σαν μολύβι. Το άκρο της 
μάσκας εισάγεται στη στοματική κοιλότητα, εφάπτεται 
στη σκληρά υπερώα και ο αντίχειρας προωθεί τη 
συσκευή πιέζοντας προς τα πίσω (Εικόνα 32β). Όσο ο 
αντίχειρας πλησιάζει στο στόμα, τα υπόλοιπα δάκτυλα 
τεντώνονται πάνω από το πρόσωπο του ασθενή 
(Εικόνα 32γ). Ο αντίχειρας προωθείται στο μέγιστο 
βάθος και ταυτόχρονα με την πίεση στην υπερώα 
ασκεί και έκταση στην κεφαλή. Κατόπιν το ελεύθερο 
χέρι του αναισθησιολόγου ακινητοποιεί τη συσκευή, 
αποσύρεται ο αντίχειρας, σταθεροποιείται η λαρυγγική 
μάσκα και ακολουθεί ο έλεγχος (Εικόνα 32δ). 
 
 
 Περιστροφική τεχνική τοποθέτησης 

 
Πρόκειται για λιγότερο συνήθη μέθοδο, όπου μετά την έκταση κεφαλής, η ΥΣΑ εισάγεται 

στη στοματική κοιλότητα με το κοίλο μέρος να εφάπτεται στη σκληρά υπερώα και το κυρτό 
στη γλώσσα. Προωθείται με τον ίδιο τρόπο όπως ένας αεραγωγός Guedel, και όταν η μάσκα 
φτάσει στη βάση της γλώσσας περιστρέφεται κατά 180ο με αντιωρολογιακή φορά. Η  
προώθηση σταματάει στο σημείο απόλυτης αντίστασης. 

Περιγράφεται ακόμα μία μέθοδος τοποθέτησης ΥΣΑ, με περιστροφή 90ο. Η ΥΣΑ εισάγεται 
στη στοματική κοιλότητα, στρέφεται 90ο αντιωρολογιακά και προωθείται μέχρι τον 
υποφάρυγγα ως το σημείο ύπαρξης αντίσταση, οπότε στρέφεται ξανά κατά 90ο   ωρολογιακά 
και επαναφέρεται στην αρχική της θέση.  
 
 
 
 

  

  

α. 

Εικόνα 32. Τεχνική τοποθέτησης ΥΣΑ  με 
τον αντίχειρα  

δ. γ. 

β. 



 Tοποθέτηση Proseal  LMA με τη βοήθεια GEB (Gum Elastic Bougie) 
 

Η τεχνική περιγράφεται  για πρώτη φορά από τον 
Howarth και τους συνεργάτες του το 2002. Για την 
τεχνική αυτή τοποθετείται ένα ελαστικό κηρίο (που έχει 
προηγουμένως λιπανθεί επαρκώς) μέσα στον αυλό 
παροχέτευσης γαστρικού περιεχομένου,  με το κυρτό 
άκρο στο εγγύς μέρος της LMA (Εικόνα 33). Υπό 
άμεση όραση με το λαρυγγοσκόπιο, εισάγεται το άπω 
άκρο του ελαστικού κηρίου  στον οισοφάγο. Το 
λαρυγγοσκόπιο  αφαιρείται  και η LMA ProSeal  
σύρεται στην σωστή θέση  κατά μήκος της μέσης 
γραμμής (Εικόνα 33). 

Τα πλεονεκτήματα της τεχνικής έναντι της απλής  
εισαγωγής LMA Proseal  είναι : 

1. Καθοδήγηση του άπω άκρου του αεροθαλάμου στη 
σωστή θέση στον υποφάρυγγα, λόγω της 
προηγηθείσας τοποθέτησης του κηρίου στον οισοφάγο 
2. Ελαχιστοποίηση πιθανής πρόσκρουσης της LMA 
ProSeal στο πίσω μέρος της στοματικής κοιλότητας 
3. Δεν απαιτείται  έλεγχος βατότητας του αυλού 
παροχέτευσης 
4. Τεχνική συμβατή με την τεχνική εισαγωγής της LMA 
Proseal  με τον δείκτη 
5. Επιτρέπει την αναγνώριση μη αναμενόμενης 
παθολογίας στο στοματοφάρυγγα  
6 Παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την ευκολία 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης με λαρυγγοσκόπιο 
 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εικόνα 33. (Α) Το ελαστικό κηρίο. (Β) Η 
LMA ProSeal  με το ελαστικό κηρίο 
τοποθετημένο μέσα στον αυλό 
παροχέτευσης. Το ευθύ άκρο είναι στο 
άπω και το κυρτό στο εγγύς τμήμα του 
ελαστικού κηρίου 

Εικόνα 33. Τεχνική τοποθέτησης LMA 
ProSealTM με την βοήθεια ελαστικού 
κηρίου. 

 



 Τοποθέτηση ΥΣΑ σε πλάγια και πρηνή θέση 
 

Υπάρχουν στην βιβλιογραφία άφθονες μελέτες οι οποίες περιγράφουν την τοποθέτηση 
ΥΣΑ, με τον ασθενή σε διάφορες άλλες θέσεις πέραν της ύπτιας.  

 
*  Τοποθέτηση  σε  πρηνή θέση 
Ο ασθενής βρίσκεται σε πρηνή θέση με ένα μαλακό 

δακτύλιο (μαξιλάρι)  τοποθετημένο κάτω από το κεφάλι 
του. Αφού γίνει εισαγωγή στην αναισθησία και ο 
ασθενής δεν έχει πλέον επαφή, αφαιρείται ο δακτύλιος 
και  εφαρμόζεται στο πρόσωπο του η προσωπίδα 
ώστε να επιτευχθεί αερισμός των πνευμόνων με 
χορήγηση οξυγόνου 100%.Έπειτα με την βοήθεια ενός 
2ου ατόμου τοποθετείται η ΥΣΑ με τον εξής τρόπο : o 
βοηθός ανοίγει το στόμα κρατώντας το πηγούνι του 
ασθενούς και ο αναισθησιολόγος έχοντας το μη 
επικρατές χέρι του στο μέτωπο του ασθενούς γυρνά 
ελαφρώς το κεφάλι στο πλάι και με το ισχυρό χέρι 
τοποθετεί την λαρυγγική μάσκα (Εικόνα 34). Καθώς η 
ΥΣΑ περνάει τους κοπτήρες, το πηγούνι 
απελευθερώνεται ώστε να επιτρέψει στην γλώσσα να 
πάει μπροστά ανοίγοντας έτσι χώρο στο οπίσθιο μέρος 
του στοματοφάρυγγα ώστε να εισέλθει η ΥΣΑ. Αφού 
φουσκώσει ο αεροθάλαμος, το κεφάλι του ασθενούς 
τοποθετείται προσεκτικά στο πλάι πάνω στο μαξιλάρι. 
Κατά την διάρκεια της επέμβασης ο ασθενής διατηρεί 
αυτόματη αναπνοή. Να σημειωθεί ότι η χρήση ΥΣΑ  σε 
πρηνή θέση αφορά κυρίως σε χειρουργεία μικρής 
βαρύτητας,  όπως και επεμβάσεις βραχείας νοσηλείας. 

 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τεχνική στο παρακάτω video 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11973188/ 
 

*  Τοποθέτηση  σε  πλάγια  θέση  
Ο Brimacombe (2005) αναφέρει πως  στο  2-4% των περιπτώσεων που χρησιμοποιήθηκε 

LMA αφορούσε σε  ασθενείς σε πλάγια θέση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η εισαγωγή στην 
αναισθησία και η τοποθέτηση της ΥΣΑ έγινε σε ύπτια θέση και στη συνέχεια ο ασθενής 
τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αρκετές μελέτες που περιγράφουν 
τεχνική τοποθέτησης ΥΣΑ σε αναισθητοποιημένους ασθενείς σε πλάγια θέση,  όπως αυτή του 
Δημητρίου και συν.(2003). Στη συγκεκριμένη μελέτη, επιχειρήθηκε  διασωλήνωση με 
εύκαμπτο ινοπτικό βρογχοσκόπιο  μέσω  Fastrach  σε αριστερή πλάγια, σε δεξιά πλάγια και 
σε ύπτια θέση, και  τα ποσοστά επιτυχούς διασωλήνωσης ήταν παρόμοια σε όλες τις θέσεις.  

 

 

 

 

 
Εικόνα 34. Τοποθέτηση ΥΣΑ  σε  πρηνή 
θέση. Mahgoub A (2015). Comparison of 
the use of LMA Supreme and LMA 
ProSeal in prone position for pilonidal 
sinus excision surgery. Research and 
Opinion in Anesthesia & Intensive Care.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/11973188/


Ενότητα  3.2                
Υπεργλωττιδικές  συσκευές για  διασωλήνωση  της  τραχείας –  
Η  LMA ® FastrachΤΜ   
 

Η  LMA FastrachΤΜ   σχεδιάστηκε το  2006, και ο κύριος στόχος της, πέραν του αερισμού 
των πνευμόνων,  ήταν η δημιουργία ενός καναλιού για τυφλή προώθηση του τραχειοσωλήνα 
εντός της τραχείας.  

Η LMA FastrachΤΜ είναι μία υπεργλωττιδική συσκευή πολλαπλών χρήσεων (έως 40 
φορές), κατασκευασμένη από σιλικόνη, η οποία λειτουργεί πρωταρχικά ως αεραγωγός, 
παρόλο που πρόσφατες βιβλιογραφικές αναφορές αμφισβητούν αυτή την ιδιότητά της, 
καθώς λόγω του μεταλλικού σκελετού της ασκεί πολύ μεγάλη πίεση και μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη στο βλεννογόνο του αεραγωγού και στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης, αν παραμείνει τοποθετημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα,  λειτουργεί 
ως οδηγός για προώθηση του τραχειοσωλήνα, είτε τυφλά είτε υπό ινοπτική καθοδήγηση.  

Κατασκευαστικά, η LMA FastrachΤΜ αποτελείται 
από έναν κεντρικό κεκαμμένο μεταλλικό σωλήνα, με 
περίβλημα σιλικόνης, ο οποίος καταλήγει στο εγγύς 
άκρο του σε μεταλλικό συνδετικό 15mm που 
διαθέτει μεταλλική χειρολαβή για κράτημα κατά την 
τοποθέτηση και τους χειρισμούς, ενώ στο 
απομακρυσμένο άκρο του καταλήγει στη μάσκα 
αερισμού, που έχει ελλειπτοειδές σχήμα, παρόμοιο 
με αυτό της cLMATM, και περιβάλλεται από διατατό 
αεροθάλαμο που συνδέεται με βαλβίδα έκπτυξης 
(Εικόνα 35). Στην εξωτερική οπίσθια επιφάνεια του 
σωλήνα σιλικόνης αναγνωρίζονται 7-8 εγκάρσιες 
γραμμές, που απέχουν 1cm μεταξύ τους, ενώ  στο 
κέντρο του αεραγωγού προβάλλει ειδικός 
σχηματισμός, ο ανελκτήρας της επιγλωττίδας. Στο 
σετ της  LMA FastrachΤΜ  περιλαμβάνεται επίσης 
ειδικός τραχειοσωλήνας, ευθύς, spiral, από 
σιλικόνη, κατάλληλος για προώθηση εντός του 
αυλού της συσκευής, ο οποίος στην εξωτερική του 
επιφάνεια έχει έναν μαύρο εγκάρσιο δακτύλιο, μία 
επιμήκη γραμμή και τη βαθμονόμηση των 
εκατοστών. Τέλος, στο σετ περιλαμβάνεται και ο 
σταθεροποιητής – stabilizer, που εξυπηρετεί στην 
αφαίρεση της συσκευής, μετά την προώθηση του 
τραχειοσωλήνα. 
 Όταν η μάσκα είναι τοποθετημένη σωστά (Εικόνα 
36), το άκρο της βρίσκεται απέναντι από τον 
ανώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα, τα πλάγια 
τοιχώματα εφαρμόζουν στον απιοειδή βόθρο, το 
ανώτερο τμήμα στη βάση της γλώσσας, το κοίλο 
μέρος, όπου καταλήγει ο σωλήνας αερισμού, 
βρίσκεται απέναντι από το άνοιγμα της τραχείας, και 
το οπίσθιο κυρτό μέρος εφαρμόζει στο φάρυγγα.  

Εικόνα 35 . LMA  FastrachTM. 
https://www.teleflexarcatalog.com/anesthesia-
respiratory/airway/product/13200-lma-fastrach-
reusable-airway  

 

 

Εικόνα 36 . Η  LMA  FastrachTM  τοποθετημένη.  
Ferson et al (2001). Use of the intubating LMA 
FastrachTM in 254 patients with difficult-to-manage 
airway. Anesthesiology; 95:1175-1181. 

https://www.teleflexarcatalog.com/anesthesia-respiratory/airway/product/13200-lma-fastrach-reusable-airway
https://www.teleflexarcatalog.com/anesthesia-respiratory/airway/product/13200-lma-fastrach-reusable-airway
https://www.teleflexarcatalog.com/anesthesia-respiratory/airway/product/13200-lma-fastrach-reusable-airway


Έτσι, η LMA FastrachTM δημιουργεί έναν αεροστεγή φραγμό γύρω από τη λαρυγγική 
περιοχή.  
 Τα  διαθέσιμα μεγέθη της LMA FastrachΤΜ  είναι τρία, Νο 3,4,5. Ο Πίνακας 12 δείχνει τα 
διαθέσιμα μεγέθη, τη μέγιστη προτεινόμενη ποσότητα αέρα που μπορεί να λάβει η LMA 
FastrachTM ανάλογα με το μέγεθός της, και τα κατάλληλα μεγέθη τραχειοσωλήνα που 
μπορούν να προωθηθούν μέσω αυτής. Όπως και για την cLMA, η LMA FastrachTM 
φουσκώνεται αρχικά με τη μισή από τη μέγιστη προτεινόμενη ποσότητα αέρα, και για τον 
αδρό υπολογισμό της ποσότητας του αέρα κατά την αρχική πλήρωση του αεροθαλάμου 
χρησιμοποιείται ο τύπος :  

 
Ποσότητα αέρα σε ml =  ([Μέγεθος cLMA -1] x 10) / 2 

 
Πίνακας  12.  Μεγέθη, βάρος  ασθενών, μέγιστος όγκος αέρα αεροθαλάμου και  
                       προτεινόμενα μεγέθη τραχειοσωλήνων της LMA  FastrachTM  
Μέγεθος Βάρος  ασθενούς(kg) Μέγιστος όγκος cuff(ml) Μεγαλύτερος ΕΤΤ ID (mm) 
3 Παιδιά  30-50 kg 20 ml 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 
4  Ενήλικες    50-70 kg 30 ml 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 
5 Ενήλικες   70-100 kg 40 ml 6.0 – 6.5 – 7.0 – 7.5 – 8.0 

 
 
 

Κατά  την  τυφλή μέθοδο διασωλήνωση οι κινήσεις πρέπει να είναι ήπιες και να μην 
παραβιάζουν τον αεραγωγό, και κυρίως να μην ασκείται υπερβολική κίνηση κατά την 
τοποθέτηση της συσκευής.  

Η τεχνική  της τοποθέτησης LMA FatsrachTM και τυφλής διασωλήνωσης μέσω αυτής 
περιλαμβάνει την παρακάτω σειρά  ενεργειών : 

 
 Επιλογή κατάλληλου μεγέθους συσκευής: η επιλογή 

γίνεται,  σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία, 
ανάλογα με το βάρος σώματος του ασθενή. 
 
 Έλεγχος ακεραιότητας της συσκευής: ο έλεγχος της 

ακεραιότητας περιλαμβάνει την επισκόπηση της 
συσκευής, κυρίως του αεραγωγού και των επιμέρους 
στοιχείων της, και τον έλεγχο ξεφουσκώματος- 
φουσκώματος. Σε περίπτωση κάκωσης της συσκευής, 
η προσπάθεια πλήρους ξεφουσκώματος είναι 
ανεπιτυχής, και ο αεροθάλαμος γεμίζει συνεχώς με 
αέρα από το σημείο της τρώσης. 
 
 Πλήρης αφαίρεση του αέρα από τον αεροθάλαμο: για 

το ξεφούσκωμα του αεροθαλάμου εφαρμόζεται 
αρνητική πίεση περίπου -40cmH2O στη βαλβίδα, είτε 
εφαρμόζοντας συνεχή πίεση με το ένα χέρι είτε με 
ειδική συσκευή (Εικόνα 37), ώστε να αποφευχθεί  η 
δημιουργία πτυχώσεων. Σημαντικό είναι, ότι λόγω του 
γωνιώδους σχήματός της, η συσκευή πρέπει να 
τοποθετείται στην άκρη της επιφάνειας προετοιμασίας.  

LMA FastrachΤΜ : The most dependable intubating airway for difficult  situations. 94 06 93 - 00 00 01 · REV B · 
LMA / PDF · 03 14 PDF. In:  www.teleflex.com and www.lmaco.com  

 
Εικόνα 38. Λίπανση οπίσθιας 
επιφάνειας LMA Fastrach. LMA 
FastrachTM Instructor Manual, 2010. 

 Εικόνα 37. Ξεφούσκωμα αεροθαλάμου της 
LMA Fastrach, με ειδική συσκευή. LMA 
FastrachTM Instructor Manual, 2010. 

http://www.teleflex.com/
http://www.lmaco.com/


 
 Λίπανση της οπίσθιας επιφάνειας της συσκευής: γίνεται 

με υδατοδιαλυτή γέλη, ώστε να επιτρέπει «ολίσθηση» 
επί της σκληράς υπερώας (Εικόνα 38). Η χρήση gel ή 
spray λιδοκαΐνης πρέπει να αποφεύγεται, αφενός γιατί 
προκαλεί σημαντική αναισθησία στο φαρυγγικό 
βλεννογόνο, αφετέρου γιατί καταστρέφει το υλικό της 
συσκευής. 
 
 Σταθεροποίηση και έκταση της κεφαλής με το μη 

επικρατές χέρι για αύξηση της στοματοφαρυγγικής 
γωνίας:  πρόκειται ουσιαστικά για έκταση και 
διατήρηση της κεφαλής σε αυτή τη θέση, ώστε να 
επιτευχθεί θέση όσφρησης πρωινού αέρα και διάνοιξη 
του στόματος. Παράλληλα, το ισχυρό χέρι κρατά τη 
συσκευή, και τη φέρει κοντά στο άνοιγμα του στόματος 
(Εικόνα 39). 
 
 Πιάσιμο χειρολαβής και εισαγωγή της LMA FastrachTM 

εντός της στοματικής κοιλότητας : πιάνοντας τη μάσκα 
από τη μεταλλική λαβή, εισάγουμε την άκρη της στη 
στοματική κοιλότητα,  ώστε το άκρο του αεροθαλάμου 
να εφάπτεται στη σκληρά υπερώα και προωθούμε, 
προσέχοντας να μην ασκήσουμε υπερβολική πίεση 
στους βλεννογόνους, και κυρίως στην αυχενική μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης (Εικόνα 40).  
 
 Προώθηση και καθοδήγηση της LMA FastrachTM κατά 

μήκος της σκληράς υπερώας: εξακολουθώντας να 
πιάνουμε τη μεταλλική χειρολαβή με το ισχυρό χέρι, 
προωθούμε με μία ενιαία κυκλική κίνηση τη συσκευή 
κατά μήκος της σκληράς υπερώας, μέχρι να νιώσουμε 
αντίσταση και η συσκευή να μην προχωράει άλλο, 
προσέχοντας να μην ασκήσουμε υπερβολική πίεση 
στο οπίσθιο τμήμα του στοματοφάρυγγα και στην 
αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης (Εικόνα 41). 
Τότε σταματάμε την προώθηση, και η άκρη της LMA 
FastrachTM  βρίσκεται στον οισοφαγικό σφιγκτήρα.  
 
 Φούσκωμα του αεροθαλάμου: το ισχυρό χέρι αφήνει τη 

χειρολαβή,  ο αεροθάλαμος φουσκώνεται με αέρα, και 
συνήθως ακολουθεί ήπια μετατόπιση της συσκευής 
προς τα πάνω  και έξω, καθώς αυτή καταλαμβάνει τη 
σωστή θέση απέναντι από το άνοιγμα της τραχείας. 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρέπει να αποφεύγεται η 
πλήρωση του αεροθαλάμου με τη μέγιστη 
προτεινόμενη ποσότητα αέρα, καθώς αναπτύσσονται 
υψηλές πιέσεις στον αεραγωγό και παρακωλύεται η 

 

Εικόνα 39. Διάνοιξη στόματος και κράτημα 
συσκευής με το  ισχυρό  χέρι. LMA 
FastrachTM Instructor Manual, 2010. 

 

Εικόνα 40. Εισαγωγή της LMA FastrachTM 
στη στοματική κοιλότητα. LMA FastrachTM 
Instructor Manual, 2010. 

 
Εικόνα 41.  Προώθηση της  LMA FastrachTM 
κατά μήκος της σκληράς υπερώας.  LMA 
FastrachTM Instructor Manual, 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

    

 
Εικόνα 42.  Φούσκωμα του αεροθαλάμου  
της  LMA FastrachTM. . LMA FastrachTM 
Instructor Manual, 2010. 
 



σωστή λειτουργία της συσκευής.  Έτσι, συστήνεται 
πίεση πλήρωσης <60 cmH2O, ενώ όπως ήδη 
αναφέρθηκε πιο πάνω, καλό είναι να επιλέγεται αρχική 
πλήρωση του αεροθαλάμου με τη μισή από τη μέγιστη 
προτεινόμενη ποσότητα αέρα. Αν κατά τον αερισμό με 
θετικές πιέσεις υπάρχουν έντονες απώλειες αέρα, τότε 
φουσκώνεται ο αεροθάλαμος με επιπλέον ποσότητα 
αέρα, μέχρι τη μέγιστη προτεινόμενη για το μέγεθος 
της συσκευής (Εικόνα 42). Οι προτεινόμενοι όγκοι 
πλήρωσης του αεροθαλάμου της LMA FastrachTM 
φαίνονται στον Πίνακα 12. 

 
 Δοκιμασία αερισμού και αναζήτηση βέλτιστης θέσης:  

με το μη επικρατές χέρι πιάνουμε τη συσκευή από τη 
μεταλλική χειρολαβή «σαν μπρίκι», και με το ισχυρό 
χέρι συνδέουμε τον ασκό και  αρχίζουμε να αερίζουμε 
χειροκίνητα (Εικόνα 43). Κατά τη διάρκεια του 
αερισμού παρατηρούμε  την έκπτυξη του θώρακα, και 
κάνοντας μικρές διορθωτικές κινήσεις της χειρολαβής 
(δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, εμπρός, πίσω) 
αναζητούμε τη βέλτιστη θέση αερισμού, κατά την οποία 
υπάρχει η μέγιστη έκπτυξη του θώρακα, και ακούγεται 
μικρή μόνο διαφυγή αέρα. Ο χειρισμός αυτός 
ονομάζεται Chandy (Chandy manouvre), και αφορά 
ουσιαστικά στην προς τα πρόσω και άνω κίνηση της 
συσκευής, ως τη θέση βέλτιστου αερισμού. Σε 
περίπτωση κακής τοποθέτησης, θα παρατηρήσουμε 
αστοχία στον αερισμό με ανάπτυξη υψηλών πιέσεων 
αεραγωγών (>25cmH2O), οπότε θα πρέπει να 
αφαιρέσουμε και να επανατοποθετήσουμε τη συσκευή. 
  
 Πάγωμα της LMA FastrachTM και προώθηση του 

τραχειοσωλήνα: μόλις αναγνωρίσουμε τη βέλτιστη 
θέση αερισμού, το μη επικρατές χέρι «παγώνει» σε 
αυτή τη θέση, και με το ισχυρό χέρι αποσυνδέουμε τον 
ασκό, πιάνουμε τον τραχειοσωλήνα, τον τοποθετούμε 
στο κανάλι της συσκευής με την επιμήκη μαύρη 
γραμμή σε κεφαλική θέση (να κοιτάζει προς εμάς), και 
αρχίζουμε να τον προωθούμε. Μόλις ο 
τραχειοσωλήνας προωθηθεί τόσο, ώστε ο εγκάρσιος 
δακτύλιος να βρίσκεται ακριβώς στην αρχή του 
αεραγωγού (~ 15,5cm) (Εικόνα 44), τότε η άκρη του 
τραχειοσωλήνα αρχίζει να προβάλλει από τον 
αεροθάλαμο και να ανασηκώνει τον ανελκτήρα. Από 
αυτό το σημείο και πέρα οι κινήσεις μας γίνονται ήπιες 
και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην περαιτέρω 
προώθηση του τραχειοσωλήνα, για την έγκαιρη 
αναγνώριση τυχόν εμποδίων (Εικόνα 45).   

 Εικόνα 43. Χειρισμός Chandy για αναζήτηση 
βέλτιστης θέσης αερισμού.  Ferson et al 
(2001). Use of the intubating LMA FastrachTM 
in 254 patients with difficult-to-manage 
airway. Anesthesiology; 95:1175-1181. 
 

 
Εικόνα 44. Πάγωμα LMA FastrachTM και 
έναρξη προώθησης τραχειοσωλήνα μέχρι τον 
εγκάρσιο δακτύλιο. LMA FastrachTM Instructor 
Manual, 2010. 
 
 

 
Εικόνα 45. Προώθηση του τραχειοσωλήνα 
πέρα  από τα 15,5cm. LMA FastrachTM 
Instructor Manual, 2010. 
 
 



 
 Το φυσιολογικό σενάριο της ανεμπόδιστης προώθησης 

του τραχειοσωλήνα εντός της τραχείας: σε αυτό το 
σενάριο κατά την ήπια προώθηση του τραχειοσωλήνα 
δεν συναντάμε κανένα εμπόδιο (Εικόνα 46a). 
Σημαντικό στοιχείο είναι να διατηρείται η προς τα 
πρόσω και πάνω κίνηση της LMA FastrachTM από τη 
χειρολαβή, και η αποφυγή πίεσης της συσκευής προς 
τα κάτω. Εφόσον δεν συναντάμε αντίσταση, το 
πιθανότερο σενάριο είναι ότι ο σωλήνας ανασηκώνει 
τον ανελκτήρα, και ο ανελκτήρας την επιγλωττίδα, 
επιτρέποντας στον τραχειοσωλήνα να βρεθεί απέναντι 
από το άνοιγμα της τραχείας και να περάσει εντός 
αυτής. Μόλις ο σωλήνας προωθηθεί περίπου στα 20-
21cm, τότε φουσκώνουμε τον αεροθάλαμο και 
συνδέουμε τον ασκό ή το κύκλωμα αερισμού (Εικόνα 
46b). Αν παρατηρήσουμε έκπτυξη του θώρακα, 
ακροαστούμε αναπνευστικούς ήχους και 
αναγνωρίσουμε κυματομορφή καπνογραφίας, τότε 
βρισκόμαστε εντός της τραχείας, και έχουμε πετύχει τη 
διασωλήνωση. 
 
 Αφαίρεση LMA FastrachTM μετά από επιτυχή τυφλή 

διασωλήνωση: εφόσον έχει επιτευχθεί η τυφλή 
διασωλήνωση της τραχείας, θα πρέπει να αφαιρεθεί η 
LMA FastrachTM, γιατί η παραμονή της στη θέση αυτή 
έχει σχετιστεί βιβλιογραφικά με μεγάλη επίπτωση 
φαρυγγικού οιδήματος και αυξημένης πίεσης επί του 
βλεννογόνου. Η αφαίρεση θα πρέπει να γίνεται με 
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μπορεί να προκληθεί 
ατυχηματική αποσωλήνωση. Το πρώτο βήμα για την 
αφαίρεση είναι η απόσπαση του συνδετικού του 
τραχειοσωλήνα και η προσεκτική φύλαξή του. 
Ακολούθως ξεφουσκώνει ο αεροθάλαμος της LMA 
FastrachTM, και ασκώντας με το δείκτη του χεριού μας 
πίεση επί του τραχειοσωλήνα, αρχίζουμε να 
ανασύρουμε τη συσκευή προς τα έξω  (Εικόνα 47). 
Όταν, κατά την απόσυρση της συσκευής, το εγγύς 
σημείο του τραχειοσωλήνα φτάσει στο ίδιο επίπεδο με 
το άνοιγμα του μεταλλικού αυλού, τότε συνδέουμε το 
σταθεροποιητή (stabilizer) και συνεχίζουμε να ασκούμε 
πίεση στον τραχειοσωλήνα προς τα κάτω, παράλληλα 
με την αντίθετη κίνηση απόσυρσης της LMA 
FastrachTM. Μόλις δούμε τον τραχειοσωλήνα εντός της 
στοματικής κοιλότητας, τον καθηλώνουμε με το χέρι 
μας, αφαιρούμε το stabilizer, και τραβάμε τη Fastrach 
μέχρι να βγει η άκρη του τραχειοσωλήνα μαζί με το 
σωλήνα πλήρωσης του αεροθαλάμου (Εικόνα 48). 

 
Εικόνα 46. a. Εύκολη προώθηση του 
τραχειοσωλήνα εντός της τραχείας διαμέσου 
LMA FastrachTM. b. Φούσκωμα αεροθαλάμου 
τραχειοσωλήνα. LMA FastrachTM Instructor 
Manual, 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
Εικόνα 47. Ξεφούσκωμα αεροθαλάμου LMA 
FastrachTΜ και έναρξη απόσυρσης 
τραχειοσωλήνα. LMA FastrachTM Instructor 
Manual, 2010.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Εικόνα 48. Τοποθέτηση του stabilizer και 
απόσυρση της LMA FastrachTM. LMA 
FastrachTM Instructor Manual, 2010. 
 



Μόλις αφαιρεθεί πλήρως η LMA FastrachTM, 
εφαρμόζεται  το συνδετικό στον τραχειοσωλήνα, και 
αυτός συνδέεται στο κύκλωμα αναισθησίας (Εικόνα 
49).  
 
 Το σενάριο της ανεύρεσης εμποδίου σε βάθος > 4-5cm 

από τον εγκάρσιο δακτύλιο, κατά την προώθηση του 
τραχειοσωλήνα, σε ασθενείς με κοντό/παχύ λαιμό: σε 
αυτό το σενάριο η πιο πιθανή αιτία είναι η ανεύρεση 
εμποδίου μεταξύ λάρυγγα και οισοφαγικού στομίου. Ο 
κύριος λόγος είναι ότι LMA FastrachTM είναι μάλλον 
μεγάλη για τον ασθενή, η συσκευή προχωράει βαθιά 
και ο ανελκτήρας με τον τραχειοσωλήνα προσκρούουν 
στο πρόσθιο τοίχωμα του οισοφαγικού στομίου (Εικόνα 
50). Συνεπώς απαιτείται τοποθέτηση μικρότερου 
μεγέθους (εφόσον αρχικά τοποθετήθηκε Νο 4 ή 5), 
όμως πριν την αλλαγή μεγέθους επιτρέπεται να γίνει 
ένας διορθωτικός χειρισμός. Αρχικά αποσύρουμε τον 
τραχειοσωλήνα μέχρι να φτάσει ο εγκάρσιος δακτύλιος 
στο επίπεδο του ανοίγματος του μεταλλικού σωλήνα, 
εφαρμόζουμε ΕΚΤΑΣΗ  και ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ της 
χειρολαβής της Fastrach, και επαναπροωθούμε τον 
τραχειοσωλήνα,  εκτιμώντας την ανεύρεση ή μη 
εμποδίου. 

Η ανεύρεση εμποδίου σε βάθος 0cm, δηλαδή 
ακριβώς στο ύψος του εγκάρσιου δακτύλιου, σε 
ασθενείς με φυσιολογικό ή μακρύ/λεπτό λαιμό, 
οφείλεται στον ίδιο λόγο, δηλαδή η LMA FastrachΤΜ 
είναι μεγάλη και προχωράει βαθιά, ο ανελκτήρας της 
επιγλωττίδας προσκρούει στο πρόσθιο τοίχωμα του 
οισοφαγικού στομίου, απατείται αλλαγή μεγέθους 
συσκευής, ενώ ο διορθωτικός χειρισμός είναι η 
ΕΚΤΑΣΗ και ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ χειρολαβής. 

 
 Το σενάριο της ανεύρεσης εμποδίου σε βάθος ~ 3cm 

από τον εγκάρσιο δακτύλιο, κατά την προώθηση του 
τραχειοσωλήνα : σε αυτό το σενάριο η πιο πιθανή αιτία 
είναι η ανεύρεση εμποδίου στο γλωσσοεπιγλωττιδικό 
βοθρίο. Ο κύριος λόγος είναι ότι LMA FastrachTM είναι 
μικρή για τον ασθενή, η συσκευή δεν φτάνει στο 
κατάλληλο σημείο, ο ανελκτήρας δεν μπορεί να 
ανασηκώσει την επιγλωττίδα, και ο τραχειοσωλήνας 
βρίσκει εμπόδιο στο γλωσσοεπιγλωττιδικό βοθρίο 
(πάνω από την επιγλωττίδα) (Εικόνα 52). Συνεπώς 
απαιτείται τοποθέτηση μεγαλύτερου μεγέθους (εφόσον 
αρχικά τοποθετήθηκε Νο 3 ή 4), όμως πριν την αλλαγή 
μεγέθους επιτρέπεται να γίνει ένας διορθωτικός 
χειρισμός. Αρχικά αποσύρουμε τον τραχειοσωλήνα 

 
Εικόνα 49. Σύνδεση του συνδετικού του 
τραχειοσωλήνα. LMA FastrachTM 
Instructor Manual, 2010. 
 

Εικόνα 50. Σενάριο πολύ μεγάλης 
λαρυγγικής LMA FatsrachTM, με ανεύρεση 
εμποδίου στο πρόσθιο τοίχωμα του 
οισοφαγικού στομίου. LMA FastrachTM 
Instructor Manual, 2010. 

 

 

 

Εικόνα 51. Σενάριο πολύ μεγάλης 
λαρυγγικής LMA FatsrachTM, με ανεύρεση 
εμποδίου είτε άμεσα (0cm) σε ασθενείς με 
φυσιολογικό ή λεπτό/μακρύ λαιμό, είτε στα 
4-5cm σε ασθενείς με κοντό/χοντρό λαιμό. 
LMA FastrachTM Instructor Manual, 2010. 
 



μέχρι να φτάσει ο εγκάρσιος δακτύλιος στο επίπεδο 
του ανοίγματος του μεταλλικού σωλήνα, εφαρμόζουμε 
ΚΑΜΨΗ της χειρολαβής της Fastrach, και 
επαναπροωθούμε τον τραχειοσωλήνα,  εκτιμώντας την 
ανεύρεση ή μη εμποδίου. 
 
 Το σενάριο της ανεύρεσης εμποδίου σε βάθος 2cm 

από τον εγκάρσιο δακτύλιο, κατά την προώθηση του 
τραχειοσωλήνα : σε αυτό το σενάριο η πιο πιθανή αιτία 
είναι η κατάσπαση της επιγλωττίδας (down folded 
epiglottis), όπου κατά την τοποθέτησή της η LMA 
FastrachTM κατορθώνει να κατασπάσει και να κλείσει 
την επιγλωτττίδα επάνω στο άνοιγμα της τραχείας, με 
αποτέλεσμα ο τραχειοσωλήνας να βρίσκει εμπόδιο στο 
πάνω μέρος της επιγλωττίδας (Εικόνα 53). Συνεπώς, 
σε επίμονη απόφραξη απαιτείται επανατοποθέτηση 
της LMA FastrachTM, όμως πριν επιτρέπεται ένας 
διορθωτικός χειρισμός. Κατά το χειρισμό  UP & DOWN 
manouvre αρχικά αποσύρουμε τον τραχειοσωλήνα 
μέχρι να φτάσει ο εγκάρσιος δακτύλιος στο επίπεδο 
του ανοίγματος του μεταλλικού σωλήνα, και στη 
συνέχεια αποσύρουμε τη Fastrach από το στόμα, με 
φουσκωμένο τον αεροθάλαμο, κατά 5-6cm, σύμφωνα 
με τη βαθμονόμηση της οπίσθιας επιφάνειας της, και 
την επαναπροωθούμε φουσκωμένη, ώστε να 
«ξεδιπλωθεί» η επιγλωττίδα.  
Σπανιότερα, μπορεί να υπάρχει εμπόδιο στην 
προώθηση του τραχειοσωλήνα στα 2cm, λόγω 
αναδίπλωσης της άκρης του τραχειοσωλήνα και 
ανεύρεσης εμποδίου στο γλωσσοεπιγλωττιδικό βοθρίο, 
ή λόγω αντίστασης στις νόθες φωνητικές χορδές. Σε 
αυτή την περίπτωση μπορεί να εφαρμοστεί ήπια αντι-
ωρολογιακή και ωρολογιακή στροφή του 
τραχειοσωλήνα κατά την προώθησή του, ώστε να 
ξεπεράσει το εμπόδιο και να εισέλθει στην τραχεία. 
 
 Το σενάριο της διασωλήνωσης του οισοφάγου : σε αυτό το σενάριο η πιο πιθανή αιτία 

είναι ότι η LMA FastrachTM είναι μεγάλη και ο τραχειοσωλήνας εισέρχεται στον οισοφάγο. 
Σε επίμονη οισοφάγεια διασωλήνωση απαιτείται τοποθέτηση μικρότερου μεγέθους 
(εφόσον έχουν τοποθετηθεί Νο 4 ή 5), ή επιτρέπεται αρχικά ένας διορθωτικός χειρισμός, η 
ΕΚΤΑΣΗ και ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΥΨΩΣΗ της χειρολαβής, πριν τη νέα προώθηση του 
τραχειοσωλήνα.  
 
Τον τελευταίο καιρό προκρίνεται όλο και περισσότερο η  αποφυγή της τυφλής 

διασωλήνωσης διαμέσου της LMA FastrachTM, και αντί αυτού η  χρήση ινοπτικού 
βρογχοσκοπίου, για την καθοδήγηση του τραχειοσωλήνα εντός της τραχείας. Έτσι, με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο ινοπτικό βρογχοσκόπιο, και μάλιστα μικρής διαμέτρου 
(περίπου 5mm), η τεχνική  περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα: 

 

Εικόνα 53. Σενάριο αναδίπλωσης 
επιγλωττίδας, ως εμπόδιο κατά την 
προώθηση του τραχειοσωλήνα μέσω LMA 
FatsrachTM. LMA FastrachTM Instructor 
Manual, 2010. 
 

Εικόνα 52. Σενάριο πολύ μεγάλης 
λαρυγγικής LMA FatsrachTM, με ανεύρεση 
εμποδίου είτε άμεσα (0cm) σε ασθενείς με 
φυσιολογικό ή λεπτό/μακρύ λαιμό, είτε στα 
4-5cm σε ασθενείς με κοντό/χοντρό λαιμό. 
LMA FastrachTM Instructor Manual, 2010. 
 

 



 
- επιλογή κατάλληλου μεγέθους και έλεγχος  
  συσκευής 
- προετοιμασία – ξεφούσκωμα συσκευής 
- τοποθέτηση της LMA FastrachTM 

- αναζήτηση βέλτιστης θέσης αερισμού 
- προώθηση του ινοπτικού βρογχοσποπίου  
   εντός  του   μεταλλικού καναλιού, και  
   αναζήτηση των ανατομικών   δομών του  
   λάρυγγα υπό έμμεση όραση 
- αναγνώριση του ανοίγματος της τραχείας και  
  προώθηση του  τραχειοσωλήνα υπό έμμεση  
  όραση (Εικόνα 54). 
 
  
Συνολικά, η διαχείριση της διασωλήνωσης 
μέσω LMA FastrachTM και των σεναρίων 
εμφάνισης εμποδίων κατά την εκτέλεσή της, 
σε απουσία ινοπτκού βρογχοσκοπίου 
αποτυπώνονται στην Εικόνα 55. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Εικόνα 54. Ινοπτική διασωλήνωση μέσω LMA 
FatsrachTM. LMA FastrachTM Instructor Manual, 2010. 

 
Εικόνα 55. Αλγόριθμος  υποβοήθησης της  διασωλήνωσης μέσω  LMA FastrachTM 
σε απουσία ινοπτικού βρογχοσκοπίου. LMA FastrachTM Instructor Manual, 2010. 



Οι κυριότερες  ενδείξεις και αντενδείξεις εφαρμογής της LMA FastrachTM συνοψίζονται στους 
παρακάτω Πίνακες 13 και 14: 

Πίνακας 13.  
Ενδείξεις τοποθέτησης LMA FastrachTM 
Σε προγραμματισμένα χειρουργεία, ως 
εναλλακτική επιλογή αερισμού με μάσκα 
και ασκό, σε υπάρχουσα δυσκολία 
συμβατικού αερισμού, και όπου πρόκειται 
να επιχειρηθεί τυφλή διασωλήνωση  
Σε καταστάσεις διαχείρισης δύσκολου 
αεραγωγού 
Σε περιπτώσεις  Can’t intubate - Can’t 
ventilate, ως επιλογή διάσωσης  
Σε καταστάσεις όπου απαιτείται διαχείριση 
δύσκολου αεραγωγού, λόγω αστάθειας 
ΑΜΣΣ 
Ως μέσο ινοπτικής διασωλήνωσης 
Κατά την αναζωογόνηση ασθενή  χωρίς 
αντανακλαστικά, όπου δεν είναι εφικτή η 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση 

 
 
 
 
 
 
 

 
Οι  ανεπιθύμητες ενέργειες από την τοποθέτηση LMA FatsrachTM περιλαμβάνουν τα 

παρακάτω: 
• Η επίπτωση εισρόφησης είναι μικρή (0,012%) αλλά υπαρκτή, με κυριότερες αιτίες 

εμφάνισής της την κακή επιλογή ασθενών και το ανεπαρκές βάθος αναισθησίας 
• Διάτρηση οισοφάγου μετά από τυφλή διασωλήνωση, όπου υπάρχει μία βιβλιογραφική 

αναφορά, και όπου προϋπήρχε παθολογία οισοφάγου 
• Ξηρός λαιμός (10%), βραχνάδα, οίδημα φάρυγγα, οίδημα επιγλωττίδας 
• Τραυματισμός  στόματος και παρουσία αίματος επί της συσκευής 
• Δυσφαγία, αίσθημα καύσου στον αεραγωγό 
• Τραυματισμοί νεύρων, όπως το υπογλώσσιο, το παλίνδρομο λαρυγγικό 
• Τραυματισμοί γλώσσας, κάκωση δοντιών, παράλυση φωνητικών χορδών, λόγω μεγάλης 

πίεσης του αεροθαλάμου, σιελόροια 
• Απόφραξη αεραγωγού, μετατόπιση αρυταινοειδών χόνδρων 
• Συγκράτηση αναπνοής, βρογχόσπασμος, λαρυγγόσπασμος, βήχας, ξηροστομία, 

δυσαρθρία, δυσφωνία, δυσφαγία, δυσρυθμία, ωταλγία 
• Διάταση στομάχου, οίδημα κεφαλής/λαιμού, πνευμονικό οίδημα, μυοκαρδιακή ισχαιμία 
• Ναυτία, έμετος, οίδημα παρωτίδας, τραυματισμός  βλεννογόνων/γλώσσας 

 
 
 

Πίνακας 14.    
Αντενδείξεις τοποθέτησης LMA FastrachTM 
Έλλειψη νηστείας – γεμάτο στομάχι –  
παρατεταμένη γαστρική κένωση, με 
πιθανότητα αναγωγής / εισρόφησης  
Σε νοσογόνο παχυσαρκία 
Σε εγκυμοσύνη πέραν των 14 εβδομάδων 
Σε παθολογία αεραγωγού, όπως τραύμα,  
μάζες, αποστήματα-οιδήματα,  προηγηθείσα 
ακτινοβολία 
Σε μαζικό τραύμα κοιλίας - θώρακα 
Σε  πρόσφατη χρήση οπιοειδών 
Σε ασθενείς με υψηλή ή αναμενόμενη αύξηση  
πιέσεων αεραγωγών > 20cmH2O 
Σε ασθενείς με χαμηλή πνευμονική ή 
θωρακική ενδοτικότητα 
Σε ασθενείς με αδυναμία συνεννόησης και 
ασαφές ιστορικό 
Σε ασθενείς όπου,  κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης, απαιτείται στροφή της κεφαλής, ή 
τοποθέτηση σε πρηνή θέση  
Σε ασθενείς για διενέργεια MRI 
Σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε 
επεμβάσεις με χρήση laser ή 
ηλεκτροκαυτηριασμού 
 



Ενότητα  3.3                
Η θέση των  υπεργλωττιδικών  συσκευών σε ειδικές  κατηγορίες  
ασθενών 
 

 H χρήση των ΥΣΑ σε ασθενείς με παθολογία  ΑΜΣΣ 

Εισαγωγή  
Η  τοποθέτηση ΥΣΑ σε ασθενείς με κάκωση της ΑΜΣΣ μπορεί να στοχεύει είτε στη 

χρήση της ως κύρια συσκευή αερισμού, από άτομα με περιορισμένες ικανότητες 
διαχείρισης του αεραγωγού, είτε ως συσκευή διάσωσης του αεραγωγού. 

Κατά την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξασφάλισης του αεραγωγού, σε ασθενείς με 
κάκωση της ΑΜΣΣ, πρέπει να αξιολογηθεί που εστιάζεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος : στην 
απώλεια του αεραγωγού και τον επακόλουθο κίνδυνο υποξίας από εισρόφηση γαστρικού 
περιεχομένου ή στην πιθανή περαιτέρω βλάβη του νωτιαίου μυελού. 

Από μελέτες φάνηκε ότι η LMA ProSealTM δημιουργεί καλύτερο αποκλεισμό στο λάρυγγα 
από ότι η cLMA και επιτρέπει τον αερισμό με υψηλότερες θετικές πιέσεις, που  μπορεί να 
είναι χρήσιμος σε ασθενείς με ταυτόχρονη κάκωση του θώρακα. 

Η LMA μπορεί να χρησιμοποιηθεί συχνά για να διευκολύνει την ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση. 

Οι ΥΣΑ παραμένουν ένα απαραίτητο εργαλείο στον αλγόριθμο του δύσκολου 
αεραγωγού για όλους τους ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων με τραύμα και 
κάκωση της ΑΜΣΣ. 

 
Αξιολόγηση της χρήσης  ΥΣΑ σε ασθενείς με παθολογία ΑΜΣΣ 

Τα πλεονεκτήματα των ΥΣΑ είναι ότι μπορούν να εισαχθούν γρήγορα και τυφλά,  
διατηρώντας ανοικτό τον αεραγωγό. Όλες διαθέτουν φαρυγγικό αεροθάλαμο, που παρέχει 
αποκλεισμό στους γύρω ιστούς. Ανάλογα με την ποσότητα του αέρα που εισάγεται στον 
αεροθάλαμο, αναπτύσσονται πιέσεις που θεωρητικά μπορούν να μετατοπίσουν την 
τραυματισμένη ΑΜΣΣ. Έτσι, οι συσκευές αυτές λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται 
σε ασθενείς με διατήρηση αυτόματης αναπνοής.  
 Σε ασθενείς με υποψία ή επιβεβαιωμένη αστάθεια ΑΜΣΣ απαιτείται συχνά η χορήγηση 
γενικής αναισθησίας. Επίσης, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της πάθησής τους 
κινδυνεύουν από αναγωγή και εισρόφηση. Το ίδιο ισχύει και για ασθενείς με τραύμα 
κεφαλής/τραχήλου, οι οποίοι απαιτούν άμεσο χειρισμό στον αεραγωγού, στον τόπο του 
ατυχήματος,  για την αντιμετώπιση της απόφραξης του αεραγωγού λόγω απώλειας 
συνείδησης. Το gold standard  της αντιμετώπισης του αεραγωγού αυτών των ασθενών είναι 
η ενδοτραχειακή διασωλήνωση, αλλά θα πρέπει  να ληφθούν μέτρα τόσο για τη μείωση του 
κινδύνου περαιτέρω κάκωσης του νωτιαίου μυελού, λόγω κίνησης της ασταθούς 
σπονδυλικής στήλης, όσο για την αποφυγή πιθανής εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου, 
λόγω  απώλειας των προστατευτικών αντανακλαστικών. 
 Έτσι, κατά την αντιμετώπιση των ασθενών αυτών, οι απαιτούμενες τρεις βασικές 
ενέργειες, δηλαδή (α) η άμεση ορατότητα της επιγλωττίδας, (β) η σταθεροποίηση του 
αυχένα, και (γ) η πρόληψη της εισρόφησης, τείνουν να θέσουν σε κίνδυνο η μια την 
αποτελεσματικότητα της άλλης.  

Συγκεκριμένα, η άμεση ορατότητα της επιγλωττίδας επιτυγχάνεται με τη χρήση 
λαρυγγοσκοπίου, και  διευκολύνεται με την έκταση της κεφαλής και την σύγχρονη κάμψη του 
τραχήλου σε θέση όσφρησης πρωινού αέρα.  Ο χειρισμός αυτός προκαλεί σημαντική 



γωνιώδη κίνηση των αυχενικών σπονδύλων, ακόμη και με την παρουσία σκληρού αυχενικού 
κηδεμόνα. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συμβατικής λαρυγγοσκόπησης δημιουργείται 
γωνιώδης μεταβολή 7,5ο  και 6,5ο  ανάμεσα στον πρώτο και τον τρίτο αυχενικό σπόνδυλο. 
Ακόμη, η εφαρμογή πίεσης επί του κρικοθυρεοειδούς χόνδρου ασκεί σημαντική δύναμη, η 
οποία μεταδίδεται στους αυχενικούς σπονδύλους. Εάν εφαρμοσθεί με την συνιστώμενη 
δύναμη των 44 Newtons, έχει αποδειχθεί ότι εμποδίζει ή αποφράσσει τον αεραγωγό, 
καθιστώντας τον αερισμό και τη  διασωλήνωση δυσκολότερη. 

Η σταθεροποίηση του αυχένα και η αποφυγή μετατόπισης αυχενικών σπονδύλων μετά 
την κάκωση είναι επιθυμητή,  για την πρόληψη της περαιτέρω κάκωσης του ευάλωτου 
νωτιαίου μυελού, οπότε κάθε τεχνική διαχείρισης αεραγωγού που δυνητικά απειλεί την 
ακεραιότητα του νωτιαίου μυελού πρέπει να αποφεύγεται. Μια προφανής λύση είναι να 
επιχειρηθεί διασωλήνωση με τη χρήση ινοπτικού  βρογχοσκοπίου. Μελέτη σε πτώματα με 
αποσταθεροποιημένο τον 3ο αυχενικό σπόνδυλο, όπου χρησιμοποιήθηκε πλάγια 
ακτινοσκόπηση, συνέκρινε την κίνηση της ΑΜΣΣ κατά τη διάρκεια έξι διαφορετικών τεχνικών 
διαχείρισης του αεραγωγού. Σε όλες τις τεχνικές εφαρμόσθηκε σταθεροποίηση της κεφαλής 
με το χέρι. Αποδείχθηκε  ότι η μόνη τεχνική που συνδυάζει μικρή μόνο κίνηση του αυχένα 
είναι η ινοπτικά καθοδηγούμενη ρινοτραχειακή διασωλήνωση, ενώ η διασωλήνωση με τη 
χρήση συμβατικού λαρυγγοσκοπίου σχετίστηκε με τη μεγαλύτερη μετακίνηση (2.6+-1.6 mm, 
p<0,0001) σε σχέση με την ινοπτική διασωλήνωση μέσω LMA FatsrachTM (1.7+-1.3 mm). 
Φυσικά, η ινοπτική διασωλήνωση, παρόμοια με τη διασωλήνωση με συμβατική 
λαρυγγοσκόπηση, απαιτεί  μακροχρόνια εκπαίδευση και συνεχή πρακτική. Μια μελέτη 
σύγκρισης της ινοπτικής διασωλήνωσης με τη διασωλήνωση μέσω LMA σε 100 ασθενείς με 
προβλεπόμενο δύσκολο αεραγωγό απέδειξε παρόμοια ποσοστά επιτυχίας και χρόνου 
διασωλήνωσης,  αλλά περισσότερα υποξικά επεισόδια στην ομάδα της ινοοπτικής 
διασωλήνωσης (p<0.05). Σε μια συγκριτική μελέτη σε φυσιολογικούς ασθενείς, βρέθηκε ότι ο 
χρόνος διασωλήνωσης ήταν μικρότερος χρησιμοποιώντας την λαρυγγική μάσκα 
διασωλήνωσης (Intubating LMA-ILMA FastrachTM) μόνη της από όταν η ILMA 
χρησιμοποιούταν σε συνδυασμό με ινοοπτικό βρογχοσκόπιο. Είναι σαφές λοιπόν, ότι κατά 
την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου εξασφάλισης του αεραγωγού σε ασθενείς με κάκωση 
ΑΜΣΣ, θα πρέπει να αξιολογείται ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος:  η απώλεια 
αεραγωγού,  με επακόλουθο κίνδυνο υποξίας από εισρόφηση ή η πιθανή περαιτέρω βλάβη 
του νωτιαίου μυελού.  

Η cLMA  λειτουργεί κυρίως ως  συσκευή διάσωσης του αεραγωγού, που μπορεί να 
τοποθετηθεί ακόμη και σε ασθενείς με σκληρό κολάρο, όμως  δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι 
προστατεύει από εισρόφηση. Βέβαια, ο κίνδυνος εισρόφησης έχει τονιστεί υπερβολικά, 
καθώς σε πολύ βαθιά κατεσταλμένους ασθενείς είναι σπάνια επιπλοκή. 

Ένας εκπαιδευμένος ιατρός θα επιλέξει την τοποθέτηση μίας ΥΣΑ, ανάλογα με τη 
διαθεσιμότητα, την εξοικείωσή του και τη στρατηγική αντιμετώπισης της αποτυχίας 
διασωλήνωσης. Όταν τοποθετείται μία ΥΣΑ, η εφαρμοζόμενη πίεση επί του  κρικοειδή 
χόνδρου θα πρέπει να καταργείται προσωρινά, καθώς αποτρέπει τη σωστή τοποθέτηση της 
συσκευής περιλαρυγγικά. Μετά την επιτυχή τοποθέτησή τους, η εκ νέου εφαρμογή 
κρικοειδικής πίεσης δεν θεωρείται απαραίτητη, εφόσον επιλεγούν ΥΣΑ 2ης γενιάς, όπως η 
LMA ProSealTM ή η King Laryngeal Tube Suction(LTS), επειδή διαθέτουν σωλήνα γαστρικής 
παροχέτευσης, και κατά συνέπεια μπορούν να προλάβουν τη διάταση του στομάχου και να 
μειώσουν τον κίνδυνο λοίμωξης του αεραγωγού. Η LMA ProSealTM δημιουργεί καλύτερο 
περιλαρυγγικό αποκλεισμό συγκριτικά με τη cLMA, και επιτρέπει αερισμό με υψηλότερες 
πιέσεις αεραγωγών (~25-30cmH2O), ειδικά σε ασθενείς με ταυτόχρονη κάκωση του θώρακα. 



 Η LMA FastrachTM έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά τόσο ως σύστημα αερισμού, όσο και 
ως σύστημα τυφλής διασωλήνωση, μετά από ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία (Rapid 
sequence induction-RSI) σε πολυτραυματίες. Παρόλο που η χειροκίνητη σε ευθεία 
ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ (Manual in-line stabilization-MILS) μπορεί να δυσκολέψει την 
εισαγωγή της cLMA, η Fastrach αντίθετα μπορεί να εισαχθεί γρήγορα και αξιόπιστα, όμως ο 
κίνδυνος πίεσης επί της ΑΜΣΣ μπορεί να προκαλέσει κάμψη του αυχένα και οπίσθια 
μετατόπιση σπονδύλου. Εάν η LMA FastrachTM αφεθεί σε θέση in situ, η αυξημένη πίεση 
μπορεί να προκαλέσει οίδημα φάρυγγα. Συνεπώς, συστήνεται η LMA FastrachTM  να 
αφαιρείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασωλήνωσης.  Παρόλο που οι ΥΣΑ είναι 
χρήσιμες στη διατήρηση ενός δύσκολου αεραγωγού, ειδικά μετά από αποτυχημένη 
απόπειρα διασωλήνωσης σε πολυτραυματίες, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνον όταν οι 
δυσκολίες έχουν προληφθεί ή αντιμετωπισθεί. 

Η χρήση cLMA για την διαχείριση αεραγωγού, σε ασθενείς με γνωστή ή υποψία κάκωσης 
ΑΜΣΣ, παραμένει αντιφατική. Μερικές μελέτες απέδειξαν αυξημένη μετατόπιση της ΑΜΣΣ 
συγκριτικά με την ενδοτραχειακή διασωλήνωση.  Έτσι, η cLMA, εκτός της παροχής αερισμού 
στο σενάριο CICO (can’t intubate, can’t oxuygenate), μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο  
διευκόλυνσης της ενδοτραχειακής διασωλήνωση. Επίσης, η LMA FastrachΤΜ  αξιολογήθηκε 
για τη χρήση της σε σενάρια δύσκολου αεραγωγού με  ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ. Ακόμα, η 
χρήση ελαστικού κηρίου bougie μπορεί να διευκολύνει την τοποθέτηση LMA-Proseal, και 
αποτελεί πολύτιμη στρατηγική, σε ασθενείς με πιθανή κάκωση ΑΜΣΣ χωρίς 
στοματοφαρυγγικό ή οισοφαγικό τραύμα. 

Τέλος, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, οι ΥΣΑ παραμένουν 
απαραίτητο εργαλείο του αλγόριθμου δύσκολου αεραγωγού για όλους τους ασθενείς, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τραύμα ή κάκωση της ΑΜΣΣ. Προφανώς απαιτούνται 
περισσότερες μελέτες για την εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων, αναφορικά με την 
ακινητοποίηση της ΑΜΣΣ με σκληρό κολάρο κατά την εισαγωγή της ΥΣΑ.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Η χρήση ΥΣΑ  σε παχύσαρκους  ασθενείς 

Αρχικά, η cLMA δεν συστήνονταν για χρήση σε παχύσαρκους ασθενείς. Αναγνωρίζοντας 
όμως την πρόκληση της διαχείρισης του αεραγωγού του παχύσαρκου ασθενή, άρχισαν την 
τελευταία δεκαετία να δημοσιεύονται διάφορες μελέτες, όπου αναφέρεται η χρήση ΥΣΑ ως 
μέσο διασωλήνωσης. Στην πλειοψηφία τους  οι προσπάθειες εισαγωγής είχαν πολύ υψηλό 
ποσοστό επιτυχίας και ελάχιστες επιπλοκές, με κυριότερη τον μετεγχειρητικό πονόλαιμο. 

Πλέον, η διεθνής βιβλιογραφία επιβεβαιώνει τη χρήση ΥΣΑ για τη διαχείριση του 
αεραγωγού παχύσαρκων ασθενών, που πρόκειται να υποβληθούν σε εκλεκτική 
χειρουργική επέμβαση  υπό μηχανικό αερισμό πνευμόνων. 
 

 

 

 

 H χρήση ΥΣΑ  στη διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού στην μαιευτική 
αναισθησία 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η χρήση της cLMA  στη μαιευτική 
αναισθησία αποτελεί αντένδειξη, λόγω της αυξημένης πιθανότητας εισρόφησης. Η μόνη 
ένδειξη για τοποθέτηση cLMA σε αυτή την κατηγορία ασθενών είναι η αποτυχημένη 
ενδοτραχειακή διασωλήνωση και ο ανεπαρκής αερισμός των πνευμόνων μέσω της 
προσωπίδας αερισμού. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, αμέσως μετά την τοποθέτηση ΥΣΑ ο αναισθησιολόγος θα 
πρέπει ταχέως να αποφασίσει την εφαρμογή εναλλακτικών τρόπων οριστικής εξασφάλισης 
του αεραγωγού, όπως  προσπάθεια διασωλήνωσης μέσω LMA FastrachTM, αφύπνιση του 
ασθενούς και  εφαρμογή  περιοχικής αναισθησίας ή  ξύπνια διασωλήνωση. 

Γενικά,  έπειτα από σειρά βιβλιογραφικών μελετών, φάνηκε ότι η χρήση ΥΣΑ έχει θέση 
στο δύσκολο μαιευτικό αεραγωγό, και γι αυτό προτείνεται να υπάρχει και να είναι άμεσα 
διαθέσιμη cLMA ή άλλη ΥΣΑ σε κάθε χειρουργική αίθουσα όπου χορηγείται μαιευτική 
αναισθησία. 

Περισσότερες λεπτομέρειες περιγράφονται στο Κεφάλαιο 9, αναφορικά με τον 
Αλγόριθμο διαχείρισης του Δύσκολου Μαιευτικού Αεραγωγού. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Σημεία – Κλειδιά 

• Η πρώτη λαρυγγική μάσκα LMATM σχεδιάστηκε από τον Dr. Archie Brain το 1981, έχει 
καθιερωθεί ως η «πρώτη επαναστατική συσκευή διαχείρισης του αεραγωγού», και 
εξακολουθεί έως σήμερα να αποτελεί βασικό εργαλείο στη διαχείριση του αεραγωγού 

• Σήμερα υπάρχει ποικιλία συσκευών που ονομάζονται υπερλωττιδικές συσκευές αερισμού 
πνευμόνων ΥΣΑ, με κύριο χαρακτηριστικό τους τη διασφάλιση εναλλακτικής οδού αερισμού 

• Οι ΥΣΑ, λόγω της  ανατομική θέση που καταλαμβάνουν στον αεραγωγό, δημιουργούν μία  
«γέφυρα» μεταξύ στοματοφάρυγγα και λάρυγγα, που επιτρέπει τόσο τον αερισμό με θετικές 
πιέσεις όσο και τη διατήρηση αυτόματης αναπνοής, ενώ δημιουργούν «φραγμό» ανάμεσα 
στο αναπνευστικό και πεπτικό σύστημα, προστατεύοντας την αναπνευστική οδό από 
γαστρικές και ρινικές εκκρίσεις 

• Οι ΥΣΑ 2ης γενιάς έχουν παρέχουν υψηλότερες πιέσεις διαφυγής, άρα ασφαλέστερο φραγμό 
στον λάρυγγα που επιτρέπει μηχανικό αερισμό πνευμόνων σε υψηλότερες πιέσεις 
αεραγωγών, ενώ διαθέτουν κανάλι γαστρικής παροχέτευσης, επιτρέποντας την αναρρόφηση 
γαστρικού περιεχομένου και την τοποθέτηση Levin 

• Τα πλεονεκτήματα των ΥΣΑ 2ης γενιάς έχουν επεκτείνει τη χρήση τους σε παχύσαρκους 
ασθενείς, σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, σε ασθενείς με ήπια ΓΟΠ, και σε επεμβάσεις 
ασθενών σε θέση Trendelenburg 

• Η  LMA FastrachΤΜ ή λαρυγγική μάσκα διασωλήνωσης ILMA  σχεδιάστηκε το  2006, και ο 
κύριος στόχος της, πέραν του αερισμού των πνευμόνων,  είναι η δημιουργία ενός καναλιού 
για τυφλή προώθηση του τραχειοσωλήνα εντός της τραχείας 

• Σημαντικά στοιχεία για την επιτυχή τυφλή διασωλήνωση της τραχείας μέσω της LMA 
FastrachTM είναι η σωστή επιλογή μεγέθους, η κατάλληλη προετοιμασία, η αρτιότητα κατά τη 
διαδικασία τοποθέτησης, και η γνώση των χειρισμών, για την αντιμετώπιση των πιθανών 
εμποδίων, κατά την τυφλή προώθηση του τραχειοσωλήνα 

• Σήμερα, και σύμφωνα με τους επίσημους αλγόριθμους της DAS, προκρίνεται η χρήση της 
LMA FastrachTM με αποφυγή της τυφλής προώθησης και προτίμηση στην προώθηση του 
τραχειοσωλήνα υπό  ινοπτική καθοδήγηση 

• Γενικά, οι ΥΣΑ θεωρούνται ιδανική επιλογή σε πολλές καταστάσεις, λόγω της μικρή 
επεμβατικότητάς τους και της παρεχόμενης ασφάλειας. Έτσι, αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο 
στην αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού (DAS 2015), στην προνοσοκομειακή ιατρική, 
και σε καταστάσεις αναζωογόνησης.  

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εμφανίζει η χρήση των ΥΣΑ σε ασθενείς με παθολογία ΑΜΣΣ, σε 
παχύσαρκους ασθενείς και στη μαιευτική αναισθησία, καθώς μέχρι πρότινος η χρήση αυτών 
των συσκευών σε αυτές τις ειδικές κατηγορίες ασθενών αποτελούσε αντένδειξη. 
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Κεφάλαιο  4 
 

Επικουρικός  εξοπλισμός  και   
εξειδικευμένες  τεχνικές  διασωλήνωσης 

Θεοδώρου  Ελένη,  Μπαμπζέλης Αθανάσιος,  Θολιώτη Θωμαή   
 
Ενότητα  4.1 
Συμβατική λαρυγγοσκόπηση - διασωλήνωση υπό άμεση όραση 
 
Α. Εισαγωγικά  στοιχεία 

Η λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση της τραχείας είναι μία τεχνική, που απαιτεί γνώσεις, 
δεξιότητες και εμπειρία. Σε γενικές γραμμές, εκπαιδευμένος και ικανός στην εκτέλεση 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης θεωρείται αυτός που μπορεί να τοποθετήσει τον 
τραχειοσωλήνα εντός της τραχείας μέσα σε 30sec και να ολοκληρώσει τα απαραίτητα 
βήματα της διαδικασίας (έλεγχος σωστής θέσης, στερέωση τραχειοσωλήνα) μέσα σε 1min.  

Η τεχνική διδάσκεται κυρίως στην κλινική πράξη, και ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης είναι 
κυρίως τα τακτικά χειρουργεία. Εκεί ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αναπτύξει τις απαραίτητες 
δεξιότητες και ταχύτητα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, στο οποίο ο εκπαιδευτής 
εξασφαλίζει συνεχώς την προστασία του ασθενή από τον τραυματισμό και την υποξία.  

Πριν από κάθε προσπάθεια λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης  σημαντική θεωρείται η 
προοξυγόνωση του ασθενή. Παραδοσιακή μέθοδος προοξυγόνωσης είναι η οξυγόνωση του 
ασθενή, κατά τη φυσιολογική αναπνοή του, για 3min με 100% στα 5L/min.  Εναλλακτικές 
μέθοδοι είναι να λάβει ο ασθενής 8 βαθιές αναπνοές 100% Ο2 στα 10L/min για 60sec ή 
ακόμα καλύτερα για 1,5-2min.  

Σημαντικό στοιχείο για την ασφαλή εκτέλεση λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης είναι 
το συνεχές monitoring της οξυγόνωσης του ασθενή. Η χρήση παλμικής οξυμετρίας κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας προσφέρει σχετικά αξιόπιστες και συνεχείς πληροφορίες για την 
οξυγόνωση και το σφυγμό του ασθενή, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα, σε αυτόν 
που εκτελεί τη διαδικασία, να αναγνωρίσει το χρόνο που θα πρέπει να σταματήσει την 
προσπάθεια. Μία ιδιαιτερότητα της παλμικής οξυμετρίας είναι ότι εμφανίζει μία χρονική 
καθυστέρηση μέχρι να καταγράψει πτώση του κορεσμού του οξυγόνου, συνεπώς εξίσου 
σημαντική είναι η συνεχής κλινική παρατήρηση του ασθενή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, 
για την έγκαιρη αναγνώριση κυάνωσης.  

Άλλο σημαντικό μέρος της διαδικασίας της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης είναι η 
προαπαιτούμενη ικανότητα αποτελεσματικού αερισμού με μάσκα και ασκό. Έχει αποδειχθεί 
ότι η συγκεκριμένη δεξιότητα είναι πολύ πιο σημαντική από την ενδοτραχειακή 
διασωλήνωση, καθώς όπως ανέφερε και ο Bruce Scott “οι ασθενείς δεν πεθαίνουν από 
αδυναμία διασωλήνωσης, αλλά από αδυναμία αερισμού των πνευμόνων”, όμως η 
εκπαίδευση είναι δύσκολη και έχει μεγαλύτερη καμπύλη εκμάθησης από τη διασωλήνωση.  

Σημεία κλειδιά της αποτελεσματικής ενδοτραχειακής διασωλήνωσης είναι:  
- κατάλληλη προετοιμασία και διαθεσιμότητα όλου του απαραίτητου εξοπλισμού   
- τοποθέτηση του ασθενή σε σωστή  θέση όσφρησης πρωινού αέρα, για εξασφάλιση 
  βέλτιστης λαρυγγοσκοπικής εικόνας  
- κατάλληλη προοξυγόνωση για εξασφάλιση απαζώτωσης, πλήρωσης των κυψελίδων με  
  100% Ο2 και παράτασης στην εμφάνιση υποξαιμίας, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους  
   ασθενείς, που έχουν μειωμένη λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα FRC 
 



- εφαρμογή σωστής τεχνικής λαρυγγοσκόπησης υπό άμεση όραση, με προτιμότερη τη  
  χρήση κυρτής λάμας στους ενήλικες 
- εφαρμογή εξωτερικών χειρισμών του λάρυγγα για βελτίωση της λαρυγγοσκοπικής εικόνας  
- επιβεβαίωση της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα με ακρόαση, επισκόπηση του θώρακα,  
  απουσία γαστρικής διάτασης ή ήχων, και ανίχνευση φυσιολογικού tελοεκπονευστικού CO2. 
 
Β. Ιδανική θέση κεφαλής για συμβατική λαρυγγοσκόπηση - ειδικές θέσεις ασθενών  

     Η παραδοσιακή τεχνική λαρυγγοσκόπησης στοχεύει 
στο να καταστεί ορατή η είσοδος του λάρυγγα υπό 
άμεση όραση. Το άτομο που εκτελεί τη 
λαρυγγοσκόπηση βρίσκεται πάνω από το κεφάλι του 
ασθενούς, και προσπαθεί να δημιουργήσει μία νοητή 
ευθεία γραμμή μεταξύ του οφθαλμού του και της εισόδου 
του λάρυγγα, χωρίς την παρεμβολή των «φυσικών» 
εμποδίων, ώστε να μπορέσει να λάβει με τον φωτισμό 
την εικόνα της εισόδου του λάρυγγα. «Φυσικά» εμπόδια  
θεωρούνται  (1)οι άνω τομείς, και (2)η βάση της 
γλώσσας (Εικόνα 1).      

Στον αεραγωγό περιγράφονται τρεις άξονες, ο 
στοματικός,  ο φαρυγγικός και ο λαρυγγικός άξονας, οι 
οποίοι κατά την ουδέτερη θέση της κεφαλής τέμνονται 
μεταξύ τους, σχηματίζοντας οξείες και αμβλείες γωνίες. 
Αν προσπαθήσει κάποιος  να συνθέσει τη διατομή των 3 
αυτών αξόνων, θα λάβει σχήμα παρόμοιο με αυτό του 
λαρυγγοσκοπίου Macintosh (Εικόνα 2).  

Προκειμένου να γίνει ορατή η είσοδος του λάρυγγα, οι 
τρεις αυτοί άξονες θα πρέπει να ευθειαστούν κατά το 
δυνατόν περισσότερο.  Για τον σκοπό το κεφάλι του 
ασθενούς τοποθετείται επάνω σε ένα μαξιλάρι πάχους 
6-7cm, επιτυγχάνοντας κάμψη των κατώτερων 
σπονδύλων της αυχενικής μοίρας της ΣΣ κατά  περίπου 
35-40° σε σχέση  με το επίπεδο του θώρακα, ενώ 
παράλληλα  γίνεται έκταση της ατλαντο-ινιακής 
άρθρωσης κατά περίπου 80° (Εικόνα 3). Η θέση αυτή 
της κεφαλής, που είναι γνωστή και ως θέση όσφρησης 
πρωινού αέρα (sniffing position) φαίνεται ότι επιτυγχάνει 
τον καλύτερο ευθειασμό του στοματικού άξονα σε σχέση 
με τον φαρυγγικό και λαρυγγικό, και είναι η πιο ιδανική 
για άμεση λαρυγγοσκόπηση.   
         Προέχουσα ακανθώδης απόφυση Α1 ή μειωμένη απόσταση αυτής από το ινίο 
επηρεάζει τη λαρυγγοσκόπηση, καθώς με την έκταση της κεφαλής πιέζεται η τραχεία και ο 
λάρυγγας μετατοπίζεται προς τα εμπρός. 

 Η αδυναμία τοποθέτησης του ασθενούς σε sniffing position αποτελεί προγνωστικό σημείο 
δύσκολου αεραγωγού. Ζητείται από τον ασθενή να κάμψει τον αυχένα και ταυτόχρονα να 
εκτείνει την κεφαλή. Θετικό τεστ θεωρείται όταν ο ασθενής εμφανίζει πόνο, αιμωδίες, 
μουδιάσματα ή απλά αδυναμία εκτέλεσης της κίνησης. Παρατηρείται συνήθως σε αρθρίτιδα 
και αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ΑΜΣΣ, σε ασταθή κατάγματα αυχένα, σε πρόπτωση 
αυχενικού μεσοσπονδυλίου δίσκου, σε υπεξάρθρημα Α1-Α2 και σε χρήση κολάρου.  

 
Εικόνα 1. Τα «φυσικά» εμπόδια κατά τη 
λαρυγγοσκόπηση υπό άμεση όραση 

 
Εικόνα 2. Οι τρεις άξονες στην ουδέτερη 
θέση της κεφαλής. Benumof, 1996. 

 
Εικόνα 3. Η θέση όσφρησης πρωινού 
αέρα – sniffing position. Benumof, 1996. 



Sniffing position επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ενός στηρίγματος πάχους 7-8cm κάτω 
από το κεφάλι, και εν συνεχεία έκταση αυτού. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης 
λαρυγγοσκόπησης, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης του στηρίγματος.  

 
Ειδικές κατηγορίες ασθενών  

          Παχυσαρκία: Η παθολογική παχυσαρκία από μόνη της δεν αποτελεί δείκτη δυσκολίας 
στη διαχείριση του αεραγωγού. Ωστόσο παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά δυσκολίας που 
σχετίζονται με το μεγάλο μέγεθος των ασθενών, τις μειωμένες αναπνευστικές εφεδρείες και 
την εύκολη απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού από την εναπόθεση χαλαρού λιπώδους 
ιστού στα τοιχώματα του φάρυγγα. Ταυτόχρονα τα μάγουλα, η γλώσσα και η μειωμένη 
κινητικότητα του αυχένα δυσχεραίνουν τον αερισμό με μάσκα.  
     Οι ασθενείς αυτοί πριν την εισαγωγή στην 
αναισθησία, είναι σημαντικό να τοποθετούνται σε 
βέλτιστη θέση όσον αφορά στην κεφαλή και στο 
θώρακα τους. Αυτή η  βέλτιστη θέση απαιτεί την 
ανύψωση του άνω τμήματος του κορμού και των 
ώμων κατά 25-30ο έτσι ώστε ο έξω ακουστικός 
πόρος να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την 
στερνική εντομή - ramped position (Εικόνα 4). 
Επιτυγχάνεται είτε με τοποθέτηση στηριγμάτων 
κάτω από την ωμοπλάτη, τους ώμους, τον 
αυχένα και την κεφαλή, είτε με χειρισμούς της 
χειρουργικής τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό 
δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη έκταση της 
κεφαλής στην ατλαντοϊνιακή άρθρωση. Στη θέση  
αυτή βελτιώνεται ο αερισμός και η λαρυγγοσκοπική εικόνα, αυξάνεται η FRC και μειώνεται ο 
κίνδυνος αναγωγής γαστρικού περιεχομένου.  
 
     Εγκυμοσύνη: Οι έγκυες αποτελούν υγιείς 
ασθενείς, με αυξημένο ωστόσο κίνδυνο 
δύσκολης διαχείρισης του αεραγωγού, 
εισρόφησης και καρδιακής ανακοπής κατά την 
εισαγωγή στην αναισθησία. Λόγω των 
φυσιολογικών μεταβολών της κύησης 
παρουσιάζουν οίδημα στις δομές του  φάρυγγα, 
εύθρυπτους βλεννογόνους, αύξηση του 
σωματικού βάρους και περιορισμό στη διάνοιξη 
του στόματος. Για τους λόγους αυτούς 
συστήνεται η τοποθέτησή τους σε κατάλληλη 
θέση, με κάμψη των κατώτερων αυχενικών 
σπονδύλων, έκταση ατλαντοϊνιακής άρθρωσης 
και τοποθέτηση στηριγμάτων κάτω από  τους  ώμους, δηλαδή σε sniffing position, μετά  από  
προσαρμογή σε θέση ramped(Εικόνα 5). Θα πρέπει, ωστόσο, να ληφθεί υπόψιν ότι η 
τοποθέτηση σε υπερβολική ΑΡ πλάγια θέση, προς αποφυγή του συνδρόμου κάτω κοίλης 
φλέβας, μπορεί να αλλάξει τη θέση του αεραγωγού σε σχέση με την ΑΜΣΣ. Ομοίως, η πίεση 
επί του κρικοειδούς χόνδρου (χειρισμός Sellick) προς αποφυγή εισρόφησης μπορεί να 
προκαλέσει πλάγια μετατόπιση του λάρυγγα, ενώ διορθώνεται εάν ο βοηθός ασκήσει με το 
ΑΡ χέρι πίεση στον αυχένα και με το ΔΕ πίεση εκατέρωθεν του κρικοειδούς χόνδρου. 

 
Εικόνα 4. Ramped position.  
http://anaesthesiatoday.blogspot.gr/2013/03/10-
common-procedural-basics_29.html    

 
Εικόνα 5 The Oxford Head Elevating Laryngoscopy 
Pillow (HELP). Neurosurgery and the parturient 
anaesthesia tutorial of the week 253, 2012. 

http://anaesthesiatoday.blogspot.gr/2013/03/10-common-procedural-basics_29.html
http://anaesthesiatoday.blogspot.gr/2013/03/10-common-procedural-basics_29.html


     Κακώσεις ΑΜΣΣ: Στις περιπτώσεις αυτές η 
ανάγκη εξασφάλισης του αεραγωγού, και κυρίως  
η αποκατάσταση του αερισμού και της 
οξυγόνωσης του ασθενούς μπορεί να είναι 
άμεση. Η προστασία, όμως, της ΑΜΣΣ δε θα 
πρέπει να παραβλέπεται, οπότε ο ασθενής θα 
πρέπει να ακινητοποιείται πάνω σε σκληρή 
επιφάνεια για σταθεροποίηση της ΣΣ, ενώ 
ιδανικά πρέπει να τοποθετείται σκληρός 
αυχενικός κηδεμόνας και πλαϊνά υποστηρίγματα, 
ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα πλάγιων 
κινήσεων της κεφαλής. Υπό αυτές τις συνθήκες η 
προσπάθεια λαρυγγοσκόπησης καθίσταται 
δυσχερής, καθώς παρεμποδίζει την κάμψη και 
έκταση της κεφαλής, αλλά και την καλή διάνοιξη 
του στόματος. Για το λόγο αυτό είναι προτιμότερο 
να εκτελείται σταθεροποίηση της ΑΜΣΣ με 
χειρισμό manual-in-line (χειροκίνητο σε ευθεία) 
(Εικόνα 5).  

 

Γ. Είδη λάμας και λαβής συμβατικών λαρυγγοσκοπίων -  τεχνικές λαρυγγοσκόπησης  

1. Το  Λαρυγγοσκόπιο  

     Το λαρυγγοσκόπιο είναι απαραίτητο εργαλείο για τη συμβατική τραχειακή διασωλήνωση, 
και αποτελείται από τρία μέρη: λαβή, λάμα και φωτεινή πηγή. Η λάμα αποτελείται από το 
ινοπτικό κανάλι με την πηγή φωτισμού, το τμήμα που παρεκτοπίζει τη γλώσσα, την 
πρόσθετη προεξοχή που δημιουργεί το κανάλι διέλευσης του ενδοτραχειακού σωλήνα και 
την άκρη της λάμας, που προκαλεί ανύψωση της επιγλωττίδας. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία από 
λάμες λαρυγγοσκοπίων, ανάλογα με το σχήμα τους, το σχεδιασμό της άκρης τους και τη 
θέση φωτισμού. Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και ευρέως διαδεδομένες είναι οι λάμες 
Macintosh, Miller και McCoy.  
     - Macintosh: πρόκειται για λάμα κυρτή και 
ελαφρώς κοντύτερη της ευθείας, η οποία 
προκαλεί έμμεση ανάσπαση της επιγλωττίδας 
μετά από τοποθέτησή της εντός του 
γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου. Η είσοδός της 
στην στοματική κοιλότητα πραγματοποιείται από 
τα ΔΕ με μια ελαφρά στροφή αυτής προς τα ΑΡ, 
προκειμένου να παρεκτοπιστεί η γλώσσα. Η 
λάμα αυτή, λόγω του ότι τοποθετείται στη βάση 
της γλώσσας, προκαλεί ερεθισμό του 
γλωσσοφαρυγγικού νεύρου και όχι του άνω 
λαρυγγικού νεύρου, που εντοπίζεται στην 
οπίσθια  επιφάνεια  της  επιγλωττίδας.  
Περιγράφονται διάφορα μοντέλα λάμας Macintosh, ανάλογα με την κυρτότητα που 
παρουσιάζουν. Το αγγλικό μοντέλο είναι το ευρύτερα διαδεδομένο, που έχει κυρτότητα σε 
όλο το μήκος της λάμας, ένα συνεχές κανάλι μέχρι την άκρη της, ενώ η φωτεινή πηγή 

 
Εικόνα 5. In-line axial stabilization 
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Εικόνα 6. Macintosh (A) and Miller (B) 
laryngoscope  blades. 

 
 



βρίσκεται πιο κοντά στην άκρη για καλύτερη διακριτική ικανότητα. Το αμερικάνικο μοντέλο, 
αντίθετα, φέρει ένα τελικό λεπτό ευθύ τμήμα με κοντύτερο κανάλι. (Εικόνα 5: Α) 
     - Miller: πρόκειται για την πρώτη λάμα που χρησιμοποιήθηκε, και η οποία συνεχίζει να 
αποτελεί μέρος της καθημερινής αναισθησιολογικής πρακτικής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 
περιπτώσεις με μικρό άνοιγμα στόματος, μειωμένη κινητικότητα κάτω γνάθου, 
μικρογναθισμό, καθώς βελτιώνει τη διάνοιξη και μειώνει τον κίνδυνο βλάβης των οδόντων και 
σε περιπτώσεις μεγάλης και προπίπτουσας επιγλωττίδας. Η συνήθης τεχνική τοποθέτησής 
της στη στοματική κοιλότητα πραγματοποιείται κατά μήκος της μέσης γραμμής, με 
αποτέλεσμα η γλώσσα να προπίπτει εκατέρωθεν της λάμας, περιορίζοντας το οπτικό πεδίο. 
Μία εναλλακτική τεχνική προτείνει την είσοδο της λάμας από τα ΔΕ του στόματος, και 
διατήρηση της λάμας συνεχώς στα πλάγια της γλώσσας (παραγλωσσική προσπέλαση). Στο 
ύψος της επιγλωττίδας η άκρη της λάμας τοποθετείται κάτω από αυτήν, με αποτέλεσμα την 
απευθείας αποκάλυψη των φωνητικών χορδών. Λόγω ερεθισμού του άνω λαρυγγικού 
νεύρου, και του επακόλουθου κινδύνου για εμφάνιση λαρυγγόσπασμου, είναι απαραίτητη η 
χορήγηση μυοχάλασης. Περιγράφονται αρκετά μοντέλα της λάμας Miller σε κυκλοφορία. 
Στην κλασσική της μορφή είναι ευθεία, με στενότερο κανάλι ενδοτραχειακού σωλήνα και 
παρουσιάζει σταδιακή κυρτότητα περίπου στα 5 εκατοστά από το τελικό άκρο (Εικόνα 6-Β). 
    - McCoy: πρόκειται για μία αρθρωτή λάμα 
μετά από τροποποίηση της κλασσικής 
Macintosh. Φέρει έναν ενσωματωμένο μοχλό, ο 
οποίος προσαρμόζεται στη λαβή και προκαλεί 
ανύψωση κατά 70ο του τελικού άκρου, μήκους 
περίπου 25 χιλιοστών. Η λάμα τοποθετείται στο 
στόμα όπως η λάμα Macintosh. Όταν το άκρο 
της λάμας τοποθετηθεί στο γλωσσοεπιγλωττιδικό 
βοθρίο, η ανύψωση του άκρου της λάμας επιδρά 
στον υποεπιγλωττιδικό υμένα και βελτιώνει την 
ανάσπαση της επιγλωττίδας, άρα και την 
λαρυγγοσκοπική εικόνα (Εικόνα 7). Κατά τον ίδιο 
τρόπο, η λάμα μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από  
την επιγλωττίδα, όπως η ευθεία. Η λάμα McCoy είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις 
δύσκολης διασωλήνωσης, ακόμη και σε περιπτώσεις με παθολογία της ΑΜΣΣ, όπου 
απαιτείται ακινητοποίηση αυτής. Φαίνεται ότι βελτιώνει τη λαρυγγοσκοπική εικόνα, από 
Cormack-Lehane grade ΙΙΙ τουλάχιστον σε ΙΙ, ενώ δεν παρατηρείται βελτίωση σε περιπτώσεις 
με Cormack-Lehane grade IV. Επίσης, σε περιπτώσεις καλής λαρυγγοσκοπικής εικόνας, ο 
χειρισμός επιδεινώνει την εικόνα, επειδή οι δομές είναι ήδη μετατοπισμένες στο μέγιστο, 
οπότε η προκαλούμενη πρόσθετη μετατόπιση από τη λάμα περιορίζει το οπτικό πεδίο. Ο 
συνδυασμός του χειρισμού της λάμας McCoy με την εξωτερική πίεση επί του κρικοειδούς 
μπορεί να δράσει συνεργικά στη βελτίωση της λαρυγγοσκοπικής εικόνας.  
 
2. Τεχνικές λαρυγγοσκόπησης  

     Η άμεση λαρυγγοσκόπηση αποτελεί την πιο διαδεδομένη τεχνική προκειμένου να 
καταστεί ορατή η είσοδος του λάρυγγα. Η προετοιμασία είναι απαραίτητο στάδιο που 
προηγείται της λαρυγγοσκόπησης, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται, και περιλαμβάνει την 
εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού, την τοποθέτηση του ασθενούς σε κατάλληλη θέση 
και την προοξυγόνωση.  
      

 
Εικόνα 7.  McCoy  blade. 

 
 



Το λαρυγγοσκόπιο είναι κατασκευασμένο για 
δεξιόχειρες: ο χειριστής το κρατά με το ΑΡ χέρι 
ώστε με το ΔΕ, που ελέγχει καλύτερα τις λεπτές 
κινήσεις, να μπορεί να κατευθύνει τον 
ενδοτραχειακό σωλήνα προς την είσοδο του 
λάρυγγα. Ο χειριστής βρίσκεται πίσω από το 
κεφάλι του ασθενούς. Πρώτος στόχος είναι η 
διάνοιξη του στόματος: αυτή επιτυγχάνεται είτε 
(α)με απώθηση της κάτω γνάθου με τον 
αντίχειρα, της άνω γνάθου με το δείκτη, οπότε 
προκαλείται έκταση της κεφαλής (Εικόνα 8), είτε 
(β) σε περίπτωση πλήρους παράλυσης, με απλή  
έκταση της κεφαλής με το ΔΕ χέρι, οπότε η κάτω γνάθος υποχωρεί αυτόματα και το στόμα 
ανοίγει πλήρως.  
     Κατά την είσοδο της λάμας υπάρχει κίνδυνος βλάβης της οδοντοστοιχίας, οπότε σε 
περιπτώσεις μικρής διάνοιξης στόματος, προεχόντων τομέων ή κακής υγιεινής καλό είναι να 
λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα προστασίας (κάλυψη με γάζες, κατάλληλα επιθέματα κλπ). Η 
είσοδος της λάμας του λαρυγγοσκοπίου πραγματοποιείται από τη ΔΕ γωνία του στόματος, 
με το κοίλο μέρος προς τη γλώσσα, και προωθείται προς τη βάση αυτής. Η σταφυλή και τα 
παρίσθμια είναι οι δομές που αρχικά αναγνωρίζονται. Ταυτόχρονα, όλη η συσκευή φέρεται  
προς τη μέση γραμμή, ώστε τελικά η γλώσσα να παρεκτοπισθεί προς τα ΑΡ. Σε αυτή τη 
φάση υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του κάτω χείλους λόγω εγκλωβισμού του μεταξύ της 
λάμας και των οδόντων της κάτω γνάθου. Επίσης, εάν η λάμα συνεχίσει να προωθείται στα 
πλάγια της στοματικής κοιλότητας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παρίσθμιων 
καμάρων. Για την ευθεία λάμα η τεχνική εισαγωγής αναφέρθηκε παραπάνω. 
     Η προώθηση της λάμας προς τη 
βάση της γλώσσας (Εικόνα 9Α, Β) 
οδηγεί το τελικό άκρο αυτής εντός 
του γλωσσοεπιγλωττιδικού βοθρίου 
και η επιγλωττίδα γίνεται  πλέον 
ορατή (Εικόνα 9Γ). Η ανύψωση του 
λαρυγγοσκοπίου προς τα πάνω 
αποκαλύπτει τη γλωττίδα. Η 
ανύψωση αυτή πραγματοποιείται με 
μία προς τα πάνω και πρόσω 
κίνηση, σχηματίζοντας γωνία 45ο με 
το οριζόντιο επίπεδο, η οποία 
πραγματοποιείται από τον ώμο και 
το βραχίονα (Εικόνα 9Δ). Η κάμψη 
του καρπού δεν είναι επιθυμητή, 
καθώς δημιουργεί μηχανισμό 
μοχλού με την άνω γνάθο, με 
κίνδυνο κάκωσης των οδόντων, 
ούλων και χειλιών. Η τοποθέτηση 
του ενδοτραχειακού σωλήνα είναι το 
επόμενο βήμα.  

 

 

 
Εικόνα 8.  Χειρισμός διάνοιξης στόματος. (Από : 
Benumof JL. Airway management: Principles and 
practice, St. Louis, 1996, Mosby, p 265.) 

 
 

 

Εικόνα 9.  Σχηματική απεικόνιση της τεχνικής διασωλήνωσης της 
τραχείας με κυρτή λάμα Macintosh. (Από: Benumof JL. Airway 
management: Principles and practice, St. Louis, 1996, Mosby p.267) 
 

 



Η Εικόνα 10 απεικονίζει τις βασικές 
διαφορές μεταξύ της τεχνικής 
διασωλήνωσης με κυρτή λάμα 
Macintosh, όπου η άκρη της βρίσκεται 
εντός του γλωσσοεπιγλωττιδικού 
βοθρίου(Α), και της τεχνικής με ευθεία 
λάμα  Miller, όπου η άκρη της 
τοποθετείται άμεσα κάτω από την 
επιγλωττίδα(Β).  

Κατά  τη διάρκεια της άμεσης 
λαρυγγοσκόπησης, η αποτελε-
σματικότητά της μπορεί να αξιολογηθεί 
με βάση την καλύτερη απεικόνιση των  
δομών του λάρυγγα που μπορούμε να λάβουμε. Οι απεικονίσεις αυτές μπορούν να 
ταξινομηθούν σε 4 βασικές κατηγορίες της Κλίμακας Δύσκολης Λαρυγγοσκόπησης κατά 
Cormack & Lehane (Εικόνα 11), ανάλογα με την ευκολία ή δυσκολία στην ορατότητα των 
δομών του λάρυγγα, και κατά συνέπεια στην προώθηση του ενδοτραχειακού σωλήνα. Έτσι, 
σύμφωνα με την Κλίμακα Cormack & Lehane, ο βαθμός-grade Ι αντιστοιχεί σε πλήρη 
αναγνώριση των δομών του λάρυγγα(επιγλωττίδα, φωνητικές χορδές, αρυταινοειδείς 
χόνδροι), ο βαθμός-grade II σε αναγνώριση επιγλωττίδας, αρυταινοειδών χόνδρων και 
μικρού οπίσθιου(IIa) ή καθόλου(IIb) τμήματος των φωνητικών χορδών, ο βαθμός-grade III  
σε αναγνώριση μόνον του πάνω μέρους της επιγλωττίδας,  η οποία είτε μπορεί να 
ανασηκώνεται(IIIa) είτε να μην ανασηκώνεται(IIIb), και ο βαθμός-grade IV σε αποτυχία 
αναγνώρισης οποιασδήποτε δομής του λάρυγγα. Σύμφωνα με την παραπάνω Κλίμακα, 
ασθενείς με κατάταξη Ι και ΙΙ κατά Cormack & Lehane έχουν συνήθως εύκολη 
λαρυγγοσκόπηση, ενώ ασθενείς με κατάταξη ΙΙΙ και ΙV έχουν συνήθως δύσκολη 
διασωλήνωση.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Στειλεοί και οδηγοί (κηρία)  

Μεταλλικοί στειλεοί  

     Πρόκειται για εύκαμπτες μεταλλικές ράβδους, που περιβάλλονται από πλαστικό και 
τοποθετούνται εντός του τραχειοσωλήνα κατά την προετοιμασία του, ώστε αυτός να είναι 
λιγότερο εύκαμπτος και να αποκτήσει προκαθορισμένο σχήμα. Πολύ σημαντικό, κατά την 
τοποθέτηση του στειλεού, είναι αυτός να μην προβάλλει καθόλου από το άκρο του 
τραχειοσωλήνα, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού της τραχείας. Απαιτείται κατάλληλη 
λίπανση του στειλεού, ώστε να μετακινείται ευχερώς, ενώ κατά την είσοδο του 

 
Εικόνα 10.  Αριστερά:  Κυρτή λάμα – Macintosh  Δεξιά: 
Ευθεία λάμα – Miller. http://www.rnspeak.com/endotracheal-
intubation-nursing-roles-management-procedure/  
Photocredit:aegisanesthesiapartners   
 
 

 

Εικόνα 11.  Ταξινόμηση-κλίμακα κατά Cormack & Lehane  δυσκολίας  λαρυγγοσκόπησης, σύμφωνα με την 
απεικόνιση της γλωττίδας κατά τη άμεση λαρυγγοσκόπηση.  
 
 
 

http://www.rnspeak.com/endotracheal-intubation-nursing-roles-management-procedure/
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τραχειοσωλήνα εντός της γλωττίδας ο στειλεός πρέπει να αφαιρείται πριν την περαιτέρω 
προώθησή του.  
     Όσον αφορά στο σχήμα που προσδίδει ο 
στειλεός, αυτό σχετίζεται με την ανατομία και τη 
θέση του ασθενούς. Πιο κατάλληλο φαίνεται να 
είναι το σχήμα, στο οποίο ο στειλεός παραμένει 
ευθύς ως τον αεροθάλαμο του σωλήνα, και 
μετά κάμπτεται προσδίδοντας στον 
τραχειοσωλήνα σχήμα J, καθώς η κάμψη μέχρι 
35ο σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο 
τραυματισμού (Εικόνα 12).  

 
Στειλεός Truflex (TELEFLEX)  

     Πρόκειται για έναν εύκαμπτο, αρθρωτό 
οδηγό, κατασκευασμένο από ατσάλι, 
πολλαπλών χρήσεων. Είναι συγκεκριμένης 
διαμέτρου, για αυτό και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνο σε τραχειοσωλήνες 
εσωτερικής διαμέτρου 6,5 – 8,5mm. Προσφέρει 
τη δυνατότητα κάθετης κάμψης (30 – 60ο) του 
τελικού του άκρου μέσω μοχλού, που βρίσκεται 
στο εγγύς άκρο αυτού, ώστε να μεταβάλλει την 
κατεύθυνση-πορεία του ενδοτραχειακού 
σωλήνα (Εικόνα 13). Όσον αφορά στην 
τοποθέτησή του, το άκρο του δεν θα πρέπει να  
ξεπερνάει το Murphy eye του τραχειοσωλήνα, γι' αυτό και φέρει σύστημα “κλειδώματος” ώστε 
να προσαρμόζεται σε διαφορετικά μήκη τραχειοσωλήνων. Κυκλοφορούν αρκετά είδη 
αρθρωτών στειλεών, κυρίως μιας χρήσης, που μεταβάλλουν την κατεύθυνση του άκρου του 
τραχειοσωλήνα (Parker–Flex–it). Σε γενικές γραμμές έχουν αποδειχθεί αρκετά χρήσιμοι σε 
περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης.  
 

Οδηγός Eschmann (Gum elastic bougie)                

     Είναι από τους πιο διαδεδομένους οδηγούς, 
που λόγω του μήκους του (60cm) 
χρησιμοποιείται ευρέως για στοματοτραχειακή 
και ρινοτραχειακή διασωλήνωση, διασωλήνωση 
μέσω υπεργλωττιδικής συσκευής, αλλαγή 
τραχειοσωλήνα, ακόμη και για τοποθέτηση 
σωλήνα διπλού αυλού. Κατασκευάζεται από 
πολυεστέρα και ρητίνη, με αποτέλεσμα να είναι 
αρκετά σκληρός, ώστε να είναι εύκολη η 
διαχείριση και η προώθησή του προς τον 
στόχο, αλλά  ταυτόχρονα  και  εύκαμπτος  ώστε  
να μην προκαλεί βλάβη κατά την επαφή με τους ιστούς. Το τελικό άκρο είναι κεκαμμένο κατά 
40ο και λειτουργεί ως “γάντζος” όταν τοποθετηθεί κάτω από την επιγλωττίδα (Εικόνα 14).  

 
Εικόνα 12.  Μεταλλικός  στειλεός. 
 
 

 Εικόνα 13.  Στειλεός Truflex (Telleflex). 
 
 

 
Εικόνα 14.  Οδηγός  Eschmann (University of 
South Florida). 
 
 



     Λόγω του μήκους του δεν είναι απαραίτητο να προσαρμοσθεί εξ' αρχής επάνω του ο 
τραχειoσωλήνας. Κατά την είσοδό του στην τραχεία γίνεται αντιληπτό το χαρακτηριστικό 
“κλικ” από την επαφή του με τα ημικρίκια. Μπορεί να προωθηθεί αρκετά βαθειά εντός του ΔΕ 
κύριου βρόγχου (30-35cm) οπότε παρουσιάζει αντίσταση. Σε περίπτωση εισόδου στον 
οισοφάγου δεν παρατηρείται αντίσταση. Ακολουθεί η προώθηση του τραχειοσωλήνα πάνω 
από τον οδηγό, κατά την οποία η γλώσσα και επιγλωττίδα πρέπει να έχουν μετατοπισθεί είτε 
με λαρυγγοσκόπιο είτε με εξωτερικούς χειρισμούς (ανάσπαση κάτω γνάθου). Επί αντίστασης 
στην προώθηση του σωλήνα συστήνεται η αντιωρολογιακή στροφή του κατά 90ο.  

Aintree (Cook Medical)  

     Είναι ένας καθετήρας διασωλήνωσης 
σχεδιασμένος για υποβοήθηση της 
διασωλήνωσης με ινοπτικό βρογχοσκόπιο και 
για την μη επιπλεγμένη, ατραυματική αλλαγή 
τραχειοσωλήνα ή υπεργλωττιδικής συσκευής σε 
περιπτώσεις δύσκολου αεραγωγού. Πρόκειται 
για έναν ακτινοσκιερό καθετήρα με αμβλύ άκρο 
που επιτρέπει τη χορήγηση οξυγόνου και φέρει 
δύο πλάγιες οπές και μία τρίτη στο τελικό του 
άκρο. Η εσωτερική του διάμετρος είναι τέτοια 
ώστε να ταιριάζει στο παιδιατρικό ινοπτικό 
βρογχοσκόπιο, του οποίου το τελικό άκρο (3-
4cm) παραμένει ελεύθερο για εκτέλεση των 
κινήσεων, και επιτρέπει τη χρήση 
τραχειοσωλήνων    εσωτερικής      διαμέτρου  
τουλάχιστον 7mm (Εικόνα 15). Διατίθεται και σε  προσαρμογείς που επιτρέπουν τη  χρήση 
συσκευών  αερισμού (αυτοδιατεινόμενος ασκός, jet ventilation).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
     Κατά την τοποθέτησή του μπορεί να προκληθούν συμβάματα, όπως βαρότραυμα και 
πνευμοθώρακας, διάτρηση βρόγχου, πνευμονικού παρεγχύματος και κάκωση στην 
επιγλωττίδα. Γι' αυτό πρέπει να αποφεύγεται προώθηση πέραν της τρόπιδας (φέρει δείκτες 
αρίθμησης) καθώς και ότι 2-3cm από αυτήν προστατεύουν από βαρότραυμα. Σε ανάγκη 
χορήγησης οξυγόνου θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής χρόνος εκπνοής και ο αερισμός 
με jet ventilation θα πρέπει να ξεκινά από χαμηλές πιέσεις.  
 

Επιπλοκές οδηγών και στειλεών  

     Είναι αρκετά σπάνιες κι αφορούν, κυρίως, σε διάτρηση του φάρυγγα, λάρυγγα και 
τραχείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζονται με πολλαπλές προσπάθειες και χρήση 
πολλών διαφορετικών συσκευών. Γενικότερα, οι μιας χρήσης συσκευές έχουν πιο σκληρό 
άκρο, οπότε ασκούν μεγαλύτερη πίεση στο τοίχωμα του αεραγωγού. Επίσης, πάντα υπάρχει 
το ενδεχόμενο αστοχίας υλικού, γι' αυτό μετά από κάθε αφαίρεση θα πρέπει να ελέγχεται η 
ακεραιότητα του οδηγού ή στειλεού, διότι τμήμα αυτού μπορεί να προκαλέσει απόφραξη του 
τραχειοσωλήνα.  
 

 

 

 

Εικόνα 15.  Καθετήρας Aintree (Cook Medical). 
 
 



4. Εξωτερικοί χειρισμοί της τραχείας  

     Στην καθημερινή αναισθησιολογική πρακτική περιγράφονται ορισμένοι εξωτερικοί 
χειρισμοί που εφαρμόζονται στην περιοχή του λάρυγγα και μπορεί να βελτιώσουν την 
λαρυγγοσκοπική εικόνα.  

- Χειρισμός BURP (backward upward rightward pressure) 
     Πρόκειται για έναν χειρισμό που εφαρμόζεται 
κατά τη διαδικασία της λαρυγγοσκόπησης και στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων βελτιώνει την 
λαρυγγοσκοπική εικόνα. Κατά την εφαρμογή του 
πραγματοποιείται μία προς τα πίσω (επί των 
σπονδυλικών σωμάτων), προς τα πάνω και προς 
τα ΔΕ πίεση του λάρυγγα (Εικόνα 16). Παρόμοιος 
είναι και ο χειρισμός OELM (optimal external 
laryngeal manipulation) που εφαρμόζεται 
αυτόματα από το άτομο που πραγματοποιεί τη 
λαρυγγοσκόπηση με το ΔΕ του χέρι, ασκώντας 
πίεση στο υοειδές οστό ή τον κρικοειδή ή 
θυρεοειδή χόνδρο. Στο 90% των περιπτώσεων 
βελτιώνει την εικόνα.  
 
- Χειρισμός Sellick  
     Βασικός χειρισμός για την αποφυγή αναγωγής 
και εισρόφησης, που εφαρμόζεται κατά την ταχεία 
εισαγωγή στην αναισθησία (RSI). Εφαρμόζεται με 
προς τα πίσω πίεση επί του κρικοειδή χόνδρου, 
που μεταδίδεται στον οισοφάγο,  ο οποίος με τη 
σειρά του πιέζεται επί των σπονδυλικών σωμάτων, 
ώστε τελικώς να αποφράσσεται ο αυλός του στο 
ύψος του Α5 (Εικόνα 17). Η πίεση αυτή, τις 
περισσότερες φορές, βελτιώνει τη 
λαρυγγοσκοπική εικόνα. Η τεχνική του ενός χεριού 
προβλέπει την άσκηση πίεσης, από τον βοηθό, με 
τον αντίχειρα και το μέσο δάκτυλο στις δυο 
πλευρές του κρικοειδούς χόνδρου και με τον δείκτη 
στο μέσο από πάνω. Η σωστή τεχνική απαιτεί 
εφαρμογή πίεσης 20N, η οποία αυξάνεται στα 30Ν 
μετά την απώλεια συνείδησης του ασθενούς. Η 
πίεση θα πρέπει να είναι συνεχής μέχρι το τέλος 
της διασωλήνωσης και την εξασφάλιση του 
αεραγωγού.  
     Ο χειρισμός αυτός δεν είναι αποδεκτός από όλους, καθώς συχνά εφαρμόζεται 
λανθασμένα, μπορεί να επιδεινώσει την λαρυγγοσκοπική εικόνα, με μετατόπιση του 
οισοφάγου στα πλάγια,  ενώ σε περίπτωση εμέτου κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του 
μπορεί να προκληθεί ρήξη οισοφάγου και μεσοθωρακίτιδα. 

 
 
 

 
Εικόνα 16.  BURP maneuver: Backward, Upward, 
Rightward  Pressure. © Chris Gralapp. 

 
 
 

 
Εικόνα 17.  Sellick's maneuver. King, C, Rappaport, 
LD. Emergent endotracheal intubation. In: Textbook 
of Pediatric Emergency Procedures, 2nd ed, King, C, 
Henretig, FM (Eds), Lippincott Williams & Wilkins, 
Philadelphia, 2008.  
 

 
 
 



Ενότητα  4.2 
Λαρυγγοσκόπηση και  διασωλήνωση υπό έμμεση όραση 
 
     Έμμεση λαρυγγοσκόπηση εκτελείται κάθε φορά που παρατηρούμε τις φωνητικές χορδές 
του ασθενούς με άλλο τρόπο, εκτός από την άμεση οπτική επαφή (π.χ. μέσω κατόπτρου). 
Για τους σκοπούς της διασωλήνωσης η έμμεση λαρυγγοσκόπηση διευκολύνεται από 
ινοπτικά βρογχοσκόπια, βίντεο λαρυγγοσκόπια, άκαμπτα ινοπτικά λαρυγγοσκόπια και 
λαρυγγοσκόπια οπτικά ενισχυμένα με κάτοπτρα ή πρίσματα. 
 
 
1. Εναλλακτικά λαρυγγο(ινο)σκόπια για διασωλήνωση  υπό  άμεση  όραση  
 
- Λαρυγγοσκόπιο Bullard 
     Το λαρυγγοσκόπιο Bullard επινοήθηκε από τον James Roger Bullard το 1993 και 
σχεδιάστηκε για χρήση σε ασθενείς με δυσκολία στη διασωλήνωση. Είναι ένα άκαμπτο 
οπτικό λαρυγγοσκόπιο, το οποίο βοηθά στην απεικόνιση του λάρυγγα και τη διασωλήνωση 
της τραχείας χωρίς να απαιτείται ευθυγράμμιση των αξόνων φάρυγγα, λάρυγγα και 
στοματικής κοιλότητας. Ως εκ τούτου, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στη διαχείριση του 
δύσκολου αεραγωγού. Χρησιμοποιεί τεχνολογία οπτικών ινών και κάτοπτρα. Η τοποθέτηση 
του γίνεται με την κεφαλή και τον τράχηλο του αρρώστου σε ουδέτερη θέση, για αυτό τα 
πλεονεκτήματα του λαρυγγοσκοπίου Bullard περιλαμβάνουν τη χρήση του κατά τη διάρκεια 
δύσκολης διασωλήνωσης, σε περιπτώσεις αστάθειας της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής 
στήλης, σε ασθενείς με άνοιγμα στόματος μόλις 6 mm, σε ασθενείς με εγκαύματα ή τραύματα 
στο άνω μέρος του σώματος, με δυσλειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης. Επίσης 
χρησιμοποιείται και στον παιδιατρικό πληθυσμό, εφόσον διατίθεται  σε ανάλογα  μεγέθη.  

Το λαρυγγοσκόπιο Bullard σχεδιάστηκε με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η λάμα του να είναι 
ανατομικά καμπύλη (Εικόνα 18). Στο εγγύς 
άκρο υπάρχει ο προσοφθάλμιος φακός. Ένας 
βραχίονας συνδέει τον προσοφθάλμιο φακό με 
τη λαβή σχηματίζοντας γωνία 45ο. Για τους 
χειριστές με σφάλματα διαθλάσεως, μπορεί να 
προσαρμοστεί στο όργανο μια διόπτρα. 
Παρέχεται επίσης ένα εξάρτημα πηγής οπτικών 
ινών. Έχει δύο κανάλια-διαύλους: έναν δίαυλο 
εργασίας για αναρρόφηση, εμφύσηση 
οξυγόνου, ενστάλαξη φαρμάκων και έναν 
δεύτερο, που δέχεται το τελικό τμήμα ενός 
μεταλλικού στειλεού, πάνω στο οποίο 
καθηλώνεται ο τραχειοσωλήνας. Το άκρο του 
στειλεού φέρεται στο οπτικό πεδίο και 
διευκολύνει τη διέλευση του τραχειοσωλήνα 
στην είσοδο του λάρυγγα.  

Μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση αυτού του στειλεού έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες 
προσπάθειες για διασωλήνωση και ταχύτερη επίτευξη διασωλήνωσης από άλλες μεθόδους. 
Σε μια μελέτη πτωματικών μοντέλων, τόσο με περιορισμό  όσο και χωρίς καθόλου 
κινητικότητα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, το λαρυγγοσκόπιο Bullard 
βρέθηκε ότι παράγει μικρότερη κίνηση του τραχήλου, της σπονδυλικής στήλης και καλύτερη 

 
Εικόνα 18. Bullard  Laryngoscope.  
http://aamedicalstore.com/acmi-bullard-
laryngoscope-set-with-introducer.html  
 
 
 
 

http://aamedicalstore.com/acmi-bullard-laryngoscope-set-with-introducer.html
http://aamedicalstore.com/acmi-bullard-laryngoscope-set-with-introducer.html


ορατότητα. Δεν υπάρχουν απόλυτες αντενδείξεις για τη χρήση του λαρυγγοσκοπίου Bullard, 
ωστόσο υπάρχει σημαντική καμπύλη εκμάθησης και τα άπειρα άτομα δεν ενθαρρύνονται να 
χρησιμοποιούν το λαρυγγοσκόπιο σε δύσκολες καταστάσεις. 

Το λαρυγγοσκόπιο Bullard διατίθεται σε τρία μεγέθη: βρεφικό, παιδιατρικό για παιδιά  
8-10 ετών και ενηλίκων, για παιδιά μεγαλύτερα των 10 ετών και ενήλικες. Επίσης, υπάρχει 
διαθέσιμο πρόσθετο πλαστικό άκρο, για επέκταση του άκρου της λάμας ενηλίκων. Αυτό είναι 
χρήσιμο για διασωλήνωση ανδρών, αλλά συνήθως δεν απαιτείται σε γυναίκες.  
 
- Λαρυγγοσκόπιο WuScope 

Το σύστημα WuScope είναι ένα οπτικό σύστημα λαρυγγοσκόπησης που περιγράφηκε το 
1994. Ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά τόσο της άκαμπτης όσο και της  εύκαμπτης 
λαρυγγοσκόπησης και εξαλείφει τα μειονεκτήματα της καθεμίας. Συγκεκριμένα, η ινοπτική 
συσκευή συνδυάζει οπτικό πεδίο με άκαμπτο λαρυγγοσκόπιο.  

Επιτρέπει τη διασωλήνωση της 
τραχείας, χωρίς την ανάγκη έκτασης 
της κεφαλής, παρεκτόπισης της 
γλώσσας ή μεγάλης ανύψωσης της 
κάτω γνάθου, επειδή μια γωνία 110° 
μεταξύ λαβής και λάμας επιτρέπει την 
εύκολη απεικόνιση της γλωττίδας σε 
δύσκολες κλινικές καταστάσεις. Το 
WuScope εισάγεται συνήθως στη 
μέση γραμμή του στόματος. Στη 
συνέχεια, η λαβή περιστρέφεται προς 
τον λαρυγγοσκόπιο, με την λάμα να 
προχωράει απαλά κατά την 
κυρτότητα της γλώσσας. Μόλις ο 
λάρυγγας εμφανιστεί, ο ΕΤΣ μπορεί 
να προχωρήσει ανάμεσα στις 
φωνητικές  χορδές (Εικόνα 19).  
Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν διορθωτικές κινήσεις χειρισμού προς τα πλάγια ή προς τα 
πίσω και εμπρός, για να βελτιστοποιηθεί η ορατότητα και να διευκολυνθεί η είσοδος του 
τραχειοσωλήνα προς την γλωττίδα. Εναλλακτικά, μπορεί να προωθηθεί ένας καθετήρας 
μέσω του τραχειοσωλήνα στην τραχεία. Αυτός ο καθετήρας χρησιμεύει ως στειλεός, που 
κατευθύνει τον ραχειοσωλήνα  μέσω της γλωττίδας. 

Ο σχεδιασμός του WuScope υπερνικά μερικά περίπλοκα ανατομικά εμπόδια και ο 
σχεδιασμός της λάμας προσφέρει τόσο την εύκολη είσοδο στο στοματοφάρυγγα όσο και την 
απεικόνιση του πρόσθιου ανοίγματος της γλωττίδας. Συμπερασματικά, η άκαμπτη 
λαρυγγοσκόπηση του WuScope μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μερικές πολύ περίπλοκες 
κλινικές καταστάσεις. Ωστόσο, όπως και με οποιαδήποτε άλλη τεχνική, η αποτυχία της 
διασωλήνωσης είναι μία πιθανότητα. Η εμπειρία με το σύστημα WuScope πρέπει να 
αποκτηθεί πρώτα σε εύκολους αεραγωγούς, προτού επιχειρήσουμε τη χρήση του σε 
δύσκολους αεραγωγούς. 
 
 
  
 
 
 

 
Εικόνα 19. WuScope  Laryngoscope.   
A = συνδετικό κάμερας, B = ινοσκόπιο, C = λαβή, D = λάμα 
Charles E. Smith, M.D.; Anna B. Pinchak; et al. Evaluation of 
Tracheal Intubation Difficulty in Patients with Cervical Spine 
Immobilization : Fiberoptic (WuScope) Versus Conventional 
Laryngoscopy. Anesthesiology 11, 1999; Vol.91,1253.  
 
 
 
 

http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=Charles%c2%a0E.+Smith
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/solr/searchresults.aspx?author=Anna%c2%a0B.+Pinchak


 
2. Video λαρυγγοσκόπια - λαρυγγοσκόπια με οπτικές ίνες για έμμεση 
λαρυγγοσκόπηση 

Τα video λαρυγγοσκόπια μπορούν να βοηθήσουν στη λαρυγγοσκόπηση και τη 
διασωλήνωση, γιατί μέσω μεγέθυνσης της εικόνας επιτρέπουν την ευκολότερη αναγνώριση 
της ανατομίας και τυχόν ανωμαλιών, δίνοντας τη δυνατότητα στο χειριστή να έχει πολύτιμη 
βοήθεια όταν απαιτείται από το βοηθό του, καθώς και οι δύο μπορούν να δουν την ίδια 
ακριβώς εικόνα. Το βίντεο λαρυγγοσκόπιο  είναι επίσης χρήσιμο για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
και για να αποφευχθούν οι περιττές προσπάθειες διασωλήνωσης. 

 
 - C-MAC (Karl Storz)  

Το video λαρυγγοσκόπιο C-MAC αποτελεί μια χρήσιμη εναλλακτική λύση κατά τη 
διάρκεια της διασωλήνωσης, κυρίως στην εξασφάλιση του δύσκολου αεραγωγού. Το C-MAC 
βασίζεται σε μια τροποποιημένη λάμα Macintosh, που έχει την ίδια κυρτότητα με την αρχική 
έκδοση του 1943, αλλά διαφέρει από τη λάμα Macintosh στο ότι έχει λεπτότερο προφίλ 
(μέγιστο 14mm), που μειώνει το κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμού των δοντιών και της 
στοματικής κοιλότητας, και διευκολύνει την εισαγωγή σε ασθενείς με μικρό άνοιγμα 
στόματος.  

Το σύστημα C-MAC είναι ένα φορητό 
λαρυγγοσκόπιο, που λειτουργεί με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και διαθέτει μια 
οθόνη 1,7 ιντσών προσαρμοσμένη στη λαβή 
του ή μια άλλη απομακρυσμένη 7 ιντσών, που 
συνδέεται με το λαρυγγοσκόπιο με εύκαμπτες 
οπτικές ίνες (Εικόνα 20). Οι έγχρωμες οθόνες 
LCD  επιτρέπουν τη λήψη εικόνων ή video,  
που μπορούν να αποθηκευτούν σε SD κάρτες 
μνήμης. Προαιρετικά, η λάμα μπορεί να είναι 
εξοπλισμένη με ένα κανάλι-οδηγό για εισαγωγή 
ενός καθετήρα αναρρόφησης προκειμένου να 
διατηρήσουμε καθαρό οπτικό πεδίο κατά τη 
διάρκεια της λαρυγγοσκόπησης. Το σύστημα C-
MAC είναι συμβατό με λάμες διαφόρων 
μεγεθών και τύπων, όπως Macintosh 2, 3 και 4, 
τα μεγέθη Miller 0 και 1 και την D-Blade, όλες 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Μια 
κάμερα (C-CAM) μπορεί να συνδεθεί στο 
σύστημα C-MAC με άκαμπτες ή εύκαμπτες 
οπτικές ίνες. Σε περιπτώσεις που η ορατότητα 
της γλωττίδας είναι περιορισμένη, η λάμα  D-
Blade μπορεί να διευκολύνει. Η υψηλότερη 
κυρτότητα της D-Blade προσφέρει καλύτερη 
ορατότητα, και σε συνδυασμό με το λεπτότερο 
προφίλ της λάμας, επιτρέπει  τη χρήση ακόμη 
και σε ασθενείς με περιορισμένο άνοιγμα 
στόματος(π.χ. 15 mm) (Εικόνα 21). Άλλες 
εκδοχές του συστήματος C-MAC 
περιλαμβάνουν το C-MAC PM (pocket monitor) 
και το C-MAC S, με   λάμες μιας χρήσης.  

 
Εικόνα 20. C-MAC, Karl Storz.  
 
 
 
 

 
Εικόνα 21. C-MAC, Karl Storz. Διασωλήνωση σε 
συνθήκες; Δυσκολίας, με μικρό  άνοιγμα  στόματος. 
http://www.airwayworld.com  
 
 
 
 

http://www.airwayworld.com/


 
-  Airtraq  

Το Airtraq είναι ένα οπτικό λαρυγγοσκόπιο, 
που φέρει δυο παράλληλα κανάλια. Το ένα 
κανάλι καταλήγει σε περιφερικό φακό υψηλής 
ανάλυσης, μια  λυχνία LED στο άκρο με 
αντιθαμβωτικό σύστημα, που λειτουργεί με 
ενσωματωμένη μπαταρία, ενώ το άλλο κανάλι, 
οπλίζεται ο ενδοτραχειακός σωλήνας και 
χρησιμεύει ως οδηγός για τη σωστή 
τοποθέτηση του. Έχει σχήμα J και στο σύνολό 
του αποτελείται από μια σειρά φακών, 
πρισμάτων και κατόπτρων, που μεταφέρουν 
την εικόνα του λάρυγγα από την άκρη στον 
προσοφθάλμιο φακό ή κάμερα (Εικόνα 22). 
Χαρακτηριστικό της είναι η έλλειψη οπτικών 
ινών, γεγονός που διατηρεί το κόστος της 
συσκευής σε χαμηλά επίπεδα. Διατίθεται ως 
συσκευή μιας χρήσης, αλλά και πολλαπλών 
χρήσεων, συμβατή  με το χώρο MRI. 

Η διαδικασία χρησιμοποιεί παρόμοια 
προσέγγιση με τη λάμα Macintosh, αλλά σε 
αντίθεση με αυτήν η συσκευή εισάγεται  στη 
μέση γραμμή. Ακολουθώντας την καμπύλη της 
γλώσσας και ανασηκώνοντας παράλληλα τη 
λαβή της συσκευής, γίνεται προσπάθεια 
αναγνώρισης των δομών του λάρυγγα μέσω 
του προσοφθάλμιου φακού. Με μικρές 
διορθωτικές κινήσεις η συσκευή προσεγγίζει το 
επιθυμητό σημείο, τη γλωττίδα (Εικόνα 23). 
Μελέτες έχουν δείξει παρόμοιους χρόνους 
επιτυχίας και εισαγωγής του τραχειοσωληνα σε 
ασθενείς χωρίς δυσκολία διασωλήνωσης τόσο 
με την Airtraq όσο και με λαρυγγοσκόπιο 
Macintosh. Σε ασθενείς με ακινητοποιημένη 
αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης ή άλλη 
αιτία δύσκολης διασωλήνωσης η Airtraq 
αναδείχθηκε πιο αποτελεσματική, αναφορικά με 
την ταχύτητα διασωλήνωσης συγκριτικά με το 
λαρυγγοσκόπιο Macintosh. Οι ίδιες μελέτες 
διαπίστωσαν ότι η Airtraq προκαλεί λιγότερες 
αιμοδυναμικές μεταβολές σε σχέση με το 
λαρυγγοσκόπιο Macintosh. Έχουν αναφερθεί 
περιπτώσεις στοματοφαρυγγικών 
τραυματισμών με τη χρήση της Airtraq, πιθανώς 
λόγω κακής ορατότητας κατά την αρχική είσοδο 
του λαρυγγοσκοπίου και την προώθηση του 
στο πίσω μέρος της γλώσσας.  

 

 

Εικόνα 23. Αirtraq optical laryngoscope (Copyright 
2009, Prodol Meditec SA, with permission) 
  
 
 
 
 

 

Εικόνα 22. Αirtraq optical laryngoscope SP.  
https://www.airtraq.com/products/airtraq-sp-remote-
locations-emergencies  
  
 
 
 
 

https://www.airtraq.com/products/airtraq-sp-remote-locations-emergencies
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-  King Vision 
Το video-λαρυγγοσκόπιο King Vision είναι φορητό, άκαμπτο, σύστημα video 

λαρυγγοσκόπησης με μπαταρίες, το οποίο είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο σύστημα 
οθόνης LED πολλαπλών χρήσεων, έναν video προσαρμογέα πολλαπλών χρήσεων και 
διάφορες λάμες μιας χρήσης, με ή χωρίς κανάλι καθοδήγησης του ενδοτραχειακού σωλήνα. 
O video προσαρμογέας περιλαμβάνει πηγή φωτός LED και κάμερα CMOS, που είναι 
τοποθετημένα στο περιφερικό άκρο. Και αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε για χρήση σε 
περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης. Επίσης, διατίθεται προαιρετικό καλώδιο εξόδου, για 
σύνδεση με εξωτερικό σύστημα οθόνης και σύστημα οθόνης πολλαπλών χρήσεων.  

Πριν από την εισαγωγή του King Vision στο 
στόμα του ασθενούς θα πρέπει ο 
τραχειοσωήνας να είναι προφορτωμένος στο 
κανάλι καθοδήγησης. Η συσκευή προωθείται 
προς τη γλωττίδα, έτσι ώστε να ανυψώσει την 
επιγλωττίδα με το άκρο της λάμας. Όταν η 
είσοδος της γλωττίδας βρίσκεται στο κέντρο της 
οθόνης, ο τραχειοσωλήνας μπορεί να 
προωθηθεί στην τραχεία υπό άμεση 
παρατήρηση στην οθόνη (Εικόνα 24).  

 Το King Vision ενσωματώνει τεχνολογία για 
τη λήψη εικόνων από το περιφερικό άκρο όπου 
βρίσκεται η κάμερα, και για προβολή της 
εικόνας στην ενσωματωμένη, έγχρωμη, 
αντιθαμβωτική οθόνη. Οι διαθέσιμες  λάμες 
είναι μιας χρήσης, ενώ τα παρεχόμενα μεγέθη 
λάμας αντιστοιχούν στις διαστάσεις των κοινών 
άκαμπτων λαρυγγοσκοπίων.  
 
 
-  GlideScope 

Το GlideScope είναι ένα πρωτότυπο video 
λαρυγγοσκόπιο, που έχει τη δυνατότητα να εμφανίζει 
την εικόνα της εισόδου του λάρυγγα σε οθόνη. Είναι 
κατασκευασμένο από πλαστικό ιατρικής ποιότητας, και 
διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, για χρήση τόσο σε μικρά 
παιδιά όσο και σε παχύσαρκους ενήλικες ασθενείς. 
Αποτελείται από μια υψηλής ισχύος φωτεινή πηγή LED 
και μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή CMOS, που 
είναι ενσωματωμένες στην κυρτή επιφάνεια της λάμας, 
με αποτέλεσμα το πάχος του προφίλ της λάμας να μην 
ξεπερνά τα 16 mm. Η κάμψη με γωνία 60° στο μέσο 
της λάμας επιτρέπει την απεικόνιση της εισόδου του 
λάρυγγα με ελάχιστο χειρισμό στους ιστούς. Ένας 
αντιθαμβωτικός  μηχανισμός προστασίας διατηρεί την 
ορατότητα των δομών. Η εικόνα μεταδίδεται σε οθόνη 
LCD 7 ιντσών μέσω καλωδίου video, ενώ μια 
ενσωματωμένη θύρα USB επιτρέπει την καταγραφή 
των ληφθέντων εικόνων και video (Εικόνα 25). 

 

Εικόνα 24. King Vision video laryngoscope.  
http://www.airwayworld.com  
  
 
 
 
 

 
Εικόνα 25. GlideScope AVL, Verathon.   
https://verathon.com/glidescope-avl   
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Το οπτικό λαρυγγοσκόπιο GlideScope αναπτύχθηκε για να παρέχει μια εναλλακτική λύση 
στην άμεση λαρυγγοσκόπηση, σε περιπτώσεις που η αναγνώριση της γλωττίδας υπό άμεση 
λαρυγγοσκόπηση αποτυγχάνει, επιτρέποντας την προβολή σε οθόνη της διέλευσης του 
ενδοτραχειακού σωλήνα διαμέσου της γλωττίδας. Έχει σχεδιαστεί για δύσκολους και 
απρόβλεπτους αεραγωγούς. 

Κατά την προετοιμασία της χρήσης του GlideScope εξασφαλίζουμε ότι η τροφοδοσία είναι  
ενεργοποιημένη. Εφόσον το σύστημα παραμείνει ενεργοποιημένο για λίγα λεπτά δεν 
απαιτείται πρόσθετος αντιθαμβωτικός χειρισμός. Ο τραχειοσωλήνας φορτώνεται σε στειλεό 
και διαμορφώνεται σε σχήμα J (από 60ο  έως 90ο), ώστε να διευκολυνθεί η προώθηση στο 
άνοιγμα  της  γλωττίδας.  

Το GlideScope εισάγεται στη μέση γραμμή,  
και προωθείται κατά μήκος της γλώσσας μέχρι 
να γίνει ορατή η γλωττίδα στην οθόνη. Με αυτή 
την έμμεση τεχνική, η άκρη της λάμας δε 
χρειάζεται να προωθηθεί μέχρι το 
γλωσσοεπιγλωττιδικό βοθρίο, ούτε η ανάσπαση 
να εκτελεστεί στον ίδιο βαθμό όπως με το 
συμβατικό λαρυγγοσκόπιο Macintosh (Εικόνα 
26). Όταν πετύχουμε την καλύτερη δυνατή 
όραση της γλωττίδας στην οθόνη του monitor, 
με ή χωρίς εξωτερικό χειρισμό στο λάρυγγα, 
τότε προωθείται ο τραχειοσωλήνας παράλληλα 
και πίσω από τη λεπίδα. Επειδή η προώθηση 
του τραχειοσωλήνα δεν γίνεται άμεσα ορατή, 
λόγω της κυρτότητας της λάμας, απαιτείται 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί τυχόν 
τραυματισμός  των  δομών  του  φάρυγγα.  Η  
διασωλήνωση επιτυγχάνεται, προωθώντας τον τραχειοσωλήνα επί του στειλεού από το 
άνοιγμα της γλωττίδας. Σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες νεότερες εκδόσεις, το GlideScope 
Ranger, ένα φορητό και συμπαγές σύστημα, και το GlideScope Cobalt με λάμες μίας χρήσης.  

 
 
-  McGrath  

Το λαρυγγοσκόπιο McGrath είναι ένα φορητό, 
ελαφρύ video λαρυγγοσκόπιο, που έχει 
σχεδιαστεί για το δύσκολο αεραγωγό 
περιορίζοντας την ασκούμενη δύναμη για 
ανάσπαση της επιγλωττίδας. Το McGrath ήταν το 
πρώτο video λαρυγγοσκόπιο με ενσωματωμένη 
πηγή ενέργειας, κάμερα και οθόνη LCD. Περιέχει 
δύο διόδους εκπομπής φωτός και μια μικρή 
έγχρωμη ψηφιακή κάμερα στο σώμα της λάμας. 
Η λάμα είναι ρυθμιζόμενου μήκους και 
καλύπτεται από ακρυλική λάμα μιας χρήσης. Η 
οθόνη είναι τοποθετημένη στο πάνω μέρος της 
λαβής και μπορεί να γέρνει και να περιστρέφεται 
για να επιτρέπει τη βέλτιστη όραση (Εικόνα 27). 
Μελέτες έδειξαν ότι το McGrath επιτυγχάνει καλά 
ποσοστά  και  καλούς  χρόνους  εισαγωγής  σε  

 

Εικόνα 26. GlideScope. EM stands for R.E.B.E.L.   
Rational Evidence Based Evaluation of Literature 
in Emergency Medicine. Video Laryngoscopy or 
Direct Laryngoscopy for Trainees.  
 http://rebelem.com      
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 27. McGrath. Reichman EF. Video-
Assisted Orotracheal Intubation Devices. In: 
Emergency Medicine Procedures,  Emergency 
Medicine Procedures, 2nd Edition, 2013. 
https://accessemergencymedicine.mhmedical.com
/content.aspx?bookid=683&sectionid=4534363  
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συνήθεις αεραγωγούς, με μικρό ποσοστό επιπλοκών. Η συσκευή έχει αποδειχθεί πολύτιμη 
σε περιπτώσεις ανεπιτυχούς λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις συστήνεται η χρήση άκαμπτου στειλεού, για την προώθηση του 
τραχειοσωλήνα. Εφόσον ο τραχειοσωλήνας δεν προωθείται, τότε ο στειλεός μπορεί να 
αφαιρεθεί και να εισαχθεί εναλλακτικά ελαστικό κηρίο Eschmann στην τραχεία, για την 
προώθηση του τραχειοσωλήνα. 
 
 
 
3. Άκαμπτα ινοσκόπια και οδηγοί με φωτεινή πηγή  
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί οι ινοπτικοί στειλεοί διασωλήνωσης, των 
οποίων η αρχή λειτουργίας oμοιάζει με αυτή του ινοπτικού βρογχοσκοπίου, με τη διαφορά ότι 
είναι άκαμπτοι και κατάλληλοι μόνο για διασωλήνωση από το στόμα, σε ασθενείς υπό γενική 
αναισθησία.  

Ο ινοπτικός φωτεινός στειλεός αποτελείται από (α)ένα κυρτό άκαμπτο, ημιάκαμπτο ή 
εύκαμπτο άξονα, που περιέχει οπτική ίνα για το φως και τη μετάδοση της εικόνας, (β)ένα 
προσοφθάλμιο φακό, και (γ)μια εγγύς υποδοχή για τον τραχειοσωλήνα, ο οποίος εισάγεται 
πάνω από τον στειλεό, με το περιφερικό άκρο του στειλεού ακριβώς κοντά στο άκρο του 
τραχειοσωλήνα. Ο όρος "φωτεινός στειλεός'' (διασωλήνωση καθοδηγούμενης με φως) 
μπορεί να περιγράψει κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί έντονο φως μέσα από το άκρο του 
τραχειοσωλήνα, ως οδηγό διευκόλυνσης της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης. Η τεχνική 
εξαρτάται από την αντίληψη του μεταδιδόμενου φωτός διαμέσου του δέρματος του τραχήλου, 
ένδειξη της θέσης του άκρου του τραχειοσωλήνα. Όταν το άκρο βρίσκεται στο λάρυγγα, το 
φως πρέπει να βρίσκεται στη μέση γραμμή, και η θέση του στον κάθετο άξονα εκφράζει τη 
θέση του σε σχέση με το χόνδρο του λάρυγγα. Καθώς το φως προχωρά περιφερικότερα, η 
εντοπισμένη λάμψη υποδεικνύει τραχειακή θέση, ενώ η διάχυτη λάμψη υποδεικνύει θέση 
στον οισοφάγο. Η καμπύλη εκμάθησης είναι μεγάλη, αλλά όσοι εφαρμόζουν συχνά την 
τεχνική αυτή, ως πρακτική ρουτίνας, έχουν υψηλά ποσοστά επιτυχίας με λίγες επιπλοκές. 
Στα αίτια αποτυχίας περιλαμβάνονται ο ανεπαρκής φωτισμός λόγω παχυσαρκίας ή 
χρώματος δέρματος, η αντίσταση στην προώθηση του τραχειοσωλήνα και καταστάσεις όπως 
βήχας, υποξαιμία και διασωλήνωση οισοφάγου. Πρόκειται για τυφλή τεχνική, όπου ο 
λάρυγγας μπορεί να τραυματισθεί. Στις αντενδείξεις περιλαμβάνονται οι όγκοι του 
αεραγωγού, η λοίμωξη, το τραύμα και τα ξένα σώματα. 

 
-  Bonfils  

Το ινοσκόπιο διασωλήνωσης Bonfil είναι ένα 
άκαμπτο οπτικό ενδοσκόπιο που έχει μακρύ, 
λεπτό και ευθύ κυλινδρικό σώμα με καμπύλη 40° 
στο απομακρυσμένο άκρο του. Οι δέσμες 
οπτικών ινών περιέχονται στο σώμα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και είναι προσαρμοσμένες σε 
ένα κινητό προσοφθάλμιο φακό τοποθετημένο 
στο εγγύς άκρο. Εναλλακτικά, μια ψηφιακή 
κάμερα μπορεί να συνδεθεί για να προβάλει την 
εικόνα σε απομακρυσμένη οθόνη ή μπορεί να 
υπάρχει ενσωματωμένη κάμερα στις νεότερες 
εκδόσεις (Εικόνα 28). Το Bonfil διαθέτει σύστημα 
κλειδώματος, για να διατηρεί τον τραχειοσωλήνα  

 

Εικόνα 28. Bonfils. In: Lee DH, Do HS. The 
effectiveness of the Bonfils intubation fibrescope 
for endotracheal intubation. Korean J Anesthesiol, 
2008;55(1):36-39. 
  
 
 
 
 



σε σημείο πέρα από το πεδίο εφαρμογής, και περιέχει κανάλι εργασίας 1,2 mm, χρήσιμο για 
ξύπνια διασωλήνωση. Ένα συνδετικό προσαρμόζεται στον προσαρμογέα του 
τραχειοσωλήνα, που επιτρέπει την εμφύσηση οξυγόνου. Η τοποθέτησή του μπορεί να γίνει 
είτε στη μέση γραμμή όσο είτε από το πλάι. Μόλις εντοπιστεί η είσοδος του λάρυγγα, ο 
χειριστής προωθεί τον τραχειακό σωλήνα διαμέσου των φωνητικών χορδών υπό άμεση 
όραση. Οι κύριες δυσκολίες χρήσης της συσκευής είναι η μείωση της ορατότητας από την 
παρουσία εκκρίσεων, και η δυσκολία προώθησης  του άκρου του στειλεού κάτω από την 
επιγλωττίδα. Η συσκευή έχει μεγάλη καμπύλη εκμάθησης. Τα Bonfils έχουν διαθέσιμα 
μεγέθη για ενήλικες και παιδιά. 
 
-  Shikani  

Το Shikani είναι ινοπτικός στειλεός με 
μοναδικά χαρακτηριστικά, καθώς συνδυάζει τα 
πλεονεκτήματα ενός οπτικού λαρυγγοσκοπίου με 
την πλαστικότητα ενός ινοπτικού 
βρογχοσκοπίου. Αποτελείται από ένα σώμα από 
ανοξείδωτο χάλυβα, που περιέχει δέσμη οπτικών 
ινών, έναν απομακρυσμένο φακό, ένα εγγύς 
συνδετικό οπτικών ινών, αρκετές ίνες φωτισμού 
και εγγύς φωτισμό (Εικόνα 29). Το εσωτερικό 
καλώδιο οπτικών ινών μπορεί να συνδεθεί, μέσω 
υποδοχέα εικόνας, σε κάμερα και οθόνη video ή 
σε προσοφθάλμιο φακό. Ο στειλεός δέχεται 
τραχειοσωλήνες μεγέθους από 3,0 mm και 
πάνω. Υπάρχει ρυθμιζόμενο στόμιο για παροχή 
οξυγόνου. Χρησιμοποιώντας το στειλεό ως 
συσκευή διασωλήνωσης, η κάτω γνάθος του 
ασθενή ανασπάται, η άκρη της γλώσσας απομα- 
κρύνεται με τα δάχτυλα με γάζα, και στειλεός μαζί με τραχειοσωλήνα προωθούνται στο 
λάρυγγα. Σε περιπτώσεις δυσκολίας, μπορεί να απαιτηθεί χρήση συμβατικού 
λαρυγγοσκοπίου για απόσυρση της βάσης της γλώσσας. Μελέτες έδειξαν ότι το Shikani έχει 
ίδια ποσοστά επιτυχίας στο δύσκολο αεραγωγό συγκριτικά με τα video λαρυγγοσκόπια, ενώ 
φαίνεται να υπερτερεί στην ταχύτητα επίτευξης διασωλήνωσης με λιγότερους τραυματισμούς 
βλεννογόνων. 
 
-  Trachlight 

Το Trachlight είναι συσκευή  με την 
περισσότερη διαθέσιμη βιβλιογραφία σε σχέση 
με παρόμοιες συσκευές. Αποτελείται από τρία 
μέρη: μία επαναχρησιμοποιούμενη λαβή, μια 
εύκαμπτη ράβδο μίας χρήσης με φωτεινό 
λαμπτήρα στο κέντρο, και αποσπώμενο 
μεταλλικό στειλεό που επιτρέπει τη διαμόρφωση 
σε σχήμα J. Μέσα στη λαβή υπάρχουν οι 
μπαταρίες για την ενεργοποίηση  της συσκευής 
και το κουμπί ελέγχου ισχύος (Εικόνα 30). 

Η ράβδος είναι εύκαμπτη, ώστε μετά την 
απόσυρσή της από το στειλεό να επιτρέπει στον 
τραχειοσωλήνα να εισέλθει στην τραχεία με  

 

Εικόνα 29. Shikani. http://www.sharn.com/difficult-
airways/p/ShikaniOpticalStylet  
  
 
 
 
 

 
Εικόνα 30. Trachlight.  Ron M. Walls, Michael F. 
Murphy.  Lighted Stylet Intubation. In:  Manual of 
Emergency Airway Management, 3rd Edition, 2012.  
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μικρές πιθανότητες τραυματισμού. Η συσκευή κυκλοφορεί με τρία μεγέθη 
επαναχρησιμοποιούμενων στειλεών, κατάλληλους για τραχειοσωλήνες 2,5-10 mm. Η ένδειξη 
φωτός αναβοσβήνει μετά από 30 sec, για να προειδοποιήσει την ανάγκη αερισμού του 
ασθενούς και την ελαχιστοποίησης παραγωγής θερμότητας προς αποφυγή θερμικού 
εγκαύματος.  

Κατά τη χρήση του ο στειλεός θα πρέπει να λιπαίνεται, όπως και το τοίχωμα του 
τραχειοσωλήνα. Το μήκος της ράβδου ρυθμίζεται ώστε το φως να τοποθετηθεί κοντά στην 
άκρη του τραχειοσωλήνα και ο στειλεός διαμορφώνεται σε σχήμα J. Η κεφαλή του ασθενούς 
θα πρέπει να τοποθετείται σε ουδέτερη θέση ή ελαφρά έκταση, ενώ απαιτείται ανύψωση της 
κάτω γνάθου. Το Trachlight εισάγεται στη μέση γραμμή και προωθείται προς το θυρεοειδή 
χόνδρο με τη φωτεινή πηγή ως οδηγό. Συνήθως δε χρειάζεται μείωση του φωτισμού 
περιβάλλοντος, για να αναγνωρίσουμε το φωτεινό σήμα, όμως μπορεί να απαιτηθεί σε 
παχύσαρκους ασθενείς. Όταν η άκρη του τραχειοσωλήνα βρίσκεται στη γλωττίδα, τότε 
παράγεται έντονο φως στο υπερκείμενο δέρμα οριοθετώντας τη φωτεινή περιοχή μέσα από 
τους μαλακούς ιστούς. Ο στειλεός αποσύρεται, ο τραχειοσωλήνας προωθείται, και η ράβδος 
αφαιρείται από το σωλήνα. Η επιβεβαίωση της θέσης του τραχειοσωλήνα γίνεται με 
καπνογραφία και ακρόαση. Το Trachlight  έχει σχετικά μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, οπότε η 
εμπειρία θα πρέπει να αποκτάται καταρχήν σε ασθενείς με εύκολο αεραγωγό πριν 
εφαρμοστεί σε δύσκολο αεραγωγό. Κύριο μειονέκτημά του είναι ότι εισάγεται τυφλά και 
μπορεί να τραυματίσει δομές.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σημεία  - Κλειδιά 
 

• Αναφορικά με τη συμβατική λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση υπό άμεση όραση θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν τα εξής:  
- κατάλληλη προετοιμασία και διαθεσιμότητα όλου του απαραίτητου εξοπλισμού   
- τοποθέτηση του ασθενή σε  θέση όσφρησης πρωινού αέρα, για εξασφάλιση βέλτιστης  
  λαρυγγοσκοπικής εικόνας  
- κατάλληλη προοξυγόνωση για εξασφάλιση απαζώτωσης, πλήρωσης των κυψελίδων με     
  100% Ο2 και παράτασης στην εμφάνιση υποξαιμίας, ιδιαίτερα σε παχύσαρκους  ασθενείς, 
   με  μειωμένη λειτουργική υπολειπόμενη χωρητικότητα FRC 
- εφαρμογή σωστής τεχνικής λαρυγγοσκόπησης υπό άμεση όραση, με προτιμότερη τη   
  χρήση κυρτής λάμας στους ενήλικες και συμπληρωματική χρήση στειλεών και κηρίων 
- εφαρμογή εξωτερικών χειρισμών του λάρυγγα για βελτίωση της λαρυγγοσκοπικής εικόνας  
- επιβεβαίωση της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα με ακρόαση, επισκόπηση του θώρακα,  
   απουσία γαστρικής διάτασης ή ήχων, και ανίχνευση φυσιολογικού τελοεκπονευστικού CO2 

• Αναφορικά με τη λαρυγγοσκόπηση και διασωλήνωση υπό έμμεση όραση, οι διαθέσιμες 
τεχνικές  είναι: 
- χρήση εναλλακτικών λαρυγγοσκοπίων για διασωλήνωση υπό άμεση όραση (Bullard,  
   WuScope) 
-  χρήση video-λαρυγγοσκοπίων ή λαρυγγοσκοπίων με οπτικές ίνες (c-MAC, Airtraq, King  
   Vision, Glidescope, McGrath) για διασωλήνωση υπό έμμεση όραση 
- χρήση άκαμπτων ινοσκοπίων και οδηγών με φωτεινή πηγή (Bonfils, Shikani, Trachlight) 

• Τα video λαρυγγοσκόπια, τα άκαμπτα ινοπτικά λαρυγγοσκόπια καθώς και οι φωτεινοί 
στειλεοί έχουν διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις χειρισμού  

• H εκπαίδευση στην κάθε συσκευή, σε εκλεκτικές καταστάσεις με εύκολο αεραγωγό,  είναι 
υποχρεωτική  πριν τη χρήση τους σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης δύσκολου αεραγωγού 

• Η κύρια ένδειξη για video λαρυγγοσκόπηση είναι η απρόβλεπτη  δύσκολη διασωλήνωση 
• Η video λαρυγγοσκόπηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξύπνια στοματοτραχειακή 

διασωλήνωση, αλλά η ξύπνια ινοπτική διασωλήνωση παραμένει το gold standard για 
ασθενείς με προβλεπόμενo δύσκολo αεραγωγό 
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Κεφάλαιο  5 
 

Ινοπτική  διασωλήνωση  τραχείας 
Γοργίας  Νικόλαος,  Ανδρεόπουλος  Κωνσταντίνος   

 

Α.  Δομή και χειρισμός του ινοσκοπίου διασωλήνωσης 

Σαν λειτουργική μονάδα το εύκαμπτο 

ινοσκόπιο διασωλήνωσης αποτελείται από 

το σώμα ελέγχου, το σκέλος προώθησης 

του τραχειοσωλήνα, το συνδετικό καλώδιο 

και τη φωτεινή πηγή (Εικόνα 1).  

Το σώμα ελέγχου, ή λαβή χρησιμεύει 

για τη συγκράτηση και την πραγμα-

τοποίηση των χειρισμών του ινοσκοπίου. 

Στην κορυφή του βρίσκεται ο 

προσοφθάλμιος φακός και κάτω από αυτόν 

ο δακτύλιος εστίασης (Εικόνα 2). Το 

«βάθος του πεδίου», δηλαδή η απόσταση 

κατά μήκος της οποίας είναι δυνατή η 

εστίαση στην παρατηρούμενη ανατομική 

δομή, είναι συνήθως ~3-50mm. Άλλο 

σημαντικό χαρακτηριστικό του σώματος 

είναι ο μοχλός γωνίωσης ή μοχλός ελέγχου 

του κινητού άκρου του σκέλους. Ο 

χειρισμός του γίνεται με τον αντίχειρα του 

ενδοσκόπου και μέσω δύο λεπτών 

συρμάτων γωνίωσης, που διατρέχουν 

ολόκληρο το μήκος του ινοσκοπίου, 

ενεργοποιείται η κάμψη του κινητού άκρου 

του σκέλους προς τα επάνω ή κάτω 

(Εικόνα 3). Επισημαίνεται ότι μετακίνηση 

του μοχλού γωνίωσης προς μία 

κατεύθυνση προκαλεί εκτροπή του κινητού 

άκρου προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Ακόμη στο σώμα υπάρχει η είσοδος για το 

συνδετικό καλώδιο της φωτεινής πηγής, η 

θηλή σύνδεσης με το σύστημα 

αναρρόφησης και η θυρίδα εισόδου στο 

κανάλι εργασίας. 

Το σκέλος προώθησης του 

τραχειοσωλήνα είναι ένα εύκαμπτο 

«κορδόνι» μήκους 50-65cm, 

προσκολλημένο στο  σώμα  και  είναι  το  

τμήμα του οργάνου που προωθείται στον αεραγωγό του ασθενή. Το σκέλος στο ινοσκόπιο 

διασωλήνωσης είναι μακρύτερο συγκριτικά με το ισοδύναμο βρογχοσκόπιο, προκειμένου 

περιφερικά της κορυφής του φορτισμένου τραχειοσωλήνα να παραμένει  τμήμα  του σκέλους 

 

Εικόνα 1. Εύκαμπτο ινοσκόπιο διασωλήνωσης. 

 

 

Εικόνα 2. Σχηματική απεικόνιση δομών σώματος ελέγχου  
εύκαμπτου ινοσκοπίου. 

 

 

 

 

Εικόνα 3.  Ενεργοποίηση του κινητού άκρου του σκέλους 
από το μοχλό γωνίωσης. Επισημαίνεται η αντίθετη 
κατεύθυνση των κινήσεων. 

 

. 

 



με μήκος επαρκές για προώθηση μέχρι τη μεσότητα της τραχείας. Επιπλέον το σκέλος του 

ινοσκοπίου διασωλήνωσης είναι περισσότερο ενισχυμένο για μεγαλύτερη αντοχή κατά την 

προώθηση του τραχειοσωλήνα. 

Στην εγκάρσια διατομή του διακρίνονται 

το δεμάτιο οπτικών ινών όρασης ή εικόνας 

ευρισκόμενο μεταξύ ενός έως τριών 

δεματίων οπτικών ινών μετάδοσης του 

φωτός και το κανάλι εργασίας (Εικόνα 4). 

Επισημαίνεται ότι το κανάλι εργασίας μπορεί 

να απουσιάζει στα μικρής διαμέτρου 

παιδιατρικά ινοσκόπια. Οι δομές αυτές 

περιβάλλονται από λεπτό εύκαμπτο 

πλαστικό κάλυμμα.  

Το τελικό τμήμα του σκέλους, μήκους 2-

4cm, είναι αρθρωτό (κινητό άκρο του 

σκέλους) και προκειμένου για τα ινοσκόπια 

διασωλήνωσης ή άριστη γωνία κάμψης του 

είναι 140ο /  140ο (επάνω / κάτω). Ο τύπος 

του αντικειμενικού φακού, που βρίσκεται 

στην κορυφή του κινητού άκρου του 

σκέλους, καθορίζει το εύρος του πεδίου, που 

συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 90ο–

110ο(κορυφή/βάση). Η συγκεκριμένη παρά-

μετρος περιορίζεται σημαντικά όταν ο 

αντικειμενικός φακός καλύπτεται από βιο-

λογικά υλικά (εκκρίσεις ή αίμα).  

Το συνδετικό καλώδιο συνδέει τη 

φωτεινή πηγή με το σώμα ελέγχου και φέρει 

δεμάτιο οπτικών ινών αγωγής του φωτός. Η 

φωτεινή πηγή αποτελεί βασικό τμήμα κάθε 

ενδοσκοπίου. Παρέχει ψυχρό λευκό φως 

από λαμπτήρες αλογόνου ή ξένου που 

έχουν διάρκεια ζωής 300-500 h. Στα φορητά  

ινοσκόπια η φωτεινή πηγή τροφοδοτείται από μπαταρία (~60-90 min συνεχούς χρήσης) και 

είναι ενσωματωμένη στο σώμα ελέγχου χωρίς να χρειάζεται συνδετικό καλώδιο (Εικόνα 5).  

Το ινοσκόπιο μπορεί να κρατιέται, από το σώμα ελέγχου, με οποιοδήποτε χέρι. Κατά τη 

συγκράτηση με το αριστερό χέρι διευκολύνεται η απαγωγή του καλωδίου της φωτεινής πηγής 

που συνδέεται στην αριστερή πλάγια επιφάνειά του σώματος ελέγχου, ενώ με το συνήθως 

κυρίαρχο δεξί χέρι  διευκολύνονται  οι χειρισμοί.  Σε  κάθε περίπτωση το άλλο χέρι του 

ενδοσκόπου συγκρατεί το άκρο του σκέλους προώθησης και συγχρόνως στηρίζεται στο 

πρόσωπο του ασθενή, για να ενισχύεται η σταθερότητα των κινήσεων. Ο χειρισμός του 

μοχλού ελέγχου σε συνδυασμό με κατάλληλη στροφή του ινοσκοπίου κατά 90ο επιτρέπει στο 

κινητό άκρο του σκέλους να κινείται πάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (Εικόνες 6α, 6β). 

Προώθηση ή απόσυρση του άκρου του σκέλους γίνεται με το χέρι που το συγκρατεί.  

 

 

 

 

Εικόνα 4. Εγκάρσια διατομή του κινητού άκρου του 
σκέλους. 

 

 

Εικόνα 5. Φορητό εύκαμπτο ινοσκόπιο 
διασωλήνωσης. Α: Φωτεινή πηγή μπαταρίας. 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τελικά ο συνδυασμός των τριών αυτών βασικών κινήσεων παρέχει τη δυνατότητα 

προώθησης του άκρου του ινοσκοπίου προς κάθε επιθυμητή κατεύθυνση στο χώρο. Είναι 

σημαντικό η στροφή του ινοσκοπίου να πραγματοποιείται με το χέρι που συγκρατεί το σώμα 

διαφορετικά, αν δηλαδή επιχειρηθεί με το χέρι που συγκρατεί το σκέλος, μπορεί να 

προκληθεί μόνιμη βλάβη των οπτικών ινών. Κατά τη διαδικασία, το σκέλος προώθησης θα 

πρέπει να διατηρείται ευθύ και τεταμένο προκειμένου ο μοχλός γωνίωσης και το κινητό άκρο 

του σκέλους να έχουν τον ίδιο προσανατολισμό και η στροφή του σώματος να μεταδίδεται εξ 

ολοκλήρου στην κορυφή του ινοσκοπίου. Εξ άλλου υπερβολική κάμψη του κινητού άκρου 

του σκέλους μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντική για τις οπτικές ίνες και να τις θραύσει. 

Αναφορικά με την ινοπτική εικόνα αυτή μπορεί να είναι ορθή ή ανεστραμμένη, εάν ο 

ενδοσκόπος βρίσκεται αντίστοιχα πίσω ή απέναντι από τον ασθενή. Η προώθηση του 

ινοσκοπίου θα πρέπει να γίνεται φροντίζοντας το σημείο κατεύθυνσής του να βρίσκεται στο 

κέντρο του οπτικού πεδίου. Η αναγνώριση των δομών ενδέχεται να είναι δύσκολη όταν το 

άκρο του ινοσκοπίου τις προσεγγίζει υπερβολικά και μόνο ένα μικρό τμήμα τους είναι ορατό. 

Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται απόσυρση του, μέχρι να αναγνωριστεί κάποιο οδηγό 

σημείο και επαναπροώθηση. Οι εικόνες που έχουμε με τον προσοφθάλμιο φακό ή στην 

οθόνη είναι μεγεθυσμένες, γι αυτό και οι απαιτούμενες κινήσεις της κορυφής του ινοσκοπίου 

είναι μικρής έκτασης. Εφ’ όσον μία κίνηση δεν παρέχει το επιθυμητό αποτέλεσμα θα πρέπει 

να δοκιμάζεται η αντίθετη, μέχρι να αποκτηθεί ικανοποιητική εμπειρία. Ακόμη η εικόνα 

ενδέχεται να γίνει ασαφής ή να χαθεί λόγω επικάλυψης της κορυφής του ινοσκοπίου από 

εκκρίσεις. Τα μέτρα επίλυσης του προβλήματος περιλαμβάνουν σκούπισμα της κορυφής στο 

φαρυγγικό τοίχωμα,  ένεση φυσιολογικού ορού ή εμφύσηση Ο2  μέσα από το κανάλι 

εργασίας, ή και απόσυρση του ινοσκοπίου από τον αεραγωγό προκειμένου να καθαριστεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εικόνα 6α. Αποτέλεσμα αντιωρολογιακής 
στροφής του σκέλους προώθησης του 
τραχειοσωλήνα με ανάσπαση του κινητού άκρου 
του σκέλους. 
 

Εικόνα 6β. Αποτέλεσμα ωρολογιακής στροφής 

του σκέλους προώθησης του τραχειοσωλήνα με 

ανάσπαση του κινητού άκρου του σκέλους. 

 



Β.  Εξοπλισμός  ινοπτικής   διασωλήνωσης 

Εκτός από το εύκαμπτο ινοσκόπιο διασωλήνωσης που αποτελεί το βασικό όργανο της 

τεχνικής, στο συγκεκριμένο εξοπλισμό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα βοηθήματα και 

εργαλεία: 

1. Αεραγωγοί διασωλήνωσης: Πρόκειται για 

ειδικούς στοματοφαρυγγικούς αεραγωγούς που 

διευκολύνουν την ινοπτική διασωλήνωση από το 

στόμα. Η χρήση τους εξασφαλίζει πρόσθια 

μετατόπιση της γλώσσας, καθοδηγεί το άκρο του 

ινοσκοπίου προς τη γλωττίδα και προστατεύει το 

ινοσκόπιο από πιθανό δάγκωμα.  Διατίθενται 

διάφοροι τύποι αεραγωγών, που δεν διαφέρουν 

σημαντικά μεταξύ τους (Εικόνα 7). Αν δεν 

υπάρχει ειδικός αεραγωγός διασωλήνωσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά το 

προστατευτικό επιστόμιο των γαστροσκοπήσεων  

(bite block). 

 

2. Μάσκες ενδοσκόπησης: Χρησιμοποιούνται για 

να πραγματοποιηθεί ινοπτική διασωλήνωση υπό 

αναισθησία, με στοματική ή ρινική προσπέλαση, 

σε ασθενείς με αυτόματη αναπνοή ή ελεγχόμενο 

αερισμό. Για το συγκεκριμένο σκοπό υπάρχουν 

διάφορες μάσκες, με πιο πρόσφατα διαθέσιμη τη 

μάσκα ενδοσκόπησης VBM (Εικόνα 8). Είναι 

απαραίτητο να προηγηθεί έλεγχος της δυνα-

τότητας διέλευσης του τραχειοσωλήνα, που πρό-

κειται να χρησιμοποιηθεί, μέσα από το διά-

φραγμα σιλικόνης της υποδοχής της μάσκας για 

το ινοσκόπιο. Κατά κανόνα όλες οι μάσκες 

εξασφαλίζουν επαρκή αερισμό αν και μπορεί να 

προκαλέσουν ανεπιθύμητη γαστρική διάταση. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν η 

λαρυγγική μάσκα διασωλήνωσης ή και άλλες 

υπεργλωττιδικές συσκευές. 

 

3. Τραχειοσωλήνες:  Κατά την ινοπτική διασωλήνωση δυσκολία προώθησης του 

τραχειοσωλήνα κατά μήκος του ινοσκοπίου  που βρίσκεται στην τραχεία, αναφέρεται σε 

αξιοσημείωτα ποσοστά ~25-55%. Έτσι προτιμώνται οι οπλισμένοι / ενισχυμένοι (armoured / 

reinforced) σωλήνες, οι οποίοι λόγω μεγαλύτερης ευκαμψίας εμφανίζουν ευκολότερη 

προώθηση. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί συμβατικός τραχειοσωλήνας η προθέρμανση 

αυξάνει την ευκαμψία και βελτιώνει τη συμπεριφορά του. Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

μην υπάρχει μεγάλη διαφορά διαστάσεων μεταξύ εσωτερικής διαμέτρου του τραχειοσωλήνα 

και εξωτερικής διαμέτρου του σκέλους ινοσκοπίου. Διαφορετικά κατά την προώθηση ο 

τραχειοσωλήνας αποκλίνει από την πορεία του ινοσκοπίου, προσκρούει σε γειτονικές δομές 

(επιγλωττίδα, αρυταινοειδείς), και αδυνατεί να εισέλθει στο λάρυγγα. Ο εύκαμπτος σωλήνας 

με ημισφαιρική λοξότμηση, που συνοδεύει τη λαρυγγική μάσκα διασωλήνωσης, εμφανίζει την  

 

Εικόνα 7. Αεραγωγοί διασωλήνωσης: 1. Guedel, 
2. Ovassapian, 3. VBM, 4. Berman 5. 
Προστατευτικό επιστόμιο γαστροσκοπήσεων. 

 

 
Εικόνα 8. Μάσκα ενδοσκόπησης VBM. 



λιγότερο προβληματική συμπεριφορά κατά την προώθηση. 

 

4. Τροχήλατο ινοπτικής διασωλήνωσης (Εικόνα 

9):  Η οργάνωσή του πρέπει να εγγυάται την 

ασφαλή και επιτυχή πραγματοποίηση της 

ινοπτικής διασωλήνωσης καθώς επίσης και την 

επαρκή προστασία του ευαίσθητου εξοπλισμού. 

Στα υλικά του πρέπει να περιλαμβάνονται 

εξοπλισμός χορήγησης Ο2, βασικός εξοπλισμός 

διαχείρισης αεραγωγού, εξοπλισμός 

αναρρόφησης, τοπικά αναισθητικά, 

αγγειοσυσπαστικά, φάρμακα αναζωογόνησης και 

εξοπλισμός διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού. 

Ακόμη, στα πλαίσια της ορθής και ασφαλούς 

ιατρικής πρακτικής είναι απαραίτητη η 

διαθεσιμότητα συσκευών για την 

παρακολούθηση και υποστήριξη των ζωτικών 

λειτουργιών, όπως  καπνογράφου ή απινιδωτή, 

και η εξασφάλιση ενδοφλέβιας πρόσβασης στον 

ασθενή.  

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η αντισηψία του 

εξοπλισμού για να αποφεύγεται η μετάδοση 

μολύνσεων. Πρόσφατα στη Μ. Βρετανία 

εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας της 

απολύμανσης του ινοσκοπίου, για την πρόληψη 

της μετάδοσης της σπογγώδους 

εγκεφαλοπάθειας.  

 

 

Γ.  Εφαρμογές του εύκαμπτου ινοσκοπίου  διασωλήνωσης  στη  διαχείριση    

     του  αεραγωγού 

 

Διασωλήνωση  της  τραχείας: 

-  Διασωλήνωση ρουτίνας ή εκπαιδευτική 

-  Αναμενόμενη δύσκολη διασωλήνωση, λόγω ιστορικού ή προγνωστικών κριτηρίων  

   δύσκολου αεραγωγού 

-  Μη αναμενόμενη δύσκολη διασωλήνωση, λόγω εσφαλμένης / αδύνατης αρχικής εκτίμησης,  

   στα πλαίσια του αλγόριθμου αντιμετώπισης δύσκολου αεραγωγού 

- Διασωλήνωση αεραγωγού με προβληματική βατότητα από προϋπάρχουσα παθολογία,  

  όπως τραύμα, προβληματική ανατομία, χωροκατακτητική εξεργασία, έγκαυμα 

-  Διασωλήνωση σε συνθήκες περιορισμένης / αδύνατης  κίνησης αυχένα ή κροταφογναθικής  

   άρθρωσης 

-  Διασωλήνωση σε συνθήκες υψηλού κινδύνου βλάβης στα δόντια 

-  Διασωλήνωση σε ξυπνητό ασθενή για αποφυγή εισρόφησης      

-  Διασωλήνωση για  αποκλεισμό  βρόγχου 

-  Παλίνδρομη ινοπτικά υποβοηθούμενη διασωλήνωση 

 

 

 

Εικόνα 9. Τροχήλατο ινοπτικής διασωλήνωσης. 



Δ. Μειονεκτήματα ινοπτικής διασωλήνωσης 

 

Πρόκειται για χρονοβόρα  τεχνική, που δυσχεραίνει όταν η όραση παρεμποδίζεται από 

αίμα ή εκκρίσεις, δεδομένου ότι η δυνατότητα αναρρόφησής τους από το κανάλι εργασίας 

είναι περιορισμένη. Την ινοπτική διασωλήνωση δυσκολεύει και η παρουσία έντονου 

οιδήματος, επειδή απαιτείται διαθέσιμος χώρος για την όραση και την οδήγηση του 

ινοσκοπίου. Επισημαίνεται ότι η προσέγγιση της πολύ παρεκτοπισμένης γλωττίδας μπορεί 

να είναι αδύνατη. Ακόμη, η τεχνική έχει μεγάλη καμπύλη εκμάθησης, και ο ινοπτικός 

εξοπλισμός είναι δαπανηρός, επιρρεπής σε βλάβες, και απαιτεί εξειδικευμένη προετοιμασία 

και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

 

 

Ε . Αντενδείξεις ινοπτικής διασωλήνωσης 

 

Απόλυτες αντενδείξεις της ινοπτικής διασωλήνωσης είναι η άρνηση του ασθενή, η 

ανεπαρκής εκπαίδευση και εμπειρία του ενδοσκόπου και ο ακατάλληλος εξοπλισμός. 

Σχετική αντένδειξη είναι η παρουσία μεγάλης ποσότητας αίματος στον αεραγωγό, ενώ τα 

κατάγματα του βασικού κρανίου προκαλούν προβληματισμό,  εφόσον πρόκειται  να επιλεγεί 

η ρινοτραχειακή οδός. Σε περίπτωση σοβαρής υπεργλωττιδικής ή εγγύς υπογλωττιδικής 

στένωσης είναι προτιμότερος ο επεμβατικός αεραγωγός, επειδή η προώθηση του 

ινοσκοπίου ενδέχεται να επιτείνει την απόφραξη. Σε ασθενή με γνωστή δυσκολία αερισμού 

με μάσκα προσώπου η καταστολή θα πρέπει να χορηγείται με φειδώ, για να μην καταργηθεί 

η αυτόματη αναπνοή. Επιπλέον αντενδείκνυται η ινοπτική διασωλήνωση σε ξυπνητό ασθενή, 

εφόσον αυτός δεν συνεργάζεται και αναφέρει ιστορικό αλλεργίας στα τοπικά αναισθητικά. 

 

 

ΣΤ. Ινοπτική διασωλήνωση σε ασθενή με συνείδηση 

 

1. Ενδείξεις : 

-  Τεχνική επιλογής σε ασθενείς με προβλεπόμενη δυσκολία αερισμού και/ή διασωλήνωσης 

λόγω ύπαρξης σχετικού ιστορικού, συγγενών ή επίκτητων κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών, 

παθολογίας, τραύματος ή εγκαύματος στον αεραγωγό, περιορισμένης κινητικότητας στην 

αυχενική μοίρα της ΣΣ ή την κροταφογναθική άρθρωση και παθολογικής παχυσαρκίας  

-   Κίνδυνος εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου 

-   Αστάθεια αυχενικής μοίρας ΣΣ 

Βασικό πλεονέκτημα της τεχνικής αποτελεί το γεγονός ότι ο ξυπνητός ασθενής διατηρεί 

τον αεραγωγό του καθαρό και ελεύθερο, επειδή καταπίνει τις εκκρίσεις του και δεν αφήνει τη 

γλώσσα του να μετατοπίζεται προς το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα. Ακόμη, μπορεί να 

τοποθετηθεί σε θέση που διευκολύνει την αναπνοή του και να εκτελεί, κατ’ εντολή, βαθιές 

αναπνευστικές κινήσεις και φώνηση, δηλαδή χειρισμούς που διευκολύνουν τον ενδοσκόπο 

να εντοπίσει την γλωττίδα. Η διατήρηση αυτόματου αερισμού και η επάρκεια οξυγόνωσης 

αυξάνουν τα περιθώρια ασφάλειας για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

 

 

 

 



2. Προετοιμασία του ασθενή :  

Αρχικά θα πρέπει να εκτιμηθεί διεξοδικά ο αεραγωγός του ασθενή, προκειμένου να 

διαπιστωθεί επακριβώς η φύση και η σοβαρότητα του προβλήματός του και να επιλεγεί η 

οδός ινοπτικής διασωλήνωσης. Την απόφαση για επιλογή ρινικής ή στοματικής 

προσπέλασης θα καθορίσει (α) η ύπαρξη φυσιολογικών παραλλαγών ή παθολογικών 

καταστάσεων, που ενδέχεται να δυσχεραίνουν τη διαδικασία, (β) η θέση της επέμβασης, και 

σε μικρότερο βαθμό (γ) η εμπειρία του ενδοσκόπου και (δ) η διαθεσιμότητα βοηθητικού 

εξοπλισμού. Γενικά, η ρινική προσπέλαση είναι ευκολότερη, επειδή η καμπύλη της πορείας 

του ινοσκοπίου από το ρινοφάρυγγα προς τη γλωττίδα είναι περισσότερο ομαλή, και το 

ενδεχόμενο απόκλισης από τη μέση γραμμή περιορίζεται. Επιπλέον εκλύονται ασθενέστερα 

φαρυγγικά αντανακλαστικά. Κύριο μειονέκτημα  της  ρινικής  προσπέλασης είναι η επίσταξη 

σε ποσοστό 8-22%.  

Για την  επιτυχή ολοκλήρωση της ξυπνητής ινοπτικής διασωλήνωσης ο ασθενής πρέπει 

να προετοιμαστεί ψυχολογικά και φαρμακολογικά.  

Στα πλαίσια της ψυχολογικής προετοιμασίας ο ασθενής ενημερώνεται για την 

αναγκαιότητα εφαρμογής της τεχνικής και την πορεία της διαδικασίας και διαβεβαιώνεται ότι, 

με την εφαρμογή τοπικής αναισθησίας στον αεραγωγό του, δεν πρόκειται να αισθανθεί 

ιδιαίτερη δυσφορία και πόνο. Οι  ενέργειες αυτές, κατά κανόνα,  ελαττώνουν το άγχος και 

βελτιώνουν τη συνεργασία του.  

Σκοπός της φαρμακολογικής προετοιμασίας είναι να εξασφαλίσει στον ασθενή αγχόλυση, 

αμνησία, ελάττωση των εκκρίσεων και καταστολή των αντανακλαστικών του αεραγωγού. 

Κατασταλτικοί παράγοντες με ευρεία χρήση είναι οι βενζοδιαζεπίνες, που επιπρόσθετα 

εξασφαλίζουν αμνησία και προστασία έναντι της τοξικότητας των τοπικών αναισθητικών στο 

ΚΝΣ, και τα οπιοειδή, που καταστέλλουν αποτελεσματικά το βήχα. Ιδιαίτερα δημοφιλής είναι 

ο συνδυασμός μιδαζολάμης, 1-3mg για τον μέσου βάρους ενήλικα, και φεντανύλης 0.5-

2μg/kg ενδοφλέβια. Το ενδεχόμενο έντονης αναπνευστικής καταστολής, λόγω απρόβλεπτης 

συνέργειας μεταξύ βενζοδιαζεπινών και οπιοειδών, επιβάλλει προσεκτική τιτλοποίηση των 

επιδράσεών τους, δεδομένου ότι η κατάργηση της αυτόματης αναπνοής είναι  ανεπιθύμητη 

σε ασθενείς με δύσκολο αεραγωγό.  

Τα αντισιελλογόνα φάρμακα έχουν διπλή χρησιμότητα επειδή η δράση τους, αφ’ ενός 

κάνει ευκολότερη τη θέαση του αεραγωγού στον ενδοσκόπο,  αφ’ ετέρου αυξάνει την 

επιτυχία του αποτελέσματος των τοπικών αναισθητικών. Συνήθως χρησιμοποιείται η 

ατροπίνη σε δόση 0,006mg/kg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά. Το γλυκοπυρολικό, σε δόση 0,2-

0,3mg ενδοφλέβια ή ενδομυϊκά, εφόσον είναι διαθέσιμο, παρέχει ανάλογο αντισιελλογόνο 

αποτέλεσμα, ενώ στερείται των επιδράσεων από το ΚΝΣ και προκαλεί μικρότερη αύξηση της 

καρδιακής συχνότητας. 

Ο έλεγχος των ζωτικών λειτουργιών θα πρέπει να προηγηθεί της φαρμακολογικής 

προετοιμασίας και να περιλαμβάνει παρακολούθηση του κορεσμού της αιμοσφαιρίνης του 

αρτηριακού αίματος, της καρδιακής συχνότητας και ρυθμού και της αρτηριακής πίεσης. Ο 

αερισμός θα πρέπει να ελέγχεται συχνά, είτε με επισκόπηση των αναπνευστικών κινήσεων 

του θώρακα, είτε ακροαστικά. Στον ασθενή χορηγείται Ο2 και τοποθετείται φλεβική οδός. 

Τέλος,  ελέγχεται συχνά το επίπεδο συνείδησης του, κυρίως με την επικοινωνία και την 

ανταπόκριση του σε εντολές.  

 

 

 

 



3. Τοπική αναισθησία του αεραγωγού : 

  Είναι ουσιώδης για την άνεση και τη συνεργασία του ασθενή, την αιμοδυναμική  σταθερότητα 

και την επιτυχή έκβαση της ινοπτικής διασωλήνωσης. Κριτήριο για την τοπογραφική εφαρμογή 

της στον ανώτερο αεραγωγό είναι η επιλογή μεταξύ ρινικής ή στοματικής προσπέλασης. Στα 

κατώτερα  επίπεδα  του αεραγωγού η αναισθησία επιτυγχάνεται  με τη συμμετοχή των 

υπεργλωττιδικών δομών, του λάρυγγα και της τραχείας. 

Την  τοπική αναισθησία της ρινικής κοιλότητας την  εξασφαλίζει η τοποθέτηση, για μερικά 

λεπτά, τολυπίου εμβαπτισμένου σε διάλυμα λιδοκαϊνης 2% ή ρινοφαρυγγικού αεραγωγού με 

επάλειψη γέλης λιδοκαϊνης 2%. Στη δεύτερη περίπτωση είναι χρήσιμο να εφαρμόζονται 

διαδοχικά αεραγωγοί με προοδευτικά μεγαλύτερο μέγεθος, μέχρι τη διάσταση που 

αντιστοιχεί στο μέγεθος του τραχειοσωλήνα που θα χρησιμοποιηθεί. Η εφαρμογή 

αγγειοσυσπαστικού παράγοντα είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να διευρυνθεί η ρινική 

κοιλότητα και να περιοριστεί ο κίνδυνος επίσταξης από τη συρρίκνωση του βλεννογόνου,. 

Συνήθως χρησιμοποιούνται η επινεφρίνη σε αραίωση 1:200.000, η φαινυλεφρίνη σε δόση 

1ml του διαλύματος 0,5% ή 1% και η ξυλομεταζολίνη 0,1%. Το ενδεχόμενο συστηματικής 

επίδρασης, από τοπική απορρόφηση, δημιουργεί επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση 

αγγειοσυσπαστικών σε ασθενείς με υπέρταση ή στεφανιαία ισχαιμία και σε εγκύους με 

επισφαλή μητροπλακούντιο κυκλοφορία.  

Η  αποτελεσματική τοπική αναισθησία της στοματικής κοιλότητας, του στοματοφάρυγγα 

και των υπεργλωττιδικών δομών  εξασφαλίζεται συνήθως με την εκτέλεση γαργάρας, με 5ml 

διαλύματος λιδοκαϊνης 2%. Περισσότερο εκτεταμένη αναισθησία, που φθάνει μέχρι και την 

τραχεία, επιτυγχάνεται με την χορήγηση της ίδιας δόσης τοπικού αναισθητικού με 

νεφελοποιητή. Εναλλακτικές τεχνικές  αναισθησίας του αεραγωγού,  κάτω από το επίπεδο 

της γλωττίδας,  είναι ο ψεκασμός με διάλυμα λιδοκαϊνης 2% μέσα από το κανάλι εργασίας 

του ινοσκοπίου («spray as you go»), η μέθοδος της εισρόφησης λιδοκαϊνης και η διαδερμική 

χορήγηση του τοπικού αναισθητικού με βελόνη μέσω της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης. Η 

τελευταία τεχνική, όπως και η εκτέλεση περιφερικών αποκλεισμών, όπως του άνω 

λαρυγγικού νεύρου, δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλής εξαιτίας του κινδύνου, αν και όχι συχνού, 

εμφάνισης επιπλοκών υπό μορφή υποδορίου εμφυσήματος, αιματώματος ή συστηματικής 

τοξικότητας από ανεπιθύμητη ενδοαγγειακή ένεση τοπικού αναισθητικού. Σύμφωνα με 

κλινικές παρατηρήσεις, οι υπερτασικές απαντήσεις κατά την ινοπτική διασωλήνωση με 

διατήρηση της συνείδησης του ασθενή είναι σημαντικά περιορισμένες, όταν υπάρχει 

ικανοποιητική τοπική αναισθησία του αεραγωγού. 

Αν και η μέγιστη προτεινόμενη δόση λιδοκαϊνης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3-4mg/kg, 

έχει περιγραφεί  χορήγηση  δόσης  μέχρι και 11mg/kg,   χωρίς να καταγραφούν επίπεδα 

πλάσματος  υψηλότερα των συνιστώμενων για τον έλεγχο των κοιλιακών αρρυθμιών. Ο 

πιθανός λόγος είναι ότι μεγάλο μέρος της λιδοκαΐνης  αραιώνεται με το σάλιο και καταπίνεται. 

Σε περίπτωση σύντομης αποσωλήνωσης μετά την ξυπνητή ινοπτική διασωλήνωση, συχνό 

ενδεχόμενο είναι η παραμονή υπολειμματικής τοπικής αναισθησίας του αεραγωγού και η 

παρουσία  ανεπαρκών  προστατευτικών  αντανακλαστικών.            

 

 

 

 

 

 

 



4. Προετοιμασία του εξοπλισμού :  

Βασικός στόχος της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της λειτουργίας του ινοσκοπίου, 

προκειμένου να αποφευχθούν ασαφείς και συγκεχυμένες εικόνες, που δυσκολεύουν την 

αναγνώριση των ανατομικών δομών του αεραγωγού. Ακόμη είναι σημαντικό να 

ακολουθούνται ορισμένες οδηγίες που έχουν σχέση με την επιλογή μεγέθους και την 

προπαρασκευή του τραχειοσωλήνα.  

Η ύπαρξη σημαντικού χάσματος μεταξύ εξωτερικής διαμέτρου του ινοσκοπίου και 

εσωτερικής διαμέτρου του τραχειοσωλήνα αποτελεί τον κύριο λόγο δυσκολίας στην 

προώθηση του τελευταίου στην τραχεία. Ιδανικά, η εσωτερική διάμετρος του τραχειοσωλήνα 

θα πρέπει να είναι 1.5-3mm μεγαλύτερη. Προκειμένου ο τραχειοσωλήνας να ολισθαίνει με 

ευκολία κατά μήκος του ινοσκοπίου, θα πρέπει να εφαρμόζεται καλή  εσωτερική λίπανσή του 

με υδατοδιαλυτή γέλη. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ενισχυμένος τραχειοσωλήνας, θα πρέπει πριν 

τη  λίπανση να γίνει  θέρμανσή του σε υδατόλουτρο, ώσυε να γίνει περισσότερο  πιο 

μαλακός και εύκαμπτος. Τελικά ο τραχειοσωλήνας στερεώνεται στη βάση του σκέλους του 

ινοσκοπίου πριν την εισαγωγή του τελευταίου στον αεραγωγό.  

Πριν την έναρξη της διαδικασίας επιβάλλεται να γίνει  στο ινοσκόπιο  έλεγχος εστίασης του 

προσοφθάλμιου φακού, προκειμένου να είναι ευκρινείς οι παρεχόμενες εικόνες. Για να 

αποτραπεί ενδεχόμενο θάμπωμα του αντικειμενικού φακού από συμπύκνωση υδρατμών 

προτείνεται, πριν την εισαγωγή του στον αεραγωγό, να εμβαπτιστεί στιγμιαία η  κορυφή του 

ινοσκοπίου σε ζεστό φυσιολογικό ορό ή να επικαλυφθεί με διάλυμα σιλικόνης 

(αντιθαμβωτικό). Μετά την εισαγωγή  του ινοσκοπίου  στον αεραγωγό το θάμπωμα μπορεί 

να εξαλειφθεί, εάν το άκρο του ινοσκοπίου διατηρηθεί σε επαφή με το βλεννογόνο για 

~20sec. Επίσης,  θολερότητα της εικόνας μπορεί να προκύψει από το  σχηματισμό  υμενίου 

επί του αντικειμενικού φακού, από τα υλικά καθαρισμού. Στην περίπτωση αυτή αρκεί ο 

καθαρισμός του φακού με αλκοολούχο διάλυμα πριν την έναρξη της ενδοσκόπησης.  

Ήδη αναφέρθηκε ότι είναι απαραίτητο το σκέλος προώθησης του τραχειοσωλήνα να 

διατηρείται ευθύ και τεταμένο στη διάρκεια της διαδικασίας, για να διευκολύνονται οι χειρισμοί 

και να ελέγχεται καλύτερα το κινητό άκρο του. Ακόμη, η προώθησή του θα πρέπει να 

επιχειρείται μόνο όταν είναι ορατή η πορεία του αεραγωγού. 

 

 

5. Ρινική  ινοπτική διασωλήνωση : 

Συνήθως πραγματοποιείται με τον ασθενή τοποθετημένο ύπτια, με το κεφάλι σε θέση 

όσφρησης πρωϊνού αέρα,  εφόσον δεν υπάρχει αντένδειξη, ενώ ο ενδοσκόπος βρίσκεται 

πίσω του. Η συγκεκριμένη θέση είναι πλεονεκτική για τον ενδοσκόπο, επειδή  προσφέρει μία 

συνολική εικόνα του ασθενή και του αναισθησιολογικού εξοπλισμού, ενώ οι ανατομικές δομές 

έχουν τον ίδιο χωροταξικό προσανατολισμό όπως και στη διασωλήνωση με άμεση 

λαρυγγοσκόπηση. Επιλέγεται η ευρύτερη από τις δύο ρινικές θαλάμες, είτε συγκρίνοντας τη 

βατότητά τους κατά τη βαθιά εισπνοή, είτε με ινοπτικό έλεγχο. Ο τραχειοσωλήνας μπορεί είτε 

να φορτωθεί στο ινοσκόπιο είτε να τοποθετηθεί από την αρχή στη ρινική θαλάμη. Με τη 

δεύτερη μέθοδο η προώθηση του ινοσκοπίου μέσα από το σωλήνα πρέπει να γίνεται υπό 

ινοπτικό έλεγχο. Διαφορετικά, είναι πιθανή η ανεπιθύμητη δίοδός του μέσα από την πλευρική 

οπή του σωλήνα (Murphy eye). Ας σημειωθεί ότι υπερβολική προώθηση του τραχειοσωλήνα 

στον υποφάρυγγα δυσκολεύει τη θέαση του λάρυγγα, λόγω περιορισμού της κινητικότητας 

και απόκλισης του ινοσκοπίου από τη μέση γραμμή.  

 

 



Το ινοσκόπιο προωθείται στη ρινική θαλάμη 

παράλληλα προς το έδαφός της και μέσω της 

ρινικής χοάνης εισέρχεται στο στοματοφάρυγγα. 

Από τη θέση αυτή, αν το άκρο του ινοσκοπίου 

δεν αποκλίνει από τη μέση γραμμή, είναι ορατό 

το πρώτο οδηγό σημείο, η επιγλωττίδα/είσοδος 

του λάρυγγα (Εικόνα 10). Διαφορετικά 

πραγματοποιούνται μικρές κινήσεις κάμψης του 

άκρου του ινοσκοπίου, σε συνδυασμό με 

στροφή, αποφεύγοντας την επαφή του με τα 

τοιχώματα ή με θέσεις παρουσίας εκκρίσεων ή 

αίματος. Αν πάλι δεν διακρίνονται οι λαρυγγικές 

δομές, τότε ζητείται από τον ασθενή να 

εισπνεύσει βαθιά ή να προφέρει το φωνήεν «α», 

προκειμένου η κίνηση του λάρυγγα να 

αποκαλύψει τη θέση του. 

Ακολουθεί ήπια προώθηση του ινοσκοπίου 

προς την είσοδο του λάρυγγα, και διατήρησή  του  

στο κέντρο του οπτικού πεδίου. Περίπου 2cm πριν την είσοδο του λάρυγγα εφαρμόζεται 

ψεκασμός με λιδοκαϊνη μέσα από το κανάλι εργασίας. Ο ασθενής έχει ενημερωθεί εκ των 

προτέρων για την πρόκληση βήχα από τον ψεκασμό, οπότε μόλις ηρεμίσει (σε 1-2min) 

συνεχίζεται η προώθηση συγχρονισμένα με την εισπνοή, και μέχρι τον υπογλωττιδικό χώρο. 

Στο επίπεδο αυτό αναγνωρίζεται το δεύτερο οδηγό σημείο, τα χόνδρινα ημικρίκια της 

τραχείας (Εικόνα 11Α). Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να χρειαστεί επαναληπτικός 

ψεκασμός λιδοκαΐνης, και μετά την υποχώρηση του  συνεχίζεται η προώθηση του ινοσκοπίου 

μέχρι το μέσο της τραχείας και πριν την τρόπιδα, που αποτελεί το τρίτο οδηγό σημείο (Εικόνα 

11Β).   

 Στη συνέχεια, ο τραχειοσωλήνας προωθείται 

με ήπιες κινήσεις χωρίς να ασκείται πίεση, ενώ το 

πέρασμά του από την γλωττίδα διευκολύνεται αν 

ο ασθενής εισπνεύσει βαθιά. Όπως αναφέρθηκε, 

σε μεγάλα ποσοστά παρατηρείται  αντίσταση 

προώθησης του τραχειοσωλήνα κατά μήκος του 

ινοσκοπίου, ενώ  αυτό βρίσκεται ήδη στην 

τραχεία, που οφείλεται σε πρόσκρουση της 

κορυφής του τραχειοσωλήνα σε προέχουσες 

δομές της εισόδου του λάρυγγα, με συχνότερη 

θέση τον δεξιό αρυταινοειδή χόνδρο (Εικόνα 12). 

Ο χειρισμός εκλογής για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος είναι η  απόσυρση του 

τραχειοσωλήνα κατά 2-3 cm, προκειμένου να 

αποδεσμευθεί η κορυφή του από τη θέση 

πρόσκρουσης, να στραφεί αντι-ωρολογιακά (-90ο 

ή -180ο) ή ωρολογιακά (+90ο) και να 

επαναπροωθηθεί ενώ ο ασθενής εισπνέει βαθιά.  

Εναλλακτικά μπορούν να βοηθήσουν η εφαρμογή  πίεσης στον κρικοειδή/θυρεοειδή χόνδρο, η 

κάμψη του αυχένα ή ακόμη και η χρήση συμβατικού λαρυγγοσκοπίου.  

 

 

Εικόνα 10. Πρώτο οδηγό σημείο. Α: 
Επιγλωττίδα Β: Είσοδος του  λάρυγγα. 

 

Εικόνα 11. A: Δεύτερο οδηγό σημείο - τραχεία.  
Β : Τρίτο οδηγό σημείο - τρόπιδα. 

 

 

Εικόνα 12. Συγκράτηση κορυφής 
τραχειοσωλήνα στον δεξιό αρυταινοειδή 
χόνδρο. Video: Awake Fibreoptic 
Intubation(NASAL) 
https://www.youtube.com/watch?v=80Mbkdcpr
6c 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80Mbkdcpr6c
https://www.youtube.com/watch?v=80Mbkdcpr6c


Επιπλέον, είναι σημαντικό να διατηρείται η 

τρόπιδα στο οπτικό πεδίο σ’ όλη τη διάρκεια της 

προώθησης του τραχειοσωλήνα, για να γίνει 

άμεσα αντιληπτή ενδεχόμενη ανεπιθύμητη 

είσοδος του στον οισοφάγο, που θα παρασύρει 

και το ινοσκόπιο, (Εικόνα 13). Όταν ολοκληρωθεί 

η προώθηση επαληθεύεται η σωστή θέση του 

σωλήνα, ελέγχεται το βάθος του, στερεώνεται με 

προσοχή, αφαιρείται το ινοσκόπιο και είναι πλέον 

ασφαλής η χορήγηση γενικής αναισθησίας.  

 

 

6. Στοματική ινοπτική διασωλήνωση : 

  Η τεχνική είναι δυσκολότερη συγκριτικά με τη 

ρινική προσπέλαση, επειδή η προσέγγιση της 

γλωττίδας από τη στοματική κοιλότητα απαιτεί 

μεγαλύτερη κάμψη του ινοσκοπίου. Η δυσκολία 

μεγαλώνει όταν ο χώρος μεταξύ επιγλωττίδας και 

οπισθίου φαρυγγικού τοιχώματος είναι 

περιορισμένος, η γλώσσα είναι ευμεγέθης, ή 

υπάρχει αδυναμία έκτασης της κεφαλής, καθώς  

σε αυτές τις συνθήκες η διαδρομή της κορυφής 

του ινοσκοπίου τερματίζει χαμηλότερα της 

εισόδου του λάρυγγα. 

Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση  αεραγωγών διασωλήνωσης, που πέρα από την 

ομαλοποίηση της πορείας του ινοσκοπίου προσφέρουν προστασία από ενδεχόμενο δάγκωμα 

της συσκευής  από τον ασθενή. Ο ενδοσκόπος, που συνήθως βρίσκεται πίσω από τον ασθενή, 

προωθεί το φορτωμένο με τον τραχειοσωλήνα ινοσκόπιο στο στοματοφάρυγγα, μέσω του 

αεραγωγού διασωλήνωσης. 

Συνήθως η επιγλωττίδα είναι ορατή μόλις το ινοσκόπιο περάσει την κορυφή του 

αεραγωγού. Η θέαση της γλωττίδας μπορεί να διευκολυνθεί, αν ένας βοηθός ανασπά την 

κάτω γνάθο, έλκει τη γλώσσα έξω από το στόμα του ασθενή, ή χρησιμοποιεί συμβατικό 

λαρυγγοσκόπιο. Μετά την αναγνώριση της γλωττίδας η προώθηση του ινοσκοπίου γίνεται 

όπως και στη ρινική προσπέλαση. Παρότι ορισμένοι αεραγωγοί διασωλήνωσης επιτρέπουν 

το πέρασμα του τραχειοσωλήνα, είναι προτιμότερο να αφαιρούνται πριν την προώθησή του, 

γιατί ενδέχεται να παγιδεύσουν τον αεροθάλαμο. 

Προκειμένου να απλοποιηθεί η εκμάθηση της ινοπτικής διασωλήνωσης και να διαδοθεί η 

εφαρμογή της μεθόδου, πρόσφατα έχει εισαχθεί η τεχνική «κάτω-επάνω-κάτω» (down-up-

down technique), που στοχεύει στην επιτυχή προώθηση του ινοσκοπίου στην τραχεία. Η 

τεχνική περιλαμβάνει μία αλληλουχία τριών βημάτων που περιγράφουν την πορεία του 

ινοσκοπίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την ινοπτική διασωλήνωση  ασθενή  σε ύπτια 

θέση, ανεξάρτητα από την οδό προσπέλασης, το όργανο πρέπει να ακολουθήσει τρεις 

διαφορετικούς άξονες και να παρακάμψει δύο γωνίες. Έτσι, κατά το 1ο  βήμα το ινοσκόπιο 

κατευθύνεται κάτω, προς το οπίσθιο τοίχωμα του στοματοφάρυγγα κατά τη στοματική 

προσπέλαση, ή του ρινοφάρυγγα κατά τη ρινική προσπέλαση (Εικόνα 14). Κατά το 2ο βήμα  

η κορυφή του ινοσκοπίου, που έχει  ήδη προσεγγίσει το οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα, 

κατευθύνεται προς τα επάνω, παρακάμπτοντας την πρώτη γωνία και  προσφέροντας μία 

κεφαλο-ουραία εικόνα του φάρυγγα και του ανώτερου τμήματος της επιγλωττίδας. Το 

 

Εικόνα 13. Σχηματική απεικόνιση 
διασωλήνωσης οισοφάγου ενώ το ινοσκόπιο 
βρίσκεται στην τραχεία. Α: ο τραχειοσωλήνας 
προωθείται στον οισοφάγο και Β: αποσύρει 
το ινοσκόπιο από την τραχεία δια της 
μεσοαρυταινοειδούς εντομής. 
 



ινοσκόπιο προωθείται μέχρι το άκρο του να προσεγγίσει την κορυφή της γλωττίδας. Από τη 

θέση αυτή εκτελείται το 3ο  βήμα, κατά το οποίο το ινοσκόπιο κατευθύνεται και πάλι προς τα 

κάτω προκειμένου να παρακαμφθεί και η δεύτερη γωνία. Η προώθηση συνεχίζεται, μέσω της 

γλωττίδας, ώσπου το άκρο του ινοσκοπίου να εισέλθει στην τραχεία και να είναι ορατή η 

τρόπιδα. Απαραίτητη προϋπόθεση  για την εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι  να προωθείται 

το ινοσκόπιο στο κέντρο του αυλού του λάρυγγα και της τραχείας και να αποφεύγεται η 

επαφή της κορυφής του με τους χόνδρους του λάρυγγα και το βλεννογόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ. Ινοπτική διασωλήνωση σε ασθενή υπό  αναισθησία 

 

Πραγματοποιείται με την προϋπόθεση ότι υπάρχει η δυνατότητα επαρκούς αερισμού και 

οξυγόνωσης του ασθενή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η στοματική ή η ρινική προσπέλαση και 

επιλέγεται κυρίως για την αντιμετώπιση μη συνεργάσιμων ενηλίκων ή παιδιατρικών 

ασθενών. Επί αποτυχίας, η  ασφαλέστερη λύση  είναι η αφύπνιση και η διασωλήνωση του 

ασθενή με διατήρηση της συνείδησής του.  

Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απειλείται η οξυγόνωση του ασθενή, παρά την 

εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αερισμού και διασωλήνωσης, θα πρέπει να εφαρμοστεί 

άμεσα ο αλγόριθμος του δύσκολου αεραγωγού. Αναφορικά  με την αναπνευστική λειτουργία 

του, ο ασθενής μπορεί να έχει είτε  αυτόματη αναπνοή, είτε  ελεγχόμενο αερισμό, ή να 

βρίσκεται σε άπνοια.    

 

1. Ασθενής με διατήρηση αυτόματης αναπνοής 

 Παρότι τα πτητικά αναισθητικά είναι ιδιαίτερα δημοφιλή για την εξασφάλιση αναισθησίας με 

αυτόματη αναπνοή, είναι δυνατό να αντικατασταθούν από ενδοφλέβιους παράγοντες, για να 

περιοριστεί η ρύπανση του χώρου, εφ’ όσον διαπιστωθεί  ότι ο ελεγχόμενος αερισμός με 

μάσκα  είναι εφικτός . Ενδοφλέβιος παράγοντας εκλογής είναι η προποφόλη, που μπορεί να 

χορηγηθεί   τιτλοποιημένα σε συνεχή ενδοφλέβια  έγχυση. Σημαντικό βοήθημα της τεχνικής 

είναι η μάσκα ενδοσκόπησης,  η οποία συγκρατείται από το βοηθό και επιτρέπει τον 

αυτόματο ή ελεγχόμενο αερισμό του ασθενή κατά τη διασωλήνωση. Το ινοσκόπιο, στο οποίο 

είναι φορτωμένος ο τραχειοσωλήνας, προωθείται στον αεραγωγό μέσα από την ειδική 

υποδοχή της μάσκας. Η διαδικασία της διασωλήνωσης είναι παρόμοια εκείνης που 

περιγράφηκε για τον ασθενή με συνείδηση. Βασική διαφορά κατά την αναισθησία αποτελεί η 

απόφραξη του υποφάρυγγα, λόγω ελαττωμένου τόνου των διαστολέων μυών του. Η 

 

Εικόνα 14. Τεχνική "κάτω - επάνω - 
κάτω". Α: Το ινοσκόπιο προωθείται 
προς τα κάτω μέχρι το οπίσθιο 
φαρυγγικό τοίχωμα. Β: Το άκρο του 
ινοσκοπίου ανασπάται και 
κατευθύνεται προς τα άνω μέχρι την 
κορυφή της γλωττίδας. Γ: Το άκρο 
του ινοσκοπίου κατασπάται και 
προωθείται προς τα κάτω στην 
τραχεία. 
Video: Awake Fiberoptic Intubation 
(ORAL) 
https://www.youtube.com/watch?v=
_RrMRLuSzxM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_RrMRLuSzxM
https://www.youtube.com/watch?v=_RrMRLuSzxM


εφαρμογή από τον βοηθό  ανάσπασης της κάτω γνάθου του ασθενή απελευθερώνει τον 

αεραγωγό και διευκολύνει τη θέαση και την προώθηση του ινοσκοπίου, ανεξάρτητα από τη 

χρησιμοποιούμενη οδό προσπέλασης. Η χορήγηση μυοχαλαρωτικού πριν τη διασωλήνωση 

απαιτεί προσοχή, εμπειρία, αλλά και επαρκή  προοξυγόνωση με Ο2 100%.  

Ο όρος «ινοπτική διασωλήνωση περιορισμένης δεξιότητας» (low skill fibreoptic 

intubation) χρησιμοποιείται από το 2001, και αναφέρεται σε τεχνικές ινοπτικής 

διασωλήνωσης που χαρακτηρίζονται από ευκολία εκμάθησης, επειδή απαιτούν ελάχιστες 

δεξιότητες και για το λόγο αυτό μπορούν να πραγματοποιηθούν άρτια από κάθε 

αναισθησιολόγο. Για την εφαρμογή τους απαιτείται  η τοποθέτηση  μίας  συσκευής 

αεραγωγού (“dedicated airway”), που εξασφαλίζει τη βατότητα της αεροφόρου οδού, και  

είναι συμβατή με διατήρηση αυτόματης αναπνοής ή με ελεγχόμενο αερισμό του ασθενή,  και 

θα πρέπει να τοποθετηθεί ενώ εξελίσσονται ή λίγο πριν αρχίσουν άλλες σοβαρές 

παρεμβάσεις στον αεραγωγό. Παρόλο που ο αρχικός στόχος των τεχνικών ήταν να 

αποτελέσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο ινοπτικής διασωλήνωσης για τον μη αναμενόμενο 

δύσκολο αεραγωγό,  σήμερα  έχουν καθιερωθεί ως πρακτικές που καθιστούν την ινοπτική 

διασωλήνωση προσιτή σε κάθε αναισθησιολόγο, εξαιτίας  της  ασφάλειας που παρέχουν.  

Η κλασική τεχνική ινοπτικής διασωλήνωσης 

περιορισμένης δεξιότητας χρησιμοποιεί την 

λαρυγγική μάσκα διασωλήνωσης, παρόλο  που 

και  οι υπόλοιποι τύποι λαρυγγικής  μάσκας 

(Classic LMA, LMA ProSeal) θεωρούνται εξίσου 

κατάλληλοι και αποτελεσματικοί. Η λαρυγγική 

μάσκα διασωλήνωσης  Fastrach, εκτός του ότι 

επιτρέπει τον αερισμό και την οξυγόνωση του 

ασθενή στη διάρκεια της διαδικασίας, παρέχει και 

έναν ευρύ  αυλό  για την προώθηση του 

ινοσκοπίου στο λάρυγγα Επειδή το φορτωμένο 

με τον τραχειοσωλήνα ινοσκόπιο οδηγείται 

ομοαξονικά μέσα από τη μάσκα, πρέπει να 

επιλέγεται το κατάλληλο μέγεθος σωλήνα, 

προκειμένου ο τελευταίος να προωθείται 

απρόσκοπτα μέσα από τον αυλό της συσκευής 

(Εικόνα 15).  Σημαντικό σημείο είναι, να γίνεται 

αρχικά  ανάσπαση του επιγλωττιδικού 

ανυψωτήρα της Fastrach με το προέχον άκρο 

του τραχειοσωλήνα,  και ακολούθως να 

προωθείται το ινοσκόπιο στο λάρυγγα. Μετά τη 

διασωλήνωση,  και για την αποφυγή 

ατυχηματικής αποσωλήνωσης κατά την 

αφαίρεση της Fastrach, επιλέγεται η χρήση 

εύκαμπτου σταθεροποιητή / στειλεού αφαίρεσης 

(Stabilizer της Fastrach). Εναλλακτικά, για την 

αποφυγή ατυχηματικής  αποσωλήνωσης 

εφαρμόζεται τροποποιημένη τεχνική με χρήση 

κοίλου καθετήρα αλλαγής τραχειοσωλήνα / 

ινοπτικής διασωλήνωσης (Aintree Intubation 

Catheter).  

 

Εικόνα 15. Ινοπτική διασωλήνωση 
περιορισμένης δεξιότητας μέσω λαρυγγικής 
μάσκας. Video: Intubation through an LMA 
https://www.youtube.com/watch?v=Apt7jInQ2I 

https://www.youtube.com/watch?v=Apt7jInQ2I


Η τεχνική  περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:  

αρχικά τοποθετείται η Fastrach  και ελέγχεται η 

επάρκεια αερισμού του ασθενή (Εικόνα 16). Μέσω 

της Fastrach οδηγείται το εύκαμπτο ινοσκόπιο 

φορτωμένο με τον καθετήρα ινοπτικής 

διασωλήνωσης Aintree. Ο καθετήρας εισάγεται 

στην τραχεία, και ακολούθως  αφαιρείται το  

ινοσκόπιο και η Fastrach.  Ακολουθεί η  

διασωλήνωση, με προώθηση του τραχειοσωλήνα 

πάνω από τον καθετήρα Aintree. Πρέπει να 

επιλέγεται  τραχειοσωλήνας μεγέθους 

τουλάχιστον 7.0mm, επειδή η εξωτερική διάμετρος 

του Aintree είναι 6.5mm. Ο κοίλος καθετήρας 

ινοπτικής διασωλήνωσης Aintree, με εσωτερική 

διάμετρο 4.8mm και μήκος 56cm, μπορεί να 

φορτωθεί σε εύκαμπτο ινοσκόπιο διασωλήνωσης 

~ 4.0mm, αφήνοντας ελεύθερο το κινητό άκρο του 

σκέλους του ενδοσκοπίου. Διαθέτει επαρκή 

σταθερότητα, ώστε να μην διπλώνει κατά την 

αφαίρεση του ινοσκοπίου και της Fastrach, ούτε 

να κάμπτεται και να δυσχεραίνει την προώθηση 

του τραχειοσωλήνα πάνω του. Ακόμη ο Aintree 

διατίθεται με αφαιρούμενα συνδετικά, που 

επιτρέπουν την προσαρμογή του σε συσκευή 

αερισμού αν η διαδικασία παρατείνεται. Για την 

τεχνική υπάρχουν αναφορές επιτυχούς 

διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού, μεμονωμένα ή 

σε λίγες  σειρές περιστατικών. 

Παραλλαγή της τελευταίας τεχνικής είναι η εφαρμογή με χρήση ελαστικού  κηρίου (bougie). 

Σύμφωνα με ατή την τεχνική,  το ινοσκόπιο εισάγεται στον σωλήνα της Fastrach, που έχει 

ήδη τοποθετηθεί στον ασθενή, και παρέχει εικόνα της εισόδου του λάρυγγα. Το κηρίο 

προωθείται στον αυλό της Fastrach, κατά μήκος και παράλληλα με το ινοσκόπιο, και υπό 

ινοπτικό έλεγχο εισέρχεται στο λάρυγγα. Η  περαιτέρω προώθησή του εντός της τραχείας 

ενδέχεται να απαιτήσει στροφή 180ο, αν  συνατήσει αντίσταση στο πρόσθιο τραχειακό 

τοίχωμα. Ακολουθεί αφαίρεση του ινοσκοπίου και της Fastrach και διασωλήνωση, με 

προώθηση του τραχειοσωλήνα πάνω στο κηρίο. Επειδή έχει αναφερθεί δυσχέρεια χειρισμού 

του κηρίου ταυτόχρονα με ινοσκόπιο διαμέτρου 4.0 mm, μέσα από τον αυλό της κλασσικής 

λαρυγγικής μάσκας, προτείνεται η χρήση ινοσκοπίου μικρότερου μεγέθους. 

 

 

2. Ασθενής με ελεγχόμενο αερισμό  

Σε αυτό το σενάριο η ινοπτική διασωλήνωση γίνεται με τη μάσκα ενδοσκόπησης, ή με 

κάποιο τύπο λαρυγγικής μάσκας, ή με άλλη υπεργλωττιδική συσκευή. Συνήθως επιλέγεται 

για λόγους εκπαίδευσης και εξάσκησης, σε περιπτώσεις που δεν αναμένεται δύσκολος 

αεραγωγός. Ουσιαστικά ισχύουν όσα αναφέρθηκαν για τον ασθενή υπό αναισθησία με 

αυτόματη αναπνοή.   

 

 

 

Εικόνα 16. Τροποποιημένη τεχνική ινοπτικής 
διασωλήνωσης μέσω λαρυγγικής μάσκας, με 
χρήση καθετήρα ινοπτικής διασωλήνωσης. Video: 
Low skill fibreoptic intubation using the Aintree 
Catheter. 
https://www.youtube.com/watch?v=jap3cXZmj0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jap3cXZmj0


3. Ασθενής σε άπνοια 

 Στο συγκεκριμένο σενάριο τα χρονικά περιθώρια για την ινοπτική διασω-λήνωση είναι 

ιδιαίτερα περιορισμένα. Για το λόγο αυτό πρέπει να εφαρμόζεται από έμπειρο ενδοσκόπο, 

που μπορεί να ολοκληρώσει την τεχνική σε σύντομο χρονικό διάστημα,  ενώ απαιτεί επαρκή  

προοξυγόνωση.  

Η τεχνική διακόπτεται αν ο ασθενής αποκορεστεί (SpO2 < 90%). Απαραίτητη είναι η 

παρουσία έμπειρου βοηθού για την εκτέλεση χειρισμών που απελευθερώνουν τον φαρυγγικό 

αεραγωγό, όπως ανάσπαση της κάτω γνάθου, έλξη της γλώσσας έξω από το στόμα, 

ανύψωση του λάρυγγα ή η χρήση συμβατικού λαρυγγοσκοπίου. Επιπλέον, ο βοηθός 

ενημερώνει τον ενδοσκόπο για  τις ενδείξεις των monitors. 

Κατά τη στοματική προσπέλαση η χρήση αεραγωγού διασωλήνωσης αποτελεί σημαντικό 

βοήθημα, ενώ κατά τη διαρρινική προσπέλαση αναγκαία κρίνεται η τοπική εφαρμογή 

αγγειοσυσπαστικού στο ρινικό βλεννογόνο. Η εμφύσηση Ο2 από το κανάλι εργασίας του 

ινοσκοπίου  απαιτεί  προσοχή,  επειδή έχει σχετιστεί  με την ανάπτυξη βαροτραύματος και με 

γαστρική  διάταση.  

Η ινοπτική  διασωλήνωση μπορεί να είναι κατάλληλη επιλογή σε ασθενή που παρουσιάζει 

δυσκολία κατά τη συμβατική διασωλήνωση, μετά την εισαγωγή γενικής αναισθησίας, με την 

προϋπόθεση ότι ο έλεγχος του αεραγωγού είναι εφικτός και δεν έχουν προηγηθεί πολλές 

απόπειρες διασωλήνωσης, που συνήθως συνοδεύονται από αιμορραγία και άφθονες 

εκκρίσεις στον αεραγωγό.  

 

 

4 . Επιβεβαίωση της θέσης του τραχειοσωλήνα 

Γίνεται αμέσως μετά την προώθηση του τραχειοσωλήνα και πριν την αφαίρεση του 

ινοσκοπίου, με ινοπτική αναγνώριση των χαρακτηριστικών δομών του ανώτερου αεραγωγού, 

όπως τα χόνδρινα ημικρίκια της τραχείας ή  η τρόπιδα. Η είσοδος του τραχειοσωλήνα στο 

λάρυγγα μπορεί να διαπιστωθεί και εξωαυλικά, αν η κορυφή του ινοσκοπίου προωθηθεί στον 

υποφάρυγγα. Εναλλακτικά,  η επιτυχής διασωλήνωση επαληθεύεται με  ανίχνευση 

τελοεκπνευστικού CO2  στον  καπνογράφο,  και με την  αίσθηση εξόδου αέρα από το έξω 

άκρο του σωλήνα, όταν ο ασθενής αναπνέει αυτόματα. Άλλοι τρόποι επιβεβαίωσης της 

σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα είναι η παρατήρηση των κινήσεων του θώρακα και η 

ακρόαση των αναπνευστικών ήχων μετά τη σύνδεση στο αναπνευστικό κύκλωμα, καθώς και 

η προσθιοπίσθια ακτινογραφία θώρακα επί κλίνης. Ακόμη με το ινοσκόπιο μπορεί να 

καθοριστεί με ακρίβεια η απόσταση της κορυφής του τραχειοσωλήνα από την τρόπιδα.   

  

 

5 . Αιτίες αποτυχίας της ινοπτικής διασωλήνωσης 

Αποτυχία της ινοπτικής διασωλήνωσης μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε από τα 

τρία βήματα της τεχνικής, δηλαδή είτε κατά την ενδοσκοπική αναγνώριση του αεραγωγού, 

είτε κατά την  προώθηση του ινοσκοπίου στην τραχεία είτε κατά τη  διασωλήνωση.  

Η  συχνότερη αιτία αποτυχίας αφορά στην ανεπαρκή εκπαίδευση και εμπειρία του 

ενδοσκόπου, που θα έχει ως επακόλουθο την ελλιπή προετοιμασία εξοπλισμού, κυρίως την 

ανεπαρκή  λίπανση,  τη  βιαστική προώθηση του ινοσκοπίου, τη  μη διαπίστωση 

ατυχηματικής μετατόπισης του σωλήνα στον οισοφάγο, την  απόσυρση του ινοσκοπίου μαζί 

με τον τραχειοσωλήνα, την έλλειψη αυτοπεποίθησης του ενδοσκόπου σε επείγουσες 

συνθήκες και τη  μη εξασφάλιση έμπειρου βοηθητικού προσωπικού.  

Άλλες αιτίες είναι η υπερβολική παρουσία εκκρίσεων και αίματος και η εκσεσημασμένη 

παθολογική ανατομία του αεραγωγού. Σε ασθενή με συνείδηση η ελλιπής ψυχολογική και 



φαρμακολογική προετοιμασία καθώς και η ανεπαρκής τοπική αναισθησία του αεραγωγού, 

μπορούν να οδηγήσουν σε αποτυχία της ινοπτικής διασωλήνωσης. Άλλο πρόβλημα είναι η 

αδυναμία προώθησης του τραχειοσωλήνα πάνω από το ινοσκόπιο, πθανόν  λόγω 

ανεπαρκούς λίπανσης ή εγκολεασμού του καλύμματος του οργάνου. Στην περίπτωση αυτή 

ινοσκόπιο και τραχειοσωλήνας αποχωρίζονται αφού προηγούμενα αποσυρθούν από τον 

αεραγωγό. Η έκπτυξη του αεροθαλάμου του τραχειοσωλήνα στο ρινοφάρυγγα με σκοπό τον 

περιορισμό ρινορραγίας, κατά τη ρινική ινοπτική διασωλήνωση σε ασθενή με συνείδηση, 

προκαλεί επαναλαμβανόμενο αντανακλαστικό κατάποσης που συνήθως δεν αντιμετωπίζεται 

και μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία πραγματοποίησης της ινοπτικής διασωλήνωσης.  

Αιτία αποτυχίας της τεχνικής αποτελεί και ο βήχας, που ανάλογα με την έντασή του 

προκαλεί προσωρινή ή μόνιμη απώλεια της εικόνας του αεραγωγού. Αντιμετωπίζεται με 

συμπληρωματικό ψεκασμό της εισόδου του λάρυγγα με λιδοκαϊνη, ή με ενδοφλέβια 

χορήγηση του τοπικού αναισθητικού. Τα οπιοειδή βραχείας διάρκειας δράσης είναι επίσης 

αποτελεσματικά για την καταστολή του αντανακλαστικού του βήχα,  αν και ενδέχεται να 

προκαλέσουν καταστολή του αυτόματου αερισμού. 

  

 

6.  Επιπλοκές της ινοπτικής διασωλήνωσης 

Σοβαρές επιπλοκές όπως γαστρική υπερδιάταση και ρήξη ή ανάπτυξη βαροτραύματος 

από  εμφύσηση Ο2 από το κανάλι εργασίας, είναι σπάνιες. Η τελευταία ευνοείται, εάν η 

εμφύσηση Ο2  δεν διακκοπέί αμέσως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διασωλήνωσης και 

υπάρχει στενή εφαρμογή ινοσκοπίου και τραχειοσωλήνα. Στην πλειοψηφία τους τα 

προβλήματα είναι μικρής σοβαρότητας και σχετίζονται με την ανάπτυξη επίσταξης, με 

τραυματισμούς των ούλων, του βλεννογόνου ή των χόνδρων του λάρυγγα, ιδίως όταν 

γίνονται επανειλημμένες  έντονες προσπάθειες.  

Η εμφάνιση βήχα, λαρυγγόσπασμου ή βρογχόσπασμου είναι συχνή επί ανεπαρκούς 

τοπικής αναισθησίας του αεραγωγού. Για τον ίδιο λόγο μπορεί να εμφανιστούν αυτόνομες 

αντιδράσεις, όπως  υπέρταση, ταχυκαρδία, βραδυκαρδία ή αρρυθμία. Άλλη επιπλοκή της 

τοπικής αναισθησίας, ανεξάρτητα της  εφαρμοζόμενης τεχνική, είναι η εμφάνιση σημείων 

συστηματικής τοξικότητας, ενώ  κατά τη διαδερμική ενδοτραχειακή αναισθησία μπορεί να 

προκύψει αιμάτωμα ή υποδόριο εμφύσημα. Στα πλαίσια της φαρμακολογικής προετοιμασίας 

του ασθενή η καταστολή μπορεί να επιπλακεί με απόφραξη του αεραγωγού, υποξυγοναιμία 

και υπερκαπνία. Ακόμη μπορεί να αναπτυχθεί συστηματική τοξικότητα από αντισιελλογόνα 

και τοπικά αγγειοσυσπαστικά. Έχουν καταγραφεί περιπτώσεις λοίμωξης του κατώτερου 

αναπνευστικού λόγω εξάπλωσης ενδογενών μικροοργανισμών από υψηλότερη θέση, ή 

μεταφοράς τους με τον εξοπλισμό. Η ανάκληση δυσάρεστης εμπειρίας αποτελεί ενδεχόμενο 

της ινοπτικής διασωλήνωσης σε ασθενή με συνείδηση, ακόμη και αν προηγηθεί άρτια 

προετοιμασία. Επιπλοκή που σχετίζεται με τον εξοπλισμό είναι η ανεπιθύμητη είσοδος 

εξαρτημάτων στον ανώτερο αεραγωγό, που συχνότερα αφορά τη μεμβράνη της υποδοχής 

της μάσκας ενδοσκόπησης και η βλάβη του ινοσκοπίου από δάγκωμα. 

 

 

 

 

 

 



7 . Ινοπτική διασωλήνωση και δύσκολος αεραγωγός 

Η περίπτωση του ασθενή με γνωστό ή προβλεπόμενο δύσκολο αεραγωγό αποτελεί κύρια 

ένδειξη εφαρμογής ινοπτικής διασωλήνωσης με διατήρηση της συνείδησης.  

Στον ασθενή με μη αναμενόμενο δύσκολο αεραγωγό, που μετά την εισαγωγή στην 

αναισθησία η διασωλήνωση αποτυγχάνει αλλά ο αερισμός είναι ικανοποιητικός, η ASA 

προτείνει την ινοπτική διασωλήνωση σαν εναλλακτική μέθοδο στον αλγόριθμο δύσκολου 

αεραγωγού. Για το ίδιο σενάριο η ινοπτική διασωλήνωση περιλαμβάνεται  και στον 

αλγόριθμο δύσκολου αεραγωγού της DAS, αν και θέτει σαν προϋπόθεση την 

πραγματοποίησή της με τη χρήση κλασσικής LMA ή λαρυγγικής μάσκας διασωλήνωσης.  

Η εφαρμογή ινοπτικής διασωλήνωσης για τη διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού, με τις 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπαγορεύεται από τις δυνατότητές της. Δεδομένου ότι η 

εγγενής ασφάλεια μίας  τεχνικής διασωλήνωσης εξαρτάται από τη δυνατότητα αερισμού του 

ασθενή κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησής της, η ινοπτική διασωλήνωση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική επιλογή, μετά ανεπιτυχή διασωλήνωση σε 

αναισθητοποιημένο ασθενή, μόνο αν εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του με άλλο τρόπο.  

Ακόμη είναι ουσιαστικό στα πλαίσια εφαρμογής ενός αλγορίθμου, να μην υπάρχει 

απόκλιση μεταξύ των οδηγιών και της τρέχουσας κλινικής πρακτικής. Έτσι αν ο 

αναισθησιολόγος δεν διαθέτει υψηλού βαθμού εξοικείωση  με την ινοπτική διασωλήνωση, 

είναι ασφαλέστερο να τη χρησιμοποιεί ως τεχνική περιορισμένης δεξιότητας, με συσκευή 

αεραγωγού.  

 

 

8. Προϋποθέσεις επιτυχίας της ινοπτικής διασωλήνωσης 

Πρόκειται για ένα σύνολο δώδεκα σημείων, και η συμμόρφωση προς αυτά  

διευκολύνεται αν ταξινομηθούν σε τέσσερεις ομάδες.  

 

Προϋποθέσεις συναφείς με τα χαρακτηριστικά της τεχνικής 

1. Επιλογή περιστατικών βάσει των ενδείξεων/αντενδείξεων της τεχνικής. 

2. Επάρκεια χρόνου, επειδή η εφαρμογή μπορεί να είναι χρονοβόρα ακόμη κι όταν 

εκτελείται από έμπειρο ενδοσκόπο. 

3. Διαθεσιμότητα χώρου στο φαρυγγικό αεραγωγό για την οδήγηση του ινοσκοπίου και 

την αναγνώριση των ανατομικών δομών. Το πρόβλημα έλλειψης χώρου είναι έντονο σε 

συνθήκες αναισθησίας και αντιμετωπίζεται με διάφορους χειρισμούς (ανάσπαση κάτω  

γνάθου, πρόσθια έλξη γλώσσας, ανύψωση λάρυγγα, χρήση συμβατικού 

λαρυγγοσκοπίου ). 

4. Ελαχιστοποίηση της παρουσίας εκκρίσεων και αίματος στον ανώτερο αεραγωγό. Ο 

πρώτος στόχος επιτυγχάνεται με τη χρήση αντισιελλογόνων, ενώ για το δεύτερο 

εφαρμόζεται αγγειοσυσπαστικός παράγοντας στο ρινικό βλεννογόνο και γίνονται ήπιοι 

χειρισμοί.  

5. Επιλογή ρινικής προσπέλασης αν δεν υπάρχει αντένδειξη. Το ενδεχόμενο 

δυσκολίας/αδυναμίας να προωθηθεί ο τραχειοσωλήνας στη ρινική θαλάμη, ενώ το 

ινοσκόπιο βρίσκεται ήδη στην τραχεία, ελαχιστοποιείται με την πρακτική διαδοχικής 

εισαγωγής ρινοφαρυγγικών αεραγωγών προοδευτικά αυξανόμενου μεγέθους στη ρινική 

κοιλότητα.  

 

 

 

 



Προϋποθέσεις  που αφορούν στο εύκαμπτο ινοσκόπιο και στο συνοδό εξοπλισμό 

6. Αποστείρωση του ινοσκοπίου και προετοιμασία επαναλειτουργίας του με ιδιαίτερη 

προσοχή στον έλεγχο της εστίασης του οργάνου και στην αποφυγή θαμπώματος του 

αντικειμενικού φακού από υδρατμούς (εφαρμογή αντιθαμβωτικού ή θέρμανση). 

7. Χρήση ενός αγωγού για την προώθηση του ινοσκοπίου. Το συγκεκριμένο ρόλο 

εξυπηρετούν οι διαθέσιμοι αεραγωγοί διασωλήνωσης που, λειτουργώντας σαν άκαμπτο 

περίβλημα του σκέλους του ινοσκοπίου, αποτρέπουν την αναδίπλωση του και το 

κατευθύνουν στην τρόπιδα.   

8. Επιλογή τραχειοσωλήνα με διάμετρο όχι πολύ μεγαλύτερη από το ινοσκόπιο 

(εσωτερική διάμετρος 6.5-7.0 mm είναι συνήθως κατάλληλη), ενισχυμένου ή 

συμβατικού, οπότε συνιστάται προθέρμανσή του και με επαρκή εσωτερική λίπανση.   

 

Προϋποθέσεις σχετιζόμενες  με τον ασθενή 

9. Χορήγηση εμπλουτισμένου μίγματος Ο2 στον ασθενή ανάλογα με την γενική 

κατάσταση και το βαθμό καταστολής του. 

10. Τιτλοποίηση της καταστολής που θα παρέχει άνεση στον ασθενή στη διάρκεια της 

διαδικασίας, χωρίς να είναι επισφαλής για τη βατότητα του αεραγωγού ή τη διατήρηση 

της αυτόματης αναπνοής του. 

οτελεσματική τοπική αναισθησία του αεραγωγού για την εξάλειψη του πόνου, του βήχα 

και των φαρυγγικών αντανακλαστικών. Είναι απαραίτητη η αναμονή τουλάχιστον 5-10 

min μετά την εφαρμογή του τοπικού αναισθητικού για να εγκατασταθεί η αναισθησία. 

 

Προϋποθέσεις που έχουν σχέση με τον ενδοσκόπο.  

11. Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης / συνεχούς εξάσκησης του ενδοσκόπου 

εξασφαλίζουν την επιτυχία της τεχνικής και την επάρκεια εμπειρίας και αυτοπεποίθησης 

που απαιτεί η εφαρμογή της στο δύσκολο αεραγωγό. Η εξασφάλιση έμπειρου βοηθού 

και η διαθεσιμότητα έμπειρου συναδέλφου δεν υποδηλώνουν ανασφάλεια του 

ενδοσκόπου αλλά επίγνωση της πολυπλοκότητας της ινοπτικής διασωλήνωσης και των 

προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν κατά την εφαρμογή της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σημεία - Κλειδιά 

 

 Η ινοπτική διασωλήνωση αποτελεί κυριολεκτικά  μία ευέλικτη τεχνική διαχείρισης του 

δύσκολου αεραγωγού.  

 Συγκριτικά με άλλες μεθόδους εξασφάλισης του αεραγωγού απαιτεί μεγαλύτερο βαθμό 

δεξιοτήτων, και αξιοσημείωτη εκπαίδευση και εξάσκηση.  

 Συνήθως επιλέγεται για τον αναμενόμενο δύσκολο αεραγωγό, αλλά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις μη προβλεπόμενης  δυσκολίας στη διαχείρισή του 

 Προϋπόθεση για την εφαρμογή της τεχνικής σε ασθενείς που έχει καταργηθεί η αναπνοή 

τους είναι η εξασφάλιση επαρκούς αερισμού και οξυγόνωσής του και ο περιορισμός του 

αριθμού προσπαθειών και χειρισμών στον αεραγωγό, που συνήθως συνοδεύονται  από 

αιμορραγία και  οίδημα.  

 Απαραίτητη  θεωρείται η άρτια κατοχή της τεχνικής, τόσο  από αναισθησιολόγους όσο 

και από άλλες ειδικότητες που  εμπλέκονται στην εντατική θεραπεία  

 Σημαντικό κρίνεται  να διαδοθεί  η τεχνική  ευρύτερα στον ελληνικό χώρο. 
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Κεφάλαιο  6 
 

Προετοιμασία ασθενούς για διασωλήνωση 
Κωνσταντίνος  Καρακούλας  

 
 
Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται ευρέως για τον έλεγχο 

του αεραγωγού, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε γενική αναισθησία.  Πριν την εισαγωγή 
στην κλινική πράξη της κλασικής λαρυγγικής μάσκας LMA και γενικότερα των 
υπεργλωττιδικών συσκευών ΥΣΑ,  η ενδοτραχειακή διασωλήνωση όπως επίσης και τα 
περιστατικά δύσκολου αεραγωγού  ήταν συχνότερα. Η συνεχής εξέλιξη του σχεδιασμού και 
των δυνατοτήτων των υπεργλωττιδικών συσκευών έχει οδηγήσει σήμερα στην αποφυγή της 
ενδοτραχειακής διασωλήνωσης στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Οι κύριες ενδείξεις διασωλήνωσης της τραχείας είναι: 
• η υποστήριξη  του αερισμού  και  της οξυγόνωσης 
• η  προστασία  του  αεραγωγού 
• η οριστική εξασφάλιση  του  αεραγωγού 
• η χορήγηση  αναισθησίας και η διενέργεια  χειρουργικής  επέμβασης 
• η δυνατότητα  φροντίδας του αεραγωγού. 

 
Η υποστήριξη του αερισμού και της οξυγόνωσης διαμέσου του τραχειοσωλήνα μπορεί να 

επιτευχθεί με ποικιλία τεχνικών μηχανικού αερισμού των πνευμόνων, με στόχο την ελάττωση 
του έργου αναπνοής, τη βελτίωση της οξυγόνωσης, την αύξηση της λειτουργικής 
υπολειπόμενης χωρητικότητας FRC και τη βελτίωση της πνευμονικής ευενδοτότητας.  

Οι κύριες ενδείξεις διασωλήνωσης για διενέργεια χειρουργικής επέμβασης ή για 
καταστάσεις που σχετίζονται με τον ασθενή κατά την αναισθησία είναι: 
α) χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι, το πρόσωπο, το λαιμό, τον ώμο ή το θώρακα 
β) ασθενείς με σοβαρό  κίνδυνο αναγωγής και εισρόφησης 
γ) υποχρεωτική  χορήγηση  μυοχαλαρωτικών 
δ) μεγάλη διάρκεια  χειρουργικής επέμβασης 
ε) επεμβάσεις  άνω κοιλίας  ή μεγάλες ενδοκοιλιακές επεμβάσεις 
στ) όταν η αναισθησία με τοποθέτηση  υπεργλωττιδικής  συσκευής  δεν είναι δυνατή  
ζ) η θέση του ασθενή στο χειρουργικό τραπέζι, κυρίως διαφορετική  της ύπτιας (π.χ. πρηνής) 
η) όταν δεν υπάρχει  επαρκής πρόσβαση στον αεραγωγό 
θ) σε παθολογικά  παχύσαρκους ασθενείς. 

Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι η τοποθέτηση ενός ενδοτραχειακού σωλήνα στην 
τραχεία. Η οδός εισαγωγής του ενδοτραχειακού σωλήνα μπορεί να είναι:  
 δια μέσου της στοματικής κοιλότητας (η συχνότερη) 

(video: https://youtu.be/2WHN42WzGJg ).  
 δια μέσου της ρινικής κοιλότητας 

(video: https://youtu.be/Gg9g3KIBR6s ).  
 διατραχειακά (δημιουργία νέας ή χρήση υπάρχουσας τραχειοστομίας) 
 ενδοβρογχικά (απομόνωση πνεύμονα, κατανομή του αερισμού κ.ά.) 

 
Ως γενική αναισθησία αδρά μπορεί να οριστεί η κατάσταση κατά την οποία  προκαλείται 

φαρμακευτικά απώλεια συνείδησης. Επιπρόσθετα,  και ανάλογα με τις απαιτήσεις του 
εκάστοτε ασθενή, προκαλείται  φαρμακευτικά  αναλγησία και ακινησία, και διατηρείται 
σταθερή η ομοιόσταση του οργανισμού. Όλες οι παραπάνω επιδράσεις είναι αναστρέψιμες. 

https://youtu.be/2WHN42WzGJg
https://youtu.be/Gg9g3KIBR6s


Η γενική αναισθησία μπορεί χωριστεί σε τρεις κύριες περιόδους: (α) την εισαγωγή, (β) τη 
διατήρηση και (γ) την αφύπνιση – έξοδο  από την αναισθησία.  

Η εισαγωγή στη γενική αναισθησία έχει ως κύριους στόχους την ταχύτερη και ομαλότερη  
απώλεια της συνείδησης, με τις μικρότερες δυνατές διαταραχές της ομοιόστασης του 
οργανισμού, την εξασφάλιση του αεραγωγού και την εφαρμογή μηχανικού αερισμού των 
πνευμόνων. 

Για την επίτευξη της γενικής αναισθησίας χρησιμοποιούνται φάρμακα, που ανάλογα με 
την οδό χορήγησής τους διακρίνονται σε εισπνεόμενα και ενδοφλέβια αναισθητικά φάρμακα. 
Για την πρόκληση επιπλέον αναλγησίας ή και ακινησίας, και ανάλογα  με την τεχνική 
εξασφάλισης του αεραγωγού που θα επιλεγεί (διασωλήνωση τραχείας, τοποθέτηση 
λαρυγγικής μάσκας κ.ά) χρησιμοποιούνται, εκτός των αναισθητικών, συνήθως και 
ενδοφλέβια αναλγητικά ή/και μυοχαλαρωτικά (νευρομυϊκοί αποκλειστές) (Πίνακας 1).  
 
Πίνακας 1.  Συνήθη φάρμακα της γενικής αναισθησίας  

Υπναγωγά Αναλγητικά Μυοχαλαρωτικά Άλλα  φάρμακα 
Ενδοφλέβια Συνθετικά οπιοειδή  Αντίδοτα 
Μιδαζολάμη 
Θειοπεντάλη 
Ετομιδάτη 
Προποφόλη 

Φεντανύλη  
Ρεμιφεντανύλη 

Cis-ατρακούριο 
Ροκουρόνιο 
Σουκκινυλοχολίνη 

Φλουμαζενίλη 
Ναλοξόνη 

Εισπνεόμενα   Ατροπίνη 
Σεβοφλουράνιο 
Δεσφλουράνιο  

  Λιδοκαΐνη 

 
 
-  Τεχνικές εισαγωγής στη γενική αναισθησία 
 

Η εξασφάλιση του αεραγωγού, ανάλογα  αν υπάρχει πρόβλεψη ή / και ιστορικό δύσκολου 
αεραγωγού,  μπορεί να γίνει με ποικίλες τεχνικές. Επιθυμητό όμως είναι να τηρούνται 
κάποιες βασικές αρχές και να εξετάζονται τα πλεονεκτήματα των διαφόρων επιλογών 
διαχείρισης του αεραγωγού, όπως: 
α) η χορήγηση 100% οξυγόνου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
β) η διατήρηση του αυτόματου αερισμού σε σχέση με την κατάργησή του 
γ) η χρήση του video-λαρυγγοσκοπίου από την αρχή 
δ) η χρήση λιγότερο επεμβατικών τεχνικών από την αρχή 
ε) η διασωλήνωση με ξύπνιο τον ασθενή, σε σχέση με την εισαγωγή στη γενική αναισθησία 
 

Οι κύριες τεχνικές αναισθησίας  για διασωλήνωση της τραχείας είναι:  
 η εισαγωγή στη γενική αναισθησία με κατάργηση της αναπνοής, με ή χωρίς χορήγηση 

μυοχάλασης 
 η εισαγωγή στη γενική αναισθησία με διατήρηση της αυτόματης αναπνοής  
 η διασωλήνωση με ξύπνιο ασθενή 
 η εφαρμογή επεμβατικής τεχνικής (χειρουργική τραχειοστομία, διαδερμική τραχειοστομία, 

κρικοθυρεοειδοστομία)  
 

-  Τεχνικές καταστολής  
 

Πριν την εφαρμογή καταστολής για διασωλήνωση της τραχείας, και εφόσον αυτό είναι 
εφικτό, θα πρέπει να προηγείται χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή για  αρκετό χρόνο με 
ειδική τεχνική,  ώστε:  
(α) να επιτευχτεί κορεσμός του αρτηριακού αίματος SaO2 100%, και  



(β) να γεμίσουν οι εφεδρείες των πνευμόνων (υπολειπόμενη λειτουργική χωρητικότητα FRC) 
με οξυγόνο.  

Αυτή η «προοξυγόνωση» του ασθενούς μπορεί να γίνει είτε με τη χρήση απλής μάσκας με 
ασκό επανεισπνοής ή ρινικών καθετήρων Ο2 με υψηλές ροές, είτε με αεροστεγή εφαρμογή 
προσωπίδας αερισμού με περιεκτικότητα Ο2 100% ή ακόμα και με εφαρμογή συνεχούς 
θετικής πίεσης των αεραγωγών (CPAP) με περιεκτικότητα Ο2 100%. Ένας τρόπος ελέγχου 
της επάρκειας προοξυγόνωσης είναι η επίτευξη τελο-εκπνευστικού οξυγόνο ΕΤΟ2 80% 
(αναλυτής αερίων στο αναπνευστικό κύκλωμα) (video: https://youtu.be/Pq1bfRgXJgI).  

Στις περιπτώσεις που επιλεγεί εισαγωγή στη γενική αναισθησία με κατάργηση της 
αναπνοής, μπορούμε να διακρίνουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις για την επίτευξη 
διασωλήνωσης της τραχείας:  
1. κανονική/ήπια εισαγωγή στην αναισθησία, ώστε η διασωλήνωση της τραχείας να γίνει σε 
δύο ή περισσότερα λεπτά μετά την κατάργηση της αναπνοής και την εφαρμογή αερισμού με 
θετικές πιέσεις ή όχι μέσω προσωπίδας 
2. ταχεία εισαγωγή στην αναισθησία, ώστε η διασωλήνωση να γίνει σε λιγότερο από 1 λεπτό 
μετά την κατάργηση της αναπνοής, και χωρίς την εφαρμογή αερισμού με θετικές πιέσεις. 

Στην πρώτη περίπτωση  της ήπιας εισαγωγής χορηγείται συνήθως ενδοφλέβιο 
αναισθητικό φάρμακο, με ή χωρίς μη αποπολωτικό μυοχαλαρωτικό, που διευκολύνει τη 
λαρυγγοσκόπηση. 

Η δεύτερη περίπτωση της ταχεία εισαγωγή στη γενική αναισθησία (Rapid Sequence 
Induction RSI) έχει ως στόχο την ελάττωση του χρόνου διασωλήνωσης, άρα του χρόνου 
που οι αεραγωγοί του ασθενούς δεν προφυλάσσονται από εισρόφηση. Στην ταχεία εισαγωγή 
στην αναισθησία RSI χορηγείται ενδοφλέβιο αναισθητικό (π.χ. προποφόλη) και μεγάλη δόση 
μυοχαλαρωτικού (π.χ. ροκουρόνιο). Η χρησιμότητα της πίεσης επί του κρικοειδή χόνδρου 
αμφισβητείται, παρόλο που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως (video: 
https://youtu.be/kTd7km_jnKw ). Η επιτυχία της τεχνικής να εκπληρώσει το σκοπό της 
έγκειται στο συνδυασμό της σωστής προετοιμασίας και του σχεδιασμού της τεχνικής, της 
επιλογής των κατάλληλων φαρμάκων και του προσωπικού. 

Στις περιπτώσεις που επιλεγεί διασωλήνωση της τραχείας με διατήρηση του αυτόματου 
αερισμού, αυτή είναι καλύτερο να πραγματοποιηθεί με τον ασθενή ξύπνιο. Στις περιπτώσεις 
αυτές επιλέγονται τεχνικές καταστολής των αντανακλαστικών των αεραγωγών. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται ενδοφλέβια οπιοειδή προσεκτικά τιτλοποιούμενα, σε συνδυασμό με τοπική 
αναισθησία. Η επιλογή της τεχνικής εισαγωγής του τραχειοσωλήνα με το εύκαμπτο ινοπτικό 
βρογχοσκόπιο είναι η περισσότερο διαδεδομένη, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το 
video – λαρυγγοσκόπιο. (video: https://www.youtube.com/watch?v=0wSMHG_z7uc  
https://www.youtube.com/watch?v=iz6vhqQ9BVE )  

Σε περίπτωση αδυναμίας διασωλήνωσης με τις προαναφερόμενες τεχνικές 
χρησιμοποιούνται επεμβατικές τεχνικές με τον ασθενή ξύπνιο (χειρουργικός ή διαδερμικός 
αεραγωγός, παλίνδρομη διασωλήνωση) (βίντεο: https://youtu.be/Qc0tNXF8tU8), (βίντεο: 
https://youtu.be/zLhdZqy8wDY) . Όταν δεν είναι δυνατό ο ασθενής να είναι ξύπνιος και 
συνεργάσιμος (μικρή ηλικία, διαταραχές συνείδησης, ψυχιατρικές εκδηλώσεις) εφαρμόζονται 
τεχνικές καταστολής με διατήρηση του αυτόματου αερισμού. Οι τεχνικές αυτές μπορούν να 
πραγματοποιηθούν είτε με εισπνεόμενους είτε με ενδοφλέβιους παράγοντες. 

Το εισπνεόμενο αναισθητικό που χρησιμοποιείται σήμερα για την εισαγωγή στην 
αναισθησία και τη διασωλήνωση της τραχείας με αυτόματο αερισμό είναι το σεβοφλουράνιο 
(Sevorane). Η χρήση του στους ενήλικες επιτρέπει τον αυτόματο αερισμό του ασθενή και το 
ελεγχόμενο βάθος αναισθησίας. Όταν χορηγείται με μάσκα σε πυκνότητα 8% προκαλεί την 
απώλεια της συνείδησης σε 1 λεπτό περίπου. Για να είναι δυνατή η άμεση χορήγηση 
πυκνότητας σεβοφλουρανίου 8%, θα πρέπει το αναπνευστικό κύκλωμα να είναι εκ των 

https://youtu.be/Pq1bfRgXJgI
https://youtu.be/kTd7km_jnKw
https://www.youtube.com/watch?v=0wSMHG_z7uc
https://www.youtube.com/watch?v=iz6vhqQ9BVE
https://youtu.be/Qc0tNXF8tU8
https://youtu.be/zLhdZqy8wDY


προτέρων γεμάτο  με πυκνότητα 8%, ο ασκός άδειος, η βαλβίδα εκτόνωσης του κυκλώματος 
ανοικτή, ο εξατμιστήρας του σεβοφλουρανίου ρυθμισμένος στο 8% και η ροή των φρέσκων 
αερίων στο μέγιστο (συνήθως στα 15-18 L/min). Αν χρησιμοποιηθούν επιπρόσθετα οπιοειδή, 
συνήθως προκαλούν ανεπιθύμητη άπνοια, ενώ οι βενζοδιαζεπίνες επιταχύνουν τη 
διαδικασία διασωλήνωσης. Με τη χορήγηση σεβοφλουρανίου ως μοναδικό παράγοντα, 
επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες διασωλήνωσης μέσα σε 9 – 10 λεπτά (video:  
https://youtu.be/gsKAwtTuLaE) .  

Μια τεχνική καταστολής για διασωλήνωση της τραχείας με διατήρηση του αυτόματου 
αερισμού είναι και η χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων κατάλληλα τιτλοποιημένων. Για το 
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υπνωτικά φάρμακα, όπως η προποφόλη ή η μιδαζολάμη, σε 
συνδυασμό με οπιοειδή ταχείας δράσης, όπως η ρεμιφεντανύλη. Η τεχνική συνήθως 
συνδυάζεται με τοπική αναισθησία των ανώτερων αεραγωγών. Η επίτευξη κατάλληλων 
συνθηκών διασωλήνωσης γίνεται  πολύ ταχύτερα από την τεχνική με σεβοφλουράνιο.  
 
-  Τεχνικές τοπικής αναισθησίας  
 

Ανάλογα με την οδό ενδοτραχειακής διασωλήνωσης επιλέγεται και η κατάλληλη τοπική 
αναισθητική τεχνική. Για τη στοματοτραχειακή διασωλήνωση θα πρέπει να 
αναισθητοποιηθούν η γλώσσα και ο στοματοφάρυγγας, ενώ για τη ρινοτραχειακή 
διασωλήνωση η σύστοιχη ρινική κοιλότητα, ο ρινοφάρυγγας και ο στοματοφάρυγγας. Kαι στις 
δύο περιπτώσεις θα πρέπει να αναισθητοποιηθούν oι υπεργλωττιδικές και υπογλωττιδικές 
δομές . 

Η χορήγηση λιδοκαΐνης με νεφελοποίηση είναι 
τεχνική που μπορεί να προκαλέσει τοπική 
αναισθησία σε όλο τον ανώτερο αεραγωγό. 
Συνήθως χορηγούνται 4–6 ml διαλύματος 
λιδοκαΐνης 4% (Εικόνα 1). 

Επίσης, ο ανώτερος αεραγωγός μπορεί να 
αναισθητοποιηθεί με διάφορα σπρέι και αλοιφές 
τοπικών αναισθητικών. Για καλύτερη 
αποτελεσματικότητα θα πρέπει να εφαρμόζονται σε 
στεγνές επιφάνειες των ενδοθηλίων. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται τα διαλύματα  λιδοκαΐνης 2-10%. 
Για την αποφυγή της τοξικότητας από λιδοκαΐνη δεν 
θα πρέπει να υπερβαίνουμε τη δοσολογία των 4 – 6 
mg/kg Β.Σ.(Εικόνα 2). Η εφαρμογή του τοπικού 
αναισθητικού στις αντίστοιχες επιφάνειες μπορεί να 
γίνει με διάφορες μεθόδους, όπως γαργάρες 
λιδοκαΐνης ή χορήγηση διαμέσου του ενδοσκοπίου 
κατά την προώθησή του. 

Ο έσω κλάδος του άνω λαρυγγικού νεύρου 
νευρώνει  αισθητικά την επιγλωττίδα και τον 
λάρυγγα πάνω από τις φωνητικές χορδές. Ο 
αποκλεισμός του μπορεί να γίνει με τη χορήγηση 
τοπικού αναισθητικού διαλύματος λιδοκαΐνης 1% 2 – 
4ml με λεπτή βελόνη αμφοτερόπλευρα στον 
θυρεοϋοειδή σύνδεσμο (Εικόνα 3). (video: 
https://youtu.be/8bRlUy7k0LM) . Η αναισθησία  της 
τραχείας μπορεί να γίνει είτε με νεφελοποίηση 

 
Εικόνα 1. Χορήγηση λιδοκαΐνης με 
νεφελοποίηση. 
https://www.nysora.com/regional-and-topical-
anesthesia-for-awake-endotracheal-intubation  

 Εικόνα 2. Χορήγηση spray  λιδοκαΐνης για 
τοπική αναισθησία. 
https://www.nysora.com/regional-topical-
anesthesia-for-endotracheal-intubation    

https://youtu.be/gsKAwtTuLaE
https://youtu.be/8bRlUy7k0LM
https://www.nysora.com/regional-and-topical-anesthesia-for-awake-endotracheal-intubation
https://www.nysora.com/regional-and-topical-anesthesia-for-awake-endotracheal-intubation
https://www.nysora.com/regional-topical-anesthesia-for-endotracheal-intubation
https://www.nysora.com/regional-topical-anesthesia-for-endotracheal-intubation


λιδοκαΐνης, είτε με χορήγηση δια μέσου του 
εύκαμπτου ινοπτικού ενδοσκοπίου είτε διατραχειακά 
(video: https://youtu.be/QybItyvcWOU) .  
 
 
-  Προετοιμασία ασθενούς για διασωλήνωση  
   εκτός της χειρουργικής αίθουσας 
 

Η διασωλήνωση ασθενών εκτός της χειρουργικής 
αίθουσας συνήθως δεν απαιτεί γενική αναισθησία, 
διότι αυτοί είναι συνήθως σε κωματώδη κατάσταση. 
Ορισμένοι ασθενείς διατηρούν τις αισθήσεις τους, 
παρόλο που απαιτείται  διασωλήνωση  για  
υποστήριξη του αερισμού και της οξυγόνωσής τους. 
Στους ασθενείς αυτούς, εφόσον είναι εφικτό, θα πρέπει να λαμβάνεται σύντομο ιστορικό, να 
χορηγείται καταστολή ή/και τοπική αναισθησία ή σπανιότερα γενική αναισθησία. 

Όταν ενδείκνυται η χορήγηση καταστολής, συνήθως χορηγούνται βενζοδιαζεπίνες ή 
προποφόλη σε συνδυασμό με οπιοειδή. Η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται ενδοφλεβίως και 
κατάλληλα τιτλοποιημένα, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αρχικά χορηγείται 
μιδαζολάμη σε δόση 1 mg κάθε 1-2 λεπτά ή προποφόλη 20-30mg κάθε 1-2 λεπτά 
ενδοφλεβίως. Στη συνέχεια χορηγούμε ένα οπιοειδές, κατά το δυνατό ταχείας έναρξης και 
μικρής διάρκειας δράσης, όπως η φεντανύλη (25-50μg κάθε 2-4 λεπτά) ή ρεμιφεντανύλη (σε 
συνεχή ενδοφλέβια έγχυση με αντλία) εφόσον αυτό είναι δυνατό.  

Ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς, ώστε να μην παρουσιάσει άπνοια ή 
απόφραξη τού αεραγωγού, γιατί ο συνδυασμός βενζοδιαζεπινών με οπιοειδή καταστέλλει 
σημαντικά την αναπνοή. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διασωλήνωσης 
χορηγούνται και τοπικά αναισθητικά με τη μορφή σπρέι για τον έλεγχο των αντανακλαστικών.  
Γενική αναισθησία εκτός της αίθουσας χειρουργείου μπορεί να απαιτηθεί σε ασθενείς με 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση, μη συνεργάσιμους ή / και ιδιαίτερα διεγερτικούς. 
 
-  Τροχήλατο δύσκολου αεραγωγού  

Η αντιμετώπιση του δύσκολου αεραγωγού απαιτεί 
τεχνικές και εξοπλισμό, ο οποίος συχνά είναι υψηλού 
κόστους και μπορεί να μην είναι διαθέσιμος σε κάθε 
χειρουργική αίθουσα. Επιπλέον, η επίπτωση του 
δύσκολου αεραγωγού είναι σχετικά μικρή. Για τους 
παραπάνω λόγους, τόσο ο ειδικός εξοπλισμός όσο 
και τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, είναι επιθυμητό 
να είναι συγκεντρωμένα σε ένα τροχήλατο, το οποίο 
μπορεί εύκολα να μετακινηθεί όπου θα υπάρξει 
ανάγκη. 

Το τροχήλατο του δύσκολου αεραγωγού (ΤΔΑ) θα 
πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά (Εικόνα 4): 
 σταθερή  άνω επιφάνεια  προετοιμασίας   

εξοπλισμού  
 4 – 5 συρτάρια 
 εύκολα μετακινήσιμο  
 να βρίσκεται σε γνωστό και εμφανές σημείο 
 να έχει ετικέτες για το περιεχόμενό του 
 να περιέχει όλους τους σύγχρονους αλγόριθμους 

 
Εικόνα 3. Αποκλεισμός  άνω λαρυγγικού  
νεύρου.  https://www.nysora.com/regional-
topical-anesthesia-for-endotracheal-
intubation    

 

Εικόνα 4. Τροχήλατο δύσκολου αεραγωγού 
με σταθερή άνω επιφάνεια και 5 συρτάρια με 
σήμανση.    

https://youtu.be/QybItyvcWOU
https://www.nysora.com/regional-topical-anesthesia-for-endotracheal-intubation
https://www.nysora.com/regional-topical-anesthesia-for-endotracheal-intubation
https://www.nysora.com/regional-topical-anesthesia-for-endotracheal-intubation


 να έχει βιβλίο λογοδοσίας για καθημερινό έλεγχο 
 
Στην άνω επιφάνεια του ΤΔΑ θα πρέπει να 

βρίσκεται το εύκαμπτο ινοπτικό ενδοσκόπιο 
διασωλήνωσης με τη φορητή πηγή φωτισμού 
(Εικόνα 5). 

Στην πλάγια επιφάνεια θα πρέπει να υπάρχουν 
μακριοί οδηγοί διασωλήνωσης (bougies)  ενηλίκων 
και παιδιατρικοί, και καθετήρες αλλαγής 
τραχειοσωλήνα (Εικόνα 5). 

 
 
 
Στο πρώτο συρτάρι θα πρέπει να υπάρχουν λαρυγγοσκόπια με κοντή λαβή, με λάμα 

McCoy ή και ευθεία,  και  video-λαρυγγοσκόπια (Εικόνες 6,7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο δεύτερο συρτάρι πρέπει να υπάρχουν 

υπεργλωττιδικές συσκευές, λαρυγγικές μάσκες 
και λαρυγγικές μάσκες διασωλήνωσης σε 
νούμερα 3, 4 και 5. Στο συρτάρι αυτό μπορούν 
να αποθηκευθούν και τα βοηθητικά υλικά για την 
διασωλήνωση με εύκαμπτο ινοπτικό ενδοσκόπιο 
(π.χ. αεραγωγοί Berman, τοπικά αναισθητικά σε 
σπρέι κλπ) (Εικόνα 8). 

 
Στο τρίτο συρτάρι θα πρέπει να υπάρχουν  

μάσκες προσώπου σε διάφορα μεγέθη, 
στοματοφαρυγγικοί και ρινοφαρυγγικοί 
αεραγωγοί σε διάφορα μεγέθη, και εναλλακτικές 
υπεργλωττιδικές συσκευές(π.χ. λαρυγγικές 
μάσκες Proseal) (Εικόνα 9). 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5. Επάνω επιφάνεια με εύκαμπτο 
βρογχο-σκόπιο, και στα πλάγια οδηγοί 
(bougies).  

  
Εικόνα 6. 1ο  συρτάρι με  λαρυγγοσκόπια 
McCoy, Airtraq, King Vision.  

Εικόνα 7. 2ο  συρτάρι με  video-
λαρυγγοσκόπιo  C-MAC.  

 Εικόνα 8. 3ο  συρτάρι με  λαρυγγικές μάσκες 
και άλλες  υπεργλωττιδικές συσκευές.  

 

Εικόνα 9. 4ο  συρτάρι με  λαρυγγικές μάσκες 
διασωλήνωσης,  LMA ProSeal & Protector.  



Στο τέταρτο συρτάρι θα πρέπει να βρίσκονται 
τα υλικά για χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή και 
για κρικοθυρεοειδοτομή με βελόνη μαζί με το 
σύστημα αερισμού jet με υψηλές πιέσεις (Εικόνα 
10). 
(https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trol
ley_DAS.pdf ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σημεία – Κλειδιά 
 
• Κύριες ενδείξεις διασωλήνωσης της τραχείας είναι η υποστήριξη  του αερισμού  και  της 

οξυγόνωσης, και η προστασία  και εξασφάλιση  του  αεραγωγού 
• Η γενική αναισθησία διακρίνεται σε εισαγωγή, διατήρηση και αφύπνιση ή έξοδο από την 

αναισθησία, και για την επίτευξή της χρησιμοποιούνται εισπνεόμενα και ενδοφλέβια 
αναισθητικά, αναλγητικά και μυοχαλαρωτικά φάρμακα  

• Κατά τη γενική αναισθησία, οι βασικές αρχές διαχείρισης του αεραγωγού περιλαμβάνουν 
τη χορήγηση 100% οξυγόνου σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η πρώιμη χρήση video-
λαρυγγοσκοπίου και η προτίμηση στις λιγότερο επεμβατικές τεχνικές  

• Οι κύριες τεχνικές αναισθησίας για διασωλήνωση της τραχείας περιλαμβάνουν γενική 
αναισθησία με κατάργηση αναπνοής (με ή χωρίς μυοχάλαση), γενική αναισθησία με 
διατήρηση αυτόματης αναπνοής, διασωλήνωση με ξύπνιο ασθενή και επεμβατικές 
τεχνικές διαχείρισης αεραγωγού 

• Οι τεχνικές τοπικής αναισθησίας του αεραγωγού περιλαμβάνουν τη χορήγηση 
νεφελοποιημένης λιδοκαΐνης, τον ψεκασμό του αεραγωγού με spray λιδοκαΐνης, τις 
γαργάρες λιδοκαΐνης και  το νευρικό αποκλεισμό του άνω λαρυγγικού νεύρου 

• Το τροχήλατο του δύσκολου αεραγωγού πρέπει να διαθέτει σταθερή επάνω επιφάνεια για  
προετοιμασία  του εξοπλισμού και 4 – 5 συρτάρια, να μετακινείται εύκολα και να βρίσκεται 
σε εμφανές σημείο, να έχει ετικέτες του περιεχομένου, να διαθέτει τους σύγχρονους 
αλγόριθμους και βιβλίο καθημερινού ελέγχου του εξοπλισμού. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 10. 5ο  συρτάρι με  ανάλογα σετ για 
κρικοθυρεοτομή δια βελόνης, σύστημα 
αερισμού jet και χειρουργικό αεραγωγό.  

 

https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_DAS.pdf
https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_DAS.pdf
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Κεφάλαιο  7 

 
Διατραχειακός αερισμός με βελόνη 

                                               Χατζόπουλος Εμμανουήλ 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Η επείγουσα αντιμετώπιση αεραγωγού τοποθετείται στην κατηγορία τεχνικών 

διάσωσης, τις οποίες κάποιος οφείλει να γνωρίζει, αλλά εύχεται να μη χρειαστεί να τις 

εφαρμόσει ποτέ.  Αν και το σύγχρονο οπλοστάσιο του αεραγωγού έχει καταστήσει τις 

επεμβατικές τεχνικές σπάνιο γεγονός, το σενάριο «Δεν μπορώ να  διασωληνώσω, δεν 

μπορώ να  αερίσω» (CICV) εξακολουθεί να συμβαίνει. 

Πολλαπλές μελέτες κατέδειξαν ότι η συχνότητα του σεναρίου CICV είναι 0,01-2 

περιστατικά ανά 10.000 αναισθησίες. Αν και η κύρια αιτία αυτής της επείγουσας  

απνοϊκής ή αποφρακτικής κατάστασης μπορεί κυρίως ή μερικώς να σχετίζεται με τη 

νόσο του ασθενή, συχνά υπάρχει ένα ιατρογενές στοιχείο, που εντοπίζεται κατά τη 

διάρκεια  εισαγωγής της αναισθησίας ή ως αποτέλεσμα άλλων παρεμβάσεων. 

Οι καταστάσεις οι οποίες απαιτούν τη χρήση επεμβατικού αεραγωγού συνήθως 

είναι τα κατάγματα προσωπικού κρανίου (32%), η παρουσία αίματος ή εμετού στον 

αεραγωγό (32%), η τραυματική απόφραξη του αεραγωγού (7%) και η αποτυχία 

διασωλήνωσης με απουσία άλλων ενδείξεων (11%). 

Αν και η χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή αποτέλεσε για καιρό την πρώτη επιλογή 

για επείγον επεμβατικό αεραγωγό, η χρήση της περιορίστηκε από την εξέλιξη 

συσκευών μη επεμβατικού αεραγωγού, όπως οι υπεργλωττιδικές συσκευές, τα video-

λαρυγγοσκόπια, τη χρήση φαρμάκων για διασωλήνωση ταχείας εισαγωγής στο τμήμα 

επειγόντων. 

Υπάρχει μια γενικότερη συμφωνία στη βιβλιογραφία ότι ο Διατραχειακός 

Διαδερμικός Υψίσυχνος Αερισμός (Percutaneous Translaryngeal Jet Ventilation) PTJV 

με τη χρήση μικρού εύρους καθετήρα μέσω της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης είναι 

απλή και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης  CICV. Σε σύγκριση με τη 

χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή και τη τραχειοστομία είναι κατά κανόνα γρηγορότερη, 

απλούστερη και πιο αποτελεσματική για τους περισσότερους Αναισθησιολόγους που 

δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με πιο τυπικές χειρουργικές τεχνικές. 

 

 



 

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  PTJV ΣΤΟΝ ΑΛΓΟΡΥΘΜΟ ΔΥΣΚΟΛΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

 
Βρίσκεται στο επίπεδο D του αλγόριθμου, όπου έχουν αποτύχει κατά σειρά η 

προσπάθεια διασωλήνωσης, η προσπάθεια τοποθέτησης υπεργλωττιδικής συσκευής 

και ο αερισμός με μάσκα με δυο χέρια. Εφόσον η τοποθέτηση υπεργλωττιδικής 

συσκευής δεν βελτιώσει την οξυγόνωση του ασθενή, ο αλγόριθμος προτείνει την 

εφαρμογή επεμβατικού αεραγωγού, χωρίς άλλη καθυστέρηση. 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ - ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

 
Ο Pathel & συν αναφέρουν ότι σε 352 ασθενείς ΜΕΘ με ΟΑΑ έγιναν 29 επείγουσες 

PTJV. Ο βαθμός επιτυχίας ήταν 79%. 

Ο Smith & συν ανέφεραν  ποσοστό επιπλοκών σε 28 ασθενείς που 

αντιμετωπίστηκαν με PTJV για επείγον αεραγωγό, ίσο με 29%. Αυτές οι επιπλοκές 

περιλαμβάνουν υποδόριο εμφύσημα (7,1%), μεσοπνευμόνιο εμφύσημα (3,6%), 

δυσκολία εκπνοής (14,3%), τρώση αρτηρίας (3,6%),καμία από αυτές δεν ήταν 

θανατηφόρα 

Σε μια αναδρομική μελέτη 265 προγραμματισμένων PTJV για ΩΡΛ επεμβάσεις 

Jaquet & συν έδειξαν ότι η τεχνική σχετίστηκε με αιμοδυναμική αστάθεια (8 ασθενείς), 

υποδόριο εμφύσημα τραχήλου (3 ασθενείς), τρώση οπίσθιου τοιχώματος τραχείας (1 

ασθενής), γωνίωση καθετήρα (3 ασθενείς), υποδόριο εμφύσημα αυχένα 

αυχένα/μεσοπνευμόνιου (1 ασθενής), μονόπλευρο / αμφοτερόπλευρο πνευμοθώρακα 

(1 ασθενής /1 ασθενής). Ειδικά το υποδόριο εμφύσημα σχετίζεται με πολλαπλές 

προσπάθειες κατά την τοποθέτηση του καθετήρα. Οι συγγραφείς προτείνουν όχι 

περισσότερο από 2 προσπάθειες. 

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ 

 
Καθετήρες μικρότεροι από 3mm  σε διάμετρο (8G) είναι αναξιόπιστοι για 

οξυγόνωση και αερισμό, εκτός εάν χρησιμοποιηθούν συστήματα υψηλής πίεσης και 

υπάρχει διαφυγή εκπνεόμενων αερίων. Καθετήρες μικρότεροι από 14G είναι 

αναξιόπιστοι, ακόμα και με τη χρήση συστημάτων υψηλής πίεσης. 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

 
Η πλήρης απόφραξη της διαφυγής αερίων αποτελεί αντένδειξη για PTJV και  ο 

αερισμός του ασθενή εξαρτάται από τις συσκευές που χρησιμοποιούνται. Η μερική 

απόφραξη του αεραγωγού βελτιώνει την οξυγόνωση του ασθενή λόγω διάτασης των 

κυψελίδων. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ PTJV  

 
1. Διευκόλυνση επεμβάσεων ανώτερου αεραγωγού. 

2. Εξασφάλιση ασφαλούς διασωλήνωσης της τραχείας (αποφυγή κατάστασης CICV). 

3. Διευκόλυνση της εκπαίδευσης στον Αεραγωγό. 

 
 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ PJTV 

 
1. Πιστοποιημένη με εργαστηριακές ή κλινικές μελέτες 

2. Ελάχιστο εύρος καθετήρα 14G 

3. Χαμηλή ευενδοτότητα κυκλώματος, σταθερές συνδέσεις των επιμέρους τμημάτων 

μεταξύ τους 

4 Δυνατότητα σύνδεσης με υψηλής πίεσης πηγή οξυγόνου (50psi) 

5. Δυνατότητα σύνδεσης με κύκλωμα αναισθησίας, ασκό αναζωογόνησης 

6. Ανθεκτικό στο τσάκισμα του καθετήρα 

7. Δυνατότητα μέτρησης ενδοτράχειας πίεσης 

8. Δυνατότητα μέτρησης ETCO2 

9. Δυνατότητα ρύθμισης της ροής. 

10. Δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης. 

11. Διαθέσιμο προσυνδεδεμένο σύστημα 

 

 

 

 



 

 
Εικόνα 1. 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

 
Ο σκοπός της τεχνικής είναι να εισάγουμε ένα καθετήρα στην τραχεία μέσω του 

οποίου οξυγόνο θα εισπνευστεί ή θα χορηγηθεί με σύστημα χαμηλής ή υψηλής 

πίεσης. Αυτή η τεχνική θεωρείται προσωρινή παρέμβαση, μέχρι να εγκατασταθεί πιο 

τυπικός αεραγωγός. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  

1. Χορηγούμε 100% οξυγόνο στον ασθενή με 

μάσκα προσώπου (εάν αναπνέει αυτόματα) 

ή με ασκό αναζωογόνησης και μάσκα 

προσώπου. 

2. Εκτείνουμε τον αυχένα του ασθενή (εάν είναι 

ασφαλές). 

3. Κάνουμε αντισηψία (εάν έχουμε χρόνο) 

4. Ψηλαφούμε τον θυρεοειδή και κρικοειδή 

χόνδρο στη μέση γραμμή. Η κρικοθυροειδής 

μεμβράνη (ΚΘΜ)  βρίσκεται ανάμεσά τους. 

Με δείκτη-αντίχειρα σταθεροποιούμε το 

λάρυγγα. 

5. Εφαρμόζουμε τοπική αναισθησία με 

λιδοκαΐνη (εάν υπάρχει χρόνος) 

6. Γεμίζουμε με φυσιολογικό ορό 5ml σε 10ml 

σύριγγα και συνδέουμε τη βελόνα μας. Καλό 

είναι (αν δεν έχει ήδη) να δώσουμε μια μικρή 

κλίση 15 μοιρών σε απόσταση 2,5 cm από 

το άκρο της βελόνας. Αυτό βοηθάει  στην 

πρόληψη τσακίσματος της βελόνας και την 

αποφυγή κεφαλικής κατεύθυνσης της 

βελόνας. 

 



 

Επίσης ο στόχος της βελόνας βρίσκεται στη μέση γραμμή, στο κάτω τριτημόριο 

της ΚΘΜ, που είναι η πιο ανάγγειος περιοχή, για αποφυγή αιμορραγίας. Στην 

αρχή η φορά της βελόνας είναι κάθετη προς τη νοητή γραμμή της σπονδυλικής 

στήλης, με μικρή κεφαλική κατεύθυνση. Εφόσον η βελόνα βρεθεί στην τραχεία,  

με συνεχή αρνητική πίεση, θα αναρροφήσουμε αέρα στη σύριγγα. Τότε δίνουμε 

κλίση 30 μοιρών στη βελόνα και προωθούμε τον καθετήρα πάνω στον οδηγό της 

βελόνας. 

7. Οπωσδήποτε επιβεβαιώνουμε τη θέση του καθετήρα με δεύτερη αναρρόφηση 

φυσιολογικού ορού. Το επόμενο βήμα είναι να οξυγονώσουμε ή και να 

καταφέρουμε αερισμό του ασθενή. 

 

  

Εικόνα 2. Εμπορικό προϊόν βελόνας διατραχειακού καθετήρα της Cook Critical 

Care και της βελόνας Ravusin της VBM Medizintechnik 

 
 
ΟΞΥΓΟΝΩΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 
Δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να οξυγονώσουν ασθενή μέσω 

τραχειακού καθετήρα. Ένα σύστημα χαμηλής πίεσης μπορεί να είναι το μόνο 

διαθέσιμο και παρέχει οξυγόνωση, αλλά όχι αερισμό. Ένα σύστημα υψηλής πίεσης 

είναι σχεδιασμένο να παρέχει οξυγόνωση και αερισμό και για αυτό προτιμάται. Όποιο 

από τα δύο συστήματα χρησιμοποιούμε πρέπει να προσέχουμε την εκπνοή των 

αερίων από τους πνεύμονες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα συστήματα   υψηλής πίεσης. 

Εάν η γλωττίδα δεν είναι τελείως κλειστή, τα αέρια διαφεύγουν από τη μύτη ή το 

στόμα. Εάν η γλωττίδα ή άνω αεραγωγός είναι αποφραγμένα, ένας δεύτερος 



 

καθετήρας ή μία βαλβίδα πρέπει να προστεθούν στο σύστημα, για να επιτραπεί η 

εκπνοή. 

 
 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ  ΠΙΕΣΗΣ 

 
Είναι χρήσιμα γιατί μπορεί να είναι τα μόνα διαθέσιμα μέχρι να εκτελεσθεί μια 

τυπική κρικοθυρεοειδοτομή, ή μέχρι να ενεργοποιηθεί ένα σύστημα υψηλής πίεσης. 

Διακρίνονται σε:  

1. Αυτόματη αναπνοή. Επιτυχής οξυγόνωση και αερισμός μέσω 2 12G ενδοφλέβιων 

καθετήρων σε ασθενή με αυτόματη αναπνοή, έχει αναφερθεί. Εντούτοις, το έργο της 

αναπνοής αυξάνεται δραματικά από 250-12.000%, ανάλογα με τη ροή του οξυγόνου 

(Εικόνα 3a). 

   

2. Απνοϊκή οξυγόνωση. Ακόμα και σε απνοϊκό ασθενή, οξυγόνο μπορεί να 

χορηγηθεί μέσω τραχειακού καθετήρα σε χαμηλές ροές και πιέσεις. Πρέπει να 

προσέχουμε για σημεία υπερδιάτασης πνευμόνων  και  να ακούμε την εκπνοή 

του αέρα μέσα από το στόμα. 

 



 

3. Ασκός αναζωογόνησης και ασκός μηχανήματος αναισθησίας. 

Χρησιμοποιούμε  τη μέγιστη ροή οξυγόνου, όταν χρησιμοποιούμε αυτά τα 

συστήματα. Κανένα από αυτά δεν παρέχει αερισμό στον ασθενή, αλλά παρέχει 

οξυγόνο μέχρι να εγκατασταθεί αποτελεσματικότερος αεραγωγός σε αυτόν.  

Για κάθε σύστημα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συνδετικό-προσαρμογέας 15mm.  
 

Απαιτείται ο παρακάτω εξοπλισμός:  

1. Σύριγγα Luer-Lock  2,5 ml, χωρίς το έμβολο         

2. Σύριγγα Luer-Lock  10ml,χωρίς το έμβολο 

3. Συνδετικό 15mm από τραχειοσωλήνα 7,5 mm ID 

4. Συνδετικό 15mm από τραχειοσωλήνα 3 mm ID 

5. Τραχειοσωλήνας 7mm ID  με μία 10ml σύριγγα συνδεδεμένη στο cuff του 

6. Ασκό αναζωογόνησης ή ασκό αναπνευστικού κυκλώματος 

7. Πηγή Οξυγόνου και κύκλωμα  σύνδεσης 

 

Έχουμε 3 επιλογές σύνδεσης: 

1. Συνδέουμε τη σύριγγα 2,5ml στον τραχειακό καθετήρα. Συνδέουμε τον 

προσαρμογέα του τραχειοσωλήνα 7,5mm ID στο ανοιχτό άκρο της σύριγγας. 

(Εικόνα 3b) 

2. Εναλλακτικά, συνδέουμε τον προσαρμογέα του τραχειοσωλήνα 3,0mm ID 

απευθείας στον τραχειακό καθετήρα (Εικόνα 3c). 

3. Η τρίτη επιλογή είναι να συνδέσουμε τη σύριγγα  των 10ml στον τραχειακό 

καθετήρα. Εισάγουμε τον τραχειοσωλήνα των 7,0mm ID μέσα στην σύριγγα και 

φουσκώνουμε το cuff μέχρι να σφραγίσει σφιχτά (Εικόνα 3d). 

 



 

 Αφού συνδέσουμε το 15mm συνδετικό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ασκό 

αναζωογόνησης ή τον ασκό αναπνευστικού κυκλώματος για να χορηγήσουμε οξυγόνο 

στον ασθενή. Πιέζουμε δυνατά τον ασκό και η ροή οξυγόνου στον ασκό πρέπει να 

είναι υψηλή. Θα έχουμε υψηλή αντίσταση τον ασκό. Μπορούμε να κλείσουμε τη μύτη 

και το στόμα του ασθενή, εάν έχουμε διαφυγή αερίων κατά την εισπνοή. 

 Επιπλέον, στα συστήματα χαμηλής πίεσης προτείνεται ο καθετήρας Enk της 

Cook. Συνδέεται απευθείας στην έξοδο του ροόμετρου οξυγόνου. Θετική πίεση 

παράγεται όταν ο χειριστής κλείνει τις 4 οπές του καθετήρα και έτσι κατευθύνεται 

αέρας στην τραχεία. Όταν απελευθερώσου με τις οπές, η αντίθετη κίνηση των αερίων 

μειώνει την ενδοπνευμονική πίεση και συνεπώς τον κίνδυνο πνευμοθώρακα. 

 

 

 

Eικόνα 4.  

Δεξιά: εικόνα υπόδειγμα χρήσης της  Εnk  

συσκευής με σύνδεση είτε σε ροόμετρο 

οξυγόνου, είτε στην έξοδο flush του 

αναισθησιολογικού μηχανήματος με τη χρήση 

15 mm ανταπτορα από τραχειοσωλήνα. 

Κάτω: Καθετήρας Εnk 



 

Πρόσφατα, η έννοια της ενεργής εκπνευστικής φάσης εφαρμόστηκε στον PTJV με 

συσκευές όπως το Ventrain (Dolpys  Medical), το οποίο χρησιμοποιεί βαλβίδα 

Ventouri για να δημιουργήσει αρνητική πίεση κατά την εκπνευστική φάση του PJTV, 

με αποτέλεσμα καλύτερο αερισμό των πνευμόνων.   

 

 

Εικόνα 5. Συσκευή Ventrain η οποία χρησιμοποιεί βαλβίδα Ventouri για δημιουργία 

αρνητικής πίεσης κατά τη διάρκεια της  εκπνευστικής  φάσης PTJV. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα συστήματα χαμηλής πίεσης δεν εξασφαλίζουν αερισμό στον 

ασθενή. Πρέπει να αλλάξουμε σε σύστημα υψηλής πίεσης ή να εγκαταστήσουμε 

τυπικό αεραγωγό, ΟΣΟ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ! 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

 

Η χρήση συστημάτων υψηλής πίεσης (50 psi)  έχει προταθεί ως η καλύτερη 

δυνατότητα οξυγόνωσης και αερισμού ασθενών, στους οποίους έχει τοποθετηθεί 

τραχειακός καθετήρας.Aν και ο πραγματικός jet αερισμός εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες (κλειστή γλωττίδα),μια συσκευή υψηλής πίεσης jet αερισμού χορηγεί 

μεγάλους όγκους (500ml), ακόμα και από μικρό καθετήρα (14-16G). Στη συνέχεια 

περιγράφονται δύο συστήματα υψηλής πίεσης. 

 



 

1. ΒΑΛΒΙΔΑ FLUSH ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

Τα μηχανήματα αναισθησίας χορηγούν οξυγόνο σε πίεση κάτω από 10 psi όταν 

ενεργοποιείται η βαλβίδα flush του αναισθησιολογικού μηχανήματος. Όταν ένα 

σύστημα jet αερισμού υψηλής πίεσης (50psi) δεν είναι άμεσα διαθέσιμο, η βαλβίδα 

flush είναι βολικό υποκατάστατο και διαθέσιμο σε κάθε χειρουργική αίθουσα. Οι 

Morley and Thorp αναφέρουν ότι πίεση της βαλβίδας flush για 1 δευτερόλεπτο 

χορηγεί 628 ml οξυγόνου μέσω ενός συστήματος ενδοφλέβιας χορήγησης.  

 

Η συναρμολόγηση του εξοπλισμού γίνεται ως εξής: 

α.  Συνδέουμε τον προσαρμογέα 15mm στην έξοδο φρέσκων αερίων του 

αναισθησιολογικού μηχανήματος  

β.  Συνδέουμε το Luer-Lok συνδετικό στον τραχειακό καθετήρα. 

γ. Ξεκινάμε  πιέζοντας τη βαλβίδα flush για 1 sec .Παρατηρούμε τις κινήσεις 

του στήθους, εισπνοή-εκπνοή. Αν δεν έχουμε εκπνοή, μειώνουμε την πίεση 

ανοίγοντας τη βαλβίδα. 

δ. Επαναλαμβάνουμε τις εισπνοές 8-10 φορές το λεπτό. 

 
 
2. ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ JΕΤ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 

Απαιτούμενος εξοπλισμός: 

α.  Μία υψηλής πίεσης πηγή οξυγόνου 50psi (επιτοίχια ή φορητή)  

β.  Μία συσκευή jet αερισμού με την κατάλληλη σύνδεση  

γ. Ένα αρσενικό Luer-Lock συνδετικό στο απομακρυσμένο άκρο του 

συστήματος με βαλβίδα stopcock υψηλής ροής για αποσυμπίεση των 

πνευμόνων, εάν δεν έχουμε έξοδο αέρα μέσω της γλωττίδας 

 

Διαδικασία: Αφού συνδέσουμε τη συσκευή jet με την πηγή οξυγόνου και με τον 

τραχειακό καθετήρα, ενεργοποιούμε το jet για 0,5-1 sec και ελέγχουμε για κινήσεις 

του θώρακα ή για σημεία πνευμοθώρακα. Επαναλαμβάνουμε 6-10 φορές το λεπτό.  



 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Εμπορικό προϊόν 

συσκευής PJTV είναι το Manujet III 

της VBM Medizintechnik η οποία 

διατίθεται μαζί με τη ειδική βελόνα 

Ravusin 

 



 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 

 
Αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τη σταθεροποίηση του ασθενή και την οξυγόνωση,  

μέσω της τραχειακής βελόνας. 

α) Εφόσον έχουν χορηγηθεί φάρμακα διασωλήνωσης, περιμένουμε με τον 

τραχειακό καθετήρα στη θέση του να ξυπνήσει ο ασθενής και να ανακτήσει τα 

αντανακλαστικά του 

β) Μπορούν να γίνουν επιπλέον προσπάθειες με πρόσθετο εξοπλισμό (ινοπτικό, 

βίντεο λαρυγγοσκόπιο) με τον τραχειακό καθετήρα στη θέση του. 

γ) Μπορεί να γίνει επείγουσα κρικοθυρεοειδοτομή 

 
 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΗΣ ΚΡΙΚΟΘΥΡΕΟΕΙΔΟΤΟΜΗΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ – ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

 
1. Βαρότραυμα (υποδόριο εμφύσημα, πνευμοθώρακας, πνευμομεσοπνευμόνιο, 

πνευμοπερικάρδιο) 

2. Θραύση ή παραμόρφωση της βελόνας  

3. Γωνίωση ή μετατόπιση του καθετήρα  

4. Τρώση του οισοφάγου ή άλλων τομών του τραχήλου  

5. Αιμορραγία στο σημείο εισόδου ή εντός της τραχείας δημιουργώντας 

απόφραξη 

6.  Εκπνευστική απόφραξη  

7.  Υποαερισμός με υποκαπνία και οξέωση  

8. Λοίμωξη   

 
 
 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  

 

  Ο διατραχειακός αερισμός δεν θα πρέπει να επιχειρείται από αναισθησιολόγους 

χωρίς εμπειρία και χωρίς την επίβλεψη έμπειρου αναισθησιολόγου  

 

 Επιβάλλεται κλινική επιβεβαίωση της θέσης του καθετήρα (αναρρόφηση αέρα, 

καπνογραφία, πριν την έναρξη του αερισμού υψηλής πίεσης). Σε κάθε 

περίπτωση αμφιβολίας επιχειρούμε μία εισπνοή πριν την αναισθησία του 

ασθενούς για επιβεβαίωση σωστής τοποθέτησης. Αυτή θα πρέπει να γίνει με 

χαμηλό όγκο και χαμηλή πίεση αερισμού (0,5 bar) συγχρονισμένη με την 

εισπνοή του ασθενούς (απαιτείται συνεργασία) 

 

 Μετά την αναισθησία βεβαιωνόμαστε ότι υπάρχει επαρκής μυοχάλαση για την 

αποφυγή κλειστών φωνητικών χορδών και απόφραξης ανώτερου αεραγωγού  

 

 Αυξάνουμε σταδιακά και βαθμιαία την πίεση αερισμού. Πολύ σπάνια θα 

απαιτηθεί μεγαλύτερη πίεση από 2,5 bar. Αν αυτό συμβεί τίθεται υποψία για 

επιπλοκές 

 

 Παρατηρούμε και ψηλαφούμε το θωρακικό τοίχωμα για παθητική εκπνοή μετά 

από κάθε εισπνοή 

 

 Διατηρούμε βατό και ανοιχτό τον ανώτερο αεραγωγό (χειρισμός jaw thrust, 

τοποθέτηση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού ή λαρυγγικής μάσκας 

 

 Παρατηρούμε για υποδόριο φύσημα σε όλη τη διάρκεια του αερισμού. Αν συμβεί 

αυτό, διακόπτουμε τον αερισμό και αναζητούμε επιπλοκές 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Η τεχνική του διατραχειακού αερισμού με βελόνη πρέπει να εφαρμόζεται μόνο 

σε απεγνωσμένες επείγουσες καταστάσεις (αδυναμία αερισμού και 

διασωλήνωσης) ή σε προσεχτικά σχεδιασμένες προγραμματισμένες 

περιπτώσεις 

 Ο διατραχειακός αερισμός με βελόνη με υψηλή πίεση αποτελεί την 

αποτελεσματικότερη μέθοδο αερισμού  

 Η πλήρης απόφραξη του ανώτερου αγωγού και η λύση της συνέχειάς του 

αποτελούν βασική αντένδειξη εφαρμογής της τεχνικής  

 Προτείνεται σε κάθε χώρο αναισθησίας να υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα του 

εξοπλισμού της τεχνικής και η αναισθησιολόγοι να έχουν εξοικειωθεί με τη 

συγκεκριμένη τεχνική. 
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Κεφάλαιο 8 
 

Διαδερμική και Χειρουργική Κρικοθυρεοτομή 
Χατζάρας Παύλος 

 
Α. Βασικές Αρχές 

Ένδειξη για χειρουργική πρόσβαση στον αεραγωγό σε επείγουσες καταστάσεις συνήθως 
τίθεται όταν η διασωλήνωση έχει αποτύχει και ο ασθενής δεν μπορεί να αεριστεί με 
προσωπίδα ή ασκό ή άλλη υπεργωττιδική συσκευή. Η πρόσβαση στον αεραγωγό  κάτω από 
τη γλωττίδα μπορεί να επιτευχθεί με 4 διαφορετικές τεχνικές. Αυτές είναι η κρικοθυρεοτομή 
με βελόνα, η διαδερμική κρικοθυρεοτομή, η χειρουργική κρικοθυρεοτομή και η τραχειοστομία. 
Σε επείγουσες καταστάσεις η κρικοθυρεοτομή είναι προτιμητέα έναντι της τραχειοστομίας 
διότι είναι απλούστερη, ταχύτερη κι έχει λιγότερες επιπλοκές. Ο αεραγωγός βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από το δέρμα (τους χωρίζει μόνο το υποδόριο λίπος και η πρόσθια τραχηλική 
περιτονία) στο ύψος της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης. Χαμηλότερα, η τραχεία εισχωρεί 
βαθύτερα στο δέρμα και ανατομικές δομές (π.χ. ο ισθμός του θυρεοειδούς αδένα) μπορεί να 
υπεισέρχονται στο ανατομικό πεδίο, κάνοντας την πρόσθια προσπέλαση του αεραγωγού 
δυσκολότερη.  

Η κρικοθυρεοτομή με βελόνα και ο διατραχειακός αερισμός μέσα από τη βελόνα μπορεί 
παροδικά να βελτιώσει την οξυγόνωση σε ορισμένους ασθενείς, αλλά δεν αποτελεί οριστικό 
αεραγωγό, ούτε μπορεί συνήθως, να υποστηρίξει ικανοποιητικά τον αερισμό του ασθενούς. 
Στη διαδερμική και στη χειρουργική κρικοθυρεοτομή στόχος είναι η τοποθέτηση ενός 
αεραγωγού, δηλαδή ενός καθετήρα πολύ μεγαλύτερης διαμέτρου από τη βελόνα, ώστε να 
υποστηρίζεται και ο αερισμός του ασθενή. Αν δε, ο αεραγωγός που θα τοποθετηθεί στην 
τραχεία του ασθενούς έχει και cuff τότε μιλάμε για εξασφάλιση του αεραγωγού (προστασία 
από εισρόφηση, σύνδεση με συμβατικές συσκευές αερισμού, δυνατότητα αναρρόφησης 
εκκρίσεων). 
 

Β. Το πρόβλημα της διαχείρισης του αεραγωγού  

Τα περισσότερα συμβάματα που σχετίζονται με την αναισθησία αφορούν στο 
καρδιαγγειακό και το αναπνευστικό σύστημα και ειδικότερα τον αεραγωγό. Στη διαχείριση του 
αεραγωγού τα περισσότερα συμβάματα συμβαίνουν κατά την εισαγωγή στην αναισθησία και 
οφείλονται σε αδυναμία εξασφάλισης του αεραγωγού με έναν ενδοτραχειακό σωλήνα, με 
αποτέλεσμα υποξία και θάνατο ή βαριά εγκεφαλική βλάβη. Στη χειρουργική αίθουσα, στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας ή σε άλλους χώρους του νοσοκομείου, αλλά και σε 
προνοσοκομειακό επίπεδο, τρία είναι τα δύσκολα σενάρια που μπορεί να προκύψουν κατά 
τη διαχείριση του αεραγωγού: α) ο ασθενής μπορεί να αεριστεί με προσωπίδα και ασκό, 
αλλά η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι αδύνατη, β) ο ασθενής δεν μπορεί να αεριστεί με 
προσωπίδα και ασκό, αλλά μπορεί να διασωληνωθεί και σπανιότερα γ) ο ασθενής δεν 
μπορεί ούτε να αεριστεί, ούτε να διασωληνωθεί και αυτός είναι ο εφιάλτης κάθε 
αναισθησιολόγου. 5 έως 35 στους 10.000 ασθενείς (0,05% έως 0,35%) δεν μπορούν να 
διασωληνωθούν ενδοτραχειακά και περίπου 0,01 έως 2,0 στους 10.000 ασθενείς δεν 
μπορούν ούτε να αεριστούν, ούτε να διασωληνωθούν. 

 



Κάθε συζήτηση γύρω από τη χειρουργική διαχείριση του αεραγωγού πρέπει να στέκεται 
αρχικά σε τρεις σημαντικές αλήθειες: 

 
1) Όσοι είναι υπεύθυνοι για τη χειρουργική διαχείριση του αεραγωγού έχουν ελάχιστη ή 
καθόλου εμπειρία 

Οι περισσότεροι κλινικοί γιατροί στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στη χειρουργική 
αίθουσα, σε προνοσοκομειακό επίπεδο ή στις μονάδες εντατικής θεραπείας πολύ σπάνια 
χρειάζεται να εφαρμόσουν τεχνικές χειρουργικής διαχείρισης του αεραγωγού σε επείγουσες 
καταστάσεις, γι’ αυτό και έχουν ελάχιστη εμπειρία. Οι προχωρημένες δεξιότητες στην άμεση 
λαρυγγοσκόπηση, η αυξημένη εμπειρία στην έγκαιρη αναγνώριση ενός δύσκολου 
αεραγωγού και η πληθώρα των εναλλακτικών τεχνικών, αλλά και των συσκευών 
διασωλήνωσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν όταν η άμεση λαρυγγοσκόπηση είναι 
αδύνατη ή αποτύχει, οδηγούν σε ελάττωση της αναγκαιότητας για κρικοθυρεοτομή. Παρ’ όλα 
αυτά, ο χειρουργικός αεραγωγός παραμένει η τελευταία επιλογή σ’ όλους τους αλγόριθμους 
διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού, όταν όλα τα προηγούμενα μέσα αποτύχουν. Κι ενώ 
εκπαιδευόμαστε σε νέες τεχνικές που προσπαθούν να απομακρύνουν το σενάριο «δεν 
αερίζω, δεν διασωληνώνω» και μαζί του την κρικοθυρεοτομή, από την καθημερινή μας 
πρακτική, εντούτοις, η εκπαίδευση μας στο χειρουργικό αεραγωγό, που μπορεί να είναι η 
μόνη ελπίδα για τη ζωή ενός ασθενή, είναι εξαιρετικά ανεπαρκής. 

 
2) Oι τεχνικές χειρουργικής διαχείρισης του αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις 
εφαρμόζονται συνήθως σε ασταθείς ασθενείς 

Αποτυχία στην εκτέλεση της επείγουσας κρικοθυρεοτομής γρήγορα κι αποτελεσματικά 
μπορεί να αποβεί μοιραία. Όλοι οι ασθενείς αυτοί έχουν διαταραγμένη ανατομία αεραγωγού 
ή/ και έχουν υποστεί επανειλημμένες, αποτυχημένες προσπάθειες διασωλήνωσης. Ο 
κλινικός γιατρός καλείται να τοποθετήσει έναν αεραγωγό σ’ έναν λάρυγγα με απρόβλεπτες 
δυσκολίες, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. 

 
3) Αν η χειρουργική προσέγγιση αποτύχει, ελάχιστες ή καθόλου θεραπευτικές επιλογές 
απομένουν 

Η κρικοθυρεοτομή θεωρείται η τελευταία μετά από μια σειρά παρεμβάσεων για τον έλεγχο 
του αεραγωγού κι αν αποτύχει μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία, απώλεια της ακεραιότητας 
του αεραγωγού ή άλλες επιπλοκές που καθιστούν αναποτελεσματικές και μάλλον μάταιες 
οποιεσδήποτε περαιτέρω παρεμβάσεις στον αεραγωγό. 
Συνοψίζοντας, η επείγουσα κρικοθυρεοτομή είναι μια τεχνική που εφαρμόζεται σπάνια, αλλά 
πάντοτε σε συνθήκες stress από κλινικούς γιατρούς με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία, σε 
ασθενείς με διαταραγμένη ανατομία λάρυγγα, που θα πεθάνουν αν η κρικοθυρεοτομή δε γίνει 
γρήγορα ή αποτύχει. Είναι λοιπόν σημαντικό όλοι αυτοί που ασχολούνται με τη διαχείριση 
του αεραγωγού να επενδύσουν λίγο χρόνο στην εκπαίδευση κι εκμάθηση της 
κρικοθυρεοτομής. Είναι μια απλή τεχνική, η οποία μπορεί να εκτελεστεί με αρκετή επιτυχία 
και λίγες επιπλοκές και μετά από εκμάθηση σε ζώα ή προπλάσματα, χωρίς να απαιτείται 
μεγάλη εμπειρία στην κλινική πράξη.  
 

 

 



Γ.  Ιστορική αναδρομή 
 

Χειρουργικοί χειρισμοί ή παρεμβάσεις στην τραχεία με στόχο τον έλεγχο του αεραγωγού 
σε επείγουσες συνθήκες είναι από τις παλαιότερες επεμβατικές τεχνικές που έχουν 
αναφερθεί ποτέ. Τέτοιες τεχνικές εφαρμοζόντουσαν στην Αίγυπτο και την Ινδία πριν 3000 
χρόνια. Η τραχειοστομία αναφέρεται στα γραπτά και τις εικονογραφήσεις του αρχαίου 
Έλληνα ιατρού Γαληνού (130 – 200 μ.Χ). Η πρώτη καταγεγραμμένη επιτυχημένη 
τραχειοστομία επιτελέστηκε το 1852 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μια δημοσίευση 
του 1886 αναφέρει η τραχειοστομία συνοδεύεται από θνητότητα 50% που οφείλεται κυρίως 
σε στένωση του αεραγωγού. Το 1909, ο Chevalier Jackson, ένας ωτορινολαρυγγολόγος στην 
Ιατρική Σχολή στη Φιλαδέλφεια (ΗΠΑ), περιέγραψε μια τεχνική χειρουργικής τραχειοστομίας, 
η οποία για αρκετά χρόνια ήταν η μέθοδος εκλογής για τον επεμβατικό έλεγχο του 
αεραγωγού, μέχρι να διαπιστωθεί ότι επιπλέκεται από υψηλό ποσοστό λαρυγγικής ή 
υπογλωττιδικής στένωσης, εφόσον απαιτούσε διατομή του θυρεοειδούς ή του κρικοειδούς 
χόνδρου («υψηλή τραχειοστομία»). 

Η πρόσβαση στον αεραγωγό διαδερμικά προτάθηκε το 1969 από τους Toye and 
Weinstein. Η κρικοθυρεοτομή, η οποία  διέφερε από την υψηλή τραχειοστομία, επειδή 
περιελάμβανε το άνοιγμα μιας οπής στην κρικοθυρεοειδική μεμβράνη, αντί για τη διατομή του 
κρικοειδούς χόνδρου, προτάθηκε και πάλι το 1976 από δύο καρδιοχειρουργούς του Ντένβερ, 
τους Brantigan και Grow. Αυτοί  δημοσίευσαν τα αποτελέσματα 655 διαδοχικών 
κρικοθυρεοτομών, μετά τις οποίες υπήρχαν ελάχιστες επιπλοκές και η πιθανότητα για 
υπογλωττιδική στένωση ήταν μικρότερη από 0,01%. 
Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί πολλές κλινικές και πειραματικές μελέτες και η 
κρικοθυρεοτομή έχει κερδίσει τη γενική αποδοχή. Η κρικοθυρεοτομή διαπιστώθηκε ότι είναι 
ταχύτερη, απλούστερη, λιγότερο επεμβατική και λιγότερο πιθανό να προκαλέσει αιμορραγία 
σε σχέση με την τραχειοστομία. Σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και 
θνητότητας σε σχέση με την τραχειοστομία σε επείγουσες καταστάσεις, γεγονός που την 
καθιστά μέθοδο εκλογής για την άμεση πρόσβαση και τον επεμβατικό/ χειρουργικό έλεγχο 
του αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις. 

Έχουν αναπτυχθεί διάφορες τροποποιήσεις της αρχικής τεχνικής. Η χρήση της τεχνικής 
Seldinger για εισαγωγή του αεραγωγού, όπως περιγράφεται από τους Corke και Cranswick 
το 1988, ενισχύει την ασφάλεια της διαδικασίας. 
 

Δ.  Η  Κρικοθυρεοτομή 

- Ορισμός, Ταξινόμηση 

Η κρικοθυρεοτομή είναι μια τεχνική που αποσκοπεί στη διάνοιξη μιας οπής στο διάστημα 
μεταξύ του προσθίου κάτω χείλους του θυρεοειδούς χόνδρου και του προσθίου άνω χείλους 
του κρικοειδούς χόνδρου, με στόχο την πρόσβαση στον αεραγωγό. Η κρικοθυρεοειδική 
μεμβράνη θεωρείται το πιο εύκολα προσβάσιμο σημείο του αναπνευστικού δέντρου κάτω 
από τη γλωττίδα.  Στο παρελθόν, εκτός από τον όρο κρικοθυρεοτομή έχουν χρησιμοποιηθεί 
και οι όροι κρικοθυρεοειδοτομή, κρικοθυρεοστομία, κρικοθυρεοειδοστομία, λαρυγγοστομία ή 
λαρυγγοτομή. Η τραχειοστομία διαφέρει ως προς το ανατομικό σημείο εισόδου στον 
αεραγωγό και επιτελείται στο πρώτο ημικρίκιο της τραχείας ή χαμηλότερα.   

Η κρικοθυρεοτομή μπορεί να ταξινομηθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, 
ανάλογα με το επείγον ή όχι της κλινικής κατάστασης, μπορεί να ταξινομηθεί ως εκλεκτική ή 



επείγουσα. Επείγουσα κρικοθυρεοτομή μπορεί να διενεργηθεί στην προνοσοκομειακή 
επείγουσα ιατρική, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, στη χειρουργική αίθουσα ή στη 
μονάδα εντατικής θεραπείας. Εκλεκτική κρικοθυρεοτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
συνήθως πριν το χειρουργείο σε ορισμένες ωτορινολαρυγγολογικές επεμβάσεις. 

Μια πρακτική, κλινική ταξινόμηση των τεχνικών κρικοθυρεοτομής τις κατατάσσει σε τρεις 
κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τις τεχνικές που αποσκοπούν στην 
τοποθέτηση βελόνας ή καθετήρα «πάνω» από τη βελόνα στην κρικοθυρεοειδική μεμβράνη 
με στόχο το διατραχειακό αερισμό/ οξυγόνωση με τη βοήθεια συστημάτων υψηλών ή 
χαμηλών πιέσεων. Η βελόνα Ravussin είναι ένα παράδειγμα συσκευής που χρησιμοποιείται 
για διατραχειακό αερισμό. Το μικρό μέγεθος αυτών των συσκευών μπορεί συνήθως, να 
βελτιώσει την οξυγόνωση αν συνδεθεί σε πηγή οξυγόνου υψηλής πίεσης ή αναπνευστήρα 
jet, αλλά δεν μπορεί να υποστηρίξει τον αερισμό και ο άρρωστος προοδευτικά αναπτύσσει 
υπερκαπνία. Η κρικοθυρεοτομή με βελόνα και ο διατραχειακός αερισμός περιγράφονται 
διεξοδικά στο προηγούμενο κεφάλαιο. 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις τεχνικές που απαιτούν την εισαγωγή συρμάτινου 
οδηγού μέσα από βελόνα, η οποία ακολουθείται από διαστολή της κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης και τοποθέτηση αεραγωγού ( ο οποίος ενίοτε μπορεί να έχει και cuff) πάνω από 
το συρμάτινο οδηγό (μέθοδος Seldinger). Η τεχνική μπορεί να συμπεριλαμβάνει ή όχι τομή 
του δέρματος ή/και της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης με νυστέρι. Οι τεχνικές αυτές 
αποσκοπούν στην εισαγωγή ενός αεραγωγού, (δηλαδή ενός σωλήνα πολύ μεγαλύτερης 
διαμέτρου σε σχέση με την αρχική βελόνη ή τον καθετήρα του διατραχειακού αερισμού), ο 
οποίος επιτρέπει τον αυτόματο αερισμό του ασθενή, και παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με 
τις συμβατικές συσκευές αερισμού. Οι παραπάνω τεχνικές μπορούν συνοπτικά να 
ταξινομηθούν ως «διαδερμική κρικοθυρεοτομή».  

Τέλος, η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τεχνικές που χρησιμοποιούν νυστέρι ή/και άλλα 
χειρουργικά εργαλεία για τη διάνοιξη μιας οπής στο δέρμα και στην κρικοθυρεοειδική 
μεμβράνη, με στόχο την τοποθέτηση ενός τραχειοσωλήνα με cuff ή ενός τραχειοστόματος 
στην τραχεία και περιγράφονται από τον όρο «χειρουργική κρικοθυρεοτομή».     
 

- Ανατομία και Φυσιολογία 

Η γρήγορη και ασφαλής διενέργεια της 
κρικοθυρεοτομής προϋποθέτει την 
ενδελεχή γνώση της ανατομίας της 
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης, αλλά και 
των ανατομικών σχέσεων της μεμβράνης 
με τις άλλες δομές του τραχήλου (Εικόνα 
1). Οι περισσότερες χειρουργικές τεχνικές 
που εφαρμόζονται σε επείγουσες 
καταστάσεις μπορεί να επιπλακούν από 
αιμορραγία και απώλεια του χειρουργικού 
πεδίου, γι’ αυτό και είναι στην ουσία 
«τυφλές» τεχνικές που καθοδηγούνται από 
την ψηλάφηση. Η άριστη γνώση, αλλά και η 
αναγνώριση των ανατομικών σημείων που 
θα μας καθοδηγήσουν είναι προϋπόθεση 
για την επιλογή της τεχνικής.  

 
Εικόνα 1. Ανατομία του λάρυγγα Τροποποιημένη εικόνα 
(Copyright © Pearson Education, Inc, publishing as 
Benjamin Cummings)  
 



Μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μια απλή ανατομική προσέγγιση της κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση 
(https://www.youtube.com/watch?v=zIquutiCkVg ).  
 

Ορατά και ψηλαφητά οδηγά ανατομικά σημεία χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της 
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης. Το υοειδές οστό είναι ένας σκληρός σχηματισμός που 
ψηλαφάται στον πρόσθιο τράχηλο, ένα δάκτυλο ψηλότερα από το λαρυγγικό έπαρμα του 
θυρεοειδούς χόνδρου. Ο θυρεοειδής χόνδρος αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της λαρυγγικής 
συσκευής και αποτελείται από δύο πέταλα που συνενώνονται στη μέση γραμμή για να 
σχηματίσουν το λαρυγγικό έπαρμα. Το λαρυγγικό έπαρμα του θυρεοειδούς χόνδρου ή 
αλλιώς «μήλο του Αδάμ» είναι το πιο άμεσα και με αξιοπιστία αναγνωρίσιμο, οδηγό 
ανατομικό σημείο στον πρόσθιο τράχηλο, όταν πρόκειται να προβούμε σε τεχνικές 
χειρουργικού αεραγωγού. Ο κρικοειδής χόνδρος είναι ο μόνος πλήρης χόνδρινος δακτύλιος 
στον ανώτερο αεραγωγό και καθορίζει το κατώτερο όριο του λάρυγγα.                                                                 

Η κρικοθυρεοειδική μεμβράνη έχει σχήμα τραπέζιου, και στο μέσο ενήλικα έχει πλάτος 
περίπου 2 με 3cm, ύψος περίπου 1cm  και αποτελείται κυρίως από ελαστικό ιστό. Βρίσκεται 
ακριβώς κάτω από το δέρμα και καλύπτει το κρικοθυρεοειδικό διάστημα που εντοπίζεται 
στον πρόσθιο τράχηλο, ανάμεσα στο θυρεοειδή χόνδρο προς τα πάνω και τον κρικοειδή 
χόνδρο προς τα κάτω και μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί με την ψηλάφηση, ως μια εσοχή ή 
ένα βαθούλωμα του δέρματος στη μέση γραμμή και λίγο χαμηλότερα (2 με 3cm ή ένα με 
ενάμιση δάκτυλο τοποθετημένο πλαγίως) από το λαρυγγικό έπαρμα του θυρεοειδούς 
χόνδρου.  Ο κρικοειδής χόνδρος ψηλαφάται στο κάτω όριο της κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο σωστό εντοπισμό αυτών των ανατομικών σημείων 
προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές, όπως για παράδειγμα η προσπάθεια 
τοποθέτησης αεραγωγού στο διάστημα μεταξύ υοειδούς οστού και θυρεοειδούς χόνδρου, 
αντί για την κρικοθυρεοειδική μεμβράνη.                

Οι φωνητικές χορδές βρίσκονται 1cm 
ψηλότερα από το κρικοθυρεοειδικό διάστημα και 
γι’ αυτό σπάνια τραυματίζονται ακόμα και κατά τη 
διενέργεια επείγουσας κρικοθυρεοτομής.  
Η δεξιά και η αριστερή κρικοθυρεοειδική αρτηρία 
(κλάδοι των αντίστοιχων άνω θυρεοειδικών) 
μπορεί να διασχίζουν οριζόντια το άνω 
τριτημόριο της μεμβράνης και να 
αναστομώνονται στη μέση γραμμή και γι’ αυτό 
κρίνεται σκόπιμο η διατομή της μεμβράνης να 
επιχειρείται στο κατώτερο τριτημόριό της, για την 
αποφυγή της αιμορραγίας (Εικόνα 2).                                         
Μικρά φλεβικά στελέχη που καταλήγουν στην 
πρόσθια σφαγίτιδα φλέβα μπορεί να περνούν 
από το δέρμα πάνω από το  κρικοθυρεοειδικό 
διάστημα και να τραυματιστούν κατά τη διάρκεια 
της παρέμβασης.  

Τέλος, ο ισθμός του θυρεοειδούς αδένα βρίσκεται πάνω στην πρόσθια επιφάνεια της 
τραχείας μεταξύ 2ου  και 3ου  ημικρίκιου, αν και μπορεί να επεκτείνεται μέχρι το 1ο ή το 4ο 
ημικρίκιο. Στο ένα τρίτο περίπου του πληθυσμού μπορεί να υπάρχει ο πυραμοειδής λοβός 
του θυρεοειδούς, που μπορεί να επεκτείνεται ψηλότερα από τον ισθμό πάνω από την 
κρικοθυρεοειδική μεμβράνη και το λάρυγγα, αριστερά της μέσης γραμμής.          

 
Εικόνα 2. Κρικοθυρεοειδική αρτηρία 
Emergency Medicine Ireland.com 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zIquutiCkVg


Μια προτεινόμενη τεχνική εντοπισμού της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης είναι η ακόλουθη:  
 
1) Αφού αναγνωρίσουμε τα ανατομικά οδηγά 
σημεία, σταθεροποιούμε το θυρεοειδή χόνδρο με 
τον αντίχειρα και το μέσο δάκτυλο του αριστερού 
μας χεριού, ενώ στεκόμαστε από τα δεξιά του 
αρρώστου.  
2) Με το δείκτη του αριστερού μας χεριού 
ξεκινούμε από το λαρυγγικό έπαρμα και 
ψηλαφούμε προς τα κάτω, στη μέση γραμμή, 
μέχρι να αναγνωρίσουμε τον κρικοειδή χόνδρο 
(Εικόνα 3). Η ίδια κίνηση μπορεί να γίνει και με το 
δείκτη του δεξιού μας χεριού. Ο κρικοειδής 
χόνδρος αναγνωρίζεται ψηλαφητικά, διότι είναι 
σκληρότερος από τα ημικρίκια της τραχείας, είναι 
σχεδόν πλήρης δακτύλιος, ακριβώς κάτω από το 
θυρεοειδή χόνδρο, αφού πέσει το δάκτυλό μας 
μέσα στην εντομή της κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης. 
 3) Αφού επιβεβαιωθεί και ψηλαφηθεί η κρικοθυρεοειδική μεμβράνη, βάζουμε το δείκτη του 
αριστερού μας χεριού πάνω στη μεμβράνη και μ’ αυτόν τον τρόπο καταφέρνουμε να 
σταθεροποιήσουμε τη λαρυγγική συσκευή με το αντίχειρα και το μέσο δάκτυλο και να 
χρησιμοποιούμε το δείκτη του αριστερού μας χεριού σαν οδηγό της μεμβράνης, ώστε να 
μπορεί το ελεύθερο δεξί μας χέρι να εκτελεί χειρισμούς στον αεραγωγό. Η παραπάνω 
περιγραφή αναφέρεται σε δεξιόχειρες. Οι αριστερόχειρες εφαρμόζουν τους ίδιους χρόνους, 
σταθεροποιώντας το θυρεοειδή χόνδρο με το δεξί χέρι, εφόσον στέκονται στα αριστερά του 
ασθενούς. 

Για την ολοκλήρωση της παραπάνω μεθόδου προσδιορισμού της μεμβράνης δεν περνούν 
συνήθως περισσότερα από μερικά δευτερόλεπτα.  Σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όταν 
έχει διαταραχθεί η ανατομία του τραχήλου, ο εντοπισμός αυτών των ανατομικών σημείων 
μπορεί να είναι δύσκολος ή ανέφικτος. Μια εναλλακτική μέθοδος προσδιορισμού της 
μεμβράνης στις περιπτώσεις αυτές είναι η ακόλουθη: τοποθετούμε το μικρό δάκτυλο του 
δεξιού μας χεριού στην στερνοκλειδική εντομή του ασθενούς και τα υπόλοιπα δάκτυλα  
πλάγια τοποθετημένα να εφάπτονται το ένα δίπλα στο άλλο με κατεύθυνση προς το λαιμό. 
Όταν η κεφαλή του ασθενούς βρίσκεται σε ουδέτερη θέση, ο δείκτης του δεξιού μας χεριού 
βρίσκεται πάνω από ή δίπλα στην κρικοθυρεοειδική μεμβράνη. Τέλος, η χρήση του 
υπερήχου για την εντόπιση των οδηγών ανατομικών σημείων έχει αρχίσει να εφαρμόζεται 
στην κλινική πράξη με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.  

Μια προσέγγιση της μεμβράνης και των άλλων οδηγών σημείων με τη βοήθεια του 
υπερήχου φαίνεται στο παρακάτω βίντεο  
(https://www.youtube.com/watch?v=0O7F7EVSPGQ ).     

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Σταθεροποίηση λαρυγγικής συσκευής 
και ψηλάφηση κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης 
https://www.youtube.com/watch?v=e_hc6hcZHT
4  

https://www.youtube.com/watch?v=0O7F7EVSPGQ
https://www.youtube.com/watch?v=e_hc6hcZHT4
https://www.youtube.com/watch?v=e_hc6hcZHT4


-  Ενδείξεις και αντενδείξεις κρικοθυρεοτομής 
 
 

Η κύρια ένδειξη για χειρουργικό αεραγωγό σε επείγουσες καταστάσεις είναι η αποτυχία 
της ρινοτραχειακής ή της στοματοτραχειακής διασωλήνωσης, αλλά και των εναλλακτικών, μη 
επεμβατικών τεχνικών διαχείρισης του αεραγωγού, σε ασθενή που απαιτεί άμεσο έλεγχο του 
αεραγωγού. Ο αλγόριθμος του δύσκολου αεραγωγού της Αμερικανικής Αναισθησιολογικής 
Εταιρείας (ASA) συστήνει το χειρουργικό αεραγωγό ως το τελικό μονοπάτι διαχείρισης του 
αεραγωγού, όταν οι άλλες εναλλακτικές οδοί έχουν αποτύχει, δηλαδή ο ασθενής δεν 
διασωληνώνεται (είτε με άμεση ή video λαρυγγοσκόπηση, είτε με ινοπτική βρογχοσκόπηση ή 
η κατάσταση του δεν επιτρέπει την πρόσβαση στον αεραγωγό μέσα από τη στοματική 
κοιλότητα), ούτε είναι δυνατόν να αεριστεί και να οξυγονωθεί με προσωπίδα και ασκό ή με τη 
βοήθεια κάποιας άλλης υπεργλωττιδικής συσκευής. Την ίδια οδηγία προτείνει και η DAS 
(Difficult Airway Society) από το Ηνωμένο Βασίλειο, για τις περιπτώσεις ασθενών που δεν 
αερίζονται και δεν διασωληνώνονται  (CICV: Cannot Intubate, Cannot Ventilate). Επίσης, 
υπάρχουν κι άλλοι αλγόριθμοι στη βιβλιογραφία ή τροποποιήσεις των αλγορίθμων των 
εταιρειών αυτών. Πάντοτε ο χειρουργικός αεραγωγός και η κρικοθυρεοτομή έχει τη θέση της 
τεχνικής που πρέπει να εφαρμοστεί, όταν όλες οι άλλες έχουν αποτύχει.  

 
Ενδείξεις κρικοθυρεοτομής 
Αδυναμία εξασφάλισης αεραγωγού με μια λιγότερο επεμβατική τεχνική 
 1. Μαζική αιμορραγία ανώτερου αεραγωγού 
 2. Μαζική εισρόφηση 
 3. Κακώσεις γνάθου ή προσωπικού κρανίου 
 4. Διαταραχές της ανατομικής του αεραγωγού (συγγενείς ή επίκτητες) 
Απόφραξη αεραγωγού 
 1.Τραύμα 
   α. Οίδημα του αεραγωγού (αλλά και θερμικό/ εισπνευστικό έγκαυμα)  
   β. Ξένο σώμα 
   γ. Στένωση ή κάκωση του αεραγωγού 
 2. Μη τραυματικής αιτιολογίας 
  α. Οίδημα αεραγωγού 
  β. Χωροκατακτιτική εξεργασία (π.χ. όγκος, αιμάτωμα, απόστημα) 
  γ. Λοίμωξη ανώτερου αεραγωγού (π.χ. επιγλωττίτιδα) 
 

Παρά την εισαγωγή νεότερων συσκευών διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού, το 
συνηθέστερο λάθος που γίνεται είναι οι επανειλημμένες προσπάθειες διασωλήνωσης, 
συμπεριφορά που συνήθως συνοδεύεται από αυξημένη θνητότητα και θνησιμότητα. Η 
έγκαιρη αναγνώριση της κατάστασης «δεν αερίζω, δεν διασωληνώνω» είναι θεμελιώδης και 
πρέπει να οδηγεί άμεσα στην απόφαση χειρουργικής διαχείρισης του αεραγωγού. Αν 
εφαρμοστούν άλλες τεχνικές, παρά την αδυναμία μας να αερίσουμε και να οξυγονώσουμε 
τον ασθενή με προσωπίδα και ασκό στα μεσοδιαστήματα, μπορεί να χαθεί πολύτιμος χρόνος 
σε μερικές ακόμα μάταιες προσπάθειες κι όταν τελικά πάρουμε την απόφαση για 
κρικοθυρεοτομή να είναι πολύ αργά και η υποξική βλάβη του εγκεφάλου να έχει επέλθει. 
Φαίνεται ότι αυτή η ολιγωρία στη λήψη της απόφασης να σταματήσουν οι προσπάθειες για 
διασωλήνωση, έχει καταστρεπτικές συνέπειες και μπορεί να οφείλεται και στην ανεπαρκή 
εκπαίδευση και εξοικείωση των κλινικών ιατρών με την κρικοθυρεοτομή. Από την άλλη 
πλευρά, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνικές μη επεμβατικής τοποθέτησης 



αεραγωγού με τη βοήθεια των σύγχρονων video – λαρυγγοσκοπίων και του ινοπτικού 
βρογχοσκόπιου και η εισαγωγή νέων εξελιγμένων  υπεργλωττιδικών συσκευών, κάνουν το 
σενάριο «δεν αερίζω, δεν διασωληνώνω» να φαντάζει εξωπραγματικό και την 
κρικοθυρεοτομή μια τεχνική που δεν πρόκειται ποτέ να μας χρειαστεί .   

Στο θάλαμο αναζωογόνησης ή σε προνοσοκομειακό επίπεδο η κρικοθυρεοτομή μπορεί να 
θεωρηθεί μέθοδος εκλογής για άμεση πρόσβαση στον αεραγωγό ασθενών με 
γναθοπροσωπικές κακώσεις ή κακώσεις κεφαλής, αυχένα ή τραχήλου ή πολυτραυματίες ή 
άλλους ασθενείς στους οποίους η διασωλήνωση είναι αδύνατη ή αντενδείκνυται. Η 
κρικοθυρεοτομή θεωρείται ασφαλής σε τραυματίες ασθενείς με αστάθεια της αυχενικής 
μοίρας της σπονδυλικής στήλης, εφόσον η σπονδυλική στήλη διατηρείται ακινητοποιημένη. 
Στη χειρουργική αίθουσα και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, η μέθοδος έχει ένδειξη όταν οι 
συμβατικές μέθοδοι διασωλήνωσης έχουν αποτύχει ή σε ασθενείς με κακώσεις προσώπου 
στους οποίους άλλες μέθοδοι ελέγχου του αεραγωγού είναι αδύνατο να εφαρμοστούν. 
Κρικοθυρεοτομή με βελόνα και  “jet ventilation” μπορεί να εφαρμοστεί εκλεκτικά σε 
επεμβάσεις στο θώρακα ή άλλες επεμβάσεις στον αεραγωγό και ειδικά στην τραχεία, το 
λάρυγγα, την επιγλωττίδα ή τη βάση της γλώσσας. Κρικοθυρεοτομή κι όχι τραχειοστομία, 
μπορεί να εφαρμοστεί εκλεκτικά σε καρδιοχειρουργημένους ασθενείς στη μονάδα εντατικής 
θεραπείας μετά από μέση στερνοτομή, για αποφυγή της λοίμωξης του χειρουργικού 
τραύματος, η οποία φαίνεται να είναι πιθανότερη στην περίπτωση της τραχειοστομίας. Μια 
μελέτη σύγκρινε την εκλεκτική κρικοθυρεοτομή με την τραχειοστομία σε πολυτραυματίες 
ασθενείς με δύσκολο αεραγωγό που νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 
διαπίστωσε ότι η κρικοθυρεοτομή είναι απλούστερη κι έχει παρόμοιες άμεσες κι απώτερες 
μετεγχειρητικές επιπλοκές σε σχέση με την τραχειοστομία.  

Η επείγουσα κρικοθυρεοτομή έχει αντικαταστήσει πλήρως την επείγουσα τραχειοστομία 
στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, επειδή είναι απλούστερη, ταχύτερη κι έχει μικρότερη 
θνητότητα από την τραχειοστομία. Η επείγουσα τραχειοστομία ενδείκνυται μόνο σε κακώσεις 
του λάρυγγα με οίδημα, αιμορραγία, υποδόριο εμφύσημα ή τρώση του θυρεοειδούς ή του 
κρικοειδούς χόνδρου που αποκλείουν τη διενέργεια της κρικοθυρεοτομής. 

Στα νεογνά, το υοειδές οστό και ο κρικοειδής 
χόνδρος είναι οι δομές που ψηλαφώνται 
ευκολότερα στον πρόσθιο τράχηλο ενώ το 
λαρυγγικό έπαρμα του θυρεοειδούς χόνδρου 
δεν αναπτύσσεται πριν την εφηβεία (Εικόνα 4).  
Η κρικοθυρεοτομή θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά ηλικίας μικρότερης 
των δέκα ετών, διότι έχουν μικρότερο λάρυγγα 
και λιγότερο συνδετικό ιστό να υποστηρίζει τις 
δομές του τραχήλου. Η κρικοθυρεοειδική 
μεμβράνη στο παιδί είναι δυσανάλογα 
μικρότερη σε σχέση μ’ αυτή του ενήλικα. Σε ένα 
βρέφος, το πλάτος της μεμβράνης αποτελεί 
μόνο ένα τέταρτο της πρόσθιας τραχειακής 
διαμέτρου, σε αντίθεση με τον ενήλικα, όπου 
καταλαμβάνει τα τρία τέταρτα. Λόγω αυτής της 
μικρότερης περιοχής και της δυσκολίας στον 
εντοπισμό οδηγών σημείων στα παιδιά, η 
επείγουσα χειρουργική κρικοθυρεοτομή είναι 
δύσκολη και επικίνδυνη στα μικρά παιδιά.  

 
Εικόνα 4. A Παιδιατρικός λάρυγγας Β. Λάρυγγας 
ενήλικα 
https://kit10phish.wordpress.com/2012/11/29/i-
out-clevered-myself/infant-vs-adult-larynx/\   
 

 

https://kit10phish.wordpress.com/2012/11/29/i-out-clevered-myself/infant-vs-adult-larynx/
https://kit10phish.wordpress.com/2012/11/29/i-out-clevered-myself/infant-vs-adult-larynx/


Στις ηλικίες αυτές (<10 ετών) όταν πρόκειται να προβούμε σε χειρουργικές παρεμβάσεις 
στον αεραγωγό  σκεφτόμαστε περισσότερο τη διαδερμική κρικοθυρεοτομή ή την 
κρικοθυρεοτομή με βελόνα και το διατραχειακό αερισμό, παρά τη χειρουργική 
κρικοθυρεοτομή. Η χειρουργική κρικοθυρεοτομή αντενδείκνυται σε παιδιά ηλικίας μικρότερης 
από 10 ετών, ενώ η διαδερμική μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί αν επιβεβαιωθεί η 
τοποθέτηση του σύρματος στην τραχεία. Σε γενικές γραμμές η επείγουσα χειρουργική 
τραχειοστομία από ωτορινολαρυγγολόγο αποτελεί τη μέθοδο εκλογής για τον έλεγχο του 
αεραγωγού σε ηλικίες μικρότερες των 10 ετών. 

Άλλες σχετικές ή απόλυτες αντενδείξεις της κρικοθυρεοτομής είναι σπάνιες. 
Διασωληνωμένοι ασθενείς για περισσότερες από τρεις ημέρες έχουν αυξημένη πιθανότητα 
να αναπτύξουν υπογλωττιδική στένωση αν υποβληθούν σε κρικοθυρεοτομή. Ασθενείς με 
παθολογία του λάρυγγα, όπως κακοήθειες, οξεία ή χρόνια φλεγμονή ή επιγλωττίτιδα έχουν 
μεγαλύτερη θνητότητα αν υποβληθούν σε κρικοθυρεοτομή, αντί σε τραχειοστομία. Διαταραχή 
της φυσιολογικής ανατομικής του τραχήλου, λόγω τραύματος, οιδήματος ή άλλης νόσου (π.χ. 
παχυσαρκίας), μπορεί να καταστήσει δυσχερέστατη την αναγνώριση των οδηγών σημείων 
και της μεμβράνης και η τεχνική να μην μπορεί να εφαρμοστεί. Ακόμα, αν η απόφραξη του 
αεραγωγού εντοπίζεται κάτω από τη γλωττίδα η διενέργεια κρικοθυρεοτομής είναι μια 
άσκοπη σπατάλη χρόνου. Σε ασθενείς με αιμορραγική διάθεση ή διαταραχές του πηκτικού 
μηχανισμού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι η αιμορραγία μπορεί να έχει καταστροφικές 
συνέπειες αν καταστήσει ανέφικτη την κρικοθυρεοτομή, λόγω απώλειας του οπτικού πεδίου.  

Πριν περάσουμε στην περιγραφή της τεχνικής της διαδερμικής και της ανοιχτής – 
χειρουργικής κρικοθυρεοτομής, καλό είναι να θυμίσουμε πως καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας, αλλά και της πραγματοποίησης της εκάστοτε τεχνικής οι προσπάθειες για 
οξυγόνωση και αερισμό του ασθενούς συνεχίζονται.   
 
Ε. Η διαδερμική  Κρικοθυρεοτομή  
 
- Βασικές  Αρχές και Προετοιμασία 
 

Η διαδερμική κρικοθυρεοτομή είναι μια γρήγορη και εύκολη τεχνική ακόμη και σε ασθενείς 
με κοντό λαιμό ή κάκωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Στην εξειδικευμένη 
διαχείριση του αεραγωγού η κρικοθυρεοτομή είναι προτιμότερη από τη  τραχειοστομία επειδή 
δεν απαιτεί ιδιαίτερες χειρουργικές δεξιότητες και συνοδεύεται από λιγότερες διεγχειρητικές 
και μετεγχειρητικές επιπλοκές. 

Για τη διαδερμική κρικοθυρεοτομή υπάρχουν αρκετές διαθέσιμές συσκευές στο εμπόριο 
(Melker Emergency Cricothyrotomy Catheter Set, Cook Critical Care, Bloomington, IN; 
Portex Mini-Trach II, Smiths Medical). Το κοινό χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι η 
εισαγωγή ενός αεραγωγού στην τραχεία πάνω από ένα διαστολέα, ο οποίος προωθείται 
πάνω σε συρμάτινο οδηγό. Ο συρμάτινος οδηγός (τεχνική Seldinger) εισάγεται μέσα από 
βελόνα (ή μέσα από πλαστικό καθετήρα τοποθετημένο πάνω από τη βελόνα μετά την 
απόσυρσή της) συνήθως μετά από μια μικρή τομή στο δέρμα με νυστέρι. Αυτή η τεχνική που 
συχνά χρησιμοποιείται για την εισαγωγή θηκαριών και κεντρικών φλεβικών καθετήρων, είναι 
οικεία στους αναισθησιολόγους και θεωρείται ασφαλής, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα 
εισαγωγής ενός αεραγωγού πολύ μεγαλύτερης διαμέτρου από την αρχική βελόνα/ καθετήρα 
παρακέντησης της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης. O αεραγωγός αυτός επιτρέπει τον αερισμό 
με θετικές πιέσεις κι ενώ η διαδερμική κρικοθυρεοτομή είναι πολύ περισσότερο χρονοβόρα 
από την κρικοθυρεοτομή με βελόνα, παρ’ όλα αυτά παρέχει πολύ καλύτερες συνθήκες 
αερισμού και οξυγόνωσης του ασθενούς. 



Σε κάποιες από τις συσκευές διαδερμικής κρικοθυρεοτομής που κυκλοφορούν στην αγορά 
(Quicktrach, Portex Cricothyrotomy Kit,  Τhe  Melker military version), επιχειρείται η 
εισαγωγή του διαστολέα πάνω από τη βελόνα χωρίς τη μεσολάβηση του σύρματος. Αν και η 
τεχνική φαίνεται ταχύτερη εντούτοις συνοδεύεται από πολλές επιπλοκές όπως δυσκολία στην 
τοποθέτηση, πνευμοθώρακας, τραύμα μεσοθωρακίου και αιμορραγία.  
  
-  Τεχνική Εισαγωγής 
 

Είναι φανερό ότι για την πραγματοποίηση της διαδερμικής κρικοθυρεοτομής είναι 
απαραίτητη η διαθεσιμότητα της αντίστοιχης συσκευής. Στο σετ λοιπόν αυτό συνήθως 
συμπεριλαμβάνονται: ένα νυστέρι με λαβή, μια σύριγγα, ένας πλαστικός καθετήρας 
(Abbocath) 18G τοποθετημένος πάνω σε βελόνα ή μια βελόνα εισαγωγής με λεπτά 
τοιχώματα ή και τα δύο, ένας συρμάτινος οδηγός, ένας διαστολέας κατάλληλου μήκους και 
διαμέτρου και ένας αεραγωγός με ή χωρίς cuff. Στις παρακάτω γραμμές θα περιγράψουμε 
την τεχνική της διαδερμικής κρικοθυρεοτομής, η οποία στηρίζεται στη μέθοδο Seldinger 
(https://www.youtube.com/watch?v=GewdLGcnaaY   ):  

1. Τοποθέτηση του ασθενούς σε ύπτια θέση και αν δεν υπάρχει αντένδειξη ελαφρά 
έκταση της κεφαλής με τη βοήθεια ενός κηδεμόνα κάτω από το λαιμό ή τους ώμους. Σε 
υποψία κάκωσης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης η κεφαλή αφήνεται σε 
ουδέτερη θέση. 

2. Ανοίξτε τη συσκευή της διαδερμικής κρικοθυρεοτομής και επισκοπήστε τα υλικά σας. 
Όποτε είναι εφικτό χρησιμοποιήστε άσηπτη τεχνική και τοπική αναισθησία.   

3. Εφαρμόστε τη σύριγγα στο abbocath ή τη βελόνα ανάλογα με αυτό που διατίθεται ή 
έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε. Αναρροφήστε λίγο φυσιολογικό ορό και βγάλτε τον αέρα. 

4. Αναγνωρίστε την κρικοθυρεοειδική 
μεμβράνη ανάμεσα στον θυρεοειδή και τον 
κρικοειδή χόνδρο και ψηλαφήστε την με την 
τεχνική που αναφέραμε προηγουμένως 
(Εικόνα 5).  

5. Αφού σταθεροποιήσετε καλά τη 
λαρυγγική συσκευή με το δείκτη και τον 
αντίχειρα του ενός χεριού, εισάγετε το 
σύστημα σύριγγα – abbocath ή το σύστημα 
σύριγγα - βελόνα (αναρροφώντας) με το 
άλλο χέρι, στη μέση γραμμή και στο 
κατώτερο τριτημόριο της κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης, με ουραία κατεύθυνση και 
γωνία εισόδου 45ο (Εικόνα 6). Κατά την 
προώθηση η είσοδος στον αεραγωγό 
επιβεβαιώνεται από την αναρρόφηση αέρα 
που εμφανίζεται με τη μορφή φυσαλίδων 
μέσα στη σύριγγα με το φυσιολογικό ορό. 

6. Αφαιρέστε τη σύριγγα και τη βελόνα 
του abbocath ή μόνο τη σύριγγα αν 
χρησιμοποιείτε βελόνα εισαγωγής. 
Προσπαθήστε να προωθήσετε τον 
πλαστικό καθετήρα μέσα στον αεραγωγό 
χωρίς να ασκήσετε ιδιαίτερη πίεση ή να  

 

 

Εικόνα 5. Αναγνώριση 
κρικοθυρεοειδικής 
μεμβράνης   
 

 

Εικόνα 6. Εισαγωγή  
συστήματος σύριγγας-
βελόνας 

Εικόνα 7. Ήπια 
προώθηση πλαστικού 
καθετήρα 

https://www.youtube.com/watch?v=GewdLGcnaaY


παραβιάζετε δομές ή να είναι απαραίτητο να προωθηθεί ολόκληρος, γιατί μπορεί να  
υποστεί κάμψη και να δυσκολέψει την είσοδο του συρμάτινου οδηγού (Εικόνα 7).   

7. Προωθήστε το ευέλικτο και μαλακό άκρο 
του συρμάτινου οδηγού αρκετά εκατοστά μέσα 
στον αεραγωγό διαμέσου του καθετήρα ή της 
βελόνας και μετά αφαιρέστε τον καθετήρα ή τη 
βελόνα αφήνοντας το συρμάτινο οδηγό στη θέση 
του (Εικόνα 8).   

8. Αφού σταθεροποιήσετε τη λαρυγγική 
συσκευή με το δείκτη και τον αντίχειρα του ενός 
χεριού, κάντε μια μικρή οριζόντια τομή στο δέρμα 
με τη βοήθεια του νυστεριού, από τη μια κι από 
την άλλη πλευρά του συρμάτινου οδηγού για να 
διευκολυνθεί η είσοδος του διαστολέα και του 
αεραγωγού. Η τομή διενεργείται στο κάτω 
τριτημόριο της κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης με 
προσοχή, ώστε από τη μία να μην παραμείνει 
ιστός μεταξύ τομής και σύρματος κι από την άλλη 
να μην κοπεί το σύρμα, ενώ παράλληλα να 
αποφεύγουμε τα κρικοθυρεοειδικά αγγεία τα 
οποία αναστομώνονται στη μέση γραμμή και στα 
ανώτερα τριτημόρια της μεμβράνης.  

9. Προσαρμόστε τον αεραγωγό πάνω στο 
διαστολέα και μετά από επάλειψη με μικρή 
ποσότητα γέλης λιδοκαΐνης προωθήστε τον μαζί 
με το διαστολέα πάνω από το συρμάτινο οδηγό 
έως ότου να βγει το σύρμα από το τελικό του 
άκρο. Το άκρο του συρμάτινου οδηγού πρέπει να 
είναι ορατό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, 
ώστε να αποφύγουμε την απώλεια του στην 
τραχεία. Κατόπιν, το σύστημα διαστολέας – 
αεραγωγός προωθείται μέσα από το κρικοθυρεοειδικό διάστημα ακολουθώντας το συρμάτινο 
οδηγό (Εικόνα 9).                                 

10. Μόλις ο αεραγωγός προωθηθεί ολόκληρος στην τραχεία, ο συρμάτινος οδηγός και ο 
διαστολέας αφαιρούνται ταυτόχρονα. 

11. Αν έχει εισαχθεί σωλήνας με cuff φουσκώνουμε το cuff και κατόπιν στερεώνουμε το 
σωλήνα με φακαρόλα στον τράχηλο και συνδέουμε τον ασθενή στη συσκευή αερισμού, αφού 
επιβεβαιώσουμε τη σωστή θέση του με την ακρόαση ή/ και τον καπνογράφο. Οι εικόνες που 
παρατίθενται είναι copyright   Melker insertion technique. (From Melker emergency 
cricothyrotomy sets: Suggested instructions for placement, instruction pamphlet. Cook 
Critical Care, Bloomington, IN, 1988). 

 

-  Διαφοροποιήσεις της τεχνικής 

Αρκετοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η διενέργεια της τομής με το νυστέρι στο δέρμα και 
την κρικοθυρεοειδική μεμβράνη θα πρέπει να επιτελείται στην αρχή πριν την εισαγωγή του 
abbocath, διότι έτσι διευκολύνεται η εισαγωγή του πλαστικού καθετήρα μετά την αφαίρεση 

 

 

 

Εικόνα 8. Προώθηση 
συρμάτινου οδηγού    
 

Εικόνα 9. Προώθηση διαστολέα   πάνω από 
το σύρμα, και ακολούθως του αεραγωγού 
 



της βελόνας, μειώνεται η πιθανότητα κάμψης του καθετήρα και άρα και δυσχέρειας στην 
προώθηση του σύρματος και τέλος διευκολύνεται και η εισαγωγή του διαστολέα με τον 
αεραγωγό, εφόσον μειώνεται και η πιθανότητα η τομή να είναι μακριά από το συρμάτινο 
οδηγό.  

Τέλος, υπάρχει διαφωνία στη βιβλιογραφία για το αν είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται 
abbocath ή βελόνα εισαγωγής. Σε γενικές γραμμές φαίνεται η βελόνα να υπερτερεί εκτός κι 
αν προηγηθεί η τομή στο δέρμα με το νυστέρι, οπότε οι δύο τεχνικές φαίνεται να έχουν 
παρόμοια αποτελέσματα. Φαίνεται ότι ο πλαστικός καθετήρας του abbocath υφίσταται 
κάμψη, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ελεύθερη προώθηση του σύρματος, όταν γίνεται 
προσπάθεια να τοποθετηθεί ολόκληρος μέσα στον αεραγωγό.      
 
 
ΣΤ.  Η χειρουργική  κρικοθυρεοτομή   
 
-  Βασικές Αρχές και Προετοιμασία 
 

Είναι φανερό ότι ο απαραίτητος εξοπλισμός της χειρουργικής κρικοθυρεοτομής πρέπει να 
είναι άμεσα διαθέσιμος και σε εύκολή πρόσβαση, όταν διενεργούνται χειρισμοί διαχείρισης 
αεραγωγού στη χειρουργική αίθουσα, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών ή στην 
προνοσοκομειακή ιατρική. Η ιδανική, ίσως, θέση του να είναι στο τέταρτο συρτάρι στο 
τροχήλατο του δύσκολου αεραγωγού της DAS (Βλέπε τροχήλατο, κεφ 6 και κεφ.9). Στο ίδιο 
συρτάρι τοποθετείται όλος ο εξοπλισμός του χειρουργικού αεραγωγού, δηλαδή και τα υλικά 
του διατραχειακού αερισμού με βελόνη, αλλά και το kit της διαδερμικής κρικοθυρεοτομής. 
Υπάρχει διαθέσιμο στο εμπόριο ένα kit που περιέχει τον εξοπλισμό της διαδερμικής 
κρικοθυρεοτομής με τη μέθοδο Seldinger, μαζί με τα απαραίτητα υλικά της χειρουργικής 
κρικοθυρεοτομής κι ένα τραχειοσωλήνα με  cuff, για να τοποθετηθεί με όποια τεχνική κι αν 
τελικά εφαρμοσθεί (Melker Universal Emergency Cricothyrotomy Catheter Set). 
   
Για τη διενέργεια της χειρουργικής 
κρικοθυρεοτομής  είναι απαραίτητος ο 
ακόλουθος  εξοπλισμός (Εικόνα 10): 
1) Αντισηπτικό διάλυμα, γάζες και  

αποστειρωμένα γάντια 
2) Νυστέρι Νο 20 με λαβή, 
3) Τραχειόσωλήνας ή τραχειόστομα Νο 4, 5, 6, 
4) Σύριγγα για το cuff και φακαρόλα  

συγκράτησης στον τράχηλο. 
 

Αφού απλώσουμε και επισκοπήσουμε το 
υλικό μας ακολουθεί η διαδικασία ανεύρεσης της 
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης η οποία θα γίνει με 
τη μέθοδο που αναφέρθηκε προηγουμένως. 
Υπάρχουν συνάδερφοι αναισθησιολόγοι που 
ψηλαφούν τον πρόσθιο τράχηλο, εντοπίζουν τα 
οδηγά σημεία της κρικοθυρεοτομής και βάζουν 
σημάδια με μαρκαδόρο, πριν ξεκινήσουν την 
εισαγωγή στην αναισθησία σε έναν ασθενή με  
 

 
Εικόνα 10 .Melker Universal Emergency 
Cricothyrotomy Catheter Set 
http://www.cookmedical.com  

 Εικόνα 11. Οδηγά ανατομικά σημεία 
κρικοθυρεοτομής  

http://www.cookmedical.com/


αναμενόμενο δύσκολο αεραγωγό όπως φαίνεται στην Εικόνα 11.   
 
-  Τεχνική Εισαγωγής  
 

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται η παραδοσιακή χειρουργική κρικοθυρεοτομή (The “no 
drop” technique) (https://www.youtube.com/watch?v=qhYrG1AoV00 ), για τη διενέργεια της 
οποίας όμως, είναι απαραίτητα εκτός από τα παραπάνω, κι ένα άγκιστρο τραχείας κι ένας 
διαστολέας (Trousseau dilator ) και η τεχνική των τεσσάρων χρόνων (Rapid four – step 
technique) (https://www.youtube.com/watch?v=Kg14kdIycDE ) η οποία είναι απλούστερη, 
ταχύτερη, χρειάζεται λιγότερο εξοπλισμό και μ’ αυτήν θα ασχοληθούμε από δω και πέρα.  

Και οι δύο τεχνικές περιγράφονται στο παρακάτω βίντεο 
(https://www.youtube.com/watch?v=54lG3nFi8eY). Στην περιγραφή που ακολουθεί θεωρείται 
ότι ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση, όπως περιγράφεται στην τεχνική της διαδερμικής 
κρικοθυρεοτομής παραπάνω, έχει εφαρμοστεί αντισηπτικό διάλυμα στον τράχηλο κι όπου 
ενδείκνυται τοπική αναισθησία κι έχει ακινητοποιηθεί η λαρυγγική συσκευή με την τεχνική 
που αναφέρθηκε προηγουμένως. Από αυτό το σημείο και μετά θα περιγράψουμε τους 
τέσσερεις χρόνους της χειρουργικής κρικοθυρεοτομής (Rapid 4 step technique):  
1) Οριζόντια τομή του δέρματος 2 με 3cm 
και του υποδόριου ιστού με κέντρο της 
τομής τη μέση γραμμή (Εικόνα 12) 
2) Εμβάθυνση της τομής με τη μύτη του 
νυστεριού κατά 1cm, κρατώντας το νυστέρι 
με ελαφρώς ουραία κατεύθυνση για 
αποφυγή τραυματισμού των φωνητικών 
χορδών και προσπαθώντας να κόψουμε τη 
μεμβράνη στο κατώτερο τριτημόριο της, για  
να αποφύγουμε την αιμορραγία (Εικόνα 13) 
3) Αντιστροφή του νυστεριού και διαστολή 
της τομής και του κρικοθυρεοειδικού 
διαστήματος με τη λαβή του νυστεριού, την 
οποία αφού τοποθετήσουμε στο λάρυγγα 
μέσα από την τομή, περιστρέφουμε δεξιά 
και αριστερά για να διευρύνουμε την τομή 
και να διευκολυνθεί η είσοδος του 
τραχειοσωλήνα (Εικόνα 14)  
4) Απόσυρση του νυστεριού και 
τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα δια της 
τομής που έχει ανοιχτεί στην τραχεία. Η 
προώθηση του τραχειοσωλήνα σταματά 
μόλις μπει όλο το cuff μέσα στην τραχεία 
(Εικόνα 15). 
Ακολουθεί το φούσκωμα του cuff, η 
επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης του 
τραχειοσωλήνα ακροαστικά ή/και με 
καπνογραφία και κατόπιν η σύνδεση με τις 
συμβατικές συσκευές αερισμού και τέλος η 
σταθεροποίηση του σωλήνα με φακαρόλα 
στον τράχηλο.  

 

Εικόνα 
13.  

Εικόνα
12. 

 
Εικόνα 
14. 

 
Εικόνα 
15. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhYrG1AoV00
https://www.youtube.com/watch?v=Kg14kdIycDE
https://www.youtube.com/watch?v=54lG3nFi8eY


-  Διαφοροποιήσεις της τεχνικής 

Αρκετοί συγγραφείς συστήνουν τη διενέργεια κάθετης τομής στο δέρμα και τον υποδόριο 
ιστό, τουλάχιστον 2 με 3cm  στη μέση γραμμή με κέντρο την κρικοθυρεοειδική μεμβράνη, 
ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη ψηλάφηση της μεμβράνης μέσα από την τομή, ειδικά σε 
ασθενείς με διαταραχές στην ανατομική του πρόσθιου τραχήλου και δυσκολία στην 
ψηλάφηση των οδηγών σημείων (π.χ. παχύσαρκοι). Η τομή αυτή μπορεί επίσης εύκολα να 
επεκταθεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε περίπτωση που έχει αλλάξει η σχέση του 
δέρματος με την κρικοθυρεοειδική μεμβράνη. Χρειάζεται προσοχή, ώστε να μην διαταραχθεί 
η ανατομική ακεραιότητα του θυρεοειδούς ή του κρικοειδούς χόνδρου 
(https://www.youtube.com/watch?v=dj3-rtTEWUc ). 

Επίσης, αρκετοί συγγραφείς πραγματοποιούν την τεχνική των τεσσάρων χρόνων με τη 
βοήθεια ενός άγκιστρου τραχείας το οποίο εφαρμόζεται στον κρικοειδή χόνδρο αμέσως μόλις 
εμβυθιστεί το νυστέρι για κόψει τη μεμβράνη και πριν την αφαίρεσή του, με στόχο την έλξη 
του κρικοειδούς χόνδρου προς τα πάνω κι έξω, προκαλώντας μ’ αυτόν τον τρόπο διαστολή 
του στομίου, ώστε να μπορέσει να εισέλθει ο τραχειοσωλήνας. Είναι προφανές ότι όταν 
χρησιμοποιείται άγκιστρο τραχείας παραλείπεται η διαστολή της οπής με τη λαβή του 
νυστεριού (https://www.youtube.com/watch?v=XpcrsVNGoM4 ).   

Τέλος, υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που προτείνουν την εισαγωγή ελαστικού κηρίου στο 
4ο βήμα της τεχνικής και την προώθηση του αρκετά εκατοστά μέσα στην τραχεία 
(https://www.youtube.com/watch?v=MGVuKvcepP4 ). Κάποιοι μάλιστα, προτείνουν την 
εισαγωγή του κηρίου πριν την αφαίρεση του νυστεριού από την τραχεία 
(https://www.youtube.com/watch?v=SbhEyGIf9Y4). Κατόπιν, αποσύρεται το νυστέρι και ο 
τραχειοσωλήνας εισάγεται πάνω από το κηρίο με περιστροφικές κινήσεις. 
 

Ζ.  Μετεγχειρητικές  επισημάνσεις  – Επιπλοκές  Κρικοθυρεοτομής 
 

Είναι φανερό ότι η επείγουσα κρικοθυρεοτομή είναι ένα προσωρινό μέσο εξασφάλισης 
ενός δύσκολου αεραγωγού κι ότι όταν ο ασθενής σταθεροποιηθεί, θα πρέπει να 
διασωληνώνεται από το στόμα με τη βοήθεια ινοπτικού βρογχοσκοπίου ή να 
τραχειοστομείται. Η βρογχοσκόπηση δίνει παράλληλα τη δυνατότητα εκτίμησης των πιθανών 
κακώσεων στις φωνητικές χορδές ή σε άλλες παρακείμενες δομές στην πλευρά της 
κρικοθυρεοτομής, αλλά και στο οπίσθιο τοίχωμα της τραχείας. Όλοι οι ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε κρικοθυρεοτομή πρέπει να εκτιμηθούν από νευρολόγο κι 
ωτορινολαρυγγολόγο πριν φύγουν για το σπίτι και συμπτώματα όπως διαταραχές στην 
κατάποση ή στη φώνηση θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.  

Η ακριβής αποτίμηση των επιπλοκών της κρικοθυρεοτομής είναι δύσκολη, καθώς πολλές 
αποδίδονται στην ήδη βαριά κατάσταση του ασθενή ή στις προηγούμενες αποτυχημένες 
προσπάθειες για διασωλήνωση, πριν την κρικοθυρεοτομή. Κι ακόμα, οι παραλλαγές στις 
τεχνικές είναι πολλές, αλλά και η εμπειρία των χειριστών διαφέρει πολύ από μελέτη σε 
μελέτη, με αποτέλεσμα να μην είναι ασφαλής η εξαγωγή συνολικών συμπερασμάτων.  

Σύμφωνα λοιπόν με τους παραπάνω περιορισμούς, το αναφερόμενο στη βιβλιογραφία 
ποσοστό επιπλοκών μετά κρικοθυρεοτομή είναι 6 - 8% για τη εκλεκτική κρικοθυρεοτομή και 
10 – 40% για την επείγουσα. Ο Boyd και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν 10 επιπλοκές σε 
147 κρικοθυρεοτομές (ποσοστό 6,8%), χωρίς όμως, να γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ 
εκλεκτικής και επείγουσας. Το 1976, οι Bantigan και Grow κατέγραψαν ποσοστό επιπλοκών 
6,1% σε 655 κρικοθυρεοτομές, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν αντιμετωπίσιμες και 

https://www.youtube.com/watch?v=dj3-rtTEWUc
https://www.youtube.com/watch?v=XpcrsVNGoM4
https://www.youtube.com/watch?v=MGVuKvcepP4


επανορθώσιμες. Οι ίδιοι ερευνητές υπογράμμισαν τη σημασία της προϋπάρχουσας 
παθολογίας του λάρυγγα (π.χ. διασωληνωμένοι ασθενείς για μεγάλο χρονικό διάστημα) πριν 
τη διενέργεια της κρικοθυρεοτομής, ως το σπουδαιότερο προγνωστικό παράγοντα για τη 
μετέπειτα ανάπτυξη υπογλωττιδικής στένωσης.   

Οι επιπλοκές της κρικοθυρεοτομής μπορεί να ταξινομηθούν στις άμεσες, δηλαδή αυτές 
που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και στις απώτερες, που συμβαίνουν 
μετεγχειρητικά. Οι διεγχειρητικές επιπλοκές είναι η ασφυξία από αποτυχία τοποθέτησης 
αεραγωγού, η αιμορραγία, o πνευμοθώρακας, το υποδόριο εμφύσημα και το εμφύσημα 
μεσοθωρακίου, η απόφραξη αεραγωγού, η τρώση οισοφάγου ή μεσοθωρακίου, η εισρόφηση  
και η κάκωση φωνητικών χορδών ή άλλων δομών του λάρυγγα. Οι μετεγχειρητικές 
επιπλοκές είναι η υπογλωττιδική στένωση (ειδικά στις περιπτώσεις που προϋπήρχε 
τραυματισμός του λάρυγγα ή λοίμωξη), η στένωση τραχείας, το τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, 
οι διαταραχές κατάποσης και η αλλαγή στη φώνηση. Η αλλαγή στη φώνηση είναι η 
συχνότερη επιπλοκή και συμβαίνει σε ποσοστό έως και 50% των περιπτώσεων. Τα 
προβλήματα στη φώνηση περιλαμβάνουν βράγχος φωνής, αδυναμία φώνησης  ή μειωμένη 
ένταση φωνής. Η φωνητική δυσλειτουργία μπορεί να προκληθεί από τραυματισμό του έξω 
κλάδου του άνω λαρυγγικού νεύρου, μειωμένη συσταλτικότητα των κρικοθυρεοειδών μυών ή 
μηχανική απόφραξη που σχετίζεται με τη στένωση των πρόσθιων τμημάτων του θυρεοειδούς 
και του κροκοειδούς χόνδρου. Μόλυνση, καθυστερημένη αιμορραγία και τραχειομαλακία 
έχουν επίσης αναφερθεί. 

Οι επιπλοκές της κρικοθυρεοτομής είναι συχνότερες στα παιδιά. Παιδιά που 
υποβάλλονται σε κρικοθυρεοτομή έχουν θνητότητα 8,7% και η συχνότερη επιπλοκή είναι ο 
πνευμοθώρακας (5 – 7%) που σπάνια εμφανίζεται στους ενήλικες. Τέλος, η κρικοθυρεοτομή 
που εκτελείται σε προνοσοκομειακό επίπεδο έχει υψηλότερη θνητότητα από αυτή που 
διενεργείται εντός νοσοκομείου. Σε μια μελέτη αναφέρεται ποσοστό επιπλοκών 31% σε 20 
ασθενείς (Spaite and Joseph) με συχνότερη την αδυναμία εξασφάλισης αεραγωγού.  
Οι επιπλοκές που αναφέρθηκαν παραπάνω αφορούν τόσο διαδερμικές όσο και χειρουργικές 
κρικοθυρεοτομές. Συχνότερες επιπλοκές της διαδερμικής κρικοθυρεοτομής είναι η 
αιμορραγία, η εργώδης τοποθέτηση του αεραγωγού και η λαθεμένη τοποθέτηση του 
αεραγωγού στον οισοφάγο ή στο μεσοθωράκιο που αν δεν αναγνωριστεί πριν την έναρξη 
του αερισμού, μπορεί να προκαλέσει μαζικό υποδόριο εμφύσημα με μεγάλη διαταραχή της 
ανατομικής του τραχήλου, που αποκλείει κάθε επόμενη προσπάθεια, αναπνευστική 
ανεπάρκεια και πνευμοθώρακα. Το σύνολο πάντως των επιπλοκών μετά από διαδερμική 
κρικοθυρεοτομή δε φαίνεται να ξεπερνά το 5% και η χρήση της τεχνικής Seldinger φαίνεται 
να ελαττώνει την πιθανότητα αιμορραγίας και να προσθέτει ακρίβεια και ασφάλεια στη 
διαδερμική κρικοθυρεοτομή. 

Στη χειρουργική κρικοθυρεοτομή η φλεβική αιμορραγία είναι μάλλον ο κανόνας παρά η 
εξαίρεση και παρά το ότι είναι εύκολα αντιμετωπίσιμη με άμεση πίεση, δυσχεραίνει την 
περάτωση της τεχνικής με επιτυχία, γιατί  παρεμβαίνει στο χειρουργικό πεδίο. Τέλος, η 
πρόσβαση στον αεραγωγό μπορεί να καταστεί πολύ δύσκολη, αν ο ασθενής 
αποδιασωληνωθεί ατυχηματικά μετά από πρόσφατη κρικοθυρεοτομή, γι’ αυτό και είναι 
απαραίτητη η προσεκτική σταθεροποίηση του τραχειοσωλήνα στον τράχηλο, αλλά και η 
χορήγηση καταστολής, αν ο ασθενής τελικά σταθεροποιηθεί.     
 

 

 



Η.  Επιλογή  της  κατάλληλης  τεχνικής    
 
 Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής μεταξύ της διαδερμικής και της χειρουργικής 
κρικοθυρεοτομής σε επείγουσες καταστάσεις στην κλινική πράξη, δεν μπορεί να βασιστεί σε 
βιβλιογραφικά δεδομένα, καθώς οι περισσότερες μελέτες έχουν γίνει σε ζώα ή πτώματα ή 
προπλάσματα ή σε εκλεκτικές κρικοθυρεοτομές, οπότε δεν μπορούν να εξαχθούν με 
ασφάλεια συνολικά συμπεράσματα, για κλινικές καταστάσεις που να ενθαρρύνουν τη μια 
τεχνική έναντι της άλλης. Πάντως, μερικές γενικεύσεις σχετικά με τις δύο τεχνικές μπορούν 
να γίνουν: 
 1) Τεχνικές οι οποίες περιλαμβάνουν άμεση παρακέντηση ή τομή του αεραγωγού 
συνοδεύονται από σημαντικές επιπλοκές, σπουδαιότερες από τις οποίες είναι η κάκωση του 
αεραγωγού και η λαθεμένη τοποθέτηση του σωλήνα, εκτός του αεραγωγού. Οι τεχνικές αυτές 
θα πρέπει να αποφεύγονται, εκτός κι αν θεωρηθούν τελείως απαραίτητες για τη διάσωση του 
αρρώστου ή /και άλλες τεχνικές δεν είναι διαθέσιμες ή έχουν ήδη αποτύχει. 
 2) Τα ποσοστά επιτυχίας είναι παρόμοια για τις δύο τεχνικές, 
 3) Οι συχνότερες επιπλοκές της χειρουργικής κρικοθυρεοτομής είναι η αιμορραγία και η 
κάκωση του αεραγωγού, ενώ της διαδερμικής (μέθοδος Seldinger) είναι η λαθεμένη 
τοποθέτηση του αεραγωγού στους προτραχειακούς ή παρατραχειακούς ιστούς.  
 Ακόμα, η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, η εμπειρία του κλινικού ιατρού, αλλά και η ηλικία 
του ασθενούς (όχι χειρουργική κρικοθυρεοτομή σε ηλικίες < 10 ετών) παίζουν ρόλο στη λήψη 
της απόφασης για το ποια τεχνική τελικά θα εφαρμοσθεί.  
 Συνοψίζοντας, είναι δυνατόν να ειπωθεί ότι, όταν τα ανατομικά οδηγά σημεία του 
τραχήλου είναι εύκολα ψηλαφητά και αναγνωρίσιμα, ο κλινικός ιατρός μπορεί να εφαρμόσει 
όποια τεχνική γνωρίζει καλύτερα. Αν όμως, η εντόπιση των ανατομικών σημείων είναι 
δύσκολη ή αδύνατη (π.χ. νοσηρή παχυσαρκία), η διαδερμική τεχνική μπορεί να συνοδεύεται 
από υψηλή πιθανότητα λαθεμένης τοποθέτησης του αεραγωγού, εκτός της τραχείας. Γι’ αυτό 
κι αν ένας τέτοιος ασθενής χρειάζεται χειρουργικές παρεμβάσεις στον αεραγωγό είναι 
προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε την ανοιχτή – χειρουργική τεχνική. Μια άλλη λύση είναι 
μια υβριδική τεχνική, όπου διενεργείται μια κάθετη τομή στο δέρμα για τον εντοπισμό της 
κρικοθυρεοειδικής μεμβράνης με ασφάλεια και η διαδικασία συνεχίζεται με τη μέθοδο 
Seldinger (https://www.youtube.com/watch?v=0c6GPV_8t2U ). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0c6GPV_8t2U


Θ.  Συμπεράσματα 
 
 Χειρουργικές παρεμβάσεις στον αεραγωγό εφαρμόζονται σπάνια, συνήθως από κλινικούς 
ιατρούς με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία, σε ασθενείς που δεν μπόρεσαν να διασωληνωθούν 
από τη μύτη ή από το στόμα και οι εναλλακτικοί τρόποι αερισμού έχουν αποτύχει. Στη 
βιβλιογραφία περιγράφονται τεχνικές διαδερμικής και χειρουργικής κρικοθυρεοτομής και το 
ποια τεχνική τελικά θα επιλέξουμε θα εξαρτηθεί από την εμπειρία μας και το διαθέσιμο 
εξοπλισμό. Παιδιά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών είναι η μοναδική κατηγορία πληθυσμού 
στην οποία αντενδείκνυται η χειρουργική κρικοθυρεοτομή και καλύτερα σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις να προσπαθήσουμε να οξυγονώσουμε το παιδί με τη βοήθεια διατραχειακού 
αερισμού με βελόνη και jet ventilation μέχρι να φτάσει ο ωτορινολαρυγγολόγος για να 
τραχειοστομήσει τον άρρωστο. Όλα αυτά βέβαια ανάλογα με την κλινική κατάσταση του 
παιδιού, το αποτέλεσμα του διατραχειακού αερισμού και τη διαθεσιμότητα του 
ωτορινολαρυγγολόγου.  
 Γύρω στο 1970 η κρικοθυρεοτομή αναγνωρίστηκε ως μια σημαντική τεχνική για την 
επείγουσα διαχείριση του αεραγωγού, που μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές με μικρή 
πιθανότητα επιπλοκών. Αν και η πιθανότητα να χρειαστεί να διενεργήσουμε κρικοθυρεοτομή 
είναι μικρή, αν παραστεί ανάγκη πρέπει να εκτελεσθεί σωστά και γρήγορα. Οι τεχνικές που 
περιγράψαμε παραπάνω είναι σχετικά απλές και η διαδερμική κρικοθυρεοτομή με τη μέθοδο 
Seldinger, φαντάζει εύκολη για αναισθησιολόγους που χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο σε 
καθημερινή βάση. Είναι σημαντικό κάθε ιατρός που διαχειρίζεται τον αεραγωγό να έχει 
εκπαιδευτεί, να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια 
διαδερμική ή χειρουργική κρικοθυρεοτομή.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σημεία - Κλειδιά 

• Νέες τεχνολογίες και βελτίωση των δεξιοτήτων στην άμεση λαρυγγοσκόπηση έχουν 
ελαττώσει την συχνότητα της επείγουσας κρικοθυρεοτομής στην κλινική πράξη με 
αποτέλεσμα οι κλινικοί γιατροί που διαχειρίζονται τον αεραγωγό να έχουν ελάχιστη ή 
καθόλου εμπειρία στο χειρουργικό αεραγωγό. 
• Ο κλινικός γιατρός πρέπει να αναγνωρίζει έγκαιρα την σοβαρή απόφραξη του 
αεραγωγού και την επερχόμενη υποξία, ώστε να παρεμβαίνει άμεσα. 
• Η προσεκτική και ακριβής αναγνώριση των οδηγών ανατομικών σημείων είναι το 
πρώτο βήμα για την επιτυχή διενέργεια της κρικοθυρεοτομής και την αποφυγή των 
επιπλοκών.  
• Η κρικοθυρεοτομή είναι η μέθοδος εκλογής για την εξασφάλιση ενός αποφραγμένου 
αεραγωγού σε επείγουσες καταστάσεις και ενδείκνυται στο σενάριο «δε 
διασωληνώνω, δεν αερίζω» στο οποίο η άμεση λαρυγγοσκόπηση και οι τεχνικές 
διάσωσης έχουν αποτύχει.   
• Η κρικοθυρεοτομή μπορεί να διενεργηθεί διαδερμικά με τη μέθοδο Seldinger  ή 
χειρουργικά και δεν υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα για το ποια τεχνική είναι 
καλύτερη.  
• Η παρουσία ή απουσία οδηγών ανατομικών σημείων μπορεί να μας καθοδηγήσει 
στην απόφαση για την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής. Αν η κρικοθυρεοειδική 
μεμβράνη αναγνωρίζεται εύκολα, μπορεί να εφαρμοστούν και οι δύο τεχνικές. Αν τα 
οδηγά σημεία δεν ψηλαφώνται με αξιοπιστία  (π.χ. παχύσαρκοι ασθενείς) η 
χειρουργική κρικοθυρεοτομή έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι επιτυχημένη, σε 
σχέση με τη διαδερμική.    
• Η κρικοθυρεοτομή με βελόνα και ο διατραχειακός αερισμός είναι προτιμότερη 
τεχνική από τη διαδερμική και τη χειρουργική κρικοθυρεοτομή σε παιδιά ηλικίας < 10 
ετών λόγω ανατομικών ιδιαιτεροτήτων (π.χ. μικρή κρικοθυρεοειδική μεμβράνη) αυτής 
της ηλικιακής ομάδας. 
• Οι διαδερμικές τεχνικές δε στερούνται επιπλοκών. Οι καταστροφές προλαμβάνονται 
με τη γνώση, την κατάλληλη προετοιμασία, την αναγνώριση των οδηγών σημείων, 
την εκπαίδευση και την απόκτηση δεξιοτήτων.  
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Κεφάλαιο  9 
 

Αλγόριθμοι  διαχείρισης  δύσκολου αεραγωγού 

Βαρβέρη Μαριάννα,  Ιορδανίδου Δέσποινα,  Χατζόπουλος Εμμανουήλ 

 

Ενότητα  3.1                

Εισαγωγικά  στοιχεία  περί  αλγορίθμων       
 

Παρόλη την ευρεία διάδοση των οδηγιών διαχείρισης του μη προβλεπόμενου δύσκολου 

αεραγωγού σε ενήλικες του 2004 (Αλγόριθμος DAS 2004), σήμερα εξακολουθούν να 

υπάρχουν συμβάματα που αφορούν στη διαχείριση του αεραγωγού στους ενήλικες. Η 

Βρετανική Εταιρία Δύσκολου Αεραγωγού (Difficult Airway Society DAS) μελέτησε τους 

λόγους συνέχισης της παρουσίας ανεπιθύμητων συμβαμάτων αναφορικά με τον αεραγωγό, 

στο 4ο National Audit Project (NAP4, 2011), και διαπίστωσε ότι τα κυριότερα προβλήματα 

είναι ελλείψεις στην εκπαίδευση, στο σχεδιασμό και στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της 

ομάδας, ενώ κατέληξε πως το 40%  των επιπλοκών οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα 

(human factor). Εκτός αυτού, από το 2004 μέχρι σήμερα έχουν μπει στην καθημερινή μας 

πρακτική νέοι φαρμακολογικοί παράγοντες, όπως το suggammadex, ενώ η χρήση των 

διαφόρων τύπων υπεργλωττιδικών συσκευών και video-λαρυγγοσκοπίων είναι πλέον 

διαδεδομένη. Για όλους αυτούς τους λόγους ο παλαιότερος αλγόριθμος του 2004  τελικά 

αναθεωρήθηκε.  

Οι γενικοί  στόχοι  των νέων κατευθυντήριων οδηγιών διαχείρισης του μη προβλεπόμενου 

δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες είναι (α) η προσαρμογή στα νέα δεδομένα, και (β) η 

διόρθωση των σημείων στα οποία υστερούσε ο παλιός αλγόριθμος. 

 Παράλληλα, το 2015 η Difficult Airway Society DAS εκδίδει για πρώτη φορά 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της δύσκολης και ανεπιτυχούς διασωλήνωσης στη 

μαιευτική. Αναγνωρίζεται ότι η διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού των επιτόκων απαιτεί 

μοναδικές δεξιότητες, εξαιτίας τόσο των  ανατομικών και φυσιολογικών μεταβολών που  

προκαλεί η ίδια η κύηση και που επιδεινώνουν το πρόβλημα, όσο και της επείγουσας 

συνήθως φύσης της επέμβασης-τοκετού.  

 Επίσης, το 2015 η Difficult Airway Society DAS παρουσιάζει άλλη μία καινοτομία, τις 

πρώτες επίσημες κατευθυντήριες οδηγίες του μη προβλεπόμενου δύσκολου παιδιατρικού 

αεραγωγού, αναφερόμενες σε παιδιά 1 έως 8 ετών, και αποκλείοντας την κατηγορία των 

νεογνών-βρεφών. Οι οδηγίες αφορούν σε τρία διαφορετικά σενάρια: (α) δύσκολο αερισμό με 

μάσκα-ασκό κατά τη διάρκεια συνήθους εισαγωγής στην αναισθησία σε παιδιά, (β) μη 

προβλεπόμενη δύσκολη ενδοτραχειακή διασωλήνωση κατά τη διάρκεια συνήθους εισαγωγής 

στην αναισθησία σε παιδιά, και (γ) αδυναμία διασωλήνωσης και αδυναμία αερισμού (CICV) 

σε παιδί υπό γενική αναισθησία.  

Αναγνωρίστηκε ότι πολλά νοσοκομεία διαχειρίζονται παιδιατρικούς ασθενείς, χωρίς να 

είναι ειδικά παιδιατρικά κέντρα, και χωρίς να διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες ή 

κατάλληλο εξοπλισμό. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι μέχρι τώρα τα περισσότερα νοσοκομεία 

παγκοσμίως εφαρμόζουν στους παιδιατρικούς ασθενείς τις οδηγίες αντιμετώπισης δύσκολου 

αεραγωγού των ενηλίκων, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες τους. Έτσι, ο κύριος 

αποδέκτης των συγκεκριμένων οδηγιών είναι οι μη εξειδικευμένοι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι 

επιθυμούν να μάθουν και να διατηρήσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση του παιδιατρικού 

αεραγωγού, να μπορούν να αντιμετωπίσουν το σπάνιο σενάριο ενός απρόβλεπτου 



δύσκολου παιδιατρικού αεραγωγού, και παράλληλα να μπορούν  να διδάξουν αυτή την καλή 

πρακτική. Εντούτοις, αυτές οι προτεινόμενες οδηγίες έχουν πολύ μικρή βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση, και απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την κατοχύρωσή τους. 

Ακόμα, το 2015 η Difficult Airway Society DAS εκδίδει για πρώτη φορά κατευθυντήριες 

οδηγίες αποσωλήνωσης, που αφορούν στην αποσωλήνωση ασθενών μετά από εργώδη ή 

δύσκολη διασωλήνωση της τραχείας. Αναγνωρίστηκε ότι τα περισσότερα συμβάματα περί 

την αναισθησία αφορούν στην αποσωλήνωση, και έτσι πλέον θεωρείται ότι η διασωλήνωση 

και αποσωλήνωση είναι πρακτικές παρόμοιας βαρύτητας και σημασίας, και οι 

αναισθησιολόγοι πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι και στις δύο. 

Τέλος, μόλις το 2018 η Difficult Airway Society DAS σε συνεργασία με τη Βρετανική 

Ομάδα Εργασίας Ασφάλειας της Τραχειοστομίας (National Tracheostomy Safety Project), τη 

Βρετανική Εταιρεία Εντατικής Θεραπείας (Intensive Care Society) και το Βασιλικό Κολλέγιο 

Αναισθησιολόγων (Royal College of Anaesthetists) εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

διαχείριση της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς στη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας και σε κάθε χώρο του νοσοκομείου εκτός χειρουργείου.  Οι οδηγίες 

αυτές περιγράφουν μία καθολική στρατηγική για τη βελτιστοποίηση της οξυγόνωσης, της 

διαχείρισης του αεραγωγού και της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης σε βαρέως πάσχοντες 

ασθενείς, σε κάθε σημείο του νοσοκομείου, και αποτελούν την άμεση απάντηση στα 

αποτελέσματα του NAP4 (2011), η οποία είχε αναδείξει σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση 

ευπαθών ασθενών, που οδήγησαν στην εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών και θανάτων.  

Αναγνωρίζεται ότι για τη βελτίωση της έκβαση μιας «επείγουσας» διαχείρισης αεραγωγού 

απαιτείται να δοθεί προσοχή  κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, παρά στη χρήση μόνο 

νέων συσκευών ή στην εφαρμογή εξελιγμένων δεξιοτήτων. Μάλιστα, υπογραμμίζεται η 

σημασία της «ομάδας αεραγωγού», η οποία πρέπει να έχει παρόμοιες αντιλήψεις, να 

σχεδιάζει και να επικοινωνεί ουσιαστικά κατά  τη διάρκεια της διαχείρισης του αεραγωγού.  

Οι οδηγίες αυτές δίνουν πρωταρχική έμφαση στην οξυγόνωση, κυρίως στην 

προοξυγόνωση και υπεροξυγόνωση, προτείνουν μία παραλλαγή της ταχείας εισαγωγής στην 

αναισθησία, η ιδανική προσέγγιση παρουσιάζεται μέσα από έναν αλγόριθμο, ενώ για την 

αποφυγή άσκοπων καθυστερήσεων υπογραμμίζεται η σημασία του περιορισμού των 

προσπαθειών, της έγκαιρης αναγνώρισης της αποτυχίας και της μετάβασης στο επόμενο 

βήμα στο σωστό χρόνο. Έτσι, οι οδηγίες συστήνουν την πρώιμη εφαρμογή video-

λαρυγγοσκοπίου με οθόνη που να είναι ορατή σε όλη την ομάδα, τη χρήση υπεργλωττιδικών 

συσκευών αερισμού 2ης γενιάς για τη «διάσωση του αεραγωγού», και τη χρήση συνδυασμού 

νυστεριού-κηρίου-σωλήνα για επείγουσα παρέμβαση στην πρόσθια τραχηλική χώρα. Τέλος, 

οι οδηγίες πραγματεύονται βασικές μεθόδους αποφυγής και διαχείρισης επιπλοκών μετά τη 

διασωλήνωση, όπως μετατόπιση ή απόφραξη τραχειοσωλήνα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα  3.2                

Κατευθυντήριες οδηγίες DAS 2015  διαχείρισης μη προβλεπόμενου 

δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες 

 

Βαρβέρη Μαριάννα 

 
Ο ρόλος του νέου αλγορίθμου Διαχείρισης του Μη Προβλεπόμενου Δύσκολου Αεραγωγού 

στους Ενήλικες (DAS, 2015) είναι καταλυτικός,  και αποσκοπεί στο να μας δώσει ένα σχέδιο 

για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση 

σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε μία κατάσταση δυνητικά απειλητική για τη ζωή. 

 

Έτσι,  οι επιμέρους ειδικοί στόχοι των οδηγιών της DAS του 2015 είναι οι ακόλουθοι: 

 Αναγνώριση δυσκολιών στη λήψη αποφάσεων: οι μελετητές διαπίστωσαν ότι  αυτό το 

πρόβλημα υφίσταται συχνά, και ότι ο αναισθησιολόγος μαζί με το νοσηλευτή θα πρέπει 

πάντα να σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα, σε περίπτωση αποτυχίας διασωλήνωσης, ιδίως σε 

επείγοντα περιστατικά 

 Περιορισμός παρεμβάσεων στον αεραγωγό: οι παρεμβάσεις στον αεραγωγό 

περιορίζονται σε 3 με 4 προσπάθειες, και εκτελούνται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένο άτομο 

στο δύσκολο αεραγωγό. 

 Ενθάρρυνση δήλωσης αποτυχίας  τοποθέτησης υπεργλωττιδικής συσκευής (ΥΣΑ): 

ενθαρρύνεται και θεωρείται σημαντική για την έκβαση η δήλωση αποτυχίας, δηλαδή η 

προφορική ανακοίνωση του προβλήματος, ώστε να γνωρίζουν όλοι μέσα στη χειρουργική 

αίθουσα τι ακριβώς συμβαίνει. 

 Χρόνος για σκέψη & σχεδιασμό: Η τοποθέτηση υπεργλωττιδικής συσκευής, ακόμη και 

αν ο αερισμός με ασκό και προσωπίδα είναι εφικτός, ενθαρρύνεται, γιατί δίνει στον 

αναισθησιολόγο τον απαραίτητο χρόνο για σκέψη και σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, 

σημείο που έλλειπε από τον προηγούμενο αλγόριθμο. 

 Εκπαίδευση / εξοικείωση με τον εξοπλισμό: αυτή αφορά σε όλους τους 

εμπλεκόμενους, γιατρούς και νοσηλευτές, και δίνει έμφαση στην κρικοθυρεοειδοτομή. 

 

Ο  αλγόριθμος της  DAS 2015 Διαχείρισης του μη προβλεπόμενου Δύσκολου Αεραγωγού σε 

ενήλικες είναι  ο ακόλουθος: 

              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κρικοθυρεοειδοτομή με νυστέρι και bougie. 

https://www.youtube.com/watch?v=SbhEyGIf9Y4  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SbhEyGIf9Y4


Τα βήματα του  αλγόριθμου παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω : 

 ΣΧΕΔΙΟ  Α: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο στόχος του αρχικού Σχεδίου Α  είναι ο αερισμός με ασκό και προσωπίδα & η 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση.  Για να τα επιτύχουμε αυτά έχουμε 3 προσπάθειες, κατά τη 

διάρκεια των οποίων, εφόσον συναντήσουμε δυσκολία, θα πρέπει να ζητήσουμε βοήθεια 

από την αρχή, ενώ μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε όποιο από τα επικουρικά μέσα 

διαθέτουμε και επιλέξουμε (π.χ. σκληρός οδηγός, ελαστικό κηρίο). Σε αυτές τις τρεις (3) 

προσπάθειες προσμετράμε και την προσπάθεια διασωλήνωσης με το video-λαρυγγοσκόπιο. 

Επίσης σε περίπτωση που ο ασθενής έχει γεμάτο στομάχι (όπως σε περίπτωση επείγοντος 

χειρουργείου) επιτρέπεται (νομιμοποιείται) η άρση της πίεσης επί του κρικοειδή χόνδρου.  

  

Αρχικά θα πρέπει να μεριμνήσουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες πριν 

επιχειρήσουμε τη διασωλήνωση της τραχείας. Οι  βέλτιστες  συνθήκες περιλαμβάνουν:  

  Σωστή θέση κεφαλής 

  Καλή προοξυγόνωση  

  Απνοϊκή οξυγόνωση  

  Επαρκής μυοχάλαση 

  Διατήρηση οξυγόνωσης 

 

Σε περίπτωση αποτυχίας διασωλήνωσης στις πρώτες 3 προσπάθειες, επιτρέπεται  να 

γίνει και τέταρτη (4η) προσπάθεια, από κάποιον πιο έμπειρο αναισθησιολόγο. 

Αν δεν επιτευχθεί διασωλήνωση και με την 4η προσπάθεια, τότε θα πρέπει να 

δηλώσουμε την αποτυχία και  να προχωρήσουμε στο σχέδιο Β. 

 
 

 

 ΣΧΕΔΙΟ  Β: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Σε αυτό το βήμα  ο κύριος στόχος μας  τροποποιείται, και  είναι ουσιαστικά  η  διατήρηση 

της οξυγόνωσης του ασθενή, που επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μιας υπεργλωττιδικής 

συσκευής κατά προτίμηση δεύτερης γενιάς. Με αυτό τον τρόπο κερδίζουμε χρόνο για σκέψη. 

 

Επιλογή  ΥΣΑ  2ης γενιάς – Οι  λόγοι:  

Η επιλογή τοποθέτησης ΥΣΑ 2ης γενιάς, πέρα από το γεγονός ότι μας δίνει τη δυνατότητα 

αποσυμφόρησης του στομάχου (διάταση λόγω των παρατεταμένων προσπαθειών αερισμού-

διασωλήνωσης στο Σχέδιο Α, ή σε επείγουσες καταστάσεις με δυνητικά «γεμάτο στομάχι»), 

μας επιτρέπει να επιχειρήσουμε διασωλήνωση μέσω της ίδιας της ΥΣΑ. Η DAS προτείνει ως 

κατάλληλες  επιλογές τις ΥΣΑ 2ης γενιάς  i-gel, LMA Proseal™ και LMA Protector, επειδή  

έχουν μελετηθεί καλύτερα, και υπάρχουν περισσότερα βιβλιογραφικά δεδομένα αναφορικά 

με τη διασωλήνωση μέσω αυτών.  

Εφόσον επιτύχουμε σωστή τοποθέτηση της ΥΣΑ και αποτελεσματικό αερισμό μέσω 

αυτής, τότε έχουμε τις εξής εναλλακτικές επιλογές: 

1. Αφύπνιση και επαναπρογραμματισμό  του  χειρουργείου,  με  πλάνο  

       τη διασωλήνωση  με ξύπνιο ασθενή μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου 

2. Διασωλήνωση  μέσω της ΥΣΑ  

3. Συνέχιση της επέμβασης  με την ΥΣΑ, εφόσον το επιτρέπει  το  είδος, η βαρύτητα  

       και η διάρκεια  της  επέμβασης 

4. Τραχειοστομία ή κρικοθυρεοειδοτομή  

 

Αν επιλέξουμε να διασωληνώσουμε τον ασθενή μέσω της ΥΣΑ, τότε αυτό δεν θα πρέπει 

να γίνει τυφλά, άλλα  προκρίνεται  η καθοδήγηση του τραχειοσωλήνα  εντός της τραχείας με 

τη βοήθεια ινοπτικού βρογχοσκοπίου. 

Για την επιτυχή τοποθέτηση  της ΥΣΑ  δικαιούμαστε συνολικά 3 προσπάθειες. Δηλαδή, 

σε αποτυχία τοποθέτησης με την 1η προσπάθεια, έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε άλλες 2 

προσπάθειες συνολικά, αλλάζοντας  μέγεθος ή τύπο ΥΣΑ. Ο λόγος είναι ότι  τα ποσοστά 

επιτυχούς τοποθέτησης ΥΣΑ ελαττώνονται δραματικά, όσο αυξάνεται ο αριθμός των 

προσπαθειών (για την Proseal LMA επιτυχής τοποθέτηση 84,5 % στην 1η  προσπάθεια, 36% 

στην 4η προσπάθεια). 

Αν αποτύχουμε και  στο Σχέδιο Β, τότε προχωράμε στο Σχέδιο Γ. 

 

 ΣΧΕΔΙΟ  Γ: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτό το βήμα-στάδιο περιλαμβάνει  πλέον τις τεχνικές διάσωσης. Ο πρωταρχικός και 

κύριος στόχος είναι η διατήρηση της οξυγόνωσης του ασθενούς, και για το λόγο αυτό 

επιστρέφουμε στον αερισμό με προσωπίδα και ασκό. Εφόσον ο η οξυγόνωση και ο αερισμός 

 



του ασθενή είναι αποτελεσματικά, τότε προχωράμε σε αφύπνιση,  με αναστροφή της 

μυοχάλασης και όποιων άλλων παραγόντων θεωρούμε ότι πρέπει να αναστρέψουμε. 

 

 

Στη δυσμενή περίπτωση που η οξυγόνωση και ο αερισμός του ασθενή δεν είναι 

αποτελεσματικά, τότε οι συγγραφείς συστήνουν τη χορήγηση μυοχάλασης για δύο λόγους. Ο 

πρώτος λόγος είναι ότι επιτρέπεται  να κάνουμε τελική προσπάθεια αερισμού με προσωπίδα 

και ασκό υπό καλύτερες συνθήκες μυοχάλασης, καθώς θεωρείται ότι έχει περάσει αρκετός 

χρόνος από την χορήγηση της πρώτης δόσης και ο ασθενής πιθανόν να μην είναι επαρκώς 

μυοχαλαρωμένος, άρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα για αποτελεσματικό αερισμό και 

οξυγόνωση. Ο δεύτερος και σημαντικότερος λόγος είναι  ότι σε περίπτωση αποτυχίας 

αερισμού-οξυγόνωσης, συστήνεται άμεση εφαρμογή του Σχεδίου Δ, δηλαδή εφαρμογή 

επεμβατικού αεραγωγού, και η χορήγηση μυοχάλασης εξασφαλίζει  την απόλυτη ακινησία 

του ασθενή για την εκτέλεσή του. 

 

 ΣΧΕΔΙΟ  Δ: 
 

 

 

 

 

 

Στο αυτό το βήμα-σχέδιο θα πρέπει να δηλώσουμε ότι δεν μπορούμε ούτε να 

διασωληνώσουμε  ούτε να οξυγονώσουμε τον ασθενή, οπότε θα πρέπει  άμεσα να εκτελεστεί 

κρικοθυρεοειδοτομή με νυστέρι, μία επεμβατική τεχνική στην οποία θα πρέπει να 

εκπαιδευτούν όλοι οι αναισθησιολόγοι. Για την εφαρμογή της τεχνικής χρειαζόμαστε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά,  οι κατευθυντήριες οδηγίες της DAS 2015  είναι απλές και  κατανοητές, 

αλλά για την επιτυχή εφαρμογή τους απαιτείται να υπάρχει εξοικείωση με αυτές από όλα τα 

μέλη της ομάδας, όπως επίσης να υπάρχουν  οι απαραίτητες γνώσεις για το διαθέσιμο 

εξοπλισμό και τις προτεινόμενες τεχνικές. Τέλος, ο αλγόριθμος θα πρέπει να υπάρχει 

αναρτημένος και σε εμφανές σημείο, σε κάθε μέρος όπου γίνεται  διαχείριση ασθενών. 

 

Στο  αντίστοιχο αρχείο PDF9a μπορείτε να βρείτε τον αλγόριθμο της DAS 2015 για τη 

διαχείριση του μη προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες, μεταφρασμένο στα 

ελληνικά. 

 

 

 

  

 

 

 



Συστάσεις DAS για τη διαμόρφωση του τροχήλατου δύσκολου αεραγωγού 

 

Κάθε αναισθησιολογικό  τμήμα θα πρέπει να διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο τροχήλατο, 

στο οποίο να περιλαμβάνεται όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός για τη διαχείριση του μη 

προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού. 

Σύμφωνα με τις συστάσεις, το τροχήλατο αυτό θα πρέπει (α)να βρίσκεται σε σημείο που 

να υπάρχει  εύκολη πρόσβαση από όλους όσους μπορεί να το χρειαστούν, (β) να υπάρχει σε 

όλο το χώρο του χειρουργείου ειδική σήμανση που να καθοδηγεί προς το μέρος που 

βρίσκεται το τροχήλατο, και (γ) να γίνεται τακτικός έλεγχος της καλής λειτουργίας όλου του 

εξοπλισμού που περιέχεται σε αυτό.  

Επίσης, συστήνεται να υπάρχει μία εθνική κοινή γραμμή-οδηγία  για το τι πρέπει να 

περιέχει κατ’ ελάχιστο το τροχήλατο, σύμφωνα και με το διαθέσιμο εξοπλισμό του κάθε 

αναισθησιολογικού τμήματος της χώρας, αλλά και πώς πρέπει να είναι τοποθετημένος ο 

εξοπλισμός εντός του τροχήλατου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τότε συστήνεται 

το κάθε τμήμα να διαμορφώσει όσο καλύτερα μπορεί το τροχήλατό του με τα μέσα που 

διαθέτει. Η DAS συστήνει τα ακόλουθα: 

 Το τροχήλατο θα πρέπει να έχει 4-5 

συρτάρια, να είναι κινητό και εύκολα 

μετακινούμενο (Εικόνα 1)          

 Σε κάθε συρτάρι θα πρέπει να υπάρχει 

ταμπέλα που θα αναφέρει σε ποιο στάδιο 

αλγορίθμου αντιστοιχεί το περιεχόμενό του  

 Τα συρτάρια θα πρέπει να ακολουθούν μία 

λογική σειρά 

 Θα πρέπει να αναφέρεται ο αλγόριθμος 

που ακολουθείται στο τμήμα σύμφωνα με 

το διαθέσιμο εξοπλισμό με μία εικόνα 

(Εικόνα 2)                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1. Τροχήλατου δύσκολου αεραγωγού της DAS. 

Setting Up a Difficult Airway Trolley DAT. 

https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_D

AS.pdf  

 

Εικόνα 2. Σχηματική  απεικόνιση του αλγόριθμου 

ανάλογα με το διαθέσιμο εξοπλισμό. 

https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_D

AS.pdf  

https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_DAS.pdf
https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_DAS.pdf
https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_DAS.pdf
https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_trolley_DAS.pdf


 Να αναγράφεται πότε ελέγχθηκαν ή επανατοποθετήθηκαν τα υλικά που τυχόν 

χρησιμοποιήθηκαν 

 Να καθαρίζεται εύκολα 

 Στην επάνω επιφάνεια του τροχήλατου θα πρέπει να υπάρχει το ινοπτικό 

βρογχοσκόπιο και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα του 

 Στο πλάι ιδανικά πρέπει να βρίσκονται, σε ειδική υποδοχή, τα ελαστικά κηρία 

(ενηλίκων / παιδιατρικά) και καθετήρας  Αintree (εφόσον υπάρχει)  

 Το πρώτο συρτάρι θα πρέπει να αφορά 

στο Σχέδιο Α και να περιέχει διάφορα είδη 

λαρυγγοσκοπίων (π.χ. McCoy) και video-

λαρυγγοσκόπια, όπως  Airtraq, King Vision, 

Glidescope, McGrath, C-MAC (Εικόνα 3) 

 Το δεύτερο συρτάρι πρέπει να περιέχει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό για το Σχέδιο Β. 

Αυτός αφορά σε υπεργλωττιδικές συσκευές 

2ης γενιάς διαφόρων μεγεθών,  Fastrach για 

πιθανή προσπάθεια διασωλήνωσης μέσω 

αυτής, και εξοπλισμό για ινοπτική 

διασωλήνωση μέσω ΥΣΑ (Εικόνα 4) 

 Στο τρίτο συρτάρι πρέπει να υπάρχουν 

προσωπίδες, στοματο- και ρινοφαρυγγικοί 

αεραγωγοί, απλές λαρυγγικές μάσκες 

διαφόρων μεγεθών, ενώ επιθυμητό είναι να 

υπάρχουν ΥΣΑ τύπου LMA Proseal, για 

την ύστατη προσπάθεια αερισμού του 

ασθενούς (Εικόνα 5). 

 Τέλος, στο τέταρτο συρτάρι πρέπει να 

υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισμός 

για το Σχέδιο Δ, δηλαδή για την εκτέλεση 

κρικοθυρεοειδοτομής δια βελόνης, δια-

τραχειακού αερισμού jet και χειρουργικής 

κρικοθυρεοειδοτομής (Εικόνα 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 3. Περιεχόμενο 1

ου
 συρταριού  για τη 

διαχείριση αεραγωγού στο Σχέδιο Α.  

 
Εικόνα 4. Περιεχόμενο 2

ου
 συρταριού  για τη 

διαχείριση αεραγωγού στο Σχέδιο Β.  

 
Εικόνα 5. Περιεχόμενο  3

ου
 συρταριού  για τη 

διαχείριση αεραγωγού στο Σχέδιο Γ. 

https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_troll

ey_DAS.pdf  

 
Εικόνα 6. Περιεχόμενο  4

ου
 συρταριού  για τις 

τεχνικές διάσωσης  στο Σχέδιο Δ. 
https://www.das.uk.com/files/Difficult_airway_troll

ey_DAS.pdf   
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 Η παραπάνω δομή  του τροχήλατου αποτελεί πρόταση της DAS, αλλά αναγνωρίζεται 

από την ίδια την εταιρεία ότι εξαρτάται από το εκάστοτε αναισθησιολογικό τμήμα ποια υλικά 

θα επιλέξει να αγοράσει και να ενσωματώσει στην πρακτική του, με κύριο γνώμονα  την 

εκπαίδευση και εξοικείωση όλου του προσωπικού με τη χρήση τους.  

Σε κάθε περίπτωση  συστήνεται η ύπαρξη του απαραίτητου εξοπλισμού για κάθε Στάδιο 

του αλγορίθμου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή. Επίσης, συστήνεται η ύπαρξη σε κάθε συρτάρι  

μικρού αριθμού υλικών,  δηλαδή η αποφυγή υπερπλήρωσης του κάθε συρταριού, ώστε να 

είναι εύκολη η ανεύρεση της απαραίτητης συσκευής σε επείγουσες καταστάσεις, και χωρίς  

χάσιμο χρόνου. Σημαντικός είναι ο τακτικός έλεγχος της επάρκειας και σωστής λειτουργίας 

του εξοπλισμού.  

Ο αριθμός των τροχήλατων που ιδανικά θα πρέπει να υπάρχουν στο νοσοκομείο είναι 

ανάλογος του κάθε ξεχωριστού χώρου του νοσοκομείου όπου χορηγείται αναισθησία ή 

καταστολή (χειρουργεία, αξονικός/μαγνητικός τομογράφος, ενδοσκοπικό εργαστήριο, 

χειρουργεία μιας μέρας, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας). 

Βέβαια, αυτό σχετίζεται και με τη χωροταξία του νοσοκομείου, την οργάνωση των Τμημάτων 

αλλά και τη διάθεση της Διοίκησης για παροχή των ανάλογων οικονομικών πόρων, καθώς η 

δημιουργία ενός πλήρους τροχήλατου έχει ένα αξιόλογο κόστος. Για παράδειγμα, το ινοπτικό 

βρογχοσκόπιο έχει μεγάλο κόστος, γεγονός που καθιστά απαγορευτική την αγορά 

περισσότερων του ενός, συνεπώς η συγκεκριμένη συσκευή θα πρέπει επιθυμητά να 

βρίσκεται   στο χώρο των χειρουργείων, και να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. Τέλος,  

συστήνεται  ότι όλα τα τροχήλατα εντός του ίδιου νοσηλευτικού ιδρύματος θα πρέπει να είναι 

όμοια μεταξύ τους, ώστε όλο το προσωπικό να είναι εξοικειωμένο με το περιεχόμενό τους, 

ενώ ζωτικής σημασίας θεωρείται η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στη χρήση αυτού του 

εξοπλισμού. 

 

Στο  αντίστοιχο αρχείο PDF9b μπορείτε να βρείτε τις ετικέτες του εξοπλισμού στα 

ελληνικά, σε μορφή εκτύπωσης για τα τροχήλατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα  3.4                

Κατευθυντήριες οδηγίες  DAS  2015  διαχείρισης  μαιευτικού  

αεραγωγού 

 

Χατζόπουλος  Εμμανουήλ 

 

Η Ένωση Αναισθησιολόγων Μαιευτικής Αναισθησίας (Obstetric Anaesthesia Association-

OAA) και η Εταιρεία Δύσκολου Αεραγωγού (Difficult Airway Society DAS) ανέπτυξαν τις 

πρώτες εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες για μαιευτικά περιστατικά, για την ασφαλή 

αντιμετώπιση του δύσκολου μαιευτικού αεραγωγού και της αποτυχημένης ενδοτραχειακής 

διασωλήνωσης κατά τη γενική αναισθησία εγκύων γυναικών. Αυτές αποτελούνται από 4 

διαφορετικούς αλγόριθμους και 2 πίνακες. 

 Ένας μεγάλος αλγόριθμος παρέχει μία συνολική εικόνα των υπόλοιπων τριών επιμέρους 

αλγορίθμων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Αλγόριθμος 1 παρέχει ένα πλαίσιο ενεργειών για να  βελτιστοποιήσουμε  μία  ασφαλή 

τεχνική γενικής  αναισθησίας  στην  επίτοκο, και δίνει έμφαση στο σχεδιασμό, στη 

διεπιστημονική  επικοινωνία, στη πρόληψη του γρήγορου αποκορεσμού της αιμοσφαιρίνης 

σε  οξυγόνο και στον περιορισμό των προσπαθειών διασωλήνωσης σε δύο (2).  

Συγκεκριμένα, στην 1η προσπάθεια διασωλήνωσης σημαντική είναι η βελτιστοποίηση της 

θέσης της κεφαλής/τραχήλου, η έγκαιρη απελευθέρωση της πίεσης επί του κρικοειδούς 

χόνδρου σε συνδυασμό με εφαρμογή εξωτερικών χειρισμών (BURP), και η χρήση ελαστικού 

κηρίου (bougie). Η 2η προσπάθεια περιλαμβάνει τη χρήση εναλλακτικού λαρυγγοσκοπίου και 

την πλήρη άρση  της πίεσης επί του κρικοειδούς χόνδρου, ενώ η 3η προσπάθεια επιτρέπεται 

μόνον από έμπειρο αναισθησιολόγο. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να εξασφαλίζεται συνεχώς 

ο αποτελεσματικός αερισμός με μάσκα και ασκό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Ο Αλγόριθμος  2  περιλαμβάνει  την αντιμετώπιση, μετά από την αποτυχία των 

προσπαθειών ενδοτραχειακής  διασωλήνωσης του Αλγόριθμου 1, με σαφή βήματα 

αποφάσεων. Συγκεκριμένα, σημαντική είναι η δήλωση αποτυχίας στην ομάδα, η έγκαιρη 

τοποθέτηση υπεργλωττιδικής  συσκευής αερισμού 2ης γενιάς και η πλήρης άρση της 

κρικοειδικής πίεσης κατά την τοποθέτησή της, και κυρίως η διατήρηση της οξυγόνωσης 

κάθε στιγμή, οπότε σε περίπτωση αποτυχίας τοποθέτησης ΥΣΑ ενθαρρύνεται η 

εξασφάλιση αποτελεσματικού αερισμού με μάσκα και ασκό. Τελικά, η επαρκής ή μη 

οξυγόνωση θα καθορίσει τα επόμενα βήματα, δηλαδή σε επιτυχή οξυγόνωση τη 

συνέχιση της επέμβασης ή/και την αφύπνιση, ενώ σε αναποτελεσματική οξυγόνωση τη 

γρήγορη μετάβαση στις ενέργειες του Αλγόριθμου 3 «CICO». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ο Αλγόριθμος 3 καλύπτει την αντιμετώπιση της κατάστασης «CICO: δεν μπορώ να 
διασωληνώσω, δεν μπορώ να αερίσω» και της επείγουσας προσπέλασης του αεραγωγού 
από την πρόσθια τραχηλική χώρα (FONA: Front-of-Neck Airway), όπου η ταχεία 
αποκατάσταση της οξυγόνωσης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα. Έτσι, σε αποκατάσταση 
της οξυγόνωσης συνεχίζεται η επέμβαση με  ή χωρίς αφύπνιση της ασθενούς (σε αφύπνιση 
σκεφτόμαστε την αλλαγή του πλάνου αναισθησίας), ενώ στη δραματική περίπτωση της 
αποτυχίας οξυγόνωσης θα πρέπει να εκτελεστεί υπερεπείγουσα καισαρική και να εφαρμοστεί 
στην επίτοκο Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Πίνακας  1  αποτελεί  ένα εργαλείο εκτίμησης των παραγόντων που σχετίζονται με την 

απόφαση  να αφυπνίσουμε την επίτοκο ή να προχωρήσουμε, εφόσον αποτύχει η 

διασωλήνωση.  Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι επείγουσες καταστάσεις που σχετίζονται 

με τη μητέρα ή το έμβρυο, η εμπειρία του αναισθησιολόγου, η παχυσαρκία της επιτόκου, ο 

 



κίνδυνος εισρόφησης, χειρουργικοί παράγοντες όπως αναμενόμενη μεγάλη αιμορραγία, ή 

πιθανή δυσκολία στην εφαρμογή  εναλλακτικής μορφής αναισθησίας (περιοχική). Από την 

άλλη, την απόφαση συνέχισης ή μη της επέμβασης θα καθορίσουν και παράγοντες που 

ανακύπτουν μετά την εισαγωγή στην αναισθησία και σχετίζονται με την αποτελεσματική 

διαχείριση και εξασφάλιση του αεραγωγού, κυρίως τη δυνατότητα διατήρησης της 

οξυγόνωσης.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, ο Πίνακας 2 δίνει  πρακτικές  οδηγίες πώς να αφυπνίσουμε και πώς να 

διαχειριστούμε την επίτοκο μετά την αφύπνιση, ή με ποιον τρόπο  θα προχωρήσουμε με τη 

χειρουργική επέμβαση, εφόσον αποτύχει η προσπάθεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης της 

επιτόκου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπερασματικά, οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν τα βασικά βήματα 

για την ασφαλή διαχείριση της μαιευτικής γενικής αναισθησίας, σε μία προσπάθεια μείωσης 

της επίπτωσης της αποτυχημένης διασωλήνωσης, και με μικρές ελευθερίες αποφάσεων. Ο 

αλγόριθμος 1 εστιάζει κυρίως σε σημεία ελέγχου κατά την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τη 

χορήγηση αναισθησίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Λίστας Ελέγχου του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας WHO για τη Χειρουργική Ασφάλεια. Ο Πίνακας 1 παρέχει τη 

δυνατότητα  μίας πιο δομημένης εκτίμησης όλων των παραγόντων που θα επηρεάσουν την 

απόφαση για αφύπνιση ή συνέχιση της επέμβασης, μετά από ανεπιτυχή διασωλήνωση 

(Αλγόριθμος 2), ή την εφαρμογή  επεμβατικού αεραγωγού (Αλγόριθμος 3).  

Αποτελεί ευχή των ομάδων εργασίας των προαναφερθέντων επιστημονικών εταιρειών ότι 

η δημοσίευση  αυτών των οδηγιών θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κλινικής 

πρακτικής, και θα αποτελέσει  εργαλείο  διδασκαλίας και εκπαίδευσης, για την αποφυγή 

αποτυχίας ενδοτραχειακής διασωλήνωσης στη μαιευτική αναισθησία. 

Στο  αρχείο PDF 9c μπορείτε να βρείτε το σύνολο του αλγόριθμου της DAS διαχείρισης 

του μαιευτικού  αεραγωγού, σε μορφή εκτύπωσης, μεταφρασμένο στα ελληνικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα  3.5                

Κατευθυντήριες οδηγίες  DAS  2015   διαχείρισης  δύσκολου 

παιδιατρικού   αεραγωγού 

 

Ιορδανίδου  Δέσποινα 

 

Εισαγωγή 

 

Βιβλιογραφικά αναγνωρίζεται ότι η επίπτωση του μη προβλεπόμενου δύσκολου 

αεραγωγού σε παιδιά και της δυσκολίας/αποτυχίας διαχείρισης του είναι σχετικά χαμηλή, με 

ποσοστά που κυμαίνονται από 0,08%  σε παιδιά  χωρίς συνοδά  προβλήματα υγείας έως 

0,42% σε όλο τον παιδιατρικό πληθυσμό.  Επίσης  αναγνωρίζεται ότι ο παιδιατρικός 

αεραγωγός εμφανίζει σημαντικές διαφορές σε σχέση με αυτόν του ενήλικα, με σημαντικότερη 

την μεγάλη κινητικότητα των λαρυγγικών δομών, η οποία μπορεί να βελτιώσει την οπτική 

εικόνα κατά την άμεση λαρυγγοσκόπηση.  

Η πρώτη αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας αλγορίθμου διαχείρισης μη προβλεπόμενου 

δύσκολου αεραγωγού σε παιδιά έγινε το 2010,  όταν οι Weiss και Engelhardt σε άρθρο τους 

προσπάθησαν να προσεγγίσουν το θέμα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι ο σκοπός τους δεν 

ήταν να συντάξουν συστάσεις, καθώς οι περιγραφείσες πρακτικές είναι «ανοικτές» σε 

τροποποίηση, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, την εμπειρία των αναισθησιολόγων 

και κυρίως την παρουσία ειδικού εξοπλισμού. Περισσότερο στόχευαν να προτείνουν μία 

απλοποιημένη σειρά ενεργειών, που θα μπορεί να ακολουθήσει κάθε αναισθησιολόγος, 

ειδικά αυτός που χορηγεί παιδιατρική αναισθησία περιστασιακά και δεν έχει μεγάλη εμπειρία, 

και κυρίως να ανοίξουν επιτέλους μία πανευρωπαϊκή συζήτηση αναφορικά με τη διαχείριση 

του παιδιατρικού αεραγωγού, η οποία να οδηγήσει στη σύσταση επίσημων κατευθυντηρίων 

οδηγιών. Μάλιστα τονίζουν ότι η πρότασή τους στηρίχθηκε στις αρχές του επίσημου 

αλγόριθμου της DAS(Difficult Airway Society) για τη διαχείριση του μη προβλεπόμενου 

δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες. Σύμφωνα λοιπόν με την πρότασή τους η διαχείριση του 

μη προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε παιδιά περιλαμβάνει 3 κύριους τομείς, Α: της 

αποτελεσματικής οξυγόνωσης, Β: της επιτυχούς διασωλήνωσης, και C: της διάσωσης, που 

περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες επεμβατικού αεραγωγού. 

Μετά από αυτή τη δημοσίευση πράγματι άνοιξε ένας μεγάλος πανευρωπαϊκός διάλογος. 

Το τελικό αποτέλεσμα του διαλόγου ήρθε το 2015, όπου μέσα από το άρθρο “Development 

of a guideline for the management of the unanticipated difficult airway in pediatric practice” η 

DAS ανακοίνωσε επίσημα τις πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση του μη 

προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε παιδιά ηλικίας 1-8 ετών. Το άρθρο αναγνωρίζει 

την ανάγκη ύπαρξης δομημένων οδηγιών, που θα βοηθούν στη λήψη αποφάσεων σε 

επείγουσες καταστάσεις, ειδικά σε αναισθησιολόγους που δεν χορηγούν συχνά αναισθησία 

σε παιδιά και δεν είναι έμπειροι παιδοαναισθησιολόγοι, ενώ  θα αποτελούν έναν οδηγό για 

μία πιο στοχευμένη εκπαίδευση. 

 

 

 

 

 

 



Οι κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης του δύσκολου παιδιατρικού αεραγωγού 

 

Για τη δημιουργία των αλγορίθμων συστάθηκε επιτροπή 27 ειδικών αναισθησιολόγων, το 

Delphi panel, που ανασκόπησε όλες τις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες από 

μεμονωμένα νοσοκομεία και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία αναφορικά με τη διαχείριση του 

παιδιατρικού αεραγωγού, την οποία βαθμολόγησε ανάλογα με το δείκτη τεκμηρίωσής της, 

ώστε να φτάσει σε συμφωνία για την εγκυρότητα της σειράς ενεργειών. Σε περιπτώσεις  

ανεπαρκούς τεκμηρίωσης ή έλλειψης συμφωνίας για μία ενέργεια γινόταν ανασκόπηση από 

Δεύτερη Επιτροπή, αποτελούμενη από 10 παιδοαναισθησιολόγους.  

Τελικά αναπτύχθηκαν 3 κατευθυντήριες οδηγίες -αλγόριθμοι για την επείγουσα διαχείριση 

του αεραγωγού παιδιών ηλικίας 1 έως 8 ετών, ανάλογα με το εκάστοτε σενάριο.  

 

 Σενάριο 1 

Το 1ο σενάριο αφορά στο δύσκολο αερισμό με μάσκα κατά τη συνήθη εισαγωγή στην 

αναισθησία, όπου απαραίτητη θεωρείται η χορήγηση 100% Ο2 και η κλήση βοήθειας. Οι 

ενέργειες περιλαμβάνουν εξελικτικά 3 βήματα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο Βήμα Α εφαρμόζεται  η  βελτιστοποίηση της θέσης της κεφαλής σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή κατάλληλων χειρισμών (chin lift-jaw thrust), τον έλεγχο αρτιότητας του εξοπλισμού 

(μάσκα, κύκλωμα, συνδετικά) και την αύξηση του βάθους αναισθησίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον η δυσκολία επιμένει, στο Βήμα Β επιλέγεται χρήση εξοπλισμού υποβοήθησης 

αερισμού(στοματοφαρυγγικός αεραγωγός), εκτιμώνται τα αίτια δυσκολίας (μικρό βάθος 

αναισθησίας, λαρυγγόσπασμος, διάταση στομάχου), προτείνεται αύξηση του βάθους 

αναισθησίας, ενώ σε περίπτωση που έχει χορηγηθεί μυοχάλαση προτείνεται προσπάθεια 

διασωλήνωσης.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον η δυσκολία εξακολουθεί να επιμένει και η διασωλήνωση είναι ανεπιτυχής, στο 

Βήμα Γ  προτείνονται έως 3 προσπάθειες τοποθέτησης υπεργλωττιδικής συσκευής ΥΣΑ. Εάν 

ο αερισμός με ΥΣΑ είναι αποτελεσματικός και οι χειρουργικές συνθήκες είναι ασφαλείς, η 

επέμβαση συνεχίζεται. Σε ανεπαρκή αερισμό και οξυγόνωση μέσω ΥΣΑ επιλέγεται αφύπνιση 

του ασθενούς, εφόσον το SpO2>80%, ή γίνεται προσπάθεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης 

με χρήση μυοχάλασης, εφόσον το SpO2<80%. Αν και η διασωλήνωση είναι ανεπιτυχής, τότε 

ακολουθούνται ενέργειες του 3ου Σεναρίου “CICO: Can’t intubate, can’t ventilate-oxygenate”.  

 

 Σενάριο 2 

Το 2ο Σενάριο αφορά στη μη προβλεπόμενη δύσκολη διασωλήνωση κατά τη συνήθη 

εισαγωγή, όπου επίσης είναι απαραίτητη η χορήγηση 100% Ο2 και η κλήση βοήθειας. Οι 

ενέργειες περιλαμβάνουν εξελικτικά τα εξής  2 βήματα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Στο Βήμα Α, και εφόσον ο αερισμός με μάσκα είναι ευχερής, επιτρέπονται  έως 4 

προσπάθειες λαρυγγοσκόπησης υπό άμεση όραση, μετά από βελτίωση της θέσης κεφαλής 

και εξωτερική πίεση του λάρυγγα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφόσον η διασωλήνωση είναι ανεπιτυχής και η οξυγόνωση διατηρείται, στο Βήμα Β 

προτείνονται έως 3 προσπάθειες τοποθέτησης ΥΣΑ. Σε αναποτελεσματικό αερισμό και 

επισφαλείς χειρουργικές συνθήκες η επέμβαση αναβάλλεται και ο ασθενής αφυπνίζεται, ενώ 

σε ασφαλείς χειρουργικές συνθήκες η επέμβαση συνεχίζεται και επιτρέπεται έως 1 

προσπάθεια διασωλήνωσης μέσω της ΥΣΑ υπό έμμεση όραση. Αν η διασωλήνωση μέσω 

ΥΣΑ είναι ανεπιτυχής, αν υπάρχει ανεπαρκής αερισμός και οξυγόνωση μέσω της ΥΣΑ, αλλά 

επαρκής αερισμός με μάσκα, τότε η επέμβαση αναβάλλεται και ο ασθενής  αφυπνίζεται. 

Τέλος, αν και ο αερισμός με μάσκα, παρά τη βέλτιστη θέση κεφαλής και τους εξωτερικούς 

χειρισμούς, είναι δύσκολος ή αδύνατος, τότε εφαρμόζονται ενέργειες του 3ου Σεναρίου “CICO: 

Can’t intubate, can’t ventilate-oxygenate”.  

 

 Σενάριο  3 

Το 3ο Σενάριο είναι το «CICO:  δεν μπορώ να διασωληνώσω - δεν μπορώ να 

οξυγονώσω» σε ασθενή που έλαβε μυοχάλαση. Πέραν της χορήγηση 100% Ο2 και της 

κλήσης βοήθειας, εφαρμόζονται τα εξής 3 βήματα:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Βήμα Α  περιλαμβάνει τη συνέχιση των προσπαθειών οξυγόνωσης/αερισμού, μετά 

από βελτιστοποίηση θέσης κεφαλής, χρήση στοματοφαρυγγικού αεραγωγού ή εφαρμογή 

τεχνικής με 2 χέρια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν τα παραπάνω αποτύχουν, και εφόσον SpO2>80%, τότε στο Βήμα Β επιλέγεται η 

αφύπνιση του ασθενούς, αν έχει χορηγηθεί ροκουρόνιο προτείνεται η χρήση suggammadex, 

ενώ γίνεται ετοιμασία για εφαρμογή τεχνικών διάσωσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τέλος, εάν και τα παραπάνω αποτύχουν, η κατάσταση του παιδιού επιδεινώνεται με 

SpO2<80% και συνεχώς μειούμενο με συνοδό πτώση της καρδιακής συχνότητας, τότε 

εφαρμόζεται το Βήμα Γ με τεχνικές διάσωσης. Αυτές περιλαμβάνουν καταρχήν την κλήση 

αναισθησιολόγου εξειδικευμένου στον αεραγωγό και ΩΡΛ χειρουργού. Αν υπάρχει 

διαθέσιμος ΩΡΛ χειρουργός, τότε εκτελείται άμεσα είτε χειρουργική τραχειοστομία είτε 

άκαμπτη βρογχοσκόπηση και αερισμός jet. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμος ΩΡΛ, εκτελείται 

διαδερμική κρικοθυρεοειδοτομή δια βελόνης για διατραχειακό αερισμό jet. Εφόσον είναι 

επιτυχής με άνοδο της οξυγόνωσης, τότε διατηρείται μέχρι την αφύπνιση του παιδιού ή την 

οριστική χειρουργική εξασφάλιση του αεραγωγού, ενώ αν η διαδερμική κρικοθυρεοτομή 

αποτύχει, τότε εφαρμόζεται απνοϊκή οξυγόνωση, χειρουργική κρικοθυρεοειδοτομή και 

διατραχειακή προώθηση τραχειοσωλήνα.  

 

Συμπεράσματα 

Η διαχείριση του μη προβλεπόμενου δύσκολου παιδιατρικού αεραγωγού απαιτεί 

γνώση των αλγορίθμων και των κατάλληλων δεξιοτήτων, ενώ ακολουθεί συγκεκριμένο πλάνο 

ενεργειών, ανάλογα με το εμφανιζόμενο σενάριο. Επισημαίνεται ότι για την επιτυχή 

αντιμετώπιση του αεραγωγού και την καλή έκβαση των ασθενών απαιτείται η παρουσία και 

συνεχής οπτική επαφή με τους αλγόριθμους ενεργειών, η κατάλληλη εκπαίδευση σε 

συνθήκες προσομοίωσης και η διατήρηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, η πρώιμη κλήση για 

βοήθεια και η παρουσία και άλλων εξειδικευμένων ατόμων, που να λειτουργούν ως 

«συγκυβερνήτες», ώστε να υπάρχει πρόσθετος έλεγχος και αξιολόγηση των εκτελούμενων 

ενεργειών, και φυσικά η παρουσία όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, οργανωμένου σε 

λογική σειρά μέσα στο ειδικό τροχήλατο δύσκολου  αεραγωγού.  

Στο  αρχείο PDF 9d μπορείτε να βρείτε το σύνολο του αλγόριθμου της DAS διαχείρισης 

του δύσκολου  παιδιατρικού  αεραγωγού, σε μορφή εκτύπωσης, μεταφρασμένο στα 

ελληνικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ενότητα  3.6                

Κατευθυντήριες οδηγίες  DAS  2018  διαχείρισης  δύσκολου 

αεραγωγού σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και στη ΜΕΘ  

 

Ιορδανίδου  Δέσποινα 

 

Εισαγωγή 

 

 Από την εποχή της έκδοσης των κατευθυντηρίων οδηγιών διαχείρισης του μη 

προβλεπόμενου δύσκολου αεραγωγού σε ενήλικες της DAS, και κυρίως μετά την 

αναθεώρησή τους το 2015, η διαχείριση του αεραγωγού κατά τη διάρκεια της αναισθησίας 

μεταμορφώθηκε πλήρως. Παρόλα αυτά, οι αναφορές του NAP4(2011) κατέγραψαν υψηλά 

ποσοστά επιπλοκών και σοβαρές ανεπάρκειες, κυρίως κατά τη διαχείριση του αεραγωγού σε 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και  στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Μπορεί η DAS 

να εξέδωσε οδηγίες για ειδικές κατηγορίες ασθενών, εντούτοις αυτές δεν αφορούσαν σε 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς, οι οποίοι όμως αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν σε μεγάλο 

ποσοστό και σε κάθε σημείο του νοσοκομείου. 

 Έτσι, οι συγκεκριμένες οδηγίες, στηριζόμενες σε τεκμηριωμένα στοιχεία αλλά και σε 

απόψεις ειδικών (expert opinions), περιγράφουν την ενδεικνυόμενη στρατηγική για τη 

βελτίωση της οξυγόνωσης, τη διαχείριση του αεραγωγού και την ενδοτραχειακή 

διασωλήνωση των βαρέως πασχόντων ασθενών σε κάθε σημείο του νοσοκομείου, και 

κυρίως στις ΜΕΘ. Αναγνωρίζεται ότι για την καλή έκβαση της επείγουσας διαχείρισης του 

αεραγωγού  αυτών των ασθενών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο 

παράγοντα, παρά στην απλή ενσωμάτωση νέων συσκευών ή τεχνικών διαχείρισης. 

Σημαντικά σημεία της αποτελεσματικής διαχείρισης θεωρούνται η εφαρμογή προοξυγόνωσης 

και διατήρηση οξυγόνωσης, η τροποποίηση της ταχείας εισαγωγής, η μείωση του αριθμού 

προσπαθειών διασωλήνωσης με τη χρήση video-λαρυγγοσκοπίου από την πρώτη κιόλας 

προσπάθεια, η πρώιμη αναγνώριση της αποτυχίας για έγκαιρη μετάβαση στα επόμενα 

βήματα του Αλγορίθμου, και η διάσωση του αεραγωγού με χρήση υπεργλωττιδικών 

συσκευών 2ης γενιάς ή με πρόσθια τραχηλική προσπέλαση (FONA) και εφαρμογή τεχνικής 

κρικο-θυρεοειδοτομής με νυστέρι-bougie-τραχειοσωλήνα. Τέλος, καθώς οι περισσότερες 

επιπλοκές σε αυτούς τους ασθενείς αφορούν στο χρόνο μετά τη διασωλήνωση, ύψιστης 

σημασίας θεωρείται η έγκαιρη αναγνώριση πιθανής μετατόπισης ή απόφραξης του 

τραχειοσωλήνα. 

 Τα πιθανά προβλήματα στη διαχείριση του αεραγωγού αυτών των ασθενών μπορεί να 

αφορούν σε έλλειψη εξοπλισμού, monitoring ή εκπαίδευσης,  σε ανθρώπινους παράγοντες 

όπως κακή ομαδική συνεργασία και έλλειψη επικοινωνίας, ή σε αστοχία έγκαιρης κλινικής 

αναγνώρισης της πιθανής δυσκολίας του αεραγωγού,  του κινδύνου εισρόφησης ή των 

συνοδών αναπνευστικών / καρδιαγγειακών προβλημάτων. Τελικά, οι οδηγίες αυτές δεν 

αποσκοπούν να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση του γιατρού και της ομάδας, αλλά να 

δημιουργήσουν μία αλλαγή στην αντίληψη τόσο των γιατρών ατομικά όσο και του 

οργανισμού του νοσοκομείου στο σύνολο, αναφορικά με τη σημασία της σωστής 

προετοιμασίας, της άρτιας ομαδικής εργασίας/ επικοινωνίας και της κατάλληλης εκπαίδευσης 

με στόχο την καλή έκβαση της διαχείρισης του αεραγωγού αυτών των ασθενών. 

 

 



Ο ανθρώπινος παράγοντας  

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας (human factors) είναι η πιο σημαντική αιτία για την εμφάνιση 

ιατρικού λάθους, όπως αποδείχθηκε και από τις αναφορές του NAP4(2011).  Σε αυτό τον 

όρο περιλαμβάνονται καταστάσεις που αφορούν σε επιδράσεις του περιβάλλοντος, 

συμπεριφορές της ομάδας  και ατομικές ενέργειες. Αναγνωρίστηκε ότι περισσότερα από τα 

μισά συμβάματα στις ΜΕΘ οφείλονταν σε προβλήματα ανθρώπινου παράγοντα, κυρίως στην 

ανεπαρκή προετοιμασία των ασθενών, στον ελλιπή έλεγχο του εξοπλισμού, ή σε σοβαρή 

απόκλιση από την εφαρμογή επίσημων πρωτοκόλλων, ενώ αναφορικά με τη διαχείριση του 

αεραγωγού στις ΜΕΘ, παράγοντες που συνέβαλαν στην εμφάνιση δυσκολίας σχετίζονταν με 

την κατάσταση του ασθενή, την κακή ομαδική εργασία, το μη οργανωμένο περιβάλλον και 

την καθυστέρηση στην άμεση λήψη αποφάσεων, που όλα μαζί συνέβαλαν στην απώλεια 

επίγνωσης της επείγουσας κατάστασης.  

Επιδράσεις του περιβάλλοντος:  Ο χώρος της ΜΕΘ δεν είναι σχεδιασμένος για 

διαχείριση του αεραγωγού, ενώ τα monitor και ο λοιπός εξοπλισμός περιορίζουν την 

πρόσβαση στον ασθενή. Έτσι, ο εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται προσεκτικά, και να μην 

είναι σύνθετος, γιατί μπορεί να προκαλέσει πνευματική υπερφόρτωση πληροφοριών. Οι 

επιλογές για κάθε στάδιο πρέπει να περιορίζονται σε μία κύρια και μία εναλλακτική συσκευή, 

ο εξοπλισμός πρέπει να βρίσκεται οργανωμένος σε ειδικό τροχήλατο αεραγωγού, θα πρέπει  

να υπάρχει επίσημος αλγόριθμος διαχείρισης αεραγωγού, ενώ σημαντική είναι η εκπαίδευση 

και εξοικείωση όλου του προσωπικού με τον εξοπλισμό και τον αλγόριθμο. 

Η σύσταση της ομάδας: Για την αποτελεσματική διαχείριση του αεραγωγού στη ΜΕΘ 

είναι σημαντική η σύσταση μίας ομάδας, όπου το κάθε μέλος της θα έχει ξεκάθαρο ρόλο.  

Η Εικόνα 7 δείχνει το μοίρα-

σμα ρόλων σε ομάδες 6 

ατόμων(Εικ.7Α), 5 ατόμων 

(Εικ.7Β) ή 4 ατόμων(Εικ.7Γ). 

Οι βασικοί ρόλοι της ομάδας 

διαχείρισης αεραγωγού στη 

ΜΕΘ είναι (α) του 1ου 

«διασωληνωτή», (β) αυτού 

που χορηγεί φάρμακα, (γ)  

αυτού που παρατηρεί τον 

ασθενή και το monitor, (δ) 

αυτού που θα ασκήσει 

κρικοειδική πίεση, (ε) του 

βοηθού για τον εξοπλισμό, 

(στ) του βοηθού για τον 

πρόσθετο εξοπλισμό και για 

κλήση βοήθειας, (ζ) του 2ου 

«διασωληνωτή», (η) αυτού 

που θα εφαρμόσει  MILS, 

εφόσον απαιτείται, και (θ) του αρχηγού της ομάδας. Επί απουσίας τόσων ατόμων, ένα άτομο  

μπορεί να έχει περισσότερους από ένα ρόλους. 

Συμπεριφορά ομάδας και ατομικές ενέργειες: Οι ριψοκίνδυνες παρεμβάσεις απαιτούν καλή 

ομαδική συνεργασία, κατά την οποία σημαντικός είναι ο ρόλος του «αρχηγού», που αναθέτει 

αρμοδιότητες, ανακοινώνει  τα κύρια στοιχεία επικοινωνίας της διαδικασίας, ενθαρρύνει τα 

μέλη της ομάδας να αναφέρουν παρατηρούμενα προβλήματα, και δεν πρέπει να κάνει τίποτε 

 

Εικόνα 7. Η σύσταση και οι  ρόλοι της ομάδας διαχείρισης αεραγωγού στη 

ΜΕΘ. Higgs et al (2018). Br J Anaesth, 120(2):p328. 



άλλο ώστε να έχει κάθε στιγμή επίγνωση της κρισιμότητας της κατάστασης. Τα  υπόλοιπα 

μέλη έχουν ρόλους «εκτελεστικούς», ενώ ιδιαίτερης σημασίας είναι το να ξέρει ο καθένας 

επακριβώς τι πρέπει να κάνει, ώστε να αποφευχθεί η σύγχυση. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας θα πρέπει να ακολουθούνται οι λίστες ελέγχου, που βοηθούν στη λήψη 

αποφάσεων, στην εκτίμηση των εναλλακτικών, στον περιορισμό των άσκοπων 

παρεμβάσεων και στην έγκαιρη κλήση εξειδικευμένης βοήθειας. Όταν καλείται βοήθεια, θα 

πρέπει να εφαρμόζεται τεχνική «παράδοσης» τύπου SBAR(Situation= παρούσα κατάσταση, 

Βackground= ιστορικό, Assessment=εκτίμηση, Recommendations=συστάσεις). Τέλος, η 

εκπαίδευση της ομάδας περιλαμβάνει την εξοικείωση με το διαθέσιμο εξοπλισμό, τις λίστες 

ελέγχου, τους αλγόριθμους και τη μορφή της ομαδικής εργασίας, και προς αυτή την 

κατεύθυνση σημαντική είναι η προσομοίωση και οι τεχνικές prebriefing (συζήτηση για τους 

σκοπούς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα πριν τη διαδικασία), και debriefing(κλειστή 

συζήτηση της ομάδας μετά το τέλος της διαδικασίας για τα αποτελέσματα της επίδοσής τους 

και τα εμφανιζόμενα προβλήματα). 

Διαχείριση νοητικής σύγχυσης και η προσέγγιση Vortex: αποτελεί συχνό πρόβλημα κατά 

τη διαχείριση επαπειλούμενου αεραγωγού, που παρακωλύει τη σωστή λήψη αποφάσεων και 

τη σωστή επίδοση, και οφείλεται κυρίως στο stress και την περίπλοκη μορφή των επίσημων 

αλγορίθμων, που είναι δύσκολο να ανακληθούν από μνήμης. Η προσέγγιση Vortex αποτελεί 

μία σχηματική  απεικόνιση, που μπορεί να ανακληθεί εύκολα από τους αγχωμένους 

κλινικούς. Παρακάτω υπάρχει λεπτομερής παρουσίαση της προσέγγισης.  

Η κλήση για βοήθεια και ο ρόλος του ειδικού στον αεραγωγό: η πρώιμη κλήση σε βοήθεια 

είναι πολύ σημαντική, και θα πρέπει να γίνεται άμεσα μετά την πρώτη αποτυχημένη 

προσπάθεια διασωλήνωσης. Το άτομο που καλείται ως εξειδικευμένη βοήθεια επιτρέπεται να 

εκτελέσει μία τελευταία προσπάθεια διασωλήνωσης, τοποθέτησης ΥΣΑ, αερισμού με 

προσωπίδα ή FONA, αλλά και να κατευθύνει τα μέλη της ομάδας.  

 

 

 

Η  προσέγγιση  Vortex 

 

Η αποτελεσματική διαχείριση του αεραγωγού απαιτεί σωστό σχεδιασμό και ύπαρξη των 

απαραίτητων δεξιοτήτων. Αναγνωρίζεται όμως ότι,  ακόμα και οι καλύτερα εκπαιδευμένοι 

και προετοιμασμένοι γιατροί, μπορούν δυνητικά να αποτύχουν να εκτελέσουν βασικές 

παρεμβάσεις υπό συνθήκες stress. Οι κύριοι αλγόριθμοι διαχείρισης του αεραγωγού 

αποτελούν πολύτιμα εκπαιδευτικά εργαλεία, που αποσκοπούν στο να εξοικειωθούν οι 

γιατροί στη διαχείριση του επείγοντος αεραγωγού πολύ πριν την εμπλοκή τους σε μία 

τέτοια κατάσταση. Εντούτοις, οι αλγόριθμοι έχουν στην πλειοψηφία τους μία περίπλοκη 

μορφή με υπερφόρτωση πληροφοριών, με αποτέλεσμα το περιεχόμενό τους να μην είναι 

εύκολα αναγνώσιμο και εφαρμόσιμο σε πραγματικό χρόνο, από τους γιατρούς/ομάδα που 

εμπλέκονται σε κατάσταση έντονου stress κατά τη διαχείριση ενός επείγοντος 

επαπειλούμενου αεραγωγού. Επιπλέον, οι οδηγίες των αλγορίθμων έχουν κατά βάση έναν 

αναισθησιολογοκεντρικό προσανατολισμό, καθώς αναλώνονται στο να καθοδηγούν σε 

καταστάσεις όπου το πλάνο διαχείρισης του αεραγωγού είναι από την αρχή η 

«προγραμματισμένη» ενδοτραχειακή διασωλήνωση, και συνήθως μέσα στο ασφαλές 

περιβάλλον του χειρουργείου.    

Αντίθετα, η  λογική της «προσέγγισης Vortex» βασίζεται στη δημιουργία ενός απλού 

και κατανοητού εργαλείου εφαρμογής υψηλής ακρίβειας (“high acuity implementation tool”), 

το οποίο είναι σχεδιασμένο για όλα τα μέλη της ομάδας που εργάζονται υπό συνθήκες 



έντονου stress, κατά τη διάρκεια επείγουσας διαχείρισης αεραγωγού, μπορεί να διδαχθεί 

εύκολα σε όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από το αν είναι γιατροί, νοσηλευτές ή διασώστες, και 

μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε μέρος του νοσοκομείου, όπου μπορεί να υπάρξει ανάγκη 

επείγουσας διαχείρισης αεραγωγού.  

 Η κεντρική ιδέα της προσέγγισης Vortex είναι ότι στον 

ανώτερο αεραγωγό υπάρχουν μόνον 3 «γραμμές ζωής» 

(μη χειρουργικές τεχνικές), μέσω των οποίων μπορεί να 

εξασφαλιστεί κυψελιδική οξυγόνωση/αερισμός: η 

προσωπίδα, οι υπεργλωττιδικές συσκευές αερισμού και ο 

ενδοτραχειακός σωλήνας. Σχηματικά αυτές οι τρεις 

γραμμές αποτελούν τη μπλε ζώνη, ενώ η επιτυχής 

εφαρμογή τους θα οδηγήσει στην πράσινη εξωτερική ζώνη 

(Εικόνα 8). Αν η καλύτερη δυνατή προσπάθεια 

εξασφάλισης αερισμού, από κάθε μία από αυτές τις 3 

γραμμές, είναι αναποτελεσματική, τότε μεταβαίνουμε στην 

κατάσταση   CICO, όπου θα πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί 

“διάσωση”, δηλαδή παρέμβαση FONA(πρόσθια τραχηλική 

προσπέλαση), που σχηματικά αντιστοιχεί στο σκούρο μπλε κέντρο των ομόκεντρων 

κύκλων. Αυτή η παρέμβαση φαίνεται να είναι μονόδρομος, δηλαδή εφόσον επιτευχθεί, 

εξασφαλίζει αποτελεσματική οξυγόνωση/αερισμό, που σχηματικά αντιστοιχεί στο μικρό 

πράσινο κέντρο των ομόκεντρων κύκλων.  

 Από την άλλη, αν η καλύτερη δυνατή προσπάθεια από κάθε γραμμή ζωής δεν 

κατορθώσει να αποκαταστήσει αποτελεσματική οξυγόνωση/αερισμό, τότε απαιτείται 

«σπιροειδής» μετακίνηση από τη μία γραμμή ζωής προς την επόμενη γειτονική. Έτσι, σε  

περίπτωση αποτυχίας της καλύτερης δυνατής 

προσπάθειας διασωλήνωσης, θα πρέπει να 

μετακινηθούμε στη «γραμμή ζωής» του αερισμού με 

προσωπίδα(Εικόνα 9). Αν η καλύτερη δυνατή προσπάθεια 

και αυτής αποτύχει, τότε μετακινούμαστε στο σενάριο 

«διάσωσης CICO». Αντίστοιχα, σε περίπτωση αποτυχίας 

της καλύτερης δυνατής προσπάθειας τοποθέτησης ΥΣΑ, 

θα πρέπει να μετακινηθούμε στη «γραμμή ζωής» του 

αερισμού με προσωπίδα (Εικόνα 10). Ομοίως, αν η 

καλύτερη δυνατή προσπάθεια και του αερισμού με 

προσωπίδα αποτύχει, τότε μετακινούμαστε στο σενάριο 

«διάσωσης CICO».  

 Αυτή η σπιροειδής μετακίνηση από τη μία γραμμή ζωής 

στην άλλη σημαίνει στην ουσία ότι η διαχείριση του 

αεραγωγού μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας όποια 

από τις 3 γραμμές ζωής, ανεξαρτήτου σειράς, και εφόσον 

αυτή αποτύχει προχωράμε στην εφαρμογή των υπόλοιπων 

γραμμών, με όποια σειρά κρίνει ο γιατρός ότι είναι η πιο 

κατάλληλη για την περίσταση.  

 Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών εξασφάλισης 

οξυγόνωσης/αερισμού  από κάθε επιμέρους γραμμή ζωής, 

υπάρχουν πέντε (5) κατηγορίες βελτιστοποίησης, που 

σύμφωνα με την προσέγγιση Vortex, επιτρέπεται να γίνουν, 

ώστε να μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα επιτυχίας  για  

 
Εικόνα 8. Σχηματική απεικόνιση 
της προσέγγισης Vortex. 
http://vortexapproach.org  

 
Εικόνα 9. Σχηματική απεικόνιση 
προσέγγισης Vortex: μετάβαση από μία 
γραμμή ζωής στην άλλη. 
http://vortexapproach.org  

 
Εικόνα 10. Σχηματική απεικόνιση 
προσέγγισης Vortex: μετάβαση από 
μία γραμμή ζωής στην άλλη. 
http://vortexapproach.org  
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αποτελεσματική οξυγόνωση/αερισμό. Αυτές οι 

πέντε (5) διαφορετικές κατηγορίες αφορούν σε 

(α) χειρισμούς, (β) βοηθήματα, (γ) αλλαγή 

μεγέθους / τύπου συσκευής, (δ) αναρρόφηση / 

αύξηση ροής οξυγόνου, και (ε) μυϊκό τόνο. 

Αν η ολοκλήρωση των καλύτερων 

δυνατών προσπαθειών από κάθε μία από τις 

3 γραμμές ζωής δεν κατορθώσει να 

αποκαταστήσει αποτελεσματική κυψελιδική 

οξυγόνωση/ αερισμό, τότε υποχρεωτικά θα 

μετακινηθούμε στην κεντρική ζώνη του 

εργαλείου Vortex, που αντιπροσωπεύει το 

χειρισμό “διάσωσης CICO”, δηλαδή την 

εφαρμογή FONA. Αντίθετα, η επιβεβαίωση 

αποτελεσματικού κυψελιδικού αερισμού από 

μία από τις γραμμές ζωής, θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μετακίνησή μας προς την  

«Περιμετρική Πράσινη Ζώνη», η οποία αντιπροσωπεύει την ευκαιρία για επαναοξυγόνωση, 

αναζήτηση  πηγών  και σχεδιασμό οριστικής στρατηγικής αντιμετώπισης του ασθενή. Μία 

δεύτερη «Μικρή Κεντρική Πράσινη Ζώνη» είναι ορατή στο κέντρο του εργαλείου Vortex, για 

να μας υπενθυμίζει ότι, εφόσον κάθε μη επεμβατική προσπάθεια των 3 γραμμών ζωής 

αποτύχει, η τεχνική “διάσωσης CICO” μπορεί επίσης να αποκαταστήσει τον κυψελιδικό 

αερισμό. Η τελική μορφή του σχηματικού εργαλείου Vortex φαίνεται  στην Εικόνα 11.  

Πέρα από την κλασσική σχηματική 

απεικόνιση του εργαλείου Vortex(Εικόνα 11), 

μία δεύτερη τρισδιάσταση απεικόνιση 

προσπαθεί να αποδώσει σχηματικά την 

«ιδέα» της προσέγγισης Vortex, αποσκο-

πώντας στην καλύτερη εκπαίδευση της 

τεχνικής. Σύμφωνα με αυτή την απεικόνιση, 

που μοιάζει με τρισδιάστατο σπιροειδές χωνί 

(Εικόνα 12), το στενό κάτω άκρο 

αντιπροσωπεύει τη μείωση του χρόνου και 

των επιλογών, όσο μετακινούμαστε 

σπιροειδώς βαθύτερα από τη μία γραμμή 

ζωής προς την άλλη. Το σκούρο μπλε στο 

κέντρο του χωνιού αντιπροσωπεύει την αναγνώριση δυνητικής επιδείνωσης της υποξαιμίας 

και κυάνωσης, αν δεν αποκατασταθεί έγκαιρα ο κυψελιδικός αερισμός. Η επικλινής 

εσωτερική επιφάνεια του χωνιού προσπαθεί να δώσει έμφαση στην ανάγκη για μετακίνηση 

σε βαθύτερα στρώματα, μέσω μίας από τις γραμμές ζωής, μέχρι να αποκατασταθεί 

αποτελεσματική οξυγόνωση/αερισμός. Αντίθετα, οι πράσινες οριζόντιες επιφάνειες της 

εξωτερικής Πράσινης Ζώνης εξυπηρετούν για να θυμίζουν ότι, εφόσον αποκατασταθεί 

κυψελιδική οξυγόνωση, αποτρέπεται ο κίνδυνος υποξαιμίας, ο ασθενής είναι ασφαλής, και 

παρέχεται η δυνατότητα βελτιστοποίησής του και καλύτερου σχεδιασμού. 

 Το εργαλείο Vortex αποτελεί τον πυρήνα μίας ευρύτερης προσέγγισης Vortex, που 

αφορά στη διαχείριση του αεραγωγού τόσο σε συνθήκες ρουτίνας όσο και σε επείγουσες 

καταστάσεις, και περιλαμβάνει όλες τις φάσεις εξειδικευμένης φροντίδας του αεραγωγού, 

δηλαδή την προ-επεμβατική εκτίμησή του, το σχεδιασμό μίας στρατηγικής προσέγγισης, 

 

Εικόνα 11. Σχηματική απεικόνιση προσέγγισης 
Vortex: μετάβαση από μία γραμμή ζωής στην άλλη. 
http://vortexapproach.org  

 
Εικόνα 12. Σχηματική απεικόνιση τρισδιάστατης 
σπιροειδούς προσέγγισης Vortex. 
http://vortexapproach.org  
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και την εφαρμογή των κατάλληλων παρεμβάσεων. Ο κύριος στόχος της προσέγγισης 

Vortex είναι να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για εφαρμογή σε «πραγματικό χρόνο» 

κατά τη διαχείριση του αεραγωγού. Σε κάθε περίπτωση, η προσέγγιση Vortex δεν 

αποσκοπεί να υποκαταστήσει τους επίσημους αλγόριθμους, αλλά να λειτουργήσει ως 

συμπληρωματική πηγή, για την καλύτερη ενσωμάτωση των επίσημων συστάσεων 

διαχείρισης του αεραγωγού και τη βελτίωση της απόδοσης της ομάδας.  

 Τελικά, το εργαλείο Vortex εξυπηρετεί στο να αυξήσει τις πιθανότητες βελτίωσης της 

κυψελιδικής οξυγόνωσης & αερισμού με: 

- τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της διαχείρισης του αεραγωγού 

- την εφαρμογή των καλύτερων δυνατών προσπαθειών από κάθε μία από τις 3 γραμμές  

  ζωής 

- την ενθάρρυνση για λήψη αποφάσεων, εφόσον η προσπάθεια από μία γραμμή ζωής είναι  

  αποτελεσματική και οδηγεί σε είσοδο στην Πράσινη Ζώνη 

- την προτροπή για έγκαιρη προετοιμασία, για εφαρμογή τεχνικής διάσωσης  CICO, 

  αμέσως μόλις εμφανιστεί  επείγουσα κατάσταση που αφορά στον αεραγωγό  

- την έγκαιρη αναγνώριση της ανάγκης για εφαρμογή τεχνικής διάσωσης CICO 

 

 

Ο Αλγόριθμος διαχείρισης αεραγωγού σε βαρέως πάσχοντες – στη ΜΕΘ 

 

Ο συγκεκριμένος αλγόριθμος τονίζει καταρχήν τη σημασία της αρχικής εκτίμησης του 

αεραγωγού. Η εκτίμηση πρέπει  να περιλαμβάνει τον κίνδυνο δύσκολης διασωλήνωσης, 

τους κινδύνους δυσκολίας στην εφαρμογή τεχνικών διάσωσης και τον κίνδυνο εισρόφησης. 

Παρόλο που οι δείκτες αναγνώρισης δυσκολίας στη διασωλήνωση έχουν χαμηλή 

προγνωστική αξία και ευαισθησία, η εκτίμηση πιθανής δυσκολίας στη διασωλήνωση 

στοχεύει κυρίως στον καλύτερο σχεδιασμό των ενεργειών, και συστήνεται ανεπιφύλακτα 

ακόμα και στις πιο επείγουσες καταστάσεις. Το πιο επίσημο εργαλείο εκτίμησης του 

αεραγωγού στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς θεωρείται το MACOCHA score (Πίνακας 1).  

Σύμφωνα με αυτό εκτιμώνται 7 παράγοντες 

από 3 διαφορετικές πηγές, την ανατομία του 

ασθενή, την υποκείμενη παθολογία του, και 

αυτόν που θα εκτελέσει τη διασωλήνωση, 

όπου score > 3 προβλέπει δυσκολία στη 

διασωλήνωση. Επίσης, η βελτίωση των 

αιμοδυναμικών παραμέτρων, πριν να 

επιχειρηθεί διασωλήνωση, μπορεί  να 

βελτιώσει την έκβαση των ασθενών, οπότε 

πρέπει να εκτιμάται ο βαθμός καρδιο-

αναπνευστικής ανεπάρκειας.    

 

Αρχικό Πλάνο: προετοιμασία, προοξυγόνωση, εισαγωγή στην αναισθησία 

 Το πρωταρχικό βήμα του αρχικού πλάνου είναι η συγκέντρωση της ομάδας, όπου όλη η 

ομάδα θα συμμετέχει ενεργά στον έλεγχο των σημείων της επίσημης λίστας 

ελέγχου(Εικόνα 13). Παράλληλα, ο αρχηγός αναθέτει ρόλους, ελέγχει ότι το κάθε μέλος  

γνωρίζει τι πρέπει να κάνει, επικοινωνεί τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στα Πλάνα Α, 

Β/Γ και Δ, και ζητά απόψεις της ομάδας για δυνητικά προβλήματα. Επίσης, σε αυτό το 

στάδιο γίνεται προετοιμασία εξοπλισμού, φαρμάκων, και ανασκοπείται ο Αλγόριθμος. 

 

Πίνακας 1. Το MACOCHA score. Higgs A. et al 

(2018). Br J Anaesth;120(2): p332. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ακολούθως, σύμφωνα με το αρχικό βήμα του Αλγόριθμου,  θα πρέπει να γίνουν κάποιες 

απαραίτητες αρχικές ενέργειες, που θα εξασφαλίσουν την επιτυχή διασωλήνωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Τοποθέτηση ασθενούς σε σωστή θέση για αρχική διαχείριση αεραγωγού: αυτή αφορά 

στην ανύψωση  του κεφαλιού κατά 25-30ο, ώστε η κατώτερη αυχενική μοίρα να κάμπτεται και 

η ανώτερη μοίρα να εκτείνεται (sniffing position). Η ανύψωση όλου του κρεβατιού μπορεί να 

είναι βοηθητική σε ασθενείς με υποψία τραυματισμού ΑΜΣΣ, ενώ η τοποθέτηση σε θέση 

ramp είναι χρήσιμη σε παχύσαρκους ασθενείς.  

 - Monitoring: πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει οξυμετρία, κυματομορφή 

καπνογραφίας, αρτηριακή πίεση, καρδιακή συχνότητα, ΗΚΓ, και ΕΤΟ2. 

 - Προοξυγόνωση-Διατήρηση οξυγόνωσης: Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς είναι 

επιρρεπείς σε εμφάνιση υποξυγοναιμίας, αλλά οι κλασικές μέθοδοι προοξυγόνωσης δεν είναι 

πάντα αποτελεσματικές. Συστήνεται η εφαρμογή προοξυγόνωσης, με στεγανή τοποθέτηση 

προσωπίδας και χορήγηση 100% Ο2 στα 10-15l/min για 3min, η χρήση κυκλώματος με 

ρύθμιση της βαλβίδας εκπνοής για την εφαρμογή CPAP, όπου απαιτείται, η χρήση 

καπνογραφίας, και ιδανικά μέτρηση ΕΤΟ2 > 85%.  Από την άλλη, η διατήρηση οξυγόνωσης 

κατά τη διάρκεια διασωλήνωσης, με χορήγηση 100% Ο2 στα 15l/min, μέσω ρινικής ή 

παρειακής κάνουλας, παρέχει υψηλές συγκεντρώσεις Ο2 υποφαρυγγικά κατά τη διάρκεια της 

άπνοιας. 

 - Εισαγωγή στην αναισθησία-επιλογή φαρμάκων: θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την 

αποφυγή πιθανής αναγωγής και εισρόφησης γαστρικού περιεχομένου, οπότε ο αλγόριθμος 

δίνει έμφαση στην τροποποίηση της «ταχείας εισαγωγής στην αναισθησία». Συστήνεται 

 

Εικόνα 13. Λίστα 
ελέγχου διασωλήνω-
σης βαρέως πασχό-
ντων ασθενών. Higgs 
A. et al (2018). Br J 
Anaesth; 120(2): p329.  

 



προοξυγόνωση, τοποθέτηση σε βέλτιστη θέση, ενδοφλέβια εισαγωγή και χορήγηση 

νευρομυϊκού αποκλειστή ταχείας δράσης, μέριμνα για αποφυγή εισρόφησης, διατήρηση 

οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια διασωλήνωσης, εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών 

λαρυγγοσκόπησης, και επιβεβαίωση σωστής θέσης τραχειοσωλήνα με καπνογραφία. Στους 

ασθενείς της ΜΕΘ ο κίνδυνος εισρόφησης μπορεί να μειωθεί με διακοπή της εντερικής 

σίτισης, αναρρόφηση του γαστρικού περιεχομένου, και εφαρμογή κρικοειδικής πίεσης, 

παρόλο που η πρακτική αυτή αμφισβητείται. Η χρήση video-λαρυγγοσκοπίου από την αρχή 

επιτρέπει την αναγνώριση των δομών λάρυγγα από όλη την ομάδα. Από την άλλη, η επιλογή 

των φαρμάκων εισαγωγής καθορίζεται από την αιμοδυναμική κατάσταση του ασθενή. 

Τελευταία προκρίνεται η χρήση κεταμίνης, η συγχορήγηση οπιοειδών ταχείας δράσης, και η 

χρήση μη αποπολωτικών νευρομυϊκών αποκλειστών, κυρίως ροκουρονίου. 

 -  Τήρηση/καταγραφή χρόνου: επιτρέπει την έγκαιρη αναγνώριση της κατανάλωσης 

πολύτιμου χρόνου από τις παρατεταμένες προσπάθειες διασωλήνωσης. 

 

Πλάνο Α: αερισμός με προσωπίδα, λαρυγγοσκόπηση, απόπειρα διασωλήνωσης 

Επόμενο βήμα στον Αλγόριθμο είναι το Πλάνο Α, όπου μετά την εισαγωγή στην αναισθησία 

θα ακολουθήσει αερισμός με μάσκα και ασκό και θα επιχειρηθεί διασωλήνωση. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Η λαρυγγοσκόπηση: ο κύριος στόχος είναι η επίτευξη σύντομης και ατραυματικής 

διασωλήνωσης με το μικρότερο αριθμό προσπαθειών. Επιτρέπονται έως 3 προσπάθειες 

λαρυγγοσκόπησης και διασωλήνωσης, με ταυτόχρονη εξασφάλιση συνεχούς εμπλουτισμού 

οξυγόνου (διατήρηση οξυγόνωσης) και αερισμό με προσωπίδα για τουλάχιστον 3min μεταξύ 

των προσπαθειών. Γενικά προκρίνεται η πρώιμη χρήση video-λαρυγγοσκοπίου από την 1η 

προσπάθεια, καθώς αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχούς διασωλήνωσης, ενώ επιτρέπει να  

γίνουν ορατές οι δομές του λάρυγγα από όλη την ομάδα. Σημαντικά σημεία είναι η χρήση 

νευρομυϊκού αποκλεισμού, η εφαρμογή χειρισμών επί της τραχείας και η μερική άρση της 

κρικοειδικής πίεσης. 

 - Η επιβεβαίωση της σωστής θέσης του τραχειοσωλήνα γίνεται με τη χρήση 

καπνογραφίας και καταγραφή κυματομορφής σε πραγματικό χρόνο, ενώ αποτελεί δείκτη 

αποτελεσματικής καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής. 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει καταρχήν να το δηλώσουμε στην 

ομάδα, και να σκεφτούμε τη video-λαρυγγοσκόπηση, εφόσον δεν έχει γίνει ήδη, και κυρίως 

την ετοιμότητα του set FONA. 
 

 



Πλάνο Β/Γ: διασωστική οξυγόνωση με χρήση ΥΣΑ ή προσωπίδας, μετά από 

αποτυχημένη διασωλήνωση 

Επόμενο βήμα στον Αλγόριθμο είναι το Πλάνο Β/Γ της διασωστικής οξυγόνωσης. Στους 

βαρέως πάσχοντες ασθενείς μπορεί να εμφανιστεί αποτυχημένη διασωλήνωση σε 

ποσοστό έως 30%, που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή υποξυγοναιμία(<80%). Έτσι, 

προτεραιότητα είναι η αποκατάσταση της οξυγόνωσης, που δεν είναι πάντα εύκολη. 

Επιλογή εκλογής είναι η χρήση ΥΣΑ 2ης γενιάς ή εναλλακτικά προσωπίδα αερισμού. Η 

επιτυχής επανοξυγόνωση δίνει την ευκαιρία για ανασύνταξη και επιλογή του καλύτερου 

επόμενου βήματος για τον ασθενή.  

Οι παλιότεροι αλγόριθμοι θεωρούσαν το Πλάνο Β ως το στάδιο διασωστικού αερισμού 

με χρήση ΥΣΑ, και το Πλάνο Γ ως στάδιο τελικής προσπάθειας αερισμού μέσω 

προσωπίδας. Σήμερα αναγνωρίζεται ότι αυτός ο διαχωρισμός είναι τεχνητός, και στην 

κλινική πράξη ο γιατρός αναζητά έναν αποτελεσματικό τρόπο αερισμού, χρησιμοποιώντας 

κάθε μέσο που διαθέτει. Αυτό αναγνωρίζεται και επιβεβαιώνεται και από την προσέγγιση 

Vortex (Εικόνες 11,12), όπου κάθε προσπάθεια αποτυχίας διασωλήνωσης ή αερισμού 

μέσω ΥΣΑ ή προσωπίδας μετακινεί την κατάσταση σπιροειδώς όλο και πιο βαθιά μέσα στο 

Vortex (χωνί), περιορίζοντας το διαθέσιμο χρόνο, τις επιλογές και των αριθμό 

προσπαθειών, και καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη έγκαιρης πρόσθιας τραχηλικής 

προσπέλασης(FONA).  

 

 

 

 

 

 

 

- Αερισμός με ΥΣΑ ή προσωπίδα: επιτρέπονται έως 3 προσπάθειες επιτυχούς αερισμού, 

κατά τις οποίες πρέπει να σκεφτούμε την αλλαγή τύπου ή μεγέθους ΥΣΑ, την αλλαγή ατόμου 

που εκτελεί την προσπάθεια, ή και εξωτερικούς χειρισμούς επί της τραχείας.  Παράλληλα, θα 

πρέπει να ανοιχτεί το set FONA, ώστε να είναι σε ετοιμότητα. Εφόσον ο αερισμός είναι 

επιτυχής, αυτό δίνει χρόνο για σκέψη και επικοινωνία των επιλογών στην ομάδα. Οι επιλογές 

μπορεί να είναι η αφύπνιση του ασθενή, η αναζήτηση ειδικού, ή η απόπειρα διασωλήνωσης 

μέσω ΥΣΑ. Εφόσον κάθε προσπάθεια αποτύχει, τότε πρέπει να δηλώσουμε την κατάσταση 

CICO. 

 

Πλάνο Δ: σενάριο «δεν μπορώ να διασωληνώσω – δεν μπορώ να οξυγονώσω – 

Πρόσθια τραχηλική προσπέλαση FONA (Front-of-Neck-Airway) 

Εφόσον οι προσπάθειες διασωλήνωσης και αερισμού μέσω ΥΣΑ ή προσωπίδας 

αποτύχουν, η επόμενη μοναδική επιλογή διάσωσης είναι η FONA, σύμφωνα και με την 

προσέγγιση Vortex. 

 

 



 

 

 

 

Σύμφωνα με αυτή, θα χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο set για εκτέλεση κρικοθυρεοειδοτομής 

με νυστέρι-bougie-τραχειοσωλήνα. Προϋποθέσεις για τη σωστή εκτέλεση της τεχνικής είναι η 

εξασφάλιση έκτασης κεφαλής-τραχήλου, η πλήρης ακινησία του ασθενή με χορήγηση 

νευρομυϊκού αποκλεισμού και η διατήρηση οξυγόνωσης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

τεχνικής. Σε περίπτωση που κληθεί άλλος ειδικός, αυτός έχει το δικαίωμα να κάνει άλλη μία 

προσπάθεια λαρυγγοσκόπησης, αερισμού μέσω ΥΣΑ ή προσωπίδας, ή να εφαρμόσει 

εναλλακτικές τεχνικές FONA.  

Τέλος, για κάθε βαρέως πάσχοντα  ασθενή που εμφάνισε δυσκολία στη διασωλήνωση ή 

και στον αερισμό με ΥΣΑ ή προσωπίδα, σημαντική είναι η δημιουργία «κάρτας συναγερμού», 

που θα προειδοποιεί συναδέλφους για μελλοντικές προσπάθειες διασωλήνωσης, αλλά και η 

ενημέρωση του ίδιου του ασθενή και της οικογένειας του για το εμφανιζόμενο πρόβλημα.   

Στα  αρχείο PDF 9e και PDF 9f μπορείτε να βρείτε τη λίστα ελέγχου και το σύνολο του 

αλγόριθμου της DAS διαχείρισης του αεραγωγού σε βαρέως  πάσχοντες ασθενείς και στη 

ΜΕΘ, σε μορφή εκτύπωσης, μεταφρασμένο στα ελληνικά. 
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Κεφάλαιο  10 
 

Στρατηγικές  αποσωλήνωσης 

Κατευθυντήριες οδηγίες  DAS  2015 για αποσωλήνωση σε ενήλικες 

Μήτος  Γιακουμής 
 

Εισαγωγή 

Η διαχείριση του αεραγωγού είναι το κατεξοχήν πεδίο δράσης του αναισθησιολόγου. Από 

τα πρώτα χρόνια της ειδικότητας θεωρείται πολύ βασικό να φτάσει κανείς σε τέτοιο επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτεχνίας, ώστε να μπορεί να αερίσει ή/και να διασωληνώσει έναν ασθενή. Η 

αποσωλήνωση αντιμετωπίζεται ως πράξη ήσσονος σημασίας και διαδράμει συνήθως στη 

σκιά μιας επιτυχούς διασωλήνωσης. Ωστόσο, και οι δύο τεχνικές είναι ισότιμες και το ίδιο 

σημαντικές. Επειδή τα περισσότερα συμβάματα περί την αναισθησία αφορούν στην 

αποσωλήνωση, οι εταιρείες DAS και ASA έχει εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για τη 

διαχείριση της αποσωλήνωσης, και κυρίως της αποσωλήνωσης σε ασθενείς με δύσκολο 

αεραγωγό. Επίσης, πληθώρα άρθρων έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά 

αναισθησιολογίας, με προτεινόμενες  συστάσεις και αναφορές περιστατικών. 

 

 

 

Γενικές αρχές αποσωλήνωσης 

Η αποσωλήνωση είναι μια εκλεκτική διαδικασία. Οφείλει κανείς να καταστρώσει σαφές 

πλάνο επιτέλεσής της, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε επιτυχία, αλλά και 

να έχει σαφές πλάνο για την εξασφάλιση του αεραγωγού εκ νέου, εφόσον η αποσωλήνωση 

αποτύχει. Το πλάνο της αποσωλήνωσης ξεκινά μαζί με το πλάνο για τη διασωλήνωση ή 

αμέσως μετά από αυτό. Ο αναισθησιολόγος οφείλει να είναι σε θέση να αναγνωρίσει ποιος 

ασθενής κινδυνεύει μετά την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα και ποιος όχι.  

Η επαρκής αυτόματη αναπνοή μετά την 

αποσωλήνωση  διέπεται καταρχήν από τις 

γνωστές βασικές αρχές αποδέσμευσης από το 

μηχανικό αερισμό (Πίνακας 1). Παρόλα αυτά, 

η απρόσκοπτη αυτόματη αναπνοή μπορεί να 

παρακωλυθεί και από μηχανικούς 

παράγοντες, όπως αδυναμία διαχείρισης των 

εκκρίσεων, υπολειπόμενη αναισθησία και 

μυοχάλαση, οίδημα, αιμάτωμα, 

λαρυγγόσπασμο, τραχειομαλακία, κάκωση 

λαρυγγικών νεύρων. Οι λόγοι αυτοί μπορούν 

δυνητικά να προκαλέσουν αποτυχία στην 

αποσωλήνωση, που θα επιβάλλει την εκ νέου 

διαχείριση και εξασφάλισή του. 

 

 

 

 

 

Πίνακας  1.   

Κριτήρια αποδέσμευσης από το 

μηχανικό αερισμό 

Αναπνευστική συχνότητα < 30 / λεπτό 

Μέγιστη αρνητική πίεση >20mmHg 

Ζωτική χωρητικότητα >15ml/ Kg 

Αναπνεόμενος όγκος >6ml/Kg 

Αιμοδυναμική σταθερότητα ή 

αγγειοδραστικά σε μικρές δόσεις 

Επαρκής ανταλλαγή αερίων 

Επαρκής ανάνηψη από το νευρομυϊκό 

αποκλεισμό 

 



Τεχνική αποσωλήνωσης 

Η τεχνική της αποσωλήνωσης εξελίσσεται σταδιακά. Η DAS προτείνει τα κάτωθι βήματα: 

 

 

Βήμα 1ο (Σχεδιασμός αποσωλήνωσης) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση όλων εκείνων των παραγόντων που θα δυσκολέψουν τη 

διαχείριση του αεραγωγού. Πρόκειται για γενικούς παράγοντες που σχετίζονται περισσότερο 

με την αποδέσμευση από το μηχανικό αερισμό (θερμοκρασία, αιμοδυναμική / αναπνευστική 

σταθερότητα) και για ειδικούς παράγοντες που σχετίζονται με την ύπαρξη δύσκολου 

αεραγωγού (Πίνακας 2). 

 

Πίνακας 2.  

Παράγοντες κινδύνου από τον αλγόριθμο της DAS στη διαχείριση της 

δύσκολης αποσωλήνωσης 

Προϋπάρχουσες δυσκολίες 

- Δύσκολος αερισμός με προσωπίδα κατά την εισαγωγή στην αναισθησία 

- Δύσκολη διασωλήνωση κατά την εισαγωγή στην αναισθησία 

- Ιστορικό δύσκολης διαχείρισης αεραγωγού 

- Παχυσαρκία / Υπνική άπνοια 

- Αυξημένος κίνδυνος εισρόφησης 

Διεγχειρητική επιδείνωση αεραγωγού 

- Χειρουργικοί παράγοντες (οίδημα, ανατομική αλλοίωση, αιμορραγία, αιμάτωμα) 

- Μη χειρουργικοί παράγοντες (οίδημα θέσης, υπερφόρτιση υγρών, οίδημα από  

  χειρισμούς κατά τη διασωλήνωση) 

Δύσκολη πρόσβαση στον αεραγωγό 

- Δέσιμο γνάθων 

- Σταθεροποίηση ΑΜΣΣ  με σύστημα Halo 

- Χειρουργικά εμφυτεύματα 

- Αυχενικός κηδεμόνας 

- Κυκλοτερής περίδεση του τραχήλου με γάζες από χειρουργούς 

 

 

 

 

 

 

 



Βήμα 2ο (προετοιμασία και διαστρωμάτωση κινδύνου) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει τη βελτιστοποίηση όλων των παραμέτρων τόσο του ασθενή όσο και του 

περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια ο αναισθησιολόγος προσπαθεί να ομαλοποιήσει υπάρχουσες 

αναπνευστικές, μεταβολικές, κυκλοφορικές διαταραχές του ασθενή. Οφείλει επίσης να 

βελτιστοποιήσει τον περιβάλλοντα χώρο, να καλέσει για βοήθεια άλλον έμπειρο στη 

διαχείριση του αεραγωγού, να έχει έτοιμο τον εξοπλισμό, και να μεταφέρει τον ασθενή στον 

πλέον ασφαλή χώρο (χειρουργείο, ΜΕΘ). Αφού βελτιστοποιηθούν όλοι εκείνοι οι παράγοντες 

που θα δυσκόλευαν τον ασθενή στο έργο της αυτόματης αναπνοής, γίνεται η τελική εκτίμηση 

της αποσωλήνωσης που χαρακτηρίζεται σαν αποσωλήνωση χαμηλού ή υψηλού κινδύνου.  

«Αποσωλήνωση χαμηλού κινδύνου» σημαίνει πως η αρχική εξασφάλιση του αεραγωγού 

ήταν ανεπίπλεκτη, το χειρουργείο δεν έχει αλλάξει την ανατομία ή τη φυσιολογία του 

αεραγωγού και δεν υπάρχουν άλλοι γενικοί παράγοντες κινδύνου (υποξυγοναιμία, 

αιμοδυναμική αστάθεια, υποθερμία, υπολειπόμενος νευρομυϊκός αποκλεισμός, γεμάτο 

στομάχι).  

«Αποσωλήνωση υψηλού κινδύνου» σημαίνει πως αναμένονται προβλήματα, και 

περιλαμβάνει τις περιπτώσεις δύσκολης εξασφάλισης του αεραγωγού από την αρχή, τη 

διεγχειρητική επιδείνωση του αεραγωγού (οίδημα, αιμορραγία, αιμάτωμα, παρεκτόπιση, 

κάκωση νεύρων), και τη δύσκολη πρόσβαση στον αεραγωγό μετεγχειρητικά (συρραφή 

γνάθων, εμφυτεύματα, σπονδυλοδεσία ΑΜΣΣ, αυχενική στήριξη με Halo). Επίσης, σε αυτό 

το σημείο πρέπει να σκεφτούμε αν συντρέχουν λόγοι δύσκολου αερισμού με προσωπίδα 

(παχυσαρκία), δύσκολης τοποθέτησης υπεργλωττιδικής συσκευής (μικρό στόμα), δύσκολης 

λαρυγγοσκόπησης (οίδημα) ή διασωλήνωσης (υπογλωττιδική στένωση/οίδημα). Ένας καλός 

τρόπος αξιολόγησης είναι η δοκιμασία ξεφουσκώματος του αεροθαλάμου, όπου αν με το 

ξεφούσκωμα υπάρχει απώλεια αέρα 10%–25 % του αναπνεόμενου όγκου (110–130 mL για 

ενήλικες), τότε κατά την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα θα υπάρχει επαρκής χώρος στον 

αεραγωγό για αυτόματη αναπνοή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Βήμα 3ο (αποσωλήνωση):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιλαμβάνει όλες  τις απαραίτητες ενέργειες λίγο πριν την απομάκρυνση του 

τραχειοσωλήνα και την αποσωλήνωση. Η αναρρόφηση από τον αεραγωγό γίνεται νωρίς και 

με λαρυγγοσκόπηση, ώστε να διενεργηθεί επιμελώς χωρίς να προκληθεί κάκωση από τον 

καθετήρα αναρρόφησης, και να επανεκτιμηθεί ο αεραγωγός υπό άμεση όραση. Επίσης, εάν 

απαιτείται, μπορούν  να γίνουν χειρισμοί επιστράτευσης των κυψελίδων. Πριν την αφαίρεση 

του τραχειοσωλήνα γίνεται προ-οξυγόνωση με υψηλή τιμή FiO2. Η θέση του ασθενή κατά την 

αποσωλήνωση είναι ημιανακλινόμενη ή αντί-Trendelenburg, που βοηθά τη μηχανική της 

αναπνοής και παρέχει πρόσβαση στον αεραγωγό. Η αριστερή πλάγια θέση προτείνεται σε 

ασθενείς με γεμάτο στομάχι. Επίσης μπορεί να τοποθετηθεί bite block ή αεραγωγός Guedel 

ή γάζες στερεωμένες καλά στον τραχειοσωλήνα, για να αποφευχθεί το δάγκωμα του σωλήνα 

ή της λαρυγγικής μάσκας. Αν ο ασθενής δαγκώσει, τότε ξεφουσκώνουμε τον  αεροθάλαμο, 

για να αποφύγουμε πνευμονικό οίδημα αρνητικών πιέσεων. Επιλέγουμε την αφαίρεση του 

σωλήνα στο τέλος μιας βαθιάς εισπνοής, ώστε να αποφύγουμε το λαρυγγόσπασμο ή το 

κράτημα της αναπνοής. Η αποσωλήνωση πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ήρεμη χωρίς 

σφίξιμο ή βήχα, υπέρταση ή ταχυκαρδία, καθώς αυτά μπορεί να επιδεινώσουν το οίδημα 

στον αεραγωγό. Η αποσωλήνωση μπορεί να γίνει με τον ασθενή πλήρως αφυπνισμένο ή σε 

βαθιά καταστολή. Γενικά, η κατάσταση πλήρους εγρήγορσης κατά την αποσωλήνωση είναι 

ασφαλέστερη, καθώς ο ασθενής έχει ανακτήσει τα αντανακλαστικά που προστατεύουν τον 

αεραγωγό. Αυτό όμως μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα, όπως βήχα, 

λαρυγγόσπασμο, σφίξιμο.  

 



Η αποσωλήνωση σε βαθιά καταστολή είναι πολύ εξειδικευμένη τεχνική και πρέπει να 

γίνεται από έμπειρους στη διαχείριση του αεραγωγού. Επίσης, αναφέρεται η χορήγηση 

ρεμιφεντανύλης, α2-αγωνιστών ή λιδοκαΐνης κατά την αφαίρεση του τραχειοσωλήνα. 

Εναλλακτικοί τρόποι αποσωλήνωσης είναι (α) απομάκρυνση του τραχειοσωλήνα και 

αντικατάστασή του από LMA ή (β) τοποθέτηση ειδικού «οδηγού» διαμέσου του 

τραχειοσωλήνα, που χρησιμεύει ως οδηγός σε περίπτωση επαναδιασωλήνωσης ή 

τοποθέτησης λαρυγγικής μάσκας. Αυτός ο «οδηγός» (airway exchange catheter) παρέχει τη 

δυνατότητα συνεχούς παροχής οξυγόνου ενδοτραχειακά.  

Στο 3ο βήμα ανήκει και η σκέψη για αναβολή της αποσωλήνωσης ή η διενέργεια 

τραχειοστομίας. Η αναβολή της αποσωλήνωσης προϋποθέτει ότι δε συντρέχουν λόγοι 

απειλής του αεραγωγού παρά την ύπαρξη τραχειοσωλήνα (κάκωση προσωπικού κρανίου) 

και ότι αν παραμείνει ο τραχειοσωλήνας, οι λόγοι που δεν επιτρέπουν την αποσωλήνωση 

τώρα, θα βελτιωθούν στην πορεία επιτρέποντας την αποσωλήνωση χωρίς κίνδυνο 

αργότερα. Η τραχειοστομία μειώνει τον κίνδυνο υπογλωττιδικής κάκωσης από την παραμονή 

του τραχειοσωλήνα και επιτρέπει να γίνει άμεσα η αφύπνιση χωρίς το φόβο απώλειας βατού 

αεραγωγού. 

 

 

Βήμα 4ο  (παρακολούθηση μετά την αποσωλήνωση):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα συμβάματα από τον αεραγωγό δεν περιορίζονται χρονικά μόνο στον άμεσο μετά την 

αποσωλήνωση χρόνο. Πρέπει να δοθούν οδηγίες στο προσωπικό όπου θα μεταφερθεί ο 

ασθενής, ώστε να περιοριστεί η πιθανότητα οιδήματος και να αναγνωριστούν εγκαίρως 

σημεία αναπνευστικής δυσχέρειας.  

Το οίδημα περιορίζεται με τη χρήση κορτιζόνης ή νεφελοποίηση αδρεναλίνης, την 

ανάρροπη θέση, την καλή αναλγησία, τη χορήγηση αντιεμετικών, τη ρύθμιση αιμοδυναμικών 

παραμέτρων (αποφυγή ταχυκαρδίας /υπέρτασης), την προσεχτική αντιπηκτική κάλυψη. 

Σαφείς οδηγίες πρέπει να δίνονται για παρακολούθηση των παροχετεύσεων αν υπάρχουν, 

της παρουσίας αίματος στο στόμα και οιδήματος σε γλώσσα/τράχηλο/πρόσωπο, της 

αλλαγής στη χροιά της φωνής, της δυσκολίας στην κατάποση ή στο άνοιγμα του στόματος. 

Όλα αυτά μπορεί να δηλώνουν απειλή στον αεραγωγό και να επιβάλλουν την άμεση 

μεταφορά του ασθενή σε χώρο όπου μπορεί να γίνει εξειδικευμένη διαχείριση του 

αεραγωγού –  συνήθως το χειρουργείο – και την κλήση και συμβολή ιατρών άλλων 

ειδικοτήτων (χειρουργών, ωτορινολαρυγγολόγων). Τέλος, η οξυγονοθεραπεία σε ασθενείς 

που είχαν δύσκολη αποσωλήνωση είναι εκ των ων ουκ άνευ. Συστήνεται επίσης και η χρήση 

ειδικών μασκών που περεχούν τη δυνατότητα καταγραφής του CO2  και αναπνευστικής 

συχνότητας. 

 

 



Σημεία – Κλειδιά 

 

 

 Η αποσωλήνωση αποτελεί εξειδικευμένη τεχνική που πρέπει να διδάσκεται στα πλαίσια της 

εκπαίδευσης στην ειδικότητα  

 Η αποσωλήνωση  μπορεί να θέσει τον ασθενή στους κινδύνους της υποξυγοναιμίας, ειδικά 

αν έχει προηγηθεί δύσκολη λαρυγγισκόπηση και δύσκολη διασωλήνωση 

 Κάθε αναισθησιολόγος οφείλει να έχει σαφές πλάνο για την αποσωλήνωση, και να 

λαμβάνει υπ’ όψιν όλους εκείνους τους παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν 

πρόβλημα στην ακεραιότητα του αεραγωγού μετά την απομάκρυνση του τραχειοσωλήνα  

 Η τεχνική της αλλαγής του τραχειοσωλήνα με λαρυγγική μάσκα, η εισαγωγή «οδηγού» και η 

αποσωλήνωση σε βαθιά καταστολή θα πρέπει να γίνονται από έμπειρους 

αναισθησιολόγους, καθώς δεν είναι άμοιρες επιπλοκών   

 Η επικοινωνία με τους χειρουργούς κρίνεται απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων σχετικά 

με τον αεραγωγό και τη συνολική  διαχείρισή του. 

 

Στο  αντίστοιχο αρχείο PDF 10a μπορείτε να βρείτε τον αλγόριθμο αποσωλήνωσης της 

DAS μεταφρασμένο στα ελληνικά. 
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Κεφάλαιο 9 

 

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΕΡΑΓΩΓΟΥ 
Μπλιάμπλιας Δημήτρης 

Eνότητα 9.1 

Επιπλοκές  κατά τη διάρκεια της διασωλήνωσης 
 

Α. Τραυματισμοί 

 

- Μάτια 

Υπάρχει σημαντική πιθανότητα για τραυματισμό των 

οφθαλμών. Άμεσα από μηχανική πίεση των οφθαλμικών 

δομών, για παράδειγμα η διάβρωση του κερατοειδή χιτώνα από 

ξένα σώματα (ρολόγια, δακτυλίδια) ειδικά σε εργώδεις 

καταστάσεις που μπορεί να απαιτηθούν πολλαπλές 

προσπάθειες (Εικόνα 1). Έμμεσα από αύξηση της 

ενδοφθάλμιας πίεσης, από την χρήση σουκινυλχολίνης, από 

ανεπαρκές βάθος αναισθησίας, από μη ελεγχόμενο βήχα κατά 

την διάρκεια επανειλημμένων προσπαθειών διασωλήνωσης. 

Δεν αποκλείεται η έξοδος υαλώδους ουσίας ή και του 

οφθαλμικού φακού σε τραυματισμένους οφθαλμούς από 

σημαντικές αιχμές της ενδοφθάλμιας πίεσης όταν συμβεί κάτι 

από τα παραπάνω. 

 

 

- Άνω  Χείλος 

H βιαστική λαρυγγοσκόπηση μπορεί να οδηγήσει στον τραυματισμό του άνω χείλους 

(αιμάτωμα, διάβρωση βλεννογόνου). Αυτό συμβαίνει συχνότερα από την παγίδευση του άνω 

χείλους ανάμεσα στην λεπίδα του λαρυγγοσκοπίου και τα δόντια που μπορούν τραυματίσουν 

και αυτά, αμέσως πριν αυτή προωθηθεί στο οροφάρρυγγα. Θα πρέπει αυτό να γίνει 

αντιληπτό και να απελευθερωθεί. Τραυματισμός μπορεί να προκύψει και κατά την διάρκεια 

της αφύπνισης. Συνήθως χρησιμοποιούνται στοματοφαρυγγικοί αεραγωγοί με σκοπό την 

αποφυγή δαγκώματος του τραχειοσωλήνα όταν ασθενής αφυπνίζεται από την αναισθησία. 

Πολλές φορές οι ασθενείς δαγκώνουν με δύναμη αυτούς τους αεραγωγούς και 

αυτοτραυματισμός με τον παραπάνω μηχανισμό, μπορεί να συμβεί ειδικά όταν οι αεραγωγοί 

δεν είναι σωστά τοποθετημένοι. 

 

 

- Βλεννογόνος  του  στοματοφάρυγγα 

Ο ακούσιος τραυματισμός του βλεννογόνου στην περιοχή των αμυγδαλών από την άκρη 

του λαρυγγοσκοπίου, είναι συνήθης και δείχνει απειρία. Είναι αυτοπεριοριζόμενος από 

τεχνικής πλευράς και μπορεί να είναι υπεύθυνος για την αίσθηση πόνου στον λαιμό μετά το 

πέρας της χειρουργικής επέμβασης. Ο τραυματισμός των βλεννογόνων στην περιοχή του 

λάρυγγα είναι πιο σοβαρός και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα, απώλεια αέρα στο υποδόριο 

μέχρι και πιο σοβαρές καταστάσεις όπως πνευμοθώρακας υπό τάση, και μεσοπνευμόνιο. Ο 

 

Εικόνα 1. Κερατίτιδα από 

έκθεση. 

https://en.wikipedia.org/wiki/E

ye_injuries_during_generalan

aesthesia   

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_injuries_during_generalanaesthesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_injuries_during_generalanaesthesia
https://en.wikipedia.org/wiki/Eye_injuries_during_generalanaesthesia


αέρας στο υποδόριο είναι κακό προγνωστικό σημάδι και θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει τον 

κλινικό για την πιθανότητα ανάπτυξης πνευμοθώρακα ή και την ύπαρξη αέρα στο 

μεσοθωράκιο. Η ακτινογραφική διερεύνηση πρέπει να γίνει άμεσα όπως και πιθανώς η 

έναρξη αντιβιοτικής θεραπείας. Με δεδομένο ότι ο αερισμός με θετικές πιέσεις είναι πολύ 

επικίνδυνος σε αυτούς τος ασθενείς, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναβολής της 

διασωλήνωσης της τραχείας και άρα της χειρουργικής επέμβασης εφόσον δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με άλλο τρόπο. Έχουν αναφερθεί επίσης περιστατικά εξέλκωσης του 

βλεννογόνου της περιοχής, από υπερθέρμανση του λαμπτήρα του λαρυγγοσκοπίου που είχε 

παραμείνει οπλισμένο για πολλή ώρα πριν την λαρυγγοσκόπηση. Για αυτό πρέπει να είναι 

επιμελής η επισκόπηση και ο έλεγχος του εξοπλισμού πριν την επιχειρουμένη προσπάθεια. 

 

 

- Δόντια 

Η οδοντική βλάβη είναι και παραμένει η συχνότερη αποκλειστική, μονήρης βλάβη που 

μπορεί να οδηγήσει τον αναισθησιολόγο στο δικαστήριο. Είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθούν 

αξιόπιστα στοιχεία για την επίπτωση και τους τύπους του συγκεκριμένου τραυματισμού. Οι 

περισσότερες μελέτες είναι μικρές, αναδρομικές μελέτες με πιθανά μεθοδολογικά σφάλματα 

(recall bias, publication bias). Ωστόσο υπάρχουν δύο μεγάλες αναδρομικές μελέτες, με καλή 

μεθοδολογική ποιότητα (επαρκής χρόνος παρακολούθησης, πολύ καλή επιλογή ομάδων 

ελέγχου) και σημαντικά μεγάλο αριθμό ασθενών, από τι οποίες μπορούν να εξαχθούν 

αξιόπιστα συμπεράσματα.  

Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην Mayo Clinic και 

αφορά 598,904 αναισθητικές διαδικασίες με 132 

περιπτώσεις οδοντικών τραυματισμών. Ο συνολικός 

κίνδυνος για τραυματισμό των δοντιών ήταν 1:4.500 

περιστατικά και ο κίνδυνος ήταν πολύ μεγαλύτερος 

για τους ασθενείς που υποβάλλονται σε 

στοματοτραχειακή διασωλήνωση. Οι άνω τομείς είναι 

οι πιο ευάλωτοι. Oι πιο συχνοί τύποι τραυματισμών 

αφορούσαν μερική εξάρθρωση και κατάγματα τύπου 

στεφάνης (Εικόνα 2). Περισσότερο από ένα δόντι 

αφορούσε το 13% των περιπτώσεων. Το μέσο 

κόστος της επιδιόρθωσης έφτανε τα 782$ με εύρος 

από $88 έως $8,200. Η δεύτερη μεγάλη μελέτη έγινε 

στο πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα και αφορούσε 

161,687 διαδικασίες. Πρόκειται για αναδρομική 

μελέτη ασθενών ομάδας ελέγχου με σχεδιασμό 1:2 με 

σκοπό να αποκαλύψει την συχνότητα, τους 

παράγοντες κινδύνου και τα αποτελέσματα των 

οδοντικών τραυματισμών κατά την αναισθησία, και 

είχε διάρκεια 14 χρόνια. Εβδομήντα οκτώ ασθενείς 

υπέστησαν οδοντική βλάβη δηλαδή 1:2,073 

διαδικασίες. Οι ασθενείς με κακή οδοντοφυΐα ή/και 

δύσκολη διασωλήνωση είχαν 20πλάσιο κίνδυνο για 

τραυματισμό. O αναισθησιολόγος διαπίστωσέ την 

βλάβη μόνο στο 86% των περιπτώσεων ενώ ο τύπος 

της βλάβης δεν διέφερε σε σχέση με αυτούς που 

ανακοινώθηκαν σε προηγούμενες μελέτες. 

 

 

Εικόνα 2. Μετατόπιση οδοντικής γέφυρας 

και απόφραξη εισόδου του λάρυγγα. 

Ακτινογραφική απεικόνιση. Dislocated 

dental bridge covering the larynx. Hiroshi 

Hidaka et al.  

 



 

Η εισαγωγή των υπεργλωττιδικών συσκευών, έχει μειώσει την επίπτωση των οδοντικών 

τραυματισμών που σχετίζονται με την αναισθησία, καθώς η εισαγωγή τους δεν απαιτεί την 

χρήση επιπλέον εξοπλισμού και χειρισμών. Είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η άμεση 

λαρυγγοσκόπηση σε ασθενείς με πολλές οδοντικές θήκες εάν αυτό είναι δυνατόν. 

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τυφλές τεχνικές διασωλήνωσης. 

Oι πρόοδοι στην οδοντιατρική και στην αποκατάσταση οδοντικών ελλειμμάτων, είναι πολύ 

γρήγορη και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται πολλές καινοτόμες και εξεζητημένες 

τεχνικές. Οι περισσότεροι ασθενείς φέρουν αφαιρούμενες γέφυρες που μπορούν εύκολα να 

αφαιρεθούν και να φυλαχθούν πριν το χειρουργείο. Πολλοί ασθενείς έχουν γέφυρες τύπου 

«πεταλούδας». Αυτές συγκρατούνται από τα παρακείμενα υγιή δόντια, δεν έχουν την αντοχή 

τον αφαιρούμενων γεφυρών, και μπορούν ευκολά να σπάσουν αυτές ή τα στηρικτικά δόντια 

κατά την διάρκεια χειρισμών. Τελευταία χρησιμοποιούνται τα εμφυτεύματα τιτανίου. Αν 

υπάρχει υψηλός κίνδυνος τραυματισμού μπορούν αυτά τα εμφυτεύματα να αφαιρεθούν 

προεγχειρητικά από τον οδοντίατρο και να επανατοποθετηθούν μετά την επέμβαση. 

Παρά την μεγάλη συχνότητα αξιώσεων απέναντι στους αναισθησιολόγους για οδοντικές 

βλάβες, ανεπαρκής προσοχή δίνεται σε αυτό το ζήτημα. Η αξιολόγηση του αεραγωγού 

πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή εξέταση της οδοντοστοιχίας και του κινδύνου 

τραυματισμού και αν είναι δυνατόν να επιλεχθούν διαφορετικές αναισθητικές τεχνικές 

διεγχειρητικά από τους χειρισμούς στον αεραγωγό. Προστατευτικές οδοντικές συσκευές, είναι 

διαθέσιμες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν την λαρυγγοσκόπηση. Δυστυχώς η χρήση 

τους δεν είναι διαδεδομένη αναμεσά στους κλινικούς. Οι στοματικοί αεραγωγοί που 

ευθύνονται για μεγάλο ποσοστό τραυματισμών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στους 

επιρρεπής ασθενείς. Όταν συμβεί κάποιος τραυματισμός, πρέπει να καταγράφεται στο 

διάγραμμα της κλινικής πορείας του ασθενή και να ενημερώνεται το συντομότερο δυνατόν. 

Τα κατεστραμμένα δόντια που δεν γίνονται αντιληπτά μπορεί να εισροφηθούν. Υψηλός 

βαθμός κλινικής υποψίας πρέπει να διαθέτει και το προσωπικό της μονάδας  

μεταναισθητικής φροντίδας γιατί πολλοί τραυματισμοί ανακαλύπτονται είτε από αυτούς είτε 

από τους ίδιους τους ασθενείς στην ΜΜΑΦ με το που ανακτούν επαρκές επίπεδο 

συνείδησης. 

 

 

- Δομές  Φάρυγγα  και  Λάρυγγα 

Κάποιοι λαρυγγικοί τραυματισμοί συμβαίνουν κατά τη στιγμή της διασωλήνωσης, αλλά 

συνήθως δεν είναι εμφανείς μέχρι ο ασθενής να ανακτήσει τη συνείδηση ή ακόμα και 

αργότερα. Το 34% των τραυματισμών του λάρυγγα περιελάβανε παράλυση των φωνητικών 

χορδών, 

κοκκίωμα 17% των περιπτώσεων, αρυταινοειδής εξάρθρωση 8%.Η πλειονότητα των 

τραυματικών κακώσεων (80%) σχετίστηκαν με την διασωλήνωση τραχείας σε μικρής 

διάρκειας χειρουργικές επεμβάσεις. Οι πιο συνηθισμένοι τραυματισμοί στο φάρυγγα στη 

μελέτη αυτή ήταν: διάτρηση του φάρυγγα (37%), μώλωπες (31%), εντοπισμένη μόλυνση 

(12%), πονόλαιμος (χωρίς προφανή τραυματισμό,12%), διάφοροι τραυματισμοί (8%). 

Περισσότερο από το 50% όλων των τραυματισμών του φάρυγγα και το 68% των διατρήσεων 

του φάρυγγα σχετίζονταν με δύσκολη διασωλήνωση. Φαρυγγικές  διατρήσεις μπορεί επίσης 

να συμβούν από ρινογαστρικούς σωλήνες, καθετήρες αναρρόφησης, προσπάθειες για jet 

ventilation. Θανατηφόρος επιπλοκή αποτελεί η μεσοθωρακίτιδα. 

-Οισοφάγος 



Η διάτρηση του οισοφάγου είναι ο πιο κοινός τραυματισμός του οισοφάγου (90%) και 

συνδέεται σαφώς με δύσκολη διασωλήνωση στην πλειονότητα των περιπτώσεων (62%). 

Γυναίκες και άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών κινδυνεύουν περισσότερο. Όργανα που 

προκαλούν διάτρηση του οισοφάγου συμπεριλάμβαναν ρινογαστρικούς σωλήνες, διαστολείς 

του οισοφάγου, στηθοσκόπια του οισοφάγου και λαρυγγοσκόπια. Το 19% των ασθενών που 

έπασχαν από οισοφαγική βλάβη πέθαναν ως αποτέλεσμα της επιπλοκής. 

Το πρόβλημα τόσο με τη διάτρηση του φάρυγγα όσο και με αυτή του οισοφάγου είναι ότι 

είναι δύσκολες στη διάγνωση. Τα πρώτα σημάδια διάτρησης περιλαμβάνουν πνευμοθώρακα 

ή υποδόριο εμφύσημα αλλά είναι παρόντα σε μόνο περίπου το 50% των περιπτώσεων. Σε 

πολλές περιπτώσεις, δεν υπήρχε ιστορικό δύσκολης διασωλήνωσης. Μια ακτινογραφία 

θώρακα πρέπει να εκτελείται σε όλους περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης και ίσως να 

επαναληφθεί 24 ώρες αργότερα. Τυπικά συμπτώματα της φάρυγγικής, οισοφαγικής 

διάτρησης είναι ο σοβαρός πονόλαιμος, ο βαθύς αυχενικός ή πόνος στο στήθος και ο 

πυρετός. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν αυτά τα συμπτώματα και είναι δύσκολοι στη 

διασωλήνωση ή στην τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα είναι πρωταρχικοί υποψήφιοι για 

μεσοθωρακίτιδα, ειδικά αν είναι ηλικίας 60 ετών και άνω και γυναίκες. 

 

 

-  Τραχεία – Βρόγχοι 

Η πλειοψηφία των τραυματισμών στην 

ανατομική περιοχή περιλαμβάνουν τραχειακή 

διάτρηση και λοίμωξη και σχετίζονται σαφώς με 

επανειλημμένες προσπάθειες στα πλαίσια 

δύσκολης διασωλήνωσης (Εικόνα 3). 

Υπερδιάταση του αεροθαλάμου θεωρείται η αιτία 

του προβλήματος σε ορισμένες περιπτώσεις. Η 

διάγνωση βασίζεται στην κλινική υποψία με βάση 

τα ακόλουθα κλινικά σημεία: υποδόριο 

εμφύσημα, αναπνευστικές διαταραχές, πνευμο-

μεσοθωράκιο και πνευμοθώρακα. Η αποφυγή 

της χρήσης πρωτοξειδίου είναι σημαντική. Εάν 

χρησιμοποιείται πρέπει να ελέγχονται συχνά οι 

πιέσεις εντός του αεροθαλάμου.  

 

 

- Πνεύμονας 

Ο πνευμοθώρακας μπορεί να παρουσιαστεί ως αποτέλεσμα υπερβολικού χειροκίνητου ή 

μηχανικού αερισμού σε φυσιολογικούς πνεύμονες, ή φυσιολογικού χειροκίνητου ή μηχανικού 

αερισμό σε νοσούντες πνεύμονες. Η ενδοβρογχική διασωλήνωση είναι ένας παράγοντας 

κινδύνου για το βαροτραυμα σε φυσιολογικούς  ή νοσούντες πνεύμονες. Πρέπει να δοθεί 

πολύ περισσότερη προσοχή στους αναπνεόμενους όγκους που επιλέγονται. Υπάρχει μια 

τάση να χρησιμοποιούνται μεγαλύτεροι όγκοι από ό,τι είναι απαραίτητο. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Ρήξη οπίσθιου τοιχώματος 

τραχείας. Trachea Rupture in Tenascin-X 

deficient Type Ehlers–Danlos Syndrome 

Anna Besselink-Lobanova et al.: 

http://anesthesiology.pubs.asahq.org/pdfacce

ss.ashx?url=/data/journals/jasa/931099  

 

http://anesthesiology.pubs.asahq.org/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/jasa/931099
http://anesthesiology.pubs.asahq.org/pdfaccess.ashx?url=/data/journals/jasa/931099


Β. Υποξυγοναιμία 

Η υποξαιμία είναι μια ασυνήθιστα χαμηλή τάση οξυγόνου στο αρτηριακό αίμα. Σε κανονικό 

επίπεδο άτομα που αναπνέουν τον αέρα του δωματίου, η τάση του οξυγόνου στο αρτηριακό 

αίμα είναι μεταξύ 90 και 100 mmHg. Όταν η ποσότητα του οξυγόνου που παραδίδεται στους 

ιστούς μειώνεται κάτω από τη μεταβολική ζήτηση, παρατηρείται υποξία παρά την επαρκή 

διάχυση. 

 

 

- Οξεία  Υποξική  Εγκεφαλοπάθεια 

Η οξεία υποξική εγκεφαλοπάθεια είναι μια συνολική προσβολή στον εγκέφαλο από την 

έλλειψη οξυγόνου που έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της αερόβιας μεταβολικής 

δραστηριότητας, η οποία είναι απαραίτητη για να διατηρηθεί τη λειτουργία του κύκλου Krebs 

και το σύστημα μεταφοράς ιόντων υδρογόνου. Ο βαθμός της μόνιμης βλάβης είναι 

μεταβλητός και απρόβλεπτος, αλλά, γενικά, η έλλειψη οξυγόνου για περισσότερο από 3 

λεπτά σε κανονικές συνθήκες είναι πιθανό να οδηγήσει σε μόνιμη εγκεφαλική βλάβη. Πρέπει 

να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την πρόληψη των υποξικών επεισοδίων επειδή 

τα κατεστραμμένα εγκεφαλικά κύτταρα χρειάζονται πολύ χρόνο για να ανακάμψουν και σε 

πολλές περιπτώσεις δεν το κάνουν καθόλου. Εάν εμφανιστεί σημαντική υποξική προσβολή, 

πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες. Η 

κυκλοφορία και η οξυγόνωση του ασθενούς πρέπει να αποκατασταθούν όσο το δυνατόν 

συντομότερα. Υπεραερισμός και χορήγηση στεροειδών συνιστάται ώστε να μειωθεί το 

εγκεφαλικό οίδημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντισπασμωδικά φάρμακα σε 

περίπτωση εμφάνισης επιληπτικής δραστηριότητας. Τα βαρβιτουρικά μειώνουν τον 

εγκεφαλικό μεταβολικό ρυθμό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Σύμφωνα με τα λόγια του 

Haldane, «η έλλειψη οξυγόνου δεν σταματά μόνο τη μηχανή, αλλά καταστρέφει τη μηχανή». 

 

 

- Ανεπαρκής Παροχή Οξυγόνου Από  Κεντρικές  Παροχές 

Πολύ σπάνια, μπορεί να υπάρχει αποτυχία της παροχής οξυγόνου στην κεντρική πηγή. Οι 

κεντρικές τράπεζες οξυγόνου βρίσκονται συνήθως σε απομακρυσμένο τμήμα του 

νοσοκομείου. Οι σοβαρές καιρικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική 

συσσώρευση πάγου στις σωληνώσεις, η οποία μπορεί να επηρεάσει την παροχή οξυγόνου. 

Ιστορικά, αλλά, ευτυχώς, σπάνια, έχουν συμβεί σοβαρά σφάλματα υδραυλικών 

εγκαταστάσεων με τα οποία έχουν αντικατασταθεί γραμμές οξυγόνου με  γραμμές αζώτου - 

με σοβαρές συνέπειες. Ελαττώματα όπως αυτά εύκολα ανιχνεύονται με τη χρήση αναλυτών 

οξυγόνου. 

 

 

- Ανεπαρκής  Χορήγηση  Οξυγόνου Από  Την  Τελική  Παροχή 

Η αδυναμία παροχής οξυγόνου όταν χρειάζεται είναι επείγουσα. Η αδυναμία χορήγησης 

οξυγόνου σε ασθενείς που είναι άπνοια είναι μια κρίσιμη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η πιο 

κοινή η αιτία αυτού του προβλήματος είναι παραβίαση του συστήματος παροχής κοντά στον 

ασθενή (π.χ. αποσύνδεση αναπνευστήρα ή διαρροή κυκλώματος). Μειωμένη συγκέντρωση 

οξυγόνου μπορεί επίσης όταν οι μετρητές ροής οξυγόνου είναι ελαττωματικοί. Επιπλέον, 

εξαιτίας της έλλειψης εμπειρίας, ο κλινικός ιατρός μπορεί να επιλέξει να χορηγήσει υποξικό 

μίγμα. Τα σύγχρονα μηχανήματα αναισθησίας έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι αδύνατο 

να χορηγηθεί ένα υποξικό μίγμα στον ασθενή. Σε έσχατη ανάγκη τα μηχανήματα 



αναισθησίας είναι εφοδιασμένα με 2 Ε-κυλίνδρους οξυγόνου με τους οποίους μπορεί να 

χορηγηθεί επαρκής ποσότητα οξυγόνου στον ασθενή για περίπου 2 ώρες.  

 

 

- Ακαταλληλότητα  Διαδικασίας  (Ανεπαρκής  Προοξυγόνωση) 

Λόγω της αποτυχίας του αερισμού και της οξυγόνωσης των ασθενών πριν και κατά τη 

διάρκεια των προσπαθειών διασωλήνωσης, υποξαιμία μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας. Η πρόληψη της πρέπει να είναι πάντα η κύρια προτεραιότητά κατά την 

προσπάθεια ενδοτραχειακής διασωλήνωσης.   

 

 

- Αδυναμία  Διασωλήνωσης / Αερισμού 

Υπάρχουν ασθενείς που έχουν δύσκολη διασωλήνωση με προφανή η χωρίς προφανή 

αιτία. Αυτοί οι ασθενείς διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο υποξαιμίας και εισρόφησης όξινων 

γαστρικών περιεχομένων εφόσον δεν μπορούν να οξυγονωθούν μετά την εισαγωγή στην 

αναισθησία. Οι παράγοντες κινδύνου για τον δύσκολο αερισμό με μάσκα (Difficult Mask 

Ventilation-DMV) περιλαμβάνουν: παχυσαρκία, μακρογλωσσία, γενειάδα, απώλεια 

οδοντοστοιχίας, μικρή θυρεοπωγωνική απόσταση, ιστορικού συνδρόμου άπνοιας-υπόπνοιας 

στον ύπνο, Mallampati τάξης III ή IV (Βλέπε Κεφάλαιο 3).  

 

 

- Έμετος  και  Εισρόφηση:  μέτρα  πρόληψης  

Η εισρόφηση γαστρικών περιεχομένων 

στο τραχεοβρογχικό δέντρο είναι μία από 

τις σοβαρότερες επιπλοκές στην 

αναισθησία (Εικόνα 4). Υπάρχουν πολλές 

στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στην 

καθημερινή κλινική πράξη για την πρόληψη 

αυτής της επιπλοκής. Βιβλιογραφικά 

δεδομένα αναφέρουν ότι 6/1000 ασθενείς 

που υποβάλλονται σε εκλεκτική 

χειρουργική επέμβαση θα μικρό-

εισροφήσουν γαστρικό περιεχόμενο. Οι 

Engelhardt και συν. αναφέρουν σε μια 

ανασκόπηση του 1999 ότι η επίπτωση 

αυτής της κατάστασης είναι στην 

πραγματικότητα μικρή, και ότι η 

νοσηρότητα που προκύπτει από την 

πνευμονίτιδα από εισρόφηση είναι σπάνια.   

Αυτά τα δεδομένα δεν πρέπει να προκαλούν εφησυχασμό. Είναι δεδομένο ότι στην 

καθημερινή κλινική πράξη πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική για την πρόληψη της 

εισρόφησης. Η χρήση φαρμάκων όπως οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων, οι αναστολείς 

της έκκρισης ισταμίνης και τα αντιόξινα δεν φαίνεται να βελτιώνουν την έκβαση. Το όφελος 

από την χρήση τους ως ρουτίνα θα πρέπει να αντισταθμίζει την πιθανότητα των σοβαρών 

ανεπιθύμητων ενεργειών που μπορούν να εμφανιστούν.  

Από πλευράς μεγεθών, ο κρίσιμος όγκος και το pΗ του γαστρικού περιεχομένου που 

μπορεί να προκαλέσει μια σοβαρή πνευμονίτιδα καθιερώθηκε πριν από 40 χρόνια με μελέτες 

των Roberts και Shirley (pH 2,5 και όγκος 0,4 ml/kg). Αυτές οι τιμές έχουν πρόσφατα 

 

Εικόνα 4. Πνευμονία από εισρόφηση σε διαφορετική 

φάση εξέλιξης. Από: http://www.svuhradiology.ie/case-

study/aspiration-pneumonia  

http://www.svuhradiology.ie/case-study/aspiration-pneumonia
http://www.svuhradiology.ie/case-study/aspiration-pneumonia


αναθεωρηθεί. Οι Schwartz και συν, έδειξαν σε ζωικά πειραματικά μοντέλα, ότι μπορεί να 

εμφανιστεί σοβαρή πνευμονίτιδα όταν το pΗ είναι ακόμα και 7. Επίσης πρότειναν ότι ο 

κρίσιμος όγκος που απαιτείται για να προκαλέσει σοβαρή πνευμονίτιδα είναι 1 ml/kg.  

 

Υπάρχουν τρεις παθοφυσιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με την εισρόφηση: 

 Επιπλοκές σχετιζόμενες με σωματιδιακό γαστρικό περιεχόμενο. Οι ασθενείς μπορεί να 

αναπτύξουν οξεία απόφραξη των αεραγωγών, σοβαρή υποξαιμία ή να διατρέχουν 

κίνδυνο του θανάτου. Τα σωματίδια πρέπει να καθαρίζονται άμεσα από τις αεροφόρες 

οδούς για να αποφευχθεί η οξεία ασφυξία. 

 Επιπλοκές σχετιζόμενες με την οξύτητα. Αυτές συμβαίνουν σε δύο φάσεις (α) μια άμεση 

με ιστικό τραυματισμό και (β) μια καθυστερημένη που περιλαμβάνει φλεγμονώδη 

αντίδραση. Οι περισσότερες περιπτώσεις εισρόφησης είναι συνδυασμός βλάβης από 

σωματίδια και όξινο περιεχόμενο, που έχουν συνεργιστική επίδραση στην εμφάνιση 

πνευμονικών τριχοειδικών διαρροών. 

 Επιπλοκές που σχετίζονται με βακτηριακή επιμόλυνση. Το περιεχόμενο του στομάχου 

και οι φαρυγγικές εκκρίσεις συχνά περιέχουν βακτήρια. Ωστόσο, η προφυλακτική χρήση 

αντιβιοτικών   δεν συνίσταται.  

  

Για την αντιμετώπιση της εισρόφησης, συνιστώνται τα ακόλουθα μέτρα: 

 Χορήγηση 100% οξυγόνο με μάσκα. Τοποθέτηση του ασθενή σε 30° Anti-Trendelenburg 

και στο αριστερό πλάι αν είναι δυνατόν. 

 Αναρρόφηση όλου του γαστρικού υλικού από το στοματοφάρυγγα. 

 Απόφαση διασωλήνωση ή όχι. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις η εισρόφηση λαμβάνει χώρα μετά την αποδιασωλήνωση και ο 

κλινικός γιατρός έχει ένα μικρό χρονικό διάστημα για να αποφασίσει εάν ο ασθενής θα 

πρέπει να επαναδιασωληνωθεί. 

 Άμεση αναρρόφηση των διασωληνωμένων ασθενών. 

 Εφαρμογή αερισμού θετικής πίεσης (PPV) και PEEP. 

 Αρχικά χρησιμοποίηση 100% οξυγόνου μετά την διασωλήνωση.  

 Βρογχοδιασταλτικά. 

 Εισαγωγή αρτηριακού καθετήρα και επαναληπτικές μετρήσεις αερίων αίματος. 

 Μεταφορά στη ΜΕΘ, εάν αυτό είναι δυνατό. 

 

Τα στεροειδή ή τα αντιβιοτικά δεν συνιστώνται συνήθως ως προφυλακτικά μέτρα. 

Κατά τη διασωλήνωση των ασθενών στον θάλαμο (επείγουσες περιπτώσεις), υπάρχει 

σημαντικός κίνδυνος για εισρόφηση. Και το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει, η εισρόφηση 

μπορεί να είναι ο πρωταρχική ένδειξη για τη διασωλήνωση. Σε αντίθεση με τους τακτικούς 

χειρουργικούς, οι ασθενείς των κλινικών, είναι συνήθως ηλικιωμένοι, έχουν φάει πρόσφατα 

με αποτέλεσμα μεγάλο όγκο αναγωγής και μπορεί να πάσχουν από παθολογία που μειώνει 

τα προστατευτικά αντανακλαστικά όπως ΑΕΕ. Η προετοιμασία για μια τέτοια κατάσταση 

περιλαμβάνει τόσο εξοπλισμό (οξυγόνο, λειτουργούσα αναρρόφηση, λαβίδα Magill) όσο και 

ανθρώπινη βοήθεια που να μπορεί να εφαρμόσει χειρισμό Sellick.  

Η πίεση του κρικοειδούς γίνεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τοποθετώντας τον 

αντίχειρα και τον δείκτη του ενός χεριού στον χόνδρο, στη μέση γραμμή και πατώντας 

σταθερά προς τα κάτω. Οι ασθενείς πρέπει να βρίσκονται σε ύπτια θέση. Επίσης, αυτός που 

εφαρμόζει την πίεση δεν πρέπει να την αποσύρει μέχρι να ειπωθεί κάτι τέτοιο, συνήθως όταν 

επιτευχθεί εξασφάλιση του αεραγωγού.   



Ενότητα 9.2 

Επιπλοκές  μετά  τη  διασωλήνωση 

  
Α. Υποξυγοναιμία 

 

- Οισοφάγεια  Διασωλήνωση 

Παρά την πρόοδο στην τεχνολογία παρακολούθησης τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια, η 

διασωλήνωση του οισοφάγου παραμένει μια σημαντική αιτία εγκεφαλικής βλάβης ή θανάτου 

κατά την αναισθησία. Τα ανεπιθύμητα συμβάντα από το αναπνευστικό αντιστοιχούσαν στο 

27% όλων των περιπτώσεων, και σχετίζονταν σχεδόν πάντα με εγκεφαλική βλάβη ή θάνατο. 

Περίπου το ένα πέμπτο οφείλεται στην οισοφαγική διασωλήνωση. 

Μια από τις πιο σοβαρές πτυχές της οισοφαγικής διασωλήνωσης είναι ότι συχνά εμφανίζεται 

σε σχετικά ηλικιακά μικρούς, «υγιείς» ασθενείς. Δεδομένα από δημοσιευμένες μελέτες 

έδειξαν ότι η μέση ηλικία των ατόμων που πέθαναν ή τραυματίστηκαν ήταν 39 χρόνια και ο 

μέσος όρος βαθμολογίας κατά ASA ήταν δύο. 

Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση πραγματοποιείται εύκολα σε μεγάλο αριθμό ασθενών που  

υποβάλλονται σε γενική αναισθησία, οισοφαγική διασωλήνωση εμφανίζεται σπάνια. Μπορεί 

να θεωρηθεί ένα αναστρέψιμο λάθος υπό τον όρο ότι ανιχνεύεται εγκαίρως. Επίσης όταν 

ένας τραχειοσωλήνας τοποθετείται σωστά στην τραχεία, δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει 

εκεί. Οι συνέπειες της αδυναμίας ανίχνευσης της οισοφαγικής διασωλήνωσης είναι τόσο 

σοβαρές ώστε πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για την επαλήθευση της 

σωστής τοποθέτησης αρχικά και για την παρακολούθηση της σωστής θέσης, ενώ ο σωλήνας 

βρίσκεται στην τραχεία. Η πιο αξιόπιστη μέθοδος συνεχούς παρακολούθησης της τραχειακής 

διασωλήνωσης και η τοποθέτηση του τραχειακού σωλήνα γίνεται με χρήση καπνομετρίας. Οι 

συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στον εκπνεόμενο αέρα είναι συνήθως περίπου 5%, 

και στον εισπνεόμενο αέρα είναι περίπου 0,04%.  

Η χρήση της καπνομετρίας, ωστόσο, δεν απαλλάσσει από την ευθύνη για την εκτέλεση 

των συνήθων κλινικών δοκιμασιών που σχετίζονται με την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 

Πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει κλινική εξέταση για να επαληθεύσει και τα δύο, ότι ο 

σωλήνας βρίσκεται στο τραχεοβρογχικό δέντρο και τοποθετείται σωστά στην τραχεία, πάνω 

από το τραχειακό διχασμό. Αυτό γίνεται καλύτερα ακούγοντας με ένα στηθοσκόπιο πάνω 

από τις μασχάλες και το επιγαστρικό.  

Ωστόσο, υπάρχουν πολυάριθμες αναφορές για καθυστερημένη διαγνώση της  

οισοφαγικής διασωλήνωση (έως και 40 λεπτά).  

Παράγοντες που μπορεί να οφείλεται αυτή η καθυστέρηση αποτελούν: 

•Καλή προξυγόνωση. 

•Μετατόπιση με την κίνηση του κεφαλιού ή του λαιμού. 

•Τυχαία ολίσθηση στην τραχεία προς οποιαδήποτε κατεύθυνση (έως και 5 cm σύμφωνα με 

ακτινολογικές μελέτες). 

•Τυχαία μετακίνηση κατά τη διάρκεια προσπαθειών για τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα. 

Εάν τα ζωτικά σημάδια ενός ασθενούς μετά από πρόσφατη διασωλήνωση ξαφνικά 

επιδεινωθούν, η διασωλήνωση του οισοφάγου πρέπει πρώτα να αποκλειστεί.  Αφαίρεση του 

τραχειοσωλήνα και η επανατοποθέτηση του είναι η λύση. Υπάρχει όμως δυστοκία να γίνει 

αυτό ειδικά  σε κατάστασεις δύσκολης διασωλήνωσης, σε παχύσαρκους ασθενείς, σε 

ασθενείς με γεμάτο στομάχι. Η ταχύτητα της απόφασης μπορεί να αλλάξει την έκβαση γι’ 

αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Οι συνέπειες της οισοφαγικής διασωλήνωσης περιλαμβάνουν 

την ασφυξία (ειδικά εάν ο ασθενής έχει λάβει αποκλειστές της νευρομυϊκής σύναψης), την 



αναγωγή των γαστρικών περιεχομένων (εξαιρετικά αυξημένη και συχνή αιτία θανάτου), την 

οξεία γαστρική και εντερική διάταση (η οποία γίνεται εμφανής μετά από μερικά λεπτά από 

την παροχή περίπου 5 L αερίου ανά λεπτό στο στομάχι).  

 

 

- Ατυχηματική  Εισρόφηση  Ξένων  Σωμάτων (Λαμπάκι Λαρυγγοσκοπίου, Δόντια) 

Έχουν αναφερθεί περιστατικά εισρόφησης του λαμπτήρα του λαρυγγοσκοπίου ακόμη και 

σε παιδιά. Συγκεκριμένα έχει αναφερθεί κατάποση του λαμπτήρα σε νεογνό η οποία 

ανακαλύφθηκε όταν αυτό έκανε εμετό και το λαμπάκι βρέθηκε στο αποβαλλόμενα γαστρικά 

περιεχόμενα. Αυτή η επιπλοκή θα ήταν πολύ πιο σοβαρή αν ο λαμπτήρας κατέληγε στο 

τραχειοβρογχικό δέντρο. Ο λεπτομερής έλεγχος της ακεραιότητας και της καλής 

συναρμολόγησης του εξοπλισμού είναι μέγιστης σημασίας. 

 

 

- Ατυχηματική  Ενδοβρογχική  Διασωλήνωση 

Στα αρχικά στάδια της εκπαίδευσης στην ενδοτραχειακή διασωλήνωση οι περισσότεροι 

εκπαιδευόμενοι έχουν την τάση να προωθούν τον τραχειοσωλήνα βαθιά μετά από μια 

επιτυχημένη προσπάθεια. Εξαιτίας της ανατομικής κατασκευής της τραχείας και των κύριων 

βρόγχων υπάρχει μεγάλη πιθανότητα προώθησης του τραχειοσωλήνα στον δεξιό κύριο 

βρόγχο ειδικά στους ενήλικες. Επίσης ο κύριος βρόγχος του δεξιού άνω λοβού, εκφύεται από 

το οπίσθιο τοίχωμα του δεξιού κυρίου βρόγχου και μόλις 2,5 εκατοστά από τον διχασμό της 

τραχείας. Έτσι η χρήση δεξιόστροφων τραχειοσωλήνων διπλού αυλού, συνήθως 

συνοδεύεται από πρόπτωση του αριστερού πνεύμονα και του δεξιού άνω λοβού. 

Η επιπλοκή αυτή ανιχνεύεται εύκολα αν ακολουθήσει κανείς τις βασικές οδηγίες της 

ακρόασης του θώρακα μετά την τοποθέτηση ενός ενδοτραχειακού σωλήνα. Παρατηρήστε 

επίσης εάν η ενδοτικότητα των πνευμόνων μειώνεται σημαντικά. Με προσεκτική μάτια, 

μπορεί κανείς να εντοπίσει ασύμμετρη κίνηση του θωρακικού τοιχώματος. Επιπλέον, η 

ενδοβρογχική διασωλήνωση συχνά συνδέεται με το "bucking"  στον τραχειοσωλήνα και τον 

τραυματισμό του ασθενή ενώ μερικοί γίνονται κυανωτικοί. Άλλα κλινικά σημεία 

ενδοβρογχικής διασωλήνωσης είναι η αύξηση της μέγιστης εισπνευστικής πίεσης αφού η 

προσπάθεια του αναπνευστήρα είναι να χορηγηθεί όλος ο αναπνεόμενος όγκος σε ένα 

πνεύμονα, η χρήση μεγαλύτερης συγκέντρωσης πτητικών αναισθητικών για να κρατηθεί ο 

ασθενής σε ικανοποιητικό βάθος χειρουργικής αναισθησίας. Η χρήση του παλμικού 

οξυμέτρου και του τέλο-εκπνευστικού διοξειδίου μπορούν να συμβάλλουν στην εξακρίβωση 

της κακής τοποθέτησης του τραχειοσωλήνα. Σημαντική είναι και η παρατήρηση της 

αρίθμησης του τραχειοσωλήνα, χωρίς όμως να είναι δεσμευτική αφού η απόσταση του 

διχασμού της τραχείας από τα ανατομικά στοιχεία του προσώπου, εμφανίζει σημαντική 

μεταβλητότητα. Απόσταση 25 εκ από τα ρουθούνια και περίπου 22 εκ από τους άνω τομείς 

οδόντες αναφέρονται σαν ενδεικτικές αποστάσεις, που τονίζουν την αξία της ακρόασης του 

θώρακα μετά από μια επιτυχημένη ενδοτραχειακή διασωλήνωση. 

 

 

- Βρογχόσπασμος 

Οι ασθενείς με άσθμα είναι πολύ ευαίσθητοι σε οποιοδήποτε είδος χειρισμού των 

αεραγωγών, εκτός εάν γίνουν οι σωστοί, θα αναπτύξουν βρογχόσπασμο που είναι μερικές 

φορές τόσο σοβαρός ώστε να προκαλεί υποξαιμία που απειλεί τη ζωή. Ο βρογχόσπασμος 

μπορεί να περιγραφεί ως αυξημένος τόνος των βρογχικών λείων μυών, που οδηγεί στη 

στένωση των βρόγχων και των βρογχιολίων, με αποτέλεσμα αύξηση των ενδοπνευμονικών 



πιέσεων και φυσικά περιορισμό της εκπνευστικής ροής που είναι σημαντικό 

παθοφυσιολογικό στοιχείο. 

Η διάγνωση πραγματοποιείται κατά την ακρόαση όταν υψηλής συχνότητας μουσικοί 

ρόγχοι ακούγονται σε όλη την επιφάνεια του θώρακα. Η αιτιολογία ποικίλει με μοριακούς και 

χημικούς μηχανισμούς να ευθύνονται για την υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων. Ο 

χειρισμός αυτής της κατηγορίας ασθενών όσων αφορά τον αεραγωγό αποτελεί μια ιδιαίτερη 

πρόκληση για τον αναισθησιολόγο. Με δεδομένο ότι ακόμα και ένας ελαφρύς 

βρογχόσπασμος θα επιδεινωθεί διεγχειρητικά, από την συσσώρευση εκκρίσεων και τον 

αυξημένο αγγειοκινητικό τόνο, οι ασθενείς θα πρέπει να τυγχάνουν βέλτιστης προ 

εγχειρητικής προετοιμασίας. H χορήγηση εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων με 

την μορφή αεροζόλ και αντιχολινεργικών και στις σοβαρές περιπτώσεις στερεοειδών είναι μια 

ορθή πρακτική. Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση θα πρέπει να επιχειρείται μόνο όταν οι 

ασθενείς αυτοί είναι βαθιά αναισθητοποιημένοι. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η 

εισρόφηση όξινου γαστρικού περιεχομένου μπορεί να έχει σαν πρώτη εκδήλωση 

βρογχόσπασμο στα πλαίσια αρχόμενης πνευμονίτιδας. 

 

 

- Δυσκολία  Αερισμού Με Θετικές  Πιέσεις 

Η τοποθέτηση ενός τραχειοσωλήνα μέσα στην γλωττίδα δεν σημαίνει αυτόματα και την 

δυνατότητα επιτυχούς αερισμούς των πνευμόνων. Εάν μετά την σύνδεση του ασθενή με το 

μηχάνημα της αναισθησίας δεν μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικώς αερισμός, τότε η 

κατάσταση πρέπει να εκτιμηθεί συστηματικά. Πρώτα χορηγείστε 100% οξυγόνο και 

ακροαστείτε τον θώρακα. Τα πιο συχνά προβλήματα είναι η τοποθέτηση του ενδοτραχειακού 

σωλήνα σε κάποιο κύριο βρόγχο, ο βρογχοσπασμός και κάποια μη διαγνωσμένη παθολογία 

(πλευριτική συλλογή ή πνευμοθώρακας). Δυσκολία με τον αερισμό μπορεί να συμβεί ως 

αποτέλεσμα οισοφαγικής διασωλήνωσης και εισρόφηση γαστρικών περιεχομένων μπορεί να 

μην γίνει αντιληπτή ή να γίνει αντιληπτή καθυστερημένα και να εκδηλωθεί με βρογχοσπασμό. 

Στην αίθουσα τοκετών μπορεί να γεννηθεί ένα νεογνό με διαφραγματοκήλη. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η πνευμονική ενδοτικότητα είναι τόσο φτωχή που ο αερισμός είναι σχεδόν 

αδύνατος. Όταν ο γιατρός έρθει αντιμέτωπος με έναν ασθενή με δύσκολο αερισμό πρέπει να 

απαντήσει τις παρακάτω 4  ερωτήσεις: 

 Σχετίζεται το πρόβλημα με την ασθένεια του ασθενή; 

 Σχετίζεται το πρόβλημα με την τοποθέτηση του τραχειοσωλήνα; 

 Μπορεί να αποδοθεί σε απόφραξη του τραχειοσωλήνα; 

 Μπορεί να αποδοθεί σε βλάβη του συστήματος παροχής οξυγόνου; 

Προϊόντος του χρόνου κάθε μία από αυτές τις ερωτήσεις πρέπει να απαντηθεί με 

ικανοποιητικό τρόπο. Η απόφραξη του ενδοτραχειακού σωλήνα μπορεί να οφείλεται 

δευτερευόντως στα ακόλουθα: 

 Τσάκισμα 

 Δάγκωμα 

 Ξένο σώμα στον αυλό 

 Αίμα και εκκρίσεις 

 Σωλήνας μικρής διαμέτρου 

 Άλλες δυσλειτουργίες 

 Εγκολεασμός αεροθαλάμου 

 



- Λαρυγγική  Διασωλήνωση 

Αυτό δεν είναι αυστηρά μια επιπλοκή αλλά μπορεί να εξελιχθεί  ως μία τέτοια. Τυπικά, 

ένας γιατρός μπορεί να κληθεί στον θάλαμο για να αλλάξει έναν τραχειοσωλήνα εξαιτίας 

εκτεταμένης διαφυγής αέρα γύρω από τον αεροθάλαμο. Πριν γίνει αυτό ο γιατρός πρέπει να 

ερευνήσει περισσότερο. Πάντα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αρίθμηση του 

τραχειοσωλήνα και να σημειώνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο επίπεδο των κοπτήρων γιατί 

αυτό εκτιμά το βάθος στο οποίο καταλήγει. Σε περιπτώσεις σαν την παραπάνω το άκρο του 

τραχειοσωλήνα μπορεί να είναι κάτω από το επίπεδο των φωνητικών χορδών, αλλά το 

μήκος που φέρει το μπαλόνι να είναι μερικώς εκτός θέσης δηλαδή μέσα στο λάρυγγα, 

αυξημένη ποσότητα αέρα μπορεί να χρειαστεί για να σφραγιστεί η απώλεια που 

παρατηρείται. Η εμφύσηση σημαντικής ποσότητας αέρα έως και 30 ml στον αεροθάλαμο 

μπορεί να απαιτηθεί και αν είναι εφικτό  πρέπει να γίνει μια απλή λαρυγγοσκόπηση. Αν η 

διάγνωση είναι σωστή ένα μεγάλο σφαιρικό διαφανές αντικείμενο είναι ορατό στον 

οροφάρυγγα. Μια λαρυγγοσκόπηση σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να δώσει λύση στο 

διαγνωστικό πρόβλημα και να γλιτώσει τον ασθενή από μια αχρείαστη επαναδιασωλήνωση. 

Εάν η διάγνωση δεν είναι σωστή ο ασθενής κινδυνεύει από παλινδρόμηση και εισρόφηση 

γαστρικού περιεχομένου όπως και από πλήρη αποδιασωλήνωση. 

 

 

- Ατυχηματική  Αποδιασωλήνωση 

Αποτυχία εξασφάλισης του τραχειοσωλήνα μπορεί να οδηγήσει σε μη σκοπούμενη 

απόδιασωλήνωση πράγμα πολύ επικίνδυνο στους αναισθητοποιημένους ασθενείς κατά την 

διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, ειδικά σε καταστάσεις όπως η πρηνής  θέση ή θέση 

θυρεοειδεκτομής, όπου η δυσκολία πρόσβασης στον αεραγωγό του ασθενή είναι προφανής. 

 

 

-  Ρήξη  Τραχείας ή Βρόγχου 

Είναι μια σπάνια και καταστροφική 

επιπλοκή. Τα περισσότερα προβλήματα 

σχετίζονται με τους ενδοβρογχικούς σωλήνες, 

όπως καταγράφεται και σε μικρές αναδρομικές 

μελέτες, συνήθως σε μικρόσωμους, 

ηλικιωμένους ασθενείς γυναικείου φύλου. 

Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι: ο 

πολυτραυματισμός, η χρήση υπερβολικής 

δύναμης, η ευθραυστότητα των ιστών, η προ- 

υπάρχουσα παθολογία στην περιοχή, η 

διάχυση νιτρικού οξειδίου. Υποψία διάγνωσης 

θα πρέπει να τίθεται σε ασθενείς με υποδόριο 

εμφύσημα, υπό τάση πνευμοθώρακα, 

απότομη μεταβολή της πνευμονικής 

ενδοτικότητας, αιμορραγία, δυσεξήγητη 

απώλεια αέρα (Εικόνα 5). 

Η καλύτερη στρατηγική για την αποφυγή 

των παραπάνω επιπλοκών είναι η μη χρήση 

δύναμης, η χρήση λιπαντικών σε 

τραχειοσωλήνα και στειλεούς, η χρήση 

ινοπτικού βρογχοσκοπίου για την 

 

 Εικόνα 5. Ρήξη τραχείας όπως απεικονίζεται σε 

αξονική τομογραφία θώρακα.  

 Iatrogenic post-intubation tracheal rupture treated 

conservatively without intubation: a case report. 

Bertrand Prunet et al. DOI 10.1186/1757-1626-1-

259 



επιβεβαίωση της θέσης, η αποφυγή 

υπερδιάτασης των αεροθαλάμων με μεγάλη 

ποσότητα αέρα, η αποφυγή χρήσης 

πρωτοξειδίου. 

 

 

-  Υπό Τάση Πνευμοθώρακας 

Είναι μια απειλητική για την ζωή επιπλοκή. Η 

διάγνωση είναι κλινική και σπάνια υπάρχει χρόνος 

για ακτινολογική διερεύνηση,  επιβεβαίωση. Τα 

χαρακτηριστικά κλινικά σημεία είναι : 

εκσεσημασμένη κυάνωση, παρεκτόπιση της 

τραχείας, επιδεινούμενα ζωτικά σημεία, απουσία 

πνευμονικών ήχων, υπερτυμπανικότητα 

ημιθωρακίου, σοβαρή μείωση της πνευμονικής 

ενδοτικότητας. Άμεσα πρέπει να αποσυμφορηθεί 

το πάσχον ημιθωράκιο με την τοποθέτηση 

μεγάλης διαμέτρου σωλήνα θωρακικής 

παροχέτευσης.  

 

 

 

Β. Υπέρταση, ταχυκαρδία, αρρυθμία 

Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση είναι ένα πανίσχυρο ερέθισμα που προκαλεί σημαντική 

αύξηση της καρδιακής συχνότητας και της αρτηριακής πίεσης ακόμα και σε ασθενείς που 

είναι βαθιά αναισθητοποιημένοι. Το πιο ισχυρό ερέθισμα είναι όταν ο σωλήνας εισάγεται 

στην τραχεία. Εκεί παρατηρούνται και οι σημαντικότερες μεταβολές των παραπάνω ζωτικών. 

Οι αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα τύπου ισχαιμίας, είναι σπάνιες, αλλά μπορεί να 

συμβούν σε ασθενείς με προδιαθεσικούς παράγοντες. Είναι συνήθως παροδικές. Εάν 

επιμείνουν πρέπει να αντιμετωπιστούν πιθανώς με την συμβουλή ειδικού καρδιολόγου αφού 

πάρθεί απόφαση η όχι για την πραγματοποίηση της επέμβασης. 

 

 

Γ. Αυξημένη  Ενδοκρανιακή  Πίεση  

H ενδοκράνια πίεση αυξάνεται σε ασθενείς χωρίς παθολογία στο ΚΝΣ, όταν επιχειρούνται 

προσπάθειες ενδοτραχειακης διασωλήνωσης χωρίς επαρκές βάθος αναισθησίας. Αυτές οι 

αιχμές μπορεί να είναι επικίνδυνες σε ανθρώπους με εγκεφαλικά ανευρύσματα, εγκεφαλική 

αιμορραγία, οίδημα ή προ υπάρχουσα ενδοκράνια υπέρταση. Κάθε προσπάθεια για τον 

έλεγχο της ICP πρέπει να καταβάλλεται. Ο υπεραερισμός, ο έλεγχος της αρτηριακής 

υπέρτασης, το επαρκές βάθος αναισθησίας, η πρόληψη του βήχα πρέπει να είναι πρακτικές 

ρουτίνας σε αυτούς τους ασθενείς. Η χρήση θειοπεντάλης και λιδοκαίνης είναι χρήσιμη. 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 6. Υπό τάση πνευμοθώρακας 

αριστερού ημιθωρακίου  Spotlights on 

Cardiovascular & Thoracic Surgery 

for House Surgeons. Book.Jan 2015 

Elnasr Publishing Co. for The Digital 

Education 

 



Ενότητα 9.3 

Επιπλοκές  μετά  την  αποδιασωλήνωση 

 

Α. Υποξυγοναιμία 

 

- Λαρυγγόσπασμός 

Είναι μια λειτουργική απόφραξη του λάρυγγα. Ο μηχανισμός δημιουργίας του δεν είναι 

ξεκάθαρα κατανοητός. Ο επικρατέστερος αφορά των σπασμό των εξωτερικών μυών του 

λάρυγγα οι οποίοι εισδύουν στον αεραγωγό σχηματίζοντας μια κυκλική δομή τύπου χοάνης. 

Η κίνηση αυτή παρομοιάζεται με την κίνηση ενός ακορντεόν που κλείνει τις πτυχές του και σε 

αντίθεση με τον συριγμό, ο αερισμός με θετικές πίεσης μπορεί να επιδεινώσει την απόφραξη. 

Επίπτωση, Κλινικές  Μορφές, Τρόποι  Αποφυγής/Αντιμετώπισης 

Έχει προτίμηση στους νέους ασθενείς. Η συνολική επίπτωση του είναι 8.7/1,000 άτομα, 

ενώ στις ηλικίες 0 έως 9 ετών το νούμερο αυτό μεταβάλλεται σε 17.4/1,000. Η υψηλότερη 

επίπτωση είναι σε νεογνά από 1-3 μηνών. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι 

αναισθησιολόγοι το θεωρούν μια αυτό περιοριζόμενη κατάσταση, 5/1,000 που ανέπτυξαν 

λαρυγγόσπασμο, ανέπτυξαν καρδιακή ανακοπή. Οι παρακάτω παράγοντες επηρεάζουν την 

ανάπτυξη του: 

 Ανεπαρκές βάθος αναισθησίας 

 Πρώιμη αποδιασωλήνωση 

 Ημικωματώδης κατάσταση 

 Εισρόφηση σωματιδίων γαστρικού περιεχομένου στο τραχειοβρογχικό δέντρο.  

 Παρουσία ρινογαστρικού σωλήνα. 

Η υψηλότερη επίπτωση έχει αναφερθεί σε παιδιά με λοιμώξεις του ανώτερου 

αναπνευστικού (95.8/1,000). Η έναρξη του είναι συνήθως απότομη. Η πρώιμη 

απόδιασωλήνωση είναι ο πυροδοτικός παράγοντας και συνήθως ο ασθενής παρουσιάζει 

γρήγορα αποκορεσμό. Ο αποτελεσματικός αερισμός με θετικές πιέσεις είναι σπάνιος εκτός 

εάν χρησιμοποιηθεί κάποιος παράγοντας νευρομυϊκού αποκλεισμού. Τα ίδια αποτελέσματα 

μπορεί να έχει και το ανεπαρκές βάθος αναισθησίας στην αρχή της διαδικασίας που 

ευαισθητοποιεί τα λαρυγγικά αντανακλαστικά και την εμφάνιση σπασμού από ερεθίσματα 

όπως η πρόωρη εγκατάσταση ίσχαιμης περίδεσης σε κάποιο άκρο, πριν την επίτευξη βαθιάς 

χειρουργικής αναισθησίας.  

Σε αντίθεση με τον συριγμό που είναι ένας κρώζων υψίσυχνος ήχος μεταβλητής 

συχνότητας, ο λαρυγγοσπασμος είναι συνήθως σιωπηλός, εγκαθίσταται πολύ γρήγορα και 

χαρακτηρίζεται από εργώδεις αναπνευστικές προσπάθειες όμοιες με αυτές που κάνει ένας 

άνθρωπος που πνίγεται. Δεν υπάρχει καμία εμφανής κίνηση αέρα στο θώρακα. Η χρήση 

μικρής δόσης σουκινυλχολίνης (10 mg/70Kg) μπορεί να οδηγήσει στην λύση του σπασμού. 

O λαρυγγόπσασμος μπορεί να είναι θανατηφόρος σε ασθενείς με περιορισμένες 

καρδιοαναπνευστικές εφεδρείες. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε δραματικές επιπλοκές όπως 

το πνευμονικό οίδημα από αρνητικές πιέσεις σε ασθενείς που προσπαθούν να αναπνεύσουν 

αυτόματα απέναντι στην απόφραξη του λάρυγγα. Για αυτό κάθε προσπάθεια για να μην 

εμφανιστεί πρέπει να καταβάλλεται. Ειδικά στο παιδιατρικό πληθυσμό που είναι πιο 

ευάλωτος, η αποδιασωλήνωση πρέπει να είναι πολύ σωστά προγραμματισμένη, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ξυλοκαϊνη (2 mg/Kg) ενδοφλεβίως 2-3 λεπτά πριν από αυτήν, είναι 

υποχρεωτικό να ελαχιστοποιούνται όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα (πιεσόμετρο, ίσχαιμη 

περίδεση) και εάν το παιδί εμφανίζει βήχα ή ανεπαρκές επίπεδο συνείδησης να δοθεί χρόνος 



ώστε να αφυπνιστεί πλήρως (άνοιγμα ματιών, σκόπιμες κινήσεις) από την αναισθησία, πριν 

την αποδιασωλήνωση.  

 

 

Β. Πονόλαιμος 

Είναι ίσως η πιο συχνή κατάσταση για την οποία παραπονιούνται οι ασθενείς μετά την 

ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Η εκτιμώμενη επίπτωση είναι 5/100 και οι προδιαθεσικοί 

παράγοντες είναι το γυναικείο φύλο, η παρουσία ρινογαστρικού σωλήνα, η εσωτερική 

διάμετρος του τραχειοσωλήνα, η εργώδης ενδοτραχειακή διασωλήνωση, η χρήση 

στοματοφαρυγγικών αεραγωγών ακατάλληλου μεγέθους, η διάρκεια της χειρουργικής 

επέμβασης, η έντονη αναρρόφηση εκκρίσεων από την στοματική κοιλότητα, φάρυγγα. 

Τραυματικές βλάβες στον ρινοφάφυγγα και οροφάρυγγα μπορεί να συμβούν, σχετίζονται με 

το επίπεδο εμπειρίας του προσωπικού και εντοπίζονται συχνότερα στις γλωσσουπερώιες και 

φαρυγγοϋπερώιες πτυχές.  

 

 

Γ. Δυσλειτουργία  κροταφογναθικής  άρθρωσης 

Είναι μια συνήθης κατάστασης. Οφείλεται σε παρατεταμένο άνοιγμα στόματος ή χρήση 

δύναμης κατά την ανάσπαση της γνάθου σε καταστάσεις δύσκολης διασωλήνωσης. Έχουν 

αναφερθεί υπεξαρθρήματα με παρεκτόπιση της γνάθου τα οποία γίνονται αντιληπτά στην 

αφύπνιση όταν ο ασθενής δεν μπορεί να κλείσει το στόμα του. Η αποκατάσταση είναι αρκετά 

επώδυνη και χρειάζεται συμβουλή γναθοχειρουργού δεδομένης της πολυπλοκότητας της 

κροταφογναθικής διάρθρωσης.  

 

 

Δ. Τραυματισμός   Φωνητικών Χορδών 

- Croup  Μετά  Διασωλήνωση 

Η συγκεκριμένη κατάσταση συνήθως εμφανίζεται μαζί με οίδημα των αληθών φωνητικών 

χορδών και πιο συχνά απαντάτε στα παιδιά. Ο έντονος παροξυσμικός βήχας είναι 

διαγνωστικός, όσο πιο μικρό το παιδί τόσο πιο συχνό το πρόβλημα, το οποίο είναι 

αυτοπεριοριζόμενο και υποστηρικτικά χρησιμοποιείται οξυγόνο (με υγραντήρα), διάλυμα 

ρακεμικής αδρεναλίνης και δεξαμεθαζόνη (2mg/Kg iv).  

 

- Δύσκολη  Αποδιασωλήνωση 

Παρά το γεγονός ότι έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την δύσκολή διασωλήνωση, δεν 

υπάρχει αντίστοιχος βιβλιογραφικός όγκος για την δύσκολη αποδιασωλήνωση. Η παθολογία 

στην περιοχή του λάρυγγα είναι μια ξεκάθαρη αιτία που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό. Άλλη 

μια αιτία είναι η μη εκτόνωση του αεροθαλάμου του τραχειοσωλήνα πριν την αφαίρεση του 

πολλές φορές χωρίς προφανή αιτία. Άλλες φορές υπάρχει εξηγήση ειδικά σε επεμβάσεις που 

αφορούν την περιοχή και την γειτνίαση των χειρουργικών χειρισμών με τον αεροθάλαμο του 

τραχειοσωλήνα ο οποίος καθηλώνεται στη θέση του. Αυτό παρατηρήθηκε πιο συχνά με τους 

Laser-Flex, αλλά μπορεί να συμβεί και τους απλούς τραχειοσωλήνες. Η δυσκολία στο 

ξεφούσκωμα του αεροθαλάμου, μπορεί να λυθεί με το τρύπημα με βελόνα υπό άμεση 

όραση, η μέσου της κρικοθυρεοιδικής μεμβράνης. 

 

 

 

 



- Εξάρθρωση  Αρυταινοειδών 

Η εξάρθρωση των αρυταινωειδών είναι 

μια σπάνια κάκωση που μπορεί να 

οφείλεται σε κλειστή τραυματική κάκωση 

του τράχηλου, λάρυγγα ή από χειρισμό του 

λάρυγγα στα πλαίσια ιατρικών 

παρεμβάσεων. Τα κλινικά σημεία και 

συμπτώματα περιλαμβάνουν τραχύτητα, 

αφωνία, συριγμό, πονόλαιμο και 

ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη 

παράλυση η πάρεση των φωνητικών 

χορδών. Αυτή η κατάσταση έχει αναφερθεί 

σε ασθενείς όλων των ηλικιακών 

κατηγοριών, αυτοί που κινδυνεύουν 

περισσότερο είναι οι ηλικιωμένοι και οι 

γυναίκες. Η αριστερή πλευρά πάσχει 

επίσης πιο συχνά. Η διάγνωση γίνεται 

κλινικά συνήθως με την αποδρομή της 

αναισθησίας και μπορεί να χρειαστεί 

αξονική τομογραφία ή και άμεση 

επανεγκατάσταση της καταστολής και 

λαρυγγοσκόπηση. Έχουν αναφερθεί λίγα 

περιστατικά στην βιβλιογραφία. Έχουν 

ενοχοποιηθεί η χρήση στειλεών και η 

χρήση του σπαστού λαρυγγοσκοπίου. 

Διορθώνεται με τοπική αναισθησία και 

χειρισμούς με σπάτουλα από ΩΡΛ ιατρό. 

 

 

Ε. Νευρολογικές Βλάβες 

 

- Τραυματισμός  Παλίνδρομου  Λαρυγγικού  Νεύρου 

Η παράλυση των φωνητικών χορδών 

ετερόπλευρα η αμφοτερόπλευρα, είναι 

σπάνια μετά την διασωλήνωση. 

Εμφανίζεται να είναι ανεξάρτητη από την 

διάρκεια, θα υπέθετε κανείς ότι οι ασθενείς 

που είναι δια σωληνωμένοι για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, είναι σε αυξημένο 

κίνδυνο.  

Τα κλινικά σημεία μπορεί να γίνουν 

αντιληπτά άμεσα ή μετά από χρονικό 

διάστημα και περιλαμβάνουν έντονο 

συριγμό, δύσπνοια που μπορεί να 

χρειαστεί και τραχειοτομή.  

Η αιτιολογία δεν είναι απόλυτα 

διευκρινισμένη, αλλά υποτίθεται ότι ο 

αεροθάλαμος του τραχειοσωλήνα ασκεί  

 

Εικόνα 7. Ενδοσκοπική, αξονική και στεφανιαία λήψη 
στη CT της εξάρθρωσης των αρυταινοειδών χόνδρων. 
Clinical Features and Surgical Outcomes Following 
Closed Reduction of Arytenoid Dislocation 
SeungWon Lee et al.  Doi:10.1001/jamaoto.2014.2060. 

 

 

Εικόνα 8. Παράλυση φωνητικών χορδών όπως φαίνεται 
με ενδοσκοπική εξέταση. Osborne Head and Neck 
Institute. Division of Voice and Laryngology.  



πίεση στα παλίνδρομα λαρυγγικά νεύρα. Οι Ellis and Pallister προτείνουν ως μηχανισμό την 

πίεση του πρόσθιου κλάδου του παλίνδρομου λαρυγγικού πάνω στο  θυρεοειδικό χόνδρο  

από το φουσκωμένο αεροθάλαμο. Ο Whited ότι η τραυματική αρθρίτιδα των κρίκο-

αρυταιοειδων αρθρώσεων μπορεί να είναι ένας μηχανισμός.  

Η πρόγνωση εξαρτάται από την άμεση η πιο παρατεταμένη ανάνηψη των παλίνδρομων 

λαρυγγικών νεύρων δηλαδή από τον βαθμό ίνωσης και την ουλή που έχει δημιουργηθεί στην 

περιοχή των αρθρώσεων.  Σε σοβαρές περιπτώσεις η τραχειοτομία είναι η αντιμετώπιση 

πρώτης γραμμής και μπορεί να χρειαστεί και αρυταινοειδεκτομή, εάν ο ασθενής δεν μπορεί 

να απογαλακτιστεί από την τραχειοτομία. Άλλες αιτίες αυτές της κατάστασης μπορεί να είναι 

ιογενής νευρίτιδες στην περιοχή, η παράλυση Bell, ο τραυματισμός των νεύρων από την 

τοποθέτηση ΚΦΚ στην σφαγίτιδα, παλιό χειρουργικό τραύμα από θυρεοειδεκτόμη ή 

θωρακοτομή πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η υπερέκταση του αυχένα μπορεί να ασκήσει έλξη 

στα παλίνδρομα λαρυγγικά. Παράλυση των φωνητικών χορδών μπορεί να προκληθεί και 

από την χρήση στοματογαστρικών σωλήνων, σε τραυματική τοποθέτηση όπου η φλεγμονή 

των οπισθιών δομών του υποφάρυγγα δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονή και να 

επηρεάσει τα παλίνδρομα λαρυγγικά νευρά.  Η πρόληψη φαίνεται να είναι η καλύτερη 

στρατηγική. Η προσεκτική διασωλήνωση, επιλέγοντας το σωστό μέγεθος τραχειοσωλήνα, η 

μη χρήση πρωτοξειδίου που αυξάνει την πίεση στον αεροθάλαμο και η εμφύσηση της 

ελάχιστης ποσότητάς αέρα στον αεροθάλαμο του τραχειοσωλήνα πρέπει να γίνονται πάντα. 

 

 

- Βλάβη  Γλωσσικού, Υπογλώσσιου, Υοειδούς  Νεύρου 

Έχουν αναφερθεί νευρολογικά ελλείματα στην περιοχή κατανομής του γλωσσικού και 

υπογλώσσιου νεύρου. Ενοχοποιείται η υπερβολική χρήση δύναμης σε μια δύσκολή 

διασωλήνωση λόγο συμπίεσης του νεύρου σε μια άμεση λαρυγγοσκόπηση.  Όπως και άλλες 

νευρικές βλάβες λόγο απραξίας, έχει πλήρη αποκατάσταση με την πάροδο του χρόνου. 

Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία. 
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Κεφάλαιο 12 

Σενάρια διαχείρισης αεραγωγού -  

Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης 
Ιορδανίδου Δέσποινα – Χατζάρας Παύλος 

Τα σενάρια διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού αφορούν συνήθως σε περιστατικά που 

συναντάμε στην καθημερινή μας πρακτική, και η μελέτη τους στοχεύει στη χάραξη μιας 

στρατηγικής αντιμετώπισης και διαχείρισης του περιστατικού, ανάλογα με την κλινική 

κατάσταση του ασθενούς, και σύμφωνα με όσα αποκομίσατε από τη μελέτη του εγχειριδίου 

και όσα θα διδαχθείτε  στο σεμινάριο.  

Ο στόχος του Σεμιναρίου Εξειδικευμένης Διαχείρισης Αεραγωγού είναι η εξοικείωση με 

πρακτικές δεξιότητες και τεχνικές, που μπορεί να χρειαστούν στη διαχείριση ενός δύσκολου 

αεραγωγού. Η χάραξη όμως μίας στρατηγικής και η λήψη σωστών αποφάσεων την ώρα του 

επείγοντος, για τη διαχείριση του δύσκολου αεραγωγού, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για 

την ορθή αντιμετώπιση και πηγάζει από τη θεωρητική κατάρτιση.  

Παρακάτω παρατίθενται κάποια σεμινάρια διαχείρισης δύσκολου αεραγωγού και επιλογές 

θεραπευτικής προσέγγισης. Μπορείτε να τα επεξεργαστείτε μόνοι σας στο σπίτι. Θα 

συζητηθούν και θα αναλυθούν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης διάλεξης τη 

δεύτερη μέρα του σεμιναρίου. Παρόμοια σενάρια θα σας δοθούν και κατά τις γραπτές 

εξετάσεις. 

 

Α) Νεοπλασία λάρυγγα με εισπνευστικό συριγμό  

1. Ξύπνια διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

2. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

3. Ενδοφλέβια αναισθησία, κατάργηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

4. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

5. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με Fastrach   

6. Τραχειοστομία με τοπική αναισθησία  

7. Επείγουσα κρικοθυρεοτομή 

 

Β) Αιμορραγία μετά από αμυγδαλεκτομή  

1. Ξύπνια διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

2. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

3. Ενδοφλέβια αναισθησία, κατάργηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

4. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

5. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση μέσω Fastrach   

6. Τραχειοστομία με τοπική αναισθησία  

7. Επείγουσα κρικοθυρεοτομή 



Γ) Κωματώδης κατάσταση με κλίμακα Γλασκόβης 7 μετά λήψη φαρμάκων και  

    ιστορικό πρόσφατης λήψης τροφής  

 

1. Ξύπνια διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

2. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

3. Ενδοφλέβια αναισθησία, κατάργηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

4. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

5. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με Fastrach   

6. Τραχειοστομία με τοπική αναισθησία  

7. Επείγουσα κρικοθυρεοτομή 

 

 

Δ) Ασθενής για προγραμματισμένο χειρουργείο, χωρίς προηγούμενο ιστορικό 

αναισθησίας με Mallampati 4  και  θυρεοπωγωνική απόσταση < 6 εκατ. 

1. Ξύπνια διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

2. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

3. Ενδοφλέβια αναισθησία, κατάργηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

4. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

5. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με Fastrach   

6. Τραχειοστομία με τοπική αναισθησία  

7. Επείγουσα κρικοθυρεοτομή 

 

Ε) Μεγάλο οπισθοφαρυγγικό απόστημα με έντονη δυσκαταποσία 

1. Ξύπνια διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

2. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

3. Ενδοφλέβια αναισθησία, κατάργηση αναπνοής και άμεση λαρυγγοσκόπηση  

4. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο  

5. Εισπνευστική αναισθησία, διατήρηση αναπνοής, διασωλήνωση με Fastrach   

6. Τραχειοστομία με τοπική αναισθησία  

7. Επείγουσα κρικοθυρεοτομή 
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