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Γηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ζε αζζελείο ηεο Μ.Δ.Θ. 
Αλαθνξά 96 πεξηπηώζεσλ  

Πεξίιεςε 
Μειεηήζακε 96 δηαδεξκηθέο ηξαρεηνζηνκίεο (θαηά Griggs θαη ζπλ) πνπ εθαξκόζηεθαλ ζηελ 
πνιπδύλακε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο ηνπ Π.Γ.Ν.Ι. Μειεηήζεθαλ θαη εθηηκήζεθαλ νη 
επηπινθέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο. Δθαξκόζακε ηελ δηαδεξκηθή 
ηξαρεηνζηνκία ζε 96 βαξηά πάζρνληεο αζζελείο (61 άλδξεο θαη 31 γπλαίθεο), ειηθίαο από 21 
έσο 78 εηώλ. Σε 24 αζζελείο (25%) ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία πξαγκαηνπνηήζεθε από 

γηαηξνύο πνπ δελ είραλ εκπεηξία ηεο κεζόδνπ απηήο. Παξαηεξήζεθε κηθξή αηκνξξαγία ζε 

πνζνζηό 3,12%, ηξώζε ηνπ αεξνζνιάκνπ ζε πνζνζηό 9,37%, ηξώζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα 
ζε πνζνζηό 5,2% θαη πξόσξε απνζσιήλσζε ζην 4,16%. Τν ζπλνιηθό πνζνζηό ησλ 
πεξηεγρεηξεηηθώλ επηπινθώλ αλήιζε ζην 21,87%. Σηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη πνζνζηό 
επηπινθώλ κεηαμύ 3,9-28% γηα δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ελώ γηα ρεηξνπξγηθή 
ηξαρεηνζηνκία από 26-66%.  
Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ραξαθηεξίδεηαη κία αζθαιήο, γξήγνξε θαη απιή κέζνδνο κε 
ρακειά πνζνζηά επηπινθώλ πνπ εθαξκόδεηαη επί θιίλεο ζηνπο αζζελείο ηεο ΜΔΘ. 

Σθνπόο 

Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία απνηειεί ζήκεξα θαζηεξσκέλε ηερληθή ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο 
αζζελείο ηεο ΜΔΘ. Ο κεραληθόο αεξηζκόο απνηειεί βαζηθή κέζνδν ππνζηήξημεο θαη 
ζεξαπείαο ηνπ βαξέσο πάζρνληα αζζελή. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα κεραληθό αεξηζκό 
ησλ αζζελώλ απηώλ είλαη ε δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο. Η δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο όηαλ 
είλαη παξαηεηακέλε ζπλεπάγεηαη απμεκέλε πηζαλόηεηα επηπινθώλ, όπσο θάθσζε ηεο 
ηξαρείαο θαη ηνπ ιάξπγγα, δπζθνιία ζηε λνζειεπηηθή θξνληίδα ησλ αζζελώλ, ηπραία 
απνζσιήλσζε, ινηκώμεηο ηνπ ζηόκαηνο ησλ ξηληθώλ θαη παξαξηληθώλ θόιπσλ. Γηα ηελ 

απνθπγή ησλ επηπινθώλ απηώλ πξνηείλεηαη από ηνπο Ciaglia θαη ζπλ κηα ηερληθή 

ηξαρεηνζηνκίαο πνπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε ζπξκάηηλνπ νδεγνύ θαη πιαζηηθώλ δηαζηνιέσλ 
απμαλόκελνπ κεγέζνπο. Η ηερληθή απηή ηξνπνπνηήζεθε ην 1990 από ηνπο Griggs θαη ζπλ1,2 
κε ηελ ρξήζε εηδηθήο ιαβίδαο δηαζηνιήο ζηε ζέζε ησλ πιαζηηθώλ δηαζηνιέσλ. Η ηερληθή 
απηή ζήκεξα απνηειεί ηε πιένλ θαζηεξσκέλε κέζνδν γηα δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ζηε 
κνλάδα εληαηηθήο ζεξαπείαο. Σθνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα εμεηαζηνύλ νη 

δπζθνιίεο θαη νη επηπινθέο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ απηήο ζηνπο βαξέσο πάζρνληεο 
αζζελείο ηεο κνλάδαο εληαηηθήο ζαξαπείαο. 

Υιηθό θαη Μέζνδνο: 
Δθαξκόζακε ηελ ηερληθή ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαοο θαηά Griggs θαη ζπλ ζε 96 
βαξέσο πάζρνληεο αζζελείο ηεο κνλάδα καο. Τν set ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζακε ήηαλ ην percutaneous tracheostomy kit - Portex LTD. Πίλαθαο 1 
Από ηε κειέηε καο απνθιείζηεθαλ αζζελείο κε θαθώζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ ηξαρήινπ, κε 
λενπιαζίεο ηεο ηξαρειηθήο ρώξαο, κε ειηθία κηθξόηεξε ησλ 18 εηώλ θαη κε έληνλεο 
δηαηαξαρέο πεθηηθόηεηαο. Δπίζεο απνθιείζηεθαλ όινη νη αζζελείο πνπ είραλ ππνζηεί 

πξόζθαηε ή παιαηά ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηε πεξηνρή ηνπ ηξαρήινπ. 
Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άζεπηεο ζπλζήθεο ζην θξεβάηη ηνπ 

αζζελνύο ζηε ΜΔΘ. Πίλαθαο 2 
Όινη νη αζζελείο ήηαλ δηαζσιελσκέλνη ζε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο. Όινη νη 
αζζελείο έιαβαλ θαηαζηαιηηθά θαη αλαιγεηηθά θάξκαθα αλαιόγσο ησλ αλαγθώλ ηνπο. Ο 
ηξάρεινο ηνπνζεηήζεθε ζε ζέζε ππεξέθηαζεο θαη ην θξεβάηη ηνπ αζζελνύο ζε ζέζε 
Trendelerbug. Έγρπζε ηνπηθνύ αλαηζζεηηθνύ κε αδξελαιίλε ζην ζεκείν ηεο ηνκήο ηνπ 

δέξκαηνο έγηλε ζε όινπο ηνπο αζζελείο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 
γηλόηαλ θαηαγξαθή ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηεο θαξδηαθήο ζπρλόηεηαο, ηνπ θνξεζκνύ ηνπ 
πεξηθεξηθνύ αίκαηνο ζε νμπγόλν (SpO2) θαη ηνπ ΔΤCO2. 
Σηνλ πίλαθα 1 αλαθέξνληαη ηα λνζήκαηα ησλ 96 αζζελώλ ζηνπο νπνίνπο έγηλε δηαδεξκηθή 
ηξαρεηνζηνκία. 



Από ηνπο 96 αζζελείο 61 ήηαλ άλδξεο (63,54%) θαη νη 35 γπλαίθεο (36,45%). Η ειηθία ησλ 
αζζελώλ θπκαηλόηαλ από 21-78 έηε κέζε ειηθία ηα 64 έηε. 

Απνηειέζκαηα 
Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία ζε όινπο ηνπο αζζελείο ζηε 
ΜΔΘ. Τνπνζεηήζεθαλ ηξαρεηνζσιήλεο από 7,0-9,0 mmID αλαιόγσο ηνπ θύινπ θαη ηεο 
ειηθίαο. Σε 24 αζζελείο (25%) ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία πξαγκαηνπνηήζεθε από γηαηξνύο 

κε κηθξή ή θαζόινπ εκπεηξία αιιά ππό ηελ επίβιεςε ελόο εκπεηξόηεξνπ. 
Σε 3 αζζελείο (3,12%) παξαηεξήζεθε κηθξή αηκνξξαγία ε νπνία αληηκεησπίζηεθε κε κηθξή 
πίεζε ή κε ηε ρξήζε δηαζεξκίαο. 
Πξόσξε απνζσιήλσζε παξαηεξήζεθε ζε 4 αζζελείο (4,16%), ιόγσ κεγάιεο απόζπξζεο 
ηνπ ηξαρεηνζσιήλα.  
Τξώζε ηνπ αεξνζαιάκνπ παξαηεξήζεθε ζε 9 αζζελείο (9,37%), ελώ ηξώζε ηνπ 
ηξαρεηνζσιήλα παξαηεξήζεθε ζε 5 αζζελείο (5,2%)2. 

Ο ρξόλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 
θπκαηλόηαλ από 5 - 17 min (κέζε ηηκή 6,8 min)3. O ρξόλνο απηόο νξίδεηαη από ηελ ηνκε 
ηνπ δέξκαηνο κέρξη θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζηε ηξαρεία. Μεγαιύηεξνη 
ρξόλνη παξαηεξήζεθαλ ζηα πεξηζηαηηθά πνπ παξνπζίαζαλ επηπινθέο ή όηαλ ε δηαδεξκηθή 
ηξαρεηνζηνκία πξαγκαηνπνηείην από κε έρνληεο εκπεηξία γηαηξνύο. 

Σπκπεξάζκαηα 
Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία είλαη ε πιένλ δηαδεδνκέλε κέζνδνο ηξαρεηνζηνκίαο γηα ηνλ 
έιεγρν ηνπ αεξαγσγνύ ζε αζζελείο ηεο ΜΔΘ. Πξαγκαηνπνηείηαη εύθνια ζην θξεββάηη ηνπ 
αζζελνύο, είλαη αλαίκαθηε θαη έρεη κηθξό πνζνζηό επηπινθώλ4. Οη επηπινθέο ηεο 

δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο θαηά θύξην ιόγν ζρεηίδνληαη κε ηελ αηκνξξαγία ε νπνία 
ζπλήζσο δελ ρξεηάδεηαη αληηκεηώπηζε θαη κε ηελ ύπαξμε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζηελ ηξαρεία. 
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