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Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο  

Δπίθνπξνο θαζεγεηήο Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο  

Καξαηδάλεο Αιέμαλδξνο 

πλεπηβιέπσλ  

Ηιία ηαπξνχια 

Δπηθνπξε θαζεγήηξηα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παίδσλ 

πλεπηβιέπσλ  

Κνλδχιε Δπκνξθία 

Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα Δληαηηθήο Δλειίθσλ 

 Με ηελ επθαηξία απηή θξίλεηαη ζθφπηκν λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηα  κέιε ηεο 

ηξηκεινχο επηηξνπήο γηα ηελ βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξαλ. 

 Αξρηθά επραξηζηψ ηδηαηηέξσο ηνλ θαζεγεηή Δληαηηθήο Θεξαπείαο Παίδσλ 

Μπξηαζνχιε Γεψξγην, ν νπνίνο ήηαλ θαη ν ππεχζπλνο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επίθ. θαζ.Χηνξηλνιαξπγγνινγίαο 

Καξαηδάλε Αιέμαλδξν, κε ηνλ νπνίν είρακε ζηελή ζπλεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, 

δεδνκέλνπ φηη ην ζέκα ηεο εξγαζίαο είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε βαζηθή ηνπ εηδηθφηεηα. 

 Αθφκα έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηελ επίθ. Καζ. Δληαηηθήο Παίδσλ Ηιία ηαπξνχια 

γηα ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηε βνήζεηα πνπ κνπ πξφζθεξε . 

 Δπίζεο επραξηζηψ ηελ αλ.θαζεγήηξηα Δληαηηθήο Θεξαπείαο Κνλδχιε Δπκνξθία. 

 Σέινο  ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ νκάδα ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΜΔΘ πνπ κε βνήζεζαλ λα ρεηξνπξγήζσ ηνπο αζζελείο απηνχο, 

γηαηί ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπο δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί απηή ε κειέηε, φπσο επίζεο 

θαη ηνπο ζπγγελείο ησλ αζζελψλ πνπ κε εκπηζηεχζεθαλ . 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΚΑΙ ΔΝΣΑΣΙΚΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΠΑΙΓΧΝ ΔΦΗΒΧΝ ΚΑΙ ΝΔΧΝ                                                                                                                                                                                               

 

                                   ΠΡΟΛΟΓΟ -ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Όπσο έιεγε ν αξραίνο Ιππνθξάηεο  :  «Οθφζα θάξκαθα νπθ ηήηαη, ζίδεξνο ηήηαη· 

Όζζα ζίδεξνο νπθ ηήηαη, ππξ ηήηαη· φζζα δε ππξ νπθ ηήηαη ηαχηα ρξε λνκίδεηλ αλίεηα.»  

Όζα δελ ζεξαπεχνπλ ηα θάξκαθα , ζεξαπεχεη ε εγρείξεζε θαη φζα δελ ζεξαπεχεη ε 

εγρείξεζε ζεξαπεχεη ε θαπηεξίαζε, ελψ φζα δελ ζεξαπεχνληαη κε ηε θσηηά ζεσξνχληαη 

αζεξάπεπηα. 

ηε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία  ζα κηιήζνπκε γηα ην « ζίδεξν », δειαδή ηελ 

εγρείξεζε θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηξαρεηνζηνκία ζηε Μνλάδα ηεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

Η ηξαρεηνζηνκία ζηηο κέξεο καο είλαη κηα ζπλεζηζκέλε επέκβαζε πνπ εθαξκφδεηαη 

ζηνπο αζζελείο ηεο Δληαηηθήο κε πνηθίιεο  ηερληθέο  θαη φπσο είλαη θπζηθφ ζπλνδεχεηαη απφ 

δηάθνξεο επηπινθέο ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζηελ παξνχζα κειέηε. 

Πέξα απφ ηελ ηερληθή πνπ ζα εθαξκφζνπκε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε φηη  θάζε 

αζζελήο είλαη δηαθνξεηηθφο θαη ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ζε βάζνο ηνλ « άλζξσπν» θαη ηελ 

αλαηνκία ηνπ πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επέκβαζε. Όπσο  είπε ινηπφλ ν παηέξαο ηεο Ιαηξηθήο  

Ιππνθξάηεο : «Οπθ έλη ηαηξηθήλ είδέλαη, φζηηο κε νίδελ φ ηη εζηίλ άλζξσπνο.». Δίλαη αδχλαην 

λα μέξεη ηελ ηαηξηθή, απηφο πνπ δελ μέξεη αθξηβψο ηη είλαη ν άλζξσπνο. 

Με ηελ επθαηξία απηή ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο γνλείο κνπ πνπ 

κνπ έδσζαλ δσή θαη κε βνήζεζαλ λα ζπνπδάζσ, ζηε ζχδπγν κνπ Δηξήλε ακφιε θαη ηα 

παηδηά κνπ Κσλζηαληίλν θαη Διεπζεξία  πνπ κε βνήζεζαλ λα αζρνιεζψ απεξίζπαζηνο κε ην 

έξγν απηφ, φπσο επίζεο θαη ηελ πεζεξά κνπ Υαριηνχηε Διεπζεξία γηα ηε ζηήξημε ηεο. 

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνπο δαζθάινπο κνπ ζε απηφ κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα θαη ηδηαηηέξσο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο,  γηαηί φπσο 

είλαη γλσζηφ : «ηνπο γνλείο νθείινκελ ην δελ, ζηνπο δε δηδαζθάινπο ην επ δελ.»  Μέγαο 

Αιέμαλδξνο, 356-323 π.ρ. 

Σέινο  ζα ήζεια λα αθηεξψζσ απηή ηελ εξγαζία ζηνλ παηέξα κνπ πνπ δελ είλαη ελ 

δσή θαη ν νπνίνο κε παξφηξπλε  λα κελ εγθαηαιείπσ πνηέ ηα φλεηξα κνπ . 

 

 

 

 

Ιππνθξάηεο 460-377 π.ρ. 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

ΜΔΘ = Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο  

πλδπαζηηθή ηξαρεηνζηνκία = ζπλδπαζκφο αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 

Combined tracheostomy = ζπλδπαζκφο αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 

ΒΓΝΗ = Βεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ηξαθιείνπ 

ζπλδπαζηηθή ηξαρεηνζηνκία = ζπλδπαζκφο αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 

ηξνπνπνηεκέλε ηξαρεηνζηνκία = ζπλδπαζκφο αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήοηξαρεηνζηνκίαο 

Οκάδα Α = Η νκάδα ησλ αζζελψλ νη νπνίνη ππνβιήζεθαλ ζε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ηελ 

πξψηε ηεηξαεηία, δειαδή ηελ πεξίνδν 2010-2014 

Οκάδα Β = Η νκάδα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζπλδπαζηηθή ηξαρεηνζηνκία, δειαδή 

ζπλδπαζκφ αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο ηερληθήο ηε δεχηεξε ηεηξαεηία, δειαδή ηελ πεξίνδν 

2014-2018 

Peep = ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε 

r = ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson 

holly path = ηεξφ κνλνπάηη  

p value = ηεζη ζεκαληηθφηεηαο 

πνηνηηθή κεηαβιεηή = είλαη απηή ε παξάκεηξνο πνπ δε κεηξάηαη κε αξηζκνχο, αιιά κε είδνο ή 

θαηεγνξία ( παξάδεηγκα ρξψκα καηηψλ : θαζηαλά, γαιάδηα ή θχιν : άλδξαο , γπλαίθα ) 

πνζνηηθή κεηαβιεηή = είλαη ε παξάκεηξνο πνπ κεηξάηαη κε αξηζκνχο ( παξάδεηγκα : ειηθία , 

βάξνο )  

minimally invasive = ειάρηζηα επεκβαηηθή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (ΗΠΑ)



7 
 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Διζαγωγή   

Αλαδξνκηθή κειέηε ζχγθξηζεο θιαζηθήο δηαδεξκηθήο θαη ηξνπνπνηεκέλεο ζπλδπαζηηθήο 

αλνηθηήο – δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο. 

Η  δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη επξέσο  ζηηο 

Μνλάδεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ), ζρεηηθά αζθαιήο,  ηαρεία  θαη πξαθηηθή, αθφκα θαη 

απφ κε εηδηθνχο κε κηθξφ πνζνζηφ επηπινθψλ ζπγθξηλφκελε κε ηελ θιαζηθή ρεηξνπξγηθή 

αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία δελ είλαη αζθαιέζηεξε, νχηε έρεη 

κηθξφηεξν πνζνζηφ επηπινθψλ απφ ηελ αλνηθηή. Δίλαη φκσο ηαρχηεξε θαη απινχζηεξε θαη 

κπνξεί λα γίλεη απφ κε εμεηδηθεπκέλνπο ρεηξνπξγνχο. 

Η ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ απηήο, απφ ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία έγηλε κεηαμχ πνιιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο 

(φπσο Griggs, Ciaglia, Percutwist θ.η.ι.) κε ηελ θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. Οπφηε είλαη 

ινγηθφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο θάζε δηαθνξεηηθήο ηερληθήο κε ηε βαζηθή ηερληθή ηεο 

αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο λα είλαη δηαθνξεηηθά. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο ηνπ Βεληδειείνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ 

Ηξαθιείνπ (ΒΓΝΗ)  ρξεζηκνπνηείηαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη ηε κέζνδν 

ηεο αλνηθηήο θαη ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο, ε νπνία γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζα 

νλνκάδεηαη «ζπλδπαζηηθή ή combined ». 

κοπόρ  

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο  κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε αλαδξνκηθή κειέηε 

ζχγθξηζεο θιαζηθήο δηαδεξκηθήο θαη ηξνπνπνηεκέλεο ζπλδπαζηηθήο αλνηθηήο – δηαδεξκηθήο 

ηξαρεηνζηνκίαο ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

Μέθοδορ και ςλικό  

            ηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, 

ρξεζηκνπνηήζακε κφλν έλα είδνο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή 

ηνπ κνλνχ δηαζηνιέα, ε νπνία γίλεηαη ζην ρψξν ηεο Δληαηηθήο απφ ην ππάξρνλ ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. ηε κέζνδν απηή αλεπξίζθεηαη, κε βάζε ηελ αλαηνκία ηνπ αζζελνχο, 

ην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο θαη αθνχ παξαθεληείηαη ε ηξαρεία, ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη έλαο 

ζπξκάηηλνο νδεγφο, αθνινπζεί δηαζηνιή κε κνλφ δηαζηνιέα  (ηχπνπ Ciaglia )  θαη εηζαγσγή 

ηνπ ηειηθνχ ηξαρεηφζηνκνπ ζηελ ηξαρεία.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο ηεηξαεηίαο δηαπηζηψζακε ζεηξά επηπινθψλ, εθ ησλ 

νπνίσλ νη ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα, ν πλεπκνζψξαθαο 

θαη ε δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία.                  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε ζνβαξή επηπινθή γηλφηαλ κεηαηξνπή ηεο επέκβαζεο ζηελ 

θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, ζην ρεηξνπξγείν, φπνπ απνθαιχπηνληαλ ηα αλαηνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο θαη γηλφηαλ ππφ άκεζε φξαζε ελδνηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ή 

απνιίλσζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. Έηζη ινηπφλ γελλήζεθε ε ηδέα λα ζπλδπάζνπκε ηα ζεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ δχν κεζφδσλ, δειαδή ηελ απιφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο 

δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο. 

  Αθνχ κειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, πηνζεηήζεθε ζην αξρηθφ ζηάδην έλα ηκήκα 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο επέκβαζεο λα γίλεηαη 

ε παξαθέληεζε ηνπ πξνζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο θαη ε εηζαγσγή ηνπ ηξαρεηφζηνκνπ, 

φπσο εθηειείηαη ζηελ θιαζηθή δηαδεξκηθή, κφλν πνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ δηαζηέιεηαη 

ην δέξκα, αιιά ην πξφζζην ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο. Καηά ηελ ζπλδπαζηηθή κέζνδν κε ειάρηζηα 

επεκβαηηθή ηερληθή (minimally invasive) ρξεζηκνπνηψληαο φζν γίλεηαη ιηγφηεξν ηε δηαζεξκία,  

παξαθάκπηνληαο φζν γίλεηαη ηα αγγεία θαη απνθεχγνληαο ην ηξαπκαηηζκφ ηνπ ηζζκνχ ηνπ  

ζπξενεηδνχο  πξνζζίσο ηεο ηξαρείαο, αλεπξίζθεηαη επί ηεο ηξαρείαο θαη ςειαθάηαη ην 

δηάζηεκα κεηαμχ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εκηθξηθίνπ. Αθνινχζσο ην ζεκείν παξαθεληείηαη ππφ 

άκεζε φξαζε θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ν ζπξκάηηλνο νδεγφο, ν κνλφο δηαζηνιέαο θαη ηέινο 

ν ηξαρεηνζσιήλαο. Αθνχ εθαξκφζηεθαλ  ινηπφλ νη  παξαπάλσ ηερληθέο γηα κηα ηεηξαεηία ε 

θαζεκία απφ απηέο απνθαζίζηεθε λα γίλεη θιηληθή κειέηε, κε  ζθνπφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο  

δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ πνπ ζπλδπάδεη ηελ αλνηθηή θαη 

δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία. 

Μειεηήζεθαλ  ηα θιηληθά απνηειέζκαηα, νη δηεγρεηξεηηθέο θαη απψηεξεο επηπινθέο 

ησλ δχν κεζφδσλ θαζψο θαη ε κεηεγρεηξεηηθή έθβαζε ησλ αζζελψλ. Η κειέηε είλαη 

αλαδξνκηθή θαη αθνξά αζζελείο πνπ λνζειεχζεθαλ θαη ηξαρεηνζηνκήζεθαλ ζηε ΜΔΘ ΒΓΝΗ 

ηα ηειεπηαία 8 έηε ( 2010-2018 ), βάζε θιηληθψλ ελδείμεσλ. Οη αζζελείο θαηαλεκήζεθαλ ζε 

δχν νκάδεο αλάινγα ηεο ρεηξνπξγηθήο πξαθηηθήο ηεο ηξαρεηνζηνκίαο. Σα έηε 2010-2014 ζε 

ζχλνιν 182 αζζελψλ, ε ηξαρεηνζηνκία γηλφηαλ δηαδεξκηθά, ελψ ηα έηε 2014-2018  ζε ζχλνιν 

185 αζζελψλ γηλφηαλ κε ηελ ζπλδπαζηηθή κέζνδν αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο. 

Καηαγξάθεθαλ δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, αεξηζκφο ηνπ 

αζζελνχο πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά, δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, δηεγρεηξεηηθά 

ζπκβάκαηα, απψηεξεο επηπινθέο, παξαθνινχζεζε θαη έθβαζε 6 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε . 

Αποηελέζμαηα-ςμπεπάζμαηα 

Απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δχν νκάδσλ πξνθχπηεη φηη κε ηε ζπλδπαζηηθή 

κέζνδν είρακε  ιηγφηεξν δηεγρεηξεηηθφ ρξφλν,  κηθξφηεξν πνζνζηφ δηεγρεηξεηηθψλ  

αηκνξξαγηψλ, πλεπκνζψξαθα, εμσηξαρεηαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ζσιήλα θαη κείσζε ηεο 

αλάγθεο κεηαηξνπήο ηεο επέκβαζεο ζε αλνηθηή (p value<0,001). Δπηπιένλ είρακε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ κεηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο θαη παξφκνηα πνζνζηά ινηκψμεσλ ηνπ ρεηξνπξγηθνχ 

ηξαχκαηνο (p value<0,001). Δπνκέλσο ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο θάλεθε λα ππεξέρεη φζνλ 

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)

Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά (Ελλάδας)
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αθνξά ηηο επηπινθέο ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιαζηθή δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία κνλνχ δηαζηνιέα. 

Δπηπξφζζεηα έγηλε αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα φιν ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο νθηαεηίαο ηεο κειέηεο θαη ην θπξηφηεξν εχξεκα ήηαλ φηη ν ρξφλνο κέρξη ηελ 

απειεπζέξσζε απφ ηε κεραληθή αλαπλνή είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε κείσζε ησλ 

ινηκψμεσλ, έρεη αξλεηηθή  ζπζρέηηζε  κε ηελ επηβίσζε θαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ην ρξφλν 

λνζειείαο.   

ςμπεπάζμαηα 

 

Λέμεηο θιεηδηά : ΜΔΘ, δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, ζπλδπαζηηθή κέζνδνο ηξαρεηνζηνκίαο, 

αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, ηξαρεία,        

 

Summary 

Introduction 

 Retrospective comparative study of classical percutaneous and modified combined 

tracheostomy (combination of open and percutaneous tracheostomy)  in hospitalized patients in 

Intensive Care Unit. 

  Percutaneous dilatational  tracheostomy is a method that is widely applied to 

Intensive Care Units (ICUs), relatively safe, rapid and practical, even by non-specialists with a 

low rate of complications compared to conventional tracheostomy. 

               The comparison of the efficacy of this method from the existing literature was made 

among many different techniques of percutaneous tracheostomy (such as Griggs, Ciaglia, 

Percutwist, etc.) with conventional open tracheostomy. So it makes sense to have different 

results when comparing each different percutaneous technique with the basic technique of open 

tracheostomy. 

Method 

 In recent years, a new surgical technique has been used in the Intensive Unit of  the 

Venizelion General Hospital of  Heraklion (VGNH) which combines the method of open and 

percutaneous  tracheostomy, and was termed "modified  or combined" 

Purpose 

 The purpose of this postgraduate thesis is the retrospective study of comparison of 

conventional  percutaneous versus combined  tracheostomy in hospitalized patients in 

Intensive Care Unit the last eight years. 

Method and material 

 In the percutaneous  tracheostomy, which was applied in the present study, we only 

used one kind of  technique, the single dilator technique, which is performed in the Intensive 

unit by the existing medical and nursing staff. 

Μορφοποιήθηκε: Αγγλικά (ΗΠΑ)

Μορφοποιήθηκε: Εζοχή: Πρώηη
γραμμή:  1,27 εκ.
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   In this method, based on the patient's anatomy, the point of the puncture is found, 

and after the trachea has been entered, a wire guide is inserted, followed by a single dilator 

expansion (Ciaglia type) and insertion of the final tracheostomy tube into the trachea. 

 During the first four years, we observed a number of complications, of which the 

most important were extra-tracheal tube placement, pneumothorax and intraoperative 

hemorrhage. 

 In the case of a serious complication, the operation was transformed into open 

tracheostomy, in the operating room, where the anatomical elements of the area were revealed 

and intra-tracheal tubular positioning of the tube or ligation of the blood vessels was made 

under direct vision. 

 Thus, the idea was born to combine the positive characteristics of both methods, 

namely the simplicity and speed of percutaneous  tracheostomy with the safety and accuracy of 

open tracheostomy. 

 After studying the relevant literature, a part of the open tracheostomy procedure was 

adopted at the initial stage .  

               In the final stage of the procedure, anterior wall of the trachea is punctured and the 

tracheostomy tube inserted, as it is performed in the conventional percutaneous technique, only 

in this case not the skin but the front wall of the trachea is dilated. 

  In this minimally invasive technique using as little as possible the 

diathermy, bypassing the vessels as much as possible and avoiding the injury of the thyroid 

isthmus in front of the trachea,  the interval between the second and third tracheal ring is 

palpated. 

 The spot is punctured under direct vision and then the wire guide, the single dilator 

and finally the tracheostomy tube are inserted. 

Each technique was used for a four years period and results were compared in a retrospective 

study. 

 The clinical results, the intraoperative  complications of  both methods as well as the 

postoperative outcome of the patients were studied. The study is retrospective and concerns 

patients who have been hospitalized and tracheostomy was performed in ICU in the last 8 

years (2010-2018). 

 Patients were divided into two groups depending on the technique of tracheostomy. 

In the years 2010-2014, in a total of 182 patients, percutaneous tracheostomy was performed, 

and in the years 2014-2018 a total of 185 patients were undergoing  the combined  

tracheostomy method. 

  Demographic and clinical characteristics of patients, ventilation of the patient 

preoperatively and postoperatively, duration of surgery, intraoperative events, later 

complications, monitoring and outcome 6 months after surgery were recorded. 
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Results - Conclusions 

 From the statistical analysis of the two groups, we found that with the combination 

method we had less intraoperative time, lower rate of intraoperative bleeding, pneumothorax, 

extratracheal tube placement, and reduced need for conversion into an open procedure  

(p value<0,001). 

 In addition, we had a lower rate of post-operative bleeding and similar rates of 

surgical wound infections (p value<0,001). Therefore, the combined method seemed to have 

less complications compared to classical percutaneous  tracheostomy. 

 In addition, the correlation of quantitative variables was analyzed over the eight-year 

study period, and the main finding was that time to release from mechanical breathing is vital 

to reducing infections, has a negative correlation with survival and positive correlation with 

hospitalization time. 

 

Key words: ICU, percutaneous tracheostomy, modified tracheostomy, combined tracheostomy, 

tracheostomy combined method, open tracheostomy, tracheostomy complications, minimally 

invasive tracheostomy, trachea, thyroid. 
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Οπιζμόρ 

Η ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα ρεηξνπξγηθή δηαδηθαζία  θαηά ηελ νπνία εθηειείηαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ εηπκνινγία ηεο ιέμεο κηα ζηνκία, δειαδή ηερλεηή δηάλνημε ζηελ ηξαρεία. 

 

Ηζηοπική αναδπομή 

 

Δίλαη κηα ηαηξηθή πξάμε γλσζηή απφ ηα αξραία ρξφληα. Οη πξψηεο ηξαρεηνζηνκίεο 

αλάγνληαη πεξί ην 3600 π.Υ. θαη πεξηγξάθνληαη ζε Αηγππηηαθά θείκελα. 

Οη αξραίνη Έιιελεο ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά θαη ν παηέξαο ηεο Ιαηξηθήο 

Ιππνθξάηεο ν Κψνο, πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ηεο θαζψο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί 

απφ πηζαλφ ηξαπκαηηζκφ ηεο θαξσηίδνο (1). 

 Ο Αζθιεπηάδεο ήηαλ ν πξψηνο ηαηξφο πνπ δηαρψξηζε ηηο αζζέλεηεο ζε νμείεο θαη 

ρξφληεο θαη ν πξψηνο ρεηξνπξγφο πνπ πξαγκαηνπνίεζε κηα επηιεθηηθή κε επείγνπζα 

ηξαρεηνηνκή (1).  

Ο πκβνπιίδεο, Έιιελαο κε θαηαγσγή απφ ηελ Σξαπεδνχληα θαη αξρίαηξνο ηνπ 

Ρσζηθνχ ηξαηνχ, ην 1862 έζηεηιε εξγαζία, γξακκέλε ζηα Γαιιηθά, πξνο ηελ Ιαηξηθή 

Δηαηξεία, ε νπνία αλαθέξεη ηα εμήο : 

 «Σξείο πεξηπηψζεηο ιαξπγγηθήο δηθζεξίηηδνο πξνο ζεξαπείαλ ηεο νπνίαο εθεξκφζζε ε 

ηξαρεηνηνκία», ζηελ νπνία γξάθεη, «….Η λφζνο Kroup καζηίδεη βεβαίσο θαη ηα ελ Διιάδη 

παηδία, σο θαη εληαχζα θαη αιιαρνχ, αιιά αγλνψ αλ πξάηηεηαη θαη παξ' πκίλ ε ηξαρεηνηνκία. 

Δλ πάζεη πεξηπηψζεη θξίλσ σθέιηκνλ ηελ δεκνζίεπζηλ ηνπ ηζηνξηθνχ ησλ επηζπλαπηνκέλσλ 

ηξηψλ ηξαρεηνηνκηψλ, δηφηη πηζαλφλ έηη θαη απηφζη θαη εληαχζα λα επξίζθνληαη έηη ζπλάδειθνη 

δηζηάδνληεο ή κε επηκέλνληεο παξά ηνηο γνλεχζηλ φπσο ηξαρεηνηνκήζσζη ηα εμ αζθπμίαο 

επαπεηινχκελα απηψλ ηέθλα. Η ηξαρεηνηνκία αθ' εαπηήο αδπλαηεί λα επηθέξεη θίλδπλνλ, 

πάληνηε δ' απαιιάηηεη ηεο αζθπμίαο ηνλ πάζρνληα θαη πνιιάθηο ζψδεη ηελ δσήλ απηνχ εθ 

πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ…» (2)  

Η πξψηε ηξαρεηνζηνκία ζηε ζχγρξνλε Διιάδα έγηλε ην 1864 απφ ην γηαηξφ Αξεηαίν. 

 

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΓΝΧΣΟ ΔΧ ΖΜΔΡΑ 

 

Η ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ε νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε 

θαη πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε δηαζθάιηζε κφληκνπ αεξαγσγνχ ζε αζζελείο θπξίσο  

εμαξηεκέλνπο απφ ηε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο. 

ε έλα κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ ηεο ΜΔΘ (34%) νη νπνίνη παξακέλνπλ > 48 ψξεο ζε 

κεραληθφ αεξηζκφ εθηειείηαη ηξαρεηνζηνκία (106) 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηξαρεηνζηνκία πξνζθέξεη αζθαιή αεξαγσγφ ζπλήζσο 

εθηειείηαη εθιεθηηθά,  αθνχ δηαζθαιηζηεί ν αεξαγσγφο αξρηθά κε ελδνηξαρεηαθή 
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δηαζσιήλσζε δηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε επείγνπζαο ηξαρεηνζηνκίαο ε ζλεηφηεηα είλαη 

κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηελ ελδνηξαρεηαθή δηαζσιήλσζε 1-2%  έλαληη 0,05% (5). 

Οη θχξηεο ελδείμεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο είλαη ε απφθξαμε ηνπ αλψηεξνπ 

αεξαγσγνχ, ε ζπλέρηζε ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο ηεο αλαπλνήο, ε πξνζηαζία ηνπ 

αεξαγσγνχ απφ εηζξνθήζεηο θαη ε δηεπθφιπλζε βξνγρναλαξξνθήζεσλ (3). 

Γεδνκέλα απφ κηθξέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην έξγν ηεο αλαπλνήο, νη αληηζηάζεηο ησλ 

αεξαγσγψλ, νη θνξπθαίεο εηζπλεπζηηθέο πηέζεηο ( peak inspiratory pressures ) θαη νη ελδνγελείο 

ζεηηθέο ηεινεθπλεπζηηθέο πηέζεηο (auto-peep) κεηψλνληαη κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία ζε κεραληθά 

αεξηδφκελνπο θαη κε αζζελείο (20-23). 

Δπηπιένλ ν ζπγρξνληζκφο κε ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη ν ζθαλδαιηζκφο κπνξεί λα 

βειηησζνχλ κεηά απφ ηξαρεηνζηνκία, παξφιν πνπ ν αλαπλεφκελνο φγθνο, ε ζπρλφηεηα ησλ 

αλαπλνψλ θαη ν λεθξφο  ρψξνο παξακέλνπλ ζηαζεξά ( 20,24). 

Οη αζζελείο κε ηξαρεηνζηνκία εκθαλίδνπλ πνζνζηφ εηζξξνθήζεσλ 30-50%, ην νπνίν 

είλαη κε εκθαλέο θιηληθά ζην 75-82% (25-27). 

Όζνλ αθνξά ηε δπλαηφηεηα νκηιίαο ησλ αζζελψλ κε ηξαρεηνζηνκία ζηνπο αζζελείο 

πνπ δελ είλαη ππφ κεραληθφ αεξηζκφ, μεθνπζθψλνληαο ηνλ αεξνζάιακν θαη απνθξάζζνληαο 

ηελ είζνδν ηνπ ηξαρεηφζηνκνπ, κέζσ ηεο εθπλνήο αέξα  θαη ηε βνήζεηα ησλ θσλεηηθψλ 

ρνξδψλ παξάγεηαη θσλή. 

Δπηπιένλ έρνπλ δεκηνπξγεζεί εηδηθνί ζσιήλεο ηξαρεηνζηνκίαο, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ 

νκηιία, αθφκα θαη ζε αζζελείο κε κεραληθφ αεξηζκφ. Ο αεξηζκφο πνπ πξνηείλεηαη ζε απηνχο 

ηνπο αζζελείο, είλαη ν αεξηζκφο πίεζεο ππνζηήξημεο (pressure support ventilation) θαη ν 

αεξηζκφο δχν επηπέδσλ (bilevel ventilation) εηδηθά γηα αζζελείο κε λεπξνκπτθά λνζήκαηα 

(28,29). Δπίζεο έρεη δεκηνπξγεζεί εηδηθφο αεξνζάιακνο γηα αζζελείο κε ρακειέο ζεηηθέο 

ηεινεθπλεπζηηθέο πηέζεηο, ν νπνίνο θνπζθψλεη ζηελ εηζπλνή θαη μεθνπζθψλεη ζηελ εθπλνή 

(30).   

Με ηελ ππφζεζε φηη ε ηξρεηνζηνκία ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλν πνζνζηφ 

λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο, κηα πξννπηηθή κειέηε θννξηψλ ζε πάλσ απφ 800 κεραληθά 

αεξηδφκελνπο αζζελείο, βξήθε φηη ε ηξαρεηνζηνκία ζπλνδεχεηαη απφ 6 θνξέο αχμεζε ηνπ 

θηλδχλνπ γηα λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία (31). 

Μηα άιιε κειέηε κε ηελ ππφζεζε φηη ε ηξαρεηνζηνκία ζπλνδεχεηαη απφ ρακειφηεξν 

θίλδπλν λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο, ζε 354 αζζελείο ππφ κεραληθφ αεξηζκφ γηα πάλσ απφ 7 

εκέξεο, έδεημε κηθξφηεξν πνζνζηφ λνζνθνκεηαθψλ ινηκψμεσλ (4,8 έλαληη 9,2 πεξηζηαηηθά αλά 

1000 εκέξεο κεραληθήο αλαπλνήο (32). Τπάξρεη επίζεο κηα αλαδξνκηθή κειέηε ππέξ ηεο 

κείσζεο ησλ ινηκψμεσλ κεηά απφ ηξαρεηνζηνκία (33). 

Δίλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ απφιπηεο αληελδείμεηο γηα ηε δηελέξγεηα εθιεθηηθήο 

ηξαρεηνζηνκίαο,  ελψ ζρεηηθέο αληελδείμεηο είλαη νη δηαηαξαρέο ηεο πήμεο ηνπ αίκαηνο, νη 

αλαηνκηθέο αλσκαιίεο, ε θάθσζε απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ε ηνπηθή 
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θιεγκνλή. Γηα απηφ ην ιφγν πξνηείλεηαη εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε ζε θάζε αζζελή θαη ε 

θαηάιιειε ηερληθή γηα θάζε αζζελή (6). 

Όζνλ αθνξά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο ηξαρεηνζηνκίαο νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δελ 

θαηαδεηθλχνπλ φθεινο ζηελ πξψηκε ηξαρεηνζηνκία ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηεξεκέλε (7-10) 

ελψ ππάξρεη κηα κειέηε πνπ δείρλεη ρακειφηεξε ζλεηφηεηα εθφζνλ ε ηξαρεηνζηνκία γίλεηαη 

πξψηκα (εληφο 48 σξψλ) κεηψλνληαο ην ρξφλν λνζειείαο ζηε ΜΔΘ, κεηψλνληαο ην ρξφλν 

κεραληθνχ αεξηζκνχ, ηε λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία θαη ηε ζλεηφηεηα (11) . 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν νξηζκφο ηεο πξψηκεο θαη ηεο φςηκεο ηξαρεηνζηνκίαο δηαθέξεη απφ 

ην έλα ηαηξηθφ θέληξν ζην άιιν, αιιά ππάξρεη ε γεληθή ζχζηαζε λα εθηειείηαη ε 

ηξαρεηνζηνκία φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ζηνπο αζζελείο ησλ νπνίσλ ε λφζνο αλακέλεηαη 

λα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (4).   

Η απφθαζε γηα δηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο είλαη ζπιινγηθή θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί 

κέξνο ηεο ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο έρνληαο ζην θέληξν ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα. Η αμία 

ηεο ηξαρεηνζηνκίαο πξέπεη λα ζπδεηείηαη κε ηνλ αζζελή, εάλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ αζζελνχο φζνλ αθνξά ηηο επηινγέο, ηα νθέιε θαη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα κεηά απφ απηή ηε ρεηξνπξγηθή πξάμε (34,35).  

Δπίζεο είλαη γλσζηφ  φηη ε ηξαρεηνζηνκία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αζζελείο ηεο 

ΜΔΘ λα παξνρεηεχνπλ θαιχηεξα ηηο βξνγρηθέο εθθξίζεηο ηνπο, έρεη ιηγφηεξεο επηπινθέο απφ 

ηε καθξνρξφληα παξακνλή ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα, φπσο ηε ζηέλσζε ηεο ηξαρείαο  θαη 

εμαζθαιίδεη έλα ζίγνπξν αεξαγσγφ ζηνλ αζζελή, δηεπθνιχλνληαο ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ηε 

ΜΔΘ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ, ψζηε λα αθνινπζήζεη ε απνζεξαπεία (12). 

Δπηπιένλ ε ηξαρεηνζηνκία είλαη θαιχηεξα αλεθηή απφ ηνλ αζζελή ζε ζρέζε κε ηνλ 

ελδνηξαρεηαθφ ζσιήλα. Αθφκα ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ελδνηξαρεηαθφ απφ ηνπ ζηφκαηνο ζσιήλα 

δελ πξνθαιεί ηφζν έληνλα ην αλαηαλαθιαζηηθφ ηνπ βήρα, δελ εξεζίδεη ηηο θσλεηηθέο ρνξδέο, 

ηελ επηγισηηίδα θαη ην θάξπγγα, ελψ ν αζζελήο πνπ θέξεη καθξνρξφληα ηξαρεηνζηνκία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κηιήζεη ή λα θαηαπηεί θαη λα θάεη, δειαδή λα έρεη κηα θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ θπζηνινγία ηεο θαηάπνζεο, εηδηθά ζηνπο 

αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ ηαπηφρξνλα θαη κεραληθφ αεξηζκφ (14). 

Απφ κηα δηεζλή κειέηε πνπ έγηλε ζε 59 ρψξεο,  δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο ΜΔΘ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία κε κνλφ δηαζηνιέα ζε πνζνζηφ 75% ζην 

δηάζηεκα κεηαμχ 7
εο

 -15
εο

  εκέξαο λνζειείαο . Η αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία γηλφηαλ κφλν απφ 

Χηνξηλνιαξπγγνιφγνπο ζε αζζελείο απμεκέλνπ θηλδχλνπ. Οη θπξηφηεξεο επηπινθέο ήηαλ ε 

αηκνξξαγία θαη νη ινηκψμεηο ζην ζεκείν  ηεο ζηνκίαο (13). 

Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία  είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή 

ηξαρεηνζηνκία θαη κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνχο (36). 

Η επηηπρία ηεο επέκβαζεο εμαξηάηαη απφ  ηελ εκπεηξία απηνχ πνπ εθηειεί ηελ 

επέκβαζε θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ (37,38). 
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Η επηινγή κεηαμχ αλνηθηήο ή δηαδεξκηθήο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θάζε 

κεζφδνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ. Φαίλεηαη λα είλαη πην αζθαιήο φηαλ 

δηελεξγείηαη απφ ρεηξνπξγφ ή θαιά εθπαηδεπκέλν εληαηηθνιφγν (39). 

Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο κε ηελ αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, 

ε δηαδεξκηθή αλαθέξεηαη φηη δηελεξγείηαη ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή κέζνδν ( 40). 

Δίλαη ιηγφηεξν αθξηβή (40) θαη ζπλήζσο εθηειείηαη λσξίηεξα, επεηδή δε ρξεηάδεηαη 

πξνγξακκαηηζκφο ρεηξνπξγείνπ (41,42). 

Δπηπιένλ νη απψηεξεο επηπινθέο είλαη ιηγφηεξεο ζηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ζε 

ζρέζε κε ηελ αλνηθηή (42-49). 

Αληηζέησο  ε δηαδεξκηθή  ηξαρεηνζηνκία έρεη απμεκέλν θίλδπλν ηξαπκαηηζκνχ ηνπ 

πξνζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο θαη δηάηξεζεο ηνπ νπηζζίνπ ηνηρψκαηνο (50).   

Δπίζεο πεξηγξάθεηαη δεκηνπξγία θιφγαο, απφ ηε δηαζεξκία, θαηά ηε δηάξθεηα 

θαηαζθεπήο ηνπ ηερλεηνχ ζηνκίνπ αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο .(15,16) 

Πνιιέο κειέηεο πνπ πεξηγξάθνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ησλ δχν κεζφδσλ, 

δειαδή ηεο αλνηθηήο θαη ηεο δηαδεξκηθήο είλαη αληηθξνπφκελεο, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηε ζχγθξηζε κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο π.ρ. κέζσ 

ππεξήρσλ, βξνγρνζθνπηθά θαζνδεγνχκελεο θ.η.ι. 

Όζνλ αθνξά ηε ινίκσμε ζε δχν κεηα-αλαιχζεηο ηπραηνπνηεκέλεο ειεγρφκελεο  

κειέηεο, ε δηαδεξκηθή κέζνδνο κείσζε ηα πνζνζηά ινίκσμεο ηνπ ηξαχκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

αλνηθηή κέζνδν (51,53). 

Μηα  άιιε κεηα-αλάιπζε απφ 29 ηπραηνπνηεκέλεο θαη κε ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

αλέθεξε παξφκνηα κείσζε ησλ ινηκψμεσλ κε ηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία (52).   

Όζνλ αθνξά ηε ζλεηφηεηα ζε κηα δεθαεηή αλαδξνκηθή κειέηε 616 αζζελψλ θαίλεηαη 

λα ππεξέρεη ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία έλαληη ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ,  9,7% έλαληη 15,5%  

(54).  

Δλψ ζε άιιε κεηα-αλάιπζε απφ 20 κειέηεο δε δηαπίζησζε δηαθνξά ζηε ζλεηφηεηα θαη 

ηε ζνβαξή αηκνξξαγία (53). 

Μηα κεηα-αλάιπζε έδεημε φηη νη πεξηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ζάλαην, ζνβαξέο θαξδηναλαπλεπζηηθέο επηπινθέο θαη ειάζζνλεο επηπινθέο ήηαλ ζπάληεο αιιά 

ζπρλφηεξεο ζηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία απφ ηελ αλνηθηή (55). 

Δπίζεο ζε άιιε κεηα-αλάιπζε απφ 29 κειέηεο δελ έδεημε δηαθνξά ζηελ αηκνξξαγία ή 

ηε ζηέλσζε ηεο ηξαρείαο (46). 

Παξφια απηά ην κεηνλέθηεκα φισλ απηψλ ησλ κειεηψλ ήηαλ φηη ε ζχγθξηζε ηεο 

αλνηθηήο κεζφδνπ γηλφηαλ κε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο. 

ρεηηθέο αληελδείμεηο ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο είλαη : 

Ηιηθία θάησ ησλ 15 εηψλ, αηκνξξαγηθή δηάζεζε, αηκάησκα ηξαρήινπ, φγθνο ηξαρήινπ, 

ζπξενκεγαιία, νπιέο απφ πξνεγνχκελα ρεηξνπξγεία ηξαρήινπ, ηξαρεηνκαιαθία, ινίκσμε 
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καιαθψλ κνξίσλ ηξαρήινπ, βξαρχο απρέλαο κε αζαθή νδεγά ζεκεία, παρχζαξθνη αζζελείο 

θαη αδπλακία ππεξέθηαζεο απρέλα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο  (56,57).  

Παξφια απηά έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηψζεηο φπνπ δηελεξγήζεθε δηαδεξκηθή 

ηξαρεηνζηνκία θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξραλ ζρεηηθέο αληελδείμεηο φπσο ζε λνζνγφλα 

παρχζαξθνπο αζζελείο, αζζελείο κε ζξνκβνθπηνπελία θαη αζζελείο κε πξνεγνχκελε νπιή 

ζηνλ ηξάρειν απφ έκπεηξνπο ηαηξνχο (58-61). 

 Δπίζεο ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ έγηλε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία κε peep πάλσ 

απφ 10  (62,63) 

Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία κε ηε ηερληθή ηνπ δηαζηνιέα Ciaglia είλαη αλψηεξε απφ 

άιιεο δηαδεξκηθέο ηερληθέο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηερληθήο Griggs κε ηε ιαβίδα 

ηξαρεηνζηνκίαο (64,65) . 

Μηα άιιε ηερληθή νλνκάδεηαη «Percu Twist», ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα δηαζηνιέα 

ηχπνπ βίδαο, ν νπνίνο πεξηζηξέθεηαη θαη ζηελ νπζία «βηδψλεη» ην δηαζηνιέα ζηελ ηξαρεία 

απνδείρηεθε θαηψηεξε ηεο ηερληθήο Ciaglia ζε κηα κηθξή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε 

παξαηήξεζεο 70 αζζελψλ. Δπηπιένλ παξαηεξήζεθαλ δχν πεξηπηψζεηο θάθσζεο ηνπ νπηζζίνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο κε ηελ ηερληθή «Percu Twist» θαη ζε 8 απφ ηα 35 πεξηζηαηηθά δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ηξαρεηνζηνκία κε απηή ηε ηερληθή (70). 

Η ελδνζθνπηθή θαζνδήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηε ζσζηή 

κεξηθή απφζπξζε ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ηξαρεηνζσιήλα θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ηεο 

ηξαρεηνζηνκίαο (66), ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο  εκπεηξίαο ηνπ ηαηξνχ πνπ εθηειεί ηελ 

ηξαρεηνζηνκία (67). 

Αθφκα θαη έηζη ε ελδνζθνπηθή θαζνδήγεζε δελ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα. Η εμέηαζε αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε δηαδεξκηθή 

ηξαρεηνζηνκία ηχπνπ Griggs θαη ελδνζθνπηθή θαζνδήγεζε έδεημε φηη κφλν 6 ζηνπο 19 

αζζελείο είραλ νπή αλάκεζα ζην πξψην θαη δεχηεξν εκηθξίθην, 5 αζζελείο είραλ νπή αλάκεζα 

ζηνλ θξηθνεηδή ρφλδξν θαη ην πξψην εκηθξίθην. Δπίζεο δηαπηζηψζεθαλ θαηάγκαηα εκηθξηθίσλ  

ηα νπνία πξνθαινχζαλ ρακεινχ βαζκνχ ζηελψζεηο ηξαρείαο ζε απηή ηε κειέηε (68).  

Μεηά απφ δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία ε αθηηλνγξαθία ζψξαθνο σο ξνπηίλα δελ 

θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκε εθφζνλ δελ ππάξρνπλ επηπινθέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηιεπηέο απφ έλα έκπεηξν ηαηξφ (69). 

Όζνλ αθνξά ηα νθέιε κεηά απφ ηελ ηξαρεηνζηνκία είλαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηηο κεησκέλεο αλάγθεο ηεο αλαιγεζίαο θαη ησλ θαηαζηνιψλ 

(71). 

Όζνλ αθνξά ηελ επηβίσζε κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία κηα δηεζλήο πξννπηηθή  κειέηε 

5081 αζζελψλ ππφ κεραληθή αλαπλνή έδεημε φηη νη αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ηξαρεηνζηνκία είραλ κεησκέλε ζλεηφηεηα εληφο ηεο ΜΔΘ, αιιά δελ επεξεάζηεθε ε ζπλνιηθή 

λνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα (72). 
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Μηα άιιε κειέηε κηθξφηεξε 500 αζζελψλ έδεημε κεησκέλε ζλεηφηεηα εληφο ηεο ΜΔΘ 

θαη κεησκέλε ζπλνιηθά λνζνθνκεηαθή ζλεηφηεηα, φηαλ εθηειείηαη λσξίο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 

θάησ ησλ 12 εκεξψλ (73). 

Δπίζεο κηα πνιπθεληξηθή πξννπηηθή κειέηε θννξηψλ απνηεινχκελε απφ 2186 

αζζελείο ππφ κεραληθή αλαπλνή δε βξήθε δηαθνξέο ζηε ζλεηφηεηα εληφο ηεο ΜΔΘ ή ζηε 

λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία, αλάκεζα ζηνπο αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ηξαρεηνζηνκία θαη ζε 

απηνχο πνπ δελ ππνβιήζεθαλ. Γελ ππήξρε επίζεο δηαθνξά αλάινγα κε ην αλ ε ηξαρεηνζηνκία 

δηελεξγήζεθε πξψηκα ή φςηκα. Η ζλεηφηεηα ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

ηξαρεηνζηνκία, κεηά ηελ έμνδν ηνπο απφ ηε ΜΔΘ, ήηαλ πςειφηεξε, εηδηθά απηψλ ζηνπο 

νπνίνπο ε ηξαρεηνζηνκία παξέκεηλε ζηελ ζέζε ηεο. Απηά ηα επξήκαηα πξνθαλψο νθείινληαη 

ζηηο ζπλνζεξφηεηεο ησλ αζζελψλ απηψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ αθαίξεζε ηνπ ηξαρεηφζηνκνπ 

θαη πξνδηαζέηνπλ ζε θαθή έθβαζε θαη φρη ζηελ ηξαρεηνζηνκία απηή θαζεαπηή (74).  

Η δπλαηφηεηα απνγαιαθηηζκνχ απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία 

κπνξεί λα είλαη πξνγλσζηηθή γηα ηε ζλεηφηεηα. ε κηα αλαδξνκηθή κειέηε 429 αζζελψλ πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε ηξαρεηνζηνκία ιφγσ αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο ε ζλεηφηεηα ήηαλ ρακειή 

ζηνλ έλα ρξφλν (8%) ζηνπο αζζελείο πνπ απνδεζκεχηεθαλ απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ θαη 

αθαηξέζεθε ν ηξαρεηνζσιήλαο, ελψ παξέκεηλε πςειή ζε απηνχο ηνπο νπνίνπο απαηηνχληαλ 

κεραληθή αλαπλνή (57%). Αλάκεζα ζηνπο 191 αζζελείο πνπ είραλ απνγαιαθηηζζεί, αιιά 

παξέκελαλ κε ηελ ηξαρεηνζηνκία ζηε ζέζε ηεο θαηά ηελ έμνδν απφ ηε ΜΔΘ, ε αθαίξεζε 

αξγφηεξα ελδνλνζνθνκεηαθά ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζπλνδεπφηαλ απφ έιιεηςε ππέξηαζεο, 

θηλεηνπνίεζε θαη επαξθή ζίηηζε ρσξίο ηε ρξήζε ξηλνγαζηξηθνχ ζσιήλα (75).   

Μηα απφ ηηο δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο είλαη ε κεξηθή απφθξαμε ηνπ ζσιήλα απφ ην 

νπίζζην ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο θαηά ηελ ηνπνζέηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο δηαδεξκηθήο 

ηξαρεηνζηνκίαο. Η επηπινθή απηή  εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ θιηληθνχ ηαηξνχ 

πνπ εθηειεί ηελ ηξαρεηνζηνκία (76,77).  

Η επίπησζε ηνπ ππνδφξηνπ εκθπζήκαηνο θαη ηνπ πλεπκνζψξαθα ζηε δηαδεξκηθή 

ηξαρεηνζηνκία  είλαη 1,4 θαη 0,8% αληηζηνίρσο ζε κηα κειέηε (78). Απφ πησκαηηθά κνληέια 

αλαθαιχθζεθε φηη ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα θαη ε δηάηξεζε ηνπ νπηζζίνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο είλαη νη πηζαλνί κεραληζκνί γηα απηέο ηηο επηπινθέο. (78) 

Η ζηέλσζε ηεο ηξαρείαο είλαη κηα απψηεξε επηπινθή ηεο ηξαρεηνζηνκίαο, ε 

νπνίακπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπκπηψκαηα, εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο θνθθησκαηψδνπο ηζηνχ πνπ 

αλαπηχζζεηαη ελδνηξαρεηαθά (79-81). 

Η ζηέλσζε ηεο ηξαρείαο ππνγισηηηδηθά θαη πάλσ απφ ηε ζηνκία έρεη αλαθεξζεί κεηά 

απφ  δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία. Οη θιηληθέο εθδειψζεηο πεξηιακβάλνπλ πςειέο θνξπθαίεο 

πηέζεηο ( peak airway pressures) θαη αδπλακία απνγαιαθηηζκνχ. H αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη 

ηνπνζέηεζε καθξχηεξνπ ζσιήλα, ρεηξνπξγηθή απνθαηάζηαζε σο πξψηε επηινγή ή 

ηνπνζέηεζε ελδνπξφζεζεο (tracheal stent ) (82). 
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Μηα άιιε επηπρψο ζπάληα θαηαζηξνθηθή επηπινθή είλαη ην ηξαρεην-αξηεξηαθφ 

ζπξίγγην. Δίλαη κηα επηθίλδπλε γηα ηε δσή επηπινθή πνπ ζπλέβαηλε ζην παξειζφλ θπξίσο ιφγσ 

ρακειήο ηνπνζέηεζεο ησλ ηξαρεηνζσιήλσλ. Σν ζπξίγγην απηφ γίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ ηεο 

ηξαρείαο θαη ηεο αλψλπκεο  αξηεξίαο. Σν πνζνζηφ εκθάληζεο ηεο επηπινθήο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα είλαη θάησ απφ 1% είηε πξφθεηηαη γηα πξφζθαηεο ηξαρεηνζηνκίεο, είηε γηα 

καθξνρξφληεο (83-85). 

Η αλάπηπμε ηνπ ζπξηγγίνπ έρεη αλαθεξφκελν πνζνζηφ επηβίσζεο 14% θαη νθείιεηαη 

ζε δηάβξσζε  ηνπ πξνζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο απφ ηνλ ζσιήλα ή ηνλ αεξνζάιακν πνπ 

νδεγεί ζε επηθνηλσλία ηεο ηξαρείαο θαη ηεο αλψλπκεο αξηεξίαο. Οη αζζελείο κπνξεί λα 

εκθαλίζνπλ μαθληθά καδηθή αηκφπηπζε. Η δηάγλσζε πξέπεη λα ηεζεί ην ηαρχηεξν δπλαηφ κε 

αγγεηνγξαθία ή βξνγρνζθφπεζε θαη λα γίλεη άκεζα αηκφζηαζε (86).  

Η δεκηνπξγία ηξαρεηννηζνθαγηθνχ ζπξηγγίνπ ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζε παρχζαξθνπο 

αζζελείο κε δείθηε κάδαο ζψκαηνο πάλσ απφ 35 φπσο έδεημε κηα ηπραηνπνηεκέλε κειέηε (87). 

Η αιιαγή ζηνλ ζσιήλα ηεο ηξαρεηνζηνκίαο δελ έρεη δηεζλψο απνδεθηέο ελδείμεηο θαη 

θαηά  ζπλέπεηα βαζίδεηαη ζηελ θιηληθή εκπεηξία (89). 

Η απνζσιήλσζε αζζελψλ πνπ θέξνπλ ηξαρεηνζηνκία πξέπεη λα έρεη ηα παξαθάησ 

θξηηήξηα (90) : 

 Αεξαγσγφο ρσξίο απφθξαμε. 

 Ιθαλφηεηα λα απνκαθξχλεη κφλνο ηνπ ν αζζελήο ηηο βξνγρηθέο εθθξίζεηο.  

 Απνηειεζκαηηθφο βήραο, γηα ηνπο αζζελείο κε λεπξνκπτθά λνζήκαηα, θνξπθαία ξνή 

θαηά ην βήρα (peak cough flow) πάλσ απφ 160 ml αλά ιεπηφ γεληθψο πξνβιέπεη 

αζθαιή απνζσιήλσζε. 

Μηα άιιε ειπηδνθφξα ηερληθή είλαη ε ρξήζε ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο πξηλ θαη κεηά ηε 

δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ ζεκείνπ παξαθέληεζεο. 

Φπζηθά απαηηεί εηδηθή θεθαιή ππεξήρνπ θαη ηελ αλάινγε εκπεηξία απφ ηνλ ρεηξηζηή, ν νπνίνο 

εθηειεί ην ππεξερνγξάθεκα. Απαηηνχληαη  επηπιένλ ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο γηα λα 

απνδεηρζεί φηη ε παξαπάλσ κέζνδνο ππεξέρεη ζε αζθάιεηα ζε ζρέζε κε ηελ απιή δηαδεξκηθή 

(91,96). 

Η παξαπάλσ ηερληθή απνζθνπεί ζηελ αλεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεκείνπ παξαθέληεζεο, 

δηφηη έρεη  δεηρζεί φηη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα κεηαμχ ηνπ θξηθνεηδνχο θαη ηνπ 

πξψηνπ εκηθξηθίνπ ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλν πνζνζηφ ζηελψζεσλ (92-95). 

Βαζηζκέλνη ζηελ παξαπάλσ ινγηθή, δειαδή ηελ αλεχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεκείνπ 

παξαθέληεζεο εθαξκφζακε ηε ζπλδπαζηηθή ηερληθή πνπ ζα πεξηγξάςνπκε παξαθάησ κε ηε 

δηαθνξά, φηη δελ βιέπνπκε, φπσο ην ππεξερνγξάθεκα ην ζεκείν παξαθέληεζεο, αιιά ην 

ςειαθνχκε θαη ειέγρνπκε ηαπηφρξνλα ηελ είζνδν ηεο βειφλεο θαη ηνπ δηαζηνιέα ζηελ 

ηξαρεία, ειέγρνληαο ηαπηφρξνλα γηα πηζαλέο  επηπινθέο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αζθάιεηα ηνπ αζζελνχο. 
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 Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο θαίλεηαη φηη ε αλνηθηή θαη ε δηαδεξκηθή 

κέζνδνο ηξαρεηνζηνκίαο, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο, θαζεκηά έρεη πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα, ελψ ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη  εμαξηάηαη απφ ηε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε ηαηξηθνχ θέληξνπ θαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

εκπεηξία ηνπ ηαηξνχ πνπ  ηηο εθηειεί. 
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ΚΟΠΟ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Η "Αλαδξνκηθή κειέηε ζχγθξηζεο θιαζηθήο δηαδεξκηθήο θαη ηξνπνπνηεκέλεο ζπλδπαζηηθήο 

αλνηθηήο – δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο ζε Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο" 

 

ΚΡΗΣΉΡΗΑ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ 

 Αζζελείο κε κεγάιε κεραληθή αλαπλεπζηηθή ππνζηήξημε κε παξνρή νμπγφλνπ > 70 %, 

ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε >12 cm ζηήιεο λεξνχ. 

 Αζζελείο κε θαηαπιεμία θαη κεγάιε αηκνδπλακηθή αζηάζεηα.  

 Δλεξγφο αηκνξξαγία θαη κε αληηξξνπνχκελεο δηαηαξαρέο πήμεο. 

 Φιεγκνλή ηξαρήινπ. 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Η  δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία πνπ εθαξκφδεηαη επξέσο  ζηηο Μνλάδεο Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο (ΜΔΘ)  είλαη κηα ζρεηηθά αζθαιήο,  ηαρεία  θαη πξαθηηθή  κέζνδνο, αθφκα θαη απφ 

κε εηδηθνχο  κε κηθξφ πνζνζηφ επηπινθψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θιαζηθή ρεηξνπξγηθή αλνηθηή 

ηξαρεηνζηνκία. 

Η ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ απηήο, απφ ηελ ππάξρνπζα 

βηβιηνγξαθία έγηλε κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο (φπσο 

Griggs, Ciaglia, Percutwist θ.η.ι.) θαη θπζηθά νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αθνξνχλ ηε ζχγθξηζε 

δηαθφξσλ ηερληθψλ δηαδεξκηθήο κε ηελ θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο ηνπ Βεληδειείνπ Γεληθνχ  Ννζνθνκείνπ 

Ηξαθιείνπ (ΒΓΝΗ)  ρξεζηκνπνηείηαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή ηερληθή πνπ ζπλδπάδεη ηε κέζνδν 

ηεο αλνηθηήο θαη ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο, ε νπνία γηα ιφγνπο ζπληνκίαο ζα 

νλνκάδεηαη «ζπλδπαζηηθή ή combined ». 

ηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, 

ρξεζηκνπνηήζακε κφλν έλα είδνο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή 

ηνπ κνλνχ δηαζηνιέα, ε νπνία γίλεηαη ζην ρψξν ηεο Δληαηηθήο απφ ην ππάξρνλ ηαηξηθφ θαη 

λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

ηε κέζνδν απηή αλεπξίζθεηαη,  κε βάζε ηελ αλαηνκία ηνπ αζζελνχο, ην ζεκείν ηεο 

παξαθέληεζεο θαη αθνχ παξαθεληείηαη ε ηξαρεία, ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη έλαο ζπξκάηηλνο 

νδεγφο, αθνινπζεί δηαζηνιή κε κνλφ δηαζηνιέα  (ηχπνπ Ciaglia)  θαη εηζαγσγή ηνπ ηειηθνχ 

ηξαρεηφζσιήλα ζηελ ηξαρεία. 

Καηά ηε δηάξθεηα  κηαο ηεηξαεηίαο δηαπηζηψζακε ζεηξά επηπινθψλ, εθ ησλ νπνίσλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο ήηαλ ε εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα, ν πλεπκνζψξαθαο θαη ε 

δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία.  
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ηελ πεξίπησζε πνπ ππήξρε ζνβαξή επηπινθή γηλφηαλ κεηαηξνπή ηεο επέκβαζεο ζηελ 

θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, ζην ρεηξνπξγείν, φπνπ απνθαιχπηνληαλ ηα αλαηνκηθά 

ζηνηρεία ηεο πεξηνρήο  θαη γηλφηαλ ππφ άκεζε φξαζε ελδνηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα 

ή απνιίλσζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ. Δπίζεο δηεγρεηξεηηθά θαηά ηελ αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, 

δηαπηζηψζεθε φηη ε ζέζε ηεο παξαθέληεζεο  ζην 30% ησλ αζζελψλ απηψλ, δελ ήηαλ ζην 

ελδεδεηγκέλν δηάζηεκα κεηαμχ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εκηθξηθίνπ.  

Σν κεηνλέθηεκα ηεο αλνηθηήο κεζφδνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ήηαλ ε αχμεζε ηνπ 

δηεγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ.  

   Έηζη ινηπφλ γελλήζεθε ε ηδέα λα ζπλδπάζνπκε ηα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ 

δχν κεζφδσλ, δειαδή ηελ απιφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο κε ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ αθξίβεηα ηεο αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο. 

  Αθνχ κειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, πηνζεηήζεθε ζην αξρηθφ ζηάδην έλα ηκήκα 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο επέκβαζεο λα γίλεηαη 

ε παξαθέληεζε ηνπ πξνζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο. 

ην αξρηθφ ζηάδην ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ γίλνληαη ηα αθφινπζα ηέζζεξα βήκαηα: 

1
ν
 βήκα. Δθηειείηαη κηθξή νξηδφληηα ηνκή ζηελ πξφζζηα ηξαρειηθή ρψξα θαη 

αθνινχζσο, αθνχ δηαηακεί δέξκα, ππνδφξην.  

2
ν
 βήκα. Σν κπψδεο πιάηπζκα δηαηέκλεηαη νξηδφληηα θαη 

3
ν
 βήκα. Γίλεηαη δηήλπζε ησλ ζηεξλνζπξενεηδηθψλ κπψλ αθξηβψο ζην ζεκείν πνπ 

ζπγθιίλνπλ, (ιεπθή γξακκή) ελψ αλαγλσξίδνληαη ηπρφλ θιάδνη ησλ πξφζζησλ ζθαγίηηδσλ 

θιεβψλ θαη  θάησ ζπξενεηδηθά αγγεία, ηα  νπνία επξίζθνληαη ζην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο, 

ηα νπνία παξαθάκπηνληαη θαη κφλν ζε πεξίπησζε αηκνξξαγίαο  απνιηλψλνληαη.  

4
ν
 βήκα. Φειάθεζε ηεο ηξαρείαο θαη ησλ εκηθξηθίσλ. ηε θάζε απηή ε ηξαρεία δελ 

είλαη άκεζα νξαηή, απιψο ςειαθείηαη ην θξηθνεηδέο θαη ηα  εκηθξίθηα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν ζεβφκαζηε ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο πξφζζηαο ηξαρειηθήο 

ρψξαο, απνθεχγνληαο ην ηξαπκαηηζκφ ηνπο, αθνινπζψληαο επαθξηβψο ηε κέζε γξακκή θαη 

έλα φζν ην δπλαηφ  έλα αλάγγεην αλαηνκηθά δξφκν. 

Όπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ αθνινπζείηαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλνηθηήο 

κεζφδνπ, ν ζθνπφο δελ είλαη λα απνγπκλσζεί ε ηξαρεία απφ ηα αλαηνκηθά ηεο ζηνηρεία γηα λα 

δεκηνπξγεζεί ην «παξάζπξν» κέζα απφ ην νπνίν ζα εηζαρζεί ν ηξαρεηνζσιήλαο. 

 Ο ζθνπφο ζηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν είλαη απιψο λα ςειαθήζνπκε ηα εκηθξίθηα ηεο 

ηξαρείαο, ψζηε λα παξαθεληήζνπκε ζην ζσζηφ ζεκείν.  

Δπίζεο επεηδή έρνπκε δηαρσξίζεη ηνπο ηζηνχο πνπ παξεκβάιινληαη κέρξη ην επίπεδν 

ηεο ηξαρείαο ζηελ νπζία ε δηαζηνιή γίλεηαη επθνιφηεξα επεηδή δηαζηέιιεηαη κφλν ην πξφζζην 

ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο απφ ην δηαζηνιέα, νπφηε κεηψλεηαη ν εγρεηξεηηθφο ρξφλνο ζηε θάζε 

απηή. 
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Καηά ηελ ζπλδπαζηηθή κέζνδν κε ειάρηζηα επεκβαηηθή ηερληθή (minimally invasive) 

ρξεζηκνπνηψληαο φζν γίλεηαη ιηγφηεξν ηε δηαζεξκία,  παξαθάκπηνληαο φζν γίλεηαη ηα αγγεία 

θαη απνθεχγνληαο ην ηξαπκαηηζκφ ηνπ ηζζκνχ ηνπ  ζπξενεηδνχο (θηλνχκαζηε θάησ απφ ηνλ 

ηζζκφ ), ςειαθάηαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ εκηθξηθίνπ . 

Αθνινχζσο ην ζεκείν παξαθεληείηαη θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγεηαη ν ζπξκάηηλνο 

νδεγφο, ν πξνδηαζηνιέαο, ν κνλφο δηαζηνιέαο θαη ηειηθά ν ζσιήλαο ηξαρεηνζηνκίαο. 

Αθνχ εθαξκφζηεθαλ  ινηπφλ νη  παξαπάλσ ηερληθέο γηα κηα ηεηξαεηία ε θαζεκία απφ 

απηέο, απνθαζίζηεθε λα γίλεη θιηληθή κειέηε, κε  ζθνπφ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο  δηαδεξκηθήο 

ηξαρεηνζηνκίαο θαη ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ (αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο) ηξαρεηνζηνκίαο . 

Μειεηήζεθαλ  ηα θιηληθά απνηειέζκαηα, νη δηεγρεηξεηηθέο θαη απψηεξεο επηπινθέο 

ησλ δχν κεζφδσλ θαζψο θαη ε κεηεγρεηξεηηθή έθβαζε ησλ αζζελψλ. Η κειέηε είλαη 

αλαδξνκηθή θαη αθνξά αζζελείο πνπ λνζειεχζεθαλ θαη ηξαρεηνζηνκήζεθαλ ζηε ΜΔΘ ΒΓΝΗ 

ηα ηειεπηαία 8 έηε ( 2010-2018 ). 

ηε αλαδξνκηθή απηή κειέηε έρνπλ πεξηιεθζεί αζζελείο πνπ λνζειεχζεθαλ ζηε ΜΔΘ ηνπ 

ΒΓΝΗ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2018, νη νπνίνη ήηαλ ππφ κεραληθφ αεξηζκφ θαη 

ππνβιήζεζαλ ζε ηξαρεηνζηνκία, βάζε θιηληθψλ ελδείμεσλ. 

Οη αζζελείο θαηαλεκήζεθαλ ζε δχν νκάδεο αλάινγα ηεο ρεηξνπξγηθήο πξαθηηθήο ηεο 

ηξαρεηνζηνκίαο. Σα έηε 2010-2014 ε ηξαρεηνζηνκία γηλφηαλ δηαδεξκηθά, ελψ ηα έηε 2014-

2018 κε ηελ ζπλδπαζηηθή κέζνδν αλνηθηήο θαη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο.  

Καηαγξάθεθαλ δεκνγξαθηθά θαη θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζζελψλ, αεξηζκφο ηνπ 

αζζελνχο πξνεγρεηξεηηθά θαη κεηεγρεηξεηηθά, δηάξθεηα ηεο επέκβαζεο, δηεγρεηξεηηθά 

ζπκβάκαηα, απψηεξεο επηπινθέο, παξαθνινχζεζε θαη έθβαζε 6 κήλεο κεηά ηελ επέκβαζε. 

                          ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΜΔΛΔΣΖ 

Ο πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο αθνξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κνλνθεληξηθή κειέηε. 

Δπηπιένλ δελ ππήξρε ε δπλαηφηεηα λα γίλεη βξνγρνζθφπεζε ησλ αζζελψλ 

κεηερεηξεηηθά, ψζηε λα δηαπηζησζνχλ ηπρφλ ζηελψζεηο ηεο ηξαρείαο, παξφιν πνπ δελ 

δηαπηζηψζεθε ζην δείγκα καο ηέηνηα θιηληθή εηθφλα. 

Δπίζεο ν ζπγγξαθέαο είλαη ν ίδηνο ρεηξνπξγφο θαη είρε ήδε κεγάιε εκπεηξία ζηε 

δηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο πνιχ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ρεηξνπξγηθψλ επηπινθψλ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηεο κειέηεο, νπφηε ν κε εμεηδηθεπκέλνο ηαηξφο ζα ρξεηίαζηεί κηα πεξίνδν εθκάζεζεο  

πξηλ ηελ εθηέιεζε ηεο ηερληθήο .  

 

                                    ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Η θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε ειεθηξνληθή βάζε θαη  είλαη αλψλπκε. 

 Η ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS 

24.0. Η πεξηγξαθή παξακεηξηθψλ ηηκψλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε mean±SE, θαη κε παξακεηξηθψλ 

κε median (IQR).  
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Η ζχγθξηζε κέζσλ ηηκψλ δχν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ππνινγίζηεθε κε t-test, 

πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ρ 2, ελψ άλσ ησλ ηξηψλ κεηαβιεηψλ κε νne way ANOVA γηα 

παξακεηξηθέο. Η ζχγθξηζε ζπρλνηήησλ κεηαβιεηψλ έγηλε κε Fisher exact test ελψ 

ππνινγίζηεθαλ ηα δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο (Confidence intervals 95%). 

Δπίζεο έγηλε ζπζρεηηζκφο πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κε ηνλ ζπλειεζηή Pearson. Δπίπεδν 

ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο νξίδεηαη ην p<0,05. 

Οη παξαπάλσ αλαιχζεηο ζπλνδεχηεθαλ κε ηα αλάινγα γξαθήκαηα. 

  

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΝΓΤΑΣΗΚΖ ΣΡΑΥΔΗΟΣΟΜΗΑ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

γλσξίδνπκε κε αθξίβεηα ηελ αλαηνκία ηεο πεξηνρήο ηελ νπνία  ζα πξνζπειάζνπκε, ψζηε λα 

πξνιάβνπκε ηελ εκθάληζε επηπινθψλ, λα είκαζηε πξνεηνηκαζκέλνη λα ηηο αλαγλσξίζνπκε 

έγθαηξα θαη λα  ηηο αληηκεησπίζνπκε άκεζα κε εθφδην καο ηελ γλψζε. 

Δπίζεο πξέπεη λα αθνινπζνχκε κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηα ζηάδηα ηεο επέκβαζεο, ελψ 

ζε θάζε ζηάδην ζα πξέπεη λα ειέγρνπκε αλ φια έγηλαλ ζσζηά πξηλ πξνρσξήζνπκε ζην επφκελν 

ζηάδην. Αλ έρνπκε ακθηβνιία πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ αξρή.   

Κξίλεηαη ζθφπηκν πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε κειέηε απηή θαη επεηδή έρεη πεξηγξαθεί ζε 

δηεζλή κειέηε κεγάιε πνηθηινκνξθία, φζνλ αθνξά ηηο ηερληθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηηο 

δηάθνξεο ΜΔΘ (13), λα πεξηγξάςνπκε κε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ιεπηνκέξεηα ηε 

ζπλδπαζηηθή « combined » ηερληθή ε νπνία πεξηιακβάλεη ζην αξρηθφ ζηάδην ηκήκα ηεο 

αλνηθηήο ρεηξνπξγηθήο ηερληθήο, ελψ ζην ηειηθφ ζηάδην ηελ ηερληθή ηεο δηαδεξκηθήο 

ηξαρεηνζηνκίαο κε κνλφ δηαζηνιέα πνπ είλαη θαη ε πην ζπρλή φπσο πεξηγξάθεθε.       

Α. Πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελνχο. Ο αζζελήο είλαη δηαζσιελσκέλνο ππφ θαηαζηνιή 

αλαιγεζία θαη πξν ηεο ιαξπγγνζθφπεζεο δίδεηαη κπνράιαζε. Δπίζεο είλαη ζπλδεκέλνο κε ηνλ 

αλαπλεπζηήξα θαη είλαη ππφ κεραληθφ αεξηζκφ.[εηθφλα 1] 

  Β. Σίζεηαη εηδηθφ καμηιάξη θάησ απφ ηνλ αζζελή ζην χςνο ηεο σκνπιάηεο (ππνψκην) 

ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ππεξέθηαζε ζηνλ απρέλα ηνπ αζζελνχο θαη λα έρνπκε θαιχηεξν 

ρεηξνπξγηθφ πεδίν ηεο ηξαρείαο ηνπ. [εηθφλα1] 

Γ. Ο αλαηζζεζηνιφγνο ιακβάλεη ζέζε πίζσ απφ ηελ θεθαιή ηνπ αζζελνχο θαη 

πξνεηνηκάδεηαη, ψζηε λα ηξαβήμεη ηνλ ηξαρεηνζσιήλα ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

Γ. Ο ρεηξνπξγφο –Δληαηηθνιφγνο ιακβάλεη ζέζε δεμηά ηνπ αζζελνχο , απνζηεηξψλεη ην 

ρεηξνπξγηθφ πεδίν θαη πξνεηνηκάδεη κε ηε βνήζεηα ηεο λνζειεχηξηαο ΜΔΘ ηα απαξαίηεηα 

ρεηξνπξγηθά εξγαιεία, ηε δηαζεξκία θαη ην ζεη δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο. 

Αθνινπζνχλ ηα ηέζζεξα βήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ 
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1
ν
 βήκα. Μηθξή νξηδφληηα ηνκή ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο ζθαγήο ηνπ ζηέξλνπ θαη ηνπ 

θξηθνεηδνχο ζηελ πξφζζηα ηξαρειηθή ρψξα, πεξίπνπ έλα εθαηνζηφ απφ ηε ζθαγηηηδηθή 

εληνκή.[εηθφλα 2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
ν
 βήκα. Γηαηέκλεηαη ην κπψδεο πιάηπζκα νξηδφληηα .[εηθφλα 3] 

3
ν
 βήκα. Γηαρσξίδνληαη νη ζηεξλνζπξενεηδείο κχεο ζηε κέζε γξακκή (ιεπθή γξακκή). [εηθφλα 

4,6]   

4
ν
 βήκα .Φειαθάηαη ε ηξαρεία θαη ην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο (2

ν
-3

ν
 εκηθξίθην) [εηθφλα 6] 

Σα παξαπάλσ ηέζζεξα βήκαηα είλαη αξθεηά ψζηε λα ςειαθήζνπκε ηα εκηθξίθηα ηεο 

ηξαρείαο θαη λα παξαθεληήζνπκε ζην ζσζηφ ζεκείν. 

Η δηαθνξά κε ηε δηαδηθαζία ηεο θιαζηθήο αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο είλαη φηη δελ 

απνγπκλψλνπκε ηελ ηξαρεία, νχηε δηαρσξίδνπκε ηνλ ζπξενεηδή, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπκε ην 

«παξάζπξν» γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ηειηθνχ ηξαρεηνζσιήλα. 

Ο ζθνπφο καο είλαη απιψο λα ςειαθήζνπκε ηα εκηθξίθηα ηεο ηξαρείαο αθνινπζψληαο 

έλα φζν ην δπλαηφ αλάγγεην αλαηνκηθά δξφκν θαη ζπγθεθξηκέλα ηε κέζε γξακκή. 

Δπνκέλσο ν ρξφλνο απηφο είλαη ζχληνκνο θαη δελ είλαη ν ίδηνο πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ 

ιεπηνκεξή δηαδηθαζία ηεο θιαζηθήο αλνηθηήο ηξαρεηνζηνκίαο. 

Ο δηαρσξηζκφο ησλ παξαπάλσ ηζηψλ δίδεη ζηε ζπλέρεηα πιενλέθηεκα ρξφλνπ θαη ζηε 

δεχηεξε θάζε ηεο εηζαγσγήο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα, επεηδή δηαζηέιιεηαη κφλν ην πξφζζην 

ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο. 

Πξφζζηα ηξαρειηθή ρψξα 

–ζεκείν ηνκήο  Αζζελήο ελδνηξαρεηαθά 

δηαζσιήλσκέλνο ππφ κεραληθή 

αλαπλνή 

 καμηιάξη  γηα ηελ ππεξέθηαζε 

ηνπ απρέλα  

Δηθφλα 1. Αζζελήο δηαζσιελσκέλνο πξν ηαρεηνζηνκίαο. θίηζν Βνιαθάθεο  Δπάγγεινο  
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Αθνινχζσο παξαθεληείηαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δεπηέξνπ θαη ηξίηνπ 

εκηθξηθίνπ.[εηθφλα 10,11 ] 

Καηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία απνθεχγεηαη φζν ην δπλαηφλ ε ρξήζε ηεο δηαζεξκίαο  θαη 

παξαθάκπηνληαη ηα αγγεία. 

Δάλ πξνθχςεη αηκνξξαγία  πξνηηκψληαη απνιηλψζεηο κε ξάκκαηα, ψζηε λα έρνπκε φζν 

ην δπλαηφλ κηθξφηεξν ηξαπκαηηζκφ ζηνπο ηζηνχο . 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

Οξηδφληηα ηνκή ζηελ πξφζζηα ηξαρειηθή 

ρψξα παξάιιειε κε ηηο δεξκαηηθέο πηπρέο 

θαγή ηνπ 

ζηεξλνπ 

Δηθφλα 2. 1
ν
 βήκα. Μηθξή νξηδφληηα ηνκή ζην κέζνλ πεξίπνπ ηεο ζθαγήο ηνπ ζηέξλνπ θαη ηνπ θξηθνεηδνχο, 

πεξίπνπ 1 εθαηνζηφ απφ ηε ζθαγή ηνπ ζηέξλνπ, ζηελ πξφζζηα ηξαρειηθή ρψξα. θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 

Δηθφλα 3. 2
ν
 βήκα. Γηαηέκλεηαη ην κπψδεο πιάηπζκα νξηδφληηα, αλαλσξίδεηαη ε κέζε γξακκή (linea 

alba) θαη δηαηέκλεηαη θάζεηα ην επηπνιήο πέηαιν ηεο ελ ησ βάζεη ηξαρειηθήο πεξηηνλίαο.  θίηζν 

Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 
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Δηθφλα 4.3
ν
 βήκα. Οη ζηεξλν – ζπξενεηδείο, δηελχδνληαη (δηαρσξίδνληαη) αθξηβψο ζηε κέζε γξακκή. 

θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 
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Δηθφλα 5. Αλαηνκία πξνζζίνπ ηξαρειηθνχ ηξηγψλνπ. Αλαγλσξίδεηαη ε κέζε γξακκή θαη ην 

ζεκείν κεηαμχ ησλ ζηεξλνζπξενεηδψλ κπψλ πνπ πξέξπεη λα απνκαθξχλνπκε ειαθξψο, ψζηε λα 

θειαθήζνπκε ηα εκηθξίθηα. Σν πξνηξαρεηαθφ πέηαιν ηεο ελ ησ βάζεη ηξαρειηθήο πεξηηνλίαο 

θαιχπηνλ ην ζπξενεηδή θαη ηελ ηξαρεία . θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 

πνεηδέο 

Μέζε γξακκή κεηαμχ ησλ 

ζηεξλνζπξενεηδηθψλ κπψλ 

ζηέξλν 

Σν πξνηξαρεηαθφ πέηαιν ηεο ελ 

ησ βάζεη ηξαρειηθήο πεξηηνλίαο 

θαιχπηνλ ην ζπξενεηδή θαη ηελ 

ηξαρεία 

ηεξλνθιεηδνκαζηνεηδήο κπο 

Καξσηίδα αξηεξία 

θαγίηηδα θιέβα 

Θπξενεηδήο ρφλδξνο 

Κξηθνεηδήο ρφλδξνο 

ηεξλνπνεηδείο 

κπεο 

Δπελδπηηθφ πέηαιν ηεο 

ελ ησ βάζεη ηξαρειηθήο 

πεξηηνλίαο 
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Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα αθνινπζήζνπκε απηφ ην «ηεξφ κνλνπάηη» είλαη ε άξηζηε 

γλψζε ηεο αλαηνκίαο ηεο πεξηνρήο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ρφλδξσλ, ησλ κπψλ, ησλ αγγείσλ 

θαη ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα. [εηθφλα 4,6,7] 

 

  

ηεξλν ζπξενεηδείο κχεο 

(θάησζελ ηνπ πνεηδνχο) 

Γεχηεξν εκηθξίθην ηξαρείαο 

Πξφζζηα ζθαγίηηδα 

Δηθφλα 6.  Γηαηνκή ηνπ κπψδνπο πιαηχζκαηνο θαη δηήλπζε ησλ κπψλ ζηε κέζε γξακκή. θίηζν 

Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 

επηγισηηίδα 

Τνεηδέο νζηφ 

Θπξενεηδήο ρφλδξνο 

Κξηθνζπξενεηδείο κχεο 

Κξηθνεηδήο ρφλδξνο 

Γεχηεξν εκηθξίθην ηξαρείαο 

Κξηθνζπξενεηδηθή 

κεκβξάλε 

Δηθφλα 8. Αλαηνκία ηξαρείαο . θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 
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Αθνχ ινηπφλ έγηλε ςειάθεζε ηεο ηξαρείαο παξαθεληείηαη ην δηάζηεκα κεηαμχ 

δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ εκηθξηθίνπ ζην πξφζζην ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

απνζχξεηαη κεξηθψο ν ελδνηξαρεηαθφο ζσιήλαο απφ ηνλ αλαηζζεζηνιφγν. [εηθφλα 6 ] 

ηε ζπλέρεηα αθνχ αλαξξνθάηαη αέξαο, ν νπνίνο είλαη νξαηφο κέζα ζηε γεκάηε 

ζχξηγγα κε θπζηνινγηθφ νξφ κε ηε κνξθή θπζαιίδσλ [εηθφλα 7]. 

Αθνινχζσο αθαηξείηαη ην κεηαιιηθφ εζσηεξηθφ ηκήκα ηεο βειφλαο θαη παξακέλεη ν 

ιεπηφο εμσηεξηθφο ζσιήλαο, κέζα απφ ηνλ νπνίν εηζάγεηαη ν ζπξκάηηλνο νδεγφο, ν νπνίνο 

θαηαιήγεη ζην εζσηεξηθφ ηεο ηξαρείαο [εηθφλα 8]. 

ην επφκελν βήκα εηζάγεηαη έλαο κηθξφο πιαζηηθφο ζσιήλαο (πξνδηαζηνιέαο) κέζα 

απφ ηνλ ζπξκάηηλν νδεγφ [εηθφλα 9]. 

Άλσ ζπξενεηδηθή 

αξηεξία 

Άλσ ζπξενεηδηθή 

θιέβα 

Κάησ ζπξενεηδηθή 

αξηεξία 

Κάησ ζπξενεηδηθή θιέβα 

Τνεηδέο νζηφ 

Θπξενεηδήο 

ρφλδξνο 

Ιζζκφο ζπξενεηδνχο 

Γεχηεξν εκηθξίθην ηξαρείαο 

Δηθφλα 9. Αλαηνκία ηξαρείαο .θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 
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Αθνινπζεί εηζαγσγή ηνπ κνλνχ δηαζηνιέα, ν νπνίνο είλαη πιαζηηθφο, έρεη εκηθπθιηθφ 

ζρήκα θαη πξννδεπηηθά απμαλφκελν πάρνο . Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη κηα νπή εχξνπο 

ίζνπ κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ηξαρεηφζηνκνπ πνπ ζα εηζάγνπκε. [εηθφλα 10] 

Αθνχ απνζχξνπκε ην δηαζηνιέα κέζα απφ ηνλ  ζπξκάηηλν νδεγφ θαη έλα ιεπηφ 

εμσηεξηθφ πιαζηηθφ ζσιήλα εηζάγεηαη ην ηειηθφ ηξαρεηφζηνκν. [εηθφλα 11]    

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 10. 4
ν
 βήκα .Φειαθάηαη ε ηξαρεία θαη ην ζεκείν ηεο παξαθέληεζεο (2

ν
-3

ν
 εκηθξίθην)  

. πλδπαζηηθή κέζνδνο . θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 

Δηθφλα 11. Παξαθέληεζε ηξαρείαο. πλδπαζηηθή κέζνδνο . θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 

Φπζαιίδεο θαηά ηελ παξαθέληεζε ηεο ηξαρείαο 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθφλα 12. Δηζαγσγή ζπξκάηηλνπ νδεγνχ κέζα απφ ηνλ πιαζηηθφ ζσιήλα. θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο  

Δηθφλα 13. Δηζαγσγή κηθξνχ πιαζηηθνχ ζσιήλα (πξνδηαζηνιέα) κέζα απφ ην ζπξκάηηλν νδεγφ. θίηζν 

Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 
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Δηθφλα 14. Δηζαγσγή κνλνχ δηαζηνιέα κέζα απφ ην ζπξκάηηλν νδεγφ θαη ην πιαζηηθφ θάιπκκα. 

θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο.  

Δηθφλα 15 . Δηζαγσγή ηειηθνχ ηξαρεηφζσιήλα κέζα απφ ηνλ ππάξρνλ νδεγφ . θίηζν 

Βνιαθάθεο  Δπάγγεινο  
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Έλα εχινγν εξψηεκα πνπ γελλάηαη είλαη ζε ηη δηαθέξεη ε πξψηε θάζε ηεο ζπλδπαζηηθήο 

ηερληθήο απφ ηελ θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία ; 

 

 ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν εθηεινχκε κφλν ηέζζεξα βήκαηα (1. δηαηνκή δέξκαηνο 

ππνδνξίνπ 2. δηαηνκή κπψδνπο πιαηχζκαηνο 3. Απνκάθξπλζε ησλ κπψλ απφ ηε κέζε 

γξακκή. 4. ςειάθεζε ηξαρείαο) 

 ηε κέζνδν απηή δελ απνγπκλψλεηαη ε ηξαρεία φπσο ζηελ θιαζηθή κέζνδν ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί ην «παξάζπξν» κέζα απφ ην νπνίν ζα εηζαρζεί ν ζσιήλαο. Οπζηαζηηθά 

ςειαθνχκε κφλν ηα εκηθξίθηα ηεο ηξαρείαο. 

 Η εγρεηξεηηθή ηνκή είλαη κηθξή, δηφηη αθνινπζνχκε ηε κέζε γξακκή, δεδνκέλνπ ηεο 

αλαηνκίαο ηνπ πξφζζηνπ ηξαρειηθνχ ηξηγψλνπ. 

 Δπίζεο ε δηαδξνκή πνπ αθνινπζνχκε είλαη ειάρηζηα βιαπηηθή γηα ηνπο ηζηνχο θαη 

κέζα απφ απηή ζα πεξάζεη ν δηαζηνιέαο θαη ν ηξαρεηνζσιήλαο ζηελ ηειηθή ηνπ ζέζε. 

 Γεδνκέλνπ φηη ε παξαθέληεζε πνπ ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, αθνξά κφλν ην πξφζζην 

ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο, ε δηαζηνιή γίλεηαη επθνιφηεξα (δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη δηήλπζε 

φισλ ησλ ηζηψλ πνπ παξεκβάινληαη) ηαρχηεξα θαη κε αθξίβεηα, αθφκα θαη απφ 

θάπνηνλ κε εηδηθφ.  

 Δπνκέλσο κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη είλαη 

ειάρηζηνο. 

Έλα άιιν εχινγν εξψηεκα πνπ γελλάηαη ζηνλ αλαγλψζηε είλαη γηαηί  δελ πξνρσξνχκε 

ζηελ αθαίξεζε ησλ εκηθξηθίσλ θαη  ηελ νινθιήξσζε ηεο κεζφδνπ κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν ; 

 Απηφ δελ είλαη εθηθηφ επεηδή δελ έρνπκε απνγπκλψζεη ηελ ηξαρεία, ζηελ νπζία 

δελ βιέπνπκε ηα εκηθξίθηα, ηα ςειαθνχκε απιψο, νπφηε γηα λα νινθιεξψζνπκε 

ηελ επέκβαζε κε ηελ θιαζηθή κέζνδν ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπκε ηελ παξαζθεπή 

Δηθφλα 16 . Δηζαγσγή, ζηεξέσζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη θνχζθσκα ηνπ αεξνζαιάκνπ. θίηζν Βνιαθάθεο Δπάγγεινο 
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ησλ αλαηνκηθψλ ζηνηρείσλ ( π.ρ. δηαρσξηζκφο ή αθαίξεζε ηζζκνχ ζπξενεηδνχο, 

απνιίλσζε αγγείσλ θ.η.ι.) θαη λα γίλεη δηαηνκή ηνπ πξνηξαρεηαθνχ πεηάινπ ηεο ελ 

ησ βάζεη ηξαρειηθήο πεξηηνλίαο, ην νπνίν θαιχπηεη ην ζπξενεηδή αδέλα θαη ηελ 

ηξαρεία,  ψζηε λα γίλεη πιήξεο απνθάιπςε ηεο ηξαρείαο, απηφ ζα απαηηνχζε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη ζα κπνξνχζε λα γίλεη κφλν απφ θάπνηνλ εηδηθεπκέλν ζηελ 

ρεηξνπξγηθή απηή πξάμε. 

 Η ηερληθή κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη ειάρηζηα επεκβαηηθή (minimally invasive) απφ 

ηελ αξρή έσο ην ηέινο, δεκηνπξγψληαο κηα νπή ζην πξφζζην ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο 

ίζε αθξηβψο κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ηξαρεηνζσιήλα . 

  Έηζη πξνθαινχκε κηθξή βιάβε ζηα εκηθξίθηα θαη θαηά ζπλέπεηα ζην πξφζζην 

ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο. Απφ ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη αχμεζε ησλ ζηελψζεσλ 

φηαλ επηηειείηαη κεγάιε εθηνκή ηνπ πξνζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο ζηελ 

αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. [19].  

 Δπίζεο ε ηερληθή απηή ηεο εηζαγσγήο ηνπ ζπξκάηηλνπ νδεγνχ θαη ηνπ δηαζηνιέα 

είλαη κηα δηαδηθαζία ήδε γλσζηή  ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηεο ΜΔΘ (Seldinger 

technique ).   

 Γελ απαηηείηαη λα νδεγεζεί ν αζζελήο ζην ρεηξνπξγείν θαζψο ε ζπλδπαζηηθή 

κέζνδνο κπνξεί λα εθηειεζηεί ζην ρψξν ηεο ΜΔΘ. 

 Σν θφζηνο είλαη ην ίδην κε απηφ ηεο δηαδεξκηθήο κεζφδνπ, νπφηε δελ ππάξρεη 

επηπιένλ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε . 

 Η δηαζηνιή κε ην κνλφ δηαζηνιέα γίλεηαη επθνιφηεξε απφ ηελ θιαζηθή 

δηαδεξκηθή κέζνδν γηαηί ν δηαζηνιέαο πξέπεη λα δηαζηείιεη κφλν ην πξφζζην 

ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο θαη φρη άιινπο ηζηνχο. Έηζη ε νινθιήξσζε ηεο κεζφδνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε κεγαιχηεξε επθνιία, ηαρχηεηα θαη αζθάιεηα. 

 Γελ απαηηείηαη βξνγρνζθνπηθή επηβεβαίσζε ηεο ζέζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα, δηφηη 

είλαη εκθαλέο ην ζεκείν εηζφδνπ ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζηελ ηξαρεία ( 12
ε
 ψξα, 

κεηαμχ 2
νπ

 θαη 3
νπ

 εκηθξηθίνπ). 

 Η δηαδηθαζία ηεο ζπλδπαζηηθήο κεζφδνπ δχλαηαη λα εθαξκνζηεί απφ ην ήδε 

ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηεο ΜΔΘ, δίπια ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνχο ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη εηδηθφο πξνγξακκαηηζκφο ρεηξνπξγείνπ, φπσο γίλεηαη  ζηελ θιαζηθή 

αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία ε νπνία ζπλήζσο ιακβάλεη ρψξα ζηε ρεηξνπξγηθή 

αίζνπζα. Η δηαδηθαζία απηή είλαη πεξηζζφηεξν ρξνλνβφξα, ελψ ε κεηαθνξά ηνπ 

αζζελνχο ζην ρεηξνπξγείν ελέρεη θηλδχλνπο, επεηδή πξφθεηηαη γηα βαξέσο 

πάζρνληα αζζελή ηεο ΜΔΘ. 
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο spss. 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΧΝ ΓΤΟ ΟΜΑΓΧΝ 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία ησλ αζζελψλ γηα ηηο δχν νκάδεο πνπ κειεηήζεθαλ, δειαδή 

ηελ πξψηε ηεηξαεηία ( Α = πξψηε πεξίνδνο ) φπνπ γηλφηαλ δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία θαη ηε 

δεχηεξε ηεηξαεηία (Β = δεχηεξε πεξίνδνο), φπνπ γηλφηαλ ε ηξνπνπνηεκέλε ζπλδπαζηηθή 

κέζνδνο, δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, φζνλ αθνξά ηελ ειηθία. 

Απηφ θαίλεηαη θαη απφ ην κέζν φξν ησλ δχν νκάδσλ, φπσο θαη απφ ηελ ηππηθή απφθιηζε πνπ 

είλαη παξφκνηα. 

Ο  κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ γηα ηελ Α νκάδα ήηαλ ηα 63,48  + -  1,25 έηε, ελψ 

γηα ηελ νκάδα Β ήηαλ ηα 61,47 + - 1,26 έηε. 

ην παξαθάησ ζεθφγξακκα παξαηεξνχκε θάπνηεο αθξαίεο ηηκέο πνπ αθνξνχλ 

αζζελείο κε κηθξφηεξεο ειηθίεο, θπξίσο ζχκαηα ηξνραίσλ ζπκβάλησλ. 

 

 

 

 Οη θαηαλνκέο ησλ δχν ηζηνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο δχν πεξηφδνπο θαίλεηαη λα 

είλαη παξφκνηεο. 

πλνιηθά γηα φινπο ηνπο αζζελείο ε ειηθία πεξηγξάθεηαη κε ην παξαθάησ 

ηζηφγξακκα: 
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Όζνλ αθνξά ην θχιν ησλ αζζελψλ πνπ κειεηήζεθαλ. ηε πξψηε πεξίνδν ην πνζνζηφ 

αλδξψλ / γπλαηθψλ επί ηνηο εθαηφ ήηαλ 59,3 / 40,7 %, ελψ γηα ηε δεχηεξε πεξίνδν ήηαλ 57,8 / 

42,2 %. Οπφηε ην αλδξηθφ θχιν ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ην γπλαηθείν θχιν θαη ζηηο δχν νκάδεο. 

Απηή ε δηαθνξά ππέξ ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ξαβδφγξακκα. 

 

 

Δλψ ζπλνιηθά γηα ην θχιν φισλ ησλ αζζελψλ ηεο κειέηεο ηζρχεη ην παξαθάησ θπθιηθφ 

γξάθεκα : 
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Όζνλ αθνξά ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο, φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά ζηηο κέζεο ηηκέο θαη ε δηαζπνξά είλαη πεξίπνπ ε ίδηα 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ελψ ην p – value > 0,05 ,νπφηε δελ δελ απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ζεσξία 

Ho θαη δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ζε επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο 

5%.   

 

 

 

πλνιηθά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ 

ηζηφγξακκα. 
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Η δηάγλσζε (αηηία) εηζαγσγήο ηνπ αζζελνχο, ν νπνίνο ππνβιήζεθε ζε ηξαρεηνζηνκία 

ζπλνςίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

 

 

Η παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε πεξηγξάθεη ηελ αηηία ηεο ηξαρεηνζηνκίαο κε 

ξαβδνγξάκκαηα, παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεξε αηηία θαη ζηηο δχν νκάδεο είλαη ε νμεία 

αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηχπνπ 1 θαη αθνινπζεί ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηχπνπ 2 θαη νη 

θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο έξρνληαη ηξίηεο ζηε ζεηξά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο. 
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πλνιηθά θαη γηα ην ζχλνιν φισλ ησλ αζζελψλ, ηα πνζνζηά δειψλνληαη ζην παξαθάησ 

θπθιηθφ γξάθεκα  : 

 

 

 

Μέρξη ηψξα δηαπηζηψλεηαη φηη φζνλ αθνξά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν νκάδσλ 

δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

 

 

ΓΗΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ δηεγρεηξεηηθφ ρξφλν απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξνθχπηεη, φηη ν 

ρξφλνο ζηε Β νκάδα ήηαλ κηθξφηεξνο. 

Σν t-test, δίδεη ηεζη ζεκαληηθφηεηαο p <0,001, νπφηε ππάξρεη δηαθνξά ζηνλ εγρεηξεηηθφ ρξφλν 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ, κε ηε δεχηεξε νκάδα λα έρεη κηθξφηεξν εγρεηξεηηθφ ρξφλν. Απηφ 

θαίλεηαη θαη απφ ηε κέζε ηηκή ησλ δχν νκάδσλ 

mean Α = 11,19  >  mean B = 6,51 ιεπηά. 



42 
 

 

ηε παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε παξαηεξνχκε φηη ν δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο κεηψζεθε ζηε 

δεχηεξε πεξίνδν (ζπλδπαζηηθή κέζνδνο), ελψ ζηελ πξψηε πεξίνδν παξαηεξνχληαη αθξαίεο 

ηηκέο, εθηφο ηνπ πξψηνπ ζεθνγξάκκαηνο πνπ αλαπαξηζηά ηελ πξψηε πεξίνδν. Απηέο 

απνδίδνληαη ζηελ αχμεζε ηνπ δηεγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ εμαηηίαο ηεο κεηαηξνπήο ηεο επέκβαζεο 

απφ δηαδεξκηθή ζε αλνηθηή. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηε δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία ζηηο νκάδεο Α θαη Β 
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Όπσο βιέπνπκε απφ ηελ αλάιπζε ην ηεζη ζεκαληηθφηεηαο είλαη < 0,001 νπφηε απνξξίπηεηαη ε 

κεδεληθή ζεσξία Ho  θαη ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε, κεηαμχ ησλ 

παξαπάλσ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ 

Πνζνζηά ηνπ θαηλνκέλνπ : Α = 22% > Β = 0,5%. Απηφ θαίλεηαη εκθαλψο θαη ζηα 

ξαβδνγξάκκαηα. 

 

 

Μηα άιιε επηπινθή πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ν δηεγρεηξεηηθφο πλεπκνζψξαθαο. 

Με ηελ αλάιπζε ρ2  θαηά Pearson πνπ βιέπνπκε παξαπάλσ, πξνθχπηεη ηεζη ζεκαληηθφηεηαο 

< 0,001, ελψ είλαη εκθαλήο ε κεγάιε δηαθνξά ζηα πνζνζηά εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

αληίζηνηρα ζηηο νκάδεο : Α= 4,9% > Β = 0%. 

Σν παξαθάησ ξαβδφγξακκα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. 

 

 

Όζνλ αθνξά ηελ εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζηηο δχν νκάδεο : 
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Σν ηεζη ζεκαληηθφηεηαο είλαη < 0,05 , νπφηε ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηλ Α 

νκάδα λα έρεη πνζνζηφ εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 4,4 % θαη ηε Β αληίζηνηρα 0 %. 

 

Δπίζεο κειεηήζεθε ε κεηαηξνπή ηεο δηαδεξκηθήο ζε αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά ηε δεχηεξε πεξίνδν δελ ρξεηάζηεθε λα γίλεη 

κεηαηξνπή ζηελ θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία.    

 

 

Δπίζεο ππάξρεη ζηαηηζηηθή δηαθνξά, ε νπνία θαίλεηαη απφ ην ηεζη ζεκαληηθφηεηαο. Απηφ  

θαίλεηαη θαη απφ ηα πνζνζηά εκθάληζεο ηνπ θαηλνκέλνπ Α= 11,5 % > Β =0%. 
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Όζνλ αθνξά ηελ αηηία ηεο κεηαηξνπήο θαηαγξάθεθαλ ηα παξαθάησ : 

 

  

 Όζνλ αθνξά ηελ αηηία ηεο κεηαηξνπήο ηεο επέκβαζεο ζε αλνηθηή, πξψηε  αηηία ήηαλ 

ε εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα, δεχηεξε ζε ζπρλφηεηα ήηαλ ε λνζνγφλνο 

παρπζαξθία, ηξίηε ζε ζεηξά ε χπαξμε παιαηάο νπιήο ζηνλ ηξάρειν θαη ηειεπηαία αηηία ε 

δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία. Δπεηδή ζηε δεχηεξε πεξίνδν δελ ππήξρε κεηαηξνπή ηεο επέκβαζεο 

ζε αλνηθηή κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε ην θαηλφκελν θαη κε ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα. 
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Απφ ην ηεζη ζεκαληηθφηεηαο (< 0,05) θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ, δειαδή ζηελ νκάδα Β ειάκβαλαλ πςειφηεξεο ηηκέο νμπγφλνπ 

πξν ηξαρεηνζηνκίαο. πγθεθξηκέλα ν κέζνο φξνο γηα ηελ νκάδα Α ήηαλ 49,09 %, ελψ γηα ηελ 

νκάδα Β 52,07 %. 

πλνιηθά ε ηηκή ηνπ νμπγφλνπ πξνεγρεηξεηηθά απεηθνλίδεηαη γηα φινπο ηνπο αζζελείο 

κε ην παξαθάησ ηζηφγξακκα. 

 

 

Μηα άιιε πνζνηηθή κεηαβιεηή πνπ κειεηήζεθε ήηαλ ε ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε 

(peep), φπνπ ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ ην ηεζη ζεκαληηθφηεηαο είλαη > 0,05. Οπφηε δελ 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ζεσξία Ho, άξα δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζην peep ηεο Α θαη Β νκάδαο. 
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Όζνλ αθνξά ηε κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία, ην ηεζη ζεκαληηθφηεηαο είλαη < 0,05, νπφηε 

απνξξίπηεηαη ε κεδεληθή ζεσξία. Σν πνζνζηφ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο είλαη 

κεγαιχηεξν ζηελ Α νκάδα =6,59% θαη κηθξφηεξν ζηε Β νκάδα= 1,08%.(Σα πνζνζηά ηνπ 

παξαθάησ ξαβδνγξάκκαηνο αλαθέξνληαη ζην ζπλνιηθφ δείγκα). 

 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ηα επεηζφδηα απφθξαμεο θαηά ηελ παξακνλή ζηε ΜΔΘ πνπ 

νδήγεζαλ ζε αιιαγή ηνπ ζσιήλα, είλαη ζαθέο φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ππέξ ηεο Α νκάδαο. (ηεζη ζεκαληηθφηεηαο < 0,001 ). 

Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν ρξεζηκνπνηήζεθαλ απινί ηξαρεηνζσιήλεο, ελψ ζηε δεχηεξε 

πεξίνδν ρξεζεκνπνηήζεθαλ ηξαρεηνζσιήλεο κε εζσηεξηθφ απιφ κεγάινπ εχξνπο, πνιιαπιψλ 

ρξήζεσλ, βηδσηφ (ηχπνπ twist ), ν νπνίνο ελαιαζζφηαλ θάζε δψδεθα ψξεο. 
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Δπίζεο ν ρξφλνο κέρξη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε κεραληθή αλαπλνή είλαη κηα άιιε 

πνζνηηθή κεηαβιεηή πνπ κειεηήζεθε κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. Όπσο θαίλεηαη απφ ην t-test δελ 

ππάξρεη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή δηαθνξά. 

 

πλνιηθά ν ρξφλνο κέρξη ηελ απειεπζέξσζε απφ ηε κεραληθή αλαπλνή αλαπαξηζηάηαη  

ζην παξαθάησ ηζηφγξακκα.  
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Όζνλ αθνξά ηε ινίκσμε πξν ηξαρεηνζηνκίαο ζηηο δχν νκάδεο ε αλάιπζε Pearson 

 ρ 2 δελ δείρλεη ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή δηαθνξά. 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ηε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 10 κέξεο κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία, δελ ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο , ζχκθσλα κε ηελ αλάιπζε ρ2  

 

 

 

 

Άμην παξαηήξεζεο είλαη ην γεγνλφο, φηη νη αζζελείο κε ειεχζεξε αλαπλνή ζην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο είλαη ειεχζεξνη ινίκσμεο, ελψ νη αζζελείο ππφ κεραληθή αλαπλνή ζην 
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κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπο είλαη ππφ ινίκσμε. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηηο δχν 

νκάδεο, φπσο θαίλεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

Σν γξάθεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ είλαη ην παξαθάησ θαη 

αθνινπζεί ην ίδην ζπκπέξαζκα. Γειαδή ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ, 10 κέξεο κεηά 

ηελ ηξαρεηνζηνκία, εθφζνλ είλαη ειεχζεξε αλαπλνή, δελ έρνπλ ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 

(πξάζηλε ξάβδνο ), ελψ νη αζζελείο πνπ παξακέλνπλ ππφ κεραληθφ αεξηζκφ, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηνπο είλαη κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ (κπιε ξάβδνο). 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο κέξεο λνζειείαο δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ. 
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Δπίζεο φζνλ αθνξά ηε ζχγθιεηζε ηεο ηξαρεηνζηνκίαο θαηά ηε λνζειεία ησλ αζζελψλ, δελ 

ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

 

πλνιηθά γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ ηζρχεη ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα : 

 

Δπίζεο ζηε κειέηε έθβαζεο ησλ αζζελψλ θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά. 
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πλνιηθά γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ ηζρχεη ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα. 

 

Αθνινχζσο έγηλε ζχγθξηζε ηνπ SOFA SCORE αλάκεζα ζηηο δχν νκάδεο θαη δελ 

πξνέθπςε ζεκαληηθά ζηαηηζηηθή δηαθνξά.  
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πλνιηθά θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ην ηζηφγξακκα ηνπ πξνγλσζηηθνχ απηνχ δείθηε έρεη σο εμήο : 

 

Σέινο κειεηήζεθε ε έθβαζε εμακήλνπ, κεηά ην εμηηήξην, ησλ νκάδσλ θαη δελ πξνέθπςε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο. 

 

 

πλνιηθά γηα ηνπο αζζελείο θαη ησλ δχν νκάδσλ, ηζρχεη ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα . 
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Όζνλ αθνξά ηελ εκέξα ηεο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ζηηο δχν νκάδεο δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ. Α= 10,92 κέξεο , Β= 10,95 κέξεο . 

 

 

πλνιηθά θαη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο ε κεηαβιεηή αθνινπζεί  θαλνλνληθή θαηαλνκή : 

 

Όζνλ αθνξά ηε ινίκσμε ηνπ ηξαχκαηνο, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ νκάδσλ.  
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πλνιηθά γηα φινπο ηνπο αζζελείο ηζρχεη ην παξαθάησ θπθιηθφ γξάθεκα : 

 

        ΤΥΔΣΗΖ ΠΟΟΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ 

Αθνχ ινηπφλ έγηλαλ νη ζπγθξίζεηο ησλ ίδησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ 

ησλ δχν νκάδσλ Α θαη Β. Αθνινχζεζε δηκεξήο αλάιπζε (Bivariate analysis ) κε ηε βνήζεηα 

ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson, ψζηε λα δηαπηζησζεί, αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ησλ 

δηαθφξσλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ ηνπο, ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο. 

Η πξψηε ζπζρέηηζε έγηλε κεηαμχ δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη δηεγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ. 

Δδψ θαίλεηαη νπφ ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο Pearson  (correlation coefficient 

 r = 0,659), φηη έρνπκε κεγάιε ζπζρέηηζε ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ. Γειαδή φζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο, ηφζν κεγαιψλεη θαη ν δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο. 

Τπάξρεη δειαδή κεγάινπ βαζκνχ ζεηηθή γξακκηθή ζπζρέηηζε. Απηφ θαίλεηαη ζην παξαθάησ 

γξάθεκα . 
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‘Οζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ πξν ηξαρεηνζηνκίαο θαη δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson  (correlation coefficient 

 r = 0,001 ) δείρλεη φηη δελ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Αθνινπζεί ε ζπζρέηηζε δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη ζεηηθήο ηειενθπλεπζηηθήο πίεζεο 

(peep) ζηελ νπνία  ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson  (correlation coefficient r = 0,015) , 

νπφηε δελ έρνπκε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πνζνηηθψλ απηψλ κεηαβιεηψλ. 

Μηα άιιε ζπζρέηηζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο θαη ν ρξφλνο κέρξη ηελ 

απέιεπζέξσζε απφ ηελ κεραληθή αλαπλνή. Απφ ηε δηκεξή αλάιπζε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

Pearson  (correlation coefficient r = -0,059 ), επνκέλσο δελ έρνπκε ζπζρέηηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ. 

Αθνινπζεί ε ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη ηνπ πξνγλσζηηθνχ δείθηε  sofa 

score, φπνπ επίζεο δελ πξνθχπηεη ζπζρέηηζε, αθνχ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Pearson  

(correlation coefficient)  είλαη ρακειφο  r = -0,014 . 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπζρέηηζε ειηθίαο θαη δηεγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ ( δελ ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο) 

Κακία ζπζρέηηζε δε βξέζεθε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ησλ εκεξψλ λνζειείαο ηνπ 

αζζελνχο. 

Δπίζεο ζπγθξίζεθαλ ηαπηφρξνλα ηξείο κεηαβιεηέο, ην νμπγφλν πξν ηξαρεηνζηνκίαο, ε 

ζεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε θαη ν δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο. 
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Μεηαμχ ησλ πξψησλ δχν κεηαβιεηψλ θαη ηνπ εγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ δε βξέζεθε 

ζπζρέηηζε, δηαπηζηψζεθε φκσο ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ θαη ηεο 

ζεηηθήο ηεινεθπλεπζηηθήο πίεζεο  correlation coefficient = 0,907.  

 

 

Όζνλ αθνξά ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ, ηνπ peep θαη ησλ εκεξψλ 

λνζειείαο ππάξρεη κέηξηα ζπζρέηηζε ηεο πξψηεο κεηαβιεηήο κε ηελ ηξίηε θαη ηεο δεχηεξεο 

κεηαβιεηήο κε ηελ ηξίηε ( r= 0,327 θαη 0,349  αληίζηνηρα). Γηα ηε ζρέζε ηεο πξψηεο κε ηε δεχηεξε 

ζρνιηάζηεθε πξνεγνπκέλσο (ηζρπξή ζπζρέηηζε). 

 

 

Όζνλ αθνξά ηηο κέξεο λνζειείαο θαη ην ρξφλν απνδέζκεπζεο απφ ηε κεραληθή αλαπλνή, 

θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρεδφλ ηέιεηα ζπζρέηηζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν κεηαβιεηψλ (Pearson 

correlation= 0,928 ). 
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Αλ ζπζρεηίζνπκε ηηο δχν παξαπάλσ κεηαβιεηέο κε ηνλ πξνγλσζηηθφ δείθηε sofa score 

πξνθχπηεη ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ρξφλνπ απειεπζέξσζεο απφ ηε κεραληθή αλαπλνή 

θαη ηνπ πξνγλσζηηθνχ δείθηε, ελψ ππάξρεη κεγάιε ζπζρέηηζε ησλ εκεξψλ λνζειείαο θαη ηνπ 

πξνγλσζηηθνχ δείθηε.  

 

 

 

                                            ΤΝΟΠΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Όζνλ αθνξά ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ πνπ κειεηήζεθαλ, δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο, γηα ηηο παξαθάησ κεηαβιεηέο: 

 Ηιηθία αζζελψλ 

 Φχιν 

 Γείθηεο κάδαο ζψκαηνο  

 Θεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή πίεζε πξν ηξαρεηνζηνκίαο 

 Υξφλνο κέρξη ηελ απνδέζκεπζε απφ ηε κεραληθή αλαπλνή 

 Λνίκσμε αλαπλεπζηηθνχ πξν ηξαρεηνζηνκίαο 

 Λνίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 10 κέξεο κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία  

 Ηκέξεο λνζειείαο 

 Αθαίξεζε ηξαρεηφζηνκνπ θαη ζχγθιηζε ηξαρεηνζηνκίαο 

  Ο πξνγλσζηηθφο δείθηεο SOFA 

 Η εκέξα δηελέξγεηαο ηεο ηξαρεηνζηνκίαο 

 Η ινίκσμε ηεο ζηνκίαο 

 Η έθβαζε ηεο λνζειείαο  

 Η έθβαζε εμακήλνπ 

Δπνκέλσο πξφθεηηαη γηα δχν νκάδεο κε παξφκνηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, νη νπνίεο 

έρνπλ παξφκνηα πνζνζηά ινηκψμεσλ πξν θαη κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία, παξφκνην πξνγλσζηηθφ 

δείθηε SOFA θαη φπσο είλαη αλακελφκελν παξφκνηα έθβαζε λνζειείαο θαη έθβαζε εμακήλνπ. 
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Έλα ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ κειέηε ησλ αζζελψλ αθνξά ηε ινίκσμε 

ηνπ αζζελνχο κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία ζηελ πεξίπησζε πνπ επξίζθεηαη ππφ κεραληθφ αεξηζκφ 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη ζε ειεχζεξε αλαπλνή. Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη φηη 

δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ νκάδσλ, ελψ νη αζζελείο πνπ 

επξίζθνληαη ζε ειέπζεξε αλαπλνή έρνπλ ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ινηκψμεσλ ζε αληίζεζε κε 

απηνχο πνπ είλαη ππφ κεραληθφ αεξηζκφ.   

Πίλαθαο 1. 

Λνίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 10 κέξεο κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία Οκάδα Α Οκάδα 

Β 

p-value 

Πνζνζηφ αζζελψλ αξλεηηθψλ γηα ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 

ζε ειεχζεξε αλαπλνή  

55,58 % 58,86% 0,349 

Πνζνζηφ αζζελψλ ζεηηθψλ γηα ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ζε 

ειεχζεξε αλαπλνή 

10,36 % 6% 0,346 

Πνζνζηφ αζζελψλ ζεηηθψλ γηα ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ ζε 

κεραληθή αλαπλνή 

26,16 % 30,52% 0,860 

Πνζνζηφ αζζελψλ αξλεηηθψλ γηα ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ 

ζε κεραληθή αλαπλνή 

7,08 % 5,44 % 0,349 

Σν βαζηθφ εξψηεκα ηεο κειέηεο είλαη εάλ ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο είλαη θαιχηεξε απφ 

ηελ θιαζηθή δηαδεξκηθή κέζνδν θαη απαληάηαη απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ παξαθάησ 

κεηαβιεηψλ.  

Πίλαθαο 2 

Μεηαβιεηή Οκάδα Α Οκάδα Β p-value 

Γηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο , κέζνο (ιεπηά ) 11,9 ιεπηά 6,51 ιεπηά <0,001 

Γηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία (πνζνζηφ % ) 22% 0,5% <0,001 

Γηεγρεηξεηηθφο πλεπκνζψξαθαο (πνζνζηφ % ) 4,9% 0 % 0,002 

Δμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

ηξαρεηνζσιήλα 

(πνζνζηφ %) 

4,4 % 0% 0,003 

Μεηαηξνπή ζε θιαζηθή αλνηθηή 

ηξαρεηνζηνκία 

(πνζνζηφ % ) 

11,5% 0% <0,001 

Μεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία (πνζνζηφ %) 6,59 % 1,08 % 0,006 
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Απφθξαμε ηξαρεηφζηνκνπ κε αλάγθε 

αιιαγήο  ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαηά ηε 

λνζειεία (% ) 

21,4 % 0 % <0,001 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εθαξκνγή ηνπ ηξαρεηνζσιήλα κε δηπιφ 

εζσηεξηθφ απιφ απέηξεςε ηελ αλάγθε αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαηά ηε λνζειεία 

ηνπ αζζελνχο. 

Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο ππεξέρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά έλαληη ηεο θιαζηθήο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκία, φζνλ αθνξά ηηο 

παξαπάλσ επηπινθέο (πίλαθαο 2).  

Άξα ζην εξψηεκα εάλ ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο είλαη θαιχηεξε ε απάληεζε πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ζεηηθή, δηφηη απαηηείηαη ιηγφηεξνο δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο, ελψ έρνπκε 

κηθξφηεξν πνζνζηφ δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο, πλεπκνζψξαθα, κηθξφηεξν πνζνζηφ 

εμσηξαρεηαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ κεηεγρεηξεηηθήο 

αηκνξξαγίαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη εμαιείθζεθε ε αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο επέκβαζεο 

απφ δηαδεξκηθή ζε θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. 

Δθηφο ηνπ παξαπάλσ βαζηθνχ εξσηήκαηνο πνπ αθνξά ηελ ζχγθξηζε ησλ δχν κεζφδσλ 

έγηλε δηκεξήο ζηαηηζηηθή αλάιπζε δηαθφξσλ κεηαβιεηψλ πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ 

αζζελψλ θαη κειεηήζεθε ε πηζαλή ζπζρέηηζε ηνπο. 

Πίλαθαο 3 

Μεηαβιεηή 1 Μεηαβιεηή 2 Pearson correlation 

(ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο) 

Γείθηεο κάδαο ζψκαηνο Γηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο 0,659 

Υνξεγνχκελν νμπγφλν πξν 

ηξαρεηνζηνκίαο 

Θεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή 

πίεζε  

0,907 

Υνξεγνχκελν νμπγφλν πξν 

ηξαρεηνζηνκίαο  

Ηκέξεο λνζειείαο 0,327 

Θεηηθή ηεινεθπλεπζηηθή 

πίεζε  

Ηκέξεο λνζειείαο  0,349 

Ηκέξεο λνζειείαο Υξφλνο απνδέζκεπζεο απφ 

ην κεραληθφ αεξηζκφ 

0,928 

Πξνγλσζηηθφο δείθηεο SOFA Υξφλνο απνδέζκεπζεο απφ 

ην κεραληθφ αεξηζκφ 

0,808 

Πξνγλσζηηθφο δείθηεο SOFA Ηκέξεο λνζειείαο 0,619 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ππάξρεη κεγάιε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη ηνπ 

δηεγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ. 
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Όπσο είλαη θπζηθφ ππάξρεη ζρεδφλ ηέιεηα ζπζρέηηζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ 

θαηηεο ζεηηθήο ηεινεθπλεπζηηθήο πίεζεο πξν ηξαρεηνζηνκίαο. 

Δπηπιένλ νη δχν παξαπάλσ κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο εκέξεο 

λνζειείαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ 

θαη νη εκέξεο λνζειείαο έρνπλ ζρεδφλ ηέιεηα ζπζρέηηζε. 

Δπίζεο ν πξνγλσζηηθφο δείθηεο SOFA θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε θαη ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο εκέξεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ ρξφλν απνδέζκεπζεο απφ ην 

κεραληθφ αεξηζκφ αληίζηνηρα. 

Δλ θαηαθιείδη ν παξαπάλσ πξνγλσζηηθφο δείθηεο θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκνο ζηελ 

πξφβιεςε ησλ εκεξψλ λνζειείαο θαη ηνπ ρξφλνπ απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ. 

εκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ν ρξφλνο απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ 

αεξηζκφ επεξξεάδεη αληηζηξφθσο αλάινγα ην πνζνζηφ ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

(πίλαθαο 1), ελψ φζν κεγαιχηεξνο είλαη, αλάινγα απμάλνληαη  θαη νη εκέξεο λνζειείαο ηνπ 

αζζελνχο (πίλαθαο 3). 

                                           

                                  ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

Πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη είλαη κνλνθεληξηθή. 

Δπίζεο είλαη ζπγθξηηηθή κειέηε. Οπφηε κειινληηθά ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ηπραηνπνηεκέλεο πνιπθεληξηθέο πξννπηηθέο κειέηεο γηα λα ηεθκεξησζεί ε αλσηεξφηεηα ηεο 

ζπλδπαζηηθήο ηερληθήο. 

Έλαο άιινο πεξηνξηζκφο είλαη φηη ζπγγξαθέαο είλαη ν ίδηνο ρεηξνπξγφο πνπ εθηέιεζε 

ηηο ηξαρεηνζηνκίεο ηεο κειέηεο έρεη κεγάιε εκπεηξία, πνπ αξρίδεη πνιχ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

κειέηεο, νπφηε ζεσξεηηθά γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε ζπλδπαζηηθή ηερληθή ζα ρξεηαζηεί κηα 

πεξίνδνο εθκάζεζεο ζε απηφλ πνπ ζα ηελ εθηειέζεη.   

 

                                      ΤΕΖΣΖΖ  

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε σο ζηφρν έρεη λα αλαδείμεη κηα θαηλνχξγηα ηερληθή, 

(ζπλδπαζηηθή) ε νπνία ζπλδπάδεη ηελ αλνηθηή θαη ηελ δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη ελζαξξπληηθά θαη δείρλνπλ φηη ε ζπλδπαζηηθή ηερληθή 

ππεξέρεη ζαθψο απφ ηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία. ηε κειέηε καο απνδείρηεθε φηη ε 

ζπλδπαζηηθή ηξαρεηνζηνκία είρε ιηγφηεξεο δηεγρεηξεηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. 

 Η ζπγθεθξηκέλε ηερληθή πνπ εθαξκφζηεθε ζην Ννζνθνκείν καο είλαη πξσηφηππε θαη 

δελ έρεη εθαξκνζηεί σο ηψξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ κειέηε ηεο ππάξρνπζαο  

βηβιηνγξαθίαο.  
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Η ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα επεκβαηηθή πξάμε, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε 

δηαζθάιηζε κφληκνπ αεξαγσγνχ ζε αζζελείο ηεο ΜΔΘ, νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη εμαξηεκέλνη 

απφ ηνλ κεραληθφ αεξηζκφ ή έρνπλ ρακειφ επίπεδν ζπλείδεζεο.  

Γεδνκέλα απφ κηθξέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην έξγν ηεο αλαπλνήο, νη αληηζηάζεηο ησλ 

αεξαγσγψλ, νη θνξπθαίεο εηζπλεπζηηθέο πηέζεηο ( peak inspiratory pressures ) θαη νη ελδνγελείο 

ζεηηθέο ηεινεθπλεπζηηθέο πηέζεηο (auto-peep) κεηψλνληαη κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία ζε κεραληθά 

αεξηδφκελνπο θαη κε αζζελείο (20-23). 

Δπηπιένλ ν ζπγρξνληζκφο κε ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη ν ζθαλδαιηζκφο κπνξεί λα 

βειηησζνχλ κεηά απφ ηξαρεηνζηνκία, παξφιν  πνπ ν αλαπλεφκελνο φγθνο, ε ζπρλφηεηα ησλ 

αλαπλνψλ θαη ν λεθξφο  ρψξνο παξακέλνπλ ζηαζεξά ( 20,24). 

Έλα απφ ηα νθέιε κεηά απφ ηελ ηξαρεηνζηνκία είλαη ε άλεζε ηνπ αζζελνχο, γεγνλφο 

πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηηο κεησκέλεο αλάγθεο ηεο αλαιγεζίαο θαη ησλ θαηαζηνιψλ (71). 

ηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, ε νπνία εθαξκφζηεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, 

ρξεζηκνπνηήζακε κφλν έλα είδνο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ηερληθή 

ηνπ κνλνχ δηαζηνιέα, δηαζηνιέα (ηχπνπ Ciaglia ), ε νπνία γίλεηαη ζην ρψξν ηεο Δληαηηθήο απφ 

ην ππάξρνλ ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ. 

Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία κε ηε ηερληθή ηνπ δηαζηνιέα Ciaglia ζεσξείηαη αλψηεξε 

απφ άιιεο δηαδεξκηθέο ηερληθέο πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηερληθήο Griggs κε ηε ιαβίδα 

ηξαρεηνζηνκίαο (64,65) . 

Η ελδνζθνπηθή θαζνδήγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ζηε ζσζηή 

κεξηθή απφζπξζε ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ηξαρεηνζσιήλα θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ηεο 

ηξαρεηνζηνκίαο (66), ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο έιιεηςεο  εκπεηξίαο ηνπ ηαηξνχ πνπ επηηειεί 

ηελ ηξαρεηνζηνκία (67). 

Αθφκα θαη έηζη ε ελδνζθνπηθή θαζνδήγεζε δελ απνηειεί εγγχεζε γηα ηελ ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα. Η εμέηαζε αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε δηαδεξκηθή 

ηξαρεηνζηνκία ηχπνπ Griggs θαη ελδνζθνπηθή θαζνδήγεζε έδεημε φηη κφλν 6 ζηνπο 19 

αζζελείο είραλ νπή αλάκεζα ζην πξψην θαη δεχηεξν εκηθξίθην, 5 αζζελείο είραλ νπή αλάκεζα 

ζηνλ θξηθνεηδή ρφλδξν θαη ην πξψην εκηθξίθην. Δπίζεο δηαπηζηψζεθαλ θαηάγκαηα εκηθξηθίσλ  

ηα νπνία πξνθαινχζαλ  ζηελψζεηο ηξαρείαο ζε απηή ηε κειέηε (68).  

Απφ κηα δηεζλή κειέηε πνπ έγηλε ζε 59 ρψξεο,  δηαπηζηψζεθε φηη ζηηο ΜΔΘ 

ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία κε κνλφ δηαζηνιέα ζε πνζνζηφ 75% ζην 

δηάζηεκα κεηαμχ 7
εο

 -15
εο

  εκέξαο λνζειείαο. Η αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία γηλφηαλ κφλν απφ 

Χηνξηλνιαξπγγνιφγνπο ζε αζζελείο απμεκέλνπ θηλδχλνπ. Οη θπξηφηεξεο επηπινθέο ήηαλ ε 

αηκνξξαγία θαη νη ινηκψμεηο ζην ζεκείν  ηεο ζηνκίαο (13). 

Η δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηελ ρεηξνπξγηθή 

ηξαρεηνζηνκία θαη κπνξεί λα δηελεξγεζεί ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνχο (36). 
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Η επηηπρία ηεο επέκβαζεο εμαξηάηαη απφ  ηελ εκπεηξία απηνχ πνπ εθηειεί ηελ 

επέκβαζε θαη ηνπ ππφινηπνπ πξνζσπηθνχ (37,38). 

Η επηινγή κεηαμχ αλνηθηήο ή δηαδεξκηθήο εμαξηάηαη απφ ηε δηαζεζηκφηεηα θάζε 

κεζφδνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ηαηξηθνχ θέληξνπ. Φαίλεηαη λα είλαη πην αζθαιήο φηαλ 

δηελεξγείηαη απφ ρεηξνπξγφ ή θαιά εθπαηδεπκέλν εληαηηθνιφγν (39). 

Όζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο κε ηελ αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, ε 

δηαδεξκηθή αλαθέξεηαη φηη δηελεξγείηαη ηαρχηεξα ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή κέζνδν  ( 40). 

Δίλαη ιηγφηεξν αθξηβή (40) θαη ζπλήζσο εθηειείηαη λσξίηεξα, επεηδή δε ρξεηάδεηαη 

πξνγξακκαηηζκφο ρεηξνπξγείνπ (41,42). 

Σν δείγκα ησλ αζζελψλ πνπ κειεηήζεθε ζηελ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίνδν θαίλεηαη λα έρεη 

πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη : 

1. Ζ ηλικία 

Ο  κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζζελψλ γηα ηελ Α νκάδα ήηαλ ηα 63,48  + -  1,25 έηε, ελψ γηα ηελ 

νκάδα Β ήηαλ ηα 61,47 + - 1,26 έηε. 

2.Σο θύλο.  

ηε πξψηε πεξίνδν ην πνζνζηφ αλδξψλ / γπλαηθψλ επί ηνηο εθαηφ ήηαλ 59,3 / 40,7 % , ελψ γηα 

ηε δεχηεξε πεξίνδν ήηαλ 57,8 / 42,2 %. Οπφηε ην αλδξηθφ θχιν ππεξηεξεί ζε ζρέζε κε ην 

γπλαηθείν θχιν θαη ζηηο δχν νκάδεο. 

3. Ο δείκηηρ μάζαρ ζώμαηορ . 

 Όζνλ αθνξά ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο γηα ηηο δχν πεξηφδνπο, δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά 

ζηηο κέζεο ηηκέο δειαδή 30,3 γηα ηελ πξψηε πεξίνδν θαη 29,7 γηα ηε δεχηεξε. Σν γεγνλφο απηφ 

έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο ζπζρεηίζεηο πνπ έγηλαλ θαη αθνξνχλ  φιν ην δείγκα ησλ 

αζζελψλ. 

4. Όζνλ αθνξά ηελ διάγνωζη ηος αζθενούρ  θαη νπζηαζηηθά ηελ αηηία ηεο ηξαρεηνζηνκίαο, 

παξαηεξνχκε φηη ε ζπρλφηεξε αηηία θαη ζηηο δχν νκάδεο είλαη ε νμεία αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα ηχπνπ 1ζε πνζνζηφ 37,8 % θαη αθνινπζεί ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα ηχπνπ 2 ζε 

πνζνζηφ 34,6 % θαη νη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο έξρνληαη ηξίηεο ζηε ζεηξά θαη γηα ηηο δχν 

νκάδεο κε πνζνζηφ 17,1%. Αθνινπζνχλ ηα εγθεθαιηθά επεηζφδηα κε πνζνζηφ 3,5 %, ν 

ηξαπκαηηζκφο ηνπ ζψξαθα κε πνζνζηφ 3%, ε κπνπάζεηα ηνπ βαξέσο πάζρνληνο 2,7% θαη ηα 

λεπξνκπτθά λνζήκαηα 1%. 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ βξέζεθαλ εηδηθά πνζνζηά ησλ παξαπάλσ 

δηαγλψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ δηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο.  

Δπίζεο έλα άιιν θνηλφ ζεκείν κεηαμχ ησλ νκάδσλ είλαη ν κέζνο  ρξφλνο  δηελέξγεηαο 

ηεο ηξαρεηνζηνκίαο, ν νπνίνο είλαη πεξίπνπ 10, 9 κέξεο. 

Ζ ημέπα διενέπγειαρ ηπασειοζηομίαρ 

Η εξψηεζε πφηε πξέπεη λα δηελεξγείηαη ε ηξαρεηνζηνκία είλαη ζέκα ζπδήηεζεο ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία. Τπάξρνπλ ιίγεο ηπραηνπνηεκέλεο πξννπηηθέο κειέηεο πνπ ζπγθξίλνπλ 
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ηελ έθβαζε ησλ αζζελψλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε πξψηκε ηξαρεηνζηνκία, ε νπνία νξίδεηαη απφ 

ηελ ηξίηε έσο ηε δέθαηε κέξα λνζειείαο θαη ηελ φςηκε ηξαρεηνζηνκία, ε νπνία νξίδεηαη απφ 

ηελ έβδνκε έσο ηελ εηθνζηή φγδνε κέξα λνζειείαο. Κάπνηεο κειέηεο δελ δείρλνπλ δηαθνξά 

ζηελ έθβαζε (7-10 ), ελψ άιιεο δείρλνπλ φηη  ε πξψηκε ηξαρεηνζηνκία, ιηγφηεξν απφ 48 ψξεο  

ζπλνδεχεηαη απφ ιηγφηεξν ρξφλν λνζειείαο ζηε ΜΔΘ, ιηγφηεξν ρξφλν κεραληθνχ αεξηζκνχ, 

ιηγφηεξεο ινηκψμεηο ζρεηηδφκελεο κε ηνλ αλαπλεπζηήξα θαη κεησκέλε ζλεηφηεηα ζε ζρέζε κε 

ηελ φςηκε ηξαρεηνζηνκία (14-16 κέξεο) ( 11 ). 

Παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη δηεζλήο  νκνθσλία φζνλ αθνξά ην ρξφλν δηελέξγεηαο 

ηεο ηξαρεηνζηνκίαο θαίλεηαη φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν αλακελφκελνο ρξφλνο ηεο 

κεραληθήο ππνζηήξημεο ηνπ αζζελνχο, επνκέλσο ζηνπο αζζελείο, φπνπ πξνβιέπεηαη καθξά 

παξακνλή ζην κεραληθφ αεξηζκφ ζπζηήλεηαη πξψηκε ηξαρεηνζηνκία.  

Όζνλ αθνξά ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο ηξαρεηνζηνκίαο νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο δελ 

θαηαδεηθλχνπλ φθεινο ζηελ πξψηκε ηξαρεηνζηνκία ζε ζρέζε κε ηελ θαζπζηεξεκέλε (7-10) 

ελψ ππάξρεη κηα κειέηε πνπ δείρλεη ρακειφηεξε ζλεηφηεηα εθφζνλ ε ηξαρεηνζηνκία γίλεηαη 

πξψηκα (εληφο 48 σξψλ) κεηψλνληαο ην ρξφλν λνζειείαο ζηε ΜΔΘ, κεηψλνληαο ην ρξφλν 

κεραληθνχ αεξηζκνχ, ηε λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία θαη ηε ζλεηφηεηα (11) . 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν νξηζκφο ηεο πξψηκεο θαη ηεο φςηκεο ηξαρεηνζηνκίαο δηαθέξεη απφ 

ην έλα ηαηξηθφ θέληξν ζην άιιν, αιιά ππάξρεη ε γεληθή ζχζηαζε λα εθηειείηαη ε 

ηξαρεηνζηνκία φζν ην δπλαηφλ ζπληνκφηεξα ζηνπο αζζελείο ησλ νπνίσλ ε λφζνο αλακέλεηαη 

λα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (4).   

ην δείγκα πνπ κειεηήζεθε ν κέζνο ρξφλνο δηελέξγεηαο ηεο ηξαρεηνζηνκίαο ήηαλ 10,9 

κέξεο. Η απφθαζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ηξαρεηνζηνκίαο ζηε ΜΔΘ, ιακβαλφηαλ αθνχ 

πξσηίζησο ζε φινπο ηνπο αζζελείο γηλφηαλ πξνζπάζεηα απνγαιαθηηζκνχ ηνπο απφ ηνλ 

αλαπλεπζηήξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο λα ππνβιεζεί έλαο αζζελήο ζε 

ηξαρεηνζηνκία, ελψ δχλαηαη λα απνζσιελσζεί. Έηζη δίλεηαη κηα επθαηξία ζηνλ αζζελή λα 

απνδεζκεπζεί απφ ηνλ κεραληθφ αεξηζκφ θαη λα απνθχγεη  ηελ ηξαρεηνζηνκία, δεδνκέλνπ φηη ε 

ζπρλφηεξε πξνεγρεηξεηηθή δηάγλσζε ήηαλ ε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα, ε νπνία ζπρλά 

ζπλππάξρεη κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ, ε νπνία είλαη αλαζηξέςηκε. 

ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε ηξαρεηνζηνκία έγηλε εθιεθηηθά ζε φινπο ηνπο 

αζζελείο πνπ είραλ ηηο παξαπάλσ ελδείμεηο. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη αζζελείο πνπ 

ππνβιήζεθαλ ζε επείγνπζα ηξαρεηνζηνκία ιφγσ απφθξαμεο αεξαγσγνχ.  

Οη θχξηεο ελδείμεηο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ηξαρεηνζηνκίαο ζηε ΜΔΘ απφ ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία είλαη ε ζπλέρηζε ηεο κεραληθήο ππνζηήξημεο ηεο αλαπλνήο ζε αζζελείο, φπνπ 

απέηπρε ν απνγαιαθηηζκφο απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα, ε πξνζηαζία ηνπ αεξαγσγνχ απφ 

εηζξνθήζεηο θπξίσο γηα αζζελείο κε ρακειφ επίπεδν ζπλείδεζεο, ε αλεπάξθεηα βήρα θαη ε 

δηεπθφιπλζε ησλ βξνγρναλαξξνθήζεσλ.(3) 
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Όζνλ αθνξά ηα δηεγρεηξεηηθά επξήκαηα ν δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο δηαπηζηψζεθε φηη 

ήηαλ κηθξφηεξνο ζηε δεχηεξε νκάδα, κέζνο ρξφλνο 11,9 ιεπηά γηα ηελ πξψηε νκάδα έλαληη 

6,51 ιεπηά γηα ηε δεχηεξε νκάδα.  

Ο κέζνο ρξφλνο γηα ηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, ε νπνία είλαη βξνγρνζθνπηθά 

θαζνδεγνχκελε ήηαλ ζε κηα κειέηε 33 ιεπηά. (97) 

ε κηα πξννπηηθή ηπραηνπνηεκέλε κειέηε πνπ ζπλέθξηλε ηε δηαδεξκηθή κε ηελ αλνηθηή 

ηξαρεηνζηνκία, δηαπηζηψζεθε ρακειφηεξν θφζηνο ζηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, ελψ ν κέζνο 

ρξφλνο ηεο δηαδεξκηθήο ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλνηθηή ήηαλ 20 θαη 42 ιεπηά αληίζηνηρα (100). 

Η δηαθνξά απηή ζην δηεγρεηξεηηθφ ρξφλν πνπ αθνξά ηελ παξνχζα κειέηε  γηα ηελ 

πξψηε νκάδα απνδίδεηαη ζην γεγνλφο, φηη ππήξμε ε αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο δηαδεξκηθήο 

κεζφδνπ, γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζε αλνηθηή κέζνδν νπφηε απαηηήζεθε 

κεγαιχηεξνο δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο ζε αληίζεζε κε ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν, φπνπ δελ 

απαηηήζεθε κεηαηξνπή ζηελ θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. 

Γιεγσειπηηική αιμοππαγία 

Η αηκνξξαγία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο είλαη απφ ηηο πην 

θνηλέο δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο, κε πνζνζηφ ~ 31%, παξφια απηά ε κείδσλ αηκνξξαγία 

ζεσξείηαη ζπάληα. πλήζσο ε αηκνξξαγία πξνέξρεηαη απφ θιάδνπο ηνπ πξφζζηνπ ζθαγηηηδηθνχ 

θιεβηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο θαη απφ ζπξενεηδηθά αγγεία, απφ ηνλ ίδην ην ζπξενεηδή. πάληα 

ζπκβαίλεη ιφγσ βιάβεο ησλ θαξνηίδσλ ή ηεο έζσ ζθαγίηηδαο. ( 99 )  

ην δείγκα πνπ κειεηήζεθε ε αηκνξξαγία πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηνλ ζπξενεηδή θαη 

ηα ζπξενεηδηθά αγγεία θαη ιηγφηεξν απφ θιάδνπο ηεο πξφζζηαο ζθαγίηηδνο. ηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ δελ θαηέζηε δπλαηή ε επίζρεζε ηεο αηκνξξαγίαο κε άκεζε πίεζε ηεο πεξηνρήο γηλφηαλ 

κεηαηξνπή ηεο επέκβαζεο ζε αλνηθηή γηα ηελ αλεχξεζε θαη ηνλ θαπηεξηαζκφ ή απνιίλσζε 

ησλ αηκνξξαγνχλησλ αγγείσλ, δεδνκέλνπ φηη ζπρλά νη αζζελείο ηεο Δληαηηθήο Θεξαπείαο 

έρνπλ δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο θαη ζπλλνζεξφηεηεο πνπ δελ επηηξέπνπλ ηε ζπληεξεηηθή 

αληηκεηψπηζε.  

   Όζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ηεο  δηεγρεηξεηηθήο  αηκνξξαγίαο, απηφ ήηαλ  22%  ζηελ Α νκάδα, 

έλαληη 0,5 % ζηελ Β νκάδα.  

Η επηπινθή απηή απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα 

ηπθιή κέζνδνο, νπφηε θαηά ηελ παξαθέληεζε θαη ηε δηαζηνιή ησλ αλαηνκηθψλ ζηνηρείσλ 

κπνξεί λα πξνθχςεη ηξαπκαηηζκφο ησλ αγγείσλ ηεο πεξηνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνθιεζεί 

αηκνξξαγία, ε νπνία αλ δε ζηακαηήζεη κε ηελ άκεζε πίεζε ζηελ πεξηνρή, ίζσο ρξεηαζηεί λα 

γίλεη δηεξεχλεζε ηεο ηνκήο θαη κεηαηξνπή ζε αλνηθηή κέζνδν, ψζηε λα γίλεη αηκφζηαζε. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά κε ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν, γίλεηαη δηαρσξηζκφο κε φζν ην δπλαηφλ 

αλαίκαθην ηξφπν ησλ αλαηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη παξαθεληείηαη κφλν ε πξνηξαρεηαθή 

πεξηηνλία κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζρεδφλ κεδεληθφ πνζνζηφ δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο, 

άξα δελ ρξεηάδεηαη λα κεηαηξέςνπκε ηελ επέκβαζε ζε αλνηθηή.  
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Γιεγσειπηηικόρ πνεςμοθώπακαρ 

Όζνλ αθνξά ηελ επίπησζε  ηνπ δηεγρεηξεηηθνχ πλεπκνζψξαθα θαη ηνπ ππνδφξηνπ 

εκθπζήκαηνο, πεξηγξάθεηαη ζε πνζνζηά 0,8 % θαη 1,4 % αληίζηνηρα ζηε δηαδεξκηθή 

ηξαρεηνζηνκία (78). Απφ πησκαηηθά κνληέια αλαθαιχθζεθε φηη ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζσιήλα θαη ε δηάηξεζε ηνπ νπηζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο είλαη νη πηζαλνί κεραληζκνί γηα 

απηέο ηηο επηπινθέο (78 ). 

ηελ παξνχζα κειέηε ην πνζνζηφ δηεγρεηξεηηθνχ πλεπκνζψξαθα γηα ηελ Α νκάδα 

ήηαλ 4,9 % , ελψ ζηε Β νκάδα δελ είρακε δηεγρεηξεηηθά πλεπκνζψξαθα.  

Απηή ε επηπινθή απνδφζεθε θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία είλαη κηα 

ηπθιή κέζνδνο, νπφηε δχλαηαη λα πξνθχςεη εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη 

θάθσζε ηνπ νπηζζίνπ ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο, εηδηθά ζε παρχζαξθνπο αζζελείο κε κε 

εκθαλή αλαηνκηθά ζηνηρεία. 

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη  δελ ππήξμε αηθλίδηνο  ζάλαηνο 

αζζελνχο εμαηηίαο απηήο ηεο επηπινθήο ιφγσ ηεο άκεζεο αλαγλψξηζεο ηνπ πλεπκνζψξαθα θαη 

ηεο ηνπνζέηεζεο ζσξαθνζσιήλα επεηγφλησο απφ ην ζπγγξαθέα θαη ρεηξνπξγφ ηεο ΜΔΘ. 

ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν, ιφγσ ηεο άκεζεο ςειάθεζεο ηεο ηξαρείαο πξν ηεο 

παξαθέληεζεο θαη ηεο εηζαγσγήο ηνπ δηαζηνιέα ζεσξεηηθά κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα 

εμσηξαρεηαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη θαηά ζπλέπεηα ε πηζαλφηεηα 

πλεπκνζψξαθα. 

Δξωηπασειακή ηοποθέηηζη ηος ζωλήνα. 

Όζνλ αθνξά ηελ εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα ζε κηα κειέηε απφ 

1130 θιαζηθέο αλνηθηέο ηξαρεηνζηνκίεο ην πνζνζηφ ηεο εμσηξαρεηαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

ηξαρεηνζσιήλα ήηαλ 1,5 %.(101) 

Η εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή θαηάζηαζε θαη 

ζπκβαίλεη ζπρλφηεξα ζε λνζνγφλα παρχζαξθνπο αζζελείο, φπνπ ε απφζηαζε απφ ην δέξκα 

κέρξη ηελ ηξαρεία ππεξβαίλεη ηα 4 εθαηνζηά, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρεη κεγάιε εκπεηξία ηνπ 

ρεηξνπξγνχ (102). 

ε κηα άιιε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ε εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ 

ηξαρεηνζσιήλα ήηαλ ζπρλφηεξε ζηε δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία απφ ηελ αλνηθηή κέζνδν ζε 

πνζνζηφ 4% (103). 

ηελ παξνχζα κειέηε παξαηεξήζεθε εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα 

κφλν ζηελ Α νκάδα ζε πνζνζηφ 4,4 %. Απηή ε επηπινθή απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη ζηε 

δηαδεξκηθή κέζνδνο, πνπ εθαξκφδεηαη ζε παρχζαξθνπο αζζελείο, ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο  

κεηαμχ δέξκαηνο θαη ηξαρείαο θαη θαηά ζπλέπεηα ιφγσ δπζθνιίαο ςειάθεζεο ησλ νδεγψλ 

ζεκείσλ απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εμσηξαρεηαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα. 

Άμην αλαθνξάο είλαη έλα πεξηζηαηηθφ ζηελ Α νκάδα, φπνπ  έγηλε  εμσηξαρεηαθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα παξαηξαρεηαθά αξηζηεξά. Αθνινχζσο δηαπηζηψζεθε θιηληθά 
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πλεπκνζψξαθαο αξηζηεξά θαη αληηκεησπίζηεθε άκεζα, ελψ θιήζεθε Χηνξηλνιαξπγγνιφγνο, ν 

νπνίνο δελ ρξεζηκνπνίεζε ηελ ήδε ππάξρνπζα ζηνκία ηνπ πξνζζίνπ ηνηρψκαην ηεο ηξαρείαο,  

αιιά παξαθέληεζε ηελ ηξαρεία έλα εκηθξίθην πην πάλσ κε απνηέιεζκα λα ελσζνχλ νη δχν 

ζηνκίεο, κεηεγρεηξεηηθά λα εκθαληζηεί κεγάιν ππνδφξην εκθχζεκα θαη ξήμε ηνπ πξνζζίνπ 

ηνηρψκαηνο ηεο ηξαρείαο, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί Χ.Ρ.Λ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο ηξαρείαο θαη ηνπνζέηεζε κεγαιχηεξνπ κήθνπο ηξαρεηνζσιήλα, ψζηε λα 

παξαθακθζεί ε βιάβε .    

Αληίζεηα κε ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν δηαρσξίδνληαη ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία κεηαμχ 

δέξκαηνο θαη ηξαρείαο, νπφηε εθκεδελίδεηαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ παξαθέληεζεο 

θαη ηεο ηξαρείαο κε απνηέιεζκα λα απνθεπρζεί ε εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα. 

Μεηαηποπή ηηρ διαδεπμικήρ ζε ανοικηή μέθοδο. 

Όιεο απηέο νη παξαπάλσ επηπινθέο είραλ σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ηεο 

δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο ζε αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία, ψζηε λα γίλεη ιεπηνκεξήο 

απνθαηάζηαζε απηψλ ζην ρεηξνπξγείν. Η κεηαηξνπή ηεο δηαδεξκηθήο ζε αλνηθηή θπκαίλεηαη 

απφ 0,83% κέρξη 4% γηα ηνπο λνζνγφλα παρχζαξθνπο αζζελείο (103). 

Σν πνζνζηφ ηεο κεηαηξνπήο γηα ηελ Α νκάδα ήηαλ 11,5%, ελψ γηα ηε Β νκάδα ήηαλ 

κεδεληθφ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ είρακε δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο φπσο δηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία, 

πλεπκνζψξαθα θαη εμσηξαρεηαθή ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα θξίλακε απαξαίηεηε ηε κεηαηξνπή 

ηεο επέκβαζεο ζε αλνηθηή, ψζηε λα ειέγμνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε κε αζθάιεηα ηηο 

επηπινθέο απηέο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο  φηη θαηά ηε ζπλδπαζηηθή κέζνδν εμαιείθζεθε  ε 

αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο επέκβαζεο  ζηελ αλνηθηή κέζνδν . 

Η πηζαλή εμήγεζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απνδίδεηαη ζην φηη θαηά ηε ζπλδπαζηηθή 

κέζνδν παξαζθεπάδνληαη κεξηθψο ηα αλαηνκηθά ζηνηρεία κέρξη ηελ ηξαρεία, κε απνηέιεζκα 

λα απνθεχγνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη δηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. 

Μεηεγσειπηηική αιμοππαγία. 

Όζνλ αθνξά ηελ κεηεγρεηξεηηθή αηκνξξαγία κηα κεηααλάιπζε αλαθέξεη πνζνζηφ 

ειάζζνλνο αηκνξξαγίαο 1,93% - 2,53 % ζε αζζελείο κεηά απφ ηξαρεηνζηνκία. Η αληηκεηψπηζε 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο αηκνξξαγίαο γίλεηαη ζπλήζσο κε ηνπηθή πίεζε, ηνπηθά γάδεο εκπνηηζκέλεο  

κε αδξελαιίλε ή ηξαλεμακηθφ νμχ θαη απνιηλψζεηο κε ξάκκαηα.( 104)  

Μηα άιιε κεηεγρεηξεηηθή επηπινθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αηκνξξαγία είλαη ε ηξψζε 

ηεο αλψλπκεο αξηεξίαο ,πνπ πεξηγξάθεθε ήδε ζην γεληθφ κέξνο, (83-89 ) ε νπνία ζην 50 % 

εκθαλίδεηαη ηηο πξψηεο 48 ψξεο θαη έρεη κεγάιε ζλεηφηεηα ~ 75 % (5) 

ηε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πνζνζηφ ηεο κεηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο θαη 

γηα ηηο δχν νκάδεο ήηαλ 6,59 % γηα ηελ νκάδα Α θαη 1,08 % γηα ηελ νκάδα Β . 
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 Η δηαθνξά απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη ζηε δεχηεξε πεξίνδν γηλφηαλ κεξηθή 

παξαζθεπή ησλ αλαηνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε παξαθέληεζε θαη δηαζηνιή γηλφηαλ απεπζείαο 

ζην πξφζζην ηνίρσκα ηεο ηξαρείαο κε απνηέιεζκα λα απνθεχγνληαη ηξαπκαηηζκνί ησλ 

αγγείσλ. Οη ππφινηπεο αηκνξξαγίεο νθείινληαλ ζηηο δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο ησλ αζζελψλ, 

ελψ ε αληηκεηψπηζε ηεο επηπινθήο έγηλε θπξίσο κε ηελ ηνπηθή άζθεζε πίεζεο, ηελ ρξήζε 

απνιηλψζεσλ κε ξάκκαηα θαη ηε δηφξζσζε ηεο πεθηηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο. Δπηπρψο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο κειέηεο δελ δηαπηζηψζεθε αηκνξξαγία απφ ηελ αλψλπκν αξηεξία .  

Απόθπαξη ηπασειόζηομος. 

Η απφθξαμε ηνπ ζσιήλα ηξαρεηνζηνκίαο  απφ εθθξίζεηο θαη πήγκαηα ζπρλά πξνθαιεί 

απφθξαμε ηνπ ζσιήλα ζε πνζνζηφ πνπ θηάλεη ην 57%  ησλ αζζελψλ (76) . 

ηελ νκάδα Α πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θνηλφο ζσιήλαο ηξαρεηνζηνκίαο  δηαπηζηψζεθε 

πνζνζηφ απφθξαμεο 21,4 %, ην νπνίν νδήγεζε ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ ηξαρεηνζσιήλα. 

  ηελ νκάδα Β ρξεζηκνπνηήζεθε ηξαρεηνζσιήλαο δηπινχ εζσηεξηθνχ απινχ 

πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνπ ελαιιαζζφηαλ θάζε 3 ψξεο κε απνηέιεζκα λα εμαιεηθζεί ε αλάγθε 

γηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ ζσιήλα ηξαρεηνζηνκίαο. 

Σοπική λοίμωξη ηηρ ζηομίαρ. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην γεληθφ κέξνο ζε δχν κεηά-αλαιχζεηο απφ ηπραηνπνηεκέλεο 

ειεγρφκελεο κειέηεο, φπνπ ην πνζνζηφ ινίκσμεο ήηαλ 6,6%, ελψ ε δηαδεξκηθή κέζνδνο 

κείσζε ηα πνζνζηά ηεο ινίκσμεο ηνπ ηξαχκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αλνηθηή κέζνδν, (45,53 ). 

Μηα άιιε κεηά-αλάιπζε  29 ηπραηνπνηεκέλεο θαη κε ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο  

αλέθεξε παξφκνηα πνζνζηά ινηκψμεσλ θαη γηα ηηο δχν ηερληθέο (52). 

ηελ παξνχζα κειέηε ην πνζνζηφ ηνπηθήο ινίκσμεο γηα ηελ Α νκάδα ήηαλ 1,4 % 

έλαληη 1,1 % γηα ηε Β νκάδα. Καηά ζπλέπεηα δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ. 

Άμην ιφγνπ είλαη ην γεγνλφο φηη γηλφηαλ θαζεκεξηλά ζπρλέο αιιαγέο  θαη θξνληίδα ηεο 

ζηνκίαο απφ ην λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ, ελψ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζζελψλ 

ειάκβαλαλ αληηβίσζε. 

Οη αζζελείο κε ηνπηθή θιεγκνλή βειηηψζεθαλ ζπληεξεηηθά, κε ηελ θαζεκεξηλή 

θξνληίδα ηνπ ηξαχκαηνο, ρσξίο λα ρξεηαζηεί άιινπ είδνπο παξέκβαζε.    

Λοίμωξη αναπνεςζηικού (ενδονοζοκομειακή πνεςμονία) 10 μέπερ μεηά ηην  

ηπασειοζηομία. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην γεληθφ κέξνο ππάξρεη κειέηε πνπ έγηλε ζε 354 αζζελείο κε 

κεραληθφ αεξηζκφ γηα πάλσ απφ 7 κέξεο, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε ηξαρεηνζηνκία 

ζπλνδεχεηαη απφ ρακειφηεξν θίλδπλν λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο (32). 

Με ηελ ππφζεζε φηη ε ηξαρεηνζηνκία ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλν πνζνζηφ 

λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο κηα πξννπηηθή κειέηε θννξηψλ ζε 800 κεραληθά αεξηδφκελνπο 

αζζελείο βξήθε φηη ε ηξαρεηνζηνκία ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε θαηά 6 θνξέο ηνπ θηλδχλνπ γηα 
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λνζνθνκεηαθή πλεπκνλία. Ο κεραληθφο αεξηζκφο απφ κφλνο ηνπ νδεγεί ζε αχμεζε 6-21 θνξέο 

ηνπ θηλδχλνπ γηα εκθάληζε λνζνθνκεηαθήο πλεπκνλίαο (31). Δπίζεο κηα άιιε κειέηε απφ 322 

αζζελείο ζχγθξηλε ηηο ινηκψμεηο αλαπλεπζηηθνχ πξν θαη κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία θαη δε βξήθε 

δηαθνξέο ζην πνζνζηφ ησλ ινηκψμεσλ (108). 

Έλα εχινγν εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ παξνχζα κειέηε είλαη φηη ζην ζχλνιν ησλ 

αζζελψλ ( νκάδεο Α θαη Β), ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ κε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ είλαη ζαθψο 

κηθξφηεξν φηαλ είλαη εθηφο κεραληθήο αλαπλνήο. 

Έηζη ινηπφλ ην 55,5 % ηνπ ζπλφινπ ηεο Α νκάδαο θαη ην 58,8 % ηνπ ζπλφινπ ηεο Β 

νκάδαο, δειαδή αληίζηνηρα ην 84 θαη 90% απηψλ πνπ ήηαλ εθηφο κεραληθνχ αεξηζκνχ είραλ 

αξλεηηθέο θαιιηέξγεηεο 10 κέξεο κεηά ηελ δηελέξγεηα ηεο ηξαρεηνζηνκίαο . 

Αληηζέησο ην 78 θαη ην 84 % ησλ αζζελψλ πνπ παξακέλνπλ ζε κεραληθή αλαπλνή, 10 

κέξεο κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία, εμαθνινπζνχλ λα είλαη ζε ινίκσμε αλαπλεπζηηθνχ. 

Άμην ιφγνπ είλαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ ηεο ινίκσμεο πξν ηξαρεηνζηνκίαο θαη γηα 

ηηο δχν νκάδεο είλαη παξφκνην 76% (Α νκάδα ) θαη 70% (Β νκάδα ), νπφηε δελ ππήξραλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αθεηεξία ηεο λνζειείαο ησλ αζζελψλ. Ο κέζνο ρξφλνο 

απειεπζέξσζεο απφ ηελ κεραληθή αλαπλνή ζηνπο αζζελείο θαη ησλ δχν νκάδσλ ήηαλ πεξίπνπ 

6 κέξεο . 

Δπνκέλσο γηα ην ζχλνιν ησλ αζζελψλ φζν πην ζχληνκα απνδεζκεχεηαη ν αζζελήο απφ 

ην κεραληθφ αεξηζκφ, ηφζν κηθξφηεξν πνζνζηφ ινίκσμεο αλαπλεπζηηθνχ εκθαλίδεη ζηε 

ζπλέρεηα. 

Θεσξεηηθά κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ ελδνηξαρεηαθνχ ζσιήλα απφ ην ζηφκα θαη ηε 

δηελέξγεηα ηξαρεηνζηνκίαο, νη θσλεηηθέο ρνξδέο παξακέλνπλ θιεηζηέο, κε απνηέιεζκα λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη εηζξξνθήζεηο. Δπίζεο ε πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο επηηειείηαη επθνιφηεξα 

κεηά ηελ ηξαρεηνζηνκία . Δπίζεο εάλ ν  αζζελήο έρεη θαιφ επίπεδν ζπλείδεζεο, αθαηξείηαη ν 

ξηλνγαζηξηθφο ζσιήλαο θαη ζηηίδεηαη απφ ηνπ ζηφκαηνο, νπφηε κεηψλεηαη εθ λένπ ε 

πηζαλφηεηα εηζξξφθεζεο.   

Ο ζηφρνο ζηελ παξνχζα κειέηε ήηαλ λα απνδεζκεπηεί φζν ην δπλαηφλ λσξίηεξα ν 

αζζελήο απφ ηε κεραληθή αλαπλνή, ψζηε λα απαιιαγεί απφ ηηο επηπινθέο πνπ επηθέξεη. Οπφηε 

θαζεκεξηλά γηλφηαλ πξνζπάζεηα απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ κέρξη ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα.   

Αθνχ έγηλε ε ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ έγηλε ζπζρέηηζε ησλ παξαθάησ κεηαβιεηψλ 

ρσξηζηά γηα θάζε νκάδα θαη δηαπηζηψζεθε φηη δελ ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 

πλνιηθά άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο φηη κέζνο ρξφλνο λνζειείαο ζηε ΜΔΘ ήηαλ 

θαη γηα ηηο δχν νκάδεο ~ 19 εκέξεο ( Α=19,55, Β=19,77) 

Σν θιείζηκν ηνπ ζσιήλα ηξαρεηνζηνκίαο ήηαλ εμίζνπ θαη γηα ηηο δχν νκάδεο (Α=48,1 

%, Β=51,9 %). 
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Παξφκνην πνζνζηφ (57%) αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία.(75) 

Η επηβίσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λνζειείαο θπκάλζεθε απφ 48,5 % (νκάδα Α) κέρξη 

51,5 %(νκάδα Β) 

ην δείγκα καο ε ζλεηφηεηα είλαη κεγάιε, ζπγθξηηηθά κε ηε βηβιηνγξαθία (19% ) θαη 

απνδίδεηαη ζηα ζπλνδά πξνβιήκαηα θαη ηηο πνιπνξγαληθέο αλεπάξθεηεο ησλ αζζελψλ ηεο 

ΜΔΘ ( ε κειέηε αθνξά αζζελείο κε αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα κφλν). (75)  

ε άιιε αλαδξνκηθή κειέηε αζζελψλ >65 θηάλεη ην 34%.(107) 

Η επηβίσζε κεηά ην εμάκελν θπκάλζεθε απφ 46,6 % (Α) κέρξη 53,4% (Β). 

Απφ κηα αλαδξνκηθή κειέηε 429 αζζεελψλ, ε επηβίσζε πξνθχπηεη 30%, 6 κήλεο κεηά 

ηελ ηξαρεηνζηνκία, ελψ νη αζζελείο πνπ απειεπζεξψζεθαλ απφ κεραληθφ αεξηζκφ είραλ ηε 

ρακειφηεξε ζλεηφηεηα 8% ζην έηνο ζε αληίζεζε κε ηε ζλεηφηεηα απηψλ πνπ ήηαλ 

εμαξηεκέλνη απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ πνπ έθηαζε ην 57%.(75) 

 Δπίζεο  έγηλε αλάιπζε ηεο ζπζρέηηζεο ζην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο 

Γείκηηρ μάζαρ ζώμαηορ και διεγσειπηηικόρ σπόνορ  

Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κεγάιε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη ηνπ 

δηεγρεηξεηηθνχ ρξφλνπ ζην ζπλνιηθφ  δείγκα πνπ κειεηήζεθε σο αλεμάξηεηνπ παξάγνληα ζην 

ζπλνιηθφ δείγκα, αιιά θαη έκκεζα κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο δηαδεξκηθήο ζε αλνηθηή ζε 

πνζνζηφ 3,3% ζηελ Α νκάδα. 

Απφ κηα κειέηε θάλεθε φηη ζηελ αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία ζε αζζελείο κε BMI > 30 , ν κέζνο 

ρεηξνπξγηθφο ρξφλνο ήηαλ απμεκέλνο ζηα  60 ιεπηά κε εχξνο απφ 20 έσο 90 ιεπηά .(105)  

Υοπηγούμενο οξςγόνο και θεηική ηελοεκπνεςζηική πίεζη ππο ηπασειοζηομίαρ            

Όπσο είλαη θπζηθφ κε βάζε ηνπο θαλφλεο ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ  ππάξρεη ζρεδφλ ηέιεηα 

ζπζρέηηζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ θαη ηεο ζεηηθήο ηεινεθπλεπζηηθήο πίεζεο πξν 

ηξαρεηνζηνκίαο. Οπφηε φζν κεγαιχηεξε είλαη ε παξνρή νμπγφλνπ αλάινγα απμεκέλεο είλαη 

θαη νη ζεηηθέο ηεινεθπλεπζηηθέο πηέζεηο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο νμπγφλσζεο ηνπ αζζελνχο.  

Θεηική ηελοεκπνεςζηική πίεζη ππο ηπασειοζηομίαρ, σοπηγούμενο οξςγόνο και ημέπερ 

νοζηλείαρ 

Δπηπιένλ νη δχν παξαπάλσ κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο εκέξεο 

λνζειείαο. Οη αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ απμεκέλε παξνρή νμπγφλνπ θαη πςειέο ζεηηθέο 

ηεινεθπλεπζηηθέο πηέζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξεο εκέξεο λνζειείαο. Γε βξέζεθε 

ζπζρέηηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. 

Δίλαη απφιπηα ινγηθφ φηαλ νη αζζελείο έρνπλ αλάγθε κεγάιεο αλαπλεπζηηθήο 

ππνζηήξημεο, ζπλεπψο ζνβαξήο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο, απηφ λα νδεγεί ζε παξάηαζε ηνπ 

ρξφλνπ λνζειείαο ηνπο. 

Ζμέπερ νοζηλείαρ και σπόνορ αποδέζμεςζηρ από ηο μησανικό αεπιζμό  

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ 

θαη νη εκέξεο λνζειείαο έρνπλ ζρεδφλ ηέιεηα ζπζρέηηζε. 
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Ππογνωζηικόρ δείκηηρ SOFA και ημέπερ νοζηλείαρ   

Δπίζεο ν πξνγλσζηηθφο δείθηεο SOFA θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε θαη ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο εκέξεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ ρξφλν απνδέζκεπζεο απφ ην 

κεραληθφ αεξηζκφ αληίζηνηρα. 

Δλ θαηαθιείδη ν παξαπάλσ πξνγλσζηηθφο δείθηεο, φπσο είλαη αλακελφκελν, είλαη 

ρξήζηκνο ζηελ πξφβιεςε ησλ εκεξψλ λνζειείαο θαη ηνπ ρξφλνπ απνδέζκεπζεο απφ ην 

κεραληθφ αεξηζκφ. 

εκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ν ρξφλνο απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ 

αεξηζκφ επεξεάδεη αληηζηξφθσο αλάινγα ην πνζνζηφ ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, ελψ 

φζν κεγαιχηεξνο είλαη, αλάινγα απμάλνληαη  θαη νη εκέξεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο. Απφ ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ πξνέθπςαλ δεδνκέλα γηα απηφλ ην ζπζρεηηζκφ. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ε ζπλδπαζηηθή κέζνδνο ππεξέρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά έλαληη ηεο θιαζηθήο δηαδεξκηθήο ηξαρεηνζηνκίαο δεδνκέλνπ φηη έρεη 

ιηγφηεξεο δηεγρεηξεηηθέο θαη κεηεγρεηξεηηθέο επηπινθέο. 

Δπίζεο απαηηείηαη ιηγφηεξνο δηεγρεηξεηηθφο ρξφλνο, ελψ έρνπκε κηθξφηεξν πνζνζηφ 

δηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο, πλεπκνζψξαθα, κηθξφηεξν πνζνζηφ εμσηξαρεηαθήο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαη κηθξφηεξν πνζνζηφ κεηεγρεηξεηηθήο αηκνξξαγίαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη εμαιείθζεθε ε αλάγθε κεηαηξνπήο ηεο επέκβαζεο 

απφ δηαδεξκηθή ζε θιαζηθή αλνηθηή ηξαρεηνζηνκία. 

Η εθαξκνγή ηνπ ηξαρεηνζσιήλα κε δηπιφ εζσηεξηθφ απιφ απέηξεςε ηελ αλάγθε 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ ηξαρεηνζσιήλα θαηά ηε λνζειεία ηνπ αζζελνχο. 

Τπάξρεη κεγάιε ζεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ δείθηε κάδαο ζψκαηνο θαη ηνπ δηεγρεηξεηηθνχ 

ρξφλνπ. 

Όπσο είλαη θπζηθφ ππάξρεη ζρεδφλ ηέιεηα ζπζρέηηζε ηνπ ρνξεγνχκελνπ νμπγφλνπ θαη 

ηεο ζεηηθήο ηεινεθπλεπζηηθήο πίεζεο πξν ηξαρεηνζηνκίαο. 

Δπηπιένλ νη δχν παξαπάλσ κεηαβιεηέο έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηηο εκέξεο 

λνζειείαο. 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ν ρξφλνο απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ αεξηζκφ 

θαη νη εκέξεο λνζειείαο έρνπλ ζρεδφλ ηέιεηα ζπζρέηηζε. 

Δπίζεο ν πξνγλσζηηθφο δείθηεο SOFA θαίλεηαη λα έρεη κεγάιε θαη ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηηο εκέξεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο θαη ηνλ ρξφλν απνδέζκεπζεο απφ ην 

κεραληθφ αεξηζκφ αληίζηνηρα. 

εκαληηθφ εχξεκα ηεο κειέηεο είλαη φηη ν ρξφλνο απνδέζκεπζεο απφ ην κεραληθφ 

αεξηζκφ επεξξεάδεη αληηζηξφθσο αλάινγα ην πνζνζηφ ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ, 

ελψ φζν κεγαιχηεξνο είλαη, αλάινγα απμάλνληαη  θαη νη εκέξεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο. 
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ΜΔΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΜΔΛΔΣΖ 

   Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπλδπάδνληαο ηα ζεηηθά ησλ δχν κεζφδσλ, ηεο αλνηθηήο θαη 

ηεο δηαδεξκηθήο απνζθνπεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο  πξσηφηππεο ηξνπνπνηεκέλεο ηερληθήο κε 

ηηο ιηγφηεξεο δπλαηφλ επηπινθέο . 

Η παξαπάλσ ηξνπνπνηεκέλε ηερληθή έρεη ζέζε δπλεηηθά ζε αζζελείο, νη νπνίνη 

απνηεινχλ ζρεηηθή αληέλδεημε γηα ηελ θιαζηθή δηαδεξκηθή ηξαρεηνζηνκία, φπσο παρπζαξθία, 

αδπλακίαο έθηαζεο απρέλα, παιαηφηεξεο επεκβάζεηο ζηνλ ηξάρειν, δηαηαξαρέο πεθηηθφηεηαο 

,πςειή ππνζηήξημε ζηνλ αλαπλεπζηήξα θ.η.ι. 

Η εθαξκνγή ηεο,  πξνυπνζέηεη βαζηά γλψζε ηεο αλαηνκίαο ηεο πεξηνρήο ,εκπεηξία θαη 

ηθαλφηεηα έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ησλ ηαηξνγελψλ επηπινθψλ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο.  

Γηα ην ιφγν απηφ ε παξαπάλσ ηερληθή πξνυπνζέηεη κηα πεξίνδν εθκάζεζεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηαδηαθά ηελ εθαξκνγή ηεο ψζηε λα επηηεπρζνχλ άξηζηα απνηειέζκαηα. 
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