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• Προετοιμασία για βρογχοσκόπηση 

• Τοπική αναισθησία και νευροληπτοαναλγησία 

• Ανατομία και παθολογία λάρυγγα 

• Ανατομία τραχείας -ανατομικές παραλλαγές/ παθολογικές οντότητες.  

• Ανατομία βρογχικού δένδρου 

• Ασφαλής διαγνωστική προσπέλαση ενδοβρογχικών βλαβών – κρυοβιοψία- EBNA 

• Αιμόπτυση - αντιμετώπιση  

• Βρογχοσκόπηση για λοιμώξεις σε ανοσοεπαρκείς και ανοσοκατεσταλμένους.  

• O ρόλος του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) 

• Διαβρογχική προσπέλαση περιφερικών όγκων με radial EBUS και ακτινοσκόπηση. 

• Νεότερα δεδομένα για την πλοηγούμενη βρογχοσκόπηση (navigational bronchoscopy) 
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Προετοιμασία για βρογχοσκόπηση 



Προετοιμασία για βρογχοσκόπηση- οδηγίες BTS  

All patients undergoing bronchoscopy should have heart rate, respiratory 
rate, blood pressure and oxygen saturation recorded repeatedly, including 
before, during and after the procedure. (Grade D) 

Oxygen supplementation should be used when desaturation is significant 
(pulse oximeter oxygen saturation (SpO2)>4% change, or SpO2<90%) and 
prolonged (>1 min) to reduce the risk of hypoxaemia-related complications. 
(Grade D) 
 

Practitioners undertaking FB should be familiar with, and adhere to the 
national and local guidance for obtaining informed consent. 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 

Continuous ECG monitoring should be used when there is a high clinical risk of 
arrhythmia. (Grade D) 



Perform coagulation studies, platelet count and 
haemoglobin concentration when there are clinical risk 
factors for abnormal coagulation. (Grade D) 
 
Bronchoscopy with lavage can be performed with platelet 
counts >20 000 per μL. 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 

Stop warfarin 5 days prior to bronchoscopy.  
 
Continue with LMWH.  
 
Check if INR <1.5 prior.  



Discontinue clopidogrel 7 days prior to consideration of  EBB and TBLB. Low-dose aspirin alone can be 
continued. (Grade C) 
 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 



 Eκλεκτικός και αναστρέψιμα συνδεόμενος ανταγωνιστής του υποδοχέα P2Y12. 
  Eμποδίζει τη μεσολαβούμενη από το ADP και εξαρτώμενη από τον P2Y12 

ενεργοποίηση και συσσώρευση των αιμοπεταλίων. 
 

 Χορηγείται μία φορά ημερησίως. Διακοπή 5 ημέρες προ της επεμβάσεως. 
 

 Προσοχή στους ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4 – Συγχορήγηση 
κετοκοναζόλης με τικαγρελόρη αύξησε τη Cmax και την AUC της τικαγρελόρης 
κατά 2,4 και 7,3 φορές, αντίστοιχα (simvastatin, αντισυλληπτικά, κ.α.) 

Brilique 60 mg – τικαγρελόρη 



• Eliquis 2,5/5 mg (apixaban)  
 Αναστολή του ελεύθερου και δεσμευμένου στο θρόμβο παράγοντα Xa και τη δράση της 

προθρομβινάσης.  
 Δεν έχει άμεσες επιδράσεις στη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, αλλά αναστέλλει έμμεσα την 

προκαλούμενη από την θρομβίνη συγκόλληση των αιμοπεταλίων.  
 Αναστέλλοντας τον παράγοντα Xa, το apixaban προλαμβάνει τη δημιουργία θρομβίνης και την ανάπτυξη 

θρόμβου.   
 Χορηγείται δις ημερησίως. Διακοπή 24 ώρες προ της βρογχοσκοπήσεως.  

 

• Xarelto 15/20 mg (rivaroxaban) 

  Χορηγείται μία φορά ημερησίως.  
 Διακοπή 24 ώρες προ βρογχοσκόπησης- ή περισσότερο.  
 Προσοχή στη συγχορήγηση με αναστολείς CYP3A4.  

 

• Pradaxa 150/300 mg (dabigatran):  
 Χορηγείται μία φορά ημερησίως.  
 Προσοχή στη συγχορήγηση με αναστολείς CYP3A4.  
 Διακοπή τουλάχιστον 12 ώρες προ βρογχοσκόπησης- ή περισσότερο.  

 Υπάρχει συγκεκριμένο αντίδοτο (Praxbind, idarucizumab- κόστος 2,5 gr- $3482.50).  

Aναστολείς π. Xa  



 

• Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treatment should be 
optimised prior to bronchoscopy. (Grade D)   

• Bronchoscopists should be cautious when sedating patients with COPD. 
(Grade D) 

Ασφάλεια της βρογχοσκόπησης σε ειδικούς πληθυσμούς 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 

• Αsthma control should be optimised prior to bronchoscopy, especially 
when bronchoalveolar lavage (BAL) is likely to be performed. (Grade C) 
 

• Nebulised bronchodilators should be considered before bronchoscopy 
in patients with asthma. 

• Ischemic heart disease: Liaison with cardiologists should be considered 
in high-risk patients with cardiac disease. 
 

• FB should ideally be delayed for 4 weeks after MI. (Grade D) 

Age alone should not be a contraindication for bronchoscopy. (Grade D) 



Τοπική αναισθησία και νευροληπτοαναλγησία 
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Lidocaine should be used for topical anaesthesia during bronchoscopy, unless 
contraindicated. (Grade A) 
 
Nasal topical anaesthesia is most effectively provided using 2% lidocaine gel. (Grade A)  
 
Cricothyroid and spray-as-you-go techniques are effective in delivering lidocaine to the 
vocal cords and trachea. (Grade B) 
 
Nebulisation is not recommended as a technique for delivering lidocaine to the 
airways. (Grade B)  
 
1% lidocaine solution for spray-as-you-go administration. (Grade A) 
 
To reduce the risk of lidocaine toxicity, use the lowest dose of lidocaine sufficient to 
prevent excessive coughing and provide patient comfort. (Grade D) 
 
Remain vigilant for objective and subjective symptoms of lidocaine toxicity (Grade B) - 
monitor and document the total lidocaine dose delivered at all sites during 
bronchoscopy. 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 



Randomised studies suggesting that a low cough score is achievable with a total 
lidocaine dose of less than 160 mg. 
 
Βronchoscopists should use the lowest dose of lidocaine possible, while still ensuring 
good bronchoscopic conditions and patient comfort. 

Lidocaine 1% = 10 mg/mL (Percentage is measured in grams per 100 mL) 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 

Δοσοεξαρτόμενες παρενέργειες: Αν ο ασθενής λάβει πάνω από 7-8 mg/kg  
(Δεν ξεπερνάμε τα  50 ml ξυλοκαΐνης 1% σε ασθενή 70kg).  



ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΌ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ – Κ.Ν.Σ και καρδιαγγειακό:  
 

• Μεταλλική γεύση 
• Ναυτία 
• Οπτικές και ακουστικές διαταραχές- εμβοές 
• Αποπροσανατολισμός 
• Με μεγαλύτερες δόσεις- Καταστολή ΚΝΣ 
• Σπασμοί μυών 
• Επιληπτική κρίση 
• Κώμα 
• Αναπνευστική καταστολή  
• Υπόταση 
• Αρρυθμίες 

 
• Μεθαιμοσφαιριναιμία –  (κυανωση, δύσπνοια).  

 
• Αλλεργική αντίδραση 

American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) 
Reg Anesth Pain Med.  2018; 43(2):150-153 

Brown Emergency Medicine 



• Βενζοδιαζεπίνες (σπασμοί) 
• Ενδοφλέβια υγρά και αγγειοσυσπαστικά  
• Κατά προτίμηση επινεφρίνη bolus (≤1 mcg/kg). 

 
• Intravenous (IV) infusion of lipid emulsions to reverse the cardiac 

and neurologic effects of local-anesthetic toxicity  (Intralipid™ 20% 
1.5 mL/kg (lean body weight) IV bolus over 2 – 3 minutes, followed 
by an infusion of Intralipid™ 20% 15 mL/kg IV over 60 minutes) 
 

• HCO3 για σοβαρή οξέωση. 
 

• Επίπεδα μεθαιμοαιμοσφαιρίνης στο αίμα. Για συμπτωματικούς 
ασθενείς ή ασθενείς με επίπεδα  >25%, IV methylene blue (1 
mg/kg σε 5 λεπτά). Η ανταπόκριση είναι σύνήθως γρήγορη (<1 
ώρα). 
 

American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) 
Reg Anesth Pain Med.  2018; 43(2):150-153 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ ΛΙΔΟΚΑΙΝΗ 

Brown Emergency Medicine 



AMIDE GROUP 
(2 i΄s)  

ESTER GROUP  
(1 i) 

    

Lidocaine Cocaine 

Mepivacaine Procaine  

Bupivacaine Chloroprocaine 

Etidocaine Tetracaine 

Prilocaine Benzocaine 

• Αλλεργία στη Lidocaine (αμίδιο): Αλλάζουμε ομάδα (εστέρες) 



Νευροληπτοαναλγησία- καταστολή (sedation) 

• Combination opioid and midazolam sedation should be considered in patients to improve 
bronchoscopic tolerance. (Grade B)  

 

• Short-acting agents (such as fentanyl or alfentanil) should be used to minimise post-
procedural sedation. (Grade D)  

 

• When combination sedatives are used, opioids should be administered first and allowed 
time to become maximally effective before administration of any other agent. (Grade D) 

 

• Intravenous sedation should be offered to patients, provided there are no 
contraindications. (Grade B) 

• Sedative drugs should be titrated to provide the desired depth of sedation. (Grade B) 
 

• The desired depth of sedation is one in which verbal contact is possible at all times. (Grade D) 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 



Drug Dose 
Initial 

Supplemental Onset Peak Duration Adverse efects 
Antagonists 

Fentanyl 
25–50 μg 25 μg 3–5 min 5 min 1–2 h Respiratory 

depression, 
nausea, 
vomiting 

Naloxone 

Alfentanil  250 μg 250 μg Immediate Immediate 1–2 h 

Morphine 2.5 m 2.5 m 5–10 min 15–30 mi 1–6 h 

Midazolam  2–2.5 mg 1 mg at 2–5 
min interval 

30–60 s 5–10 min 30–120 min Respiratory 
depression, 
hypotension 

Flumazenil 
0.2 mg 

Lorazepam 1.5–2 mg 8–15 min 15–30 min 8 h 

Diazepam  5–10 mg 
1 min 

2–3 min 1–3 h 

Propofol 1% 10–50 mg 
titrated to 
effect 

25% of initial 
dose 

30–60 s 2 min 4–8 min Respiratory 
depression, 
bradycardia, 
hypotension, 
pain at the 
injection site 

No 
antagonist 
available 

Fospropofol 6.5 mg·kg−1 1.6 mg·kg−1 6.5 min 12 min 17 min 



Ανατομία και παθολογία λάρυγγα 



In children and in some 
adults, the epiglottis is 
elongated and curved.-
omega epiglottis 
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Είσοδος βρογχοσκοπίου- Μύτη- Στόμα- Επιγλωττίδα- Λάρυγγας 

• Έλεγχος σύγκλισης χορδών. 
• Το γλωσσοφαρυγγικό και το πνευμονογαστρικό νεύρο νευρώνουν το 

λάρυγγα.  
• Ο άνω λαρυγγικός κλάδος του πνευμονογαστρικού παρέχει την 

αισθητική νεύρωση του λάρυγγα. 
• Ερεθισμός του μπορεί να οδηγήσει σε κλείσιμο των φωνητικών χορδών, 

για αυτό χρειάζεται τοπική αναισθησία.  



Πολύποδες φωνητικών 
χορδών 

Γαστροοισοφαγική 
παλινδρομήση 

Ca φωνητικών χορδών 

Παράλυση  φωνητικής 
χορδής 



Vocal cord dysfunction- δυσλειτουργία φωνητικών χορδών 

• Παράδοξη σύγκλιση φωνητικών χορδών στην εισπνοή αλλά και εκπνοή.  

• Λειτουργική διαταραχή – μιμείται το βρογχικό άσθμα.  

• Συνυπάρχει με άσθμα σε ποσοστό 50% σε κάποιες μελέτες.  

• Άγνωστη επίπτωση/επιπολασμός. Δύσκολα τίθεται κλινική υποψία.  

• Μέση ηλικία 36.5 έτη στους ενήλικες και 14 έτη στα παιδιά. 

Dunn et al. Asthma Research and Practice (2015) 1:9  



Dunn et al. Asthma Research and Practice (2015) 1:9  

• Ποικίλη κλινική εικόνα – ήπια δύσπνοια έως οξεία αναπνευστική δυσχέρεια.  

• Οφείλεται μάλλον σε αυξημένη ευαισθησία των λαρυγγικών αισθητικών υποδοχέων σε διάφορα 

ερεθίσματα.  

• Η VCD κατά την άσκηση μπορεί να εμφανιστεί σε ήπια άσκηση ή σε πρωταθλητές.  

• Ψυχολογικοί εκλυτικοί παράγοντες : Σωματοποίηση (52 %) Κατάθλιψη (13 %), factitious disorder (10 %), 

Καταναγκαστική διαταραχή  (4 %)  

• Άλλοι εκλυτικοί παράγοντες : ΓΟΠ, αλλεργική ρινίτιδα, χημικά ερεθιστικά, οσφρητικά ή οπτικά ερεθίσματα.   



courtesy J. Tod Olin, MD, MSCS National Jewish Health 

Θεραπευτική προσέγγιση:  
 
• Εκπαίδευση των ασθενών 

με λογοθεραπεία – 
διαφραγματικές ασκήσεις 

• Αγχολυτικά 
• Ψυχοθεραπευτική  
• Ύπνωση 

 



Ανατομία τραχείας και βρογχικού δένδρου- ανατομικές 
παραλλαγές/ παθολογικές οντότητες 
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Τραχεία- κυρία τρόπιδα 

• Διάμετρος 16 με 20 mm  
• 18–22 χόνδρινα ημικρίκια στο πρόσθιο μέρος. 
• Κολλαγόνο τ. ΙΙ και chondroitin sulphate 

 
• Το οπίσθιο μέρος είναι η υμενώδης μοίρα 

(λείες μυικές ίνες) 
• Η κυρία τρόπιδα είναι στο επίπεδο του 5ου 

θωρακικού σπονδύλου. 
• Οξύαιχμη.  

 



Τραχεία δίκην ξίφους (saber sheath)- 
ΧΑΠ 

Τραχειακός βρόγχος- 0.1–3% 



Tracheopathia osteochondroplastica 

• Άγνωστη αιτιολογία 
• Βήχας, βράγχος φωνής, αιμόπτυση, δύσπνοια, συριγμός.  
• Πολλαπλές σκληρές οζώδεις αλλοιώσεις στην τραχεία με κατανομή στα ημικρίκια και όχι την υμενώδη μοίρα.  
• Επιδείνωση των βλαβών σε 45%, ελάχιστη σε 28% περιπτώσεων, σημαντική σε 17% 
• Ιστολογικά οι όζοι είναι ασβεστώσεις και δημιουργία χόνδρου στην άνω στοιβάδα του βλεννογόνου.  
• Χειρουργική ή βρογχοσκοπική αφαίρεση, laser, κρυοθεραπεία και ακτινοβολία σε περιπτώσεις σημαντικής στένωσης 

της τραχείας.  

Clinical Medicine & Research 
Volume 1, Number 3: 239-242 



U. Prakash  et al. Mayo Clin Proc. 2000 Nov;75(11):1148-52.  
 
 

• Ομάδα ασθενειών με συσσώρευση παθολογικής πρωτείνης (αμυλοειδούς) στους ιστούς.  

• Ρευματοειδής αρθρίτιδα, σύνδρομο Sjögren 

• Εστιακή ή διάχυτη προσβολή τραχείας/βρόγχων 

• Υπογλωττιδική στένωση είναι η πιο συχνή.  

 

 

Αμυλοείδωση 



• Η πρόοδος της νόσου είναι απρόβλεπτη. 

• Δεν υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.  

• Τοπική βρογχοσκοπική θεραπεία (cryo-electro-stent) για απόφραξη αεραγωγού.  

• Ακτινοθεραπεία  

Πρόγνωση και θεραπεία 

 Kalra et al. Mayo Clin Proc. 2001;76:853-856. 
 



Προσβολή τραχείας στη σαρκοείδωση  

D.B. Casas et al. Arch Bronconeumol. 2014;50(8):345–354. 
 https://clinicalgate.com/ 

 

• Ο αεραγωγός μπορεί να προσβληθεί ακόμα και σε απουσία 

παρεγχυματικής νόσου 

• Τα κοκκιώματα δίνουν εικόνα «πλακόστρωτου» στο βλεννογόνο.  

• Άλλες μορφές:οίδημα, πλάκες, ερύθημα.  

• Είναι δυνατόν να προκληθεί στένωση τραχείας-βρόγχων  

• Πιθανή θεραπεία: κορτικοστεροειδή- συστηματικά, 

ενδοβρογχικά, εισπνεόμενα).  



Σύνδρομο Marfan 

• Μεταλλάξεις στο γονίδιο fibrillin 1 

• Πρωτείνη Fibrillin 1: Βασική για παραγωγή συνδετικού ιστού  

• Επίπτωση 1 στους 10,000 – 20,000 

• Πνευμονική προσβολή: Αυτόματος πνευμοθώρακας, εμφυσηματικές 

κύστεις, βρογχεκτασίες 

• Τραχειοβρογχομεγαλία 

Judge DP et al. Lancet 2005; 366: 1965–1976. 
Collod-Beroud G et al. Eur J Hum Genet 2002; 10: 673–681. 



 H. Dutau et al. Respiration 2009;77:97–101. 

• Ενδοαγγειακή αντιμετώπιση διαχωριστικού ανευρύσματος με μεταλλική 
ενδοπρόθεση.  

• Πίεση του μεσοθωρακίου από έξω – σύγκλιση της τραχείας 
• Μεγάλο μέγεθος τραχείας.  
• Αντιμετώπιση με μεταλλικό επικαλυμμένο stent ειδικής παραγγελίας.  

Διάμετρος τραχείας και κυρίων βρόγχων: 28 
& 18 mm 

fully covered metallic stent, D= 28mm, L= 60mm (Silmet; 
Novatech) - manufactured within 2 weeks 



Υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα 

• Γενετική προδιάθεση (συσχέτιση με HLA-DR4) + εκλυτικό παράγοντα (λοιμώδη, χημικό, τοξικό, 

τραυματικό).  

• Υποτροπιάζοντα επεισόδια φλεγμονής των χόνδρων ωτός, ρινός και τραχείας.  

• 40 με 50 έτη, άνδρες = γυναίκες 

• Δεν υπάρχει διαθέσιμη εξέταση 

Krishnan Y et al. Cartilage diseases. 
Matrix Biol. 2018 Oct;71-72:51-69 



Κοκκιωμάτωση με αγγειίτιδα Wegener 

• ANCA (+)- παρουσία ή απουσία δεν επιβεβαιώνει ή αποκλείει τη νόσο. 

• WG  με προσβολή ανώτερου αεραγωγού: 60% ANCA (+) 

• Η βιοψία έχει χαμηλή διαγνωστική αξία, μη ειδική φλεγμονή.  

• Εστιακές στενώσεις της τραχείας και των βρόγχων σε ένα ή πολλαπλά σημεία.  

Marroquín-Fabián E et al. Semin Arthritis Rheum. 2019 
Feb;48(4):714-719. 

Bronchoscopy and Central Airway Disorders- A Patient-Centered 
Approach, Elsevier 2012 

 
 



•5ετής επιβίωση : 74.2%  

•Ανοσοκατασταλτική αγωγή  

•Βρογχοσκοπική διαστολή και ενδοβρογχική έγχυση κορτικοστεροειδών ± silicone stent  

• Χειρουργείο μόνο σε αποτυχία βρογχοσκοπικών παρεμβάσεων λόγω συχνών υποτροπών.  

•Τραχειοστομία σε απώλεια αεραγωγού.  

Takala JH et al. Scand J Rheumatol. 2010;39(1):71-6.  
Bronchoscopy and Central Airway Disorders- A Patient-Centered 

Approach, Elsevier 2012 



• Σπάνια νόσος (4/100 000) 

• 90% σχετίζονται με υπο-τύπους 6, 11 του HPV 

• Συχνά σημαντική απόφραξη αεραγωγών.  

• Προσβολή τραχείας 2-17% 

• Πιθανότητα 2% εξαλλαγής σε πλακώδες καρκίνωμα 

 
• Ανθεκτικότητα σε θεραπεία.  

 
• Πιο συχνό σε ασθενείς με HIV 

 
• Θεραπευτικές προσεγγίσεις : A-interferon, acyclovir, retinoic acid, ribavirin, 

EGFR inhibitor (Gefitinib), intralesional bevacizumab etc. 

 

Υποτροπιάζοντα θηλώματα τραχείας - HPV 

Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2014; Vol. 28, No. 4, 668673 
Int Bull Otorhinolaryngol. 2009;2:3335 



Δυναμική σύγκλιση αεραγωγών- 
μείωση του αυλού κατά 50% 

κατά την εκπνοή (ΧΑΠ) 

Τραχειομαλακία- αστάθεια των 
χόνδρων- κατάρρευση του 

πρόσθιου και οπισθίου 
τμήματος (συγγενής ή επίκτητη) 



Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός σε 
τραχειομαλακία και e-DAC 

• Καταστολή όπως στη συμβατική 

•  Έναρξη 20΄προ της βρογχοσκόπησης 

Ξεκινάμε με:   

• IPAP σε 14–15 cm και EPAP στα 5 cm σε bi-pressure systems  

• 10 cm σε support pressure   

• 5 cm όταν χρησιμοποιούμε CPAP 



• Έντονος βήχας με πυώδεις εκκρίσεις, 
ιδιαίτερα μετά από κατάποση 

• Πνευμονία εξ εισροφήσεως 
• Επιδείνωση της κλινικής κατάστασης του 

ασθενούς 
 

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο 



• Ιατρογενές ( μετά από διασωλήνωση, φλεγμονή) – υποψία λόγω απώλειας αερισμού στον αναπνευστήρα και 
διάταση στομάχου.  

• Το συρίγγιο μπορεί να καλυφθεί από το cuff.  

• Χειρουργική αποκατάσταση.  

• Σε περιπτώσεις σοβαρού περιεγχειρητικού κινδύνου, ARDS δοκιμάζεται ενδοσκοπική θεραπεία ως γέφυρα.  

Freitag L et al. Chest 1996; 110: 1155-60. 
Belleguic C et al. Endoscopy 1999; 31: 232-6. 

• Συχνό αίτιο – καρκίνος του οισοφάγου- κακή πρόγνωση. 
• Συνήθως δε χειρουργείται λόγω διήθησης του μεσοθωρακίου. 
• Θάνατος από πνευμονία εξ εισροφήσεως ή/και σήψη αν δεν κλείσει η επικοινωνία.  

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο 



• Η τοποθέτηση οισοφαγικού stent για το κλείσιμο της επικοινωνίας είναι συνήθως 
ανεπαρκής.  

• Πρέπει να συνδυάζεται με διπλό stenting (τραχειο-οισοφαγικό) 
• Πρώτα τοποθετούμε stent στην τραχεία.  
• Διάφορα stent έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία 
• Μέση επιβίωση 110±30 days σε περιπτώσεις κακοήθειας. 

Colt HG et al. Double stents for carcinoma of the esophagus invading the tracheobronchial 
tree. Gastrointest Endosc 1992; 38: 485-89. 
Dasgupta A et al. Selfexpandable metallic airway stent insertion employing flexible bronchoscopy. Chest 
1998; 114: 106-109. 
Saad CP, et al. Self-expandable metallic airway stents and flexible bronchoscopy. Long term outcomes 
analysis. Chest 2003; 124: 1993- 1999. 
 Herth F et al. Successful bronchoscopic placement of tracheobronchial stents without fluoroscopy. Chest 
2001; 119: 1910-1912. 

Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο 



• Σε καλοήθεις (ιατρογενείς) περιπτώσεις, όταν το χειρουργείο είναι ανεπιτυχές ή πολύ 

επικίνδυνο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί stent σιλικόνης (Dumon, Montgomery T-tube ήY 

type bifurcated stent ) συνδυαστικά με μεταλλικό οισοφαγικό stent.  

• Αυτή η λύση δεν είναι ριζική αλλά μπορεί να διασφαλίσει τον ασθενή και να 

επανεκτιμηθεί αργότερα για χειρουργική αντιμετώπιση.  



• Κατά τη διάρκεια της βρογχοσκόπησης σε ημι-καθιστή θέση δίνουμε στον 
ασθενή να πιει νερό με μπλε του μεθυλενίου με καλαμάκι.  

• Το μπλε του μεθυλενίου γλιστρά στην τραχεία και καθορίζουμε το σημείο 
εισόδου.  

Am J Respir Crit Care Med. 2012 Apr 1; 185(7): e9. 



http://www.bronchoscopy.org/education 



Στένωση τραχείας μετά από διασωλήνωση- Post intubation tracheal stenosis 

• Γυναικα 45 ετών, αιμορραγικο ΑΕΕ- 
διασωλήνωση. 

• Αποσωλήνωση- εισπνευστικός και 
εκπνευστικός συριγμός  

• Αναπνευστική δυσχέρεια 
• Τραχειοστομία 
 



Ο αέρας στον αεροθάλαμο του 
τραχειοσωλήνα μπορεί να 
προκαλέσει έλκη και ουλώδη 
ιστό στο βλεννογόνο, 
οδηγώντας σε απλή ή σύνθετη 
στένωση 

Παθογένεση της στένωσης τραχείας μετά από διασωλήνωση 

>20-30mm Hg 

Ισχαιμία βλεννογόνου 

Βλάβη στους χόνδρους 

Χονδρίτιδα 
Ουλώδης ιστός 

Απώλεια στήριξης 
του χόνδρου 



Σύνθετη 
Στένωση 

Απλή 
στένωση 

Δημιουργία ουλώδους ιστού περιμετρικά 
σαν ιστό- το τοίχωμα δεν καταστρέφεται  

Μακρύτερη στένωση, με ανώμαλα όρια.  
Συμμετέχει το τραχειακό τοίχωμα και οι 
χόνδροι με έντονη ουλοποιήση 
Συχνά παρατηρείται τραχειομαλακία 



Σύνθετη στένωση με 
κοκκιώματα, παρουσία 
ράμματος από πρότερη 

επέμβαση 

Virtual bronchoscopy 
‘Ακαμπτη βρογχοσκόπηση 

Τοποθέτηση stent τ. Dumon 



Ανατομία βρογχικού δένδρου 



Οι βρόγχοι αριθμούνται από 1-10  
(1-3 άνω λοβός, 4-5 μέσος ή 
γλωσσίδα, 6-10 κάτω λοβός) 
Οι τρόπιδες ονομάζονται C-1 or C-2. 

RB1 

RB2 
RB3 

http://www.bronchoscopy.org/education 



• Ταξινόμηση των βρόγχων κατά Boyden.  





Ασφαλής διαγνωστική προσπέλαση ενδοβρογχικών βλαβών – 
κρυοβιοψία- EBNA 



A diagnostic level of 85% should be attainable when definite endobronchial tumor is 
visible. (Grade B) 
 

At least five biopsy samples should be taken when endobronchial tumor is visible to maximise diagnostic 
yield and the volume of biopsy tissue and to allow for tumor phenotyping and genotyping. (Grade D) 
 
When endobronchial tumor is visible, brushings and washings can increase the diagnostic yield of the 
procedure. (Grade D) 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 

Ο πήχης είναι ψηλά! 



• Εξωφυτική ανάπτυξη σε 
κεντρικό αεραγωγό- 
απόφραξη 

• Νέκρωση 
• Νεόπλαστα αγγεία (πιθανή 

αιμορραγική διάθεση στη 
βιοψία) 

• Υποβλεννογόνια διήθηση 

Πλακώδες ca Μικροκυτταρικό  ca 

Κατηγοριοποίηση των βλαβών- βλεννογόνια/υποβλεννογόνια διήθηση- 
εξωφυτικοί όγκοι 



…δεν είναι όλα βρογχογενές καρκίνωμα 

BALT λέμφωμα Μεταστατικό ca νεφρού Τυπικό καρκινοειδές 



H επιτυχής αιμόσταση είναι πλέον απαραίτητη για την 
ασφαλή και επιτυχή έκβαση της βρογχοσκόπησης. 

 

Σύγχρονες «θερμές» τεχνικές : 

 

1. Ηλεκτροκαυτηρία (Electrocautery) 

 

2. Argon Plasma Coagulation (APC) 

ERBE ICC 200  
Electrosurgical Unit 



Ηλεκτροκαυτηρία-μέθοδος επαφής 

• Χρησιμοποιεί θερμότητα παραγόμενη από ηλεκτρισμό 
για να επιτευχθεί αιμόσταση ή καταστροφή ιστού 
ανάλογη με τη θερμική ενέργεια που θα αποδοθεί 
(συνήθως 25± 50 Watts)  

• Bάθος διείσδυσης 0,2-1,9 mm. 

• Χρησιμοποιείται με καθετήρα, λαβίδα ή θηλιά (snare) 
για μισχωτούς-πολυποειδείς όγκους 

• Απόλυτη αντένδειξη είναι η παρουσία 
βηματοδότη (απαιτείται γνωμοδότηση του 
αρρυθμιολόγου) και η παρουσία εξωαυλικής 
βλάβης (πίεση εκ των έξω).   



Argon Plasma Coagulation-μέθοδος μη επαφής 

• Η θερμική ενέργεια μεταδίδεται μέσω ιονισμένου αερίου Αργόν το οποίο 
απελευθερώνεται σε μικρή απόσταση (non-contact mode) από τον βλεννογόνο. 

• Εξαπλώνεται ομοιογενώς καθώς έλκεται από περιοχές με μεγαλύτερη περιεκτικότητα 
σε νερό (άρα και αίμα), και μικρότερη ηλεκτρική αντίσταση.  

• Δεν σταματά σε καμπυλώσεις του βλεννογόνου ή σε πλάγιες επιφάνειες. 



Κρυοθεραπεία Το πρωτοξείδιο του αζώτου είναι το πιο 
χρησιμοποιούμενο- επιτυγχάνει θερμοκρασίες < -
40 C. (Φαινόμενο Joule—Thomson) 



Αργή τεχνική 



Cryoextraction 



 Υποβλεννογόνιες βλάβες-EBNA 

• Η διαγνωστική ακρίβεια βιοψιών-ψήκτρας είναι 
μεγαλύτερη για τις εξωφυτικές βλάβες ενώ για τις 
υποβλεννογόνιες μπορεί να βελτιωθεί με τη χρήση (Ε)-
ΤΒΝΑ {ευαισθησία κ.μ.ο. 80% (68-91%). 

• 55 ασθενείς - αύξηση της διαγνωστικής ευαισθησίας τους 
από το 76% στο 96% με την προσθήκη ΕΒΝΑ ενώ σε 20% 
ήταν η μόνη διαγνωστική εξέταση.  

 

Dasgupta A. et al. Chest 1999;115:1237-1241 



Υποβλεννογόνιες βλάβες-EBUS TBNA 



Αιμόπτυση - αντιμετώπιση  



H πλάγια decubitus θέση με τον πάσχοντα πνεύμονα κάτω. 
Το αίμα παραμένει κάτω με τη βαρύτητα. 
Προστατεύεται η αντίθετη πλευρά. 
Το αίμα αφαιρείται πιο εύκολα από τον φάρυγγα.  

http://www.bronchoscopy.org/education 



Παρά το γεγονός ότι η μαζική αιμόπτυση αποτελεί πιθανή θανατηφόρο κατάσταση, δεν υπάρχει σαφής 
συμφωνία στον ακριβη ορισμό.  
 
Ποσότητα αίματος από 100 ml/24 h ως και 1,000 ml/24 h έχει προταθεί ως το όριο της μαζικής 
αιμόπτυσης.  
Σημαντική αιμόπτυση αναφέρεται ποσότητα > 200 ml/24 h.  

Περισσότερο σημαντικός είναι ορισμός που στηρίζεται σε σημαντικές 
κλινικές επιπτώσεις της αιμόπτυσης: 
 
Απόφραξη του αεραγωγού και αιμοδυναμική αστάθεια 
Αιμόπτυση που χρειάζεται μετάγγιση 
Αιμόπτυση που χρήζει νοσηλείας 
Αιμόπτυση που οδηγεί σε διασωλήνωση λόγω απόφραξης αεραγωγού.  
Υποξυγοναιμία (Pa O2 < 60 mm Hg) 
Θάνατος 

Μαζική αιμόπτυση 

Sakr l., Dutau H. Respiration 2010;80:35-58 



11-19% παραμένουν κρυπτογενείς 
Sakr l., Dutau H. Respiration 2010;80:35-58 

Μαζική αιμόπτυση- αιτίες 



Η CT είναι ανώτερη διαγνωστικά από τη CXR, και συγκρίσιμη με τη βρογχοσκόπηση για την 
αναγνώριση του σημείου αιμορραγίας (σωστή εντόπιση σε 70–88.5%).  
 
Η CT είναι πολύ περισσότερο αποτελεσματική από τη βρογχοσκόπηση για την εξακρίβωση 
του αιτίου αιμορραγίας (60–77 vs. 2.5–8%). 

Διερεύνηση αιμόπτυσης- CT θώρακος 

Diagnostic and Interventional Imaging (2015) 96, 775—788 



Η βρογχοσκόπηση αναγνωρίζει το σημείο αιμορραγίας 
σε 73–93% των επεισοδίων σοβαρής αιμόπτυσης.  
 
Η διαγνωστική αξία είναι χαμηλότερη σε ήπια ή μέτρια 
αιμόπτυση.  

Καθετήρας με αεροθάλαμο και αποσπώμενη κεφαλή 
τύπου Freitag 



• Συνδυασμός άκαμπτης-εύκαμπτης βρογχοσκόπησης 
• Άκαμπτο βρογχοσκόπιο- κάμερα-λαβίδες-αναρρόφηση/καυτηρία 
• Εύκαμπτο βρογχοσκόπιο (2.8 – 3 mm εσωτερική διάμετρος) 
• Jet ventilator (χειροκίνητο ή αναπνευστήρας) 



Αφαίρεση θρόμβων με κρυόδιο 

DiBardino M et al. Annals ATS Volume 13 Number 8 August 2016 



Ανίχνευση αγγειοδυσπλασίας-αιμαγγειώματος με HD video- Narrow Band Imaging και 
αντιμετώπιση με καυτηρίαση 

Blue and green wavelengths are selected by optical filters, with the elimination of red light. 
These lights with narrowed bandwidths penetrate the superficial mucosal structures and are 
better absorbed by hemoglobin, providing an enhancement of mucosal features and blood 
vessels (capillaries from superficial mucosal layer, deeper mucosal and submucosal vessels) 

 

 
  

Clin Endosc 2015;48:476-480 



• Βρογχοσκόπηση για λοιμώξεις σε ανοσοεπαρκείς και 
ανοσοκατεσταλμένους.  
 
 

• O ρόλος του βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (BAL) 





Introduction to Bronchoscopy. Armin Ernst. Cambridge Press 2009 

PAP-  χρώση PAS  
DAH- Σιδηροφάγα μακροφάγα (Hemosiderin-laden macrophages) και σταδιακή αιματηρή εμφάνιση του BAL. 
Σαρκοείδωση: λόγος CD4-CD8 ≥4 έχει θετική προγνωστική αξία 94%. 
Ιστιοκυττάρωση: Χρώση S-100 protein, OKT-6 (CD-1 antigen) μονοκλωνικό αντίσωμα.  
Πνευμονίτιδα υπερευαισθησίας : μειωμένο CD4-CD8 <1 λόγω αύξησης suppressor T cells.  

BAL  σε μη λοιμώδεις νόσους 



Introduction to Bronchoscopy. Armin Ernst. Cambridge Press 2009 

BAL  σε λοιμώδεις/μη λοιμώδεις νόσους 



• Bronchoscopy may be considered in patients with non-
resolving or slowly resolving pneumonia, especially if they 
are current or ex smokers and older than 50 years. (Grade C) 
 

• If bronchoscopy is performed for community-acquired 
pneumonia, BAL specimens should be sent for legionella PCR 
and atypical pathogens. (Grade C) 
 

• Bronchoscopy may be considered if the patient is suspected 
to have TB when sputum smear is negative. (Grade C)  
 

• In cases of suspected TB, BAL, bronchial aspirates and post-
bronchoscopy sputum appear to be complementary and 
should all be analysed. (Grade C) 

Διάγνωση λοίμωξης σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς 

Du Rand IA, et al. Thorax 2013;68:i1–i44 



Διάγνωση λοίμωξης σε ανοσοκατεσταλμένους 

• In patients with pulmonary infiltrates who are 
immunocompromised and in whom tuberculosis (TB) is 
considered unlikely, BAL alone is usually sufficient to achieve 
a diagnosis (Grade C) 

• In patients suspected to have invasive aspergillosis, BAL 
should be sent for microscopy for hyphae and fungal culture; a 
BAL galactomannan test should be considered to further 
improve diagnostic yield. (Grade C)  

• In invasive aspergillosis, BAL is reported to show characteristic 
hyphae in 34–64% and to be positive on cultures for 
Aspergillus in 23–85% of cases 

 
• TBLB and EBB for invasive aspergillosis may be avoided if BAL 

galactomannan test is available due to the high sensitivity and 
specificity of the latter and inherent risks with the biopsies. 
(Grade C) 

 

Ενδοβρογχική TB 

Ενδοβρογχική ασπεργίλλωση 



BAL για τη διάγνωση λοίμωξης από Pneumocystis jirovecii 

Golden, Jeffrey A et al. CHEST 90;1:18 - 22 

Pneumocystis jirovecii cysts from bronchoalveolar 
lavage, stained with Toluidine blue stain 

Courtesy of Dr Praveen Jha, Radiopaedia.org, rID: 17273 

• To BAL έχει ευαισθησία μεταξύ 90% και 98% για P jiroveci. 

• Πρότερη χρήση εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής μειώνει την 

ευαισθησία στο 64%. 

• Αμφοτερόπλευρη δειγματοληψία BAL έχει μεγαλύτερη 

διαγνωστική ακρίβεια συγκρινόμενη με την ετερόπλευρη λήψη.  

• BAL από τους άνω λοβούς έχει μεγαλύτερη ευαισθησία 

συγκριτικά με μέσο ή κάτω λοβό.  



• Διαβρογχική προσπέλαση περιφερικών όγκων με radial EBUS και 
ακτινοσκόπηση. 
 
 

• Νεότερα δεδομένα για την πλοηγούμενη βρογχοσκόπηση 



Περιφερικός (μονήρης) όζος πνεύμονα – SPN, Solitary 
Pulmonary Nodule:  

Στρογγύλη ή ωοειδής  πνευμονική σκίαση με δ ≤ 3cm (που 
περιβάλλεται από υγιές πνευμονικό παρέγχυμα). 

• 27.3% pts (σύνολο 53.454) που 
συμμετείχαν στη National Lung 
Screening Trial (NLST) είχαν 
τουλάχιστον έναν όζο στην YT  

 NEJM. March 2015 

• Nelson trial:  26% μείωση 
θανάτων από NSCLC με CT 
screening 

 
IASLC 19th World Conference on Lung Cancer 



Δεν είναι όλα κακοήθειες… 

Adenocarcinoma Chondroamartoma 



• Ευαισθησία 90% για μεγαλύτερες βλάβες σε επαφή με τον υπεζωκότα 
 

• Ευαισθησία  68–78% για μικρότερες βλάβες σε επαφή με τον υπεζωκότα 
(D≤ 15 mm) 
 

 

Hofmann et al. Clin Lung Cancer 2009. 
Ost D et al. Chest 2008 
Hautmann H et al. Respirology 2010 
 

FNA υπό CT καθοδήγηση 



ROC curve – Αύξηση ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την αύξηση βάθους διείσδυσης 

• 48% για βάθος διείσδυσης  ≥ 20.5mm 
• 18% για βάθος < 20.5mm  



CHEST 2013; 143(5):e142S–e165S 

Βρογχοσκόπηση – TBB με ακτινοσκόπηση 



Ultrathin bronchoscope 



10th division 



Radial mini-probe 1.8 – 2 – 2.6 mm scopes Guide sheath- brush- needle- forceps 

Driving unit Positioning device for the guidesheath 

Radial EBUS 



360° Degrees rotating view 

Mass view 

 Lung 
(snowstorm) 
view 

Radial EBUS 



Variability 26,5-79,9% (depending mostly on the size of the lesion, relation to the bronchi: 
eccentric or concentric) 







Non real-time virtual bronchoscopy navigation - Synapse® 





Latest entry in navigational bronchoscopy 





Casal et al. J Thorac Dis 2018;10(12):6950-6959 

• 20 ασθενείς. 
 
• Μέση διάμετρος βλάβης 2.1 (range, 1.1–

3) cm.  
 
• 11 patients (55%) υπεβλήθησαν σε 1 

CBCT scan και 9 (45%) σε 2. 
 
• Η δόση ακτινοβολίας ήταν αποδεκτή.  
 
• Η επιπρόσθετη CBCT μανούβρα αύξησε 

το navigation yield σε 75% (P=0.02) και 
τη διαγνωστική ακρίβεια σε 70% 
(P=0.04).  

 
• Ένας πνευμοθώρακας. 

Combination of rEBUS- CBCT 

Bronchoscope 
holder 

CBCT rEBUS 
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