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Videolaryngoskopy wprowadzone do
praktyki klinicznej kilka lat temu spowodowa³y prze³om w trudnej intubacji. Obraz
wejcia do krtani oceniany w skali Cormack
i Lehane'a przy pomocy tradycyjnego laryngoskopu Macintosh na trzeci i czwarty stopieñ - przy u¿yciu videolaryngoskopu jest
oceniany zwykle na stopieñ pierwszy, najwy¿ej drugi. Jakie implikacje niesie to za sob¹
najlepiej oceni¹ anestezjolodzy i ratownicy
na co dzieñ spotykaj¹cy siê ze stresem zwi¹zanym z trudn¹, a czasem wrêcz niemo¿liw¹
intubacj¹ tchawicy. Skutecznoæ videolaryngoskopów jest oceniana w badaniach na
manekinach oraz w codziennej praktyce klinicznej. Opisywane s¹ badania u pacjentów
z utrudnionym otwieraniem jamy ustnej, z
guzami jamy ustnej i górnych dróg oddechowych, ankylospondyloz¹, unieruchomionym
krêgos³upem szyjnym, chorobliw¹ oty³oci¹.
W pracy przedstawiamy piêæ przypadków
zastosowania videolaryngoskopu Glidescope
w praktyce klinicznej. Uwa¿amy, ¿e jest ³atwy w u¿yciu, zapewnia bardzo dobr¹ widocznoæ dróg oddechowych, nie przed³u¿a czasu
intubacji, nie powoduje urazów zwi¹zanych z
powtarzanymi manewrami tradycyjnym laryngoskopem w przypadku trudnej intubacji.
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Tradycyjne laryngoskopy s¹ u¿ywane do intubacji tchawicy od oko³o 100 lat.
Najczêciej uwidaczniaj¹ one w wystarczaj¹cym stopniu wejcie do krtani i zapewniaj¹ szybk¹ i bezpieczn¹ intubacjê
tchawicy. Niestety zdarzaj¹ siê przypadki trudnej intubacji, co mo¿e byæ spowodowane np. budow¹ anatomiczn¹, urazami, chorobami, aspiracj¹ treci pokarmowej, obecnoci¹ krwi w jamie ustnej.
Szczególnie w sytuacjach nag³ych szybkie zapewnienie dro¿noci dróg oddechowych ratuje pacjentowi ¿ycie. miertelnoæ zwi¹zana z trudn¹ intubacj¹ ronie
wraz ze wzrostem czêstoci prób intubacji i przed³u¿onym czasem braku prawid³owej wentylacji i natlenienia [1].U¿ywane od d³u¿szego czasu w przypadku
trudnych intubacji prowadnice po których
wprowadza siê rurki intubacyjne do tcha-

Traditional laryngoscopes have been used
for placement of endotracheal tubes in the
practice of anaesthesia for abut one hundred
years. The requirement for Line Of Site manoeuvres induces neck flexion, head extension, laryngeal depression and other stress
related movements. Numerous accessories
have since been introduced to facilitate intubation. While they have offered advantages,
they have also created disadvantages in certain situations complicated by blind techniques, skill requirements, aspiration and blood and secretion. Videolaryngoscopes enable
visual control of the endotracheal tube in its
trajectory toward the airway. The Glidescope permits a 50 to 60 degree viewing range.
The Glidoscope incorporates micro-video
technology and is effective in dealing with
standard and difficult intubation cases. It
makes the passage of a breathing tube into
the airway safe, reliable and easy. The aim of
the study was to test the Glidescope. The Glidoscope was used in five difficult intubation
cases. The patients were safe and easy intubated .In every case the picture of the larynx
and vocal cordes on the monitor was clear.
The Glidescope makes a significant improvement over traditional laryngoscope. We
found the Glidoscope to be very suitable for
difficult intubation. We strongly recommend
using videolaryngoscopes in difficult intubation cases in the theatres and emergency.

wicy mog¹ powodowaæ urazy w jamie
ustnej i tchawicy, podobnie jak manewry
³y¿k¹ laryngoskopu mog¹ce powodowaæ
uszkodzenia warg, b³ony luzowej jamy
ustnej, zêbów, nag³oni, strun g³osowych.
Zmiany wartoci cinienia têtniczego,
czêstoci akcji serca oraz desaturacja prowadziæ mog¹ do gwa³townych zaburzeñ
hemodynamicznych szczególnie u obci¹¿onych pacjentów. Bronchoskopy u¿ywane w przypadkach trudnych intubacji nie
wszêdzie s¹ ³atwo dostêpne, a ponadto ich
u¿ycie wymaga fachowego przeszkolenia.
Videolaryngoskopia daje mo¿liwoæ uzyskania na ekranie monitora obrazu wnêtrza jamy ustnej i drogi jak¹ pokonuje
rurka intubacyjna. Videolaryngoskopy
wprowadzono do praktyki medycznej kilka lat temu. Obecnie na rynku funkcjonuje kilka firm produkuj¹cych videolaryngoskopy. Niew¹tpliwie ich u¿ycie zapewnia szybsze i mniej urazowe intuba95

cje, szczególnie dla mniej dowiadczonych lekarzy i ratowników. Wykorzystane mog¹ byæ tak¿e do nauki prawid³owej
techniki intubacji tchawicy.
Metodyka
Do trudnych intubacji w Queen Elizabeth Hospital u¿ywa siê videolaryngoskopu Glidescope.
Zestaw sk³ada siê z monitora oraz kilkudziesiêciocentymetrowej prowadnicy
na zakoñczeniu której znajduje siê kamera - te czêci Glidescope s¹ wielorazowego u¿ytku - oraz jednorazowej plastikowej rêkojeci z ³y¿k¹, w któr¹ wmontowuje siê koñcówkê prowadnicy z kamer¹. £y¿ka jest wygiêta pod k¹tem 60
stopni. Rêkojeæ z ³y¿k¹ trzyma siê jak
tradycyjny laryngoskop. £y¿kê po w³o¿eniu do jamy ustnej prowadzi siê w linii
rodkowej jêzyka do nag³oni. Do uniesienia podniebienia stosuje siê si³ê tylko
0.5-1.5kg, a wiec znacznie mniejsz¹ ni¿
w przypadku tradycyjnej metody. Rurkê
intubacyjn¹ z prowadnic¹ w rodku prowadzi siê równolegle do ³y¿ki, prowadnica nie mo¿e wystawaæ poza koñcówkê
rurki - zalecana jest rurka z miêkk¹ koñcówk¹. Glidescop zapewnia dobr¹ widocznoæ, jest bezpieczny i ³atwy w obs³udze. Produkowanych jest kilka rozmiarów Glidescope (podobnie jak ³y¿ek intubacyjnych), które s¹ u¿ywane w zale¿noci od wieku i wagi pacjenta. Rozmiar
nr 1-2 dla wczeniaków i dzieci do 10 kg,
nr 3-4 dla dzieci powy¿ej 10 kg i doros³ych. Rozmiar nr 4 u¿ywany jest z powodzeniem u bariatrycznych pacjentów.
Stosuj¹c skale Cormack-Lehane'a pimiennictwo podaje, ¿e stopieñ I i II jest
bardzo dobrze uwidaczniany u 99% chorych. Profesor Ron M. Wells z Harvard
Medical School opracowa³ prost¹ technikê" 4M" stosowan¹ do intubacji przy
u¿yciu Glidescope.
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Zdjêcia video laryngoskopu Glidescope (dziêki uprzejmoci i za zgod¹ firmy EMS Poland - jedynego
dystrybutora sprzêtu w Polsce)

MOUTH,
MONITOR,
MOUTH,
MONITOR
1M - patrz na usta pacjenta, wprowad
laryngoskop w porodkowej linii jamy
ustnej.
2M - patrz na monitor, unie koñcówkê ³y¿ki aby uwidoczniæ nag³oniê i
otwarte struny g³osowe.
3M - patrz na usta, i delikatnie wprowad rurkê intubacyjn¹ na prowadnicy
blisko koñcówki ³y¿ki laryngoskopu.
4M - patrz na monitor umieszczaj¹c
rurkê intubacyjn¹ miedzy strunami g³osowymi w tchawicy.

Wyniki
Chory P.Ch., 75 lat, waga 87 kg, zakwalifikowany do zabiegu laparotomii w
trybie nag³ym,
ASA III E (choroba niedokrwienna
serca, przebyty zawa³ miênia sercowego, nowotwór z³oliwy prostaty - zdiagnozowany 2 miesi¹ce wczeniej ).
Ocena w skali Mallampati - 3, gotyckie podniebienie, pe³ne uzêbienie, krótka szyja, osteoporoza w odcinku szyjnym
krêgos³upa utrudniaj¹ca odgiêcie g³owy.
Plan znieczulenia:
- linia têtnicza;
- za³o¿enie cewnika
zewnatrzoponowego
w odcinku piersiowym;
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- znieczulenie ogólne;
- intubacja RSI z u¿yciem
Glidescope;
- sonda ¿o³¹dkowa;
- wk³ucie centralne;
- miejscowe ostrzykniêcie rany
pooperacyjnej rodkiem
znieczulenia miejscowego.
Po podanie rodków nasennych i
zwiotczaj¹cych wykonano intubacje przy
u¿yciu Glidescopu. U¿yto rurki intubacyjnej Portex 8 mm na prowadnicy. Intubacjê wykonano za pierwszym razem
uzyskuj¹c bardzo dobra widocznoæ - w
skali Cormack i Lehane'a -1.
Chora E.B., 28 lat, 35 tydzieñ ci¹¿y,
waga 98 kg, zakwalifikowana do zabiegu wyciêcia wyrostka robaczkowego w
trybie nag³ym.
ASA II E (przewlek³e obturacyjne
zapalenie oskrzeli).
Ocena w skali Mallampati - 2, pe³ne
uzêbienie, du¿y jêzyk, krótka szyja.
Plan znieczulenia:
- znieczulenie ogólne;
- intubacja RSI z u¿yciem
Glidescope;
- miejscowe ostrzykniêcie rany
pooperacyjnej rodkiem
znieczulenia miejscowego.
Po podaniu rodków nasennych i
zwiotczaj¹cych wykonano intubacjê przy
u¿yciu Glidescope. U¿yto rurki intubacyjnej Portex 7 mm na prowadnicy. Intubacjê wykonano za pierwszym razem
uzyskuj¹c bardzo dobr¹ widocznoæ w
skali Cormack i Lehane'a -1.
Chory J.W., 80 lat, waga 90 kg, zakwalifikowany do zabiegu zespolenia
koci udowej w trybie pilnym.
ASA III E - demencja du¿ego stopnia, kifoskolioza odcinka piersiowego
krêgos³upa, przymusowe odgiêcie g³owy
z lewostronnym skrêceniem, ze wzglêdu
na utrwalone migotanie przedsionków pacjent leczony warfaryn¹ (zabieg operacyjny pod warunkiem prawid³owych parametrów uk³adu krzepniêcia).
Plan znieczulenia:
- blok nerwu udowego z u¿yciem
stymulatora nerwów
obwodowych, pod kontrol¹
ultrasonografii;
- znieczulenie ogólne;
- intubacja z u¿yciem Glidescope.
Po podaniu rodków nasennych i
zwiotczaj¹cych wykonano intubacje tchawicy przy u¿yciu Glidescope. U¿yto rurki intubacyjnej Portex 7 mm na prowadnicy. Intubacja w drugiej próbie. Pierw-
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sza nieudana próba uwidocznienia wejcia do tchawicy by³a zwi¹zana ze znacznym przymusowym lewostronnym u³o¿eniem g³owy pacjenta i koniecznoci¹
zmiany linii prowadzenia ³y¿ki laryngoskopu. W drugiej próbie uzyskano dobr¹
widocznoæ strun g³osowych i z ³atwoci¹
wprowadzono rurkê intubacyjn¹ do tchawicy w skali Cormack-Lehane'a - 1.
Chory K.C.,84 lata, waga 70 kg, zakwalifikowany do planowego zabiegu
naprawczego du¿ej przepukliny brzusznej.
ASA III. Chory w wieku 57 lat dozna³ du¿ego urazu g³owy w wyniku wypadku komunikacyjnego, od tego czasu
ograniczona ruchomoæ ¿uchwy, otwiera
jamê ustn¹ na szerokoæ 2.5 cm,
Plan znieczulenia:
- za³o¿enie cewnika
zewn¹trzoponowego w odcinku
piersiowym;
- znieczulenie ogólne;
- intubacja z u¿yciem Glidescope;
- ostrzykniêcie rany pooperacyjnej
rodkiem znieczulenia
miejscowego.
Po podaniu rodków nasennych i
zwiotczaj¹cych wykonano intubacje tchawicy przy u¿yciu Glidescope. U¿yto rurki inkubacyjnej 7 mm na prowadnicy. Intubacja skuteczna w pierwszej próbie. Uzyskano bardzo dobr¹ widocznoæ strun g³osowych w skali Cormack i Lehane'a -1.
Chory L.F.,83 lata, waga 76 kg, zakwalifikowany do zabiegu naciêcia du¿ego ropnia okolicy stawu kolanowego
ASA III E. Cukrzyca typu II, pacjent
po wymianie stawu kolanowego w 2009
roku. Przeby³ zatorowoæ p³ucn¹, od tego
czasu leczony warfaryn¹ (zabieg operacyjny pod warunkiem prawid³owych parametrów uk³adu krzepniêcia). Z analizy
wczeniejszych kart znieczulenia wynika³o, ¿e pacjent w skali Cormack-Lehane'a
osi¹ga stopieñ 4.
Plan znieczulenia:
- blok nerwu udowego z u¿yciem
stymulatora nerwów obwodowych
pod kontrol¹ ultrasonografii;
- znieczulenie ogólne;
- intubacja z u¿yciem Glidescope.
Po podaniu rodków nasennych i
zwiotczaj¹cych wykonano intubacje tchawicy przy u¿yciu Glidescope. U¿yto rurki intubacyjnej Portex 9 mm na prowadnicy. Intubacja by³a skuteczna w pierwszej próbie uzyskuj¹c zadawalaj¹c¹ widocznoæ strun g³osowych w skali Cormack i Lehane - 2.

Dyskusja
Glidescope w praktyce anestezjologicznej okazuje siê bardzo przydatny.
U³atwia intubacjê tchawicy w trudnych
przypadkach klinicznych. Ze wzglêdu na
podobn¹ technikê intubacji w porównaniu z u¿yciem tradycyjnego laryngoskopu nabycie umiejêtnoci u¿ywania Glidescopu nie sprawia wiêkszych trudnoci,
szczególnie pamiêtaj¹c o zasadzie 4M.
W badaniach na manekinach Asai
podaje, ¿e czas zwi¹zany z wprowadzeniem rurki intubacyjnej do tchawicy w
przypadkach utrudnionego dostêpu do
g³owy (3 scenariusze:
- pacjent le¿¹cy na ziemi,
- g³owa pacjenta w bardzo bliskiej
odleg³oci od ciany,
- pacjent uwiêziony w samochodzie )
jest znamiennie krótszy przy korzystaniu
z videolaryngoskopu w porównaniu z tradycyjnym laryngoskopem Macintosh.
Ponadto u¿ycie videolaryngoskopu jest
bardzo pomocne przy ograniczonym
otwieraniu ust, poniewa¿ maksymalna
szerokoæ ³y¿ki videolaryngoskopu wynosi ok.2.5 cm , w porównaniu z 3-4 cm
³y¿ki laryngoskopu Macintosh. Niedogodnoci¹ jest, ¿e w przypadku videolaryngoskopu mo¿na siê spodziewaæ zamazanego obrazu na ekranie spowodowanego zamgleniem. W badaniach u¿ywano videolaryngoskopu Pentax-AWS (
oya Co., Tokio, Japan), w którym ekran
znajduje siê na zakoñczeniu rêkojeci laryngoskopu [2]. Kolejne porównanie
przeprowadzi³ zespo³ Komija [3] . Dotyczy³o ono prób trudnej intubacji manekina dziecka - w skali Cormack i Lehane'a stopieñ 4 . W badaniu u¿ywano tradycyjnego laryngoskopu Macintosh, laryngoskopu Bullard, bronchofiberoskopu oraz laryngoskopu po³¹czonego z fiberooptyk¹. Jest to tradycyjny laryngoskop ze zmodyfikowan¹ ³y¿k¹ Macintosh
w której znajduje siê zakoñczenie fibroskopu. Obraz wnêtrza jamy ustnej jest widoczny na ekranie monitora. W badaniach
wziê³o udzia³ 18 anestezjologów z klinicznym dowiadczeniem rednio 14-letnim. Wczeniej nigdy nie u¿ywali laryngoskopu Bullarda oraz nigdy nie u¿ywali
laryngoskopu po³¹czonego z fiberooptyk¹. Bronchofiberoskopu wszyscy u¿ywali
w praktyce oko³o 10 razy.
Wyniki skutecznej intubacji:
- 22,2% bronchofiberoskop
- 37,0% laryngoskop Macintosh
- 88,9% laryngoskop Bullard
- 100% laryngoskop po³¹czony
z fiberooptyk¹.
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Wyniki badania sugeruj¹, ze laryngoskop z fiberooptyk¹ i obrazem wnêtrza
jamy ustnej na ekranie monitora, mimo,
ze wczeniej nigdy nie by³ przez bior¹cych w próbie u¿ywany stanowi bardzo
skuteczne urz¹dzenie do trudnych intubacji. W 2007 roku zaprezentowano badanie dotycz¹ce porównania videolaryngoskopu Pentax-AWS z laryngoskopem
Macintosh [4]. Badaniem objêto 320 pacjentów. Po natlenieniu, indukcji znieczulenia oraz podaniu rodków zwiotczaj¹cych u¿ywano laryngoskopu Macintosh
do okrelenia w skali Cormack i Lehane'a stopnia widocznoci strun g³osowych, a nastêpnie u¿ywano videolaryngoskopu do ponownego okrelenia w skali Cormack i Lehane'a stopnia widocznoci strun g³osowych i intubowano pacjenta. Wyniki by³y bardzo interesuj¹ce.
Skala Cormack i Lehane'a (CL)
Macintosh Videolaryngoskop
CL1
54.7%
99.1%
CL 2a
21.3%
0.9%
CL 2b
9.7%
CL 3a
7.8%
CL 3b
5.3%
CL 4
1.3%
U siedmiu pacjentów okrelonych w
skali Cormack i Lehane'a na stopien 4
przy u¿yciu videolaryngoskopu Airtraq
wszyscy pacjenci zostali ocenieni na stopien 1 [5]. Glidescope w porównaniu z
laryngoskopem Macintosh poprawi³ stopieñ oceny w skali CL u 68% pacjentów,
których oceniono powy¿ej 1 w skali CL
[6]. Pacjenci ocenieni na 3 i 4 stopieñ CL
z powodu spondyloankylozy przy u¿yciu
Glidescope zostali w 85% ocenieni na
ni¿szy stopieñ [7]. Kolejne porównanie
skutecznoci intubacji w trudnych warunkach klinicznych dotyczy³o laryngoskopów Macintosh, Glidescope, McGrath i
Airtraq i zosta³o przeprowadzone na manekinach przez Savoldelli i wsp. [8 ].
Badano skutecznoæ intubacji w przypadku 3 scenariuszy: obrzêk gard³a, obrzêk
gard³a i utrudniona ruchomoæ stawów
krêgos³upa szyjnego oraz obrzêk jêzyka.
Zdecydowanie w porównaniu z tradycyjnym laryngoskopem Macintosh, pozosta-

98

³e laryngoskopy bior¹ce udzia³ w badaniu by³y skuteczniejsze, ogranicza³y urazowoæ tkanek jamy ustnej, oraz by³y ³atwiejsze w u¿yciu przez mniej dowiadczonych uczestników bior¹cych udzia³ w
próbach. Lange i wsp. porównali dwa
videolaryngoskopy: Glidescope i Airtraq
u 60 pacjentów z guzami okolicy górnych
dróg oddechowych zakwalifikowanych
do zabiegu bezporedniej mikrolaryngoskopii. Nie by³o znamiennej ró¿nicy w
skutecznoci i czasie intubacji. Natomiast
wykazano ró¿nicê w urazowoci tkanek
miêkkich - mniej uszkodzeñ dotyczy³o
pacjentów u których wykonano intubacje
przy u¿yciu Glidescope [9]. Hirabayashii
i wsp. porównali procent ruchomoci w
zakresie krêgów szyjnych przy intubacji
tradycyjnym laryngoskopem Macintosh
oraz videolaryngoskopem Airway Scope
[10]. Porównywano odpowiednio stawy
krêgowe C0/C1, C1/C2 i C3/C4. W porównaniu z tradycyjnym laryngoskopem
u¿ycie videolaryngoskopu zmniejszy³o
zakres wymuszonego odgiêciem g³owy
ruchu poszczególnych stawów krêgos³upa szyjnego odpowiednio o 37%, 37% i
68%. Sugeruje to du¿e mo¿liwoci u¿ycia wideolaryngoskopów w przypadkach
zmian zesztywniaj¹cych krêgos³upa szyjnego oraz w ratownictwie medycznym w
przypadkach urazów g³owy i krêgos³upa
szyjnego. Kolejne doniesienia dotycz¹ce poprawy skutecznoci intubacji przy
u¿yciu videolaryngoskopów dotyczy³y
pacjentów bariatrycznych [11], oraz chorobliwie oty³ych ciê¿arnych zakwalifikowanych do cieæ cesarskich [12]. Nauka
intubacji przy u¿yciu videolaryngoskopu
u³atwia zobrazowanie techniki intubacji,
jest lepiej akceptowana zarówno przez
wyk³adowców jak i uczniów daj¹c jednoczenie jednakowy obraz - komentowany na bie¿¹co przez szkol¹cych i szkolonych [13].
Jedno z pierwszych opracowanych na
du¿ej liczbie przypadków doniesieñ na
temat u¿ycia videolaryngoskopów ukaza³o siê w 2005 roku i od tego czasu praktyczne zalety tych urz¹dzeñ przemawiaj¹ za ich du¿¹ skutecznoci¹ i ³atwoci¹

w u¿yciu, co dla praktyków stanowi kamieñ milowy w trudnej intubacji [14].
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