
Τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο σε 

παιδιά:

Η προσέγγιση του ακτινολόγου 

Παστρωμά Αγγελική, Κελέσης Χρήστος, Σιδέρη Ναταλί, Μπιζίμη 

Βασιλική, Παπαϊωάννου Ασημίνα, Αλεξοπούλου Ευθυμία.

B’ Εργαστήριο Ακτινολογίας

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ.



Εκπαιδευτικοί στόχοι

• Ορισμός και ταξινόμηση των τραχειοοισοφαγικών 

συριγγίων (ΤΟΣ) σε παιδιά 

• Ανασκόπηση των σχετιζόμενων συγγενών 

ανωμαλιών με την συγγενή μορφή του ΤΟΣ

• Περιγραφή των ευρημάτων συνηγορητικών

ύπαρξης ΤΟΣ, με τη χρήση διαφορετικών 

απεικονιστικών μεθόδων



Γενικές πληροφορίες

• Ως ΤΟΣ ορίζεται η παρουσία σηραγγώδους 
επικοινωνίας μεταξύ του οισοφάγου και της τραχείας
• Συγγενές

• Επίκτητο

• Συγγενές:
• Συχνότητα: 1 / 3,500-4,500 γεννήσεις (σε ζώντα νεογνά)

• Συνδέεται με άλλες συγγενείς ανωμαλίες:

• καρδιακές ανωμαλίες

• σύνδρομο VACTERL

• ανωμαλίες γαστρεντερικού συστήματος (ατρησία, ανώμαλη 
στροφή εντέρου-malrotation)

• σύνδρομο CHARGE

• χρωμοσωμικές ανωμαλίες



Γενικές πληροφορίες
Ταξινόμηση συγγενούς τραχειοοισοφαγικού

συριγγίου/ατρησίας οισοφάγου 

• Τύπος Α: μεμονωμένη οισοφαγική ατρησία (8%) 

• Τύπος Β: εγγύς ΤΟΣ με άπω οισοφαγική ατρησία 
(1%)

• Τύπος Γ: εγγύς οισοφαγική ατρησία με άπω ΤΟΣ 
(πλέον σύνηθες, 85%)

• Τύπος Δ: διπλό ΤΟΣ με παρεμβαλλόμενη ατρησία 
(1%)

• Τύπος Ε: μεμονωμένο ΤΟΣ (4%)



Γενικές πληροφορίες

• Η υπόνοια παρουσίας ΤΟΣ τίθεται προγεννητικά και η 

διάγνωση τεκμηριώνεται κατά κύριο λόγο στη νεογνική 

ηλικία, πλην των περιπτώσεων μεμονωμένου συριγγίου 

(type H)

• Το νεογνό παρουσιάζει δυσκολία σίτισης ή / και 

αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ η τοποθέτηση

ρινογαστρικού σωλήνα δεν είναι επιτυχής 

• Η επίκτητη μορφή οφείλεται συνήθως σε κατάποση ξένου 

σώματος (ιδίως μπαταρίας), σε τραύμα, ενώ δύναται να 

προκληθεί και ιατρογενώς 



Απεικονιστικές μέθοδοι και

Ευρήματα

• Προγεννητικός έλεγχος ( Συγγενές ΤΟΣ )

Η υπόνοια παρουσίας ΤΟΣ τίθεται προγεννητικά, όταν 
ανιχνεύονται υπερηχογραφικά:

I. Πολυυδράμνιο

II. Μειωμένη παρουσία υγρού στον εντερικό σωλήνα

III. Αδυναμία αναγνώρισης του εμβρυικού στομάχου

IV. Παρουσία διατεταμένου εγγύς οισοφαγικού 
εκκολπώματος

Η Μαγνητική Τομογραφία εμβρύου αποτελεί την εξέταση 
εκλογής για την επιβεβαίωση της διάγνωσης 



Απεικονιστικές μέθοδοι και

Ευρήματα

• Απλή Ακτινογραφία (θώρακος-κοιλίας) -

Συγγενής μορφή

(ακολουθεί την απόπειρα τοποθέτησης 

ρινογαστρικού σωλήνα)

• αδυναμία προώθησης του καθετήρα, με 

περιέλιξη αυτού στο εγγύς τμήμα της ατρησίας

• απεικόνιση του εγγύς οισοφαγικού 

εκκολπώματος πληρούμενο με αέρα

• αναζήτηση αέρα εντός του γαστρεντερικού 

σωλήνα:

• απουσία αέρα στον στόμαχο - εντερικό 

σωλήνα είναι ενδεικτικό πλήρους ατρησίας 

οισοφάγου χωρίς την παρουσία ΤΟΣ ή με

παρουσία ΤΟΣ στο εγγύς τμήμα αυτού

• πιθανό εύρημα: παρουσία πύκνωσης λόγω 

πνευμονίας εξ εισροφήσεως, ειδικά στους 

άνω λοβούς σε ύπτια θέση

Ακτινογραφία θώρακος – κοιλίας (αριστερά), αναδεικνύει την

απουσία αέρα στον πεπτικό σωλήνα σε νεογνό με ατρησία

οισοφάγου και κεντρικού τύπου τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο. Σε

μεγέθυνση στην περιοχή του τραχήλου (δεξιά), επισημαίνεται το

άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα στο εγγύς τμήμα της ατρησίας.



Απεικονιστικές μέθοδοι και 

Ευρήματα

• Ακτινοσκόπηση- οισοφαγογράφημα 

• τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα

• χρήση μικρής ποσότητας ισοτονικού μη-

ιοντικού σκιαγραφικού μέσου

• τοποθέτηση παιδιού: σε πλάγια ή μερικώς 

πρηνή θέση 

• προκειμένου για την ανάδειξη τύπου Η 

συριγγίου ο ρινογαστρικός σωλήνας 

προωθείται έως την γαστροοισοφαγική 

συμβολή και σταδιακά αποσύρεται, ενώ 

πραγματοποιείται έγχυση σκιαγραφικού 

μέσου σε διάφορα επίπεδα

• το σκιαγραφικό θα πρέπει να αναρροφάται 

αμέσως μετά από τη μελέτη Πλάγια λήψη με χορήγηση δια μέσω καθετήρα 

αραιωμένου σκιαγραφικού, επιβεβαιώνει την ύπαρξη 

ατρησίας οισοφάγου και αναδεικνύει επιπλέον την 

παρουσία εγγύς τραχειοοισοφαγικού συριγγίου.



Απεικονιστικές μέθοδοι και 

Ευρήματα

• Αξονική Τομογραφία

• αμφιλεγόμενος ο ρόλος

• ? επωφελής σε προεγχειρητικό
σχεδιασμό (μαζί με εικονική
βρογχοσκόπηση)

• η χρήση της ΑΤ αυξάνεται τα 
τελευταία χρόνια

• αποτελεί την απεικονιστική
μέθοδο εκλογής σε περιστατικά 
με άτυπα συμπτώματα που 
κρίνεται σκοπιμος ο πλήρης 
έλεγχος της αναπνευστικής 
οδού και του πνευμονικού 
παρεγχύματος

Αξονική Τομογραφία, εγκάρσια τομή (αριστερά) και οβελιαία 

ανασύνθεση (δεξιά) σε 4 ετών θήλυ, αναδεικνύει σαφώς την ύπαρξη 

τραχειοοισοφαγικού συριγγίου στο επίπεδο της θωρακικής εισόδου. 

Πρόκειται για επίκτητο τραχειοοισοφαγικό συρίγγιο, οφειλόμενο σε 

κατάποση δισκοειδούς μπαταρίας.



Συμπέρασμα

• Η εν λόγω ανασκόπηση της ταξινόμησης, των 

απεικονιστικών μεθόδων διερεύνησης και των 

ευρήματων τους για τη διάγνωση του ΤΟΣ σε 

παιδιατρικούς ασθενείς παρέχει μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση στον ακτινολόγο για να προβεί 

στην ορθή διάγνωση, με τη χρήση της 

καταλληλότερης απεικονιστικής μεθόδου


