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ε αζζελείο κε Ομεία Αλ. Αλεπάξθεηα θαη κεραληθό αεξηζκό

52% άκεζε απνζύλδεζε από ηνλ αλαπλεπζηήξα κε ηερληθέο

επείγνπζαο δηάλνημεο πνπ πεξηειάκβαλαλ laser,

electrocautery θαη stenting.

Colt HG, Harrell JH. Chest 1997; 112:202–206

4 months increase of survival

Macha HN, Becker KO, Kemmer HP. Chest1994;105:1668-72



 HRQoL?

 Acute Respiratory 

Insufficiency

 Acute Complications 

(bleeding/hemoptysis, 

post-obstructive 

pneumonias)?

Mean survival for intervention and control group 

was 10 9 and 4 3 months respectively

(p=0.04).



Log-rank test showed that survival rate was 

significantly higher in patients with 

inoperable lung cancer but no CAO 

(n=1000) than in patients with CAO (n=262) 

(P<0.001). 

However, there was no statistically 

significant difference in the survival of 

patients with inoperable lung cancer  with 

and without CAO after therapeutic 

bronchoscopy was introduced.

Medicine (2017) 96:2(e5612)

2003 to 2007 

2008 to 2015



 Ακαξηώκαηα,

 Ληπώκαηα, 

 Λεηνκπώκαηα

 Μπνβιαζηώκαηα

 Θειώκαηα

 Νεπξνγελή

λενπιάζκαηα

 Φιεγκνλώδεηο 

ςεπδνόγθνη

Απόθξαμε θεληξηθώλ αεξαγωγώλ:

από θαινήζεηο όγθνπο







◦ Μεραληθή αθαίξεζε ηνπ όγθνπ κε ηνλ απιό ηνπ 

ηξαρεηνζθνπίνπ θαη ιαβίδεο

◦ Ηιεθηξνθαπηεξία επαθήο (probe, forceps, loop 

ή knife)

◦ Argon plasma coagulation

◦ Cryoprobe Debulking



•Γελλήηξηά πςίζπρλνπ ξεύκαηνο δίλεη ζπγθεθξηκέλν πνζό watts κέζσ 

ελόο κνλσκέλνπ κεηαιιηθνύ θαζεηήξα,ιαβίδαο, καραηξηδίνπ ή ζειηάο,  

πξνθαιώληαο  ζεξκνπεμία θαπηεξίαζε ή εμάρλσζε.

•Βιέλλε ή αίκα ζην ζεκείν εθαξκνγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

κεηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο

•Μπνξέη λα εθαξκνζηεί κε εύθακπην ή άθακπην θαζεηήξα

Η απινύζηεξε θαη θζελόηεξε πξνζζήθε ζηνλ 

εμνπιηζκό κηαο βξνγρνζθνπηθήο κνλάδαο 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο δπλαηόηεηεο παξέκβαζεο.



 Η ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαδίδεηαη κέζσ ηνληζκέλνπ 

αεξίνπ Αξγόλ ην νπνίν απειεπζεξώλεηαη ζε κηθξή 

απόζηαζε (non-contact mode) από ηνλ βιελλνγόλν.

Δμαπιώλεηαη νκνηνγελώο θαζώο έιθεηαη 

από πεξηνρέο κε κεγαιύηεξε 

πεξηεθηηθόηεηα ζε λεξό (άξα θαη αίκα), 

θαη κηθξόηεξε ειεθηξηθή αληίζηαζε. 

Γελ ζηακαηά ζε θακππιώζεηο ηνπ 

βιελλνγόλνπ ή ζε πιάγηεο επηθάλεηεο.

http://chestjournal.chestpubs.org/content/119/3/781/F1.large.jpg


 Δκβνιηζκόο από αέξην θαη ελδνβξνγρηθή θσηηά είλαη νη 

πην ζπρλά αλαθεξόκελεο επηπινθέο ηνπ APC.

 Δίλαη ην πιένλ απνηειεζκαηηθό εξγαιείν γηα ηνλ 

έιεγρν αηκνξξαγίαο ζηνπο θεληξηθνύο αεξαγσγνύο!!

FiO2 <40%



Cryo-adhesion 

leading to

Cryo-Debulking?





Εηζξόθεζε μέλνπ ζώκαηνο



 4000 ζάλαηνη ζηηο ΗΠΑ θάζε ρξόλν

 ~80% ηωλ πεξηπηώζεωλ <15y.o. (~80% 

<3y.o.)

 Απεηιεηηθή γηα ηα κηθξά παηδηά θαη 

ζπαληόηεξα γηα ηνπο ελήιηθεο

 Φπζηίθηα θαη άιινη 

μεξνί θαξπνί

 Κόθθαια, ηεκάρηα 

ηξνθήο

 Μηθξά παηρλίδηα

http://www.ers-education.org/media/2008/ePosters/uploads/Externe/IMAGE_2179_1222257806.jpg


 Βειόλεο, θαξθηά 

θνζκήκαηα

 Κόθθαια, 

ηεκάρηα ηξνθήο

 Γόληηα

 Υάπηα

http://www.ers-education.org/media/2007/eposters/uploads/Externe/IMAGE_3844_1189116037.jpg
http://www.ers-education.org/media/2007/eposters/uploads/Externe/IMAGE_3844_1189116037.jpg
http://www.ers-education.org/media/2007/eposters/uploads/Externe/IMAGE_3844_1189115571.jpg
http://www.ers-education.org/media/2007/eposters/uploads/Externe/IMAGE_3844_1189115726.jpg


Recommended:

•πλδπαζκόο άθακπηνπ θαη εύθακπηνπ βξνγρνζθνπίνπ ππό iv ga

•Δηδηθέο Λαβίδεο ζύιιεςεο

•Κξπώδην

•Ιζρπξή αλαξξόθεζε





Μαδηθή (ζνβαξή) Αηκόπηπζε

 >150 ml/12h

 200-600 ml/24h

 200ml/h

Αλαμηόπηζηεο εθηηκήζεηο...

Καη ην αίκα πνπ παξακέλεη ρσξίο 

λα (αηκν)-πηύεηαη?

Έλαο πην θιηληθά πξνζαλαηνιηζκέλνο νξηζκόο ζα έπξεπε 

λα ζπκπεξηιάβεη :

Βαζκό απόθξαμεο ησλ αεξαγσγώλ

Δπίπεδν αηκνδπλακηθήο αζηάζεηαο



Μία δεμηά 

BA

Γύν 

αξηζηεξέο 

BA



Sakr l., Dutau H. Massive Hemoptysis: An 

update on the role of bronchoscopy in 

diagnosis and management. Respiration 

2010;80:35-58

11-19% Παξακέλνπλ «Κξππηνγελείο»



 Βξνγρηθή Βηνςία

◦ Όγθνο ζε επαθή κε κεγάιν αγγείν

◦ Βηνςία πνπ ιακβάλεηαη από θνηινηηθή (ζπειαηώδε) εμεξγαζία

◦ Βηνςία από αγγεηαθέο βιάβεο (αηκαγγεηώκαηα θιπ)

 Γηαβξνγρηθή Βηνςία Πλεύκνλα

 Ρήμε κεγάινπ αγγείνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

θαζεηεξηαζκνύ ή ζσξαθνζθνπηθήο βηνςίαο

 Βξαρπζεξαπεία πςειήο δόζεο



Shigemura et al. (Ann Thorac Surg 2009;87:849-853)

ζπγθξίλεη ηελ αληηκεηώπηζε θαη ηελ εμέιημε ηεο καδηθήο αηκόπηπζεο

(>600 ml/24 h):

Θλεηόηεηα εληόο ηνπ Ννζνθνκείνπ15% γηα ηελ πεξίνδν1995–1999,

θαη 0% γηα ηα πην πξόζθαηα ρξόληα (2000-2005)

Crocco JA, Rooney JJ, Fankushen DS, et al: 

Massive hemoptysis. 

Arch Intern Med 1968;121: 495–498.

Θλεηόηεηα 71% αλ >600 ml ζε 4h, 

22% αλ >600 ml ζε 4-16h θαη

Θλεηόηεηα 5% αλ>600 ml ζε 16-48h



Η α/α Θώξαθα εληνπίδεη ηελ εζηία ηεο αηκνξξαγίαο ζην 33–82% 

ησλ πεξηπηώζεσλ θαη αλαδεηθλύεη ηελ ππνθείκελε αηηία ζην 35%, 

(θπξίσο TBC θαη όγθνη.) Αλ ωζηόζν είλαη ρωξίο επξήκαηα ε 

αηκνξξαγία ζπλήζωο νθείιεηαη ζε βξνγρηεθηαζίεο.

Η CT είλαη θαιύηεξε από ηελ α/α ζώξαθα θαη ζπγθξίζηκε κε ηελ 

βξνγρνζθόπεζε ζηελ αλίρλεπζε ηεο εληόπηζεο (νξζή εληόπηζε 

ζην 70–88% ησλ πεξηπηώζεσλ). Δπηπξόζζεηα είλαη πνιύ πην 

απνηειεζκαηηθή από ηελ βξνγρνζθόπεζε ζηελ αλίρλεπζε ηεο 

ππνθείκελεο αηηίαο ηεο αηκνξξαγίαο (60–77 vs. 2.5–8%).



 Ή αξρηθή αληηκεηώπηζε πεξηιακβάλεη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ αεξαγσγνύ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ όγθνπ ηνπ 

θπθινθνξνύληνο αίκαηνο:

 Θέζε Lateral decubitus

 ICU, monitoring

 Έιεγρνο δηαηαξαρώλ πήμεο, απνθαηάζηαζε όγθνπ θαη 

κεηάγγηζε αίκαηνο αλ απαηηεζεί. Αγγεηνζπζπαζηηθά αλ 

απαηηεζνύλ.

 Δπείγνπζα άθακπηε βξνγρνζθόπεζε ή δηαζσιήλσζε 

κε κεγάινπ εύξνπο (>8mm) ελδνηξαρεηαθό ζσιήλα.



Αλαξξόθεζε αίκαηνο θαη ζξόκβσλ(εθκαγείσλ) απνθαζηζηνύλ 

ηε βαηόηεηα ηνπ αεξαγσγνύ

Σν Cryo probe κπνξεί λα θαλεί  εμαηξεηηθά 

ρξήζηκν ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε

 Σν βξνγρνζθόπην παξακέλεη ζε ζέζε ελζθήλσζεο

ζηελ εζηία ηεο αηκνξξαγίαο

 Κξύνο (4°C) N/S 0,9% κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

κηθξά πνζά ή γηα έθπιπζε.

 Σνπηθά αγγεηνζπζπαζηηθά (adrenaline 1:20.000) ή 

ζπλερήο ελδνηξαρεηαθή έγρπζε (0.01 mg.ml solution, 

10 ml/hr) κπνξεί λα εθαξκνζηεί ηνπηθά αλ δελ 

ππάξρνπλ ζνβαξέο αληελδείμεηο.



Πποζοσή ζηην καηά λάθορ 

απόθπαξη ηος δεξιού άνω 

λοβαίος αν απαιηηθεί εκλεκηική 

διαζωλήνωζη ηος δεξιού 

πνεύμονα



 Απαηηεηηθή ηερληθά

 Η αλαξξόθεζε 

κέζσ θαζεηήξσλ 

είλαη εθηθηή αιιά 

κόλν πνιύ κηθξνύ 

εύξνπο 

βξνγρνζθόπηα 

(παηδηαηξηθά) 

κπνξνύλ λα 

πεξάζνπλ δηα κέζνπ 

ηνπ απινύ. 



Ο θαζεηήξαο δηαζέηεη πεξηθεξηθό αεξνζάιακν θαη

ζειηά γηα λα ζηεξεώλεηαη ζην πεξηθεξηθό άθξν ηνπ

βξνγρνζθνπίνπ.

Μπνξεί λα δηέιζεη κέζσ ελδνηξαρεηαθνύ ζσιήλα

(min 8mm) ή άθακπηνπ βξνγρνζθνπίνπ θαη λα

ηνπνζεηεζεί ζην πεξηθεξηθό βξνγρηθό δέλδξν όπνπ

θαη θνπζθώλεηαη ν αεξνζάιακνο.



Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο αηκνξξαγίαο, ε θεθαιή 

απνζπάηαη από ηνλ θαζεηήξα, ην βξνγρνζθόπην 

κπνξεί λα αθαηξεζεί θαη ην θνπζθσκέλν κπαιόλη 

κπνξεί λα κείλεη ζηελ πεξηνρή (γηα αξθεηέο εκέξεο). 

Ο αζζελήο αζθαιήο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζην 

ρεηξνπξγείν, γηα άθακπηε βξνγρνζθόπεζε ή ζηνλ 

αγγεηνγξάθν γηα εκβνιηζκό.

Freitag L, et al. 3yrs experience with a new balloon catheter for the 

management of hemoptysis. Eur Respir J 1994; 7: 2033–2037.

L. Freitag, H-N. Macha, R. Loddenkemper. Interventional 

bronchoscopic procedures Eur Respir Mon, 2001, 17, 272–304.



 Nd-YAG laser :Πνιύ απνηειεζκαηηθή ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα αηκόπηπζε πνπ 

πξνθαιείηαη από ελδνζθνπηθά νξαηή πεγή αηκνξξαγίαο. Τπό ζπλερή αλαξ-

ξόθεζε, ην laser επηηξέπεη ηελ ηαπηόρξνλε ζεξκνπεμία θαη απαγγείσζε ησλ 

ηζηώλ πνπ πεξηβάιινπλ ηελ αξηεξία, νδεγεί ζηελ απαλζξάθσζε θαη ξίθλσζε ηεο 

αηκνξξαγηθήο εζηίαο.

ε αζζελείο κε όγθνπο ησλ θεληξηθώλ 

αεξαγσγώλ πνπ κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ 

ζνβαξή αηκνξξαγία θαηά ηε δηάξθεηα 

ελδνζθνπηθήο ζεξαπείαο, ηα Laser 

κπνξνύλ λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ 

αηκνξξαγία ζην 60-90% ησλ πεξηπηώζεσλ.



Pieces of Surgicel size 3x4 cm in 4-10 layers

Were used successfully in 56/57 patients with 

life threatening hemoptysis.

A.Valipour et al. Chest 2005;127:2113-2118

Pieces of Surgicel size 3x4 cm in 4-10 layers

Were used successfully in 56/57 patients with 

life threatening hemoptysis.

A.Valipour et al. Chest 2005;127:2113-2118

Fibrin glue, bioglue, cyanoacrylate glue 
Γηάιπκα ηλσδνγόλνπ πνιύ πςειήο ζπγθέληξσζεο, 

πεξηέρεη παξάγνληα XIII, θαη δηάιπκα ζξνβίλεο. Όηαλ 

εθαξκνζηεί ζηνλ βιελλνγόλν, ην κίγκα πήδεη 

πξνθαιώληαο αηκόζηαζε.

de Gracia J, de la Rosa D, Catalan E, et al: Use of endoscopic 

fibrinogen–thrombin in the treatment of severe hemoptysis. 

Respir Med 2003; 97: 790–795

 Άιινη Σνπηθνί αηκνζηαηηθνί 

παξάγνληεο :

Γάδα νμεηδσκέλεο ζεινπιόδεο

Pieces of Surgicel size 3x4 cm in 4-10 layers

Were used successfully in 56/57 patients with 

life threatening hemoptysis.

A.Valipour et al. Chest 2005;127:2113-2118



 Σν Σξαλεμακηθό Ομύ (TXA) ειέγρεη ηελ αηκνξξαγία κέζσ 

αλαζηνιήο ηεο ηλσδόιπζεο (αληη-ηλσδνιπηηθό). 

 Πξόθεηηαη γηα ζπλζεηηθό παξάγσγν ηεο Λπζίλεο πνπ 

πξνθαιεί ηλσδόιπζε κέζσ αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγηθό-

ηεηαο ησλ κνξίσλ ηνπ πιαζκηλνγόλνπ.

 πλήζσο 500-2500 mg IV. Αληελδείθλπηαη αλ ππάξρεη 

ηζηνξηθό πξνεγεζείζεο Θξνκβνεκβνιήο…

Γηάθνξεο αλαθνξέο (θπξίσο case reports) ζε αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε αλαθέξνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπ ζηνλ έιεγρν ηεο καδηθήο αηκνξξαγίαο. Η ηνπηθή έγρπζε 

ηνπ TXA (500–1,000 mg) ωζηόζν έρεη θαλεί απνηειεζκαηηθή θαη πξνηείλεηαη ζε 

κηα κεγάιε ζεηξά ελδείμεωλ. 

Pulmonary hemorrhage: A novel mode of therapy (Solomonov A. et al. Respir

Med 2009;103(8)):1196-1200

Πξόζθαηα θιηληθέο κειέηεο έρνπλ δηεξεπλήζεη (κε ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα) ηελ 

ελδνβιελλνγόληα έλεζε ΣΥΑ πξηλ ηε ιήςε βηνςηώλ από αηκνξξαγηθνύο όγθνπο ή 

άιιεο αιινηώζεηο.



 (Tracheoesophageal Fistula- TEF ) 

ή (Bronchopleural Fistula  - BPF), 

 είλαη ζνβαξόηαηεο επηπινθέο ηόζν 

θαθνήζσλ όζν θαη θιεγκνλσδώλ 

λόζσλ αιιά θαη ηαηξηθώλ πξάμεσλ 

(ηαηξνγελείο)

 Αλ θαη ε ρεηξνπξγηθή δηόξζσζε 

παξακέλεη ζεσξεηηθά “golden 

standard” ζπρλά δελ γίλεηαη αλεθηή 

από ηνλ αζζελή ή ηνλ 

αλαηζζεζηνιόγν!!

ηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο,  ε 

βξνγρνζθνπηθή

παξέκβαζε κπνξεί λα 

παίμεη θαζνξηζηηθό 

ξόιν.



Έληνλνο βήραο θαη ππώδεο 

απόρξεκςε εηδηθά θαηά ηελ 

θαηάπνζε. 

Πλεπκνλία εμ’εηζξνθήζεσο

θαη αλαπλ. αλεπάξθεηα.

Σαρεία θαη δξακαηηθή 

επηδείλσζε ηεο θιηληθήο 

εηθόλαο.

Καηά ηελ είζνδν ζηελ ηξαρεία 

κε ην βξνγρνζθόπην 

παξαηεξνύκε ηνπο δύν απινύο 

αληί γηα έλαλ ζπρλά 

δηαθξίλνληαο ην ξηλνγαζηξηθό

ζσιήλα δηα κέζνπ ηεο 

ηξαρείαο.

Πνηνο κπνξεί λα θάλεη θάηη ;;



ε ηαηξνγελέο ζπξίγγην, ηίζεηαη ππνςία από ηε δηαθπγή αέξα 

ζηνλ MV θαη ην θνύζθσκα ηνπ ξηλνγαζηξηθνύ ζσιήλα (θαη 

ηνπ ζηνκάρνπ). Η επηθνηλσλία κπνξεί λα θξάζζεηαη από έλα 

ππεξδηαηεηακέλν cuff ηξαρεηνζσιήλα.

Η ρεηξ/θή δηόξζσζε εδώ ελδείθλπηαη (ζπξξαθή ± θξπκλόο) 

πξώηα. 

ε βαξηά αλ. αλεπάξθεηα –ARDS κε πςειό ρεηξ/θό θίλδπλν, ε 

ελδνζθνπηθή παξέκβαζε κπνξεί λα πξνεγεζεί σο «γέθπξα» 

γηα ην ρεηξνπξγείν. 

Chest 1996; 110: 1155-60, . Endoscopy 1999; 31: 232-6.

πλήζσο ζηα πιαίζηα επηπινθώλ από ην Ca νηζνθάγνπ ζπλνδεύεηαη 

από ηδηαίηεξα θαθή πξόγλσζε. πάληα ηίζεηαη ρεηξνπξγηθή έλδεημε 

ιόγσ εθηεηακέλεο επηλέκεζεο κεζνζσξαθίνπ. Ο ζάλαηνο από 

πλεπκνλία εηζξόθεζεο θαη ζήςε ζπλήζσο έξρεηαη εληόο σξώλ ή 

εκεξώλ αλ δελ επηρεηξεζεί ε ζύγθιεηζε ηεο επηθνηλσλίαο. 

Τξαρεηννηζνθαγηθό Σπξίγγην



Η ηνπνζέηεζε ελδνπξόζεζεο (stent) κόλν ζηνλ νηζνθάγν γηα 

ηε ζηεγαλνπνίεζε ηνπ πεπηηθνύ , ζπάληα είλαη 

απνηειεζκαηηθή. Αληηζέησο, ην ηξαρεηαθό ή ην δηπιό

(tracheal- oesophageal) stenting (πξώηα ζηελ ηξαρεία) 

ζεσξείηαη ζήκεξα ε ελδεηθλπόκελε πξαθηηθή

Η ηνπνζέηεζε δηαθόξσλ εηδώλ stents δηακέζνπ ηνπ 

αθάκπηνπ ή ηνπ επθάκπηνπ βξνγρνζθνπίνπ έρνπλ θαλεί 

απνηειεζκαηηθά ζηε ζύγθιεηζε ηεο επηθνηλσλίαο 

επηηπγράλνληαο κέζε επηβίσζε 110 30 εκέξεο ζε πεξηπηώζεηο 

θαθνήζεηαο.

Tξαρεηννηζνθαγηθό Σπξίγγην
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 Ομεία , απεηιεηηθή βξνγρηθή «πιεκκύξα» ε 
Πλεπκνζώξαθαο ππό ηάζε

 Τπνμεία , βξαδεία θιηληθή επηδείλσζε 

 Ππξεηόο, βήραο , ππώδεο απνρξεκςε
◦ Δλαιιαζζόκελα πδξαεξηθά επίπεδα ζηελ α/α 

ζώξαθνο.

 Γηάγλσζε: λέν πδξαεξηθό, εμαθάληζε ηνπ πγξνύ, 
methylene blue , MDCT (ρξήζηκε ζηελ αλίρλεπζε 
ηνπ ζεκείνπ ηεο επηθνηλσλίαο) Βξνγρνζθόπεζε!!



 Δθηείλνληαη από βαξύηαηεο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (transsternal 

mediastinal closure of the BPF (Abruzzini technique), επαλάιεςε 

ηεο ζσξαθνηνκήο, ζσξαθνπιαζηηθή, ζσξαθνζηνκία, απόμεζε , 

θαζαξηζκόο θαη ηνπνζέηεζε κπηθώλ θξεκλώλ θαη βέβαηα κηα 

ζεηξά ελδνζθνπηθώλ ηερληθώλ

 ε κηα πξόζθαηε κεηα-αλάιπζε 85 BPFs κεηά πλεπκνλεθηνκή, νη 

νπνίεο αληηκεησπίζηεθαλ ελδνζθνπηθά, ηέζεθε ην εξώηεκα  γηα ην 

αλ ε ελδνζθνπηθή ζεξαπεία ήηαλ απνηειεζκαηηθή ζπγθξηηηθά κε 

ηελ ρεηξνπξγηθή αληηκεηώπηζε. 

Interactive Cardiovasc Thorac Surg. 2007;6:547-50.



 40% mortality and only 30% cure rate using a wide range of bronchoscopic

procedures categorized as :

 (a) tracheobronchial stenting (Y stent, SEMS)

 (b) ζύγθιεηζε κε bio-glue, gel foam ή άιια ρεκηθά ή βηνινγηθά sealants 

 (c) ηερληθέο πξόθιεζεο νπιώδνπο ηζηνύ.

Η ηειεπηαία θαηεγνξία πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε ρξήζε ND Yag laser, 

submucosal ελέζεηο ηνπ θιεβν-ζθιεξπληηθνύ polidocanol θαη ππνβιελλνγόληεο

ελέζεηο αηζαλόιεο, έρεη δείμεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα ζε κηθξά (<3 mm) 

BPFs θεληξηθώλ αεξαγσγώλ κε επηηπρία πνπ θπκαίλεηαη από 33% έσο 58% κε 

ιίγεο επηπινθέο θαη κηθξή ζλεηόηεηα.

West D, Togo A, Kirk AJB. Are bronchoscopic approaches to post-pneumonectomy

bronchopleural fistula an effective alternative to repeat thoracotomy?  

Interactive Cardiovasc Thorac Surg. 2007;6:547-50.



 Σα άιαηα ληηξηθνύ αξγύξνπ έρνπλ αληηζεπηηθέο θαη 

θαπζηηθέο ηδηόηεηεο θαη κάιηζηα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πξόζθαηα  θαη γηα πξόθιεζε 

πιεπξνδεζίαο ζε αλζξώπνπο.

 Η εθαξκνγή ληηξηθνύ αξγύξνπ ζην βξνγρηθό 

βιελλνγόλν πξνθαιέη έγθαπκα ηνπ ηζηνύ θαη ηνπηθή 

θιεγκνλή πνπ αθνινπζείηαη από ηε θπζηνινγηθή 

επνπισηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο θνθθηώδνπο 

ηζηνύ.
11 patients . male, 69.5 years (range, 48–78 years). 

7 pneumonectomy and 4 lobectomy for malignant (9 patients, 7 

with nsclc and 2 with  mesothelioma) and nonmalignant (2 

patients, 1 with abscessed mycetoma caused by Actinomyces

israeli and 1 with bronchiectasis) diseases. 

Surgical margins in patients with malignant disease were proven 

negative at the time of surgery. 

The median diameter of the BPF orifice was 3 mm (range 2–5 

mm)

G. Stratakos et al.  J Thor Cardiovasc Surg 2009; 138: 603 - 607



J. Thorac. Cardiovasc. 

Surg., 2009; 138: 603 - 607.
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