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Βρογχοπλευρική επικοινωνία: διαχείριση και αντιμετώπιση
Νικόλαος Μπαλταγιάννης, Αντώνιος Χατζημιχάλης
Θωρακοχειρουργικής Κλινική, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παθολογική επικοινωνία μεταξύ του κολοβώματος κύριου, λοβαίου ή τμηματικού βρόγχου και της
υπεζωκοτικής κοιλότητας ονομάζεται βρογχοπλευρική επικοινωνία - βρογχοπλευρικό συρίγγιο. H
βρογχοπλευρική επικοινωνία θεωρείται η δαμόκλειος σπάθη των πνευμονεκτομών. Μόνο ένα μικρό ποσοστό
επικοινωνιών κλείνει αυτόματα. H αποκατάσταση του συριγγίου απαιτεί αποστείρωση της υπεζωκοτικής
κοιλότητας. Η κλασική χειρουργική διαχείριση συνίσταται σε θωρακοτομή, έλεγχο και αναζήτηση του
σημείου διαρροής, απομάκρυνση ινώδους και μολυσμένων υπεζωκοτικών υπολειμμάτων , έκπλυση της
κοιλότητας με αντιμικροβιακό διάλυμα, εκτομή των νεκρωτικών ιστών πέριξ του κολοβώματος και
επανασυρραφή και ενίσχυση αυτού με καλώς αιματούμενο κρημνό. Αν και οι ενδοβρογχικές τεχνικές έχουν
χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θεραπείας με τα υψηλότερα ποσοστά
επιτυχίας περιλαμβάνουν όλες ή σχεδόν όλες μείζονα χειρουργική επέμβαση. Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο
μετά από πνευμονεκτομή ,παρά τη πρόοδο στις χειρουργικές τεχνικές και τα διαθέσιμα υλικά ,παραμένει
ακόμη μια σοβαρή επιπλοκή. Το ποσοστό θνησιμότητας του βρογχοπλευρικού συριγγίου μετά από
πνευμονεκτομή παραμένει υψηλό συνεπώς η πρόληψη πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παθολογική επικοινωνία μεταξύ του
κολοβώματος κύριου, λοβαίου ή τμηματικού
βρόγχου και της υπεζωκοτικής κοιλότητας
ονομάζεται βρογχοπλευρική επικοινωνία βρογχοπλευρικό συρίγγιο. Η βρογχοπλευρική επικοινωνία συναντάται συχνότερα
μετά από χειρουργικές επεμβάσεις εκτομής
πνευμονικού παρεγχύματος (πνευμονεκτομή,

λοβεκτομή, τμηματεκτομή), με συχνότητα που
κυμαίνεται από 4,5 έως 20% μετά από
πνευμονεκτομή και 0,5 έως 1% μετά από
μικρότερες εκτομές.
Σύμφωνα με τον Daniel Pop η
βρογχοπλευρική επικοινωνία θεωρείται η
δαμόκλειος σπάθη των πνευμονεκτομών. [1]
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Εικόνα 1. Το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα είναι η αύξηση της φυσιολογικής φυσσαλίδας στο ημιθωράκιο
της πνευμονεκτομής.

Το συχνότερο ακτινολογικό εύρημα
είναι η αύξηση του υπεζωκοτικού χώρου στο
ημιθωράκιο της πνευμονεκτομής. (52,7%)[2]
(Εικόνα 1)
Την βρογχοϋπεζωκοτική επικοινωνία
μετά πνευμονεκτομή χαρακτηρίζουν η πτώση
του υδραερικού επιπέδου, η μετατόπιση του
μεσοθωρακίου προς το άλλο ημιθωράκιο και η
αύξηση του υποδορίου εμφυσήματος.
Το πρώιμο βρογχοπλευρικό συρίγγιο
(κάτω από 2 εβδομάδες από την επέμβαση)
είναι βαρύτατη επιπλοκή και σημαντική πηγή
νοσηρότητας και θνητότητας των ασθενών που
υποβάλλονται
σε
θωρακοχειρουργικές
επεμβάσεις. Η θνητότητα της
πρώϊμης
βρογχοϋπεζωκοτικής
επικοινωνίας
μετά
πνευμονεκτομή είναι 10-15%. Η θνητότητα της
απώτερης (πάνω από 2 μήνες από την

επέμβαση) βρογχοϋπεζωκοτικής επικοινωνίας
μετά πνευμονεκτομή είναι 4-5%.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Μόνο ένα μικρό ποσοστό επικοινωνιών
κλείνει αυτόματα. Συνήθως το συρίγγιο που
εμφανίζεται
μετά
από
ανατομική
τμηματεκτομή
ή
λοβεκτομή
όπου ο
υπολειπόμενος υπεζωκοτικός χώρος είναι
μικρός και οι ασθενείς
είναι σε καλή
κατάσταση. Το βρογχοϋπεζωκοτικό συρίγγιο
συνήθως συνοδεύεται από εμπύημα. Ιδανικά η
αποκατάσταση του συριγγίου λαμβάνει
χώραν
ευθύς
μόλις
αποστειρωθεί
η
υπεζωκοτική κοιλότητα. [3]
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Πρώιμο βρογχοπλευρικό συρίγγιο
Στό πρώιμο βρογχοπλευρικό συρίγγιο
(κάτω από 2 εβδομάδες από την επέμβαση)
συνιστώνται ,
•
•

•
•
•

•
•
•

Θέση anti- Trendelenburg
Άμεση και επαρκής παροχέτευση με
τοποθέτηση
σωλήνα
κλειστής
θωρακοστομίας (Bülau Νο 32-36). (Εικόνα
2)
Πολλαπλές
καλλιέργειες
πλευριτικού
υγρού
Ταυτόχρονη χορήγηση αντιμικροβιακών
ευρέος φάσματος
Υποστηρικτικά
μέτρα,
χορήγηση
ελεγχόμενης ποσότητας υγρών και
ηλεκτρολυτών
Σταθεροποίηση της κλινικής κατάστασης
του ασθενούς
Επιβεβαίωση
της
διάγνωσης
με
βρογχοσκόπηση
Προσπάθεια άμεσης επανασύγκλεισης του
βρόγχου με φροντίδα γιά την ενίσχυση του
βρογχικού κολοβώματος.

Η κλασική χειρουργική διαχείριση
συνίσταται σε θωρακοτομή (άνοιγμα της
προηγούμενης τομής), έλεγχο και αναζήτηση
του σημείου διαρροής, απομάκρυνση ινώδους
και
μολυσμένων
υπεζωκοτικών
υπολειμμάτων, έκπλυση της κοιλότητας με
αντιμικροβιακό
διάλυμα,
εκτομή
των
νεκρωτικών ιστών πέριξ του κολοβώματος και
επανασυρραφή και ενίσχυση αυτού με καλώς
αιματούμενο κρημνό.
Ως κρημνοί συνήθως χρησιμοποιούνται
οι μεσοπλεύριοι μύες, το επίπλουν, ο πρόσθιος
οδοντωτός, ο πλατύς ραχιαίος, ο μείζων
θωρακικός και ο ορθός κοιλιακός μυς. [4]

Εικόνα
2.
Παροχέτευση
εμπυηματικού
υπεζωκοτικού χώρου με δύο σωλήνες κλειστής
θωρακοστομίας (bulau) ώστε να διευκολύνεται και
η έκπλυση με καταιωνισμό του πάσχοντος
ημιθωρακίου.

Απώτερο βρογχοπλευρικό συρίγγιο
Στό απώτερο –όψιμο -βρογχοπλευρικό
συρίγγιο (πάνω από 2 μήνες
από την
επέμβαση) συνήθως απαιτείται μεγαλύτερη
διάρκεια θεραπείας κυρίως λόγω της
συνυπάρχουσας λοίμωξης του ημιθωρακίου. Η
επέμβαση Clagett, η τροποποιημένη Clagett
και η ανοιχτή θωρακοστομία (Eloesser Flap)
είναι εξαιρετικά χρήσιμες διότι διευκολύνουν
την αποστείρωση του υπεζωκοτικού χώρου
ευνοώντας την επούλωση της επικοινωνίας.
Στην επέμβαση Clagett, την οποίαν
επινόησε ο Oscar Theron Clagett (1908- 1990),
διανοίγεται
το
πρόσθιο
τμήμα
της
προηγηθείσας
θωρακοτομής,
εκτέμνεται
τμήμα της υποκείμενης πλευράς κατά τη μέση
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μασχαλιαία γραμμή ώστε να εισέλθουμε στην
υπεζωκοτική
κοιλότητα.
Η
κοιλότης
παροχετεύται ο χώρος αποσπογγίζεται και
καθαρίζεται από υπολείμματα θρόμβων και
ράκη και εκπλένεται σχολαστικά και το
βρογχικό κολόβωμα επανασυρράπεται. Στη
συνέχεια δημιουργείται ένα «παράθυρο» στο
θωρακικό τοίχωμα με συρραφή της
επιφανειακής περιτονίας στο περιόστεο της
εκταμείσας πλευράς. Το ανοιχτό υπεζωκοτικό
παράθυρο χρησιμοποιείται για συνεχή
παροχέτευση και καθημερινές αλλαγές με
γάζες
εμποτισμένες
σε
αντισηπτικά
διαλύματα, όπως το διάλυμα Dakin
(υποχλωριώδες νάτριο 50%). Όταν τα
συμπτώματα της συστηματικής λοίμωξης
βελτιωθούν και η κοιλότητα είναι καθαρή, ο
ασθενής εξέρχεται με οδηγίες για καθημερινές
αλλαγές. [5]
Έξι έως 8 εβδομάδες αργότερα, ο
ασθενής επιστρέφει για το δεύτερο στάδιο της
επέμβασης. Αυτό περιλαμβάνει χειρουργική
απομάκρυνση του κοκκιώδους ιστού, ενδελεχή
έκπλυση του υπεζωκοτικού χώρου, πλήρωση
της υπεζωκοτικής κοιλότητας με αλατούχο
διάλυμα που περιέχει νεομυκίνη και
συγκλείση κατά στρώματα.
Η
μακροχρόνια
επιτυχία
της
επέμβασης άλλαξε δραματικά τη διαχείριση
του εμπυήματος μετά από πνευμονεκτομή, με
αποτέλεσμα να σωθούν αμέτρητες ζωές και να
βελτιωθεί η ποιότητα ζωής αυτών των
ασθενών. Oι Zaheer και συν κατέγραψαν
ποσοστό επιτυχίας άνω του 80% με αυτή τη
τεχνική Clagett. [6]
Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 ο Leo
Eloesser (1881-1976) ανέπτυξε το αντίστοιχο

Εικόνα 3. Τροποποιημένο flap Eloesser
παροχετεύει ικανοποιητικά τα εμπυήματα.

flap, “Eloesser flap”, με στόχο να επιτύχει
επαρκή παροχέτευση του οξέος φυματιώδους
εμπυήματος.
Με αυτό τον τρόπο ο Leo Eloesser
δημιούργησε έναν βαλβιδικό μηχανισμό ώστε
να διατηρήσει αρνητική πίεση εντός του
υπεζωκοτικού χώρου η οποία διασφάλιζε και
την έπτυξη του υποκείμενου πνεύμονος και
την παροχέτευση του εμπυηματικού χώρου. [7]
Το 1971 οι Symbas και συν.
τροποποίησαν το flap του Leo Eloesser με
σκοπό να παροχετεύσουν τα μη φυματιώδη
εμπυήματα. [8] , (Εικόνες 3, 4)
Ενίοτε στην ταχύτερη απορρόφηση των
φλεγμονωδών στοιχείων της υπεζωκοτικής
κοιλότητας και την αποστείρωση αυτής
συμβάλλει
ένα
πρόσφατο
κλειστό
υποβοηθητικό σύστημα κενού (Vacuum
assisted closure -VAC) το οποίο απορροφά τα
φλεγμονώδη
στοιχεία
του
πάσχοντος
ημιθωρακίου και επιταχύνει την επούλωση του
βρογχικού
κολοβώματος.
[9]
Όταν δε συνδυάζεται και με μετάθεση εντός
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συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι θεραπείας
με τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας
περιλαμβάνουν όλες ή σχεδόν όλες μείζονα
χειρουργική επέμβαση.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η
χειρουργική
επέμβαση
της
σύγκλεισης
της
βρογχοϋπεζωκοτικής
επικοινωνίας αποτελείται από δύο στάδια:
Εικόνα
4.
Παροχέτευση
εμπυηματικού
υπεζωκοτικού
χώρου
με
τη
βοήθεια
τροποποιημένου Flap Eloesser κατά Symbas.

της υπεζωκοτικής κοιλότητας και μυϊκού
κρημνού φαίνεται να αντιμετωπίζει με
αξιοζήλευτη επιτυχία τη βρογχoπλευρική
επικοινωνία. [10]
Αν και η όψιμη βρογχοϋπεζωκοτική
επικοινωνία και το εμπύημα μπορεί να
συμβούν
ξεχωριστά
ωστόσο
γενικώς
συμβαίνουν
μαζί.
Στις
περισσότερες
περιπτώσεις η όψιμη βρογχοϋπεζωκοτική
επικοινωνία είναι το άμεσο επακόλουθο του
εμπυήματος το οποίο αναστέλλει την
επούλωση του βρόγχου οδηγώντας τον σε
ρήξη. Αυτός είναι και ο λόγος που αυτές οι
επικοινωνίες είναι μικρές και μπορούν να
κλείσουν αυτόματα, να αυτοϊαθούν, όταν το
εμπύημα παροχετευθεί.
Συνοψίζοντας, οι αρχές της θεραπείας
ενός βρογχοπλευρικού συριγγίου είναι η
προστασία του αεραγωγού και η θεραπεία της
λοίμωξης αρχικά και μετά το κλείσιμο του
συριγγίου και η διαχείριση του υπεζωκοτικού
χώρου. Αν και οι ενδοβρογχικές τεχνικές
έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία, οι πιο

1. Αποστείρωση
της
υπεζωκοτικής
κοιλότητας.
2. Νέα
σύγκλειση
του
βρογχικού
κολοβώματος.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις
στοχεύουν
στην
αποκατάσταση
επικοινωνίας είναι:
•
•

•

•

•

•

που
της

η τυπική ομόπλευρη επαναθωρακοτομή,
η διαπερικαρδιακή οδός μέσω μιας
πρόσθιας θωρακοτομής, που αναφέρθηκε
από τον Padhi.[11]
η
διαδερμική
διαπερικαρδιακή
προσέγγιση που αναπτύχθηκε από τον
Abruzzini . [12]
η εκτομή της τρόπιδας και η συρραφή σε
υγιή περιοχή της τραχείας με τον κύριο
βρόγχο του υγιούς πνεύμονος. [13], και η
προσφάτως περιγραφείσα
διατραχηλική προσέγγιση με τη βοήθεια
βιντεοσκόπησης του μεσοθωρακίου με
Video-μεσοθωρακοσκόπιο (VATS) [14-16].
Η θωρακοπλαστική επέμβαση.

Η θωρακοπλαστική είναι μια χειρουργική
επέμβαση που σχεδιάστηκε αρχικά στην
αντιμετώπιση των φυματιωδών σπηλαίων της
κορυφής του πνεύμονος. [17]
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Περιεγράφη για πρώτη φορά το 1885
από τον de Cerenvile (1845-1915) και
περιλαμβάνει την εκτομή πολλών πλευρών
έτσι ώστε να είναι δυνατή η καθήλωση του
τοιχωματικού υπεζωκότα στον υπεζωκότα του
μεσοθωρακίου και η πλήρης εξάλειψη του
χώρου της υπεζωκοτικής κοιλότητας.[18]
Η θωρακοπλαστική εφαρμόζεται μέσω
τυπικής οπισθοπλάγιας θωρακοτομής, η οποία
δύναται να επεκταθεί προς τη κορυφή του
ημιθωρακίου. Εκτέμνονται συνήθως η 2η-8η
πλευρά. Η 1η πλευρά διατηρείται κυρίως για
τη διασφάλιση της σταθερότητας του αυχένα
και της ωμικής ζώνης. [19]
Η
θωρακοπλαστική
επιτυγχάνει
εξάλειψη του χώρου σε ποσοστό που
κυμαίνεται από 80-100% με διεγχειρητική
θνητότητα 0-10%. [20], (Εικόνες 5, 6, 7)

Εικόνα 5. Η θωρακοπλαστική περιλαμβάνει την
εκτομή πολλών πλευρών(2-8) έτσι ώστε να είναι
δυνατή η καθήλωση του τοιχωματικού υπεζωκότα
στον υπεζωκότα του μεσοθωρακίου, η πλήρης
εξάλειψη του χώρου της υπεζωκοτικής κοιλότητας
και η ενίσχυση του κολοβώματος του κύριου
βρόγχου με μυϊκό κρημνό.

Εικόνα 6. CT Θώρακος μετά θωρακοπλαστική
παρατηρείται πλήρης εξάλειψη του χώρου της
υπεζωκοτικής κοιλότητας.

To 2011 oι Klepetko και συν
υποστήριξαν
οτι
η
διαχείριση
των
βρογχοπλευρικών συριγγίων του αριστερού
ημιθωρακίου μετά απο πνευμονεκτομή με
δεξιά οπισθιοπλάγια θωρακοτομή είναι εφικτή
και αποδοτική προσέγγιση που παρέχει έλεγχο
των κεντρικών ανατομικών
δομών και
αποφεύγει το μολυσμένο περιβάλλον του
πάσχοντος ημιθωρακίου. [21]

Εικόνα 7: Η θωρακοπλαστική εφαρμόζεται μέσω
τυπικής οπισθοπλάγιας θωρακοτομής , η οποία
δύναται να επεκταθεί προς τη κορυφή του
ημιθωρακίου, ωστόσο το τελικό κοσμητικό
αποτέλεσμα θεωρείται ικανοποιητικό.

232

Επιστημονικά Χρονικά – Τόμος 27ος, Τεύχος 2, 2022

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται οτι
η
αντιμετώπιση
της
μεσοκοιλιακής
επικοινωνίας με τη νέα σχεδιασθείσα συσκευή
Amplatzer occluder έχει ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Την εφαρμογή της συσκευής
στο βρογχοπλευρικό συρίγγιο με ταυτόχρονη
εξάλειψη του χώρου με μυϊκό κρημνό
περιέγραψε ο Wu το 2021. [22]
Ωστόσο, όλες οι μέθοδοι έχουν εγγενή
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Ο
πρωταρχικός
στόχος
της
ενδοσκοπικής σύγκλεισης του βρογχοπλευρικού συριγγίου είναι να ελαττώσει μια
δυνητικά απειλητική για τη ζωή διαρροή
αέρα, να αποτρέψει εισρόφηση υπεζωκοτικού
υγρού και να μειώσει δευτερογενείς λοιμώξεις
της υπεζωκοτικής κοιλότητας.
Συνιστά έτσι μια θεραπευτική γέφυρα
και μόλις η κλινική κατάσταση και
η γενική κατάσταση του ασθενούς το επιτρέψει
επιχειρείται οριστική χειρουργική θεραπεία.
Αλλά και από μόνη της η ενδοσκοπική
θεραπεία μπορεί να οδηγήσει σε οριστική
σύγκλειση της επικοινωνίας.
Η ενδοσκοπική θεραπεία είτε μέσω
ινοπτικού είτε μέσω άκαμπτου βρογχοσκοπίου
διαφέρει κυρίως στο υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί. Τα ποσοστά επιτυχίας
κυμαίνονται από 22,5% -96,9%. [23]
Το μέγεθος του συριγγίου καθορίζει τη
καταλληλότητα, αλλά και την επιτυχία της
ενδοσκοπικής θεραπείας. Όσο μικρότερο τόσο
καλύτερα.

Υπολογίζεται οτι σε βρογχοπλευρικά
συρίγγια διαμέτρου < 2mm η ενδοσκοπική
θεραπεία ειναι αποτελεσματική σε ποσοστό
92,3%, σε διαμέτρου 2-3mm
71,4%, σε
διαμέτρου 3-6 mm 80% και σε διαμέτρου >
6mm μόλις 33,3%.[24]
Χρησιμοποιούνται κόλλες με βάση το
ινώδες, κόλλες με βάση κυανοακρυλικό
(Histoacryl, TissueSeal, Ann Arbor MI) και
λευκωματούχα γλουταραλδεΰδη κόλλα ιστού
(BioGlue, BioLife Inc.,Kennesaw, GA). [25]
Το 1983, οι Roksvaag και συν. στο Οσλο
περιέγραψαν σύγκλειση βρογχοϋπεζωκοτικού
συριγγίου με την εφαρμογή κόλλας
συνθετικού ιστού (Histoacryl) ενδοσκοπικά.
[26]
To
καρβολικό
οξύ
είναι
αποτελεσματικό σε συρίγγια < 4mm. [27]
Το διάλυμα του νιτρικού αργύρου
(Liquid silver nitrate 1%) έχει 94,1% επιτυχία
σε συρίγγια κυρίως ≤5 mm. [28]
Σύγκλειση
βρογχοϋπεζωκοτικού
συριγγίου περιγράφεται και θωρακοσκοπικά
με την έγχυση n-Butyl-2-Cyanocrylate . [29]
Οι
ενδοβρογχικοί
αποκλειστές
σιλικόνης που αναπτύχθηκαν από τον
Watanabe και συν. (Endobronchial Watanabe
Spigot -EWS) έχουν περιγραφεί ως εξαιρετικά
αποτελεσματικοί για τη διαχείριση του
ανίατου πνευμοθώρακα και του θωρακικού
εμπυήματος με επίμονο βρογχοπλευρικό
συρίγγιο. Η μέθοδος είναι λιγότερο
επεμβατική, κατάλληλη για ασθενείς που είναι
ηλικιωμένοι ή που δεν επιθυμούν ή δεν
ανέχονται χειρουργική παρέμβαση. [30, 31]
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Η επιτυχία των ενδοβρογχικών
βαλβίδων στη θεραπεία του υποτροπιάζοντος
πνευμοθώρακα επέβαλλε τη θεραπεία και στα
επίμονα
βρογχοπλευρικά
συρίγγια.
Χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό με άλλα
υλικά.[33]
Η Beriplast-P περιέχει παράγοντα VIII
και Ινωδογόνο και με ταυτόχρονη και
κατάλληλη ανάμειξη συνιστά συγκολλητική
ιστική ουσία που χρησιμοποιείται στην
ενδοκοπική θεραπεία του βρογχοπλευρικού
συριγγίου.[33] Η έγχυση εφαρμόζεται μέσω
ινοπτικού βρογχοσκοπίου με τη βοήθεια
συσκευής Swan-Ganz έτσι ώστε το περιεχόμενο
του set Beriplast –P να αναμειχθεί ταυτόχρονα
επί του συριγγίου με στόχο τη στεγανοποίηση
αυτού. (Εικόνες 8, 9)

Εικόνα 9. Η Beriplast-P περιέχει παράγοντα VIII
και Ινωδογόνο και με ταυτόχρονη και κατάλληλη
ανάμειξη συνιστά συγκολλητική ιστική ουσία που
χρησιμοποιείται στην ενοβρογχική θεραπεία του
βρογχοπλευρικού συριγγίου.

ΠΡΟΛΗΨΗ
Σύμφωνα με τον Robert James Cerfolio
ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσεις μια
επίμονη βρογχοπλευρική επικοινωνία είναι η
πρόληψη αυτής.[34]
Οι
«ευγενικοί»
και
ανατομικοί
χειρισμοί του βρογχικού βλεννογόνου, η
φειδωλή παρασκευή των περιβρογχικών
ιστών, η ιδιάζουσα προσοχή σχετικά με το
μήκος του κολοβώματος, η σύγκλειση του
βρόγχου χωρίς τάση και η προστασία του
κολοβώματος συναποτελούν άριστη και
προληπτική χειρουργική πρακτική.
Εικόνα 8. Η έγχυση του set Beriplast-P
εφαρμόζεται μέσω ινοπτικού βρογχοσκοπίου με τη
βοήθεια συσκευής Swan-Ganz.

Δεν λησμονούμε ότι ευάλωτος βρόγχος
που προάγει την ανάπτυξη βρογχοϋπεζωκοτικής επικοινωνίας είναι:
•

Ο δεξιός κύριος βρόγχος
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•
•
•
•
•
•

Ο ακτινοβολημένος βρόγχος
Ο βρόγχος με νόσο (Tbc ,καρκίνο)
Ο ηλικιωμένος βρόγχος
Ο οστεοποιημένος βρόγχος
Ο
απαγγειωμένος
βρόγχος
(λεμφαδενικός καθαρισμός)
Ο βρόγχος με μακρύ κολόβωμα

και διαπιστώσαμε μικρότερη συχνότητα
βρογχοϋπεζωκοτικών συριγγίων.[40] (Εικόνες
10, 11)

Το ιδανικό μήκος του βρογχικού
κολοβώματος είναι κάτω από < 1cm.[35]
Η
προστασία
του
βρογχικού
κολοβώματος με καλώς αιματούμενους
κρημνούς βελτιώνουν την αιμάτωση και
ισχυροποιούν την επούλωση αυτού.
Σημαντική
συμβολή
στην
αποτελεσματική προστασία του βρογχικού
κολοβώματος προσφέρουν οι κρημνοί με
επίπλουν. Η διαίρεση είτε της αριστερής είτε
της δεξιάς γαστροεπιπλοϊκής αρτηρίας κατά
μήκος του μείζονος τόξου του στομάχου
επιτρέπει την ανάπτυξη ενός σπουδαίου
αιματούμενου κρημνού από το επίπλουν. [36,
37]

Εικόνα 10. Παρασκευή κρημνού μεσοπλευρίων
μυών.

Η άζυγος φλέβα, ανατομική δομή πολύ
κοντά στο κολόβωμα του δεξιού κύριου
βρόγχου, προσφέρεται ως ικανοποιητικός
κρημνός για την ενίσχυση αυτού. Η άζυγος
διατέμνεται και διαρείται με τέτοιο τρόπο ώστε
να μπορεί να καλύψει ολόκληρο το κολόβωμα
του κύριου βρόγχου. [38, 39]
Μετά από επιτυχή πειραματική μελέτη
σε ζωϊκά πρότυπα στην οποία αποδείξαμε την
αξία του προστατευτικού μηχανισμού ο οποίος
ασκείται επί του βρογχικού κολοβώματος όταν
η αντοχή του ενισχύεται με κρημνό (flap)
μεσοπλευρίων μυών, εφαρμόσαμε αυτή τη
μέθοδο προστασίας επί διαβητικών ασθενών

Εικόνα 11. Η αντοχή του βρογχικού κολοβώματος
ενισχύεται με κρημνό (flap) μεσοπλευρίων μυών.

Η
ενίσχυση
του
βρογχικού
κολοβώματος με κρημνό περικαρδίου ή με
κρημνό αορτικού τοιχώματος (adventitia)
μετά
πνευμονεκτομή
είναι
εξαιρετικά
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αποτελεσματική μέθοδος πρόληψης
βρογχοϋπεζωκοτικού συριγγίου. [41-43]

του

Ο κρημνός ελεύθερου περικαρδιακού
λίπους (Free pericardial fat pad - FPFP)
ράβεται γύρω από το βρογχικό κολόβωμα
χρησιμοποιώντας απορροφήσιμο ράμμα,
συνήθως Vicryl, σε τρία ή τέσσερα σημεία εις
τρόπον ώστε να καλύπτει πλήρως το
κολόβωμα.
Oι Shoji και συν. κατέδειξαν με τη μελέτη
του 2011, την αγγειογενετική ικανότητα του
περικαρδιακού λίπους. Τα αποτελέσματα της
μελέτης υποδηλώνουν ότι η ενίσχυση του
βρογχικού κολοβώματος με περικαρδιακό
λίπος
είναι
μια
ουσιαστική
και
αποτελεσματική διαδικασία και μπορεί να
αποτρέψει βρογχοϋπεζωκοτικές επικοινωνίες
μετά από πνευμονικές εκτομές. [44]
Μια από τις πολλά υποσχόμενες, αλλά
ακόμη ατεκμηρίωτες κλινικά εκδοχές των
θεραπευτικών
προόδων
ταχείας
και
αποτελεσματικής επούλωσης του βρογχικού
κολοβώματος, είναι η τοπική εφαρμογή
αυξητικών παραγόντων .
Η νέα στρατηγική είναι η παρασκευή
ενός
αυτόλογου
συμπυκνώματος
εναιωρήματος αιμοπεταλίων σε πλάσμα
(πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια - plateletrich plasma -PRP) που εφαρμόζεται στη
γραμμή συρραφής. [45]

Επίσης φαίνεται πως η επίδραση των
stem cells που λαμβάνονται από λιπώδη ιστό
(adipose-derived stem cells - ASCs) και
χορηγούνται στο βρογχικό κολόβωμα είναι
προστατευτική και θετική στην επούλωση
αυτού. [46]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο μετά από
πνευμονεκτομή, παρά τη πρόοδο στις
χειρουργικές τεχνικές και τα διαθέσιμα υλικά,
παραμένει ακόμη μια σοβαρή επιπλοκή.
Το βρογχοπλευρικό συρίγγιο είναι
συχνότερο μετά από πλήρη εκτομή του δεξιού
πνεύμονος, καθώς ο αριστερός κύριος βρόγχος
προστατεύεται εντός του μεσοθωρακίου που
καλύπτεται από την περιβάλλουσα αορτή και
τον οισοφάγο.
Η αρχική θεραπεία συνίσταται στη
παροχέτευση της μολυσμένης θωρακικής
κοιλότητας και στη χορήγηση αντιβιοτικών με
στόχο τη προστασία του ετερόπλευρου
πνεύμονα. Μόλις σταθεροποιηθεί ο ασθενής, ο
βασικός στόχος της αντιμετώπισης είναι η
οριστική σύγκλειση και η ενίσχυση του
βρογχικού κολοβώματος.
Το
ποσοστό
θνησιμότητας
του
βρογχοπλευρικού συριγγίου μετά από
πνευμονεκτομή παραμένει υψηλό, συνεπώς η
πρόληψη πρέπει να είναι ο κύριος στόχος μας.
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Bronchopleural fistula: management and treatment
Nikolaos Baltayiannis, Antonios Chatzimichalis
Department of Thoracic Surgery, “Metaxa” Cancer Hospital, Piraeus, Greece

ABSTRACT
Pathological communication between the stump of the main, lobular or segmental bronchus and the pleural
cavity is called bronchopleural communication - bronchopleural fistula. Bronchopleural communication is
considered the sword of Damocles of pneumonectomies. Only a small percentage of communications are
closed automatically. Restoration of the fistula requires sterilization of the pleural cavity. Classic surgical
management consists of thoracotomy, inspection and search for the leak site, removal of fibrous and infected
pleural debris, lavage of the cavity with an antimicrobial solution, excision of necrotic tissue around the
stump, and re-suture and reinforcement of the stump with a well-perfused flap. Although endobronchial
techniques have been used with success, the most commonly used treatment methods with the highest
success rates all or nearly all involve major surgery. Bronchopleural fistula after pneumonectomy, despite
advances in surgical techniques and available materials, still remains a serious complication. The mortality
rate of bronchopleural fistula after pneumonectomy remains high therefore prevention should be our main
goal.
Keywords: bronchopleural communication - bronchopleural fistula, pneumonectomy
N. Baltayiannis, A. Chatzimichalis. Bronchopleural fistula: management and treatment. Scientific Chronicles 2022;
27(2): 227-241

Συγγραφέας αλληλογραφίας: Νικόλαος Μπαλταγιάννης, E-mail: baltayiannisn@yahoo.gr

241

