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Σκοπός
η η
Η βρογχική ατρησία είναι µια σπάνια συγγενής ανωµαλία. Συνήθως διαγιγνώσκεται στη 2 -3
δεκαετία της ζωής, καθώς το 50%-65% των ασθενών είναι ασυµπτωµατικοί. Η
τραχειοβρογχοµαλάκυνση µπορεί να είναι πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής, συνηθέστερα µετά
από χρόνια λοίµωξη των αεραγωγών. Σε αυτήν το χόνδρινο τµήµα της τραχείας και των
βρόγχων αδυνατεί να συγκρατήσει πλήρως ανοιχτό τον αυλό των αεραγωγών, ιδιαίτερα στις
έντονες αναπνευστικές κινήσεις. Ενίοτε συνοδεύεται από ανωµαλίες των µεγάλων αγγείων.
Σκοπός είναι η περιγραφή περίπτωσης συνύπαρξης αυτών των ανωµαλιών.
Παρουσίαση περιστατικού
Περιγράφεται περίπτωση κοριτσιού 5 ετών που προσήλθε µε βήχα από 15ηµέρου και πυρετό από 12ώρου. Στο ατοµικό αναµνηστικό αναφέρονται: (α) συχνές λοιµώξεις αναπνευστικού
και (β) προ διετίας νοσηλεία για πνευµονία αριστερού κάτω λοβού. Στην κλινική εξέταση
διαπιστώθηκαν τελοεισπνευστικοί τρίζοντες αριστερής βάσης.
Εργαστηριακός έλεγχος: WBC: 7220 c/µl, ΤΚΕ:79 mm την 1η ώρα, CRP: 12,4 mg/l.
Α/α θώρακα: εικόνα πύκνωσης στη βάση του αριστερού πνεύµονα µε ασαφοποίηση
σύστοιχου ηµιδιαφράγµατος.
CT θώρακα: Ευρήµατα συµβατά µε τµηµατική πυκνοατελεκτασία στον αριστερό κάτω λοβό
και παρουσία καρδιακού βρόγχου δεξιά µήκους 0,5 cm.
Βρογχοσκόπηση (υπό γενική αναισθησία µε αυτόµατη αναπνοή): Τυφλός υπεράριθµος
βρόγχος δεξιά. Σύµπτωση των τοιχωµάτων του µέσου λοβού κατά την αναπνοή,
βρογχοµαλάκυνση του τοιχώµατος του αριστερού βρογχικού δένδρου και βλεννοπυώδεις
εκκρίσεις αριστερά.
Καλλιέργεια βρογχικών εκκρίσεων: Αιµόφιλος της γρίπης
Θεραπεία: χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής και φυσικοθεραπεία αναπνευστικού
Συµπέρασµα
Η τεκµηρίωση της βρογχικής ατρησίας απαιτεί συνδυασµό παθολογικών ευρηµάτων από CT
και βρογχοσκόπηση, ενώ της τραχειοβρογχοµαλάκυνσης εύκαµπτη βρογχοσκόπηση που
διενεργείται µε βαθιά καταστολή ή γενική αναισθησία µε αυτόµατη αναπνοή, ώστε να
διατηρείται η πραγµατική δυναµική των αεραγωγών.

