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1. Актуальність теми: Захворювання дихальної системи, на ряду з іншими 

патологічними станами та хворобами, також потребують якісної  діагностики та 

лікування, вимагають мінімізації часу проведення необхідних досліджень, затрат на їх 

виконання та покращення результатів – як діагностики, так лікування. Саме тому мова 

піде про ендоскопічні методи діагностики захворювань дихальної системи на сучасному 

етапі розвитку. Особливу увагу слід приділити захворюванням, за якими Україна посідає 

провідне місце серед інших країн Євразії – туберкульозу та пухлинам легень. У зв’язку з 

щорічним збільшенням захворюваності нашого населення на ці хвороби, вони потребують 

ретельного аналізу та вдосконалення тактики виявлення, профілактики та лікування. 

Виконання будь-яких діагностичних та лікувальних маніпуляцій, в тому числі 

ендоскопічних, потребує глибоких знань з усіх теоретичних та клінічних дисциплін, а 

особливо клінічної анатомії. Разом з іншими видами ендоскопії, торакальна також набула 

значного розвитку за останні десятиліття, так само відкриваючи широкі можливості для 

діагностики та лікування захворювань дихальної системи та різноманітних патологічних 

станів з боку органів грудної клітки. Переваги ендоскопічних методів також зумовлені 

малою інвазивністю, зменшенням ризику післяопераційних ускладнень, зменшенням 

летальності та строків госпіталізації – що покращує результат лікування загалом та 

зменшує витрати на нього. 

2. Конкретні цілі: 

• Принципи застосування ендоскопічних методів при діагностиці захворювань 

дихальної системи;   

• Торакоскопічна діагностика плевритів; 

• Торакоскопічна діагностика травм;  

• Торакоскопічна діагностика пухлин легень та плеври. 

• Інструментальні маніпуляції при торакоскопії; 

• Хірургічні операції при торакоскопії; 

• Санація плевральної порожнини; 

• Ускладнення торакоскопії та їх профілактика. 

• Торакоскопічна картина грудної стінки; 

• Торакоскопічна картина парієтальної та вісцеральної плеври; 

• Торакоскопічна картина легень та їх коренів; 

• Торакоскопічна картина діафрагми; 

• Інструментальні маніпуляції при торакоскопії; 

 

 

 

 

3. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми  

 

Дисципліни Знати Вміти 

Анатомія‚ 

топографічна 

анатомія 

Будова грудної клітки, внутрішніх 

органів, розташованих в ній. Клінічна 

анатомія органів грудної порожнини.  

Визначати межі легень, серця, 

магістральних судинно-нервових 

пучків. Визначати місця для 

плевральних пункцій. 

Фізіологія Фізіологія дихальної системи. Газовий 

склад крові. Фізіологія дихання. 

Визначати статичні та динамічні 

показники дихання. 

Патологічна 

фізіологія 

Патофізіологія туберкульозу, бронхіту, 

пневмонії, раку легень, легеневої 

недостатності. 

Вміти проаналізувати причинно-

наслідкові зв’язки між різними 

патологічними станами та 

захворюваннями органів дихання. 
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Мікробіологія Основні збудники хірургічної інфекції, їх 

властивості, фактори агресії, методи 

профілактики внутрішньогоспітальної 

інфекції. 

Обрати біологічне середовище та 

призначити необхідні для 

мікробіологічної діагностики 

методики дослідження  

Пропедевтика 

внутрішніх 

хвороб 

Методи фізикального обстеження 

дихальної системи. Методи додаткової 

діагностики (Рентгенографія, 

Бронхографія, УЗД, КТ, МРТ). 

 Провести пальпацію, перкусію, 

аускультацію пацієнту із 

захворюваннями дихальної 

системи. Читати гемограми, 

електрокардіограми. 

Рентгенологія Принципи застосування основних 

рентгенологічних методик 

(рентгеноскопія, цифрова контрастна 

ангіографія). Рентгенконтрастні 

речовини 

Вибрати доцільні в конкретній 

ситуації методи 

рентгенологічного дослідження. 

За ангіограмами інтерпретувати 

враження судин.  

Внутрішні 

хвороби 

Етіологія, патогенез, клініка, 

медикаментозне лікування бронхіту, 

пневмонії, туберкульозу, раку легень, 

інфаркту легень, дихальної 

недостатності, бронхіальної астми.   

Поставити діагноз, дати 

медикаментозні призначення при 

різних захворюваннях дихальної 

системи. 

Клінічна 

фармакологія 

Протизапальні, гормональні засоби, 

антисептики, місцеві анестетики, 

інфузійні середовища, гемостатики, 

антибіотики, антигістамінні засоби.  

Призначити  комплексне 

консервативне лікування. 

Загальна 

хірургія 

Асептика‚ антисептика. Невідкладна 

допомога при легеневій кровотечі.  

 

Вміти провести хірургічну 

обробку та місцеве знечулення.  

Хірургія Абсцеси, кісти легень, ателектази, 

пухлини. Туберкульоз легенів. Гангрена 

легенів, емпієма плеври. Травми грудної 

клітки. Ускладнення. 

Встановити діагноз. Призначити 

медикаментозну та хірургічну 

тактику лікування 

Онкологія Пухлини легень, плеври та бронхів. Рак 

легенів. Класифікація, методи 

хірургічного та комбінованого лікування 

Призначати хірургічну тактику 

лікування відповідно стадії 

 

4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття. 

4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен 

засвоїти студент при підготовці до заняття:  

 

Термін Визначення 

Фібробронхоскопія метод безпосереднього огляду та оцінки стану слизових оболонок 

трахеобронхіального дерева: трахеї та бронхів за допомогою 

спеціального приладу – фібробронхоскопа. 

Плеврит запалення плеври, що супроводжується утворенням ексудату різного 

характеру в плевральній порожнині. 

Туберкульоз 

бронхів 

ускладнення перебігу інших форм первинного і вторинного туберкульозу 

легень, внутрішньогрудних лімфатичних вузлів. Рідко буває 

ізольованим. 

Рак легенів злоякісне новоутворення епітеліального походження, що розвивається із 

слизових оболонок бронхіального дерева, бронхіальних залоз 

(бронхогенний рак) або альвеолярної тканини (легеневий або 

http://znaimo.com.ua/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
http://znaimo.com.ua/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8
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пневмогенний рак).  

Туберкульоз хронічне інфекційне захворювання, яке характеризується розвитком 

специфічних змін у різних органах і тканинах, насамперед у легенях. 

Статичні 

показники 

величини,що характеризують спокійне дихання при фіксації крайніх 

положень різних рівнів наповнення легень повітрям. 

Динамічні 

показники 

дані, які можна одержати при форсованому диханні чи при 

фізіологічному навантаженні.  

Торакоскопія один з найбільш інформативних інвазивних методів діагностики 

захворювань органів плевральної порожнини. 

 

4.2. Теоретичні питання до заняття: 

• Принципи застосування ендоскопічних методів при діагностиці захворювань 

дихальної системи;   

• Покази до діагностичної бронхофіброскопії; 

• Покази до лікувальної бронхоскопії; 

• Бронхоскопічна діагностика бронхіту; 

• Бронхоскопічна діагностика туберкульозу; 

• Бронхоскопічна діагностика раку легень, бронхів; 

• Торакоскопічна діагностика плевритів; 

• Торакоскопічна діагностика травм;  

• Торакоскопічна діагностика пухлин легень та плеври. Клінічна анатомія верхніх 

дихальних шляхів; 

• Клінічна анатомія середніх та нижніх дихальних шляхів; 

• Клінічна анатомія легень, сегментів; 

• Клінічна анатомія органів середостіння; 

• Клінічна анатомія нервів, судин та їх сплетень; 

• Фізіологія дихання; 

• Санація трахеобронхіального дерева – покази, протипокази; 

• Покази до діагностичної та лікувальної бронхоскопії; 

• Інструментальні маніпуляції при торакоскопії; 

• Хірургічні операції при торакоскопії; 

• Санація плевральної порожнини; 

• Ускладнення торакоскопії та їх профілактика. 

 

 

 

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті: 

• Визначити покази до проведення діагностичної фібробронхоскопії, 

торакоскопії при захворюваннях органів грудної порожнини; 

• Визначити покази до проведення лікувальної фібробронхоскопії, 

торакоскопії;  

• Визначити протипоказання до проведення діагностичної фібробронхоскопії, 

торакоскопії; 

• Визначити протипоказання до проведення лікувальної фібробронхоскопії, 

торакоскопії; 

• Визначити обсяг підготовки пацієнта до ендоскопічного дослідження; 

• Здійснити курацію хворого;  

• Використовувати навчальну та наукову літературу для вирішення 

професійних завдань та підвищення рівня підготовки. Визначити покази до 

проведення бронхоскопічних і торакоскопічних досліджень; 

• Визначити протипокази до проведення даних досліджень; 
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• Скласти план обстеження та підготовки пацієнта до бронхоскопічного, 

торакоскопічного дослідження; 

• Інтерпретувати результати дослідження; 

• Визначити подальшу тактику лікування; 

• Провести об’єктивне обстеження хворого з патологією органів грудної 

клітки; 

• Визначити ефективність проведених діагностики та лікування; 

• Провести невідкладну допомогу при ускладненні бронхоскопії,   
 

Зміст теми: 

   Грудну клітку утворюють: кістковий скелет, фасції, м'язи та судини і нерви, 

розміщені у міжреберних проміжках. Скелет формують: грудина, 12 пар ребер і 12 

грудних хребців. Для проекції органів грудної порожнини на грудну стінку прийнято 

проводити вертикальні лінії (рис.1):  

   1 - передня серединна проходить через середину грудини;  

   2 - стернальна - по зовнішньому краю грудини;  

   3 - парастернальна - на середині відстані між грудиною і середньоключичною лінією;  

   4 - середньоключична проходить через середину ключиці;  

   5 - передня пахвова відповідає зовнішньому краю великого грудного м'яза;  

   6 - задня пахвова - по зовнішньому краю широкого м'яза спини;  

   7 - середня пахвова проводиться від найвищої точки пахвової ямки вниз через середину 

відстані між передньою і задньою лініями;  

   8 - лопаткова - вздовж медіального краю лопатки;  

   9 - паравертебральна лежить на рівній відстані між хребетною і лопатковою лініями;  

   10 - хребетна - вздовж поперечних відростків хребців;  

   11 - задня серединна лінія - вздовж остистих відростків хребців.  

    Міжреберні проміжки займають зовнішні і внутрішні м'язи. Проте на протязі 

реберних хрящів, замість зовнішніх м'язів, наявні блискучі зв'язки. Внутрішні міжреберні 

м'язи простягаються від кутів ребер до латерального краю грудини. У щілинах між ними 

лежать судинно-нервові пучки: зверху - вена, внизу - нерви, а між ними - міжреберні 

артерії (рис.2).  

    У проміжку між задньою і середньою паховими лініями судини знаходяться в 

реберній борозні. Дистальніше цієї лінії судинно-нервовий пучок виходить з-під ребра і 

займає серединне положення в проміжку. Тому пункцію плевральної порожнини доцільно 

робити по верхньому краю ребра.  

    Легені (pulmonis) - парний орган. Права легеня займає 58% загального об'єму, ліва - 

42%. Довжина правої легені у чоловіків складає 27 см, лівої - 29,8 см, у жінок відповідно - 

21 і 23 см. Розрізняють верхівку, основу і три поверхні легень: реберну, медіастинальну і 

діафрагмальну. Права легеня по середньоключичній лінії досягає YII ребра, по середній 

пахвовій - YII ребра. Ліва легеня по середньоключичній лінії доходить IY ребра, а далі 

межі її співпадають з правою: по лопатковій лінії - IX ребро і по паравертебральній - XI 

ребро. Анатомічно ліву легеню поділяють на дві долі - верхню і нижню, праву - на три: 

верхню, нижню і середню. Орієнтація на межі проекції долей на грудну стінку дає 

можливість провести топічну діагностику патологічного процесу при перкусії і 

аускультації (рис.3).  

    В обох легенях виділяють по 10 сегментів, кожен з яких вентилюється бронхом 

третього порядку. (рис.4).  

    Права легеня: 3 - сегменти у верхній долі, 2 - в середній і 5 - в нижній. Ліва легеня: 

5 у верхній з них 2 - язичкових долі і 5 - в нижній (мал. Легеня побудована з бронхо-

судинної системи і паренхіми, що нараховує близько 800 дольок. В центрі їх розміщений 

дольковий бронх (бронхіола) діаметром 0,5 - 1 мм. Долькові бронхи діляться на 

термінальні бронхіоли, а останні - на дихальні І, II і III порядку. Бронхіоли третього 
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порядку переходять в альвеолярні ходи, на стінках яких розміщені альвеоли загальною 

площею 60-120 м2.  

    Кровопостачання легень забезпечує система легеневих та бронхіальних артерій. 

Легеневі судини кровопостачають альвеоли і беруть участь у газообміні. Бронхіальні ж 

артерії живлять бронхіальне дерево аж до респіраторних бронхіол.  

    Ворота легень розміщені на рівні II-IY ребер або Y-YII реберних хрящів. Через них 

проходить корінь легень. Розміщення його елементів у правій і лівій легенях неоднакове.  

У лівій легені при розгляді кореня у фронтальній площині найвище положення займає 

легенева артерія, найнижче - вена, а між ними - бронх (АБВ). У правій легені 

найкраніальніше розміщений бронх, нижче - артерія, а ще нижче - легеневі вени 

(БАВ)(рис.5).  

Зліва: спереду до кореня прилягає діафрагмальний нерв і діафрагмально-перикардіальні 

судини;  

зверху - дуга аорти і зворотна гілка блукаючого нерва;  

позаду - блукаючий нерв, стравохід, низхідна аорта;  

знизу - лівий шлуночок з перикардом.  

Справа: зверху - дуга непарної вени, що впадає у верхню порожнисту вену;  

спереду - перикардіально-діафрагмальні судини, діафрагмальний нерв і частково верхня 

порожниста вена;  

ззаду - блукаючий нерв, непарна вена;  

знизу - праве передсердя.  

Лімфовідтік забезпечує поверхнева і глибока внутрішньолегенева сітка.  

Регіонарні вузли: 1) внутрішньолегеневі - в тканині легень і в кутах розгалуження бронхів;  

   2) бронхопульмональні - в ділянці кореня легень;  

   3) трахеобронхіальні (праві, ліві, біфуркаційні) - розміщені в кутах, утворених поділом 

трахеї на бронхи.  

Функція зовнішнього дихання характеризується показниками, які можуть бути 

використані в клінічній практиці для оцінки вентиляційних властивостей легень. 

Розрізняють статичні і динамічні показники дихальної функції легень. 

Статичні показники - це величини,що характеризують спокійне дихання при фіксації 

крайніх положень різних рівнів наповнення легень повітрям.  

    Легеневі об'єми:  

   - резервний об'єм вдиху (РОвд) - між рівнями спокійного вдиху і максимального вдиху 

(фізіологічна норма - 1000 - 1500 мл);  

   - дихальний об'єм (ДО) - між рівнями спокійного вдиху і спокійного видиху 

(фізіологічна норма - 500 мл);  

   - резервний об'єм видиху (РОвд) - між рівнями спокійного видиху і максимального 

видиху (функціональна норма - 1000-1500 мл);  

   - залишковий об'єм легень (30 л) - між рівнями максимального видиху і повного 

спадіння легень.  

    Легеневі ємності:  

   - ємність вдиху (Євд) = ДО + РОвд;  

   - життєва ємність легень (ЖЄЛ) = РОвд + ДО + РОвид; (фізіологічна норма - 2500 - 3500 

мл);  

   - функціональна залишкова ємність (ФЗЄ) = РОвид + ЗОЛ;  

   - загальна ємність легень (ЗЄЛ) = ЖЄЛ + ЗОЛ.  

Динамічні показники - дані, які можна одержати при форсованому диханні чи при 

фізіологічному навантаженні.  

   - хвилинний об'єм дихання (ХЛД) - кількість повітря, яку видихають у процесі 

вентиляції за 1 хв. При фізичних навантаженнях вона досягає 20-30 л;  
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   - форсована життєва ємність легень (ФЖЄЛ) - об'єм повітря, при гранично форсованому 

видиху після спокійного максимального вдиху. У нормі ФЖЄЛ на 100-200 мл менше від 

ЖЄЛ. Більші цифри вказують на порушення бронхіальної прохідності;  

   - індекс Тифно - відношення об'єму повітря за першу секунду форсованого видиху до 

ЖЄЛ. Норма складає 70-85%.  

Зниження індексу Тифно до 55% вказує на помірні порушення прохідності бронхів, від 54 

до 40% - значні порушення і нижче 40% - різкі порушення прохідності. Індекс Тифно 

об'єктивний лише при нормальних значеннях ЖЄЛ і перестає бути інформативним 

внаслідок її зменшення при патології легень.  

Тиск у плевральній порожнині під час спокійного дихання становить 30-40 мм вод. ст. 

(3,06 - 5,1 Па). При форсованих режимах вентиляції він може зростати до 100 см вод. ст. 

(102,0 Па).  

Плевра. Розрізняють парієтальну (pleura parietalis), що вистилає внутрішню поверхню 

грудної клітки, і вісцеральну (pleura visceralis) або легеневу, яка вкриває поверхню легень.  

Парієтальна плевра переходить у легеневу в ділянці коренів легень і формує при цьому 

замкнутий простір - плевральну порожнину. Нижче коренів перехідна складка плеври 

утворює дуплікатуру - легеневу зв'язку, що розміщена у фронтальній площині.  

В парієтальній плеврі виділяють реберну, медіастинальну і діафрагмальну частини. 

Реберна і медіастинальна - утворюють купол плеври, що закриває плевральну порожнину 

з боку шиї і спереду підноситься над ключицею на 1-3 см. Ззаду його межа доходить до 

VII шийного хребця. Безпосередньо до купола плеври прилягає підключична артерія. При 

ушкодженні її відломками ключиці може виникнути гемоторакс. Таке ускладнення також 

може мати місце внаслідок пошкодження названої артерії при катетеризації підключичної 

вени.  

Лінії переходу правої і лівої реберної плеври в медіастинальну проектуються на передню 

грудну стінку неоднаково.  

Передня межа правої плеври простягається від проміжку між ніжками грудинно-

ключично-соскоподібного м'яза, пересікає грудинно-ключичне зчленування, прямує вниз, 

сягаючи серединної лінії грудини на рівні другого ребра. Далі вона стрімко спускається 

вниз до шостого ребра, повертає латерально і утворює нижню межу плеври. При цьому 

плевра пересікає по середньоключичній лінії 7-ме ребро, по середній пахвовій - 10 ребро, 

по лопатковій - 4, а по паравертебральній - 12 ребро.  

Передня межа лівої медіастинальної плеври має вертикальне спрямування вздовж грудини 

від лівого грудинно-ключичного з'єднання до місця зчленування хряща четвертого ребра з 

грудиною. Нижче цієї точки вона відхиляється і досягає латерального кінця хряща 

шостого ребра.  

Плевральна порожнина є капілярною щілиною шириною не більше 7 мкм, містить у собі 

5-10 мл серозної рідини, що зменшує тертя листків під час дихання.  

    Вважають, що продукує серозну рідину вісцеральна плевра, а всмоктує - 

парієтальна. Причому лімфатичні капіляри всмоктують колоїдні речовини , а кристалоїди 

- проникають через венозні. У плевральній порожнині, при переході одного відділу її в 

інший, розміщені синуси - резервні простори плеври: реберно-діафрагмальний, реберно-

медіастінальний (передній, задній), діафрагмально-медіастинальний.  

    Кровопостачання плеври: парієтальна - міжреберні артерії, внутрішня грудна і 

верхні діафрагмальні артерії, вісцеральна - легеневі артерії.  

    Інервацію здійснюють міжреберні та діафрагмальні нерви парієтального листка і 

вісцерально-вегетативна нервова система.  

    Інтраплевральний тиск: інспірація - 70 мм вод. ст., експірація - 30 мм вод.ст..  
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   Загальноприйнятою на сьогодні є затверджена в 1955 р. Міжнародним конгресом 

анатомів у Парижі дихотомічна будова бронхіального дерева. Вона визначає сегментарну 

будову легень. (рис.6).  

   Права легеня. Ліва легеня.  

   Верхня доля. Верхня доля.  

   В1 – верхівковий. В1 – верхівковий.  

   В2 – задній. В2 – задній.  

   В3 – передній. В3 – передній.  

   В4 – зовнішній. В4 – верхньоязичковий.  

   В5 – внутрішній. В5 – нижньоязичковий.  

   Нижня доля. Нижня доля.  

   В7 – медіальний. В7 –  

   В8 – передньобазальний. В8 – передньобазальний.  

   В9 – зовнішньобазальний. В9 – зовнішньобазальний.  

   В10 – задньобазальний. В10 – задньобазальний.  

   Основна функція бронхіального дерева - проведення вдихуваного і видихуваного 

повітря до альвеол та його очистки від сторонніх частин і мікроорганізмів. 

 

Бронхи (bronchus, греч. bronchos дихальне горло) — частина повітроносних шляхів: 

трубчасті гілки трахеї, що з’єднують її з дихальною паренхімою легень. 

Трахея на рівні V—VI грудного хребця поідляється на правий та лівий головні бронхи. 

Вони входять у відповідну легеню, де розгалуджуються 16-18 разів та формують 

бронхіольне дерево. Правий головний бронх займає більш вертикальне положення і є 

коротшим, ніж лівий. Довжина правого головного бронха 2—3 см, діаметр 1,5—2,5 см, він 

містить, як правило, 6—8 незамкнених хрящових кілець. Довжина головного лівого  

бронха 4—6 см, діаметр 1—2 см, він складається з 9—12 незімкнених хрящових кілець. У 

жінок бронхи вужчі та коротші, ніж у чоловіків. 

Головні бронхи, при входження в легені, поступово діляться спочатку на дольові, а згодом 

на сегментарні бронхи. Правий головний бронх утворює верхній, середній та нижній 

дольові бронхи. Верхній дольовий бронх ділиться на верхівковий, задній та передній 

сегментарні бронхи (BI, BII, BIII), середній дольовий — на латеральний та медіальний 

сегментарні (BIV, BV), нижній дольовий — на верхівковий (верхній), медіальний 

(серцевий) базальний, передній базальний, латеральний базальний, задній базальний (BVI, 

BVII, BVIII, BIX, ВХ). Лівий головний бронх ділиться на верхній та нижній дольові 

бронхи. Верхній дольовий бронх формує верхівково-задній, передній, верхній язичковий, 

нижній язичковий сегментарні бронхи. (BI-II, BIII, BIV, BV), нижній дольовий — 

верхівковий (передній), медіальний (серцевий) базальний, який зазвичай відсутній, 

передній базальний, латеральний та задній базальний (BVI, BVII, BVIII, BIX, ВХ).  

Зображення трахеї, головних, дольових та сегментарних бронхів. Сегментарніе бронхи 

діляться на субсегментарні, далі – на бронхи 4-8-го порядку. Найбільш мілкі бронхи — 

долькові (діаметр біля 1 мм) розгалужуються в межах долі легені. Долькові бронхи 

поділяються на ряд кінцевих (термінальний) бронхіол, які закінчуються дихальними 

(респіраторними) бронхіолами, що переходять в альвеолярні ходи та альвеоли. Дихальні 

бронхіоли, альвеолярні ходи та альвеоли формують дихальну паренхіму легень. 

Стінка бронха складається з 3 оболонок: слизової, фіброзно-м’язово-хрящової та  

адвентиції. Слизова оболонка представлена багаторядним призматичним війчастим 

епітелієм. Крім війчастих клітин слизова оболонка бронха містить бокалоподібні клітини, 

що утворюють слизовий секрет, нейроендокринні клітини, що секретують біогенні аміни 

(в першу чергу серотонін), базальні та проміжні клітини, що беруть участь в регенерації 

слизової оболонки. Слизова оболонка щільно з’єднана і не утворює складок. Фіброзно-

м’язово-хрящова оболонка утворена незамкненими гіаліновими хоящовими кільцями, 

вільні кінці яких з’єднані гладенькими м’язами. Хрящові кільця з’єднані між собою 
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щільною фіброзною тканиною. Зі зменшенням калібра бронха зменшується кількість 

хрящових кілець та їх розміри, хрящ стає еластичним, число м’язових елементів 

збільшується. Епітелій їх з багаторядного війчастого призматичного поступово стає 

дворядним, а потім змінюється одношаровим війчастим кубічним. Адвентиційна оболонка 

утворена пухкою неоформленою сполучною тканиною.  

  Кровопостачання бронха здійснюється артеріальними бронхіальними гілками з 

грудної аорти, а також зі стравохідних артерій. Відтік венозної крові здійснюється через 

непарну та напівнепарну вени. Лімфатичні судини з бронха впадають в легеневі, 

трахеобронхіальні та біфуркаційні лімфатичні вузли. Іннервація бронхів здійснюється 

гілками з переднього та заднього легеневих нервових сплетень. 

Торакоскопічна картина грудної стінки, легень та відділів середостіння, діафрагми: 

Верхню частину плевральної порожнини, обмежену знизу лінією І ребра, називають 

куполом плеври. Орієнтиром груднинно - ключичного з’єднання слугує внутрішня 

поверхня кінця ключиці, яка при торакоскопії має вигляд помітно виступаючого в 

плевральну порожнину кісткового горба. В куполі треба розрізняти підключичні артерію 

та вену. Реберну частину парієтальної плеври і грудної стінки слід поділяти на реберно-

грудну, реберну та реберно-хребтову поверхні. 

Права легеня нараховує 10 сегментів, ліва 9. Доступними при торакоскопії є поверхні всіх 

сегментів правої та лівої легені (за виключенням С7). Нормальна легеня має рожевий 

колір і дольову будову. Легеня знаходиться в постійному русі внаслідок дихальних 

екскурсій та поштовхів, що передаються від серцевих скорочень (які, в свою чергу, більш 

виражені зліва). 

Корені легень не завжди доступні. Для їх огляду необхідно досягти майже повного 

спадіння легень, а іноді й застосувати торакоскопічний маніпулятор. Одночасно треба 

проводити огляд цих ділянок в горизонтальному та вертикальному положеннях.  

Середостіння поділяється на верхнє й нижнє. Нижнє поділяється на переднє, середнє та 

заднє. Огляду при торакоскопії доступні поверхні верхнього, нижнього, переднього і 

заднього середостіння.  

В верхньому середостінні справа визначають початкову частину підключичної артерії, 

безіменну вену, верхню порожнисту вену і частину дуги непарної вени. При незміненій 

плеврі чітко видно правий діафрагмальний нерв, що спускається  по правій стороні 

верхньої порожнистої вени. Спереду від неї визначається висхідна частина дуги аорти, 

позаду – контур краю хрящових напівкілець трахеї і правого головного бронха, а також 

гілки блукаючого нерва.  

В передньому середостінні справа візуально визначаються праве передсердя, перикард, 

перикардо-діафрагмальні артерія та вена, діафрагмальний нерв, преперикардіальна 

жирова клітковина. В передньому середостінні зліва розташовані серце, перикард, 

преперикардіальна жирова клітковина, перикардіодіафрагмальні артерія та вена, 

діафрагмальний нерв. 

На поверхні заднього середостіння справа визначаються непарна вена з міжреберними 

венами, що впадають в неї, частина кореня легень та легеневої зв’язки.  

В області верхнього середостіння зліва при огляді – дуга аорти і підключична артерія, що 

відходить від неї., безіменна вена, додаткова напівнепарна вена, діафрагмальний та 

блукаючий нерви. Нижче дуги аорти частково проглядається легенева артерія. Між дугою 

аорти та легеневою артерією визначається зв’язка – зарощений артеріальний проток.  

При огляді нижнього середостіння зліва визначаються перикард, перикардо-діафрагмальні 

артерія та вена, діафрагмальний нерв, преперикардіальна жирова клітковина. 

В задньому середостінні зліва рельєфно виділяються низхідна частина дуги аорти, задні 

поверхні кореня легень та легеневої зв’язки. 

Середня частина середостіння при торакоскопії з обох сторін огляду недоступна.  

 Торакоскопія дозволяє оглянути центральні та периферичні відділи діафрагми. 

Впізнати діафрагму легко за типовою структурою м’язевої та мембранозної частин, 
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розташуванню над ними дистального відділу діафрагмального нерва та характерному 

переміщенню грудочеревної межі при диханні. Діафрагма має вигляд оберненого вгору 

випинання з більш блідим забарвленням сухожильної її частини з добре розвиненою 

сіткою судин і більш яскравою – м’язевою. Місця прикріплення діафрагми  до грудної 

стінки  краще видно під час вдиху. 

 

 

 

ЕНДОСКОПІЧНА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 

  

 Покази до діагностичної бронхофіброскопії. Покази до бронхоскопії необхідно 

формулювати відповідно до клінічних та рентгенологічних симптомів, що вказують на 

вірогідність враження бронхів, але ще не дозволяють встановити діагноз без 

бронхологічного дослідження.  

I. Покази до  бронхоскопії, що базуються на клінічних симптомах: 

• У всіх випадках, коли лікар змушений констатувати затяжний хронічний запальний 

процес в легенях. В цій ситуації він завжди вторинний, а захворювання,  що викликало 

запалення, локалізується, як правило, в бронхах;  

• Немотивований кашель (тривалий кашель як єдиний симптом хвороби);  

• Неадекватний симптоматичний кашель (сильный тривалий кашель, який не можна 

пояснити характером діагностованого патологічного процесу);  

• Задишка, не відповідна об’єму враження;  

• Кровохаркання і легенева кровотеча;  

• Різкі зміни кількості мокроти за короткий проміжок часу (можливо, перепона в 

бронхах);  

• Бацилярність та олігобацилярність при відсутності явно вираженого 

туберкульозного враження легень (можливий туберкульоз бронхів,  бронхонодулярні 

нориці);  

• Необхідність бактеріологічного, цитогістологічного дослідження патологічного 

матеріалу з бронхів. 

II. Покази, що базуються на рентгенологічних симптомах: 

• Наявність ознак порушення бронхіальної прохідності: зменшення легені або її 

частини в об’ємі; наявність гіповентиляції; ателектази; здуття легені або її частин;  

• Затяжна і хронічна пневмонія (затяжне або хронічне запалення, частіше всього 

виникає на фоні іншого захворювання);  

• Наявність тіней нез’ясованої етіології в прикореневих серединних відділах, а також 

в коренях легень та середостінні;  

• Швидка зміна розмірів внутрішньолегеневої порожнини (при кавернозному 

туберкульозі або абсцесах);  

• Дисеміновані захворювання легень;  

• Туберкульоз легень;  

• Плеврит нез’ясованої етіології.  

III. Бронхоскопія необхідна у всіх випадках перед хірургічним лікуванням. 

Покази до лікувальної бронхоскопії: 

• Необхідність усунення обструкції бронхів слизом, гноєм, кров’ю, сторонніми 

тілами;  

• Зупинка легеневої кровотечі дольового бронха;  

• Лікування гнійних бронхітів;  

• Видалення гною з внутрішньолегеневих порожнин;  

• Лікування бронхоплевральних і бронхонодулярних нориць;  

• Лікування післязапальних стенозів трахеї та бронхів;  
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При гострій та прогресуючій хронічній дихальній недостатності на тлі обструкції бронхів 

виникає необхідність в терміновій бронхоскопії:  

• Масивна легенева кровотеча;  

• Велике стороннє тіло, розташоване в трахеї чи бронхах;  

• Післяопераційний ателектаз і гіповентиляція легень;  

• Аспірація шлункового вмісту;  

• Астматичний статус із обтурацією бронхів в’язким секретом;  

• Травма грудної клітки з по трахеї та бронхів;  

• Термохімічні враження дихальних шляхів;  

Мета екстренної бронхоскопії – термінова діагностика і усунення основної причини 

обструкції бронхів, покращення легеневого газообміну. 

Ендоскопічна діагностика бронхіту.  

1. Катаральний ендобронхіт. Визначається гіперемія слизової оболонки, невеликий 

набряк, підвищення кровоточивості; 

 2. Атрофічний ендобронхіт. Нерівномірна гіперемія, витончення слизової оболонки, 

виражений хрящовий малюнок, загостренні міжбронхіальні шпори; 

 3. Гіпертрофічний ендобронхіт. Відмічається потовщення слизової оболонки, бронхіальні 

хрящі погано диференціюються, міжбронхіальні шпори розширені, просвіти бронхів 

рівномірно звужені; 

 4. Гнійний ендобронхіт. Виражена гіперемія, набряк, масивна гнійна секреція, можливе 

виразкування слизової оболонки; 

Ендобронхіт може бути дифузним і обмеженим, одно- і двостороннім, низхідним і 

висхідним. 

Виділяють також 3 форми бронхіту в залежності від розповсюдженості: 

1. Дифузний ендобронхіт. В запальний процес втягнена слизова оболонка всіх видимих 

бронхів; 

 2. Дифузний частковий ендобронхіт. Вражені запальним процесом всі бронхи, що 

розташовані нижче верхньодольових; 

 3. Обмежений (локальний) ендобронхіт. Запальний процес обмежений чітко видимими 

межами, вражена одна гілка.  

      При кожній формі можливі 3 ступеня інтенсивності запального процесу слизової 

оболонки: 

      I ступінь характеризується невеликим набряком, нечіткістю судинного малюнка, 

згладженістю хрящового рельєфу, помірною секрецією; 

      II ступінь - виражений набряк, слизова оболонка яскраво-червоного кольору, звуження 

просвіту видимих бронхів, судинний малюнок не проглядається, хрящовий рельєф 

проглядається погано, гіперсекреція слизово-гнійного характеру, помірна контактна 

кровоточивість; 

     III ступінь - слизова оболонка бронхів темно-синюшного кольору, потовщена, з різко 

вираженим набряком, судинний малюнок не проглядається, міжкільцеві проміжки 

згладжені. Гирла дольових і особливо сегментарних бронхів різко звужені; тубус 

бронхоскопа не проходить далі гирл дольових бронхів. Шпори розширені, малорухомі; 

виражена контактна кровоточивість слизової. Секрет гнійний, в’язкий, у великій кількості, 

що потребує постійної аспірації. 

       При трахеобронхомегалії, муковісцидозі, гіпоплазії, бронхоектатичній хворобі та 

хронічному бронхіті виражена дистонія трахеї та головних бронхів.  

       Дистонія - це синдром втрати тонусу мембранозної частини трахеї та головних 

бронхів. Характеризується пароксизмами нестерпного кашлю, ускладненим відходженням 

мокроти. Напади можуть супроводжуватись блювотою, кровохарканням, втратою 

свідомості. Причиною їх є сплющення просвіту трахею або пасивне звуження просвіту 

бронхів по типу колапсу. 

    Виділяють три ступеня дистонії: 
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 I – звуження трахеї та бронхів на більш ніж 1/2 просвіту; 

II – звуження до 2/3 просвіту; 

III – звуження більш ніж на 2/3 або повне закриття просвіту. 

Бронхоскопічна симптоматика туберкульозу бронхів: туберкульозне враження бронхів 

часто розглядається не як самостійне захворювання, а як ускладнення туберкульозу легень 

або туберкульозного бронхоаденіту. Зазвичай туберкульозне враження бронхів 

відмічається у хворих на деструктивний туберкульоз легень, при цьому каверна має 

провідне значення як джерело бактеріовиділення і як головна причина розвитку 

дренажного специфічного бронхіту. 

       При формулюванні діагнозу «туберкульоз бронхів» необхідно керуватися наступною 

класифікацією:  

      Локалізація процесу: трахея (верхній, середній, нижній відділи); бронхи (головні, 

проміжний справа, дольові, сегментарні, субсегментарні).  

      Характер запального процесу:  

- продуктивный - 95% (інфільтрати щільної консистенції, обмежені; виступають над 

слизовою оболонкою; блідо-рожеві або бліді, не кровоточать; виразки поверхневі);  

- эксудативний - 5% (інфільтрати м’які, рихлі, розповсюдження, кровоточать при 

контакті з інструментами, яскраво-червоного кольору; набряк слизової; виразки глибокі, 

вкриті сірим нальотом).  

    Форма запального процесу: інфільтративна, виразкова.  

    Фаза: запального процесу: інфільтрація, обсіменіння, рубцювання, розсмоктування.  

Ускладнення: стенози (I ступінь – звуження менш ніж на 1/3 діаметра бронха; II - на 2/3 

діаметра бронха; III - щілеподібний просвіт бронха); дискінезія; бронхонодулярні нориці. 

Виразкова форма враження зустрічається рідко. Ексудативне запалення також не 

характерно. Часто виявляється продуктивний процес. 

Бронхоскопічна симптоматика при раці легень: різноманітні бронхоскопічні симптоми 

раку легень поділяють на прямі та непрямі. Характер прямих суттєво залежить від типу 

росту пухлини. Розрізняють екзофітний, інфільтраційний та пери бронхіальний ріст. 

Новоутворення, що ростуть екзофітно, частіше розташовуються на широкій основі, 

зазвичай чітко окреслені та відмежовані від навколишніх тканин. Форма пухлини може 

бути поліповидною, грибоподібною, горбистою, неправильною. Колір – від білого до 

насиченого червоного. 

         Величина утворення може бути неоднаковою і воно різною мірою перекриває 

просвіт бронха аж до повної обтюрації. Слизова оболонка навколо пухлини частіше буває 

нормального кольору, але іноді, при безпосередній близькості від бронха виявляється 

ділянка «полум’яної» гіперемії. Біля основи новоутворення може бути набряк. Слизова 

оболонка, що вкриває пухлину, часто виразкується, підлягає некрозу; формуються 

наклади, після зняття яких з’являється кровоточивість.  

          При інфільтративному рості з’являється пристінковий інфільтрат, обмежений або 

дифузний. На стінці враженого бронха визначається потовщення з гладенькою або 

горбистою поверхнею, часто вкрите плівкою або гнійним нальотом. Колір блідий, 

червоний, темно-червоний, синюшний або інших відтінків. Стінки бронха ригідні, 

хрящовий малюнок згладжений або не визначається. Бронх часто звужений, іноді досить 

значно, шпори та гирла бронхів в ділянці враження нерухомі. Пульсація, що передається, 

відсутня. Слизова оболонка гіперемійована, на її поверхні можуть бути вираз кування, 

вкриті гнійним нальотом і некротичними плівками. 

         Пухлини, що ростуть перибронхіально, рідко призводять до змін слизової оболонки, 

але можна побачити зменшення просвіту бронха за рахунок стиснення його утворенням, 

що росте, або за рахунок випинання стінки бронха.  

        До функціональних симптомів відноситься ригідність стінки бронхів, набряк слизової 

оболонки, відсутність пульсації серця та магістральних судин, що передається. 
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Відсутність пасивної зміщуваності бронхів, нерухомість гирла бронхів – синдом 

«мертвого гирла». 

       Поява будь-якої з перелічених ознак є імперативним показом до біопсії та 

гістологічного дослідження. 

Торакоскопічна діагностика плевритів, травм, пухлин легень та плеври. 

      Торакоскопія — один з найбільш інформативних інвазивних методів діагностики 

захворювань органів плевральної порожнини. Мала травматичністю та добра 

переносимість процедури в поєднанні з великими діагностичними можливостями 

наділяють торакоскопію операцією вибору для прицільної біопсії плеври, лімфатичних 

вузлів та пухлин середостіння, тканини легень. Обов’язковий результат діагностичної 

торакоскопії – отримання необхідного гістологічного або цитологічного матеріалу та 

висновку щодо характеру патологічного процесу.  

Покази до виконання діагностичної торакоскопії: 

1. Ексудативний плеврит нез’ясованої етіології. 

     Найбільш часто плеврит викликаний туберкульозом, злоякісною мезотеліомою або 

дисемінацією раку по плеврі. Діагностичну торакоскопію виконують з метою отримання 

повноцінного біопсійного матеріалу під контролем зору. Інші методи підтвердження 

діагнозу (цитологічне дослідження плеврального випоту, сліпа біопсія) менш 

інформативні.  

2. Рак легень. 

     При підозрі на метастатичне враження медіастинальних лімфатичних вузлів 

(наприклад, первинна пухлина невеликих розмірів, розміщення в правій легені з 

враженням лімфатичних вузлів зліва) діагностична торакоскопія з біопсією дозволяє 

встановити розповсюдженість пухлинного процесу і обрати необхідну тактику лікування.  

3. Медіастинальна лімфаденопатія. 

     Діагностична торакоскопія показана всім хворим зі збільшеними лімфатичними 

вузлами середостіння для встановлення характеру враження (лімфогранулематоз 

злоякісна лімфома, саркоїдоз, туберкульоз), так як тільки гістологічне та 

імуногістохімічне дослідження враженого лімфовузла може підтвердити діагноз. 

4. Лімфоми з враженням лімфатичних вузлів середостіння. 

    Діагностична торакоскопія з біопсією лімфовузлів середостіння показана всім хворим 

на лімфому (тільки у випадках відсутності враження периферійних лімфовузлів), так як 

тільки даний метод дозволяє провести достатній забір морфологічного матеріалу для 

проведення імуногістохімічного дослідження та визначення типу лімфопроліферативного 

захворювання.  

5. Метастатичне враження легень без виявленого первинного вогнища. 

     В діагностиці інтерстиціальних та дисемінованих захворювань легень діагностична 

торакоскопія з крайовою резекцією – найбільш точний метод, що дозволяє отримати 

достатній матеріал для гістологічної верифікації процесу. Бронхологічне обстеження, 

трансторакальна пункція тканини легень при цій патології малоінформативні. 

     З усіх невідкладних станів в тора кальній хірургії торакоскопію найбільш часто 

застосовують при спонтанному пневмотораксі. Також показами до проведення 

торакоскопії при закритому враженні органів грудної клітки є – гемо пневмоторакс, з 

колапсом легені більш ніж на одну третину, тривалий некурабельний гемоторакс, а також 

для визначення характеру враження судин, діафрагми, перикарда, коли інші, більш прості 

методи діагностики неефективні. Покази до торакоскопії при проникаючих пораненнях 

грудей, за даними різних авторів, неоднакові. Одні автори вважають необхідним 

застосування торакоскопії при повному колапсі легень та наростанні гемотораксу. Інші 

застосовують її у випадку поранень, ускладнених частковим гемо пневмотораксом при 

колапсі легені більш ніж на одну третину її об’єму. Треті застосовують торакоскопію не 

лише при пораненнях, ускладнених малим та середнім гемо пневмотораксом, але і при 

підозрі на враження легень, серця, великих судин, діафрагми, а також в тих випадках, 
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коли при первинній хірургічній обробці рани грудей встановлений проникаючий характер 

поранення. 

Торакоскопічна діагностика плевритів, травм, пухлин легень та плеври. 

Торакоскопія — один з найбільш інформативних інвазивних методів діагностики 

захворювань органів плевральної порожнини. Мала травматичністю та добра 

переносимість процедури в поєднанні з великими діагностичними можливостями 

наділяють торакоскопію операцією вибору для прицільної біопсії плеври, лімфатичних 

вузлів та пухлин середостіння, тканини легень. Обов’язковий результат діагностичної 

торакоскопії – отримання необхідного гістологічного або цитологічного матеріалу та 

висновку щодо характеру патологічного процесу.  

Покази до виконання діагностичної торакоскопії: 

1. Ексудативний плеврит нез’ясованої етіології. 

     Найбільш часто плеврит викликаний туберкульозом, злоякісною мезотеліомою або 

дисемінацією раку по плеврі. Діагностичну торакоскопію виконують з метою отримання 

повноцінного біопсійного матеріалу під контролем зору. Інші методи підтвердження 

діагнозу (цитологічне дослідження плеврального випоту, сліпа біопсія) менш 

інформативні.  

2. Рак легень. 

    При підозрі на метастатичне враження медіастинальних лімфатичних вузлів 

(наприклад, первинна пухлина невеликих розмірів, розміщення в правій легені з 

враженням лімфатичних вузлів зліва) діагностична торакоскопія з біопсією дозволяє 

встановити розповсюдженість пухлинного процесу і обрати необхідну тактику лікування.  

3. Медіастинальна лімфаденопатія. 

    Діагностична торакоскопія показана всім хворим зі збільшеними лімфатичними 

вузлами середостіння для встановлення характеру враження (лімфогранулематоз 

злоякісна лімфома, саркоїдоз, туберкульоз), так як тільки гістологічне та 

імуногістохімічне дослідження враженого лімфовузла може підтвердити діагноз. 

4. Лімфоми з враженням лімфатичних вузлів середостіння. 

    Діагностична торакоскопія з біопсією лімфовузлів середостіння показана всім хворим 

на лімфому (тільки у випадках відсутності враження периферійних лімфовузлів), так як 

тільки даний метод дозволяє провести достатній забір морфологічного матеріалу для 

проведення імуногістохімічного дослідження та визначення типу лімфопроліферативного 

захворювання.  

5. Метастатичне враження легень без виявленого первинного вогнища. 

     В діагностиці інтерстиціальних та дисемінованих захворювань легень діагностична 

торакоскопія з крайовою резекцією – найбільш точний метод, що дозволяє отримати 

достатній матеріал для гістологічної верифікації процесу. Бронхологічне обстеження, 

трансторакальна пункція тканини легень при цій патології малоінформативні. 

     З усіх невідкладних станів в торакальній хірургії торакоскопію найбільш часто 

застосовують при спонтанному пневмотораксі. Також показами до проведення 

торакоскопії при закритому враженні органів грудної клітки є – гемо пневмоторакс, з 

колапсом легені більш ніж на одну третину, тривалий некурабельний гемоторакс, а також 

для визначення характеру враження судин, діафрагми, перикарда, коли інші, більш прості 

методи діагностики неефективні. Покази до торакоскопії при проникаючих пораненнях 

грудей, за даними різних авторів, неоднакові. Одні автори вважають необхідним 

застосування торакоскопії при повному колапсі легень та наростанні гемотораксу. Інші 

застосовують її у випадку поранень, ускладнених частковим гемо пневмотораксом при 

колапсі легені більш ніж на одну третину її об’єму. Треті застосовують торакоскопію не 

лише при пораненнях, ускладнених малим та середнім гемо пневмотораксом, але і при 

підозрі на враження легень, серця, великих судин, діафрагми, а також в тих випадках, 

коли при первинній хірургічній обробці рани грудей встановлений проникаючий характер 

поранення. 
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Ендоскопічна торакальна хірургія: 

 

Санація трахеобронхіального дерева показана безпосередньо після інтубації 

трахеї чи трахеотомії незалежно від показів до них, при аспірації травними масами, 

шлунковим вмістом, кров’ю. При в’язкій гнійній мокроті з фібриновими плівками у 

хворих з бактеріальною пневмонією та ендобронхітом, при масивній аспірації їжею, при 

дольових і тотальних ателектазах відсмоктування поєднують з промиванням 

трахеобронхіального дерева. 
Покази до діагностичної фібробронхоскопії. Покази до бронхоскопії необхідно 

формулювати відповідно до клінічних та рентгенологічних симптомів, що вказують на 

вірогідність враження бронхів, але ще не дозволяють встановити діагноз без бронхологічного 

дослідження.  

I. Покази до  бронхоскопії, що базуються на клінічних симптомах: 

• У всіх випадках, коли лікар змушений констатувати затяжний хронічний запальний процес 

в легенях. В цій ситуації він завжди вторинний, а захворювання,  що викликало запалення, 

локалізується, як правило, в бронхах;  

• Немотивований кашель (тривалий кашель як єдиний симптом хвороби);  

• Неадекватний симптоматичний кашель (сильный тривалий кашель, який не можна 

пояснити характером діагностованого патологічного процесу);  

• Задишка, не відповідна об’єму враження;  

• Кровохаркання і легенева кровотеча;  

• Різкі зміни кількості мокроти за короткий проміжок часу (можливо, перепона в бронхах);  

• Бацилярність та олігобацилярність при відсутності явно вираженого туберкульозного 

враження легень (можливий туберкульоз бронхів,  бронхонодулярні нориці);  

• Необхідність бактеріологічного, цитогістологічного дослідження патологічного матеріалу 

з бронхів. 

II. Покази, що базуються на рентгенологічних симптомах: 

• Наявність ознак порушення бронхіальної прохідності: зменшення легені або її частини в 

об’ємі; наявність гіповентиляції; ателектази; здуття легені або її частин;  

• Затяжна і хронічна пневмонія (затяжне або хронічне запалення, частіше всього виникає на 

фоні іншого захворювання);  

• Наявність тіней нез’ясованої етіології в прикореневих серединних відділах, а також в 

коренях легень та середостінні;  

• Швидка зміна розмірів внутрішньолегеневої порожнини (при кавернозному туберкульозі 

або абсцесах);  

• Дисеміновані захворювання легень;  

• Туберкульоз легень;  

• Плеврит нез’ясованої етіології.  

III. Бронхоскопія необхідна у всіх випадках перед хірургічним лікуванням. 

Покази до лікування лікувальної бронхоскопії: 

• Необхідність усунення обструкції бронхів слизом, гноєм, кров’ю, сторонніми тілами;  

• Зупинка легеневої кровотечі дольового бронха;  

• Лікування гнійних бронхітів;  

• Видалення гною з внутрішньолегеневих порожнин;  

• Лікування бронхоплевральних і бронхонодулярних нориць;  

• Лікування післязапальних стенозів трахеї та бронхів;  

При гострій та прогресуючій хронічній дихальній недостатності на тлі обструкції бронхів 

виникає необхідність в терміновій бронхоскопії:  

• Масивна легенева кровотеча;  

• Велике стороннє тіло, розташоване в трахеї чи бронхах;  

• Післяопераційний ателектаз і гіповентиляція легень;  

• Аспірація шлункового вмісту;  

• Астматичний статус із обтурацією бронхів в’язким секретом;  

• Травма грудної клітки з по трахеї та бронхів;  
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• Термохімічні враження дихальних шляхів;  

•          Мета екстренної бронхоскопії – термінова діагностика і усунення основної причини     

обструкції бронхів, покращення легеневого газообміну. 

 

Інструментальні маніпуляції при торакоскопії: 

 

- Внутрішньогрудна пункційна та ексцизійна біопсія; 

- Пункційна та ексцизійна біопсія легень, новоутворень та кіст внутрішньо грудної 

локалізації, біопсія лімфатичних вузлів; 

- Отримання матеріалу для бактеріологічного та цитологічного дослідження; 

- Збір крові для реінфузії; 

- Хромобронхоторакоскопія; 

- Хромоезофаготоракоскопія; 

- Торакоскопічна санація плевральної порожнини; 

- Діатермокоагуляція; 

- Внутрішньогрудне знечулення (анестезія плеври, блокада нервів); 

- Торакоскопічне внутрішньо тканинне введення лікарських засобів; 

- Введення в плевральну порожнину хімічно активних речовин з метою плевродезу; 

- Ультразвукова обробка плевральної порожнини; 

- Лазерна, плазмова коагуляція тканин; 

 

Операції при торакоскопії: 

- Ексцизія тканин; 

- Розсічення плеври, тканин, плевректомія; 

- Торакоскопічна коагуляцій на плевректомія; 

- Торакоскопічне дренування плевральної порожнини, кіст легенів, внутрішньо 

грудних абсцесів; 

- Декомпресія внутрішньогрудних гематом; 

- Усунення згорнутого гемотораксу; 

- Усунення защемлення легені; 

- Торакоскопічна декортикація легені; 

- Торакоскопічна клейова герметизація дефектів легені; 

- Торакоскопічне вшивання ран легені, бронхоплевральних сполучень; 

- Торакоскопічна герметизація культі великого бронха при неспроможності її швів; 

- Пункція, відкриття та висічення перикарду під контролем торакоскопа; 

- Торакоскопічна симпатикотомія, симпатектомія, ваготомія та енервація кореня легені; 

- Торакоскопічне видалення внутрішньо грудних кіст та пухлин; 

- Видалення сторонніх тіл грудної порожнини; 

Санація плевральної порожнини займає провідне місце в лікування плевритів 

різної етіології. 

Плеврит (pleuritis; плевра +-itis) — запалення плеври, що супроводжується 

утворенням ексудату різного характеру в плевральній порожнині. Як правило, плеврит не 

є самостійною нозологічною формою, а ускладнює перебіг патологічних процесів в 

ділянці легень, грудної стінки, діафрагми, органів середостіння та піддіафрагмального 

простору або являє собою прояв деяких системних захворювань.  

Класифікація. 

За етіологією: інфекційні та асептичні плеврити. Інфекційні є: стафілококовий, 

пневмококовий, туберкульозний і т.д., асептичні: залежно від характеру основного 

захворювання, проявом або ускладненням якого вони є -  ревматичний, карциноматозний і 

т.д..  

За перебігом: гострі, підгострі та хронічні плеврити. 
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За розповсюдженістю: дифузні та осумковані. Осумковані плеврити, залежно від 

локалізації ексудату поділяють на верхівкові (апікальні), пристінкові (паракостальні), 

діафрагмальні (базальні), медіастинальні, між дольові (інтерлобарні). 

За характером ексудату: фібринозні, серозні, серозно-фібринозні, гнійні, гнилісні, 

геморагічні, хільозні. В клінічній практиці фібринозний плеврит називають сухим, а інші 

види – ексудативним.  

За особливостями клітинного складу лейкоцитів в плевральній порожнині серозні 

плеврити поділяють на лімфоцитарні, нейтрофільні та еозинофільні. 

При швидкому накопиченні значної кількості ексудату, порушенні дихання та 

кровообігу проводять розвантажувальні плевральні пункції. Якщо хворий погано 

переносить евакуацію великого об’єму ексудату, то при першій пункції видаляють не 

більше  1—1,5 л рідини та на наступний день – весь інший об’єм. При травматичних, 

післяопераційних, парапневмонічних, геморагічних (крім карциноматозних)  плевритах 

під час плевральної пункції рідина повинна бути видалена повністю через високий ступінь 

вірогідності розвитку гнійних ускладнень. Невелика кількість серозного лімфоцитарного 

ексудату видаляти необов’язково. При випотах, що тривало не розсмоктуються, після 

видалення ексудату для прискорення одужання внутрішньоплеврально вводять 

гідрокортизон. При карциноматозних плевритах евакуацію рідини необхідно поєднати з 

внутрішньо плевральним введенням цитостатиків. При відсутності ефекту від 3-4 пункцій 

виконують дренування плевральної порожнини.  

При гнійному плевриті спосіб санації плевральної порожнини залежить від важкості та 

інших особливостей захворювання. При так званих закритих емпіємах, що не з’єднуються 

з бронхіальним деревом. Показані щоденні плевральні пункції з аспірацією гною. 

Ретельним промиванням порожнини емпієми антисептичними розчинами, до яких  (до 

очищення порожнини) рекомендують додавати фібринолітичні засоби. Після завершення 

промивання в плевральну порожнину, в невеликій кількості, вводять антибіотик, 

підібраний згідно з чутливістю. При неефективності пункційного методу, а також при 

відсутності герметичності плевральної порожнини її дренують. В типових випадках 

дренаж встановлюють в 7-8 міжребір’ях по задній аксілярній лінії. При клапанному 

піопневмотораксі необхідне негайне аспірацій не дренування за життєвими показами. У 

випадку великого бронхоплеврального сполучення і неможливості забезпечити вакуум 

для розправлення легені рекомендується бронхоскопічна тимчасова оклюзія дренуючого 

бронха пролоновою трубкою або іншим обтюратором. При важкому гнійному плевриті 

показано постійне промивання порожнини емпієми. Запропоновані також системи для 

періодичного промивання порожнини емпієми через дренажну трубку (фракційний 

лаваж). При лікуванні гнійного плевриту застосовують також ультразвукову обробку 

плевральної порожнини або торакоскопічний отвір. Цей метод дозволяє зменшити об’єм 

медикаментозної терапії, в ряді випадків навіть відмовитися від дренування плевральної 

порожнини, скоротити терміни лікування.  

       Одним з ключових моментів в лікуванні неспецифічної емпієми плеври, що 

безпосередньо впливає на кінцевий результат лікування, є спосіб дренування та санації 

плевральної порожнини. Тактика санації порожнини емпієми сьогодні базується на 

принципах активного дренування, ранньої стерилізації та облітерації порожнини. 

Торакоскопія дає можливість візуально оцінити морфологічні зміни в парієнтальній та 

вісцеральній плеврі, оглянути поверхню легень, визначити наявність та локалізацію 

бронхоплевральних сполучень, діагностувати невидимі при рентгенологічному 

дослідження внутрішньоплевральні осумкування, підтвердити розповсюдженість і стадію 

емпієми плеври. 

 

Ускладнення при торакоскопії (зустрічаються рідко): 

- Повітряна емболія судин мозку (при накладенні пневмотораксу, при плевральній 

пункції, при біопсії легені), зустрічається рідко; 
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- Внутрішньоплевральна кровотеча; 

- Виникнення бронхоплеврального сполучення; 

- Враження міжреберних нервів (біль!), судин, аорти; 

- Враження діафрагми, печінки, легені; 

- Розповсюджена підшкірна емфізема; 

- Емпієма плеври; 

- Імплантаційні метастази в місці торакоцентезу (при торакоскопічному дослідженні); 

- Підвищення температури тіла, інфікування. 

 

Матеріали для самоконтролю: 

Задача №1  

Хворий В., 54 років, звернувся до поліклініки зі скаргами на слабкість, одноразову 

втрату свідомості, наявність рідкого чорного калу, нудоту, сухість в роті. Подібний стан 

вперше, розвився за2 доби тому. В анамнезі сезонні періодичні болі в епігастральній 

ділянці. Лікувався самостійно. АТ100/60 мм.рт.ст., пульс 98/хв.  

 

1. Який попередній діагноз?  

1.1. Виразкова хвороба, ускладнена кровотечею; 

1.2. Гострий холецистит; 

1.3. Гострий панкреатит; 

1.4. Кишкова непрохідність. 

2.  Які методи дослідження необхідні в цьому випадку?  

2.1. Оглядова рентгенографія черевної порожнини; 

2.2. Пальцеве обстеження; 

2.3.УЗД. 

3.  Алгоритм дій лікаря поліклініки:  

3.1. Призначення консервативної терапії; 

3.2. Госпіталізація до гастроентерологічного відділення; 

3.3. Консультація хірурга для рішення питання про подальшу тактику. 

Задача №2.  

Хвора Н. 67 років, звернулась до хірургічного закладу з жалобами на наявність болі за 

грудиною  і  в  епігастральній  ділянці  та  порушення  проходження  страви  одразу  при 

прийомі страви, блювоту, гіперсалівація. Подібні жалоби турбують хвору протягом3-4  

місяців після психологічної травми.  

 

1. Які захворювання найбільш вірогідні у хворої?  

А. езофагоспазм; 

В. пухлина шлунка; 

C. виразкова хвороба12-п кишки; 

D. гастропатія.  

2. Які основні симптоми свідчать про враження стравоходу?  

A. біль за грудиною; 

B. порушення проходження страви; 

C. блювота; 

D. гіперсалівація.  

3. Які основні методи дослідження можуть підтвердити діагноз?  

A. контрастна Ro-графія ШКТ; 

B. жорстка езофагоскопія; 

C. гнучка езофагогастроскопія; 

D. оглядова Ro-графія черевної порожнини; 

E. лапароскопія; 
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Задача №3  

Хворий  С. 24 років самостійно звернувся до хірургічного стаціонару з жалобами на 

болі в животі розлитого характеру, що виникли гостро після прийому їжі. Подібні жалоби 

вперше. В анамнезі з14 років підтверджена виразкова хвороба. При об’єктивному огляді –  

хворий реагує на пальпацію в епігастральній ділянці, печінкова тупість є. Язик сухий.  АТ 

90/60 мм.рт.ст., пульс 98 в хв., слабого наповнення.  

 

1. Які захворювання найбільш вірогідні у хворого?  

A. виразкова хвороба шлунка; 

B. гострий холецистит; 

C. гострий панкреатит; 

D. спастичний коліт; 

E. інфаркт міокарду.  

2.  Назвіть основні методи дослідження для встановлення правильного діагнозу.  

A. оглядова Ro-графія черевної порожнини; 

B. фіброгастродуоденоскопія; 

C. фіброколоноскопія; 

D. лапароскопія. 

3.  Ендоскопічне дослідження може бути виконане:  

A. без спеціальної підготовки; 

B. після промивання шлунку; 

C. після аспірації вмісту шлунка; 

4.  Протипоказами до виконання фіброгастродуоденоскопії є:  

A. біль в животі; 

B. блювота; 

C. пульс більше98 ударів в хвилину; 

D. АТ нижче80 мм.рт.ст.. 
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