اهشّصٍ تشًّکْعکْ پ ُای لذیوی تَ تذسیج جای خْد سا تَ

برونکوسکوپی چیست؟

اًْاع ّیذیْیی هی دُذ ،تَ طْسی کَ اهشّصٍ اًْاع دّ
یک سّػ تؾخیصی اعت کَ دس آى دکتش اص طشیك گلْ تَ

عْیَ آى ُن هْجْد اعت

ساٍ ُای ُْایی ،تشای هؾاُذٍ ًایً ،ایژٍ ُا ّ عاصٍ

صْست دیجیتالی گشفتَ ؽذٍ ،تَ یک پشداصًذٍ ّیذیْیی

ُای دیگش دعتگاٍ تٌفغی ًگاٍ

برونکوسکوپی
کذD/06 :

هی کٌذ کَ سّػ

 .تصاّیش تشًّکْعکْپی تَ

هٌتمل ؽذٍ ّ سّی صفذَ تلْیضیْى ًوایؼ دادٍ هی ؽْد .

تشًّکْعکْپی اعت  .تشًّکْعکْپ ،لْلَ ًْساًی ًاصک تا

ایي تصاّیش دس لالة ُای گًْاگًْی

یک دّستیي کْچک دس ًْک اعت  .اعپشی تی دظ کٌٌذٍ

هْاسد آهْصؽی یا فشعتادى تَ هشاکض دیگش اعتفادٍ ؽْد .

هْضؼی دس پؾت گلْ تشای جلْگیشی اص سفلکظ ّ تی

الثتَ ایي سّػ هؼایثی ًیض داسد ،اص جولَ ُضیٌَ تاالی

دظ گلْ ّ عپظ دسج تشًّکْعکْپ اص طشیك دُاى ّ گلْ

گشفتي ّ ًگِذاسی تصاّیش ّ ّعایل هشتْط تَ آى کَ جای

کَ ّاسد تشًّؼ هی ؽْد.

تضسگ تشی سا ًیض تشای ًگِذاسی آى ُا طلة هی کٌذ

تشًّکْعکْپی هؾاُذٍ هغتمین ساٍ ُای ٍ

ّایی داخل

 .اص

طشف دیگشّ ،اتغتگی صیاد پضؽکاى تَ صفدات ّیذیْیی ،اص
دیگش هؼایة ایي دعتگاُاعت ٌُْ .ص تؼضی اص هتخصصاى،

سیَ ُا اعت  .تغتَ تَ ًْع آصهایؼ ّ ًیاص پضؽک ،لْلَ ای

ًگاٍ کشدى هغتمین تَ ساٍ ُای ُْایی سا اص طشیك

ًشم ّ لاتل اًؼطاف یا غیش لاتل اًؼطاف ،اص طشیك تیٌی یا

تشًّکْعکْپ ُای لذیوی ،تَ ّعایل جذیذ سا تشجیخ هی

دُاى ّاسد ًای ّ سیَ ُا هی ؽْد ّ تصْیشی اص ساٍ ُای
ُْایی دعتگاٍ تٌفغی دس اختیاس پضؽک هی کزاسد

رخیشٍ ؽذٍ تا تشای

.

دٌُذ.

ُوچٌیي هی تْاى اص ایي طشیك ،اص ساٍ ُای ُْایی ى هًَْ
تشداسی کشد یا جشادی ُای کْچکی اًجام داد دس تؾخیص
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ّ دسهاى اًْاع اختالالت سیْی تَ کاس هی سّد .

برونکوسکوپی تشخیصی

اًْاع جذیذ تشًّکْعکْپی غیش لاتل اًؼطاف ،تَ ػٌْاى

ػالٍّ تش هماصذ هؼوْلی کَ اص تشًّکْعکْپی اًتظاس هی
ًاٌُجاسی ُای داخل سیَ

سّؽی ایذٍ آل تشای تشداؽتي تْدٍ ُای دجین ساٍ ُای

سّد ،اص جولَ هؾخص کشدى

ُْایی تضسگ ،گؾاد کشدى تٌگی ُای ًای ،لیضس

هاًٌذ تیواسی ُای ػفًْتی ّ غیش ػفًْی ،گشفتي ًوًَْ اص

تشًّکْعکْپی ّ دس آّسدى اجغاًن خاسجی هذغْب هی

ضایؼات دیذٍ ؽذٍ دس ساٍ ُای ُْایی ّ ًؾاى دادى

ؽْد .اها تا ّجْد ایيًْ ،ع لاتل اًؼطاف اعت کَ دس تیؼ

ضایؼات تافت داخلی لاتل هؾاُذٍ ،کوک ُای دیگشی ًیض

اص  95دسصذ سّیَ ُای تشًّکْعکْپی اعتفادٍ هی ؽْد ّ

تَ پضؽکاى اسایَ هی دُذ

لْاصم جاًثی هتؼذدی ًیض تَ آى اضافَ هی ؽْد کَ اهکاى

تشداسی تشًّکْعکْپی اعت کَ دس تؾخیص ّ هش

اًجام کاسُای تؾخیصی ّ دسهاًی صیادی سا تَ پضؽک هی

تٌذی تذخیوی ُای لفغَ عیٌَ تَ صْست ًوًَْ گیشی اص

دُذ.

 .اص جولَ ایي هْاسدً ،وًَْ
دلَ

غذد لٌفاّی هْجْد دس اطشاف ًای اعتفادٍ هی ؽْد
ُوچٌیي دس تشداؽتي کیغت ُای سیْی ّ لفغَ عیٌَ

.

کَ دس هجاّست ساٍ ُای ُْایی تضسگ ُغتٌذً ،یض تَ کاس

ضایؼات تذخین ّ خْػ خین اص یکذیگش اعت  .صشف ًع س اص

هی سّد.

اطالػاتی کَ اص تشًّکْعکْپی هجاسی تَ دعت هی آیذ،
اًجام تشًّکْعکْپی اعتاًذاسد یا عایش سّػ ُایی کَ
تتْاًذ ًوًَْ ُایی اص تافت تَ دعت دٌُذ ،تشای تؾخیص
ُای تافت ؽٌاعی الصم اًذ  .تا تَ اهشّص ،ایي سّػ دس

برونکوسکوپی فلورسنت
ایي سّػ تشای تؾخیص صّدٌُگام عشطاى ُای هخاطی

هشدلَ آصهایؼ تَ عش هی تشد .

تَ ّعیلَ اختالف تافت هخاط طثیؼی ّ غیش طثیؼی دس
تؾؼؾغ ًْس عفیذ اعتفادٍ هی ؽْد  .هطشح کٌٌذٍ ّجْد
ضایؼات عشطاًی یا پیؼ عشطاًی دس تافت هخاطی
اعت .تشًّکْعکْپی هافْق صْت تضسگ تشیي هضیت ایي
سّػ ،تْاًایی هؾاُذٍ کشدى عاختواى ُای خاسج ساٍ
ب تشًّکْعکْپ هؾاُذٍ هی ؽْد
ُای ُْایی اعت کَ ا
تشای ؽٌاعایی غذد لٌفاّی ّ چگًْگی استثاط آى ُا تا ساٍ
ُای ُْایی هی تْاى اص ایي سّػ تشًّکْعکْپی اعتفادٍ
ًوْد.

آمادگی قبل و بعذ از برونکوسکوپی :
 8عاػت لثل اص اًجام آصهایؼ ،اص خْسدى ّ آؽاهیذى
اجتٌاب کٌیذ.

برونکوسکوپی مجازی
ایي ًْع تشًّکْعکْپی تَ طْس ّالؼی دعتگاٍ یا ّعایلی
سا کَ داخل ساٍ ُای ُْایی ّاسد ؽًْذ ،دس تش ًوی گیشد،
ُشچٌذ تصاّیش گضفتَ ؽذٍ ؽثیَ تصاّیش داصل اص
تشًّکْعکْپی ّالؼی اعت

.

دس لفغَ عیٌَ،

تصْیشتشداسی تاصعاصی هی ؽْد  .دّتاسٍ عاصی تصاّیش عَ
تؼذی اص عاختواى ًای ّ سی ٍ ،استثاط ساٍ ُای ُْایی تا
دیگش اػضای داخل لفغَ عیٌَ سالاتل فِن تش

هی کٌذ .

هوکي اعت پضؽک ،تشخی اص داسُّای ؽوا سا هْلتاً لطغ
ًوایذ .پظ تواهی داسُّای هْسد اعتفادٍ خْد سا تَ
پضؽک خْد اطالع دُیذ  .دًذاى هصٌْػی ّ ػیٌک خْد سا
خاسج ًوایذ .دس اثش اعتفادٍ اص اعپشی تی دظ

کٌٌذٍ،

هوکي اعت ادغاط خفگی ّ ًاسادتی ًواییذ ّلی تذاًیذ
کَ ایي اعپشیُ ،یچ خطشی تشی ؽوا ایجاد ًخْاُذ کشد .
چٌذ عاػت پظ اص اًجام تشًّکْعکْپی ،تَ ؽوا اجاصٍ

ظاُشاً هِوتشیي هضیت ایي ّسػ ،هؾاُذٍ عاختواى

خْسدى ّ آؽاهیذى دادٍ خْاُذ ؽذ  .هوکي اعت تا چٌذ

اصلی داخل ًایی اعت ،تذّى ایي کَ تشًّکْعکْپی

سّص پظ اص تشًّکْعکْپی ،گلْ دسد داؽتَ تاؽیذ کَ

ّالؼی اًجاهؾْد ّ اؽکال ػوذٍ آى ًیض ًاتْاًی تفشیك

هغالَ هِوی ىیغت .

