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BRONŞ-PLEVRA FİSTÜLÜ

• Pnömonektomi sonrası %1.5-7 arasında görülür. 

• Tüberküloz gibi infeksiyon hastalıkları nedeni ile 

yapılan ameliyatlarda sonra bu oran 2 katına çıkabilir. 

• Fistül olduğunda, mortalite %50’ye çıkar ve hastane 

yatışı çok belirgin şekilde uzar. 

• Al-Kattan, 471 hasta içinde meydana gelen 7 fistülün 

hepsinin ilk 15 gün içinde oluştuğunu bildirmiştir. 



BPF
- Geç meydana gelen fistüllerin tanısı daha zordur. 

- Tedavi prensipleri:  

   - Karşı akciğerin korunması 

   - Sepsisin kontrol altına alınması 

   - Nekrotik dokunun debridmanı 

   - Fistülün damarlı bir doku ile kapatılması  

   - Plevra boşluğunun oblitere edilmesi



Risk Faktörleri
- Anatomik faktörler
  . Sağ Pnömonektomi (x4-5)
- Teknik Faktörler
  . Bronş güdüğünün devaskülarizasyonu
  . Güdükteki dikişte ya da stapler hattında tansiyon
- Hastaya ait faktörler.
   . Postoperatif mekanik ventilasyon
   . Düşük akciğer rezervi
   . Diabet
   . Kronik steroid kullanımı
   . Preoperatif infeksiyon
   . Preoperatif kemoterapi ya da radyoterapi alınması





Ameliyat sonrası ventilatör

•Wright ve ark.:  

• Erken ekstübasyon :%3.1  

•Ventilatör kullanan hastalarda :%19.3



Güdüğün Örtülmesi

•Vasküler (interkostal kas, perikardial yağlı 

doku, plevra, diyafragma, azigos, kas 

(serratus, latissimus, fasya lata) bir yapı ile 

örtülmesi fistül oranını çok düşürür.



Tanı
•Erken dönemde klinik çok belirgindir:

   - Büyük miktarda seröz ya da seröpürülan 

sıvı ekspektorasyonu

   - PA grafide sıvı seviyesinin düşmesi

 - Mediastin orta hattının karşı tarafa 

kayması + sıvı seviyesinde düşme

     



Tanı
•Geç Dönem

   - Düşük düzeyde ateşlenme

   - Anoreksi

   - Yorgunluk

   - Kilo kaybı

Tanı koymak, fistül küçük olduğundan 

zordur. 



TEDAVİ
-  Drenaj (Hemen!)(İnfektif sıvı 
uzaklaşır, karşı tarafa aspirasyon 
engellenir). Hasta sırtüstü yatırılır.
- Parenteral antibiyotik
- Plevra debridmanı (Eloesser / 
torakotomi)
- Beslenme durumunu düzeltme



Eloesser Tekniği  
(Açık Pencere)

- Robinson(1916), Eloesser (1935)



Fistülün Kapatılması

Plevranın drenajı sağlandıktan ve septik durum ortadan 

kaldırıldıktan sonra yapılmalı. 

 Entübasyon, direkt olarak sağlam akciğere doğru 

yapılmalı. 

 Plevra boşluğu iyice yıkanmalı ve debride edilmeli. 

 Güdük, vasküler desteği bozulmayacak şekilde dikkatlice 

diseke edilmeli. 

 Yeterli uzunluk elde edilebilirse ‘stapler’ kullanılır. 

 Elde edilemez ise, tek tek monoflaman dikiş ile kapatılır.





Güdüğü Destekleme ve Plevra 
Boşluğunun Obliterasyonu

✦Güdüğün üzerine pediküllü bir doku getirilir.

✦ Boşluğun obliterasyonu için genelde ‘serratus’ kullanılır 

(Skapulanın lateral altından beslenir). Kas, 2-3.İKA’dan toraksa 

sokulur.Buradan hilusa gerginlik olmaksızın ulaşır. Gerginlik 

olduğunda bir kaburga çıkarılabilir.

✦ Flap, hem göğüs duvarına hem de güdüğe tutturulur.

✦ Kas güdüğün üzerine değil, kenarına tutturulmalıdır.



Zor fistüller
✦Kapatması zor fistüllerde, hastaya ameliyat sırasında trakeostomi 

yapılıp, uzun bir trakeostomi kanülü, sağlam bronşun içine doğru 

uzatılır ve 2 hafta kadar tutulur.

✦ Güdüğe omentum getirebilir.

✦ Güdük kapatıldıktan sonra kavitenin sterilizasyonu sağlanmalıdır.

✦ Plevra irrigasyonu yapılabilir.

✦ Sol BPF’ye ulaşmak zordur.












