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ABSTRACT 

Bronchoscopic examination in children allows us to get information about anatomy and dynamic of the 
airways, to obtain biological samples and to be used as therapeutic method. Its use has increase with the 
need to respond to clinical symptoms and signs that cannot be explained by non-invasive methods. 

We report unusual bronchoscopic findings in 4 children with breathing problems. 

Case 1. Male patient aged 11 years with history of recurrent lower respiratory tract infections. On 
admission with cough and right-sided chest pain. On auscultation reduced breath sounds on the right side 
of the chest were noted. 

Case 2. Female patient aged 9 years presented to the hospital with cough, hemoptysis and fever. 
Diminished breath sounds were heard over the left chest. 

In both children bronchoscopy was performed as a part of diagnostic process and it revealed an 
endobronchial mass: bronchial adenoma (case 1) and carcinoid (case 2). Surgical resection was 
performed in both cases.  

Case 3. A 15-month-old male patient, previously healthy with inconclusive history of aspiration. Lung 
auscultation revealed reduced breath sounds on the right side. 

Case 4. A 19-month-old male patient with cough and fever. On admission the child was wheezing and 
had crackles in left lung base and diminished breath sounds on left side. 

As a part of diagnostic and therapeutic procedures, bronchoscopy was performed in both children, and 
bronchial casts were extracted from the right intermediate bronchus (case 3) and from left main bronchus 
(case 4). After the bronchoscopic retrieval of the casts, there was a rapid clinical recovery in both 
patients. 

We present rare pulmonary diseases (endobronchial tumor, cast bronchitis) in four pediatric patients. In 
all of them bronchoscopic intervention allowed getting to the right diagnosis, which offered the best 
chance of cure and reduces complications. 
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Бронхоскопскиот преглед кај децата ни овозможува да добиеме информации за анатомијата и 
динамиката на дишните патишта, земање биолошки примероци и доколку е потребно се 
употребува како терапевтска метода. Нејзината употреба е зголемена со потребата да се одговори 
на клинички симптоми и знаци кои не можат да се објаснат со неинвазивни методи. 
Случај 1. Машко дете на возраст од 11 години со историја за повторувачки долно-респираторни 
инфекции. При приемот во болница со кашлица и болка во десната половина на градниот кош. На 
аскултација на бели дробови беше регистрирано десно-страно ослабено дишење. 
Случај 2. Женско дете на возраст од 9 години примено во болница со кашлица, хемоптиза и 
покачена телесна температура. При физикалниот преглед постои разлика во дишење, лево 
ослабено. 
Во постапката на дијагностицирање кај двете деца беше реализирана бронхоскопија која покажа 
присуство на ендобронхијални маси: бронхијален аденом (случај 1) и карциноид (случај 2). 
Хируршка ресекција на промените беше реализирана кај двата пациенти. 
Случај 3. Машко дете на возраст од 15 месеци, претходно здраво со неубедливи анамнестички 
податоци за аспирација. На аскултацијата на белите дробови беше регистрирано деснострано 
ослабено дишење. 
Случај 4. Машко дете на возраст од 19 месеци, со кашлица и покачена телесна температура. При 
приемот во болница со отежнато дишење, на аскултација беа регистрани пукоти во предел на 
левата база на белите дробови и левострано ослабено дишење. 
Како дел од дијагностичките и терапевтските процедури, кај двете деца беше реализирана 
бронхоскопија, при што беше изваден одливок од десниот среден бронх (случај 3), односно од 
левиот главен бронх (случај 4). По бронхоскопската интервенција кај двете деца настапи брзо 
клиничко подобрување. 
Прикажуваме ретки белодробни заболувања (ендобронхијален тумор, одливен бронхитис) кај 
четири педијатриски пациенти. Кај сите нив бронхоскопијата овозможи да се дојде до вистинската 
дијагноза, а со тоа да се постигне најдобра шанса за лекување и намалување на компликациите. 
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