
ВЛАЖНИ ХРИПОВЕ

Кога се образуват влажни хрипове?

  

Влажните хрипове се образуват, когато въздушната струя преминава през течност,
която се намира в бронхите. Като акустично явление влажните хрипове напомнят на
мехурчетата, които се пукат на повърхността на водата, когато духаме през стъклена
тръбичка, потопена в чаша вода. Предполага се, че в бронхите при наличност на течна
среда в тях - течен секрет, оточна течност, кръв, се получава нещо подобно.

  

Какви биват влажните хрипове?

  

При аускултация едни от влажните хрипове напомнят на пукането на по-едри, а други -
на по-дребни мехурчета. От това следва разделянето на влажните хрипове на:
дребномехурести, средномехурести и едро мехурести.  Дребномехурестите (или дребни)
влажни хрипове се образуват в малките и най-малките бронхи, средномехурестите (или
средни) - в средните бронхи, а едромехурестите (или едри) - в големите бронхи и в
големите кухини (каверни).  Образуването на влажни хрипове в каверни почива на
същия принцип, както в бронхите, тъй като в каверните винаги се съдържа известно
количество течност. Поради това, че каверните винаги имат известна големина,
обикновено в тях се образуват едромехурести влажни хрипове.  По големината на
влажните хрипове съдим коя част от бронхиалното дърво е заета от патологичния
процес.

  

На какво са симптоми влажните хрипове?

  

Разпространението на влажните хрипове в двете гръдни половини е указание за
дифузен бронхит. При застой вследствие сърдечна недостатъчност (застоен бронхит)
влажните хрипове се чуват симетрично в ниските части на двете гръдни половини. Ако
се чуват влажни хрипове само на едно ограничено място, касае се за изменение в
бронхите само в този участък или пък за патологичен процес в белодробния паренхим,
който е ангажирал и съответните бронхи (възпалителен процес, новообразувание и
др.). Когато в периферните части на белия дроб, където няма бронхи от голям калибър
(напр. белодробните върхове), чуем едромехурести хрипове, трябва мислим за
съществуването на кухина. Ако в известен участък, където сме чували средни влажни
хрипове, се появят и дребни, това е указание, че възпалителният процес се е
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разпространил и в малките бронхи.

  

Влажните хрипове могат да бъдат звнливи (консониращи) и   незвънливи
(неконсониращи). Тези, които аускултираме при обикновен бронхити, са незвънливи, но
ако бронхите, в които възникват влажни хрипове,са заобиколени от уплътнена
белодробна тъкан, хриповете стават звънливи.
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