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pirveli endoskopis 
Semqmnelia filip 
bozini (P. Bozzini). 
man 1806w Seqmna 
aparati, saxelad 
“Lichtleiter”, romelic
warmoadgenda 
rigidul mils 
linzebisa da 
sarkeebis sistemiT, 
sinaTlis wyaro ki 
iyo cvilis 
sanTeli! 



bronqoskopiis ganviTarebis I  etapi

• XIX bolodan XX 50 wlebamde keTdeboda 
rigiduli bronqoezofagoskopebiT 
(G.Killian 1897, Ch.Jackson, J.Lemoine, 

A.Soulas).



bronqoskopiis ganviTarebis II  etapi

• II  etapi ukavSirdeba zogadi 
gautkivarebis danergvas da mis 
daxvewas. am dros Seiqmna sasunTqi 
bronqoskopebi (Н.Friedel; Р.Hollinger). 



bronqoskopiis ganviTarebis III  etapi

• III  etapis dasawyisi iyo 
drekadi 
fibrobronqoskopis Seqmna 
(Shigeto Ikeda 1966).

• SesaZlebeli gaxda 
filtvebis yvela wilis 
daTvaliereba V-VI  rigis 
bronqiolebamde, 
vizualurad 
kontrolirebadi biofsiis 
warmoeba, samkurnalo 
xsnarebis Seyvana. 

• fibrobronqoskopiis 
Catareba warmatebiT 
daiwyo ambulatoriul 
pirobebSi









Advanced Diagnostic Bronchoscopy

•Transbronchial biopsy
•Transbronchial needle aspiration (TBNA)
•Endobronchial ultrasound (EBUS), convex and .
. radial probe
•Thoracic fluoroscopy
•Electromagnetic and virtual navigational 
. bronchoscopy
•Autofluorescence bronchoscopy (AF)
•Narrow band imaging (NBI)
•Endoscopic optical coherence tomography
•Endocytoscopy
•Alveoloscopy and fibered confocal 
. microendoscopy

Therapeutic Bronchoscopy and Artificial 
Airways

•Airway stents: self-expanding metallic, silicon, 
and hybrid; placement and removal

•Balloon bronchoplasty and mechanical                       
. airway dilatation

•Laser bronchoscopy, Nd:YAG, and KTP
•Electrocautery
•Argon plasma coagulation (APC)
•Cryotherapy
•Endobronchial brachytherapy
•Photodynamic therapy
•Endoscopic abscess drainage
•Fistula and stump closure
•Foreign body removal
•Percutaneous tracheostomy
•T-tube placement
•Transtracheal oxygen
•Intrabronchial one-way valves
•Endoscopic lung volume reduction
•Bronchial thermoplasty
•Whole lung lavage

The Realm of Interventional Pulmonology
Interventional Pulmonology: Advanced Bronchoscopy in the Critically Ill

CHEST Physician Article | 04.19.11



bronqoskopiis Tanamedrove 
diagnostikuri da samkurnalo meTodebi

• autofluorescenciuri bronqoskopia (AFB);
• endobronqialuri ultrasonografia (EBUS).
• eleqtro-magnituri navigacia (ENB)

• Nd:YAG-lazeriT rezeqcia; 
• argon-plazmuri koagulacia (APC); 
• eleqtroqirurgia; 
• krioTerapia; 
• braqiTerapia;
• fotodinamiuri Terapia (PDT); 
• traqeisa da bronqebis stentireba; 
• sarqvlovani bronqoblokacia;
• filtvis moculobis Semcireba (BLVR);
• Termuli vaporizacia (InterVapor™);

• airizolacia (Aeriseal);
• bronqialuri Termoplastika.
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karadis suraTi





PENTAX 18BS, 
el.koagulatori



pediatriuli





• ბრონქის სტენტირება ჩაუტარდა 24 წლის ქალბატონს, 
რომელსაც ჰქონდა გადატანილი მარცხენა ფილვის 
ტუბერკულოზი. ბრონქოსკოპიული და გულმკერდის 
ორგანოების კტ კვლევით დაფიქსირდა მარცხენა 
მთავარი ბრონქის (მმბ) შევიწროება მთელ სიგრძეზე 
2მმ-დე ფიბროზულ-ნაწიბუროვანი ცვლილებების 
გამო. ამან გამოიწვია მარცხენა ფილტვის 
ჰიპოვენტილაცია და ატელექტაზის საშიშროება. 
25/06/2011, ზოგადი ნარკოზის ქვეშ, მმბ-ში ჩაიდგა 
მეტალის, დაუფარავი, ბალონ-განშლადი სტენტი 
(Medtronic), რომელიც გაიშალა 8,7მმ-დე დიამეტრში 
წნევით 9ატმ. ინდეფლატორით Perous Medical. 
იმავდროულად ჩატარებულმა ბრონქოგრაფიამ აჩვენა 
გაფართოებული მმბ.

SemTxveva I  
bronqis stentireba



traqeisa da bronqebis stentireba
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• სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია (სბბ) 4/11/2011 
ჩაუტარდა 59წ მამაკაცს, რომელიც მოთავსდა ტფდეც-
ის ქირურგიულ განყ-ში მარცხენამხრივი სპონტანური 
პნევმოთორაქსის (SP) და ფილტვებიდან სისხლდენის 
გამო. ჰემოსტატიური თერაპიის მიუხედავად ვერ 
მოხერხდა სისხლდენის კუპირება. გადაწყდა 
საციცოცხლო ჩვენებით პაციენტის გაყვანა 
საოპერაციოში. რიგიდული ბრონქოსკოპის 
გამოყენებით მოხერხდა მარჯვენა ზ/წილოვანი 
ბრონქის ბლოკირება (სისხლდენის კერა იყო მარჯვენა 
ზედა წილში არსებული ტუბერკულოზური კავერნა) 
N12 Medlung-ის სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორით 
(სბ). სისხლდენა კუპირებული იქნა, რამაც საშუალება 
მისცა ქირურგებს ჩაეტარებინათ ოპერაცია 
მარცხენამხრივი SP-ს გამო. ბლოკატორის ექსტრაქცია 
მოხდა 21/12/2011. 

SemTxveva II  
sarqvlovani bronqoblokacia



Medlung-is sarqveli

Zephyr® Endobronchial Valve. The umbrella-shaped 
Spiration IBV® Valve.

Emphasys EBV
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SemTxveva III  
sarqvlovani bronqoblokacia

• 71წ ქალბატონი, რომელსაც წარსულში ჰქონდა 
გადატანილი ფილტვების ტუბერკულოზი, 
პერიოდულად თავსდებოდა ტფდეც-ის 
სტაციონარში ფილტვებიდან სისხლდენის გამო, 
რომლის კუპირება ხერხდებოდა ჰემოსტატიური 
თერაპიით. ბოლო ჰოსპიტალიზაციის დროს 
პაციენტს ჩაუტარდა ფიბრობრონქოსკოპია, ინახა 
სისხლდენის კერა, მარჯვენა პარატრაქეალური 
დამატებითი წილი და გადაწყდა მისი ოკლუზია. 
23/12/2011 სბბ ჩატარდა რიგიდული 
ბრონქოსკოპით, გამოყენებული იყო N11 Medlung-
ის სბ, რომელიც დღემდე რჩება ბრონქის 
სანათურში. 
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SemTxveva IV 
lazeruli adenomeqtomia

• 2/03/2012 ჩატარდა ლაზერული ადენომექტომია. 39წ 
მამაკაცს, ბრონქოსკოპიულად და გულმკერდის 
ორგანოების კტ კვლევით დაუდგინდა მარცხენა 
მთავარი ბრონქის სიმსივნური წარმონაქმნი, რომელიც 
თითქმის მთლიანად ახშობდა სანათურს. ბიოფსიური 
მასალის ციტო-მორფოლოგიური და მოლეკულური 
გამოკვლევით (Hamburg, Hans Histologikum) აღმოჩნდა 
ბაზალურუჯრედოვანი ადენომა. ოპერაციული ჩარევა 
იყო ძალიან სარისკო, წარმონაქმნის ტრაქეის 
ბიფურკაციის დონეზე მდებარეობის გამო. ერთადერთი 
ალტერნატივა აღმოჩნდა წარმონაქმნის ამოკვეთა 
ენდობრონქიალურად, რაც განხორციელდა კიდეც 
წარმატებით დიოდის ლაზერის (VELASTM 30W) 
გამოყენებით. 



lazeriT rezeqcia





















VELASTM 30WTM Surgical 

Diode Laser System











• lazeriT rezeqcia da stentireba warmoadgens 
traqeobronqialuri xis avTvisebiani da keTilTvisebiani 
genezis obstruqciebis (CAO) rekanalizaciis erTaderT da 
ualternativo meTodebs;

• sarqvlovani bronqoblokcia filtvebidan sisxldenis 
SeCerebis yvelaze efeqturi meTodia;

• endoskopiur da endobronqialur ultrasonografias (EUS, 
EBUS-TBNA),  rogorc mediastinoskopis alternativas,  
uwinaswar-metyveleben Suasayris limfuri kvanZebis 
gamokvlevis “oqros standarts”;

• lazeriT rezeqcia da stentireba sagrZnobld aumjobesebs 
pacientebis cxovrebis xarisxs (QoL) filtvebis kibos inope-
rabeluri SemTxvevebis dros;

• filtvebis moculobis Semcirebis bronqoskopiuli meTodebi, 
(BLVR) rogoricaa: sarqvlovani bronqoblokacia, Termuli 
vaporizacia, airizolacia, warmoadgens qirurgiuli meTodis 
(LVRS) alternativas da maRalefeqturia filtvebis emfizemis 
da fqod-is mkurnalobaSi;

• Termoplasturi bronqoskopia warmatebiT gamoiyeneba 
bronqialuri asTmis mkurnalobaSi.

daskvnebi QQQ      



filtvebis sxvadasxva paTologiis dros, 
roca medikamentozurma Terapiam amowura 
Tavis SesaZleblobebi, xolo operacia ar 
aris mizanSewonili didi riskis gamo, wi-
na planze gamodis bronqoskopiis Taname-
drove meTodebi da CvenTan maT farTo 
danergvas elodeba aTasobiT pacienti. 

daskvnebi QQQ      



gmadlobT yuradRebisaTvis


