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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.

intervenciuli bronqoskopiis
Tanamedrove diagnostikuri da 

samkurnalo meTodebi



• 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.

SemTxveva I  
bronqis stentireba



• 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.



• სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია (სბბ) 
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. 

SemTxveva II  
sarqvlovani bronqoblokacia



• 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. ერთი თვის შემდეგ 
მოხდა ბლოკატორის ექსტრაქცია.







SemTxveva III  
lazeruli rezeqcia

• pacienti - 53 wlis qalbatoni. diagnozi: 
marcxena filtvis kerovani tuberkulozi, 
tuberkulozuri bronqoadeniti, marcxenamxrivi 
eqsudaciuri plevritis gadatanis Semdgomi 
mdgomareoba, aiv (+) Sidsi. Semosvlamde erTi 
TviT adre pacients dawyebuli hqonda 
tubsawinaaRmdego mkurnaloba. aseve 
utardeboda antiretrovirusuli mkurnaloba. 
mkurnalobis fonze, kliniko-radiologiuri 
monacemebiT, pacientis mdgomareoba gauaresda, 
ris gamoc moTavsda Cveni centris 
stacionarul gany-Si saxelmwifo programiT 
gaTvaliswinebuli intensiuri fazis 
samkurnalod.



warmodgenili kt da Ro-logiuri kvlevebiT aRiniSneboda 
marcxena zeda wilis ateleqtazi. fibrobronqoskopiuli 
gamokvleviT inaxa warmonaqmni marcxena z/wilovan bronqSi, 
romelic iwvevda sanaTuris nawilbriv obturacias.  gadawyda 
rigiduli bronqoskopia lazeruli rezeqciiT. 





rigiduli bronqoskopiiT, zogadi narkozis qveS, Tavdapirvelad 
moxda marcxena z/wilovani bronqis warmonaqmnis rezeqcia
VELASTM 30WTMdiodis lazeris gamoyenebiT. marcxena z/wilovani 
bronqis gaxsnil sanaTurSi aparatis Sesvlis Semdeg inaxa 
mTlianad daxSuli apikaluri segmenturi bronqi aseve sada 
zedapiris mqone warmonaqmniT. lazeruli rezeqcia gagrZelda 
sanam ar gaixsna apikaluri segmenturi bronqis sanaTuri imdenad, 
rom masSi Tavisuflad Sevida mkvnetara maSebi. warmonaqmnis 
fragmentebi iqna amoRebuli da gaigzavna cito-morfologiur 
gamokvlevaze. amiT manipulacia dasrulda. 



• lazeriT rezeqcia da stentireba warmoadgens
traqeobronqialuri xis specifiuri genezis
nawiburovani obstruqciebis rekanalizaciis
erTaderT da ualternativo meTodebs;

• sarqvlovani bronqoblokcia filtvebidan
sisxldenis SeCerebis yvelaze efeqturi
meTodia;

• aRniSnuli meTodebis farTo danergva
gaaumjobesebs rogorc aqtiuri tub-zis,  aseve
narCeni cvlilebebis mqone pacientebis
mkurnalobis Sedegebs,  mkveTrad Seamcirebs
garTulebebis da sikvdilianobas. 

daskvnebi QQQ      



gmadlobT yuradRebisaTvis


