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rigiduli bronqoskopi



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
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• 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.

bronqoskopiis Tanamedrove
diagnostikuri da samkurnalo meTodebi





traqeisa da bronqebis stentireba



marcxena mTavari bronqis stentireba
posttuberkulozuri nawiburovani stenozi

pacienti 24  wlis qali. tubsawinaaRmdego qimioTerapiiis dasrulebidan ramodenime
TveSi gauCnda Civilebi: spazmuri xvela, qoSini, mstvinavi sunTqva. gulmkerdis kt
kvleviT inaxa marcxena mTavari bronqis obturacia karinis donidan sanaTuris
diametriT 2 mm. bronqoskopiulad inaxa marcxena mTavari bronqis obturacia
qinZisTavis zomis sanaTuramde da fibrozuli cvlilebebi. zogadi gautkivarebis
pirobebSi Caidga balon-ganSladi, daufaravi stenti, romelic gaiSala
indeflatoriT 9 atmosferomde wneviT. stentirebisTanave gakeTebuli
bronqografiiT inaxa gaSlili marcxena mTavari bronqi.









marcxena qv/wilovani da mTavari bronqebis stentireba
dabaldiferencirebuli, brtyelujredovani aragarqovanebuli kibo

pacienti 56 wlis mamakaci. mogvmarTa onkologis rekomendaciiT biofsiis Casatareblad. 
gulmkerdis organoebis kt kvleviT inaxa marcxniv filtvis karSi 35-52 mm zomis moculobiTi
warmonaqmni, romelic axSobs nawilobriv zeda xolo srulad qv/wilovani bronqebis
sanaTurebs, rac iwvevs qveda wilis ateleqtazs. endobronqialuri biofsiis morfologiuri
gamokvleviT aRmoCnda dabaldiferencirebuli, brtyelujredovani aragarqovanebuli kibo G3. 
operaciuli Careva ar CaiTvala mizanSewonilad. zogadi gautkivarebis pirobebSi Caidga ori
TviTganSladi, dafaruli stenti, erTi qv/wilovan, xolo meore mTavar bronqSi. stentirebis
Semdeg Catarebuli bronqografiiT inaxa Tavisuflad gamavali rogorc mTavari, aseve
qv/wilovani bronqebi.











pacienti 49 wlis mamakaci. 2007  w-s Cautarda tubsawinaaRmdego qimioTerapia filtvebis
tuberkulozis gamo. 2015 w-s hqonda relafsi. wlebis ganmavlobaSi pacients hqonda qoSini, mzardi
sunTqvis ukmarisoba,  ris gamoc xSirad saWiroebda hospitalizacias. 2016 wlis spirometriuli
monacemebiT hqonda sasunTqi gzebis obstruqciis me-4  xarisxi. gulmkerdis kt kvleviT inaxa mkveTrad
deformuli traqeobronquli kuTxe, marjvena filtvis zeda wilSi arsebuli uxeSi fibrozuli
cvlilebebi, qveda wilis umetes nawilSi giganturi emfizematozuri bulebi, xolo marcxena mTavari
bronqis sanaTuris Seviwroeba 3 mm-mde. fibrobronqoskopiiT inaxa marcxena mTavari bronqis
nawiburovani stenozi. pacientis mdgomareoba dRiTidRe uaresdeboda, SeteviTi moxrCobis SegrZnebis
gamo xSirad uwevda saswrafo daxmarebis gamoZaxeba. gadawyda traqeobronqialuri stentireba, 
rogorc arsebuli mdgomareobidan erTaderTi gamosavali. zogadi anesTeziiT,  rigiduli
bronqoskopis gamoyenebiT da rentgenis kontroliT ganxorcielda Braun 0,035 vaierebis pasaJi marjvena
da marcxena mTavar bronqebSi, Semdgom ganxorcielda traqeobronqialuri TviTganSladi stentis
gaSla traqeasa da orive mTavar bronqSi. manipulaciis Semdeg pacientis sunTqviTi parametrebi
mkveTrad gaumjobesada.  

traqeobronqialuri stentireba
marcxena mTavari bronqis nawiburovani stenozi











lazeruli rezeqcia



VELASTM 30W 
qirurgiuli diodis lazeruli sistema



lazeruli rezeqcia
mezenqimuri warmoSobis TiTistaraujreduli simsivne

pacienti 56 wlis mamakaci. momarTvamde 2 Tvis ganmavlobaSi pac-s hqonda qoSini, 
SeteviTi xasiaTis xvela, daewyo maRali cxeleba. gulmkerdis kt kvleviT da 
bronqoskopiulad inaxa marcxena mTavari bronqis endobronqialuri warmonaqmni, 
romelic mTlianad axSobda sanaTurs. mdgomareobis gauaresebis gamo,  
sacicocxlo CvenebiT pac-s gaukeTda lazeruli rezeqcia rigiduli bronqoskopiT, 
VELASTM 30W diodis lazeris gamoyenebiT. sanaTuris gamavlobis aRdgenisTanave
ateleqtazirebuli qv/wilidan wamovida didi raodenobiT Cirqovani SigTavsi. 
manipulaciisSemdgomi konservatuli antibiotikoTerapiis Sedegad pac-i Tavs
kargad grZnobs.

















ლაზერული რეზექცია
კარცინოიდი?

პაციენტი 62 წლის მამაკაცი. 2013 წ-ს გულმკერდის კტ კვლევით ინახა მოცულობითი წარმონაქმნი
მარჯვენა ქვედა წილში. ბრონქოსკოპიული გამოკვლევით სიმსივნე არ იყო ვერიფიცირებული, რის გამოც
პაციენტს ქიმიოთერაპია არ ჩატარებია. მრავალჯერადად იყო კონსულტირებული ონკოლოგებისა და
თორაკოქირურგების მიერ. პაციენტის მდგომარეობა უარესდებოდა, რის გამოც ხშირად ხდებოდა მისი
ჰოსპიტალიზაცია. ბოლო რამოდენიმე თვეა პაციენტის მდგომარეობა საგრძნობლად გაუარესდა, რაც
გამოიხატებოდა სუნთქვის უკმარისობაში,  სისხლიან ხველაში სისხლდენის ეპიზოდებით. განმეორებითი
კტ კვლევით დაფიქსირდა წარმონაქმნის საგძნობი ზრდის ტენდენცია. ოპერაციულ ჩარევაზე უარი ეთქვა
სიცოცხლისათვის მაღალი რისკების გამო. ერთადერთ გამოსავლად ჩაითვალა ენდობრონქიალური
ლაზერული რეზექცია. ზოგადი ნარკოზის პირობებში, რიგიდული ბრონქოსკოპის გამოყენებით მოხდა 
VELASTM 30W დიოდის ლაზერით სიმსივნის ფრაგმენტაცია და შემდგომ ექსტრაქცია რიგიდული მაშებით. 
სრულად აღსდგა მარცხენა მთავარი ბრონქის სანათური. ბიოფსიური მასალა გაიგზავნა მორფოლოგიურ 
კვლევაზე. 











sarqvlovani bronqoblokacia



sarqvlovani bronqoblokacia



• pacienti 37  wlis qali. 1997  w-s gakeTebuli aqvs marjvena zeda wilis rezeqcia
tuberkulozis gamo. wlebis ganmavlobaSi aqvs gamwvavebebi, rac gamoixateba maRali
cxelebiT, xveliT, didi raodenobiT sisxlnarevi, mZafri sunis mqone naxvelis gamoyofiT. 
bronqoskopiiT inaxa marjvena z/wilovani bronqis takvis fistula. takvis sigrZe iZleoda
blokatoris Cadgmis saSualebas. rigiduli bronqoskopiT marjvena z/wilovan bronqSi
Caidga MEDLUNG-is blokatori N13. ramodenime saaTSi saWiro gaxda blokatoris gamocvla
nakleb N12 zomaze ganviTarebuli marjvena qv/wilis ateleqtazis gamo. manipulaciis
Semdeg pacienti aRniSnavs, rom aRar aqvs sisxlnarevi da Cirqovani sekreti.

sarqvlovani bronqoblokacia
pioToraqsi fistuliT

















პაციენტი 57  წლის მამაკაცი. 2013 წ-ს ჩატარებული აქვს ტუბსაწინააღმდეგო
ქიმიოთერაპია ფილტვების ტუბერკულოზის გამო. რამოდენიმე თვის წინ დაეწყო
სისხლიანი ხველა, პერიოდულად სისხლდენის ეპიზოდებით. მუდმივად იმყოფება
ჰემოსტატიურ პრეპარატებზე, რომელთა მიმართ განუვითარდა აუტანლობა, აქვს
კოაგულოპათია. ამჟამად არის ბაქტერიაგამომყოფი და განმეორებით ჩაერთო
ტუბსაწინააღმდეგო თერაპიაში. კონსულტირებული იყო თორაკოქირურგების მიერ. 
ოპერაციული ჩარევა არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად გართულებებისა და ლეტალური
გამოსავლის მაღალი რისკის გამო. ოპტიმალურ გამოსავლად ჩაითვალა
ბრონქობლოკაცია. ზოგადი ანესთეზიით, რიგიდული ბრონქოსკოპის გამოყენებით
მარცხენა ზ/წილოვან ბრონქში ჩაიდგა MEDLUNG-ის ბლოკატორი N13. მანიპულაციიდან
2 დღეში რადიოლოგიურად აღინიშნა მარცხენა ზედა წილის ატელექტაზური
პროცესი და იქ არსებული გიგანტური ღრუს მნიშვნელოვანი შემცირება, რაც მოწმობს
ბლოკატორის კოლაფსოთერაპიულ ეფექტზე.

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
სისხლდენა ფილტვების ტუბერკულოზური კავერნებიდან









სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
ბულოზური ემფიზემა





სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პოსტოპერაციული ბრონქოპლევრალური ხვრელმილი
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after 6 
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• stentireba da lazeruli rezeqcia warmoadgens
traqeobronqialuri sanaTurebis nawiburovani
stenozebis da simsivnuri obturaciebis
rekanalizaciis erTaderT da ualternativo
meTodebs;

• sarqvlovani bronqoblokacia aris efeqturi, 
mciredinvaziuri aramedikamentozuri samkurnalo
meTodi filtvis tuberkulozis sxvadasxva formebis
dros, maT Soris rezistentuli formebisa da iseTi
xSiri garTulebebis dros, rogoricaa filtvebidan
sisxldena da bronqoplevraluri xvrelmilebi.

• droa dainergos Cvens centrSi sarqvlovani
bronqoblokacia aqtiuri tub-zis (rezistentuli
formebis) mkurnalobaSi miT umetes, rom Cven varT
pionerebi am sferoSi saqarTvelosa da amierkavkasiaSi. 

daskvnebi QQQ      



gmadlobT yuradRebisaTvis


