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დaviT ჭყონია



msoflio jandacvis organizaciis, 
evrostatis,  evropis respiratorTa 
sazogadoebis da sxva sarwmuno 
wyaroebis monacemebiT filtvis 
daavadebebi warmoadgenen sikvdilianobis 
gamomwvev erT-erT wamyvan mizezs mTel 
msoflioSi. pnevmoniaze, tuberkulozze, 
filtvis kibosa da fqod-ze erTad modis 
wliurad mTels msoflioSi 
gardacvlilTa erTi meeqvsedi. igive 
oTxi daavadeba Seadgens msoflioSi 
invalidobis maCveneblis 
(Sromisuunarobis mixedviT dakarguli 
wlebis – DALY) erT meaTeds. 
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traqeisa da bronqebis stentireba

lazeruli rezeqcia

sarqvlovani bronqoblokacia

saqarTveloSi pirvelad danergili
bronqoskopiuli meTodebi



sarqvlovani bronqoblokaciis meTodi 
efuZneba filtvis dazianebul ubanSi 
samkurnalo hipoventilaciis Seqmnas (e. w. 
kolafsoTerapia),  madrenirebeli bronqis 
drenaJuli funqciis SenarCunebiT, mis 
sanaTurSi endobronqialuri sarqvelis 
moTavsebis gziT. sarqvlovani 
bronqoblokaciis Cvenebebia: morecidive 
pnevmoToraqsi, filtvebidan sisxldena, 
didi moculobis narCeni Rruebi, 
bulozuri emfizema. gansakuTrebiT 
mniSvnelovania sarqvlovani 
bronqoblokaciis roli filtvebis 
tuberkulozis (maT Soris rezistentuli 
formebis) kompleqsur mkurnalobaSi.
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Medlung-ის სარქველი

Zephyr® ენდობრონქიალური სარქველი ქოლგის ფორმის
Spiration IBV® სარქველი.

Emphasys EBV



qirurgiuli lazerebi zogadad didi xania 
gamoiyeneba rogorc qsovildamzogavi meTodi 
Torakalur qirurgiaSi. siaxles warmoadgens 
axali diodis lazeruli sistemebis gamoyeneba 
operaciuli Carevis gareSe endobronqialuri 
rekanalizaciis mizniT nawiburovani 
stenozebis da simsivnuri obturaciebis dros. 
randomizebuli kvlevebis ararsebobis 
pirobebSi sul ufro mzardia specialistebis 
yuradReba am mimarTulebiT, vinaidan aRniSnuli 
meTodi sagrZnoblad aumjobesebs pacientebis 
cxovrebis xarisxs da zrdis sicocxlis 
xangrZlivobas. 



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







დადებითი დინამიკა



lazeruli rezeqcia



VELASTM 30W 
ქირურგიული დიოდის ლაზერული სისტემა



ლაზერული რეზექცია&სტენტირება
ბრონქის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა

პაციენტი 70 წლის მამაკაცი. 2017 წელს დიაგნოსტირებული ბრონქის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომით. 
პაციენტი იმყოფება ქიმიოთერაპიაზე. მისი მდგომარეობა უარესდებოდა. სუნთქვა გაუძნელდა, გაუჩნდა
შეტევითი ხასიათის ხველა სისხლიანი ნახველით, ტკივილი მარცხენა გვერდში, უძილობა. 
თორაკოქირურგების მიერ ჩაითვალა არაოპერაბელურ შემთხვევად, რის გამოც პაც-ს გაუკეთდა
ლაზერული რეზექცია და მარცხენა მთავარი ბრონქის სტენტირება რიგიდული ბრონქოსკოპით, VELASTM 
30W დიოდის ლაზერის და სილიკონის სტენტის გამოყენებით. მანიპულაციის შემდგომ პაციენტის
კლინიკური მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესდა. საკონტროლო გულმკერდის კტ კვლევით და
ფიბრობრონქოსკოპიით აღინიშნება მარცხენა მთავარი ბრონქის გამავლობის სრული აღდგენა.







stentirebis mTavari Cvenebaa airgamtari gzebis
avTvisebiani an keTilTvisebiani, (maT Soris
postintubaciuri traqealuri stenozebi, 
papilomatozi, traqeo bronqomalacia, 
posttuberkulozuri nawiburovani cvlilebebi,  
anTebiTi granulaciebi, idiopaTiuri stenozebi, 
vegeneris granulomatozi), obstruqciiT
gamowveuli simptomebis Semsubuqeba, roca
uSedego aRmoCnda medikamentozuri, qirurgiuli
da sxva endoskopiuri mkurnaloba. stentireba
aseve gamoiyeneba endobronqialuri lazeruli 
rezeqciis Sedegis gasamyareblad.  
rezecirebuli bronqis sanaTurSi Tavsdeba 
stenti, raTa ar moxdes kideebis kvlav 
mixorceba da sanaTuris kvlav daxSoba. 
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ტრაქეისა და ბრონქების სტენტირება



პაციენტი 49 წლის მამაკაცი. 2007  წ-ს ჩაუტარდა ტუბსაწინააღმდეგო ქიმიოთერაპია ფილტვების ტუბერკულოზის
გამო. 2015 წ-ს ჰქონდა რელაფსი. წლების განმავლობაში პაციენტს ჰქონდა ქოშინი, მზარდი სუნთქვის უკმარისობა, 
რის გამოც ხშირად საჭიროებდა ჰოსპიტალიზაციას. 2016 წლის სპირომეტრიული მონაცემებით ჰქონდა სასუნთქი
გზების ობსტრუქციის მე-4  ხარისხი. გულმკერდის კტ კვლევით ინახა მკვეთრად დეფორმული
ტრაქეობრონქული კუთხე, მარჯვენა ფილტვის ზედა წილში არსებული უხეში ფიბროზული ცვლილებები, ქვედა
წილის უმეტეს ნაწილში გიგანტური ემფიზემატოზური ბულები, ხოლო მარცხენა მთავარი ბრონქის სანათურის
შევიწროება 3 მმ-მდე. ბრონქოსკოპიულად ინახა მარცხენა მთავარი ბრონქის ნაწიბუროვანი სტენოზი. პაციენტის
მდგომარეობა დღითიდღე უარესდებოდა, შეტევითი მოხრჩობის შეგრძნების გამო ხშირად უწევდა სასწრაფო
დახმარების გამოძახება. გადაწყდა ტრაქეობრონქიალური სტენტირება, როგორც არსებული მდგომარეობიდან
ერთადერთი გამოსავალი. ზოგადი ანესთეზიით, რიგიდული ბრონქოსკოპის გამოყენებით და რენტგენის
კონტროლით განხორციელდა Braun 0,035 ვაიერების პასაჟი მარჯვენა და მარცხენა მთავარ ბრონქებში, შემდგომ
გაიშალა ტრაქეობრონქიალური თვითგანშლადი სტენტი (M.D.-18mm;T.L.-40mm;L-14mmX25mm;R-14mmX25mm) 

ტრაქეასა და ორივე მთავარ ბრონქში. მანიპულაციის შემდეგ პაციენტის სუნთქვითი პარამეტრები საგრძნობლად
გაუმჯობესდა. მანიპულაციიდან ერთი თვის შემდეგ თავს დამაკმაყოფილებლად გრძნობს.

ტრაქეობრონქიალური სტენტირება
მარცხენა მთავარი ბრონქის ნაწიბუროვანი სტენოზი
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