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ტრაქეისა და ბრონქების სტენტირება



ტრაქეისა და ბრონქების სტენტირება



მარცხენა მთავარი ბრონქის სტენტირება
პოსტტუბერკულოზური ნაწიბუროვანი სტენოზი

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.  

ტრაქეობრონქიალური სტენტირება
მარცხენა მთავარი ბრონქის ნაწიბუროვანი სტენოზი
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VELASTM 30W 
ქირურგიული დიოდის ლაზერული სისტემა



ლაზერული რეზექცია
მეზენქიმური წარმოშობის თითისტარაუჯრედული სიმსივნე

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. 

















სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია



Medlung-ის სარქველი

Zephyr® ენდობრონქიალური სარქველი. ქოლგის ფორმის
Spiration IBV® სარქველი.

Emphasys EBV



MedLung-ის აგებულება
• sarqveli Sedgeba adamianis organizmisaTvis indiferentuli

rezinis narevisgan da warmoadgens Rru cilindrs. sarqvlis
Sida sanaTuri erTi mxridan mrgvalia (1), meore mxridan
warmodgenilia Txeli elastiuri sarqveliT (5), romelic
ikeceba Warbi garegani wnevis zemoqmedebiT. gareTa zedapiris
2/3 warmoadgens Txeli radialuri frTebi (4) bronqis
sanaTurSi misi fiqsaciisavis. 

• sarqveli yendeba rogorc rigiduli, aseve fibrobronqoskopiT, 
aris sxvadasxva zomis da bronqis sanaTurs unda aRematebodes
1,5-jer.





• 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.

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პიოთორაქსი ფისტულით

















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



პაციენტი 49 წლის მამაკაცი. 2017  წლის 01 აგვისტოს საციცოცხლო ჩვენებით გაუკეთდა მარცხენამხრივი
პულმონექტომია ფილტვების ტუბერკულოზის გამო. ოპერაციიდან რამოდენიმე კვირაში განვითარდა ტაკვის
უკმარისობა, ჩამოყალიბდა პიოპნევმოთორაქსი. პაციენტის მდგომარეობა მძიმდებოდა, რის გამოც გადაწყდა
მარცხენა მთავარი ბრონქის დახშობა სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორით. ზოგადი ანესთეზიით, რიგიდული
ბრონქოსკოპის გამოყენებით მარცხენა მთავარ ბრონქში ჩაიდგა MEDLUNG-ის ბლოკატორი N20. მანიპულაციის
დასრულებისთანავე დრენაჟიდან შეწყდა ჰაერის გამოსვლა, მიღწეული იქნა სრული ჰერმეტიზმი. 18 დღის შემდეგ
პაციენტმა ბლოკატორი ამოახველა. გაკეთდა განმეორებითი ბრონქობლოკაცია ადგილობრივი გაუტკივარებით რის
შემდეგ პაციენტი გაეწერა ბინაზე გაუმჯობესებულ კლინიკურ მდგომარეობაში. 3 თვის შემდეგ, საკონტროლო
გამოკვლევით პაციენტის კლინიკური მდგომარეობა მკვეთრად გაუმჯობესებულია, მოიმატა წონაში 7  კგ, 
რენტგენოლოგიურად ჰემოთორაქსი შემცირებულია, აღინიშნება ფიბროთორაქსი.

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პულმონექტომიის შემდგომი ტაკვის მარგული











პაციენტი 27  წლის ქალი. 2012 წ-ს და განმეორებით 2016 წ-ს ჩატარებული აქვს ტუბსაწინააღმდეგო
ქიმიოთერაპია ფილტვების ფიბროზულ-კავერნოზული ტუბერკულოზის გამო. 2017  წლის თებერვალში
დაეწყო სისხლიანი ხველა სისხლდენის ეპიზოდებით. 2017  წლის მარტში საციცოცხლო ჩვენებით
ჩატარდა გადაუდებელი მარცხენამხრივი პულმონექტომია. ოპერაციიდან რამოდენიმე კვირაში
განვითარდა ტაკვის უკმარისობა. პაციენტის მდგომარეობა მძიმდებოდა, რის გამოც გადაწყდა მარცხენა
მთავარი ბრონქის დახშობა სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორით. ზოგადი ანესთეზიით, რიგიდული
ბრონქოსკოპის გამოყენებით მარცხენა მთავარ ბრონქში ჩაიდგა MEDLUNG-ის ბლოკატორი N13. 
მანიპულაციის დასრულებისთანავე დრენაჟიდან შეწყდა ჰაერის გამოსვლა, მიღწეული იქნა სრული
ჰერმეტიზმი. პაციენტი გაეწერა ბინაზე გაუმჯობესებულ კლინიკურ მდგომარეობაში. ამჟამად თავს
გრძნობს კარგად, მოიმატა წონაში (იყო 37კგ, ამჟამად 53კგ)

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პულმონექტომიის შემდგომი ტაკვის მარგული















ინტერვენციული ბრონქოსკოპიის მომავალი

მომავალი ეკუთვნის    ინოვაციებს

• ფილტვის მოცულობის ენდოსკოპიური შემცირება

• ვირტუალური ბრონქოსკოპიული ნავიგაცია

• ოპტიკურ კოჰერენტული ტომოგრაფია

• თერაპია ღეროვანი უჯრედებით

• კონფოკალური ბრონქოსკოპია

• ტრაქეის ტრანსპლანტაცია

• ბიო-შეწოვადი სტენტები

• 3-D ბეჭდვა

Atul C. Mehta, MBBS, FACP, FCCP
Professor of Medicine, Lerner College of Medicine

Staff, Respiratory Institute
Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, USA

Editor-in-Chief, Journal of Bronchology &

Interventional Pulmonology



ინტერვენციული ბრონქოსკოპიის მომავალი



ინტერვენციული ბრონქოსკოპიის მომავალი



• სტენტირება და ლაზერული რეზექცია წარმოადგენს
ტრაქეისა და ბრონქების სანათურების ნაწიბუროვანი და
სიმსივნური სტენოზების რეკანალიზაციის ერთადერთ და
უალტერნატივო მეთოდებს;

• სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია არის ეფექტური, 
მცირედინვაზიური სამკურნალო მეთოდი ფილტვის
ტუბერკულოზის სხვადასხვა ფორმების და მისი ხშირი
გართულებების (ფილტვებიდან სისხლდენის და
ბრონქოპლევრალური ხვრელმილების) დროს.

• დღევანდელ დღეს ყველა წინაპირობა არსებობს
საქართველოში სპეციალობა ინტერვენციული პულმონოლოგის
შესაქმნელად;

• ინტერვენციული ბრონქოსკოპიის თანამედროვე მეთოდები
შესაყვანია ტუბერკულოზის ეროვნულ პროგრამაში.

დასკვნები
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