
traqeisa da bronqebis stentireba

lazeruli rezeqcia

sarqvlovani bronqoblokacia

sadoqtoro kvlevis programa
tuberkulozisa da filtvis daavadebebis, maTi 
garTulebebis da didi moculobis narCeni 
cvlilebebis mkurnaloba axali 
bronqoskopiuli meTodebiT.



programis samecniero siaxlea 
tuberkulozisa da filtvis 
daavadebebis, maTi garTulebebis da didi 
moculobis narCeni cvlilebebis 
kompleqsur mkurnalobaSi 
mciredinvaziuri endoskopiuri 
meTodebis danergva da ganviTareba 
saqarTveloSi, rac Sesabamisad 
samecniero siaxlis xarisxis saeqsperto 
daskvnaSi Sefasda umarlesi quliT (17) 
SesaZleblidan. 



kvlevis miznebi

• sarqvlovani bronqoblokatoris gamoyenebiT
gavzardoT filtvis tuberkulozis da ganviTarebuli
garTulebebis kompleqsuri Terapiis efeqturoba. 
SevimuSavoT rekomendaciebi, romlebic dReisaTvis
xelmisawvdomi, m.S. axali, tubsawinaaRmdego
medikamentebiT adeqvaturTan erTad efeqturi
samkurnalo reJimis Sedgenis SesaZleblobas
maqsimumamde gazrdis. gvaqvs molodini, rom kvlevis
Sedegebis gaTvaliswinebiT SemuSavebuli
rekomendaciebi qveyanaSi tuberkulozis warmatebuli
mkurnalobis maCvenebels mniSvnelovnad gaaumjobesebs.     
• endobronqialuri lazeruli rezeqciis da 
stentirebis gamoyenebiT cxovrebis xarisxis
gaumjobeseba da sicocxlis xangZlivobis gazrda
filtvis tuberkulozisa da sxva infeqciuri
daavadebebiT gamowveuli traqeobronqialuri xis
nawiburovani stenozebis, keTilTvisebiani da 
avTvisebiani simsivnuri obturaciebis dros.     



kvlevis aqtualoba
• tuberkulozisa da filtvis daavadebebis 
warumatebeli mkurnalobis ricxvi sakmaod 
maRalia. sxvadasxva monacemebiT is meryeobs 20-30%-
is farglebSi. aseve maRalia garTulebebis da 
mkurnalobis Semdgom ganviTarebuli didi 
moculobis narCeni cvlilebebis raodenoba, 
daaxloebiT 40%. iseT pirobebSi, roca 
medikamentozurma mkurnalobam amowura Tavis 
SesaZleblobebi, xolo qirurgiuli Careva 
ukunaCvenebia garTulebebis da letaluri 
gamosavlis maRali riskis gamo, sul ufro metad 
izrdeba efeqturi aramedikamentozuri da 
naklebinvaziuri endoskopiuri mkurnalobis roli, 
romelsac miekuTvneba sarqvlovani 
bronqoblokacia, endobronqialuri lazeruli 
rezeqcia da airgamtari gzebis stentireba. 



დღემდე ჩატარებულია ინტერვენციული ბრონქოსკოპიის 
სულ 99 კვლევა. მათშორის 22 აირგამტარი გზების 
სტენტირება, 49 სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია, 28 
ენდობრონქული ლაზერული რეზექცია, სოციო-
დემოგრაფიული და კლინიკური მონაცემების შეგროვებით 
და ანალიზით.

ყველა კვლევა ჩატარდა საისკვდილო გამოსავლის გარეშე. 
მხოლოდ 2 შემთხვევაში იყო სერიოზული გვერდითი 
მოვლენა, როგორც პროფუზული სისხლდენა. ასევე საშუალო 
ინტენსივობის სისხლდენა 6 (6%), ატელექტაზი 1 (1%), 
დისპნეა 1 (1%).

ყველა კვლევა ჩატარდა თერაპიული მკურნალობის 
ამოწურვის შემდეგ. ყველა გამოკვლეული პაციენტი იყო 
შეფასებული თორაკალური ქირურგების მიერ, როგორც 
არაოპერაბელური ან უპირატესობა მიენიჭა 
ნაკლებინვაზიურ ინტერვენციულ ბრონქოსკოპიულ 
მეთოდს.



















• 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.



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. calke mxolod tuberkulozi msoflio mosaxleobis sikvdilis 
gamomwvev daavadebaTa pirvel aTeulSi Sedis da ukan itovebs aiv/Sidssa 
da malarias. saqarTveloSi ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi filtvis 
daavadebebis statistikuri maCveneblebis SedarebiT dabali sidide, 
samwuxarod ar asaxavs qveyanaSi Seqmnil realur mdgomareobas. amas 
mowmobs sxvadasxva epidemiologiuri kvlevis Sedegad miRebuli 
monacemebi, romlebic 10-15-jer aRemateba oficialur statistikur 
monacemebs (ISAAC I – III kvlevebis mixedviT). samagierod sarwmunoa 
tuberkulozis statistika. tuberkulozTan brZolis erovnuli 
programis bolo wlebSi miRweuli warmatebebis miuxedavad, 
saqarTveloSi kvlav maRalia multirezistentuli tuberkulozis 
xvedriTi wili. 2015 wlis monacemebiT saqarTveloSi sul 3611 
tuberkulozis SemTxveva dafiqsirda. filtvis tuberkulozis 
registrirebul pacientTa Soris 550 (12% axali, 33% warsulSi 
namkurnalebi) multi- da rifampicinis mimarT rezistentuli (MDR/RR-TB)
SemTxveva iyo. mkurnalobis warmatebuli gamosavlis Sedegebi aseTi iyo: 
2014  wels daregistrirebul 2862 axal SemTxvevasa da relafsTan 
“gankurnebis” da “dasrulebuli mkurnalobis” maCvenebeli 83%, warsulSi 
namkurnaleb 509 SemTxvevasTan - 69%; 411 MDR/RR-TB pacientTan – 43%, 70 
XDR-TB pacientTan ki 21% iyo. zemoT moyvanili statistikis 
gaTvaliswinebiT dRis wesrigSia sarqvlovani bronqoblokaciis, rogoric 
filtvebis tuberkulozis axali efeqturi samkurnalo meTodis danergva 
tubsawinaaRmdego kompleqsur TerapiaSi. 



სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია



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. manipulaciidan 1 Tvis Semdeg
pacienti gaewera binaze.

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
სისხლდენა ფილტვების ტუბერკულოზური კავერნებიდან







Positive Dynamics



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. 



lazeruli rezeqcia



VELASTM 30W 
ქირურგიული დიოდის ლაზერული სისტემა



ლაზერული რეზექცია
შუამდებარე ბრონქის სტენოზი

პაციენტი 23 წლის ქალი. 2017  წლის თებერვლიდან ივლისის ჩათვლით ჩატარებული აქვს ტუბსაწინააღმდეგო
ქიმიოთერაპიის სრული კურსი მარჯვენა ფილტვის ტუბერკულოზის გამო, რის შემდეგ მოიხსნა აღრიცხვიდან, როგორც
განკურნებული. პაციენტის მდგომარეობა გაუარესდა ნოემბერში, დაეწყო მაღალი ცხელება, ხველა სისხლნარევი ჩირქოვანი
ნახველით, ძლიერი ტკივილი მარჯვენა გვერდში, რის გამოც მოხდა მისი ჰოსპიტალიზაცია ჩვენს ცენტრში. 
რადიოლოგიურად აღინიშნებოდა მარჯვენა შუა და ქვ/წილების ატელექტაზი. ბრონქოსკოპიული გამოკვლევისას ინახა
მარჯვენა შუამდებარე ბრონქის კრიტიკული სტენოზი და ჩირქოვანი ენდობრონქიტი მე-2 ხარისხის. თორაკოქირურგების
მიერ ქირურგიული ჩარევა არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად. დაიგეგმა და ჩატარდა რიგიდული ბრონქოსკოპია -
ლაზერული რეზექცია. ზოგადი ნარკოზის პირობებში, VELASTM 30W დიოდის ლაზერის გამოყენებით განხორციელდა
მარჯვენა შუამდებარე ბრონქის რეკანალიზაცია. შუა და ქვ/წილოვანი ბრონქებიდან მოხდა იქ დაგროვილი ჩირქოვანი
შიგთავსის ასპირაცია და ენდობრონქიალური სანაცია. მანიპულაციის შემდეგ პაციენტის მდგომარეობა მკვეთრად
გაუმჯობესდა. 1 თვის შემდეგ საკონტროლო რადიოლოგიური გამოკვლევით ატელექტაზური უბანი გაშლილია. 
ენდოსკოპიურად მარჯვენა შუამდებარე ბრონქი გამავალია სუბსეგმენტურ ბრონქიოლებამდე. 









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. 



traqeisa da bronqebis stentireba



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











gamokvlevis mosalodneli Sedegebis Teoriuli da 
praqtikuli (gamoyenebiTi) Rirebuleba:

movaxdenT axali bronqoskopiuli meTodebis: sarqvlovani bronqoblokaciis, 
endobronqialuri lazeruli rezeqciis, airgamtari gzebis stentirebis klinikur 
aprobacias.

CavatarebT filtvebis tuberkulozis, misi garTulebebisa da didi narCeni cvlilebebis 
sarqvlovani bronqoblokatoris gamoyenebiT da standartuli sqemiT mkurnalobis 
Sedegebis SedarebiT analizs. 

SevafasebT rRveviTi procesebiT mimdinare filtvis tuberkuloziT, maT Soris 
rezistentuli formebiT daavadebul pacientebSi sarqvlovani bronqoblokatoris 
gamoyenebis efeqturobas pacientebis qirurgiuli CarevisaTvis momzadebis procesSi. 

SevimuSavebT axal rekomendaciebs filtvis tuberkulozis da misi garTulebebis 
kompleqsur mkurnalobaSi axali bronqoskopiuli meTodebis: sarqvlovani 
bronqoblokacia, endobronqialuri lazeruli rezeqcia da sasunTqi gzebis stentirebis 
CarTvis Sesaxeb. 

SevimuSavebT rekomendaciebs, romlebic dReisaTvis xelmisawvdomi, m.S axali, 
tubsawinaaRmdego medikamentebiT adeqvaturTan erTad efeqturi samkurnalo reJimis 
Sedgenis SesaZleblobas maqsimumamde gazrdis. 

gvaqvs molodini, rom kvlevis Sedegebis gaTvaliswinebiT SemuSavebuli rekomendaciebi 
qveyanaSi tuberkulozis warmatebuli mkurnalobis maCvenebels mniSvnelovnad 
gaaumjobesebs.   



gmadlobT yuradRebisaTvis


