
ინტერვენციული ბრონქოსკოპია თორაკალურ ქირურგიასთან
კოლაბორაციაში

დავით ჭყონია, თეონა მსხალაძე, კახა ვაჭარაძე 19 სექტემბერი2019



რიგიდული ბრონქოსკოპია



MedLung-ის აგებულება
• სარქველი შედგება ადამიანის ორგანიზმისათვის ინდიფერენტული

რეზინის ნარევისგან და წარმოადგენს ღრუ ცილინდრს. სარქველის
შიდა სანათური ერთი მხრიდან მრგვალია (1), მეორე მხრიდან
წარმოდგენილია თხელი ელასტიური სარქველით (5), რომელიც
იკეცება ჭარბი გარეგანი წნევის ზემოქმედებით. გარეთა ზედაპირის
2/3 წარმოადგენს თხელი რადიალური ფრთები (4) ბრონქის
სანათურში მისი ფიქსაციისათვის. სარქველი ყენდება როგორც
რიგიდული, ასევე ფიბრობრონქოსკოპით, არის სხვადასხვა ზომის და
ის ბრონქის სანათურს უნდა აღემატებოდეს 1,5-2-ჯერ.



• 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. 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. ბლოკატორის ექსტრაქცია მოხდა 17 დღის 
შემდეგ. 

sarqvlovani bronqoblokacia
პნევმოთორაქსი, ჰემოპტოე



• 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 49 წლის მამაკაცი. 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















სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პნევმოთორქსი



სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პნევმოთორქსი, სარქველის ამოღება



სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
ტუბერკულოზი გართულებული პიოთორაქსით ფისტულით



სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
ფილტვების ტუბერკულოზი, ბულოზური ემფიზემა





სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
ფილტვების ტუბერკულოზი, ბულოზური ემფიზემა



ტრაქეობრონქიალური სტენტირება
პულმონექტომიის შემდგომი ტაკვის მარგული



pacienti 34  wlis mamakaci. pacientis gadmocemiT bavSvobidan mkurnalobda traqeis
polipozis diagnoziT, ris gamoc uwevda xangrZlivi drois ganmavlobaSi stacionaruli
mkurnaloba. hqonda traqeostomac. pacientis mdgomareoba gauaresda bolo wlebis
ganmavlobaSi, rac gamoixateboda sunTqvis gaZnelebaSi, mogudvis SegrZnebaSi, ris gamoc
xSirad saWiroebda gadaudebel daxmarebas stacionarul pirobebSi, intensiur
ganyofilebaSi. iyo konsultirebuli qirurgis mier. gadawyda traqeis rekanalizacia
lazeris gamoyenebiT, romlis pirveli etapi Catarda qirurgebTan erTad. pacientis
mdgomareoba mkveTrad gaumjobesda. miubrunda Tavis Cveul saqmianobas. dagegmilia meore
etapi. 

Llazeruli rezeqcia
ტრაქეის პოლიპოზი









გმადლობთ ყურადღებისათვის


