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ფილტვის ქსოვილის ბიოფსიის ალტერნატიულ მეთოდად განიხილება 
ბრონქოსკოპია. ბრონქოსკოპიული მეთოდებიდან აღსანიშნავია ბრონქო-
ალვეოლარული ლავაჟი (BAL), ენდო და ტრანსბრონქიალური ფილტვის 
ბიოფსიები (EBB, TBLB), ენდობრონქული ულტრასონოგრაფია (EBUS).  
ბოლო ხანებში დანერგილმა ენდოსკოპიურმა კრიობიოფსიამ 
კრიოზონდებით რადიკალურად გააუმჯობესა ფილტვის ფიბროზული 
დაავადებების ბიოფსიური ვერიფიკაცია. 

ფილტვის ფიბროზული დაავადებების
ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა

ფილტვის ფიბროზული დაავადებები არის სწორი დიაგნოსტიკის და 
სათანადო მკურნალობის ყველაზე დიდი გამოწვევა. მიუხედავად 
რეკომენდირებული და გარანტირებული მულტიდისციპლინური 
მიდგომისა, მაღალი გარჩევადობის კტ კვლევის დიაგნოსტიკური 
ეფექტურობისა, დიფდიაგნოსტიკა ამ დაავადებებს შორის რთულია,
განსაკუთრებით როცა არ არის სათანადო ფილტვის ქსოვილის ნიმუში 
ადექვატური პათომორფოლოგიური კვლევისთვის. 
დღემდე ფფდ-ის ოქროს სტანდარტად მიჩნეულია ფილტვის 
ქირურგიული ბიოფსია (SLB). ბიოფსიური ქსოვილის მნიშვნელოვნად 
დიდ ზომების, მისი ნაკლები დაშლის რისკისა და  შეცდომების გამო, 
მიჩნეულია უპირატესად ტრადიციულ  ტრანსბრონქიალურ მოკვნეტით 
ბიოფსიასთან შედარებით. 



ფილტვის ფიბროზული დაავადებების
ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა

ბრონქო-ალვეოლარული (BAL) ლავაჟის როლი

ბრონქო-ალვეოლარული ლავაჟი (BAL) არის ყველაზე დაბალი რისკის 
ბრონქოსკოპიული ტექნიკა, რომლითაც ვიღებთ უჯრედულ და 
არაუჯრედულ კომპონენტებს ალვეოლებისა და ტერმინალური 
ბრონქიოლების ეპითელური ზედაპირიდან. ბალ-ის უჯრედების 
რაოდენობის ანალიზი, კულტურალური და ციტოლოგიური კვლევა,
მასში დათვლილი მაკროფაგების, ლიმფოციტების, ეოზინოფილების, 
ნეიტროფილების პროცენტული მაჩვენებლების, ასევე CD4/CD8
ფარდობის ცვლილება იძლევა დიაგნოსტირებისთვის ღირებულ 
ინფორმაციას, თუმცა ამ მონაცემების სპეციფიურობა და 
სენსიტიურობა დაბალია. უფრო მეტად ის გვემსახურება სხვა 
პროცესების გამორიცხვაში მაღალი გარჩევადობის კტ-თი (HRCT) 
არადიაგნოსტირებულ შემთხვევებში. ბევრი მკვლევარი განიხილავს 
ბალ-ის მნიშვნელობას დაავადების აქტივობის, სტადიის, 
პროგრესირების და პროგნოზის მონიტორინგის მიზნით. 



ფილტვის ფიბროზული დაავადებების
ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა

ტრანსბრონქული (TBLB) ბიოფსიის როლი

TBLB კეთდება დრეკადი ბრონქოსკოპით, არის ნაკლებინვაზიური ინტერვენცია, 
რომლის სიკვდილიანობის მაჩვენებელი არის დაბალი (<0.05%), ხოლო 
სისხლდენა (1–4%) და პნევმოთორაქსი (1–6%) წარმოადგენს ძირითად 
გართულებებს. ბიოფსიების ოპტიმალური რაოდენობაა 4-6. ალიგატორებით 
მიღებული ნიმუშები უფრო დიდ ზომისაა და გართულებების მაჩვენებელიც 
დაბალია. TBLB დიაგნოსტიკური შედეგი ვარირებს 25–75% ფარგლებში. ის 
შეიძლება იყოს დაბალი, 20–30% IPF შემთხვევაში, და მაღალი, 80–90% 
არაფიბროზული ILD-ის შემთხვევაში. ბიოფსიური ნიმუშების პატარა ზომა (საშ. 
5mm), და მათი დაშლის დიდი ალბათობა ამცირებს TBLB დიაგნოსტიკურ 
შესაძლებლობებს. მიუხედავად დაბალი სენსიტიურობისა, TBLB არის არჩევის 
მეთოდი ფილტვის ფიბროზული დაავადებების მქონე პაციენტებისათვის, 
ვისთვისც წინააღმდეგნაჩვენებია ქირურგიული (SLB) და კრიობიოფსია (TBLC). 



ფილტვის ფიბროზული დაავადებების
ენდოსკოპიური დიაგნოსტიკა

ენდობრონქული ულტრასონოგრაფიის (EBUS) როლი

EBUS-ის დიაგნოსტიკური მნიშვნელობა ძირითადად 
მდგომარეობს ბიოფსიური მასალის მიღებაში შუასაყრის 
პათოლოგიური უბნებიდან ექოსკოპიური კონტროლით 
რეალურ დროში, ასევე ლიმფური კვანძების 
ავთვისებიანობის დადგენაში. EBUS არის საუკეთესო პირველი 
დიაგნოსტიკური მეთოდი ფილტვის ავთვისებიანი სიმსივნის 
დიაგნოსტირებაში და სტადირებაში. ენდობრონქულ (EBB) და 
ტრანსბრონქულ (TBLB) ბიოფსიებთან შედარებით აქვს 
სარკოიდოზის დიაგნოსტიკის უფრო მაღალი შედეგი. 



კრიობიოფსიის როლი

ქირურგიული ფილტვის ბიოფსია (SLB) დაკავშირებულია როგორც მაღალ 
ხარჯებთან, ასევე გართულებების მაღალ  რისკთან. კვლევებით დადგენილია, 
რომ ფფდ დროს ქირურგიული ბიოფსიის სიკვდილიანობა მაღალია და აღწევს 
21.7%-ს. (Utz JP, Ryu JH, Douglas WW, et al. High short-term mortality following lung 
biopsy for usual interstitial pneumonia. Eur Respir J 2001;17:175-9. 
10.1183/09031936.01.17201750). კანადაში ჩატარებულმა კოჰორტულმა კვლევამ 
ILD დაავადებულ 3057 მოზრდილში, რომლებსაც ჩაუტარდათ SLB 2001 წ-დან 
2014 წ-მდე აჩვენა რომ 30-დღიანი სიკვდილიანობა იყო 7.1%, 20.2% და 1.9% 
მთლიანად, გადაუდებელ და გეგმიურ პაციენტებში (Jolene H. Fisher, Shane 
Shapera, Teresa To, Theodore K. Marras, Andrea Gershon, Sharon Dell. Procedure 
volume and mortality after surgical lung biopsy in interstitial lung disease. Eur Respir J 
2018; DOI: 10.1183/13993003.01164-2018)

TBLC-ისთვის ტექნიკური თვალსაზრისით დამახასიათებელი გართულებების, 
უპირატესად სისხლდენის და პნევმოთორაქსის მიუხედავად, მისი 
სტანდარტიზაციის პროცესი ამჟამადაც მიმდინარეობს და მისი როლი ფფდ-ის 
დიაგნოსტირებაში გაფართოების და მნიშვნელოვანი სამომავლო განვითარების 
სტადიაშია. ამჟამად, TBLC-ის გართულებების და სტანდარტიზაციის 
არარსებობის მიუხედავად, მიზანშეწონილია მისი ჩატარება გამოცდილი 
ბრონქოსკოპისტების მიერ მაღალტექნოლოგიურ ცენტრებში, მკაფიო 
პროტოკოლით, გამოცდილი გუნდით და მოსალოდნელი გართულებების 
მართვის შესაბამისი პოტენციალით.  



აირი მწვერვალში ფართოვდება წნევის ცვლილების გამო (Joule-
Thomson effect), რაც იწვევს ტემპერატურის ვარდნას ზონდის წვერზე.

კრიოზონდი გაყინული წყლის ბურთულით

კრიოზონდი გაყინული ქსოვილის ბურთულით 

კრიობიოფსიის მოქმედების მექანიზმი

ტექნიკური კუთხით პროცედურა მოითხოვს კრიოზონდის (2.4 ან 1.9), 
ბრონქოსკოპის და კრიოგენის (N2O/CO2) გამოყენებას. 



ანესთეზიოლოგი

ფლუოროსკოპი

2 ენდოსკოპიის მედდა1 ბრონქოსკოპისტი

ხისტი ბრონქოსკოპი

ენდოსკოპიური სამანიპულაციო

ბოლო ხანებში დანერგილმა ენდოსკოპიურმა კრიობიოფსიამ კრიოზონდებით რადიკალურად 
გააუმჯობესა ფილტვის ფიბროზული დაავადებების ბიოფსიური ვერიფიკაცია. პირველად 2009 
წ იყო გამოყენებული კრიოზონდი ფიბრობრონქოსკოპიის დროს ფილტვის ქსოვილის ბიოფსიის 
მიზნით. ამ დროს მიღებული ნიმუშის ზომა აღმოჩნდა 3-ჯერ დიდი ტრადიციულ ბიოპტატზე.



კრიოზონდი 
თავსდება დრეკადი 
ბრონქოსკოპის 
სამუშაო არხში

კრიოზონდი 2.4
კრიოზონდი 1.9

ენდოსკოპიური სამანიპულაციო



(MORGAGNI H’s  მიხედვით)

(≈1200 პროცედურა)

● ვენური ნარკოზი (პროპოფოლი/ფენტანილი)

● სპონტანური სუნთქვა

● ხისტი ბრონქოსკოპი (Storz 14 or 12  mm-33 
cm)+დრეკადი ბრონქოსკოპი (6.2 mm)

● ფოგარტის ბალონი

● ფლუოროსკოპიული კონტროლი კრიოზონდი 2.4  
ან 1.9 mm

● დაახლოებით დისტანცია <= 10 mm  გულმკერდის
ზედაპირიდან

● 2.4 ზონდი ცივდება > 5-6’ 

● 1.9 ზონდი ცივდება > 7-8’   

4 ნიმუში: საჭიროებს 20 წუთს!  

ტრანსბრონქული კრიობიოფსია



კრიობიოფსია: საუკეთესო ნიმუშები



დიაგნოსტიკური სარგებელი 88-90%



• პირველადი მიზანი
• MDD შეთანხმებული დიაგნოზები: 

• შეთანხმება: 76·9%

• κ 0·62 (95% CI 0·47-0·78)

• საკვანძო მეორადი მიზანი
• ბიოფსიის ვარგისიანობა (ცვლილება 

დიაგნოსტიკურ სარწმუნოებაში ან 
გაუთვალისწინებელი დიაგნოზი) 

• TBLC: 48/65 (74%) versus 

• SLB: 50/65 (77%); (p=0·55). 

Troy, Grainge, Corte, Williamson…Lau,  et al. Transbronchial Lung Cryobiopsy for Interstitial Lung Disease 
Diagnosis (COLDICE): A Multi-centre, Prospective, Comparative Study. Lancet Respir Med 2019

MDD Diagnoses

Courtesy of L Troy

შედეგები: მულტიდისციპლინარული დისკუსიის 
(MDD) დიაგნოზები



*კრიობიოფსიის (TBLC) მაღალი ან გარკვეული სარწმუნოების MDD (65-დან 
39 [60%] შემთხვევაში), 37 (95%) იყო თანხვედრაში SLB დიაგნოზებთან. 

*65-დან 26 (40%) შემთხვევაში დაბალი ან გაურკვეველი TBLC 
დიაგნოზებიდან, SLB განსაზღვრა 6 (23%) როგორც MDD-ს ალტერნატიული 
ან გარკვეული დიაგნოზი. 

შედარება კრიობიოფსიასა (TBLC) და ქირურგიულ 
ბიოფსიას (SLB) შორის

ტრადიციულ ქირურგიულ ბიოფსიასთან შედარებით ტრანსბრონქული 
კრიობიოფსია გვაძლევს დროში მოგებას, ჰოსპიტალიზაციის ვადის 
შემოკლებას, გვერდითი მოვლენების და სიკვდილობის შემცირებას, 
ხარჯთეფექტურობას. მოკვნეტით ბიოფსიასთან შედარებით გვაძლევს უფრო 
დიდი ზომის ბიოფსიურ ნიმუშებს, უფრო მაღალ დიაგნოსტიკურ 
შედეგიანობას და ნაკლებ არტეფაქტებს. TBLC გამოყენება განაპირობებს SLB-
ს ნაკლებ აუცილებლობას და მულტიდისციპლინური დიაგნოსტირების 
დამატებით გარანტიებს.



• ყველა გვერდითი მოვლენა სისხლდენისა და 
პნევმოთორაქსის გარდა: 13% SLB და 0.2% TBLC  

• ჰოსპიტალიზაციის საშ. დრო: 6.1 ს/დ SLB და 2.6 ს/დ TBLC

• სიკვდილობა: 0.3% TBLC (დადასტურებული 699 
პნევმოთორაქსის pts* შემთხვევაში) 2.7% SLB-სთან 
შედარებით

• სიკვდილიანობა SLB არჩევით პროცედურებში: 1.7-1.9%

• სიკვდილიანობა SLB-დან 30 დღის მერე მნიშვნელოვნად 
მაღალია (20%-მდე) პნევმოთორაქსების Pts დროს საეჭვო
IPF-ზე, >67 წ, ფუნქციური მონაცემების გაუარესებით

Ravaglia C, Bonifazi M, Wells AU  et al, Respiration 2016; *Ravaglia C et al, BMC Pulm Med 2019; ^Hutchinson et al, ERJ 2016; ^Hutchinson 
et al. AJRCCM 2016, Fisher HJ et al., ERJ 2019 

Mortality Pooled estimates for TBLC Mortality Pooled estimates for SLB Ref

0.5%
(N=3)

2.3% (95% CI 1.3-3.6) Sharp et al, QJM 2017

0.3% N/A Sethi et al, J bronchology Interv Pulm 2019

0.1% N/A Ravaglia C et al, Respiration 2016

0.1% N/A Johanson K et al, Annals ATS j 2016

უსაფრთხოება: შედარება კრიობიოფსიასა (TBLC) 
და ქირურგიულ ბიოფსიას (SLB) შორის



კრიობიოფსიის გამოყენების შედეგები

TBLC გამოიყენება პოლიპროფილურ, 
მაღალტექნოლოგიურ სამედიცინო ცენტრებში;

• კვლავ არასაკმარისი დოკუმენტაცია 
სტანდარტიზაციაში;

• დიაგნოსტიკური შედეგიანობის კარგი მონაცემები, 
გავლენა მულტიდისციპლინური დისკუსიის 
სარწმუნოებაზე, უსაფრთხო პროფილი, პროგნოზირება 
და სიზუსტე;

• ფუნდამენტალური მოთხოვნაა ოპერატორის 
კვალიფიკაცია და გამოცდილება;

• ახალი მოდალობების აუცილებლობა სამიზნე არის 
მისაღწევად;

• ქსოვილის ანალიზის ახალი დახვეწილი მეთოდები.



ფფდ რჩება ყველაზე გამომწვევ სამედიცინო კონდიციად, როგორც
დიაგნოსტიკური, ასევე სამკურნალო თვალსაზრისით. 

• მულტიდისციპლინარულ მიდგომას მოაქვს უმაღლესი სარწმუნოება, განსაკუთრებით, 
როცა გამყარებულია სათანადო პათომორფოლოგიით. ზუსტი დიაგნოზის გარეშე 
პროგნოზი არის ძალიან არაზუსტი და მკურნალობაც შესაბამისად ვერ დაინიშნება. 
ამდენად დიფერენცირება სხვადასხვა ფფდ-ს შორის არის უპირველესი ამოცანა და 
ზუსტი დიაგნოზის გარანტია. ამის მისაღწევად ბრონქოსკოპია არის ყველაზე 
ნაკლებინვაზიური და ამიტომ პირველადად გამოსაყენებელი დიაგნოსტიკური მეთოდი. 

• როგორც ვხედავთ, ბრონქოსკოპიული მეთოდები ვითარდება ბოლო ათწლეულებია. 
მათი განვითარება სამაგალითოა, მათი უსაფრთხოება იზრდება და მათი გამოყენების 
არეალი ფართოდება. მათი როლი ფფდ-ის დიაგნოსტიკაში იცვლება ერთი ტექნიკიდან 
მეორემდე, ერთი დაავადებიდან მეორემდე. კრიობიოფსიის ბოლოდროინდელი 
მიღწევები იძლევა დიდ იმედებს. მისი უპირატესობები ტრადიციულ მოკვნეტით 
ბიოფსიასა და ქირურგიულ ბიოფსიასთან შედარებით იძლევა უსაფრთხო, 
ხარჯთეფექტურ და მაღალეფექტურ ალტერნატივას ფფდ-ის დიაგნოსტიკაში. 

• ვინაიდან უახლესი წარსული იძლევა ასეთ აღფრთოვანებას, მომავალი მხოლოდ 
აღასრულებს იმედებს

• If the recent past has carried such excitement, the future can only hold promises.

შედეგები



ტრაქეისა და
ბრონქების სტენტირება

ლაზერული რეზექცია

სარქვლოვანი
ბრონქობლოკაცია

საქართველოში დანერგილი ინტერვენციული 
ბრონქოსკოპიის თანამედროვე მეთოდები



რიგიდული ბრონქოსკოპი



პაციენტი 43 წლის მამაკაცი. ანამნეზში filტვის დაავადებებს, მათ შორის ტუბერკულოზს, არ აღნიშნავს. 
გაუჩნდა ჩივილები: ქოშინი ფიზიკური დატვირთვის დროს, ჰაერის უკმარისობა, ხველა ნახველით. 
ჩაუტარდა გულმკრდის ორგანოების კტ კვლევა, სპირომეტრია, ბოდიპლეტიზმოგრაფია. 
თორაკოქირურგის კონსულტაციით დაბალი ფუნქციონალური მონაცემების და ორმხრივად არსებული
გიგანტური ბულების გამო, ამ ეტაპზე ქირუგიული მკურნალობა არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად. 
ფილტვის მოცულობის შემცირების მიზნით ჩატარდა მარცხენა ზ/წ ბრონქის სარქვლოვანი
ბრონქობლოკაცია. ინტერვენციის შემდეგ პაციენტის კლინიკური, რადიოლოგიური და ფუნქციური
პარამეტრები მკვეთრად გაუმჯობესდა. გეგმაშია სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორის ექსტრაქცია.

ფილტვის მოცულობის შემცირება ენდოსკოპიური მეთოდით
ორმხრივი ბულოზური ემფიზემა



ბოდიპლეტიზმოგრაფია



პაციენტი 49 წლის მამაკაცი. ანამნეზში ფილტვების ტუბერკულოზი. მკურნალობის დასრულების შემდეგ, წლების
განმავლობაში პაციენტს ჰქონდა ქოშინი, მზარდი სუნთქვის უკმარისობა, რის გამოც ხშირად საჭიროებდა
ჰოსპიტალიზაციას. სპირომეტრიით მე-4ხ ობსტრუქცია,  გულმკერდის კტ კვლევით მარჯვნივ ციროზი და
გიგანტური ბულები, მარცხენივ მთ. ბრონქის ნაწიბუროვანი სტენოზი (დარჩენილი სანათური 3მმ). სასიცოცხლო
ჩვენებით გაკეთდა ტრაქეობრონქული სტენტირება. ზოგადი ნარკოზით, რიგიდული ბრონქოსკოპის გამოყენებით
და ფლუოროსკოპული კონტროლით ჩაიდგა ტრაქეობრონქული თვითგანშლადი ჰიბრიდული სტენტი. 
ინტერვენციის შემდეგ პაციენტის კლინიკური და ფუნქციური მონაცემები მკვეთრად გაუმჯობესდა. 

ტრაქეობრონქული სტენტირება
მარცხენა მთავარი ბრონქის სტენოზი









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. პაციენტმა ამ მანიპულაციის შემდეგ იცოცხლა წელიწადი და ერთი თვე.  






