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თემის აქტუალობა
ფილტვის დაავადებები წარმოადგენენ სიკვდილიანობის

გამომწვევ ერთ-ერთ წამყვან მიზეზს როგორც ევროპაში, 

ასევე მთელ მსოფლიოში.

პნევმონია, ტუბერკულოზი, ფილტვის კიბო და ფილტვის

ქრონიკულ ობსტრუქციული დაავადება

სიკვდილიანობის მაჩვენებელი - ყოველწლიურად 9.5 მლნ.

ეს ოთხი დაავადება შეადგენს მსოფლიოში

დაფიქსირებული DALY-ის ერთ მეათედს.



სასუნთქი სისტემის დაავადებების
სერიოზული გართულებებია:

• ფილტვებიდან სისხლდენა;

• ბრონქოპლევრული ფისტულა და
პოსტოპერაციული ტაკვის
უკმარისობა;

• პნევმოთორაქსი და ემპიემა;

• ტრაქეობრონქული ხის
სიმსივნური ობტურცია მთავარ
ბრონქებში ჩაზრდით;

• ფილტვის ტუბერკულოზისა და
სხვა ინფექციური დაავადებებით
გამოწვეული ტრაქეობრონქული
ხის ნაწიბუროვანი სტენოზი.

ასეთი გართულებების
მკურნალობის არჩევის მეთოდია
ქირურგიული მკურნალობა.

• იმ შემთხვევაში, როცა სასუნთქ
სისტემაში პათოლოგიური
პროცესი არის გავრცელებული, 

ორმხრივი, მწვავე ანთებითი და
ჩირქოვანი, დამძიმებულია
თანმხლები დაავადებებით, 

ქირურგიული მკურნალობა არ
არის რეკომენდებული
სიცოცხლისათვის მაღალი რისკის
გამო. 

• ამ დროს სულ უფრო დიდ
პოპულარობას იძენს
მკურნალობაში ალტერნატიული
მეთოდების ჩართვა.



კვლევის მიზანი
კვლევის მიზანს წარმოადგენდა ფილტვის დაავადებათა გართულებების მკურნალობის

ეფექტურობის ამაღლება ინოვაციური ინტერვენციული მეთოდების გამოყენებით.

სარქვლოვანი
ბრონქობლოკაცია

ლაზერული რეზექცია

ტრაქეისა და ბრონქების
სტენტირება



კვლევის ამოცანები
• ფილტვებიდან სისხლდენის

• ბრონქო-პლევრული ფისტულის

• პოსტოპერაციული ტაკვის უკმარისობის

• პნევმოთორაქსის

• ემპიემის მკურნალობაში

სარქვლოვანი
ბრონქობლოკაციის

ეფექტურობის შეფასება

• ფილტვის კეთილთვისებიანი და ავთვისებიანი
სიმსივნური ობტურაციების

• ტუბერკულოზისა და სხვა ინფექციური
დაავადებებით გამოწვეული ტრაქეობრონქული ხის
ნაწიბუროვანი სტენოზების მკურნალობაში

ლაზერული რეზექციის და
სტენტირების მეთოდების
ეფექტურობის შესწავლა

• სენტ-ჯორჯის (SGRQ) რესპირატორული კითხვარით

• EuroQoL 5D/5L კითხვარით

ბრონქობლიკაციის, რეზექციის
და სტენტირების მეთოდების

პაციენტების ცხოვრების
ხარისხზე ზეგავლენის

შეფასება



კვლევის მასალა და მეთოდები

• საკვლევი ჯგუფი 17

• საკონტროლო ჯგუფი 26

ფილტვებიდან
სისხლდენა

• საკვლევი ჯგუფი 30

• საკონტროლო ჯგუფი 28

ბრონქო-

პლევრული
მარგული

• საკვლევი ჯგუფი 13

• საკონტროლო ჯგუფი 12

მთ. ბრონქის
სიმსივნური და
ნაწიბუროვანი

ობტურაცია



კვლევის მასალა და მეთოდები

საკვლევი ჯგუფი n17

• სქესი მდ 3, მამრ 14

• ასაკი საშ 52

• სიმსივნე 2

• ტუბ-ზის შედეგები 15

• მარჯვენამხრივი 2

• მარცხენამხრივი 13

• ორმხრივი 2

• თანმხლები დაავადებები 2

• სისხლის
მაქს.დანაკარგი~288მლ

საკონტროლო ჯგუფი n26

• სქესი მდ 3, მამრ 23

• ასაკი საშ 44

• სიმსივნე 1

• ტუბ-ზის შედეგები 25

• მარჯვენამხრივი 5

• მარცხენამხრივი 9

• ორმხრივი 12

• თანმხლები დაავადებები 7

• სისხლის
მაქს.დანაკარგი~336მლ

ფილტვებიდან სისხლდენა



კვლევის მასალა და მეთოდები

საკვლევი ჯგუფი n30

• სქესი მდ 2, მამრ 28

• ასაკი საშ 38

• არატუბ-ზური 12

• ტუბ-ზის შედეგები 18

• მარჯვენამხრივი 14

• მარცხენამხრივი 16

• თანმხლები დაავადებები 3

• ქირურგიული მკურნალობა 16

• პუნქცია, დრენირება 6 

საკონტროლო ჯგუფი n28

• სქესი მდ 3, მამრ 25

• ასაკი საშ 50

• არატუბ-ზური 6

• ტუბ-ზის შედეგები 22

• მარჯვენამხრივი 15

• მარცხენამხრივი 13

• თანმხლები დაავადებები 2

• ქირურგიული მკურნალობა 10

• პუნქცია, დრენირება 7 

ბრონქო-პლევრული მარგული



კვლევის მასალა და მეთოდები

საკვლევი ჯგუფი n13

• სქესი მდ 2, მამრ 11

• ასაკი საშ 54

• სიმსივნე ავთვისებიანი 13

• მარჯვენა მთ/ბრ ინვაზია 5

• მარცხენა მთ/ბრ ინვაზია 7

• ტრაქეა 1

საკონტროლო ჯგუფი n12

• სქესი მდ 1, მამრ 11

• ასაკი საშ 45

• სიმსივნე ავთვისებიანი 12

• მარჯვენა მთ/ბრ 7

• მარცხენა მთ/ბრ 5

მთ. ბრონქის სიმსივნური და ნაწიბუროვანი ობტურაცია



კვლევის მასალა და მეთოდები

ჩა
რ

თ
ვი

ს
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ტ

ერ
ი

უ
მე

ბ
ი

ფილტვებიდან სისხლდენა

სისხლის ერთჯერადი
დანაკარგი >50 მლ

ჩაუტარდათ
ბრონქობლოკაცია

თანხმობა კვლევაში
მონაწილეობაზე

გ
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რ

ი
ც

ხ
ვი

ს
კრ

ი
ტ

ერ
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უ
მე

ბ
ი

გულსისხლძარღვთა მძიმე
და გადაუდებელი
მდგომარეობები

ანტიკოაგულანტების
მიღება ინტერვენციამდე 5 

დღის განმავლობაში

ჩაუტარდათ ქირურგიული
მკურნალობა

უარი კვლევაში
მონაწილეობაზე

ფილტვებიდან სისხლდენა - საკვლევი ჯგუფი



კვლევის მასალა და მეთოდები
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ფილტვებიდან სისხლდენა

სისხლის ერთჯერადი
დანაკარგი >50 მლ

ჩაუტარდათ
კონსერვატიული

მკურნალობა

თანხმობა კვლევაში
მონაწილეობაზე
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გულსისხლძარღვთა მძიმე
და გადაუდებელი
მდგომარეობები

ანტიკოაგულანტების
მიღება მკურნალობამდე 5 

დღის განმავლობაში

ჩაუტარდათ ქირურგიული
მკურნალობა

უარი კვლევაში
მონაწილეობაზე

ფილტვებიდან სისხლდენა - საკონტროლო ჯგუფი



კვლევის მასალა და მეთოდები
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ბრონქო-პლევრული
მარგული, მათ შორის
პოსტოპერაციულიც

არ ჩაუტარდათ
ქირურგიული მკურნალობა

ჩაუტარდათ
ბრონქობლოკაცია

თანხმობა კვლევაში
მონაწილეობაზე
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და გადაუდებელი
მდგომარეობები

ანტიკოაგულანტების
მიღება ინტერვენციამდე 5 

დღის განმავლობაში

უარი კვლევაში
მონაწილეობაზე

ბრონქო-პლევრული მარგული - საკვლევი ჯგუფი



კვლევის მასალა და მეთოდები
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მარგული, მათ შორის
პოსტოპერაციულიც

ჩაუტარდათ
კონსერვატული

მკურნალობა

ჩაუტარდათ მკურნალობა
მრავალჯერადი

პუნქციებით, დრენირებით
და ქირურგიული ჩარევით

თანხმობა კვლევაში
მონაწილეობაზე გ
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და გადაუდებელი
მდგომარეობები

ანტიკოაგულანტების
მიღება მკურნალობამდე 5 

დღის განმავლობაში

უარი კვლევაში
მონაწილეობაზე

ბრონქო-პლევრული მარგული- საკონტროლო ჯგუფი



კვლევის მასალა და მეთოდები

ჩა
რ

თ
ვი

ს
კრ

ი
ტ

ერ
ი

უ
მე

ბ
ი

სიმსივნის დიაგნოზი
მთავარ ბრონქში ჩაზრდით

ვერ ხერხდებოდა
ქირურგიული ჩარევა

ჩაუტარდათ ლაზერული
რეზექცია და სტენტირება

თანხმობა კვლევაში
მონაწილეობაზე
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და გადაუდებელი
მდგომარეობები

ანტიკოაგულანტების
მიღება ინტერვენციამდე 5 

დღის განმავლობაში

უარი კვლევაში
მონაწილეობაზე

სიმსივნური და ნაწიბუროვანი ობტურაცია - საკვლევი ჯგუფი



კვლევის მასალა და მეთოდები
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სიმსივნის დიაგნოზი მთავარ
ბრონქში ჩაზრდით

ვერ ხედხდებოდა
ქირურგიული ჩარევა

მკურნალობას აგრძელებდნენ
პალიატიური მედიცინის

დაწესებულებაში

ინფორმირებული თანხმობა
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გულსისხლძარღვთა მძიმე
და გადაუდებელი
მდგომარეობები

ანტიკოაგულანტების
მიღება მკურნალობამდე 5 

დღის განმავლობაში

უარი კვლევაში
მონაწილეობაზე

სიმსივნური და ნაწიბუროვანი ობტურაცია - საკონტროლო ჯგუფი



გამოყენებული ინტერვენციული მეთოდები

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია (სბ) ტარდებოდა რიგიდული

(Friedel)და დრეკადი (Olympus, Pentax)ბრონქოსკოპების

კომბინირებული გამოყენებით. გამოყენებულ იქნა Medlung-ის

ენდობრონქული სარქველები ანატომიური თავისებურებების

გათვალისწინებით.

ლაზერული რეზექცია (ლრ) ტარდებოდა Vellas 30 ვატის სიმძლავრის, დიოდის ქირურგიული

ლაზერული სისტემით.

ბრონქის სტენტირება (ბს) ტარდებოდა Boston Scientific-ის

წარმოების UltraflexTM მეტალის დაფარული და დაუფარავი

თვითგანშლადი სტენტებით. Novatech-ის სილიკონის და

ჰიბრიდული სტენტებით. 



ცხოვრების ხარისხის კვლევა

სენტ-ჯორჯის რესპირატორული კითხვარი

Saint George Respiratory Questionnaire – SGRQ

• სიმპტომების კომპონენტი - ხველება, ნახველის არსებობა, ქოშინის არსებობა, 

ხმაურიანი სუნთქცის (ხიხინის) შეტევები, სუნთქვასთან დაკავშირებული პრობლემის
მძიმე ან შემაწუხებელი რამდენი ეპიზოდი (შეტევა), ასეთი შეტევის ხანგრძლივობა, 

ხიხინის არსებობა დილის საათებში;

• აქტივობების კომპონენტი - სუნთქვის პრობლემებით გამოწვეული შეზღუდვები;

• გავლენების კომპონენტი - სოციალური ფუნქციურობისა და სასუნთქი გზების
დაზიანებებით გამოწვეულ ფსიქოლოგიურ დარღვევები.

SGRQ-კითხვარით მიღებული
100 ქულა - ცხოვრების ხარისხის ყველაზე ცუდი შედეგი, 

0 ქულა - ცხოვრების ხარისხის ყველაზე კარგი შედეგი.

EuroQoL 5D/5L კითხვარი

სიმსივნური პროცესების დროს ჩატარებული ლაზერული რეზექციისა და პალიატიური მკურნალობის

ცხოვრების ხარისხზე ზეგავლენის შედარებითი დახასიათებისათვის კი გამოყენებულ იქნა ევროპის

ცხოვრების ხარისხის შესაფასებელი 5-განზომილებიანი 5-დონიანი კითხვარი EuroQoL 5D-5L.

იგი შეიცავს 2 ძირითად კომპონენტს, რომელიც დაყოფილია 5 განზომილებად:

ა) ფიზიკური - მობილურობა, თავის მოვლა, ჩვეული აქტივობები;

ბ) მენტალური - ტკივილი/დისკომფორტი, აგზნებადობა/დეპრესია.



სტატისტიკური ანალიზი
რაოდენობრივი პარამეტრები - სტიუდენტის T-ტესტი; 

თვისობრივი პარამეტრები - 2-ტესტი. 

შედეგების სტატისტიკური დამუშავება განხორციელდა

სტატისტიკური პროგრამით IBM SPSS Statistics V22.0. 

განსხვავების სარწმუნოობის კრიტერიუმად გამოყენებულ იქნა - p<0.05.

გადარჩენის ანალიზი

კაპლან-მეიერის მრუდები

მრუდების აგება, გადარჩენის მახასიათებლების დადგენა.

კოქსის მოდელი

კოქსის საფრთხის ფარდობის (Hazard Ratio - HR) გამოთვლები.



მიღებული შედეგები
ფილტვებიდან სისხლდენა - გადარჩენის ანალიზი

საკვლევ ჯგუფში პაციენტთა გადარჩენის მაჩვენებელი ინტერვენციის ჩატარებიდან 180 

დღის შემდეგ შეადგენს 85.7%-ს, საკონტროლო ჯგუფში - 54.3%-ს.

საკვლევ ჯგუფში პაციენტთა უეცარ ლეტალობას პროფუზული სისხლდენის გამო
ადგილი არ ჰქონდა, საკონტროლო ჯგუფში კი ამ მიზეზით ლეტალობას ადგილი
ჰქონდა 5 შემთხვევაში (19.23%).



მიღებული შედეგები

ფილტვებიდან სისხლდენა - გადარჩენის ანალიზი

გადარჩენის ვადა, 

კვირა
HR 95% CI P 2

8-კვირიანი 5.276 1.461 – 19.053 0.0774 3.119

12-კვირიანი 2.955 0.916 – 9.531 0.1420 2.156

24-კვირიანი 4.364 1.594 – 11.952 0.0331 4.539

52-კვირიანი 4.767 1.798 – 12.641 0.0219 5.253

8-კვირიანი და 12-კვირიანი საფრთხის მაჩვენებლები ლეტალური შედეგის დადგომის ალბათობას საკონტროლო ჯგუფში უფრო
მაღალი პროცენტით ვარაუდობს (თუმცა არასარწმუნოდ). 24- და 52-კვირიანი საფრთხის მაჩვენებლები საკონტროლო ჯგუფში
ლეტალური შედეგის დადგომის ალბათობის შესახებ კი უკვე სარწმუნო ხდება, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ინტერვენციიდან
მცირე დროის შუალედში არ უნდა შეფასდეს ბრონქობლოკაციის დადებითი გამოსავალი ლეტალური შედეგის დადგომის კუთხით. 

მეთოდის ეს დადებითი ნიშანი შედარებით ხანგრძლივი დროის შუალედის შემდეგ ვლინდება.



მიღებული შედეგები
ფილტვებიდან სისხლდენა - სტაციონარში გატარებული დღეები
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საკვლევი ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

23,55

52,54

13,69

51,87

სტაციონარში გატარებული დღეების რაოდენობის საშუალო მაჩვენებელმა საკვლევ ჯგუფში შეადგინა 23.55 ± 20.99, 

ინტერვენციის შემდეგ კი ამ მაჩვენებლის საშუალო მნიშვნელობა იყო - 13.69 ± 7.04. 

საკონტროლო ჯგუფში ანალოგიურმა მაჩვენებელმა შეადგინა 52.54 ± 51.02, კონსერვატიული მკურნალობის დაწყებიდან კი -

51.87 ± 50.35. განსხვავება ჯგუფებს შორის იყო სტატისტიკურად სარწმუნო (შესაბამისად, p=0.0415 და p<0.0001).

p=0.0415

p<0.0001



მიღებული შედეგები

ფილტვებიდან სისხლდენა - ასპირაციული პნევმონიის სიხშირე
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საკვლევი ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

23,53%

69,23%

ჩვენ შევისწავლეთ ასპირაციული პნევმონიის სიხშირე საკვლევ და საკონტროლო ჯგუფებში. 

საკვლევ ჯგუფში ნანახი იქნა ასპირაციული პნევმონიის 4 შემთხვევა (23.53%). საკონტროლო

ჯგუფში კი - 18 (69.23%). განსხვავება სტატისტიკურად სარწმუნოა ( 2 = 6.8605; p = 0.0088).



მიღებული შედეგები
ფილტვებიდან სისხლდენა - რეციდივები

კვლევის პერიოდში რეციდივის შემთხვევების რაოდენობამ საკვლევ ჯგუფში შეადგინა 1 შემთხვევა (7.14%). ეს
შემთხვევაც განპირობებული იყო ბრონქობლოკატორის დისპოზიციით. საკონტროლო ჯგუფში ანალოგიური
შედეგი დაფიქსირდა 9 შემთხვევაში (34.62%). განსხვავება ჯგუფებს შორის იყო სტატისტიკურად სარწმუნო (2 = 

4.7549; p=0.0415). თუმცა, იეტსის კორექციით 2 -ის მაჩვენებელი შემცირდა 3.2812-მდე, ხოლო სარწმუნოობის
მაჩვენებელმა გადააჭარბა 0.05-ს - p=0.0706 (NS).
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მიღებული შედეგები
ფილტვებიდან სისხლდენა - ცხოვრების ხარისხი SGRQ კითხვარით
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საკვლევი ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

მკურნალობამდე

6 თვის შემდეგ

6 თვის მანძილზე SGRQ-ქულის მაჩვენებელი საკვლევ ჯგუფში სარწმუნოდ (p<0.001) იკლებს

65.38-დან 42.26-მდე, ე.ი. 23.12-ით (35.36%), რასაც ვერ ვხვდებით საკონტროლო ჯგუფში.



მიღებული შედეგები
ფილტვებიდან სისხლდენა - სისხლის ანალიზი

# პარამეტრი

საკვლევი ჯგუფი

(n=17)

საკონტროლო

ჯგუფი (n=26)

ინტერვენ-

ციამდე

1 თვის

შემდეგ

მკურნალო

-ბამდე

1 თვის

შემდეგ

1 ჰემოგლობინი

Hgb, გ/ლ

107.10 ±

15.14
127.72 ± 12.13

101.82 ±

13.39

110.23 ±

17.56

p 0.0001 0.0578 (NS)

 Hgb (95%CI) 20.62 (11.04 – 30.20) 8.41 (-0.29 – 17.11)

0.0010

2 ერითროციტების

დალექვის

სიჩქარე (ედს) –

ESR, მმ/სთ

44.21 ±

18.20
25.88 ± 14.47

55.39 ±

24.48

40.15 ±

20.25

p 0.0027 0.018

 ESR (95%CI) 18.33 (6.12 – 30.54) 15.24 (2.73 –

27.75)

NS (არასარწმუნო)

საკვლევ და საკონტროლო

ჯგუფებში სისხლის ბიოქიმიური

მაჩვენებლების 1-თვიანი

დინამიკამ აჩვენა, რომ

ჰემოგლობინის კონცენტრაცია

საკვლევ ჯგუფში სარწმუნოდ

მატულობდა (p = 0.0001); თუმცა

იგივეს თქმა არ შეიძლება

საკონტროლო ჯგუფზე (დინამიკა

იყო არასარწმუნო). ასევე

თვალშისაცემი იყო დინამიკის

მაჩვენებელი საკვლევ ჯგუფში (

Hgb), რომელიც სტატისტიკურად

სარწმუნოდ მეტი აღმოჩნდა

საკონტროლო ჯგუფის

ანალოგიურ მაჩვენებელზე.



მიღებული შედეგები

ფილტვებიდან სისხლდენა - სისხლის ანალიზი

# პარამეტრი

საკვლევი ჯგუფი

(n=17)

საკონტროლო ჯგუფი

(n=26)

ინტერვენცი

ამდე

1 თვის

შემდეგ

მკურნალობა

მდე

1 თვის

შემდეგ

3 ჰემატოკრიტი

HCT, %

32.48 ±

12.22

48.32 ±

15.61

30.39 ±

14.52

40.33 ±

21.41

P 0.0024 0.057 (NS)

 HCT (95%CI) 15.84 (6.05 – 25.63) 9.94 (-0.25 – 20.13)

NS (არასარწმუნო)

4 ლეიკოციტები

WBC, 109/ლ
12.36 ± 4.33

6.45 ±

2.31
13.21 ± 6.78

9.38 ±

4.35

p < 0.0001 0.065 (NS)

 WBC (95%CI) 5.91 (3.49 – 8.33) 3.83 (-0.38 – 12.18)

NS (არასარწმუნო)

5 ერითროციტები

RBC, 1012/ლ
3.28 ± 2.33

3.45 ±

2.55
4.02 ± 3.37

4.31 ±

2.68

p 0.841 (NS) 0.733 (NS)

 RBC (95%CI) 0.17 (-1.54 – 1.88) 0.29 (-1.41 – 1.99)

NS (არასარწმუნო)

საკვლევ ჯგუფში სარწმუნოდ

მატულობდა ჰემატოკრიტის

მაჩვენებელიც (p = 0.0024); 

თუმცა, საკონტროლო ჯგუფში

დინამიკა არასარწმუნო იყო. 

დინამიკის მაჩვენებელი საკვლევ

ჯგუფში (HCT) არ

განსხვავდებოდა საკონტროლო

ჯგუფის ანალოგიური

მაჩვენებლისაგან.

სისხლში ლეიკოციტებისა და

ერითროციტების

კონცენტრაციის დინამიკა

სარწმუნოდ განსხვავებული

აღმოჩნდა მხოლოდ საკვლევი

ჯგუფის ლეიკოციტების

მაჩვენებლისათვის (p<0.0001).



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
სისხლდენა ფილტვების ტუბერკულოზური კავერნებიდან

პაციენტი 57 წლის მამაკაცი. ინტერვენციამდე 3 წ ადრე ჩაუტარდა ტუბსაწინააღმდეგო ქიმიოთერაპია ფილტვების ტუბერკულოზის გამო. 
ინტერვენციამდე რამოდენიმე თვის წინ დაეწყო სისხლიანი ხველა, პერიოდულად სისხლდენის ეპიზოდებით. მუდმივად იმყოფებოდა 
ჰემოსტატიურ პრეპარატებზე, რომელთა მიმართ განუვითარდა აუტანლობა, კოაგულოპათია. დაფიქსირდა ბაქტერიაგამოყოფა და 
განმეორებით ჩაერთო ტუბსაწინააღმდეგო თერაპიაში.  კონსულტირებული იყო თორაკოქირურის 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.



რამდენიმე საინტერესო ქეისი



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
სისხლდენა ფილტვების ტუბერკულოზური კავერნებიდან

პაციენტი 30 წლის მამაკაცი. ჩატარებული აქვს ტუბსაწინააღმდეგო ქიმიოთერაპია ფილტვების რეზისტენტული ტუბერკულოზის გამო. 
ინტერვენციამდე რამოდენიმე თვის წინ დაეწყო სისხლიანი ხველა, პერიოდულად სისხლდენის ეპიზოდებით. მუდმივად იმყოფებოდა 
ჰემოსტატიურ პრეპარატებზე, კონსულტირებული იყო თორაკოქირურგის მიერ. ოპერაციული ჩარევა არ ჩაითვალა მიზანშეწონილად 
გართულებებისა და ლეტალური გამოსავლის მაღალი რისკის გამო. ოპტიმალურ გამოსავლად ჩაითვალა ბრონქობლოკაცია. ზოგადი 
ანესთეზიით, რიგიდული ბრონქოსკოპის გამოყენებით მარჯვენა ბ6 და ბ10 სეგმენტურ ბრონქებში ჩაიდგა Medlung-ის ბლოკატორები N11 და 
N12. მანიპულაციიდან 9 თვეში გაკეთებულ კტ-ზე რადიოლოგიურად აღინიშნა გიგანტური ღრუების სრული დახურვა და დანაწიბურება, 
რაც მოწმობს ბლოკატორის კოლაფსოთერაპიულ ეფექტზე.



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



მიღებული შედეგები

ბრონქო-პლევრული მარგული - წინასაოპერაციო პერიოდი
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საკვლევი ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

0,89

11,04

წინასაოპერაციო მომზადების დრო ჰოსპიტალიზაციის თარიღიდან ოპერაციის ჩატარებამდე (დიაგრამა #12) საკონტროლო

ჯგუფში შეადგენდა 11.04 ± 16.98 დღეს, ხოლო ბრონქობლოკაციამდე პაციენტის მომზადების დრო საგრძნობლად და

სტატისტიკურად სარწმუნოდ მცირეა - 0.89 ± 1.45 დღე.



მიღებული შედეგები

ბრონქო-პლევრული მარგული - სტაციონარში გატარებული დღეები
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საკვლევი ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

8,00

36,89

სტაციონარში გატარებული დღეების რაოდენობის საშუალო მაჩვენებელმა საკვლევ ჯგუფში შეადგინა 48.47 ± 92.30 დღე, 

ბრონქობლოკაციის შემდეგ კი ამ მაჩვენებლის საშუალო მნიშვნელობა იყო - 8.00 ± 14.10 დღე. საკონტროლო ჯგუფში ანალოგიურმა

მაჩვენებელმა შეადგინა 36.89 ± 47.40 დღე. განსხვავება საკვლევ ჯგუფში ინტერვენციის შემდეგ სტაციონარში გატარებული დღეების

რაოდენობასა და საკონტროლო ჯგუფში პაციენტის სტაციონარში დაყოვნებას შორის იყო სტატისტიკურად სარწმუნო (p=0.0023).



მიღებული შედეგები

ბრონქო-პლევრული მარგული - დრენირების დრო

ბრონქობლოკაციის შემდეგ დრენირების დროის მაჩვენებელი იყო - 2.63 ± 1.70 დღე. ოპერაციის შემდგომი

მაჩვენებელი შეადგენდა 18.37 ± 20.18 დღეს. განსხვავება საკვლევ ჯგუფში ინტერვენციის შემდეგ დრენირების დროის

და საკონტროლო ჯგუფში ოპერაციის ან მანიპულაციის შემდეგ დრენირების მაჩვენებელს შორის იყო ასევე

სტატისტიკურად სარწმუნო (p=0.0001).
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მიღებული შედეგები

ბრონქო-პლევრული მარგული - რეციდივები
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საკვლევი ჯგუფი საკონტროლო ჯგუფი

7,14%

32,14%

p=0.0134,

იეტსის
კორექციით
p=0.0325

კვლევის პერიოდში რეციდივის შემთხვევების რაოდენობამ საკვლევ ჯგუფში შეადგინა 2 შემთხვევა (6.67%). ეს ორი შემთხვევაც

განპირობებული იყო ბრონქობლოკატორის დისპოზიციით. საკონტროლო ჯგუფში ანალოგიური შედეგი დაფიქსირდა 9 

შემთხვევაში (32.14%). განსხვავება ჯგუფებს შორის იყო სტატისტიკურად სარწმუნო (2 = 6.1163; p=0.0134). იეტსის კორექციის

შემდეგ 2 -ის მაჩვენებელი შემცირდა 4.5709-მდე, თუმცა სარწმუნოობის მაჩვენებელი ისევ დარჩა 0.05-ზე ნაკლები - p=0.0325.



მიღებული შედეგები

ბრონქო-პლევრული მარგული- ცხოვრების ხარისხი SGRQ კითხვარით
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6 თვის შემდეგ



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პულმონექტომიის შემდგომი ტაკვის მარგული

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 აღინიშნება ფიბროთორაქსი.



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია
პულმონექტომიის შემდგომი ტაკვის მარგული



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

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)



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



მიღებული შედეგები

სასუნთქი გზების ობტურაციები - კაპლან-მეიერის მრუდები

კაპლან-მეიერის მრუდები საკვლევ და საკონტროლო ჯგუფებში სიმსივნის დიაგნოზის დადგენის

თარიღის შემდეგ. 

50%-იანი გადარჩენა იმ პაციენტებში, რომელთაც ჩაუტარდათ ლაზერული რეზექცია და სტენტირება, 

შეადგენს 24.9 კვირას, ხოლო პალიატიური მკურნალობის ჯგუფში - 5.3 კვირას.



მიღებული შედეგები

სასუნთქი გზების ობტურაციები - კოქსის მოდელი

გადარჩენის

ვადა, კვირა
HR 95% CI p 2

10-კვირიანი 2.064 1.386 – 3.075 0.0001 15.087

20-კვირიანი 2.978 2.138 – 4.148 < 0.0001 61.095

30-კვირიანი 3.412 2.599 – 4.479 < 0.0001 126.177

40-კვირიანი 2.177 1.832 – 2.586 < 0.0001 95.078

50-კვირიანი 1.782 1.541 – 2.061 < 0.0001 67.595

55-კვირიანი 1.655 1.446 – 1.894 < 0.0001 58.167

60-კვირიანი 1.232 1.089 – 1.395 0.0008 11.094

ლეტალური შედეგის დადგომის საფრთხე საკონტროლო ჯგუფში დაკვირვების ყველა ეტაპზე

სარწმუნოდ მაღალია საკვლევ ჯგუფთან შედარებით.



მიღებული შედეგები

სასუნთქი გზების ობტურაციები - კაპლან-მეიერის მრუდები

კაპლან-მეიერის ეს მრუდები ასახავენ მდგომარეობას საკვლევ ჯგუფში ლაზერული რეზექციისა და სტენტირების

ჩატარების თარიღის შემდეგ, ხოლო საკონტროლო ჯგუფში პალიატიურ დაწესებულებაში მომართვის თარიღის

შემდეგ. მრუდებიდან ჩანს, რომ 50%-იანი გადარჩენა იმ პაციენტებში, რომელთაც ჩაუტარდათ ლაზერული

რეზექცია და სტენტირება, შეადგენს 9.7 კვირას, ხოლო პალიატიური მკურნალობის ჯგუფში - 0.6 კვირას.



მიღებული შედეგები

სასუნთქი გზების ობტურაციები - კოქსის მოდელი

გადარჩენის

ვადა, კვირა
HR 95% CI p 2

5-კვირიანი 8.900 1.751 – 45.244 < 0.0001 28.049

10-კვირიანი 21.275 4.393 – 103.035 < 0.0001 173.898

25-კვირიანი 52.213
11.011 –

247.581
< 0.0001 1079.981

გარდაცვალების დადგომის კოქსის HR-ის მაჩვენებლები 10-კვირიდან 25 კვირამდე ლაზერული რეზექციის

ჯგუფში მანიპულაციის ჩატარების თარიღიდან, ხოლო საკონტროლო ჯგუფში პალიატიურ დაწესებულებაში

მიმართვის თარიღიდან უჩვენებენ, რომ ლეტალური შედეგის დადგომის საფრთხე საკონტროლო ჯგუფში

დაკვირვების სამივე ეტაპზე სარწმუნოდ მაღალია საკვლევ ჯგუფთან შედარებით.



მიღებული შედეგები

სასუნთქი გზების ობტურაციები - ცხოვრების ხარისხი

# განზომილება

საშუალო

მაჩვენებელი

მანიპულაციამდე

საშუალო

მაჩვენებელი

მანიპულაციდან 1 

თვის შემდეგ

p

1 მობილურობა 6,54 ± 3,76 8,85 ± 2,19 0.0676 (NS)

2 თავის მოვლა 6,15 ± 4,16 8,85 ± 3,00 0.0694 (NS)

3 ჩვეული აქტივობები 6,54 ± 3,76 8,46 ± 2,59 0.1425 (NS)

4
ტკივილი / 

დისკომფორტი
4,23 ± 3,44 7,69 ± 2,59 0.0079

5
აგზნებადობა / 

დეპრესია
5,77 ± 1,88 9,62 ± 1,39 < 0.0001

ჯამური 29,23 ± 14,41 43,46 ± 9,22 0.0062

ცხოვრების ხარისხის ჯამური მაჩვენებელი ავლენდა სარწმუნო დადებით დინამიკას, თუმცა ეს პროცესი ძირითადად განპირობებული

იყო მენტალური ხასიათის განზომილებების (ტკივილი/დისკომფორტი და აგზნებადობა/დეპრესია) მაჩვენებელთა გაუმჯობესებით. 

სარწმუნოობის მაჩვენებელი ზღურბლოვან მაჩვენებელთან ახლოსაა მობილურობისა და თავის მოვლის მაჩვენებლების დადებითი

დინამიკის შემთხვევაში, რაც ფიზიკური მდგომარეობის მაჩვენებლების დადებითი დინამიკის ტენდენციაზე საუბრის საშუალებას

გვაძლევს.



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

ლაზერული რეზექცია&სტენტირება
ბრონქის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა

პაციენტი 70 წლის მამაკაცი, ჩვენს მიერ დიაგნოსტირებული იყო ბრონქის ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომით, მარცხენა მთ. ბრონქის სრული სიმსივნური 
ობტურაციით. პაციენტი ჩაირთო ქიმიოთერაპიაში. 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, 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.



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა

ტრაქეობრონქული სტენტირება
მარცხენა მთავარი ბრონქის ნაწიბუროვანი სტენოზი

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. პაციენტი დაუბრუნდა თავის საქმიანობას.



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



რამდენიმე საინტერესო შემთხვევა



ალგორითმები

სისხლდენა სასუნთქი გზებიდან

ოპერაციის ჩვენება:
•თორაკოქირურგის კონსულტაცია;
•რადიოლოგიური კვლევა;
•ენდოსკოპიური კვლევა;
•ფუნქციური მაჩვენებლები.

სარქვლოვანი 

ბრონქობლოკაცია

ქირურგიული 

მკურნლობა

არა

სისხლის დანაკარგი  ≤ 300 მლ სისხლის დანაკარგი  > 300 მლ

კონსერვატიული
მკურნლობა

დადებითი შედეგი უარყოფითი შედეგი
კი



ალგორითმები

ბრონქოპლევრული ფისტულა, ან 
პოსტოპერაციული ტაკვის უკმარისობა, 

პნევმოთორაქსი, ემპიემა 

პუნქცია

დრენაჟი

უარყოფითი შედეგი

დადებითი შედეგი

უარყოფითი შედეგი

ოპერაციის ჩვენება:
•თორაკოქირურგის კონსულტაცია;
•რადიოლოგიური კვლევა;
•ენდოსკოპიური კვლევა;
•ფუნქციური მაჩვენებლები.

სარქვლოვანი 

ბრონქობლოკაცია

ქირურგიული 

მკურნლობა

კი არა

დადებითი შედეგი



ალგორითმები
ფილტვის სიმსივნე მთავარ ბრონქში 

ჩაზრდით

არა

ლაზერული 
რეზექცია და/ან 

სტენტირება

კი სიცოცხლის
საფრთხე

ფიბრობრონქოსკოპია 
+ სტადირება + 

კარდიოპულმონო-
ლოგიური რესურსი

ოპერაბელობა

კი

ქირურგიული 
ჩარევა

არა
სიმპტომები

გამავლობა <50% კი

რადიო და/ან 
ქიმიოთერაპია

ენდობრონქული 
რეციდივი

არა



ბრონქოსკოპიული ინოვაციური მეთოდების დანერგვამ მნიშვნელოვნად გაზარდა ფილტვის

დაავადებათა მძიმე გართულებების მკურნალობის კეთილსაიმედო გამოსავლები, მკვეთრად

შეამცირა მათგან გამოწვეული ლეტალობის შემთხვევები და გააუმჯობესა პაციენტების

ცხოვრების ხარისხი.

კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით შემუშავდა ბრონქოსკოპიული ინოვაციური მეთოდების -

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაციის, ენდობრონქული ლაზერული რეზექციისა და სასუნთქი

გზების სტენტირების გამოყენების ალგორითმები ტუბერკულოზისა და ფილტვის

დაავადებათა მძიმე გართულებების მართვაში, სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია ჩართულ იქნა

ტუბერკულოზის მართვის ეროვნულ გაიდლაინში, სახელმწიფო პროგრამაში კი - როგორც

მკურნალობის ცალკე კომპონენტი.

ბრონქოსკოპიული ინოვაციური მეთოდების წარმატებით დანერგვა ასეთივე წარმატებით

შესაძლებელია არატუბერკულოზური ეტიოლოგიის ფილტვის დაავადებების გართულებათა

მართვაში, რაც სარწმუნოდ გაზრდის სამედიცინო მომსახურებისა და პაციენტების ცხოვრების

ხარისხს.

დასკვნები



გმადლობთ ყურადღებისათვის...


