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ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული
დაავადება (ფქოდ)

2002 წ-ს ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება (ფქოდ-ი) იყო მე-5 ადგილზე 
სიკვდილობის მაჩვენებლით. შემდგომ 10 წელიწადში სიკვდილობა გაიზარდა 30%-ით, რასაც 
მოყვა გადაუდებელი ქმედებები, განსაკუთრებით თამბაქოს მოხმარებასთან ბრძოლა. 
მოსალოდნელი პროგნოზებით, 2030 წლისთვის ფქოდ-ი სიკვდილობის მაჩვენებლით იქნება მე-3 
ადგილზე მსოფლიოში (https://www.who.int/respiratory/copd/burden/en/).



ემფიზემის პათოფიზიოლოგია

• ემფიზემა ფქოდ-ის 
შემადგენელია, 
რომელიც 
ხასიათდება 
ჰიპერინფლაციით, 
იწვევს გაზთაცვლის 
შეფერხებას და 
სუნთქვითი მექანიკის 
მოშლას. ბოლო 
ათწლეულია, რაც 
დაინერგა ფილტვის 
მოცულობის 
შემცირების 
ბრონქოსკოპიული 
მეთოდი (BLVR) და 
მიმდინარეობს მისი 
შესწავლა კლინიკურ 
კვლევებში.

• ალვეოლარული კედლების დესტრუქცია იწვევს ელასტიურობის დაკარგვას, სასუნთქი გზების ნაადრევ 
დახურვას ამოსუნთქვისას და ჰაერის დაგროვების შესაბამისად დისტალური არეების გადაბერვას.

• ჰაერის დაგროვება ამცირებს ინსპირაციულ მოცულობას და ზღუდავს ვენტილაციას. ამ დროს ვენტილაციის
წუთმოცულობის გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ სუნთქვის სიხშირის გაზრდის ხარჯზე, სანამ არ
ჩამოყალიბდება მანკიერი წრე და უფრო მეტი ჰაერის დაგროვება.

• ალვეოლარული კედლების დესტრუქცია ემფიზემური ბულების ფორმაციით იწვევს გაზთაცვლის
შემცირებას, ჰაერის დაგროვებას და ჰიპერინფლაციური წნევით დიაფრაგმაზე იწვევს მის გაბრტყელებას და
სუნთქვაში მონაწილე ყველა კუნთის გადატვირთვასა და უკმარისობას, რასაც მივყევართ რეფრაქტორულ
დისპნეამდე.



ემფიზემის ფენოტიპები

ემფიზემის 2 განსხვავებული ტიპია: ჰეტეროგენული და ჰომოგენული.

• ჰეტეროგენულია, როცა ემფიზემა უფრო მეტადაა იზოლირებული ფილტვების 
გარკვეული უბნებიდან და მისი გავრცელების არეალი მოიცავს სეგმენტს.

• ჰომოგენურია, როცა ემფიზემას აქვს უფრო მეტად დიფუზური ხასიათი და ის 
გავრცელებულია უფრო თანაბრად მთლიანად ფილტვებში.   



ფილტვის მოცულობის შემცირების დადებითი შედეგები

• პირველ წამში ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობის (FEV1) 
გაუმჯობესება

• ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ტოლერანტობის გაზრდა

• ფილტვების სამიზნე სეგმენტში რეგიონალური მოცულობის შემცირება

• ჟანგბადზე მოთხოვნილების შემცირება

• გულმკერდის კედლის კონტურის რემოდელირება

• სუნთქვის უკმარისობის სიმპტომური გაუმჯობესება 



• ასაკი < 75

• ყოფილი მწეველი (>6 თვე)

• ემფიზემისთვის 
დამახასიათებელი კლინიკა

• ქოშინი, მიუხედავად 
მაქსიმალური თერაპიისა და 
ფილტვის რეაბილიტაციისა

• FEV1 ბრონქოდილატატორის 
შემდეგ <45

• ჰიპერინფლაცია (TLC >100%, RV 
>150%)

ფილტვის მოცულობის ქირურგიული შემცირების
ჩვენებები

• პოსტრეაბილიტაციური 6 წთ-იანი სიარულის დისტანცია >140 მ
• პოსტრეაბილიტაციური ველოერგომეტრიის ტესტის დაბალი მაჩვენებელი
• გულმკერდის რადიოლოგიური კვლევით - ჰიპერინფლაცია
• მაღალი გარჩევადობის კტ კვლევით მძიმე ემფიზემა, იდეალურია ზემო 

წილების უპირატესი დაზიანებით



• ასაკი > 75

• აქტიური მწეველი

• თანმხლები დაავადებები (გამოხატული კორონარული დაავადება, გულის უკმარისობა 
მარცხენა პარკუჭის 40-ზე ნაკლები განდევნის ფრაქციით)

• გამოხატული კახექსია ან სიმსუქნე (18>BMI>30)

• ფილტვის რეაბილიტაციის 6-დან 10 კვირიანი პროგრამის შესრულების შეუძლებლობა

• გულმკერდის კტ კვლევით მინიმალური ემფიზემა ან ჰომოგენურად გავრცელებული 
ემფიზემატოზური ცვლილებები შენარჩუნებული ფილტვის ქსოვილის გარეშე

• გულმკერდის ყაფაზის დეფორმაცია, ანამნეზში პლევროდეზი ან ოპერაციის 
ხელისშემშლელი თორაკოტომია

• გიგანტური ბულა

• ფილტვების ინტერსტიციული დაავადება

• FEV1 < 20%

• DLCO < 20%

• PaCO2 > 60 mmHg, PaO2 < 45 mmHg

• პულმონური ჰიპერტენზია (ფილტვის არტერიის სისტოლური წნევა > 45 mmHg, 
ფილტვის არტერიის საშუალო წნევა > 35 mmHg

• alpfa-1 ანტიტრიფსინის მძიმე ხარისხის უკმარისობა

ფილტვის მოცულობის ქირურგიული შემცირების
უკუჩვენებები



ფილტვის მოცულობის ქირურგიული შემცირების
გართულებები

(Review Lung volume reduction operative mortality, and morbidity. 2008 )

• ოპერაციისშემდგომი სიკვდილობა 5%

• ინტრაოპერაციული გართულებები 9%

• ოპერასციისშემდგომი გართულებები 58.7%
• რეინტუბაცია (21.8%),

• არითმია (18.6%),
• პნევმონია (18.2%),

• რეადმისია ინტენსიურ განყოფილებაში (11.7%)

• ტრაქეოტომია (8.2%)
• ჰაერის გაჟონვა
• ოპერაციის შემდგომი 1 თვიანი ჰოსპიტალიზაციის

ან რეაბილიტაციის განყოფილებაში ყოფნის
პერიოდი



• ენდობრონქული ბლოკერები

• აირგამტარი გზების შემოვლითი სტენტები

• ბიოწებო

ფილტვის მოცულობის ბრონქოსკოპიული შემცირების
მეთოდები



• აირგამტარი გზების თერმული აბლაცია

• აირგამტარი გზების იმპლანტები

• სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორები

ფილტვის მოცულობის ბრონქოსკოპიული შემცირების
მეთოდები





MedLung, რუსეთში წარმოებული და 
ძირითადად ტუბერკულოზის დესტრუქციული 
და რეზისტენტული ფორმების მკურნალობაში 
გამოცდილი სარქვლოვანი 
ბრონქობლოკატორია.

სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორი MedLung



ბრონქობლოკაცია MedLung-ის სარქველით



სარქველი შედგება ადამიანის ორგანიზმისათვის ინდიფერენტული
რეზინის ნარევისაგან და წარმოადგენს ღრუ ცილინდრს. სარქვლის 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 თავსდება როგორც რიგიდული, ასევე დრეკადი
ბრონქოსკოპით. არის სხვადასხვა ზომის და ბრონქის სანათურს უნდა
აღემატებოდეს 1,5-ჯერ.

MedLung-ის აგებულება



MedLung-ის აგებულება





რიგიდული ბრონქოსკოპი



სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია ადგილობრივი გაუტკივარებით



2018 წლის ივნისში FDA დაუშვა Pulmonx-ის მიერ წარმოებული Zephyr-ის ენდობრონქული 
სარქვლები, როგორც ემფიზემის მკურნალობის პირველი ბრონქოსკოპიული მეთოდი ამერიკის 
შეერთებულ შტატებში. აღნიშნული მეთოდის როლი ემფიზემის მართვაში შესწავლილი იქნა 
LIBERATE-ს კვლევაში, რომელიც გამოქვეყნდა American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine, 2018 წ-ს. 

LIBERATE-ს კვლევაში 909-დან რანდომიზებული იყო 190 პაციენტი, რომელთაგან 128 საკვლევი 
ჯგუფი იყო სარქვლოვანი ბრონქობლოკაციისათვის და შედარდა საკონტროლო ჯგუფის 62 
პაციენტს, რომელთაც ჩაუტარდათ სტანდარტული მკურნალობა (SoC ოპტიმიზებული
ბრონქოდილატაციური მკურნალობა და პულმონური რეაბილიტაცია.)

კვლევაში ჩაერთო ყოფილი მწეველები 40-დან 75 წ-მდე, FEV1 15-დან 45%, ნარჩენი მოცულობით 
(RV) ≥ 175%, DLCO ≥ 20% და 6 წთ-იანი სიარულის ტესტით 100 მ-დან 500 მ-მდე. კტ კვლევით 
ჰეტეროგენული ემფიზემა. შესაფერის პაციენტებს ჩაუტარდათ კოლატერალური ვენტილაციის 
გამოკვლევა Chartis სისტემით. 

LIBERATE-ს კვლევა



LIBERATE-ს კვლევა

• პირველადი შედეგი - პროცედურიდან 12 თვის შემდეგ 47.7% 
EBV პაციენტებს ჰქონდათ ფორსირებული ექსპირატორული 
მოცულობის (FEV1) გაუმჯობესება15%-ზე უფრო მეტად, 
სტანდარტული სქემით ნამკურნალევ 16,8% პაციენტთან 
შედარებით.  

• მეორადი შედეგები მოყვანილია დიაგრამაზე:



ჩვენ პაციენტების შერჩევის დროს ვიყენებთ:

• გულმკერდის ორგანოების მაღალი გარჩევადობის კტ
კვლევას, რომლითაც ფასდება წილთაშუა სივრცის მთლიანობა
და შესაძლო დეფექტები, რაც მნიშვნელოვანია
კოლატერალური ვენტილაციის შესაფასებლად. 

• სპეციალური სოფტით „Computed Tomography Density Histogram 
Analysis“ პროცენტულად იზომება ემფიზემის გავრცელება
წილების მიხედვით, რათა შეირჩეს ყველაზე მეტად
გადაბერილი წილი ინტერვენციული ჩარევისთვის

• კომპიუტერულ სპირომეტრიას

• ბოდიპლეტიზმოგრაფიას, DLCO-ს, 

• სენტ-ჯორჯის რესპირატორულ კითხვარს (SGRQ)

სარქვლოვანი ბრონქობლოკაცია



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 57  წლის მამაკაცი, ანამნეზში 2019 წლის დეკემბერში Cაუტარდა ბულოზური ემფიზემით გამოწვეული
მარჯვენა ფილტვის სპონტანური პნევმოთორაქსის ქირურგიული მკურნალობა - ზ/წ რეზექცია. პაციენტის
მდგომარეობა რჩებოდა საყურადღებო, ჰქონდა ძლიერი ქოშინი ფიზიკური დატვირთვის დროს, ჰაერის
უკმარისობა, ადვილად დაღლა. გულმკერდის კტ კვლევით ორივე მხარეს დიფუფუზურად გამოხატული
ემფიზემატოზური ცვლილებები, მარცხნივ, როგორც ზედა, ასევე ქვედა ველში გიგანტური ბულები. 
თორაკოქირურგებთან ერთად განხილული იქნა განმეორებითი ქირურგიული ჩარევის ალტერნატიული მეთოდი
- ფილტვის მოცულობის შემცირების ბრონქოსკოპიული მეთოდი. ინტერვენციის შემდეგ პაციენტის კლინიკური, 
რადიოლოგიური და ფუნქციური პარამეტრები მკვეთრად გაუმჯობესდა. პაციენტს ჩაუტარდა
ბოდიპლეტიზმოგრაფია ინტერვენციამდე და ინტერვენციიდან 1 თვეში. ნარჩენი მოცულობა (RV) შემცირდა 173%-
დან 126%-მდე. შესაბამისად შემცირდა ფილტვის საერთო მოცულობა (TLC), რომელიც გაზრდილი იყო ნარჩენი
მოცულობის (RV) ხარჯზე - 110%-დან 97%-მდე. გეგმაშია სარქვლოვანი ბრონქობლოკატორის ექსტრაქცია. 

ფილტვის მოცულობის შემცირება ენდოსკოპიური მეთოდით
ორმხრივი ბულოზური ემფიზემა



ბოდიპლეტიზმოგრაფია



სარქვლოვანი
ბრონქობლოკაცია

ლაზერული რეზექცია

ტრაქეისა და
ბრონქების სტენტირება

საქართველოში დანერგილი ინტერვენციული 
ბრონქოსკოპიის თანამედროვე მეთოდები




