ISSN 2346–8211

ჟურნალი გამოდის 2015 წლიდან

4 ნომერი წელიწადში

N4 (13) 2018

ლექცია
ღვიძლის მწვავე უკმარისობა
ფილტვის დაავადებათა მკურნალობის თავისებურებები აივ-ინფიცირებულ პაციენტებში

უცხოური გამოცდილება
საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან ციკლოოქსიგენაზა-2 სელექციური
ინჰიბიტორების, ტრადიციული აასს, ასპირინისა და მათი კომბინაციაში გამოყენებასთან
ასოცირებული სისხლდენის განვითარების რისკი

მტკიცებითი მედიცინა
ინტრავენური რკინის პრეპარატის, ფერიკარბოქსიმალტოზას ხანგრძლივი თერაპიის
სარგებელი პაციენტებში სიმპტომური გულის უკმარისობითა და რკინის დეფიციტით

ლიტერატურის მიმოხილვა
სისხლძარღვოვანი ბიომარკერები: კვლევის მეთოდები, მაჩვენებლები, კლინიკური,
პროგნოზული მნიშვნელობა და პერსპექტივები (ნაწილი II)

ბიორეგულაციური მედიცინა
კორტიზოლის დაბალი მაჩვენებელი ხელს უწყობს ძილს

კლინიკური შემთხვევა
„მანტიისებრი თრომბი“ მარცხენა პარკუჭის ღრუში
ზიკას ვირუსთან ასოცირებული ორმხრივი უკანა უვეიტი

ფარმაკოლოგიური პრაქტიკუმი
აზილსარტან მედოქსომილი - ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ბლოკატორი
განსაკუთრებული ფარმა კოკინეტიკური თვისებებითა და პლეიოტროპული ეფექტებით

თვალსაზრისი
ქოლელითიაზის პროფილაქტიკა თერაპევტის პრაქტიკაში

სარჩევი
Therapia საქართველო

ლექცია

03

ღვიძლის მწვავე უკმარისობა
W. Bernal , G. Auzinger, A. Dhawan, J. Wendon

10

საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან ციკლოოქსიგენაზა-2 სელექციური
ინჰიბიტორების, ტრადიციული აასს, ასპირინისა და მათი კომბინაციაში გამოყენებასთან
ასოცირებული სისხლდენის განვითარების რისკი
A. Lanas, L. A. Garaa-Rodriguez, M. T. Arroyo, F. Gomollon, F. Feu, A. Gonzâlez-Pérez, 		
E. Zapata, G. Bcistida, L. Rodrigo, S. Santolaria, M. GUell, C. M. de Argila, E. Quintero, 		
F. Borda, J. M. Pique

21

სისხლძარღვოვანი ბიომარკერები: კვლევის მეთოდები, მაჩვენებლები, კლინიკური, პროგნოზული
მნიშვნელობა და პერსპექტივები (ნაწილი II)
ნ. დოცენკო, ს. ბოევი, ი. შეხუნოვა, ლ. გერასიმენკო, N. Docenko, S. Boev, I. Shehunova,
L. Gerasimenko

27

უცხოური გამოცდილება

ლიტერატურის მიმოხილვა

მტკიცებითი მედიცინა
ინტრავენური რკინის პრეპარატის, ფერიკარბოქსიმალტოზას ხანგრძლივი თერაპიის სარგებელი
პაციენტებში სიმპტომური გულის უკმარისობითა და რკინის დეფიციტით
Piotr Ponikowski, Dirk J. van Veldhuisen, Josep Comin-Colet, Georg Ertl, MichelKomajda,
ViacheslavMareev, TheresaMcDonagh, AlexanderParkhomenko, Luigi Tavazzi,
Victoria Levesque, Claudio Mori, Bernard Roubert, Gerasimos Filippatos,
FrankRuschitzka, and StefanD. Anker, CONFIRM-HF მკვლევარებისათვის

ბიორეგულაციური მედიცინა

41

კორტიზოლის დაბალი მაჩვენებელი ხელს უწყობს ძილს
დოქ. ირის ვაიჰე, თუბინგენი, Dr. Iris Vaihe, Tubingen

43

ფილტვის დაავადებათა მკურნალობის თავისებურებები აივ-ინფიცირებულ პაციენტებში
ი. ევსტიგნეევი, ტ. ოსტანინა, I. Evstigneev, T. Ostanina

49

55

ლექცია

ფარმაკოლოგიური პრაქტიკუმი

აზილსარტან მედოქსომილი - ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ბლოკატორი განსაკუთრებული ფარმა
კოკინეტიკური თვისებებითა და პლეიოტროპული ეფექტებით
ლ. სიდოროვა, L. Sydorova

თვალსაზრისი

ქოლელითიაზის პროფილაქტიკა თერაპევტის პრაქტიკაში
ი. ევსტიგნეევი, ტ. ვორონინა-ევსტიგნიევა, I. Evstigneev, T. Voronina-Evstigneeva

კლინიკური შემთხვევა

62

ზიკას ვირუსთან ასოცირებული ორმხრივი უკანა უვეიტი
S. Kodati, T. N. Palmore, F. A. Spellman, D. Cunningham, B. Weistrop, H. N. Sen

64

„მანტიისებრი თრომბი“ მარცხენა პარკუჭის ღრუში  
მ. რუდაკოვი, ნ. სიდოროვა, ი. მედვედი, M. Rudakov, N. Sydorova, I. Medved

N4 (13) 2018

Therapia საქართველო

1

დამფუძნებელი
ბესიკ შამუგია
საპატიო რედაქტორი
დიმიტრი ხუნდაძე
პასუხისმგებელი
რედაქტორი
კოტე თოდუა
რედაქტორი
ემილ ავდალიანი
დიზაინერი
გიორგი ინაშვილი
მთარგმნელი
გვანცა ათაბეგოვი
სტამბა
„რეზონი“

სარედაქციო კოლეგია
ალადაშვილი ალექსანდრე
(თბილისი, საქართველო)
ბეზარაშვილი ბაია
(თბილისი, საქართველო)
განკოვა-დუგანი ირინა
(მინსკი, ბელორუსია)
გორგილაძე ლევან
(ბათუმი, საქართველო)

უფასოდ, სამედიცინო ღონისძიებებზე
(სემინარი, სიმპოზიუმი და ა.შ).
რედაქცია ყოველთვის არ ეთანხმება
პუბლიკაციის ავტორის აზრს და
უფლებას იტოვებს, დაარედაქტიროს
წარმოდგენილი მასალა. პუბლიკაციების
გამოყენება, ნაწილობრივ ან მთლიანად,
შესაძლებელია მხოლოდ ჟურნალის
რედაქციის თანხმობით. სარეკლამო
პუბლიკაციებზე პასუხისმგებლობას იღებს
რეკლამის მომწოდებელი.

Therapia საქართველო

(თბილისი, საქართველო)
ოკუჯავა ნათელა

(თბილისი, საქართველო)

დოლჟენკო მარინა
(კიევი, უკრაინა)

(კიევი, უკრაინა)

ჟორჟოლიანი ლია
რიკოვი სერგეი

ვაშაკიძე ელზა
(თბილისი, საქართველო)

რუმიანცევა გალინა

ვაჭარაძე კახა
(თბილისი, საქართველო)

სიდოროვა ლუდმილა

ზუპანეცი იგორი
(ხარკოვი, უკრაინა)

სიდოროვა ნატალია

თავართქილაძე ალექსანდრე
(თბილისი, საქართველო)

სიმონია გაიანე

იანუშევიჩი ანდრეი
(ვარშავა, პოლონეთი)

(მოსკოვი, რუსეთი)
(კიევი, უკრაინა)
(კიევი, უკრაინა)
(თბილისი, საქართველო)
სმიტი ალტა

იარემენკო ოლეგი
(კიევი, უკრაინა)

(ბადენ-ბადენი, გერმანია)

ივერიელი მანანა
(თბილისი, საქართველო)

(თბილისი, საქართველო)

სოფრომაძე ზაზა
ტვილდიანი ლევან
(თბილისი, საქართველო)
ქიტუაშვილი თინა
(თბილისი, საქართველო)

კასრაძე დინარა
(თბილისი, საქართველო)

ყიფიანი კონსტანტინე

კასრაძე სოფიო
(თბილისი, საქართველო)

შალამბერიძე ლევან

კაციტაძე  ალექსანდრე
(თბილისი, საქართველო)

შამუგია ბესიკ

(თბილისი, საქართველო)
(თბილისი, საქართველო)
(კიევი, უკრაინა)
შაქარიშვილი რომან

კვიტაშვილი მარინა
(თბილისი, საქართველო)

(თბილისი, საქართველო)

კუშნეროვი ალექსანდრე
(მინსკი, ბელორუსია)

(თბილისი, საქართველო)

ლობჟანიძე გია
(თბილისი, საქართველო)

(ბათუმი, საქართველო)

შენგელია რამაზ

ცინცაძე ნერიმან

ლომინაძე ზაზა
(ქუთაისი, საქართველო)

ძიძიგური ნანა

ლომიძე ლიკა
(თბილისი, საქართველო)

ჭელიძე კახაბერ

მაისაია კონსტანტინე
(თბილისი, საქართველო)
მალდერი კრისტიან
(ამსტერდამი, ნიდერლანდები)

(ქუთაისი, საქართველო)
(თბილისი, საქართველო)
ხერხეულიძე მაია
(თბილისი, საქართველო)
ხოჭავა მანანა

მანაგაძე ლაური
(თბილისი, საქართველო)

(თბილისი, საქართველო)

მარდალეიშვილი კონსტანტინე
(თბილისი, საქართველო)

(თბილისი, საქართველო)

მელია ანზორ
(თბილისი, საქართველო)

(თბილისი, საქართველო)

მეტრეველი დავით
(თბილისი, საქართველო)
მიქელაძე თემურ
(თბილისი, საქართველო)

2

ნემსაძე ქეთევან

დარახველიძე მარინა
(თბილისი, საქართველო)

კვარაცხელია ვალერი
(თბილისი, საქართველო)

სფეროს მუშაკებისათვის. ვრცელდება

ნარსია ნუგზარ
(თბილისი, საქართველო)

(თბილისი, საქართველო)

კარანაძე ნინო
(თბილისი, საქართველო)

დაწესებულებებისა და სამედიცინო

(კიევი, უკრაინა)

გუბსკა ელენა
(კიევი, უკრაინა)

იმედაძე ავთანდილ
(თბილისი, საქართველო)

გამოცემა განკუთვნილია სამედიცინო

მოროზი გალინა

ჯავახაძე მალვინა
ჯანაშია ჯონი
ჯაფარიძე შოთა
(თბილისი, საქართველო)
ჯაში რუსუდან
(ბათუმი, საქართველო)

N4 (13) 2018

ლექცია

ღვიძლის მწვავე უკმარისობა
W. Bernal* , G. Auzinger*, A. Dhawan†, J. Wendon*

ღვიძლის მწვავე უკმარისობა - იშვიათი დაზიანება, რომელსაც თან ახლავს სიკვდილიანობის და მკურნალობაზე ფინანსური ხარჯების მაღალი დონე. განვითარებად ქვეყნებში დომინირებს მისი ვირუსული ეთიოლოგია, ამასთან მრავალ ქვეყანაში ყველაზე გარცელებულ მიზეზს წარმოადგენს E ჰეპატიტი.  აშშ და დასავლეთ
ევროპის მრავალ ქვეყანაში ვირუსებით ინდუცირებული დაავადების სიხშირე მნიშვნელოვნად შემცირდა
უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, შემთხვევათა უმრავლესობა კი დღესდღეობით აღინიშნება
ღვიძლის დაზიანების შედეგად, რომელიც განპირობებულია სამკურნალო პრეპარატების გამოყენებით, ხშირად - პარაცეტამოლის. თუმცა, შემთხვევათა მნიშვნელოვანი წილისათვის მათი განვითარების მიზეზი რჩება
ამოუცნობი. ღვიძლის მწვავე უკმარისობა შეიძლება ასოცირებული იყოს პროგრესირებად პოლიორგანულ
უკმარისობასთან და მძიმე გართულებებთან, მაგრამ შედეგი შეიძლება გაუმჯობესებული იქნას ღვიძლის
გადაუდებელი ტრანსპლანტაციის შესრულებისას. მტკიცებულებათა ბაზა შემანარჩუნებელი თერაპიის მეთოდების მიმართ ვითარდება, ამ დარღვევის/დაავადების?, განსაკუთრებით ღვიძლის ენცეფალოპათიის
პათოფიზიოლოგიის უკეთესმა გაგებამ კი შესაძლებელია მალე მიგვიყვანოს გადარჩენის მაჩვენებელის შემდგომ გაუმჯობესებამდე.

შესავალი

ღვიძლის მწვავე უკმარისობა - ღვიძლის უეცარი და
მძიმე დაზიანების კლინიკური მანიფესტაციაა, რომელიც აღინიშნება სხვადასხვა მიზეზების შედეგად.
მეტაბოლური და იმუნოლოგიური ფუნქციის შესრულების ასეთი უეცარი შეწყვეტა იწვევს ღვიძლისმიერ ენცეფალოპათიას, კოაგულაციას და ხშირ შემთხვევაში
პროგრესულ პოლიორანულ უკმარისობას (პანელი 1).
მიუხედავად იმისა, რომ ეს კრიტიკული მდგომარეობა
იშვიათია, ის ძირითადად ახალგაზრდებში ვითარდება
და ასოცირდება მაღალ სიკვდილიანობასა და მკურნალობაზე ხარჯებთან. ბევრ ქვეყანაში ეს მდგომარეობა
ყველაზე ხშირი მაჩვენებელია ღვიძლის გადაუდებელი
ტრანსპლანტაციისათვის.
ბოლო 10 წლის განმავლობაში მოხდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები დაავადების მიზეზების და პათოგენეზის გაგებაში, გაუმჯობესებული იყო მკურნალობის
მტკიცებულებითი ბაზა. ამ სემინარში ჩვენ შევაჯამებთ
ახალ მონაცემებს. წარმოვადგენთ მიდგომებს პაციენტების მართვისადმი და გამოვთქვავთ ვარაუდებს სამედიცინო დახმარების განვითარების პერსპექტივების
შესახებ ავადმყოფებისათვის ღვიძლის მწვავე უკმარისობით მომავალში.

განმარტებები

ტერმინი “ფულმინანტური ღვიძლის უკმარისობა”
პირველად იქნა გამოყენებული 1970 წელს პოტენციურად შექცევადი დარღვევის აღწერისათვის, რომელიც აღინიშნება ღვიძლის სერიოზული დაზიანების
შედეგად, ენცეფალოპათიის განვითარებით 8 კვირის

*
†

განმავლობაში სიმპტომების აღნიშვის მომენტიდან
ღვიძლის წინა დაავადების არარსებობისას [11]. ამ
განმარტების საკვანძო ელემენტებმა შეინარჩუნეს თავისი მნიშვნელობა, თუმცა კლასიფიკაცია შეცვლილი
იყო იმის გააზრებით, რომ პროგნოზი და გართულებები ვარირებენ დაავადების გამოხატულების ხარისხის
მიხედვით.
1993 წელს J.G. O'Grady et al. მიერ შემუშავებული
ტერმინოლოგია კვლავ გამოიყენება ღვიძლის მწავე უკმარისობის აღსაწერად მოზრდილებში [12].
შემოთავაზებული კლასიფიკაცია ითვალისწინებს ენცეფალოპათიის განვითარების და ცნობიერების დარღვევის ცენტრალურ პროგნოზირებულ მნიშვნელობას,
რომელიც წარმოიქმნება ღვიძლის პირველადი დაზიანების შემდეგ და ყოფს კლინიკურ მიმდინარეობას
სამ ჯგუფად: ზემწვავე, მწვავე და ქვემწვავე, დროის
ინტერვალის მიხედვით სიყვითლის განვითარებასა
ძიების სტრატეგია და შერჩევის კრიტერიუმები
ჩვენ ვაწარმოეთ ძიება Medline ბაზაში, ტერმინების “ღვიძლის მწვავე უკმარისობა” და “ფულმინანტური ღვიძლის
უკმარისობა” 1997 და 2009 წლებს შორის ინტერვალში
გამოქვეყნებული წყაროებისათვის. ჩვენ გადავხედეთ
გამოვლენილი პუბლიკაციების ლიტერატურის სიები და შევარჩიეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი კლინიკური პრაქტიკისათვის. ჩვენ არ გვიცდია წარმოგვედგინა ღვიძლის მწვავე
უკმარისობის ყველა თავისებურებების ყოველმხრივი
მიმოხილვა, არამედ ყურადღება გამავახვილეთ სფეროებზე, სადაც მიღწეული იქნა მნიშვნელოვანი პროგრესი ამ
დარღვევის გაგებაში და შემუშავებული იქნა მნიშვნელოვანი ახალი მიდგომები მკურნალობაში.

Liver Intensive Therapy Unit, Institute of Liver Studies, King's College Hospital, London, UK
Paediatric Liver Services, Institute of Liver Studies, King's College Hospital, London, UK.
გადაბეჭდილია ჟურნალიდან The Lancet, 2010, v. 376. Bernal W., Auzinger G., Dhawan A., Wendon J. Acute liver failure, р.
190–201. c 2010 Published by Elsevier B.V.
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ლექცია

პანელი 1. ღვიძლის მწვავე უკმარისობის
კლინიკური თავისებურებანი
მთელი სხეული
•

•

სისტემური ანთებითი პასუხი [1,2].

მაღალი ენერგომოხმარება და კატაბოლიზმი [3,4].

ღვიძლი
•

•

•
•
•

მეტაბოლური ფუნქციის დაკარგვა.

გლუკოთეოგენეზის დაქვეითება, რაც ჰიპოგლიკემიას

იწვევს.

ლაქტატის კლირენსის დაქვეითება, რაც იწვევს ლაქტა-

ტაციდოზს.

ამიაკის კლირენსის დაქვეითება, რაც განაპირობებს
სისხლში ამიაკის დონის ზრდას.

სინთეზური უნარის დაქვეითება, რაც იწვევს კოაგულოპათიას.

ფილტვები
•

•

ფილტვების მწვავე დაზიანება.

რესპირატორული დისტრესს-სინდრომი მოზრდილებში.

თირკმელზედა ჯირკვალი
•

გლუკოკორტიკოიდების არაადეკვატური პროდუქცია/
გამომუშავება?, რაც იწვევს ჰიპოტენზიას [5].

ძვლის ტვინი
•

ხშირი დათრგუნვა, განსაკუთრებით ვირუსული და
სერონეგატიური დაავადების დროს [6].

ცირკულირებადი ლეიკოციტები
•

ფუნქციის დარღვევა და იმუნოპარეზი, რაც განაპირო-

ბებს სეფსისის რისკს [7].

ტვინი
•

ღვიძლისმიერი ენცეფალოპათია.

•

ინტრაკრანიალური ჰიპერტენზია [8].

•

თავის ტვინის შეშუპება.

გული
•
•

გულის მაღალი წუთმოცულობა.

მიოკარდიუმის ხშირი სუბკლინიკური დაზიანება [9].

პანკრეატიტი
•

განსაკუთრებით ღვიძლის მწვავე უკმარისობის დროს,
რომელიც დაკავშირებულია პარაცეტამოლის მიღებასთან [10].

თირკმელები
•

ხშირი დისფუნქცია ან უკმარისობა [2].

პორტალური ჰიპერტენზია
•

შეიძლება აშკარა იყოს ქვემწვავე დაავადების და ღვი-

ძლის ფარული ქრონიკული დაზიანების დროს.

და ენცეფალოპათიის წარმოქმნის შორის. ეს დაყოდა კლინიკურად მნიშვნელოვანია და დაგეხმარებათ
დაავადების მიზეზის დადგენაში, შესაძლო გართულებების პროგნოზირებაში (ცხრ. 1). ანალოგიურად სასარგებლოა J. Bernuau et al. კლასიფიკაცია, რომლის
თანახმად გამოყოფენ ფულმინანტურ და სუბფულმინანტურ ფორმებს სიყვითლესა და ენცეფალოპათიას
შორის დროის ინტერვალის მიხედვით [14].
უმცროსი ასაკის ბავშვებში კლინიკურად აშკარა ენცეფალოპათია შეიძლება არარსებობდეს ან შეფერხდეს
დაავადების კლინიკური განვითარების დროს, ამიტომ
დიაგნოსტიკა არ არის დამოკიდებული ამ სიმპტომზე, არამედ დაფუძნებულია მხოლოდ ღვიძლის დაზიანების შედეგად წარმოშობილ კოაგულოპათიაზე.
კლინიკურ და სამეცნიერო კვლევებში მიღებულ განმარტებაში ნათქვამია, რომ ეს არის მულტისისტემური
დარღვევა, რომლის დროსაც ადგილი აქვს ღვიძლის
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ფუნქციის გამოხატულ გაუარესებას ეცეფალოპათიით
ან მის გარეშე, რომელიც მიმიდინარეობს ჰეპათოცელულარული ნეკროზით, პაციენტებში, რომლებსაც
არა აქვთ ღვიძლის წინა ქრონიკული დაავადება [15].

განვითარების სიხშირე

ღვიძლის მწვავე უკმარისობა იშვიათად გვხვდება.
განვითარებულ ქვვეყნებში არსებული მონაცემები
მიუთითებს იმაზე, რომ ამ მდგომარეობის განვითარების საერთო სიხშირე შეადგენს დაახლოებით 1-6
შემთხვევას 1 მლნ ადამიანზე წელიწადში [16-18].
სხვა რეგიონების მონაცემები განცალკევებულია, თუმცა სიხშირე, სავარაუდოდ, უფრო მაღალია იქ, სადაც
გავრცელებულია ინფექციური ჰეპატიტი, სამედიცინო
თერაპიული მიდგომები კი, რომლებიც ხელს უშლის
ღვიძლის დაზიანების პროგრესირებას და ორგანოების ღვიძლგარეშე დისფუნქციას, არ არის ხელმისაწვდომი.

მიზეზი
ვირუსული ინფექციები

ღვიძლის დაზიანების ძირითადი ეთიოლოგიური
ფაქტორები, რომლებიც ახდენენ ღვიძლის უკმარისობის განვითარების პროვოცირებას, მრავალფეროვანია და დამოკიდებულია გეოგრაფიულ პირობებზე და
ჰეპატოტროპული ვირუსებით ინფიცირების გავრცელებულობაზე, ასევე გამოყენებულ მედიკამენტურ პრეპარატებზე (ცხრ. 2) [13, 27, 28].
განვითარებად ქვეყნებში დომინირებენ ვირუსული
მიზეზები A, B და E ჰეპატიტის ვირუსებით ინფიცირების შედეგად, რომლებიც შეადგენენ შემთხვევათა
უმრავლესობას. პირიქით, მწვავე ვირუსული ინფექცია
არ წარმოადგენს ამ დაავადების ფართოდ გავრცელებულ მიზეზს აშშ-ში და დასავლეთ ევროპის უმეტეს
ქვეყნებში, სადაც დომინირებს ღვიძლის დაზიანება,
გამოწვეული სამკურნალო საშუალებების მიღებით.
A ჰეპატიტის ვირუსი გადაეცემა ფეკალურ-ორალური
გზით ინფიცირების მაღალი სიხშრით, რომელიც მჭიდროდაა დაკავშირებული ცუდ სანიტარულ-ჰიგიენურ
პირობებთან, უშუალო კონტაქტის დროს ან ინფიცირებული საკვების ან წყლის გამოყენებისას [29]. ბევრ
განვითარებულ ქვეყნებში მწვავე ინფექციის სიხშირე მკვეთრად შემცირდა A ჰეპატიტის ვაქცინაციის
ეფექტური დანერგვის შემდეგ (ნახ. 1) [30-32]. შესაბამისად, A ჰეპატიტის ვირუსის მნიშვნელობა, როგორც
ღვიძლის მწვავე უკმარისობის მიზეზისა, მნიშვნელოვნად შემცირდა ბევრ რეგიონში და შეადგინა აშშ-ში
ჩატარებულ ბოლო კვლევაში მისი ყველა მიზეზის 3%ზე ნაკლები [33].
მიუხედავად იმის, რომ მწვავე A ჰეპატიტით დაავადების დაახლოებით 1,5 მლნ კლინიკური შეთხვევა
აღინიშნება მსოფლიოში ყოველწლიურად, ღვიძლის
უკმარისობა ვითარდება ასეთი პაციენტების 1%-ზე ნაკლებში [29, 34]. მოზრდილებში ვურუსული ინფექცია
უფრო მძიმედ მიმდინარეობს, ვიდრე ბავშვებში, რომლებშიც გავრცელებულია უსიმპტომო მიმდინარეობა,
სიკვდიალიანობა კი იზრდება ასაკის მომატებასთან
ერთად [35]. მწვავე ვირუსული ინფექციით გარდაცვალების მომატებული რისკი ასევე აღინიშნა პაციენტებ-
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ცხრილი 1. კლასიფიკაცია, კლინიკური თავისებურებანი და პროგნოზი ღვიძლის მწვავე უკმარისობის სამი
ჯგუფისთვის
მაჩვენებელი

ზემწვავე

მწვავე

ქვემწვავე

დრო სიყვითლიდან ენცეფალოპათიამდე

0-1 კვირა

1-4 კვირა

4-12 კვირა

+++

++

+

+

++

+++

ინტრაკრანიალური ჰიპერტენზიის გამოხატულების ხარისხი

++

++

+/-

გადარჩენის მაჩვენებელი ღვიძლის გადაუდებელი ტრანსპლანტაციის გარეშე

კარგი

საშუალო

ცუდი

პარაცეტამოლი, A
და E ჰეპატიტი

B ჰეპატიტი

ღვიძლის დაზიანება, გამოწვეული
სამკურნალო პრეპარატების, მაგრამ
არა პარაცეტამოლის მიღებით

კოაგულოპათიის გამოხატულება
სიყვითლის გამოხატულება

ტიპიური მიზეზი

J.G. O'Grady et al. [12], P. Ichai და D. Samuel მონაცემები [13]
+++ - მაღალი გამოხატულება; ++ - საშუალო გამოხატულება; + - დაბალი გამოხატულება; +/- - არსებობა ან არარსებობა.

ცხრილი 2. გამორჩეული ანგარიშები ღვიძლის მწვავე უკმარისობის მიზეზების შესახებ
სამკურნალო პრეპარატი

ვირუსი

უცნობია

სხვა

პარაცეტა
მოლი, %

არაპარაცეტა
მოლი, %

A
ჰეპატიტის
ვირუსი

B
ჰეპატიტის
ვირუსი

E
ჰეპატიტის
ვირუსი

ესპანეთი 1992-2000 [18]

2

17

2

32

..

35

12

შვედეთი 1994-2003 [19]

42

15

3

4

..

11

25

გაერთიანებული

57

11

2

5

1%

17

7

სამეფო 1999-2008 [20]

15

14

4

18

..

21

28

გერმანია 1996-2005 [21]

39

13

4

7

..

18

19

აშშ 1998-2001 [22]

ქვეყანა

36

6

4

10

..

34

10

ავსტრალია 1988-2001
[23]

0

2

7

20

60

7

4

პაკისტანი 2003-05 [24]

0

1

2

15

44

31

7

ინდოეთი 1989-96 [25]

0

8

0

22

5

38

27

.. - არ ყოფილა შეტყობინება.

ში, რომლებსაც გააჩნდათ ღვიძლის წინა დაავადება,
განსაკუთრებით ვირუსული C ჰეპატიტით ინფიცირების
შედეგად. ეს იძლევა ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ
ასეთმა პაციენტებმა, A ჰეპატიტის ვირუსისადმი ბუნებრივად შეძენილი იმუნიტეტის არარსებობის შემთხვევაში, შეიძლება სარგებელი მიიღონ მიზნობრივი ვაქცინაციიდან [36-38]. A ჰეპატიტის ვირუსით გამოწვეულ
ღვიძლის მწვავე უკმარისობას უფრო ხშირად გააჩნია
ზემწვავე ან მწვავე მიმდინარეობა, თუმცა ხანდაზმული
ასაკის პაციენტებში უფრო ხშირად ვითარდება დაავადების მიმდინარეობის ქვემწვავე ფორმა, რაც ხშირად
ასოცირდება უარყოფით შედეგთან [33].
A ჰეპატიტის ვირუსის მსგავსად, E ჰეპატიტის ვირუსი
გადადის ფეკალურ-ორალური გზით და ენდემურია
ყველა ტროპიკული და სუბტროპიკული ქვეყნისათვის,
პერიოდული ეპიდემიებით, რაც ძირითადად განპირობებულია წყალმომარაგების წყაროს დაბინძურებით
[39]. ვირუსული E ჰეპატიტის ინფექციის სპორადიული
შემთხვევები ასევე აღინიშნება მნიშვნელოვნად უფრო
მაღალი სიხშირით ენდემურ, ვიდრე არაენდემურ
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რეგიონებში [40,41]. დღეისათვის E ჰეპატიტი არის
ღვიძლის მწვავე უკმარისობის ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ინდოეთსა და პაკისტანში, ჩიმეთსა და
სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში [39]. ზოგიერთ განვითარებულ ქვეყნებში ვირუსული E ჰეპატიტის მწვავე ინფექცია უფრო გავრცელებულია, ვიდრე A ჰეპატიტის,
ადგილობრივად შეძენილის უფრო მაღალი ხარისხით,
ვიდრე სხვა რეგიონებიდან ჩამოტანილი დაავადებისა
[42, 43]. თუმცა ინფიცირების ასეთი შემთხვევების წყარო ხდება უცნობი, არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც იძლევიან ღორებთან მისი კავშირის ვარაუდის
შესაძლებლობას [39]. ისევე როგორც A ჰეპატიტის
დროს, სიკვდილიანობის მაჩვენებლები მწვავე ვირუსული E ჰეპატიტის დროს არ არის მაღალი - სავარაუდოდ 1%-ზე ნაკლები - უარესი შედეგით ხანდაზმული ასაკი პაციენტებში, ასევე იმ პირებში, რომლებსაც
დადგენილი აქვთ ღვიძლის ქრონიკული დაავადება
[25, 44]. ინფექცია ფართოდაა გავრცელებული ორსულებში, განსაკუთრებით III ტრიმესტრეში, პირველადი შეტყობინებები კი ცხადყოფს სკვდილიანობის
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განვითარების სიხშირე
(100 ათას ადამიანზე წელლიწადში)
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განვითარების სიხშირე
(100 ათას ადამიანზე წელლიწადში)

B
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სურ 1.  მწვავე ჰეპატიტის განვითარების სიხშირე 100 ათას
ადამიანზე წელიწადში აშშ-ში 1982 2007 წლებში; (А) ჰეპატიტი A; (В) ჰეპატიტი B [30].

უკიდურესად მაღალ დონეს. თუმცა, ბოლო მონაცემები იძლევიან ვარაუდის შესაძლებლობას, რომ ორსულობას შეიძლება არ ჰქონდეს უარყოფითი ზეგავლენა
შედეგებზე ღვიძლის უკმარისობის დროს E ჰეპატიტის
ვირუსით ინფიცირების შედეგად სიკვდილიანობის
მაჩვენებლით, რომელიც არ აღემატება ასეთს ორსულებში მსგავსი დარღვევის სხვა ვირუსული მიზეზებით
[27, 45, 46]. E ჰეპატიტის ვერტიკალური ტრანსმისია
ქალებისგან მწვავე ინფექციით იწვევს ღვიძლის მწვავე უკმარისობას ნახევარზე მეტ ახალშობილებში [47].
ვირუსული E ჰეპატიტის ინფექცია, როგორც წესი,
იწვევს ღვიძლის უკმარისობის მწავე ფორმას, თუმცა
მიმდინარეობა შეიძლება იყოს არააქტიურიც [25,
45]. გარდა ამისა, A ჰეპატიტისგან განსხვავებით,
პაცენტებში იმუნოსუპრესიით შესაძლებელია გადასვლა მწვავედან ქრონიკულ ინფექციამდე ღვიძლის
პერსისტირებადი ანთებით და ვირუსემიით [48]. მიუხედავად იმისა, რომ E ჰეპატიტთან დაკავშირებული
ღვიძლის უკმარისობის საერთო შედეგები შეიძლება
იყოს კარგი/დადებითი?, სიკვდილიანობა შეიძლება
აღემატებოდეს 50%-ს, თუ მიუწვდომელია ღვიძლის
გადაუდებელი ტრანსპლატაცია [25, 27].
B ჰეპატიტი გადაეცემა ვერტიკალურად ან ჰორიზონტალურად ინფიცირებული ადამიანის სისხლთან ან
ორგანიზმის სხვა სითხეებთან კონტაქტის დროს. დაავადება განაპირობებს ღვიძლის მწვავე უკმარისობის
შემთხვევათა დაახლოებით 30%-ს ევროპის ზოგიერთ
რეგიონებში და წარმოადგენს ამ პათოლოგიური
მდგომარეობის ძირითად მიზეზს აზიაში, აფრიკის
ქვეყნებში საჰარის სამხრეთით, ასევე ამაზონის ბასე-
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ინში [18, 28, 49, 50]. მწვავე ვირუსული B ჰეპატიტის
ინფექციის 4%-ზე ნაკლებ შემთხვევებში ვითარდება
ღვიძლის მწვავე უკმარისობა, მაგრამ სიკვდილიანობა უფრო მაღალია, ვიდრე ასეთი A ან E ჰეპატიტის
ინფექციის დროს [25, 34]. A ჰეპატიტთან სიტუაციის
მსგავსად, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებების ჩატარებამ (მაგალითად, ვაქცინაციის) გამოიწვია
B ჰეპატიტის შემთხვევების სიხშირის მნიშვნელოვანი
შემცირება ღვიძლის მწვავე უკმარისობის და სიკვდილიანობის თანმხლები შემცირებით (იხ. ნახ. 1) [30,
50].
B ჰეპატიტთან ასოცირებული ღვიძლის მწვავე უკმარისობა შეიძლება განვითარდეს არა მხოლოდ პირველად წარმოქმნილი მწვავე ინფექციის შედეგად,
არამედ ქრონიკული ინფექციების დროსაც, როდესაც
იცვლება ვირუსული სტატუსი. ეს ცვლილებები მოიცავენ სეროკონვერსიას, გადასვლით სტაბილური ვირუსული რეპლიკაციის ფაზიდან ან არააქტიური მატარებლობიდან ვირუსულ გაწმენდამდე, სუპერინფექციამდე
D ჰეპატიტის ვირუსით ან რეპლიკაციის რეაქტივაციის
ან ტალღის შემდეგ. რეაქტივაცია შეიძლება მოხდეს
სპონტანურად, მაგრამ უფრო ხშირად ხდება იმუნოსუპრესიის დროს, რომელიც ინდუცირებულია მკურნალობით ჰემატოლოგიურ ავთვისებიან ახალწარონაქმნთან ან პარენქიმატოზური ორგანოს ავთვისებიან
ახალწარმონაქმნთან დაკავშირებით [51, 52]. ვირუსის რეაქტივაცია დაკავშირებულია დაავადების პროგრესირების ბევრად უფრო მაღალ რისკთან ღვიძლის
უკმარისობის განვითარებამდე და სიკვდილამდე, ვიდრე პირველად აღნიშნული მწვავე ინფექციის დროს,
რისკს დაქვემდებარებული პაციენტთა წინასწარი გამოვლენა კი და ანტივირუსული პროფილაქტიკური
მკურნალობის დანიშვნა ამცირებენ სიკვდილიანობას
[52, 53].
ღვიძლის მწვავე უკმარისობისათვის დამახასიათებელია უფრო ხანგრძლივი ინკუბაციური და პროდრომალური პერიოდები, თუ ასოცირებულია B ჰეპატიტის
ვირუსთან, A ან E ჰეპატიტის ვირუსებთან შედარებით,
და, როგორც წესი გააჩნია უფრო მწვავე, ვიდრე ზემწვავე მიმდინარეობა [54]. ასაკის ზრდა თანმიმდევრულად დაკავშირებულია დაავადების ცუდ პროგნოზთან
ყველა ვირუსული მიზეზის გამო [25, 30, 34, 54].
ნაკლებად გავრცელებული, მაგრამ ღვიძლის მწვავე
უკმარისობის დოკუმენტურად კარგად დადასტურებული ვირუსული მიზეზები მოიცავენ 1 და მე-2 ტიპის Herpes simplex, მე-6 ტიპის ადამიანის ჰერპესის ვირუსს, Varicella zoster ვირუსს, ეპშტეინ-ბარის
ვირუსს, ციტომეგალოვირუსს და პარვოვირუსს B19.
მწვავე C ჰეპატიტის ინფექცია იშვიათადაა მითითებული ღვიძლის მწვავე უკმარისობის განვითარების
მიზეზის სახით ევროპასა და აშშ-ში, თუმცა არსებობს
შეტყობინებები ასეთი მიზეზების შესახებ იაპონიასა
და ინდოეთში. მცირერიცხოვანი მონაცემები მოწმობს
SEN, TT ვირუსების (transfusion transmitted - რომელიც გადაეცემა სისხლის კომპონენტების გადასხმისას
- შენიშვნა პირველი), ასევე G ჰეპატიტის დიდი პათოგენური როლის შესახებ [55-59].
ხშირ შემთხვევაში მიზეზი ვერ დგინდება. ღვიძლის უკმარისობის სერონეგატიური ან დაუდგენელი გენეზის
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სხვა სამკურნალო საშუალებები:
პროპილთიოურაცილი (19)
დისულფირამი (9)
გალოტანი (8)
მცენარეული (6)
ამიტრიპტილინი (2)
ნეფაზოდონი (2)
მეტოტრექსატი (5)
ტროგლიტაზონი (4)
მეთილდოპა (5)
მერკაპტოპურინი ან აზათიოპრინი (3)
ფიალურიდინი (3)
ერთეულიშემთხვევები*

ტუბერკულოზის  საწინააღმდეგო:   
იზონიაზიდი (48_)
იზონიაზიდი პლუს სხვა ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო სამკურნალო
საშუალებები (2)

ანტიეპილეფსიური:   
ფენიტოინი (20)
ვალპროატი (20)
კარბამაზეპინი (3)
ერთეულიშემთხვევები:
ფელბამატი

არასტეროიდული
ანთების საწინააღმდეგო
პრეპარატები:

სტატინები:  

ანტიბიოტიკები:   

დიკლოფენაკი (3)
ბრომფენაკი (2)
იბუპროფენი (2)
ერთეულიშემთხვევები*:
ეტოდოლაკი
ნაპროქსენი
ინდომეტაცინი

ატორვასტატინი (3)
ცერივასტატინი (2)
სიმვასტატინი (2)
ერთეულიშემთხვევები:
პრავასტატინი
ეზეტიმიბი
ფლუვასტატინი

ნიტროფურანტოინი (12)
კეტოკონაზოლი (8)
ამოქსიცილინი და კლავულანატი (5)
ტრიმეტოპრიმ-სუფამეტოქსაზოლი (2)
მინოციკლინი (2)
ერთეული შემთხვევები:
ტერბინაფინი
ციკლოფროქსაცინი
ტელიტრომიცინი
ლევოფლოქსაცინი
იტრაკონაზოლი
მოქსიფლოქსაცინი

სურ 2.  სამკურნალო საშუალებებით (არა პარაცეტამოლით) გამოწვეული ღვიძლის მწვავე უკმარისობა პაციენტებში, რომლებიც
საჭიროებენ ღვიძლის გადაუდებელ ტრანსპლანტაციას აშშ-ში 1987-2006 წ.წ. პერიოდში.

A.L. Mindikoglu et al მონაცემები [85]. შემთხვევათა რაოდენობა მითითებულია ფრჩხილებში.
* ერთეული შემთხვევები აღნიშნული იყო სერტრალინთან, ციკლობენზაპრინთან, პაროქსეტინთან, ბუპრონიონთან, ტამოქსიფენთან, ასპარაგინაზთან, დაკტინომიცინთან, უცნობ ანტინეოპლასტინურ საშუალებებთან, რკინის პრეპარატებთან. ნიკოტინის მჟავასთან, ინფლიქსიმაბთან,
პემოლინთან, ნახშირბადის ტეტრაქლორიდთან, სულფოსალაზინთან, ზაფირლუკასტთან, ლორატადინთან, კლონაზეპამთან, დაპსონთან,
დილთიაზემთან, იზოფლურანთან, ლაბეტალოლთან, ბიტორფანოლთან, სტეროიდებთან, ანგიოთენზინ-გარდამქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორებთან, ეფავირენზთან, ნევირაპინთან და ლამივუდინთან, ვალსართანთან, რეტინოლთან, ლიზიმოპრილთან, ალოპურინოლთან და
ტერბინაფინთან დაკავშირებით.

შემთხვევები ხდება მთელ მსოფლიოში და ასოცირებულია განსაკუთრებით ცუდ გადარჩენასთან მხოლოდ
მედიკამენტური მკურნალობის გამოყენებისას და
ხშირად საჭიროებენ ღვიძლის გადაუდებელ ტრანსლანტაციას [60, 61]. ხშირად დაკავშირებული მწვავე
მიმდინარეობასთან სერონეგატიური დაავადება წარმოადგენს გამორიცხვის დიაგნოზს, მისი პათოგენეზი
კი არ არის სრულიად ნათელი. კლინიკური თავისებურებანი და ასოცირებული ჰემატოლოგიური გადახრები იძლევა ვირუსული ინფექციის ვარაუდის შესაძლებლობას, მაგრამ სეროლოგიურმა ტესტირებამ
დადგენილ ან სავარაუდო ჰეპატოტროპულ ვირუსებზე
შეიძლება მოგვცეს უარყოფითი შედეგი [55, 61-63].
ზოგიერთ პაციენტებში შეიძლება განვითარდეს ქრონიკული ჰეპატიტი რევიდივით ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ [56, 62].
დემოგრაფიული პროფილი, HLA-გენოტიპი, ანტისხეულების არსებობა და ჰისტოლოგიური დასკვნები ვა-

1

რაუდობენ აუტოიმუნურ პათოგენეზს სერონეგატიური
დაავადების დროს ზოგიერთ პაციენტებში [64, 65].
დაავადების მკაფიო განსაზღვრის არარსებობის გამო
პაციენტთა ამ ჰეტეროგენულ ჯგუფთან დაკავშირებულია მრავალი მიზეზობრივი ფაქტორები, ღვიძლის
ტოქსიკური ან აუტოიმუნური დაზიანებების, გამოუვლენელი ვირუსული ინფექციების და ბავშვებში დაუდგენელი მეტაბოლური დარღვევების შესაძლო როლით.
დაზიანება, გამოწვეული სამკურნალო საშუალებების მიღებით
დაზიანება, გამოწვეული სამკურნალო საშუალებების
მიღებით, წარმოადგენს ღვიძლის მწვავე უკმარისობის
მეორე ძირითად მიზეზს და დომინირებს მსოფლიოს
უმეტეს განვითარებულ ქვეყნებში. აშშ-სა და ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებში რეცეპტის გარეშე გაცემული პარაცეტამოლი (აცეტამინოფენი) - ანალგეტიკი,
რომელსაც ყველაზე ხშირად იღებენ დოზის გადაჭა-

ვილსონის დაავადება (ვილსონის-კონოვალოვის დაავადება, ჰეპატოცერებრალური დისტროფია, ჰეპატოლენტიკულარული დეგენერაცია, ვესტფალის-ვილსონის-კონოვალოვის დაავადება) - სპილენძის მეტაბოლიზმის თანდაყოლილი დარღვევა, რომელიც იწვევს ცენტრალური ნერვული სისტემის და შინაგანი ორგანების მძიმე დარღვევებს (რედ. შენიშვნა).
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რბებით, დაუდევრობით ან განზრახ თვითდაზიანებისათვის.
ჰეპატოტოქსიკურობას, გამოწვეულს პარაცეტამოლის
მიღებით, ახასიათებს ღვიძლის მწვავე უკმარისობის
ზემწვავე ფორმა/ჯგუფი? (ასე იყო ადრე). კლინიკურ
მიმდინარეობაში ხშირად აღინიშნება სწრაფად პროგრესირებადი პოლიორგანული უკმარისობა დაავადების დიდი სიმძიმით, ვიდრე ღვიძლის უკმარისობისას,
რომელიც სხვა მიზეზებით არის გამოწვეული [17, 66].
პარადოქსულია, მაგრამ პაციენტებში, რომლებიც არ
აკმაყოფილებენ კრიტერიუმებს ღვიძლის ტრანსპლანტაციის ჩასატარებლად, შედეგები მხოლოდ მედიკამენტური მკურნალობის გამოყენებისას უკეთესია, ვიდრე პაციენტებში ღვიძლის მწვავე უკმარისობით სხვა
მიზეზების შედეგად, მაგრამ ღვიძლგარეშე ორგანული
უკმარისობის ისეთივე სიმძიმით, ღვიძლის რეგენერაციისადმი და გამოჯანმრთელებისადმი უფრო მაღალი
უნარის გამო [17, 22].
გაერთიანებულ სამეფოში პარაცეტამოლის ხელმისაწვდომობამ გამოიწვია მისი პოპულარობა პრეპარატის
სახით, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება საკუთარი თავისთვის განზრახ ზიანის მისაყენებლად.
თვითმოწამვლის ეპიდემია მოხდა XX საუკუნის 80-იან
და 90-იან წლებში, მიაღწია რა 1997 წლისთვის ჰოსპიტალიზაციის 40 ათას შემთხვევას და 500 გარდაცვალებას [60]. 1998 წელს მიღებული იქნა კანონი მისი
გაყიდვის შეზღუდვის შესახებ, რომლის მიზანი იყო
პარაცეტამოლის საშინაო მარაგებისა და სპონტანური
ჭარბი დოზირების დროს მიღებული დოზის შემცირება; შესაბამისად იყო ჰეპატოტოქსიკური პოტენციალის
შემცირება. ეს კანონი წარმატებული გახდა ღვიძლის
მძიმე დაზიანებების შესამცირებალად და გამოიწვია
პარაცეტამოლის მიღებასთან დაკავშირებული ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობის 40%-მდე შემცირება სპეციალიზირებულ ჰეპათოლოგიურ განყოფილებებში
[67]. იყო თუU არა ეს ეფექტი ხანგრძლივი - უცნობია;
მოგვიანებით ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენეს გაყიდვებზე შეზღუდვების არასაკმარისი დაცვა და სიკვდილიანობაზე ზეგავლენის რეგიონალური განსხვავებები
[68, 69].
აშშ-ში პარაცეტამოლი წარმოადგენს ღვიძლის მწვავე უკმარისობის ყველაზე გავრცელებულ მიზეზს და ეს
გავრცელებულობა იზრდება [70]. გაერთიანებული სამეფოსგან განსხვავებით, ჭარბი დოზირების შემთხვევების ნახევარი (აშშ-ში - რედ. შენიშვნა) როგორც ჩანს
არის წინასწარგანუზრახველი, რაც ძირითადად დადგა
ტკივილგამაყუჩებელი ეფექტისთვის რამდენიმე პარაცეტამოლის შემცველი პრეპარატის ერთდროულად მიღების შედეგად. ასევე არსებობს ღვიძლის შესაძლო
დაზიანების საშიშროება ამ სამკურნალო საშუალების
თერაპიული დოზების გამოყენებისას, განსაკუთრებით
პაციენტებში ჰეპატოტოქსიკურობის მაღალი რისკით
ალკოჰოლის ქრონიკული მიღების/გამოყენების? გამო
[71].
თერაპიული დოზებით (4 გ დღეში) პარაცეტამოლის
ხანგრძლივმა გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს
სისხლში ღვიძლისმიერი ამინოტრანსფერაზების კონცენტრაციის უსიმპტომო ზრდა 4 დღეზე მეტი ხნის
განმავლობაში გამოყენების შემდეგ [72-74]. ასეთი
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ცვლილებები აუცილებლად არ ვარაუდობენ პროგრესირების მომატებულ რისკს ღვიძლის მწვავე უკმარისობამდე, და სისტემურმა მიმოხილვამ არ გამოავლინა პროსპექტიული კვლევები პრეპარატის თერაპიული
დოზების ხანგრძლივი გამოყენებით, სადაც იქნებოდა
შეტყობინებები ღვიძლის სერიოზული დაზიანების ან
სიკვდილის შესახებ [75]. მიუხედავად ამისა ღვიძლის
გამოხატული დაზიანება აღწერილი იყო პაციენტებში,
რომლებიც იღებდნენ პარაცეტამოლს თერაპიული
დოზებით სიმპტომების შესამსუბუქებლად, სხვა მიზეზებით გამოწვეული ღვიძლის მწვავე დაავადების განვითარების დროს [76, 77]. სისხლის შრატში “პარაცეტამოლი-ცილის” კომპლექსის (paracetamol–protein
adducts) არსებობა, სამკურნალო საშუალებების
მიღებასთან დაკავშირებული ტოქსიკური ეფექტების
სპეციფიკური ტოქსიკური ბიომარკერისა, ასევე აღნიშნული იყო ზოგიერთ მოზრდილებსა და ბავშვებში
ღვიძლის უკმარისობით, რომელსაც სხვა შემთხვევაში
არ დააკავშირებდნენ პარაცეტამოლის მიღებასთან
[78, 79]. აშშ-ს საკვები პროდუქტებისა და სამკურნალო პრეპარატების კონტროლის სამმართველო (Food
and Drug Administration — FDA) იძლევა ინსტრუქციაში ცვლილებების შეტანის და უფრო დაწვრილებითი
გაფრთხილებების დამატების რეკომენდაციას, რათა
თავიდან იქნას აცილებული პარაცეტამოლის შემცველი რამდენიმე სამკურნალო საშუალებების ერთდროულად მიღება, ასევე განხილული იქნას საკითხი
პარაცეტამოლის სავარაურო თერაპიული დოზის შემცირების შესახებ.
ღვიძლის დაზიანება, გამოწვეული სხვა სამკურნალო
საშუალებებით, პარაცეტამოლის გარდა, იყო ყველაზე ხშირი მიზეზი დაკავშირებული გაყიდვებიდან უსაფრთხო ამოღებასთან ბოლო 50 წლის განმავლობაში
[80]. სამკურნალო საშუალებების მიღებით ინდუცირებული ღვიძლის დაზიანებათა 10%-ზე ნაკლები პროგრესირებს ღვიძლის მწვავე უკმარისობამდე სავარაუდო სიხშირით სულ 1-2 შემთხვევა 1 მლნ ადამიანზე
წელიწადში [81-83]. მიუხედავად ამისა, 80%-მდე
პაციენტები, რომლებსაც განუვითარდათ ღვიძლის
უმარისობა, შეიძლება გარდაიცვალონ ან დასჭირდეთ
ტრანსპლანტაცია [81, 84]. მიზეზობრივი მედიკამენტი განსხვავდება რეალიზაციის ადგილის და გამოყენებული პრეპარატების მიხედვით, ხშირად ეს არის
ანტიინფექციური პრეპარატები, ანტიკონვულსანტები
და ანთების საწინააღმდეგო სამკურნალო საშუალებები; აღმოსავლეთ აზიაში ამასთანავე შესამჩნევ მიზეზს
წარმოადგენენ მცენარეული/ფიტოპრეპარატები? ან
ფალსიფიცირებული ტრადიციული წამლები, ასევე საკვები დანამატები (ნახ. 2) [84, 86].
სამკურნალო საშუალებების მიღებით ინდუცირებული
ღვიძლის მწვავე უკმარისობის სხვა მიზეზებისგან განსხვავებით ღვიძლის უკმარისობა უფრო ხშირად აღინიშნება ხანდაზმული ასაკის პაციენტებში, განსაკუთრებით 60 წლის და უფროს ასაკში [81, 83]. ღვიძლის
უკმარისობის უმეტესი შემთხვევა, ინდუცირებული პრეპარატების მიღებით, რომლებიც არ შეიცავენ პარაცეტამოლს, ინდივიდუალურია და არაპროგნოზირებადი;
ზოგიერთ პაციენტებს თვეების განმავლობაში მკურნალობა ჩაუთარდა გართულებების გარეშე სიმპტომების
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გაჩენამდე, ზოგიერთ შემთხვევაში იშვიათად/ხანდახან? აღინიშნებოდა ღვიძლის წინა აშკარა დაავადება.
ხშირ შემთხვევაში აღინიშნება ქვემწვავე მიმდინარეობა პროგრესირებით ღვიძლის უკმარისობამდე, პრეპარატის მოხსნის მიუხედავად [81, 82]. ტრადიციული
ჰიპერმგრძნობელობა აღინიშნება პაციენტთა მესამედზე ნაკლებში და შეიძლება გამოვლინდეს ღვიძლის
ბიოქიმიური მაჩვენებლების ცვლილებების ქოლესტაზური ან ჰეპატოცელულარული ტიპებით, რაც მოწმობს
უარეს პროგნოზზე [81, 82, 87, 88].
მაღალი სიკვდილიანობა ასოცირებულია მძიმე სიყვითლესთან, ამინოტრანსფერაზების მომატებულ
კონცეტრაციებთან და უფროს ასაკთან [81].
სავარაუდოდ, არსებობს გენეტიკური განწყობა ღვიძლის დაზიანებისადმი, რომელიც ინდუცირებულია
სამკურნალო საშუალებების მიღებით, რომლებიც არ
შეიცავენ პარაცეტამოლს. შეინიშნებოდა ამ მდგომარეობის განვითარების შემთხვევების მომატებული სიხშირე მანგანუმის სუპეროქსიდდისმუტაზას და
გლუტატიონ შ-ტრანსფერაზას გენის პოლიმორფიზმის
დროს, ასევე HLA-გენოტიპის სპეციფიკური ასოციაციები ღვიძლის დაზიანებით, რომელიც ინდუცირებული
იყო სამკურნალო საშუალებებით ფლუკლოქსაცილინის და ამოქსიცილინის მიღებისას [89-91]. ფერმენტების პოლიმორფული ვარიაციები, ასოცირებული დიკლოფენაკის და იზონიაზიდის მეტაბოლიზმთან, ასევე
დაკავშირებული იყო ღვიძლის დაზიანებასთან [92,
93]. თუმცა, დღემდე არცერთმა კვლევამ არ აღმოაჩინა გენეტიკური ვარიაციების კავშირი დაავადების
სიმძიმესთან ან შედეგთან.

სხვა მიზეზები

ღვიძლის მწვავე უკმარისობის სხვა იშვიათი მიზეზები
მოიცავს ჰიპერთერმულ დაზიანებას სითბური შოკის ან
ხანგრძლივი ეპილეფსიური კრუნჩხვების შედეგად,
სპეციფიკურ ტოქსიკურ დაზიანებებს, როგორიცაა
მოწამვლა სოკოთი Amanita spp., მეტაბოლურ დარღვევებს, როგორიცაა ვილსონის დაავადება1, იმუნოლოგიურ დაზიანებებს, განპირობებულს აუტოიმუნური
ჰეპატიტით, იშემიურ დაზიანებებს სისტემური ჰიპოტენზიის შედეგად სეფსისის ან გულის უკმარისობის
დროს, ასევე ბადი-კიარის სინდრომს [13]. ღვიძლის
ავთვისებიანი ინფილტრაცია არის იშვიათი, მაგრამ
ღვიძლის მწვავე უკმარისობის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მიზეზი და ხშირად აღინიშნება ხანდაზმული ასაკის
პირებში. ორსულობასთან დაკავშირებული ღვიძლის
დაზიანება სწორი მართვისას ასოცირებულია კარგ შედეგთან [94].
ბავშვებში, განსაკუთრებით ახალშობილებში, თანდაყოლილი დარღვევები საჭიროებენ განსაკუთრებულ
ყურადღებას დიფერენციალური დიაგნოზის ჩატარებისას. თუმცა ასეთ ბავშვებს გააჩნიათ ღვიძლის დაზიანების სხვადასხვა ხარისხი კლინიკური მანიფესტაციის
განვითარებამდე, ამ ორგანოს ქრონიკული დაზიანების აშკარა ნიშნები, როგორც წესი, არ არსებობს.
ამასთან დაკავშირებით გადაუდებელმა ზომებმა, მიმართულმა საკვების კორექციაზე ან დაავადებისათვის
სხვა სპეციფიკურ მკურნალობაზე, შეიძლება გადაარჩინოს სიცოცხლე, რადგანაც ზოგიერთი დიაგნოზის
დროს ღვიძლის ტრანსპლანტაცია შეიძლება უკუნაჩვენები იყოს [15].

მკვლევარებმა აღმოაჩინეს კავშირი ანთებით
ნიშნებსა და სიმსივნის აგრესიულობას შორის
მალაიზიის პუტრას უნივერსიტეტის მკვლე-

დამოკიდებული SUVmax-ის ზომებზე 6.0-

ზისთვის იყო კარგი. უზმოზე სისხლში გლუ-

კერისა და ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმ-

გუნდმა ასევე შეაფასა პაციენტების სხე-

6 დონე დაეცა. ეს შეიძლება ნიშნავდეს

ვარებმა სხეულში ანთების ზოგიერთი მარსივნეს შორის კავშირი აღმოაჩინეს.

მათ მოახდინეს 31 ადამიანის სხეულის

სკანირება, მათ შორის ფილტვების, საყლაპავის, მსხვილი ნაწლავის და ძუძუს,
კომპიუტერით, რომელიც აერთიანებს

პოზიტრონულ ემისიასა და კომპიუტერული ტომოგრაფიას (PET/CT).

სკანირებამ შეაფასა სიმსივნის ავთვი-

სებიანი და აგრესიულობა გაზომვის
საფუძველზე,
რტიზებული

მაქსიმალური

მიტაცების

სტანდა-

ღირებულება

(SUVmax)-ად წოდებული. რაც უფრო

მეტი რადიოფარმაცევტული ნივთიერების მიტაცება ხდება უჯრედში, მით უფრო

მუქი კი ჩანს სკანირების გამოსახულებებ-

ზე და მით უფრო მაღალია SUVmax-ი.

ტრადიციულად, 2.5 გრამი / მილილიტრიანი ან უფრო მაღალი დონის მქონე

სიმსივნეები ავთვისებიან სიმსივნეებად

ითვლება. ჯგუფი დაყოფილი იყო ორზე,
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ის ზემოთ ან ქვემოთ.

ულის მასის ინდექსი (BMI), სიმსუქნის
დონე; სისხლში შაქრის შემცველობის;

ანთებითი მარკერების სისხლის დონის
ჩათვლით, მათ შორის C- რეაქტიული

პროტეინი, ანთების წინააღმდეგ ღვიძლის მიერ წარმოქმნილი ნივთიერება

და ინტერლეიკინ 6, იმუნური პროტეინი,
რომელიც აქტიურია ანთების დროს.

მათ აღმოაჩინეს ძლიერი კორელაციები
SUVmax და C- რეაქტიული პროტეინის
დონეებს შორის. მათ ასევე აღმოაჩინეს

C- რეაქტიული პროტეინის დონისა და
ინტერლეიკინ 6 დონეებს შორის ძლიე-

რი კორელაცია. საბოლოოდ, იყო ასევე

ძლიერი კორელაციები ინტერლეიკინ
6-ის დონეებს, BMI-სა და უზმოზე სისხლში გლუკოზის დონეებს შორის.

მათ აღმოაჩინეს, რომ სისხლის გლუკოზის

და ინტერლეიკინ 6-ის დონე განსაკუთ-

რებით სიმსივნეების აგრესიის დიაგნო-

კოზის დონე გაიზარდა და ინტერლეიკინ

იმას, რომ სისხლში შაქრის დონის მომატე-

ბა სიმსივნეების მქონე ადამიანებში, ვისი
SUVmax-ი 6.0-ზე მაღალია, მეტყველებს
იმაზე, რომ სიმსივნე აგრესიულად მიმდინარეობს. შემცირებული ინტერლეიკინ 6-ის

დონე SUVmax-ის სიმსივნეებში კი, მეორეს
მხრივ, შეიძლება მიუთითებდეს სიმსივნის
ეფექტურ მკურნალობაზე.

"შრატში ანთებითი ნიშნები და ენდოგე-

ნური გლუკოზა დაკავშირებულია პოტენ-

ციურად უფრო აგრესიულ, ავთვისებიან
სიმსივნეებთან" - მკვლევარებმა თავიანთი კვლევის შედეგები გამოაქვეყნეს

ჟურნალში “Pertanika Journal of Science
& Technology”. “კერძოდ, ინტერლეიკინ

6-ი შეიძლება გამოყენებულ იქნას, როგორც სასარგებლო სუროგატი სიმსივნის

აგრესიის მარკერად, მნიშვნელოვანი
პროგნოზული ღირებულებით", დაასკვნეს
მკვლევარებმა.

Therapia საქართველო

9

უცხოური გამოცდილება

საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა
ნაწილებიდან ციკლოოქსიგენაზა-2
სელექციური ინჰიბიტორების,
ტრადიციული აასს, ასპირინისა და
მათი კომბინაციაში გამოყენებასთან
ასოცირებული სისხლდენის
განვითარების რისკი1
A. Lanas*, L. A. Garaa-Rodriguez**, M. T. Arroyo*, F. Gomollon†, F. Feu††, A. Gonzâlez-Pérez**, 		
E. Zapata‡, G. Bcistida‡‡, L. Rodrigo|, S. Santolaria||, M. GUell#, C. M. de Argila##, E. Quintero§, 		
F. Borda§§, J. M. Pique†† ესპანეთის გასტროენტეროლოგთა ასოციაციის მკვლევართა ჯგუფის სახელით

რეზიუმე

დასაბუთება.
ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალებების (აასს), კოქსიბების რისკი და სარგებელი, ასევე
ასპირინით მკურნალობა გაცხოველებული დისკუსიის
საგანია.
მიზანი. განისაზღვროს კლინიკურ პრაქტიკაში კოქსიბების, ტრადიციული აასს, ასპირინის ან მათი კომბინაციაში გამოყენებასთან ასოცირებული, საჭმლის
მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილების პეპტიური
წყლულიდან სისხლდენის განვითარების რისკი.
მეთოდები.
შემთხვევა-კონტროლის კვლევა, რომელიც ეფუძნება
ესპანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის ჰოსპიტალური პაციენტების პოპულაციას. კვლევა მოიცავდა
2777 თანმიმდევრულად შერჩეულ პაციენტებს, რომელთა შემთხვევაშიც ენდოსკოპიურად იქნა დადასტურებული საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა
ნაწილების პეპტიური წყლულიდან სისხლდენა და
5532 საკონტროლო ჯგუფი, რომელიც შეესაბამებოდა
ძირითად ჯგუფს ასაკით, სამკურნალო დაწესებულები-

1
*
**
†
††
‡
‡‡
ǀ
ǀǀ
ǂ
ǂǂ
§
§§
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თა და ჰოსპიტალიზაციის დროით. გამოყენებულ იქნა
პირობითი ლოგისტიკური რეგრესიის ანალიზის დახმარებით გამოთვლილი სისხლდენის კორექტირებული
ფარდობითი რისკი.
შედეგები. ტრადიციული აასს გამოყენებას თან ახლდა
საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან
სისხლდენის მომატებული რისკი (RRკორექ. 5,3; 95%
სარწმუნოობის ინტერვალი (CI) 4,5–6,2). ტრადიციული აას საშუალებებს შორის, აცეკლოფენაკს (RRკორექ. 3,1; 95% CI 2,3–4,2) გააჩნდა ყველაზე დაბალი
RR, მაშინ როდესაც კეტოლორაკი (RRკორექ. 14,4;
95% CI 5,2–39,9) გამოირჩეოდა ყველა მაღალი ფარდობითი რისკით. როფეკოქსიბით მკურნალობას თან
ახლდა სისხლდენის განვითარების მომატებული რისკი
(RRკორექ. 2,1; 95% CI 1,1–4,0), მაშინ როდესაც ცელეკოქსიბის, პარაცეტამოლის, და ასევე პროტონული
ტუმბოს ინჰიბიტორების აას საშუალებებთან ერთდროული გამოყენებისას არ აღინიშნებოდა სისხლდენის განვითარების რისკის მატება. არა-ასპირინული
ანტიაგრეგანტებით (კლოპიდოგრელი/ტიკლოპიდინი)
მკურნალობას თან ახლავს სისხლდენის განვითარების

სტატია გადმოთარგმნილია ჟურნალიდან - Gut, 2006, v.55, p. 1731-1738. Lanas А., Garaa-Rodriguez L. A., Arroyo M. T., Risk
of upper gastrointestinal ulcer bleeding associated with selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors, traditional non-aspirin nonsteroidal anti¬-inflammatory drugs, aspirin and combinations (რედ.შენ).
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, სარაგოსას კლინიკური საავადმყოფო, სარაგოსა, ესპანეთი
ესპანეთის ფარმაკო-ეპიდემიოლოგიის კვლევითი ცენტრი, მადრიდი, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, მიგელ სერვეტის საავადმყოფო, სარაგოსა, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, კლინიკური საავადმყოფო, ბარსელონა, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, სან სებასტიანის საავადმყოფო, სან სებასტიანი, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, ლა ფეს საავადმყოფო, ვალენსია, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, ასტურიის საავადმყოფო, ოვიედო, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, სან ხორხეს საავადმყოფო, ჰუესკა, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, საბადელის საავადმყოფო, ბარსელონა, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, რამონის საავადმყოფო, მადრიდი, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, ლაგუნას საუნივერსიტეტო საავადმყოფო, ტენერიფე, ესპანეთი
საჭმლის მომნელებელი სისტემა, ნავარას საავადმყოფო, პამპლონა, ესპანეთი
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რისკი (RRკორექ. 2,8; 95% CI 1,9–4,2) ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზით გამოყენებასთან შედარებით 100 მგ/დღ (RRკორექ. 2,7; 95% CI 2,0–3,6)
ან ანტიკოაგულანტებთან შედარებით (RRკორექ. 2,8;
95% CI 2,1–3,7). აშკარა ურთიერთკავშირი აღინიშნა ასპირინის დაბალი დოზებისა და არა-ასპირინული
აასს, კოქსიბის ან ტიენოპირიდინების გამოყენებას შორის, რაც შედარებით ზრდის სისხლდენის განვითარების რისკს.
დასკვნები.
კოქსიბების გამოყენებას გააჩნია სისხლდენის განვითარების დაბალი ფარდობითი რისკი არასელექციურ აასს
შედარებით. თუმცა ასპირინის დაბალ დოზებთან კომბინაციაში, არასელექციურ აასს და კოქსიბებს შორის
განსხვავება ქრება. არა-ასპირინული ანტიაგრეგანტებით ან ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების
გამოყენებას თან ახლავს სისხლდენის განვითარების
ფარდობითი რისკი.
აასს მკურნალობა ასოცირებულია საჭმლის მომენელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის განვითარებასთან. აასს, ციკლოიქსგენაზას სელექციური
ინჰიბიტორების შემუშავებას საფუძვლად დაედო საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილების მხრივ
არასასურველი გვერდითი მოვლენების შემცირება ან
აღმოფხვრა [1, 2]. ჩატარებულ იქნა 3 კვლევა გვერდითი მოვლენების შესწავლის მიზნით, აღნიშნული
პრეპარატების მიღების ფონზე საჭმლის მომნელებელი
სისტემის ზედა ნაწილების მხრივ განვითარებული გართულებების სიხშირის განსაზღვრისათვის [3–5], თუმცა გაურკვეველია მიღებული შედეგების მნიშვნელობა
კლინიკური პრაქტიკისათვის. რამდენადაც აღნიშნულ
კვლევებში არ იყო ჩართული საკონტროლო ჯგუფი
პრეპარატების მიღების გარეშე, შეუძლებელია პირდაპირ შეფასდეს კოქსიბების მიღებასთან ასოცირებული
გართულებების განვითარების მომეტებული რისკი საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილების მხრივ.
გარდა ამისა, პრეპარატების დოზები, რომლებიც გამოიყენებოდა ამ კვლევებში, აღემატებოდა ჩვეულებრივ
კლინიკურ პრაქტიკაში გამოყენებულ დოზებს. და ბოლოს, ეს ნივთიერებები „რეალურ პრაქტიკაში“ გამოიყენებოდა სხვა პრეპარატებთან კომბინაციაში (ასპირინი, სხვა ანგიაგრეგანტები და ანტიკოაგულანტები),
ასევე პაციენტებში მრავლობითი რისკ ფაქტორებით,
ამიტომაც პოპულაცია არაადექვატურად იქნა წარმოდგენილი კლინიკურ კვლევებში.
ბოლო დროს ცოგ-2 სელექციური ინჰიბიტორებისა
და ტრადიციული აასს უსაფრთხოების ზოგადი პროფილი გახდა გაცხოველებული დებატების საგანი,
რამდენადაც, ახლახანს ნაჩვენები გულ-სისხლძარღვთა რისკთან ერთად [6–9], კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა კოქსიბების შეფარდებითი სარგებელი საჭმლის
მომნელებელი სისტემისათვის [10]. ამგვარად, აუცილებელია განისაზღვროს სისხლდენის განვითარების
რეალური რისკი ცოგ-2 სელექციური ინჰიბიტორებისა
და ტრადიციული აას საშუალებებისათვის, როგორც
მონოთერაპიისას, ისე სხვა პრეპარატებთან კომბინაციაში პოპულაციაში, რომელიც რეალური პრაქტიკის
პირობებს ასახავს. მკურნალობის სხვადასხვა ტიპების
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უპირატესობისა და რისკებთან დაკავშირებით უფრო
ხარისხიანი ინფორმაცია დაეხმარება ექიმებს დასაბუთებული კლინიკური გადაწყვეტილების მიღებაში.
მოცემული კვლევის პირველადი მიზანი იყო საჭმლის
მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილებიდან კოქსიბებით მკურნალობასთან ასოცირებული სისხლდენის
განვითარების რისკის რაოდენობრივი შეფასება რეალური კლინიკური პრაქტიკის პირობებში. მეორად
მიზანს წარმოადგენდა ტრადიციულ აასს, ასპირინსა და
სხვა ანტიაგრეგანტებს, ანტიკოაგულანტებსა და მათი
სხვადასხვა კომბინაციებთან ასოცირებული სისხლდენის განვითარების რისკის განსაზღვრა და შედარება.

პაციენტები და მეთოდები

კვლევის დიზაინი და პოპულაცია
შემთხვევა-კონტროლის გამოკვლევა სტაციონარულ
ავადმყოფებში შემთხვევათა პროსპექტული დაკვირვებით და რეტროსპექტული მონაცემების შეგროვებით
ჩატარებულ იქნა 2001-2004 წლებში. შემთხვევისა და
კონტროლის შერჩევა ხდებოდა ზოგადი პროფილის
სამკურნალი დაწესებულებების ქსელში, რომლებიც
ჩართულნი იყვნენ ესპანეთის გასტროენეტეროლოგთა
ასოციაციის საქმიანობაში. კვლევისათვის ვარგისად
ითვლებოდა 20-85 წ. პირი, ღვიძლის პათოლოგიის,
სისხლის შედედების სისტემის დარღვევების გარეშე ან
ბოლო 5 წლის კვლევებით ავთვისებიანი ახალწარმონაქმნების არარსებობის შემთხვევაში.
განსაზღვრება
1. «შემთხვევა»: პაციენტი, ჰოსპიტალიზებული კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენის განვითარების
გამო (სისხლიანი ღებინება ან მელენა), დადასტურებული ენდოსკოპიურად და კლასიფიცირებული, როგორც პეპტიური წყლულის გართულება. გამოირიცხა
ქვემოთ ჩამოთვლილ დაავადებებთან დაკავშირებული
შემთხვევები:
ა) სისხლდენის ნებისმიერი სხვა მიზეზი (საყლაპავისა და კუჭის ვენების ვარიკოზული გაგანიერება,
სისხლძარღვოვანი დარღვევები, სიმსივნეები, მელორი-ვეისის სინდრომი, თანმხლები კოაგულოპათია და ეზოფაგიტი);
ბ) პაციენტები არასაიმედო ინფორმაციის წყაროთი;
გ) პაციენტების მხრიდან მონაწილეობაზე უარი;
დ) პაციენტები სტაციონარში განვითარებული სისხლდენით
2. «კონტროლი»: თითოეული „შემთხვევისათვის“
ასაკის ( სხვაობა 5 წელი), სამკურნალო დაწესებულებისა და ჰოსპიტალიზაციის თვის მიხედვით შერჩეული
იქნა საკონტროლო ჯგუფში (შემდგომში „კონტროლი“)
ორი მონაწილე. „შემთხვევის“ კონტროლისათვის ვარგისად ითვლებოდა პაციენტი, თუ ის ჰოსპიტალიზებული იყო ან მომართა ამბულატორიულად ჩივილებით,
რომლებიც არ იყო დაკავშირებული აასს არც ჩვენებებთან და არც უკუჩვენებებთან. კვლევისათვის შეუსაბამოდ ითვლებოდნენ პაციენტები, რომლებიც ჰოსპიტალიზებულნი იყვნენ საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის
ზედა ნაწილების პათოლოგიის, ქვედა ნაწილებიდან
სისხლდენის, ძვალ-სახსროვანი ან გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიების გამო. შეძლებისდაგვარად შეირჩა
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პაციენტები, რომლებიც დაუგეგმავად იქნენ ჰოსპიტალიზებულნი (54%). როდესაც „კონტროლის“ შერჩევა
სამკურნალო დაწესებულებაში შეუძლებელი იყო, „შემთხვევის“ თანმხლებ პირს რთავდნენ როგორც „კონტროლს“ (12%).
3. ექსპოზიცია. პრეპარატი ითვლებოდა როგორც
„მიმდინარე პერიოდში გამოყენებადი“, თუ მას იღებდნენ მითითებულ თარიღამდე არა უმეტეს 7 დღისა.
პრეპარატის მიღებას „წარსულში“ განიხილავდნენ
საკონტროლო თარიღამდე სულ მცირე ერთი კვირით
ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, საკონტროლო თარიღად მოიაზრებოდა „შემთხვევისათვის“ პირველი დღე,
როდესაც დაფიქსირდა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენის ეპიზოდი ობიექტური მონაცემების საფუძველზე, ხოლო „კონტროლისათვის“ - ამბულატორიული
ვიზიტის ან ჰოსპიტალიზაციის დღე. ამგვარად, საკონტროლო თარიღს უთითებდნენ საშუალოდ ჰოსპიტალიზაციამდე სამი დღით ადრე 85% შემთხვევაში. აასს
„მიმდინარე დროში გამოყენება“ შემდგომში დაიყო
როგორც „ერთი პრეპარატის მიღება“, „რამდენიმე
პრეპარატის მიღება“ და „პრეპარატიდან პრეპარატზე
გადასვლა“. „ერთი პრეპარატის გამოყენება“ ნიშნავს
მხოლოდ ერთი აასს მიღებას საკონტროლო თარიღამდე ერთი კვირის განმავლობაში ან კიდევ ერთი
პრეპარატის მიღებას საკონტროლო თარიღამდე 8-30
დღის განმავლობაში. „რამდენიმე პრეპარატის გამოყენება“ აღნიშნავს სულ მცირე ორი სხვადასხვა აასს
გამოყენებას საკონტროლო თარიღამდე ერთი კვირის
განმავლობაში. ჩვენ შევისწავლეთ ხანგრძლივი მოქმედების ეფექტი, დოზა და ნახევარგამოყოფის პერიოდი
პაციენტების სისხლის პლაზმაში, რომლებიც იღებდნენ მხოლოდ ერთ პრეპარატს „ეხლანდელ დროში“.
კოქსიბებისათვის (ცელეკოქსიბი და რეფეკოქსიბი)
შემუშავებულ იქნა სხვადასხვა გარდამავალი ექსპოზიცია. ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზები
განსაზღვრული იქნა როგორც პრეპარატის ნებისმიერი
დოზა, რომელიც არ აღემატებოდა 300 მგ დღეში. არა
-ასპირინულ ანტიაგრეგანტებს წარმოადგენდა კლოპიდოგრელი, ტიკლოპიდინი და ტრიფლუსალი.
4. საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევების
ანამნეზი. „შემთხვევა“ და „კონტროლის“ დაყოფა
მოხდა ანამნეზში წყლულის, დისპეფსიის არსებობის
მიხედვით, პირები ასეთი ანამნეზით ან მის გარეშე. პირები ითვლებოდნენ „წყლულის ანამნეზის“ გარეშე, თუ
არ აღნიშნავდნენ წყლულის ან დისპეფსიის არსებობას
(გართულებული ან გაურთულებელი) საკონტროლო
თარიღამდე. პაციენტები განიხილებოდა როგორც
„დისპეფსიის ანამნეზის მქონე“, თუ პაციენტი არ აღნიშნავდა პეპტიური წყლულის არსებობას. და ბოლოს,
პაციენტები წყლულის ანამნეზით გაიყო კიდევ ორ ჯგუფად, გართულებებით (სისხლდენა ან პერფორაცია) და
მის გარეშე. ყველა ეს ჯგუფი ურთიერთგამომრიცხავი
იყო.
მონაცემთა შეგროვება
პაციენტებისა და საკონტროლო ჯგუფის წარმომადგენლების გამოკითხვა ხორციელდებოდა ერთი და იგივე
პირის მიერ (გასტროენტეროლოგი ან გასტროენტეროლოგიაში განსწავლული პირი) თითოეულ კვლევის
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ცენტრში ჰოსპიტალიზაციიდან პირველი 48 საათის განმავლობაში. მიღებული მონაცემების რელევანტურობაში დარწმუნების მიზნით საკონტროლო ჯგუფის წარმომადგენლების გამოკითხვა ხდებოდა გამოსაკვლევ
პირთან ერთად. გამოიყენებოდა სტრუქტურირებული
ანკეტა პრეპარატების გამოსახულებით და დანიშნულების დეტალური მიმოხილვით. პაციენტის გამოკითხვის
შედეგებს ემატებოდა ოჯახის წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და ავადმყოფობის ისტორიის მონაცემები. სისტემური შეცდომების თავიდან აცილების
მიზნით, პირები, რომლებიც აწარმოებდნენ გამოკითხვას, არ იყვნენ ჩართული კვლევის დაგეგმვაში, არ
წარმოადგენდნენ ცენტრის წარმომადგენლებს და არ
იცოდნენ კვლევის რეალური მიზნების შესახებ. კვლევის დამკვირვებლები პერიოდულად ახორციელებდნენ
ვიზიტებს ცენტრში მონაცემთა შეგროვების პროცესის
ხარისხში დარწმუნების მიზნით. Helicobacter pylori
ინფიცირება განისაზღვრებოდა, როგორც „შემთხვევა“
სტანდარტული კლინიკური პროცედურის დახმარებით თითოეულ სამკურნალო დაწესებულებაში, თუმცა
რამდენადაც ეს არ იყო ჩართული საკონტროლო ჯგუფის პროტოკოლში, H. pylori არსებობა-არარსებობა
არ განისაზღვრებოდა. ნებისმიერი საკითხისა და ეჭვის
გადასაწყვეტად, რომელიც წარმოიშვებოდა კვლევის
პროცესში, დაინიშნა კომიტეტი, ხოლო მონაცემების
შეყვანა ერთიან ბაზაში ხდებოდა გამოცდილი მენეჯერის მიერ. მონაცემთა საბოლოო დადასტურება ხორციელდებოდა ორჯერ, პირველად M.T. Arroyo, შემდეგ
L.A. Garaa-Rodriguez მიერ, რომლებიც ამოწმებდნენ
პრეპარატების დასახელებას, დოზებსა და სამედიცინო
ანამნეზს.
შერჩევის ზომის დაანგარიშება და ანალიზი
პრეპარატების დანიშვნის შესახებ ეროვნულ დონეზე
არსებული ინფორმაციის საფუძველზე დადგინდა, რომ
საერთო პოპულაციის 0,25% იღებს ცოგ-2 სელექციურ
ინჰიბიტორებს, და ეს პროცენტი კიდევ უფრო მეტია
ხანდაზმული ასაკის პირებში. თუ კოქსიბებს იყენებდა
საკონტროლო პოპულაციის 1% და ეს პრეპარატები
ამაღლებენ საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა
ნაწილებიდან სისხლდების რისკს, პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც მაღალი ფარდობითი რისკით
ფასდებოდნენ (α=0,05, β=0,80) უნდა შეადგენდეს
დაახლოებით 2500, ხოლო საკონტროლო ჯგუფის პაციენტების რაოდენობა - 5000–6000. ეს რაოდენობა
ასევე იძლევა შესაძლებლობას, შეფასდეს ფართოდ
გამოყენებადი ცალკეულ აას საშუალებებთან ასოცირებული რისკი.
ჩატარდა ყველა კლინიკური და მედიკამენტოზური
ცვლადების საწყისი საძიებო ანალიზი. ლოჯისტიკური
რეგრესიის მოდელის აგებამდე, ჩატარდა ორგანზომილებიანი ანალიზი. საჭმლის მომნელებელის სისტემის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის რისკისა და 95%
სარწმუნოობის ინტერვალის გამოთვლისათვის (CI)
შესრულდა პირობითი და უპირობო კორექტირებული
რეგრესიული ანალიზი STATA პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით. პირობითი და უპირობო მოდელების შედეგები ერთნაირი იყო. ჩვენ წარმოვადგინეთ
შეფასების შედეგები პირობითი ლოჯისტიკური რეგრე-
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სიული ანალიზის საფუძველზე. ფინალური მრავალგანზომილებიანი მოდელი მოიცავდა ასაკს, სქესს, კალენდარულ სემესტრს, წყლულის ანამნეზს, ნიტრატების
გამოყენებას, ანტიკოაგულანტებს, ანტიაგრეგანტულ
პრეპარატებს, მარილმჟავას სკერეციის დამთრგუნველ
პრეპარატებს, აასს, კოქსიბებს და ასპირინს. ჩვენ შევაფასეთ აასს და ასპირინს შორის ურთიერთკავშირი,
ასევე სხვა კომბინაციები, ვიყენებდით რა მოდელში
ერთ განსაზღვრებას შერწყმული ეფექტისათვის. გამოვთვალეთ სინერგიზმის ინდექსი (S) და 95% CI როგორც ადიტიური რისკებიდან დევიაციის ზომა (S=1, თუ
არ არის ურთიერთკავშირი) [11].

შედეგები

დემოგრაფია და წყლულის ანამნეზი
მონაწილე ცენტრებში შერჩეულ იქნა საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის
2800 „შემთხვევა“ და „კონტროლის“ 5600 წარმომადგენელი. მთლიანობაში ანალიზი მოიცავდა 2777
შემთხვევასა და 5532 საკონტროლო პირს, რომლებიც
სრულად შეესაბამებოდნენ ჩართვის კრიტერიუმებს.
შემთხვევათა დაახლოებით 75% შეადგენდა 50 წელს
გადაცილებული პირები. საშუალო ასაკი „შემთხვევის“
ჯგუფში, ისე როგორც „კონტროლის“ ჯგუფში შეადგენდა 61 წელს. ცხრილი 1-ში მოცემულია ფარდობითი
რისკის დაახლოებითი შეფასება, ასოცირებული რისკ
ფაქტორებთან, რომლებიც თავის მხრივ განიხილება
ლოჯისტიკური რეგრესიის მოდელში ჩართულ პოტენციურ ხელისშემშლელ ფაქტორებად. 1 სურათზე წარმოდგენილია კორექტირებული ფარდობითი რისკი,
ასოცირებული სქესთან, მოწევასთან და პეპტიური
წყლულის ანამნეზთან. შემთხვევათა 53%-ში სისხლდების წყარო ლოკალიზებული იყო თორმეტგოჯა
ნაწლავში, 41% — კუჭის ლორწოვან გარსში, ხოლო
5%-ში ორივ ადგილას, 1%-ში სისხლდენის ზუსტი
ლოკალიზაციის შესახებ არ იქნა ინფორმაცია მოწოდებული. თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული აღინიშნა
52%-ში, კუჭის წყლული - 34%-ში, ორივე ლოკალიზაციის წყლული - 4%-ში, ლორწოვანი გარსის მწვავე
დაზიანება - 10%-ში. სისხლდენის ნიშნები Forrest I
ან II გამოვლინდა 1118 პაციენტში (33% — აქტიური
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აასს, კოქსიბები და ასპირინი
მთლიანობაში 657 პაციენტმა (24%) მიიღო სულ მცირე
ერთი არაასპრინული აასს ჰოსპიტალიზაციამდე ერთი
კვირის განმავლობაში საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით - 9%. კოქსიბების გამოყენება შეინიშნებოდა 1,2%
შემთხვევაში როგორც ძირითად ჯგუფში, ისე საკონტროლო ჯგუფში. შესაბამისი მაჩვენებელი ასპირინისათვის
(ყველა დოზა) შეადგენდა 26,9 და 9,5% შესაბამისად.
სურ. 2-ზე წარმოდგენილია გამოყენების შემთხვევათა
სიხშირე და არაასპირინული აასს გამოყენებასთან ასოცირებული სისხლდენის ფარდობითი რისკის შეფასება.
მთლიანობაში, აასს გამოყენებასთან ასოცირებული RR
აწმყოში, შეადგენდა 5,3 (95% CI 4,5–6,2). ანამნეზში
პეპტიური წყლულის არსებობა და პტი გამოყენება წარსულში ორი გაცილებით მნიშვნელოვანი ფაქტორია
ლოჯისტიკური რეგრესიის მოდელში. როდესაც ჩვენ
აღნიშნული ცვლადები მოვაშორეთ მთლიანი მოდელიდან, აასს გამოყენების RR შეფასება შემცირდა 5,3-დან
3,9-მდე, რაც ახლოსაა მიახლოებით შეფასებასთან 3. RR არსებითად მაღალი იყო პაციენტებში, რომლებიც იღებდნენ ხანგრძლივი ნახევრდაშლის პერიოდის
მქონე აასს (ცხრ. 2).
არა-ასპირინული აას საშუალებებს შორის დიკლოფენაკის, აცეკლოფენაკისა და იბუპროფენის გამოყენება
სისხლდენის განვითარების ყველაზე დაბალი რისკით,
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7,3 (4,0–13,2)

2,5 (1,8–3,4)
4,0 (3,2–4,9)

4,0 (3,2–4,9)

სურ. 2 RRკორექტ და 95% CI პეპტიური წყლულიდან
8,7 (7,0–10,8)

8,7 (7,0–10,8)

სურ. 1 RRკორექტ და 95% CI სხვადასხვა რისკ ფაქტორებთან ასოცორებული სისხლდენა პეპტიური წყლულიდან. RR
კორექტირებული იყო ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების,
ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი
პრეპარატების, აასს, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების
მიხედვით

N4 (13) 2018

სისხლდენა, 33% — ხილული სისხლდენა და 34% —
ფიქსირებული თრომბი); 1210 პაციენტთან - Forrest III
ან გასტროდუოდენალური ლორწოვანი გარსის მწვავე
დაზიანება, დანარჩენ 449 პაციენტში არ იქნა აღნიშნული Forrest კლასიფიკაციის მიხედვით სისხლდენის
ტიპი. ტესტები H. pylori ინფიცირებაზე ენდოსკოპიური
პროცედურის დროს ჩატარდა შემთხვევათა 62% - ში,
დადებითი შედეგით 64%-ში.

სისხლდენა მიღების ჯერადობის, დოზის, მკურნალობის ხანგრძლივობისა და აასს გამოყენების ჩვენების მიხედვით. RR
კორექტირებული იყო ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების,
ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი
პრეპარატების, აასს, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების
მიხედვით. დოზებისათვის (მგ) ზღვრული მნიშვნელობები:
აცეკლოფენაკი 100, დექსკეტოპროფენი 25, დიკლოფენაკი
75, ეტოდოლაკი 400, ფენბუფენი 900, ფენოპროფენი 1200,
ფლურიბუპროფენი 100, იბუპროფენი 1200, ინდომეტაცინი
75, კეტოპროფენი 200, კოტოლორაკი 10, ლორნოკოკსიკამი
8, მეკლოფენამატი 300, მელოქსიკამი 7.5, ნაპროქსენი 750,
ნიფლუმის მჟავა 500, ნიმესულიდი 100, პიროქსიკამი 10 და
ტენოქსიკამი 10. გამოყენების ხანგრძლივობის მიხედვით
დაყოფა ჩატარდა მხოლოდ იმ პირებში, რომლებიც იღებდნენ
ერთ აასს მიმდინარე პერიოდში.
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ცხრილი 1. საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის ფარდობითი რისკისა (RR)
და 95% სარწმუნოობის ინტერვალის (CI) ერთგანზომილებიანი შეფასება, ასოცირებული რამდენიმე რისკ
ფაქტორთან
ცვლადები

კონტროლი (n=5532)

შემთხვევა (n=2777)

n (%)

n (%)

დაახლოებითი
OR (95% CI)

ანამნეზში გართულებული წყლული

269 (4,9)

528 (19,0)

4,94 (4,18–5,84)

ანამნეზში წყლული

336 (6,1)

371 (13,4)

2,47 (2,10–2,90)

დისპეფსია

748 (13,5)

365 (13,1)

0,97 (0,84–1,11)

მამაკაცები/ქალები

2897/2635

2010/767

0,34 (0,31–0,38)

მწეველები აწყმოში

1194 (21,6)

809 (29,1)

2,04 (1,80–2,32)

წარსულში მწეველები

1436 (26,0)

874 (31,5)

1,71 (1,53–1,92)

ყველა, ვინც იღებს ასპირინს აწყმოში

524 (9,5)

746 (26,9)

3,61 (3,16–4,12)

ყველა, ვინც იღებდა ასპირინს წარსულში

334 (6,0)

90 (3,2)

0,63 (0,49–0,82)

ყველა, ვინც იღებს აასს აწყმოში

511 (9,2)

657 (23,7)

3,04 (2,67–3,47)

ყველა, ვინც იღებდა აასს წარსულში

328 (5,9)

103 (3,7)

0,71 (0,56–0,90)

ყველა, ვინც იღებს კოქსიბებს აწყმოში

67 (1,2)

34 (1,2)

1,00 (0,66–1,58)

ყველა, ვინც იღებდა კოქსიბებს წარსულში

25 (0,5)

9 (0,3)

0,70 (0,33–1,51)

ყველა, ვინც იღებს ანტიკოაგულანტებს აწყმოში

205 (3,7)

179 (6,4)

1,84 (1,49–2,28)

ყველა, ვინც იღებდა ანტიკოაგულანტებს წარსულში

10 (0,9)

2 (0,1)

0,40 (0,09–1,82)

ყველა, ვინც იღებს ტრიფლუსალს აწყმოში

61 (1,1)

43 (1,5)

1,40 (0,95–2,08)

ყველა, ვინც იღებდა ტრიფლუსალს წარსულში

5 (0,1)

2 (0,1)

0,80 (0,15–4,12)

ყველა, ვინც იღებს კლოპიდოგრელი/ტიკლოპიდინი აწყმოში

81 (1,5)

107 (3,9)

2,70 (2,01–3,62)

ყველა, ვინც იღებდა კლოპიდოგრელი/ტიკლოპიდინს წარსულში

4 (0,1)

2 (0,1)

1,10 (0,20–6,04)

ყველა, ვინც იღებს პტი აწყმოში

732 (13,2)

239 (8,6)

0,62 (0,53–0,73)

ყველა, ვინც იღებდა პტი წარსულში

100 (1,8)

78 (2,8)

1,53 (1,13–2,08)

ყველა, ვინც იღებს H2 ჰისტამინების რეცეპტორების ბლოკატორებს აწყმოში

192 (3,5)

124 (4,5)

1,31 (1,04–1,65)

ყველა, ვინც იღებდა H2 ჰისტამინების რეცეპტორების ბლოკატორებს წარსულში

50 (0,9)

43 (1,5)

1,74 (1,16–2,62)

ყველა, ვინც იღებს ნიტრატებს აწყმოში

174 (3,1)

102 (3,7)

1,18 (0,91–1,52)

ყველა, ვინც იღებდა ნიტრატებს წარსულში

8 (0,1)

2 (0,1)

0,50 (0,11–2,35)

ცხრილი 2. RRკორექტ და 95% CI სისხლდენა აასს ნახევარდაშლის პერიოდის მიხედვით სისხლის პლაზმისათვის
და სტრატიფიკაცია დღიური დოზის მიხედვით
აასს
ნახევარდაშლის
პერიოდი სისხლის
პლაზმისათვის

პაციენტები

კონტროლი

ასაკის მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

ზოგიერთი
პირობის† მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

აასს ყველა დოზა
<12 სთ

406

388

2,4 (2,1–2,8)

4,0 (3,3–4,9)

≥12 სთ

207

95

5,1 (4,0–6,5)

9,4 (6,9–12,7)

<12 სთ

250

275

2,1 (1,8–2,5)

3,5 (2,8–4,5)

≥12 სთ

58

41

3,3 (2,2–4,9)

6,4 (3,9–10,6)

<12 სთ

156

113

3,4 (2,5–4,1)

5,0 (3,6–6,9)

≥12 სთ

149

54

6,4 (4,7–8,8)

12,4 (8,1–18,8)

დაბალი-საშუალო
დღიური დოზა

მაღალი დღიური დოზა

* კორექცია ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების,
ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი პრეპარატების, აასს, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების
მიხედვით.
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მაშინ როდესაც კეტოლორაკისა და პიროქსიკამის შემთხვევაში აღინიშნა ყველაზე მაღალი რისკი (ცხრ.3).
კოქსიბების გამოყენებამ განაპირობა სისხლდენის
განვითარების ფარდობითი რისკის ზომიერი მატება.
როფეკოქსიბი ასოცირდებოდა მომატებულ რისკთან
(RR 2,1; 95% CI 1,1–4,0), მაშინ, როდესაც შესაბამისი
შეფასება ცელეკოქსიბისათვის შეადგენდა 1,0 (95% CI
0,4–2,1; ცხრ.4). პაციენტების შედარებისას, რომლებიც
იღებდნენ აასს აწყმოში, იმ პაციენტებთან, რომლებიც
იღებდნენ კოქსიბებს, შეფასებითი ფარდობითი რისკი
შეადგენდა 4,4 (95% CI 2,4–8,1). სავარაუდო RR პრეპარატებისათვის, რომლებიც გამოიყენება ტკივილგამაყუჩებელი თერაპიის სახით, შეადგენდა 1,4 (95% CI
1-2) მეტამიზოლისათვის (დიპირონი) და 0,9 (95% CI
0,7–1,1) პარაცეტამოლისათვის (სურ. 3)
მთლიანობაში ასპირინის ყველა დოზის გამოყენებამ
განაპირობა სისხლდენის განვითარების რისკის მატება, მსგავსად არა ასპირინული აასს გამოყენებისას.
ცხრილში 5 ნაჩვენებია მკაფიო დოზადამოკიდებული
ხასიათი, ხოლო ასპირინის ყველაზე მცირე კარდიოპროფილაქტიკური დოზების გამოყენება (100მგ/დღ)
განაპირობებდა სისხლდენის განვითარების ყველაზე
დაბალ რისკს. სურ.3-ზე ნაჩვენებია სისხლდენის RR
და აასს სხვადასხვა ტიპებს შორის ასოციაციას შორის
განსხვავება.
აასს, კოქსიბისა და ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების კომბინაცია
აასს ან კოქსიბების ასპირინის კარდიოპროტექტორულ
დოზებთან კომბინაციაში გამოყენებისას სისხლდენის
ფარდობითი რისკი აღემატებოდა აღნიშნული პრეპარატების უბრალოდ ადიტიური ეფექტის დროს მოსალოდნელს (ცხრ.6). აასს/ასპირინისთვის შეადგენდა 1,6

(95% CI 0,9–3,1) და 5,2 (95% CI 1,0–26,3) კოქსიბი/
ასპირინისათვის. ასპირინის კარდიოპროტექტორულ
დოზებსა და ცალკეულ აასს შორის შედარებითი ურთიერთქმედების შესახებ მონაცემები შეზღუდულია, ურთიერთქმედების სიდიდე ვარირებდა ცალკეულ აასს შორის.
დიკლოფენაკისა და ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების ერთდროულ გამოყენებას ახლდა სისხლდენის ყველაზე დაბალი ფარდობითი რისკი, ასპირინისა და ხუთი სხვა ფართოდ გავრცელებული აასს
კომბინაციებს შორის (RR 5,7; 95% CI 2,6–12,5).
სხვა პრეპარატების გამოყენება
სხვა ანტიაგრეგანტები (კლოპიდოგრელი ან ტიკლოპიდინი) გამოიყენეს 3,9% შემთხვევაში და 1,5%
საკონტროლო ჯგუფის პირებში. ტიენოპირიდინების
გამოყენებასთან ასოცირებული საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის განვითარების შეფასებითი რისკი შეადგენდა 2,8 (95% CI
1,9–4,2) და ერთნაირი იყო კლოპიდოგრელისა და
ტიკლოპიდინისათვის (მონაცემები არაა წარმოდგენილი). აასს და კლოპიდოგრელს ან ტიკლოპიდინს
შორის ურთიერთქმედების სიდიდე (RR 15,2; 95% CI
4,1–56,5) არ განსხვავდებოდა იმავე მაჩვენებლისაგან ასპირინის დაბალი დოზისა და ტიენოპირიდინების
კომბინაციისათვის (RR 16,4; 95% CI 5,4–49,7).
სუსტი არა ასპირინული აასს ტრიფლუსანი, რომელიც
ესპანეთში გამოიყენება როგორც ანტიაგრეგანტი, გამოიყენებოდა 1,5% შემთხვევაში და 1,1% საკონტროლო ჯგუფის პირებში, ამგვარ თერაპიას თან ახლდა
RR 1,9 (95% CI 1,1–3,3). პერორალური ვარფარინის
მსგავსი ანტიკოაგულანტების (დიკუმარინი) გამოყენებამ გამოიწვია სისხლდენის განვითარების რისკის დოზადამოკიდებული ზრდა (ცხრ. 7). ანტიკოაგულანტე-

ცხრილი 3. RRკორექტ და 95% CI ცალკეული აასს მიღებასთან ასოცირებული სისხლდენა

ცალკეული აასს*

შემთხვევა
(n=2777)

კონტროლი
(n=5532)

ასაკის მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

ზოგიერთი
პირობის† მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

არ გამოუყენებია

2017

4693

რეფერენსული მნშვნელობა

რეფერენსული მნშვნელობა

იბუპროფენი

174

162

2,5 (2,0–3,1)

4,1 (3,1–5,3)

დიკლოფენაკი

126

140

2,1 (1,6–2,7)

3,1 (2,3–4,2)

აცეკლოფენაკი

31

52

1,4 (0,9–2,2)

2,6 (1,5–4,6)

ნაპროქსენი

80

46

4,0 (2,8–5,8)

7,3 (4,7–11,4)

პიროქსიკამი

98

32

7,2 (4,8–10,7)

12,6 (7,8 до -20,3)

ინდომეტაცინი

20

14

3,3 (1,7–6,6)

9,0 (3,9–20,7)

მელოქსიკამი

20

13

3,6 (1,8–7,2)

9,8 (4,0–23,8)

კოტოლორაკი

24

7

8,0 (3,4–18,5)

14,4 (5,2–39,9)

ლორნოქსიკამი

9

6

3,5 (1,2–9,8)

7,7 (2,4–24,4)

კეტოპროფენი

14

5

6,5 (2,3–18,2)

8,6 (2,5–29,2)

სხვა აასს

17

6

6,7 (2,6–16,9)

13,8 (4,2–44,8)

* RR შეფასება განხორცილდა ცალკეული აასს კონტროლის 5 და მეტი შემთხვევისათვის, რომლებზეც იქონია გავლენა. სხვა აასს
მოიცავდა ფლურიბუპროფენს, მეკლოფენამატს, ნიფლუმის მჟავას, ნიმესულიდს და ტენოქსიკამს.
† კორექცია ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების, ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი პრეპარატების, აასს, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების მიხედვით.
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ცხრილი 4. RR და 95% CI სისხლდენა, დოზის, ჯერადობის, და კოქსიბების მიღების ხანგრძლივობის მიხედვით
ასაკის მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

ზოგიერთი
პირობის* მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

5440

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

67

1,0 (0,7–1,5)

1,5 (0,9–2,4)

შემთხვევა
(n=2777)

კონტროლი
(n=5532)

არ გამოიყენებიათ

2734

მიმდინარე პერიოდში
(0-7 დღე)

34

მაჩვენებელი
კოქსიბების გამოყენება

ცელეკოქსიბი

13

31

0,8 (0,4–1,6)

1,0 (0,4–2,1)

როფეკოქსიბი

23

36

1,3 (0,8–2,2)

2,1 (1,1–4,0)

წარსულში (>8 დღე)

9

25

0,7 (0,3–1,5)

1,0 (0,4–2,3)

არ გამოუყენებიათ

2749

5481

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

დაბალი-საშუალო
დოზა

5

12

0,8 (0,3–2,4)

2,2 (0,6–7,8)

მაღალი დოზა

18

24

1,5 (0,8–2,8)

2,0 (0,9–4,4)

5440

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

როფეკოქსიბის დოზა†

კოქსიბების გამოყენების ხანგრძლივობა
არ გამოუყენებიათ

2734

1–30 დღე

10

11

1,8 (0,8–4,3)

1,7 (0,6–4,7)

31–90 დღე

5

12

0,8 (0,3–2,4)

2,0 (0,6–6,5)

90 დღე

19

44

0,9 (0,5–1,5)

1,2 (0,6–2,4)

* კორექცია ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების, ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი პრეპარატების, აასს, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების მიხედვით.
† დაბალი-საშუალო დოზები არ აღემატებოდა 12.5 მგ როფეკოქსიბისათვის. არსებობდა არასაკმარისი ვარიაბელობა ცელეკოქსიბისათვის (შემთხვევათა უმეტესობაში გამოიყენებოდა დაბალი - საშუალო დოზები 200 მგ/დღ), იმისათვის, რომ ჩატარდეს
დოზადამოკიდებული პასუხის ანალიზი.

ბისა და აასს ერთდროული გამოყენებას თან ახლავს
RR 19,3 (95% CI 8,2–45,3). დაბალმოლეკულური ჰეპარინის კანქვეშა გამოყენება გამოიწვია სისხლდენის
განვითარების რისკის მცირედ მატება (RR 1,3; 95%
CI 0,4–4,3). პერორალური კორტიკოიდების გამოყენება არ ასოცირდებოდა სისხლდენის განვითარების
რისკის მატებით და ჩვენს მიერ არ იქნა გამოვლენილი აას საშუალებებთან ურთიერთქმედება (მონაცემები არაა წარმოდგენილი). და ბოლოს, პროტონული
პრეპარატი

0

0,5

1

2

3

4

5

პარაცეტამოლი
მეტამიზოლი

7

8

9

10

5,3 (4,5–6,2)

აასს
კოქსიბი

6

1,5 (0,9–2,4)
0,9 (0,7–1,1)
1,4 (1,0–2,0)

ასპირინი (გაუტკივარება ≥500 მგ)
ასპირინი (კარდიოდოზა)

8,7 (6,8–11,3)
3,7 (3,0–4,5)

სურ. 3  შედარებითი RR და 95% CI პეპტიური წყლულიდან

სისხლდენა, გამოყენებული პრეპარატის მიხედვით (აასს, კოქსიბები, პარაცეტამოლი და ასპირინი). RR კორექტირებული
იყო ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების, ანტიაგრეგანტების,
მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი პრეპარატების,
აასს, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების მიხედვით.
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ტუმბოს ინჰიბიტორების გამოყენება ასოცირდებოდა
სისხლდენის განვითარების რისკის სარწმუნო დაქვეითებით (RR 0,3; 95% CI 0,3–0,4). პტი და აასს ერთდროული გამოყენება არ ასოცირდებოდა სისხლდენის
განვითარების ფარდობითი რისკის მატებასთან (RR
0,9; 95% CI 0,7–1,3).
აასს მოდიფიკაციის ეფექტი ასაკის, სქესისა და
წყლულის ანამნეზის მიხედვით
აასს გამოყენებასთან ასოცირებული საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის
ფარდობითი რისკი, მთლიანობაში სტაბილური იყო
ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში. ფარდობითმა რისკმა
შეადგინა 5,1 მამაკაცებს შორის, რომლებიც აწყმოში იღებდნენ აასს (95% CI 3,9–6,8), მაშინ როდესაც
ქალებში იგივე მაჩვენებელი შეადგენდა 5,7 (95% CI
3,9–8,2). აასს გამოყენებასთან ასოცირებული ფარდობითი რისკი, ვარირებდა პაციენტებში, რომლებიც წარსულში იღებდნენ აასს. პაციენტები, წარსულში წყლულის ეპიზოდებით (გაურთულებელი ან სისხლდენით/
პერფორაციით გართულებული წყლული), რომლებიც
იღებდნენ აასს ფარდობითი რისკი შეადგენდა 4,6
(95% CI 1,9–11,0), მაშინ როდესაც პაციენტების შემთხვევაში პეპტიური წყლულის ანამნეზის გარეშე, ფარდობითი რისკი - 5,6 (95% CI 4,6–7,0).
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ცხრილი 5. RR და 95% CI სისხლდენა, დოზის, ჯერადობის, და კოქსიბების მიღების ხანგრძლივობის მიხედვით
ასაკის მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

ზოგიერთი
პირობის† მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

4674

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

746

524

3,5 (3,1–4,0)

5,3 (4,5–6,3)

90

334

0,6 (0,5–0,8)

0,7 (0,6–1,0)

არ გამოუყენებიათ

1941

4674

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

100 მგ

132

185

1,8 (1,4–2,2)

2,7 (2,0–3,6)

200 მგ

126

122

2,5 (2,0–3,3)

3,8 (2,7–5,2)

შემთხვევა
(n=2777)

კონტროლი
(n=5532)

არ გამოუყენებიათ

1941

მიმდინარე პერიოდში
(0-7 დღე)
წარსულში (8 დღე და
მეტი)

ასპირინის გამოყენება

ასპირინის დოზები

300 მგ

114

74

3,8 (2,8–5,1)

6,1 (4,3–8,7)

500 მგ

259

112

5,6 (4,4–7,0)

7,5 (5,7–9,9)

1გ

76

24

7,6 (4,8–12,4)

10,4 (6,1–17,8)

>1 გ

39

7

13,3 (5,9–29,8)

21,2 (8,7–51,9)

4674

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

ასპირინის მიღების ხანგრძლივობა
არ გამოუყენებიათ

1941

1-30 დღე

300

88

8,2 (6,4–10,4)

10,2 (7,7–13,5)

31-90 დღე

32

10

7,9 (3,9–16,1)

15,8 (6,8–36,8)

91-365 დღე

103

67

3,8 (2,8–5,2)

7,4 (5,0–11,1)

>1 წელი

311

359

2,1 (1,8–2,5)

3,1 (2,5–3,8)

განხილვა

მოცემული შემთხვევა-კონტროლის კვლევით ნაჩვენები იქნა, რომ ცოგ-2 სელექციური ინჰიბიტორების გამოყენებამ გამოიწვია პეპტიური დაზიანებებიდან სისხლდენის განვითარების რისკის ზომიერი მატება, რაც
განპირობებული იყო მხოლოდ როფეკოქსიბის დოზის
ორჯერადი გაზრდით, რამდენადაც არ გამოვლენილა
რისკის მატება ცელეკოქსიბის გამოყენებისას. სისხლდენის ფარდობითი რისკი ცელეკოქსიბის გამოყენებისას ანალოგიური იყო პარაცეტამოლის ან აასს ერთად
პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების გამოყენებისა.
სისხლდენის ზოგადი ფარდობითი რისკი, რაც შეინიშნებოდა კოქსიბების გამოყენებისას უფრო დაბალი
იყო, ვიდრე ტრადიციული აასს ასოცირებული რისკი,
და კიდევ უფრო დაბალი, ვდრე კლინიკურ პრაქტიკაში
ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების გამოყენებისას. უნდა აღინიშნოს, რომ აასს გამოყენებას ხანგრძლივი ნახევარდაშლის პერიოდით, თან ახლდა
აასს მოკლე პერიოდით გამოყენებასთან შედარებით
მაღალი რისკი, მიუხედავად დღიური დოზისა.
ტრადიციული აას საშუალებებს შორის, დიკლოფენაკი, აცეკლოფენაკი და იბუპროფენი ასოცირდებოდა
სისხლდენის შედარებით დაბალ რისკთან. სხვა აასს
გამოყენებას თან ახლდა შედარებით მაღალი ფარდობითი რისკი და ჩვენი შედეგები შეესაბამებოდა წინა
მონაცემებს [12, 13], რომლებიც ადასტურებდა, რომ
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პიროქსიკამისა და კეტოლორაკის ცალცალკე დანიშვნა ასოცირებული იყო სისხლდენის გაცილებით მაღალ რისკთან. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მელოსიკამის გამოყენებას (დოზით 15 მგ/დღ გამოიყენებოდა
საკონტროლო ჯგუფის 70%-ში) თან ახლდა ანალოგიური რისკი რაც სხვა გავრცელებულ ტრადიციულ აას
საშუალებებს. აღნიშნული კვლევები საინტერესოა,
რამდენადაც დიკლოფენაკი და აცეკლოფენაკი ან
იშვიათად გამოიყენება, ან არ არის ხელმისაწვდომი
ზოგიერთ ქვეყანაში (მაგალითად, აშშ), მაშინ როდესაც
სხვა აასს, ისეთი, როგორიცაა მელოქსიკამი, უფრო და
უფრო ხშირად ინიშნება ბაზრიდან როფეკოქსიბის გასვლის შემდეგ, როგორც ჩანს მცდარი მოსაზრების გამო
იმის თაობაზე, რომ აღნიშნული პრეპარატი უფრო უსაფრთხოა, ვიდრე სხვა ნივთიერებები. ეს განპირობებულია ამ სუბსტანციების სხვა აასს შედარების თაობაზე
ობსერვაციული კვლევის მონაცემების დეფიციტით.
ასპირინი გაცილებით ხშირად გამოიყენებდა მოცემული კვლევის პოპულაციაში. ეს შეესაბამება ზოგად
ტენდენციას, რაც სხვა კვლევებშიც გამოვლინდა [14,
15] და მიუთითებს ზოგიერთ მნიშვნელოვან ასპექტზე
კლინიკურ პრაქტიკაში. პირველი ასპექტი ის ფაქტია,
რომ ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების
გამოყენება მნიშვნელოვან გასტროენტეროლოგიურ
პრობლემას წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვისათვის, რამდენადაც საჭმლის მომნელებელი სისტემის
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ცხრილი 6. RR და 95% CI აასს, ასევე კოქსიბებისა და ასპირინის დაბალი დოზების ერთდროულ გამოყენებასთან
ასოცირებული სისხლდენა
შემთხვევა
(n=2777)

კონტროლი
(n=5532)

ასაკის მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

ზოგიერთი
პირობის* მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

აასს და ასპირინის დაბალი დოზების ურთიერთქმედება†
არ გამოიყენებოდა

1706

4321

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

მხოლოდ აასს

558

456

3,3 (2,8–3,7)

5,3 (4,4–6,3)

მხოლოდ ასპირინის დაბალი
დოზები

317

356

2,6 (2,2–3,1)

3,9 (3,1–4,9)

აასს და ასპირინის დაბალი
დოზები

55

27

6,1 (3,8–9,7)

12,7 (7,0–23,0)

კოქსიბებისა და ასპირინის დაბალი დოზები ურთიერთქმედება
არ გამოიყენებოდა

2356

5020

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

მხოლოდ კოქსიბები

28

63

1,0 (0,6–1,5)

1,0 (0,5–1,8)

მხოლოდ ასპირინის დაბალი
დოზები

366

379

2,3 (2,0–2,7)

3,6 (2,9–4,5)

კოქსიბებისა და ასპირინის
დაბალი დოზები

6

4

3,7 (1,0–13,1)

14,5 (3,3–63,9)

* კორექტირებული ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების, ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი პრეპარატების, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების მიხედვით.
† კატეგორიზაცია მხოლოდ იმ პაციენტებს შორის, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში იღებდნენ ერთ აასს.

ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის შემთხვევათა 15% აღნიშნული მიზეზითაა განპირობებული ესპანეთში. მეორე ასპექტია ასპირინის ტკივილგამაყუჩებელი დოზები
>500 მგ/დღ (მათი უმეტესობა ურეცეპტოა), რაც ასპირინის ყველა გამოყენებული დოზის ნახევარზე ნაკლებია, თუმცა ასოცირებულია სისხლდენის შემთხვევების
იმავე რაოდენობასთან, რაც ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების გამოყენებისას, რამდენადაც
ასპირინის გამოყენება ასეთი დღიური დოზებით სისხლდენის განვითარების რისკის მნიშვნელოვან ზრდას
განაპირობებს [16, 17]. ეს უკანასკნელი ფაქტი ჯერჯერობით არაა საკმარისად დოკუმენტირებული წინა ობსერვაციულ კვლევებში, რაც ადასტურებს, რომ ასპირინის ტკივილგამაყუჩებელი დოზების თავისუფალი
გაყიდვა კიდევ ერთხელ უნდა გადაიხედოს და შეფასდეს კლინიკური თვალსაზრისით.
კლინიკური გამოსავლის კვლევამ საპირისპირო შედეგები აჩვენა. კვლევაში Vioxx Gastrointestinal
Outcome Research, როფეკოქსიბის გამოყენებისას
(50 მგ/დღ), ნაპროქსენისგან (500 მგ ორჯერ დღეში)
განსხვავებით აღინიშნა საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა ნაწილების მხრივ გართულებების სიხშირის
შემცირება [3]; თუმცა კვლევაში Celecoxib Long-term
Arthritis Safety Study [4] მოცემული მოვლენების
სიხშირე სარწმუნოდ არ განსხვავდებოდა სტანდარტული აასს გამოყენებისაგან. რამდენიმე ობსერვაციული
კვლევით ნაჩვენები იქნა, რომ ცელეკოქსიბის დანიშვნა განაპირობებდა კუჭ-ნაწლავის ტრაქტიდან სისხლდენის განვითარების რისკის შემცირებას ტრადიციული
არა ასპირინული აასს თერაპიასთან შედარებით, თუმცა ვერ იქნა მიღწეული შეთანხმება როფეკოქსიბთან
ასოცირებული სისხლდენის განვითარების შედარე-
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ბით რისკთან დაკავშირებით [18–20]. კვლევებისაგან
განსხვავებით, რომლებიც მონაცემთა ელექტრონულ
ბაზას იყენებენ [18–19], წინამდებარე კვლევაში შეფასდა კოქსიბების, აასს, ასპირინისა და ამ პრეპარატების
კომბინაციის გამოყენებასთან ასოცირებული საჭმლის
მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის განვითარების რისკი, რომელთა თაობაზეც ინფორმაცია თავად პაციენტების მიერ იქნა მოწოდებული.
მოცემული კვლევის ძლიერ მხარეს უნდა მივაკუთვნოთ
შერჩევის დიდი ზომა, ესპანეთის ჯანდაცვის ორგანიზებული ნაციონალური სისტემის მონაწილეობა, „შემთხვევის“ დადგენის მკაფიოდ განსაზღვრული ლოგიკა,
პაციენტების ვალიდაცია ავადმყოფობის ორიგინალი
ისტორიის დახმარებით, პრეპარატების რეცეპტითა
და ურეცეპტოდ გამოყენების შესახებ მონაცემების შეგროვების სტრუქტურირებული მეთოდები. მოცემული
კვლევის სუსტ მხარეებს მიეკუთვნება ზოგიერთი პრეპარატის დაბალი გავრცელება, რაც ცალკეულ შემთხვევებში ხელს უშლის სისხლდენის განვითარების რისკის
უფრო ზუსტად განსაზღვრას, ეს კი თავის მხრივ, აქვეითებს ავტორების ზოგიერთი მონაცემების სანდოობას.
ასევე შესაძლოა ადგილი ქონდეს მიღებულ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ სისტემურ შეცდომებს, განსაკუთრებით ისეთი მონაცემთა ანალიზისას, როგორიცაა
მკურნალობის ხანგრძლივობა ან პრეპარატის გამოყენება წარსულში. რა თქმა უნდა, საკონტროლო ჯგუფი
მოცემულ კვლევაში შესაძლოა განსხვავდებოდეს ზოგადი პოპულაციისაგან, რომელსაც ის წარმოადგენდა,
გამოყენებულ პრეპარატებთან დაკავშირებით, თუმცა
მთლიანობაში ჩვენი კვლევის შედეგები შეესაბამება
იმავე ქვეყანაში მიღებულ წინა მონაცემებს [20, 21].
ჩვენ ჩავატარეთ მგრძნობელობის ანალიზი სხვადასხვა
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ცხრილი 7. RR და 95% CI ანტიკოაგულანტების მიღებასთან ასოცირებული სისხლდენა, დღიური დოზის, ასევე
აასს ურთიერთქმედების მიხედვით
ასაკის მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

ზოგიერთი
პირობის* მიხედვით
კორექტირებული RR
(95% CI)

5327

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

55

73

1,6 (1,1–2,2)

2,6 (1,6 – 4,0)

47

70

1,4 (1,0–2,0)

2,4 (1,5 – 3,8)

დიკუმარინები >4 მგ

33

19

3,6 (2,0–6,4)

6,6 (3,2 – 13,4)

დიკუმარინები (დოზა უცნობია)

44

45

2,1 (1,4–3,3)

2,8 (1,7 – 4,8)

შემთხვევა
(n=2777)

კონტროლი
(n=5532)

არ გამოიყენებოდა

2598

დიკუმარინები (1 მგ)
დიკუმარინები (2–3 მგ)

ანტიკოაგულანტები

ანტიკოაგულანტები და ასპირინი†
არ გამოიყენებოდა

1784

4500

რეფერენსული მნიშვნელობა

რეფერენსული მნიშვნელობა

გამოიყენებოდა მხოლოდ
აასს

622

504

3,0 (2,6–3,4)

3,0 (2,6–3,4)

მხოლოდ დიკუმარინები

144

196

1,8 (1,5–2,3)

1,8 (1,5–2,3)

კომბინაცია

35

9

9,7 (4,6–20,2)

19,3 (8,2–45,3)

*კორექტირებული ასაკის, სქესის, კალენდარული სემესტრის, წყლულის ანამნეზის, ნიტრატების, ანტიკოაგულანტების, ანტიაგრეგანტების, მარილმჟავას სეკრეციის დამაქვეითებელი პრეპარატების, კოქსიბების და ასპირინის გამოყენების მიხედვით.
†კატეგორიზაცია მხოლოდ იმ პაციენტებს შორის, რომლებიც მიმდინარე პერიოდში იღებდნენ ერთ აასს.

საკონტროლო ქვეჯგუფის გამოყენებით და აღმოვაჩინეთ, რომ დასკვნები და შედეგები საიმედო იყო. და
ბოლოს, ადრე ჩატარებული კვლევების უმეტესობაში,
რომელიც ეფუძნებოდა ჰოსპიტალიზებული პაციენტების პოპულაციას, გამოიყენებოდა ჰოსპიტალიზაციის
დღე, როგორც „შემთხვევის“ საკონტროლო თარიღი
პრეპარატის მოქმედების სტატუსის დადგენისათვის.
ჩვენ „შემთხვევისათვის“ საკონტროლო თარიღად მივიჩნიეთ საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის ზედა ნაწილებიდან სისხლდენის პირველი ობიექტური ნიშნების
გამოვლენა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჰოსპიტალიზაციის თარიღის გამოყენებამ შესაძლოა გამოიწვიოს იმ პრეპარატის დანიშვნასთან ასოცირებული
რისკების გადაჭარბებით შეფასება, რომლებიც გამოიყენებოდა ხანმოკლე ტკივილგამაყუჩებელი თერაპიის
სახით (მონაცემები არ არის მოცემული).
რანდომიზებული კონტოლირებადი კვლევებით [4–5]
ნაჩვენები იქნა, რომ კოქსიბების მაღალი დოზებით
მკურნალობას ასპირინის დაბალ დოზებთან კომბინაციაში, თან ახლავს საჭმლის მომნელებელი სისტემის
ზედა ნაწილების მხრივ გართულებების ანალოგიური
სიხშირით განვითარება, როგორც ტრადიციული აასს
მაღალი დოზებისა და ასპირინის დაბალი დოზების
გამოყენებას. დღეისათვის, ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ
ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზების აასს
ტრადიციულ სტანდარტულ დოზებთან ან კოქსიბებთან
კომბინაციაში გამოყენება უფრო ნაკლებად ახდენს სისხლდენის განვითარების რისკის პოტენცირებას, ვიდრე
ეს მოსალოდნელი იყო მოცემული პრეპარატების უბრალო ადიტიური ეფექტის შემთხვევაში. ეს დაკვირვება
ამყარებს ჰიპოთეზას, რომ საჭმლის მომნელებელი
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სისტემისათვის კოქსიბების გამოყენების უპირატესობებიდან ზოგიერთი განპირობებულია ანტიაგრეგანტული
ეფექტით, ხოლო ანტიაგრეგანტულ პრეპარატებთან
კომბინაციაში ტრადიციულ აას საშუალებებთან შედარებით იკარგება კოქსიბების უპირატესობა. მიუხედავად ამისა, ასპირინის კარდიოპროტექტორული
დოზებისა და აასს შორის ურთიერთქმედების დონე
შესაძლოა განსხვავებული იყოს სხვადასხვა აას საშუალებებისთვის [22]. მოცემულ სტატიაში მოწოდებულია
ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ დიკლოფენაკისა და
ასპირინის დაბალი დოზებით ერთდროული გამოყენება ხასიათდება საჭმლის მომნელებელი სისტემის ზედა
ნაწილებიდან სისხლდენის განვითარების ყველაზე
დაბალი რისკით იმ პაციენტებს შორის, რომლებიც
იღებდნენ ასპირინის დაბალ დოზებსა და ტრადიციულ
აას საშუალებებს. ამგვარად, შესაძლებელია მიღებულ
იქნეს ერთნაირი შედეგები ცოგ-2 ცალკეული ინჰიბიტორებისათვის (ცელეკოქსიბი როფეკოქსიბთან შედარებით), თუმცა ჩვენი კვლევის პოპულაციაში ასპირინის კარდიოპროტექტორული დოზებისა და ცალკეული
კოქსიბების შეზღუდული ერთდროული ზემოქმედება
ხელს უშლიდა აღნიშნულ ანალიზს.
ჩვენ ასევე აღმოვაჩინეთ, რომ არა ასპირინული ანტიაგრეგანტები არ გამოირჩევა სისხლდენის განვითარების უფრო დაბალი რისკით, ასპირინის დაბალ კარდიოპროტექტორულ დოზებთან შედარებით. გარდა ამისა,
არა ასპირინული ანტიაგრეგანტებისა და ტრადიციული
აასს ერთდროული გამოყენება ასევე ახდენს სისხლდენის განვითარების რისკის პოტენცირებას, ადასტურებს რა ჰიპოთეზას, რომ ასპირინის დაბალი დოზების
ანტიაგრეგანტული ეფექტი წარმოადგენს სისხლდენის

Therapia საქართველო

19

უცხოური გამოცდილება

განვითარების რისკის მატებასთან ასოცირებულ მთავარ მექანიზმს. ასევე ემთხვევა ჩვენს მოსაზრებას იმის
თაობაზე, რომ უფრო ხშირია სისხლდენა თორმეგოჯა
ნაწლავის წყლულიდან, კუჭთან შედარებით, რის საფუძველზეც შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ბევრი პაციენტის შემთხვევაში ანტიაგრეგანტული პრეპარატების
დამატებისას შესაძლოა სისხლდენა განვითარდა H.
Pylori ინდუცირებული, უკვე არსებული თორმეტგოჯა
ნაწლავის წყლულიდან [23]. აღნიშნული მონაცემები
ავებს უახლეს ინფორმაციას მცირე კვლევის შედეგების
შესახებ, რომელშიც მაღალი რისკის ჯგუფის მქონე პაციენტებში კლოპიდოგრელით თერაპია იწვევს სისხლდენის შემთხვევების სიხშირის ზრდას, ვიდრე ასპირინის დაბალი დოზისა და ესომეპრაზოლის კომბინაცია
[24]. ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ უფრო
და უფრო ხშირად გამოყენებადი კლოპიდოგრელისა
და ასპირინის დაბალი დოზების კომბინაციამ [25] მოცემულ კვლევაში განაპირობა სისხლდენის განვითარების რისკის მნიშვნელოვანი მატება. და ბოლოს, ჩვენ
აღმოვაჩინეთ, რომ პერორალური ანტიკოაგულანტების გამოყენება წარმოადგენს სისხლდენის განვითარების დამოუკიდებელ რისკ ფაქტორს და აასს კომბინაციაში ეს რისკი კიდევ უფრო იზრდება.
დასკვნის სახით აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ
მოცემულმა კვლევამ აღმოაჩინა, რომ აასს გამოყენებასთან ასოცირებული შედარებითი რისკი ვარირებდა
ანამნეზში პეპტიური წყლულის არსებობა-არარსებობის
მიხედვით, რაც წარმოადგენდა სისხლდენის განვითარების რისკის დამოუკიდებელ ძირითად რისკ ფაქტორს. ამ ძირითადი რისკ ფაქტორის არსებობა ამცირებს
სხვა რისკ ფაქტორების ეფექტს (მაგალითად, აასს გამოყენებასთან ნეგატიური ურთიერთქმედება) და ხსნის,
თუ რატომ არის სისხლდენის შედარებითი რისკი აასს
გამოყენებისას უფრო დაბალი წყლულის ანამნეზისას,
ვიდრე მის გარეშე, როგორც უკვე ნაჩვენები იქნა წინა
კვლევებში [26]. მიუხედავად ამისა, უნდა გვახსოვდეს,
რომ წყლულიდან სისლხდენის შემთხვევების საწყისი
სიხშირე მნიშვნელოვნად მაღალია პაციენტებში წყლულის ანამნეზით, ვიდრე მის გარეშე [24], და ამიტომაც
პაციენტები წყლულის ანამნეზით გამოირჩევიან გვერდითი მოვლენების განვითარების გაცილებით მაღალი რისკით და მათ გამოყენებასთან ასოცირებული
შედარებით ნაკლები შეფასებითი რისკით.
ამგვარად, ჩვენი მონაცემები დამატებით საფუძველს
წარმოადგენს სხვადასხვა ანტიანთებითი პრეპარატების შედარებითი უსაფრთხოების შეფასებისათვის
საჭმლის მომნელებელი სისტემის მხრივ. დღეისათვის ნაჩვენები იქნა, რომ კოქსიბებისა და ზოგიერთი
ტრადიციული აასს გამოყენება გამოირჩევა სერიოზული გულ-სისხლძარღვთა მოვლენების განვითარების
უფრო მაღალი რისკით [6–9], ამიტომაც ტრადიციული
აასს გამოყენების ყველა რისკი და უპირატესობა საგულდაგულოდ უნდა შეფასდეს. წინამდებარე კვლევაში
აღინიშნა რა სისხლდენის განვითარების რამდენადმე
მომატებული რისკი კოქსიბებისა და პროტონული ტუმ-
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ბოს ინჰიბიტორების კომბინაციის გამოყენებისას, ტრადიციულ აასს შედარებით, შეიძლება ვივარაუდოთ,
რომ ისინი გახდეს არჩევის პრეპარატები, როდესაც ძირითად მიზანს წარმოადგენს გასტროინტესტინალური
გართულებების რისკის შემცირება. ამავე დროს, პაციენტების მნიშვნელოვანი წილი გულ-სისხლძარღვთა
რისკ ფაქტორებით მიიღებს ასპირინის დაბალ დოზებს
და ჩვენი კვლევით ნაჩვენები იქნა, რომ ასეთ პაციენტებში კოქსიბების უპირატესობა საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის მხრივ გართულებების თვალსაზრისით
გაქრობის ტენდენციით ხასიათდება. გულ-სისხლძარღვთა მოვლენების რაოდენობის მცირედ ზრდასთან
ერთად [6–9], რომელიც შეინიშნებოდა კოქსიბებისა
და ზოგიერთი ტრადიციული აასს გამოყენებისას, განსაკუთრებული სიფრთხილით უნდა მოხდეს აღნიშნული პრეპარატების დანიშვნა აღნიშნულ პოპულაციაში უფრო მეტი ინფორმაციის მიღებამდე. მოცემული
კვლევის შედეგები ასევე იძლევა შესაძლებლობას ვივარაუდოთ, რომ მხოლოდ არა ასპირინული ანტიაგრეგანტების გამოყენება ან მათი კომბინაცია ტრადიციულ
აასს ერთად არ შეიძლება ჩაითვალოს ასპირინის დაბალი დოზების ალტერნატივად მონოთერაპიის ან აასს
კომბინაციაში შესაბამისად.
დანართი A: იხ. სტატიის ონლაინ ვერსია
მადლობა
ავტორები მადლობას უხდიან V. Bryant კითხვარის
შევსებისათვის, ექიმებს S. Lanes, S. H. Diaz და J.
Scheiman მოცემული სტატიის შედარებით ძველი ვერსიის რეცენზიისათვის.
დაფინანსება
კვლევა განხორციელდა C03/02 (National Institute of
Research Carlos III) და ესპანეთის გასტროენტეროლოგთა ასოციაციის კომპანიების Pfizer Spain, Merck
Spain, AstraZeneca Spain, Uriach Laboratories და
Rottapharm შეუზღუდავი გრანტის დახმარებით. სპონსორებს არ მიუღიათ მონაწილეობა კვლევის ჩატარებაში, მონაცემთა ინტერპრეტაციაში ან სტატიის შექმნაში.
დოქ. A. Lanas კოორდინირებას უწევდა კვლევას და
მონაწილეობდა მონაცემთა ინტერპრეტაციის ანალიზში. დოქ. А. Lanas, L. Alberto, G. Rodriguez შეიმუშავეს კვლევის დიზაინი და სტატიის შავი ვერსია. დოქ. L.
Alberto, G. Rodriguez ჩაატარეს მონაცემთა სტატისტიკური ანალიზი და მონაწილეობა მიიღეს მონაცემთა
ინტერპრეტაციასა და ანალიზში. დოქ. M.T. Arroyo კოორდინირება გაუწია სამკურნალო დაწესებულებების
მონაცემთა შეგროვებას. ყველა მკვლევარმა შეიტანა
მნიშვნელოვანი წვლილი მონაცემთა შეგროვებაში,
მონაცემთა ინტერპრეტაციის რეცენზიაში და ქონდათ
შესაძლებლობა ცვლილებები შეეტანათ ხელნაწერში.
კვლევა წარმოდგენილი იყო ამერიკის გასტროენტეროლოგთა ასოციაციის ბოლო შეხვედრის პლენარულ
სესიაზე.
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სისხლძარღვოვანი ბიომარკერები:
კვლევის მეთოდები, მაჩვენებლები,
კლინიკური, პროგნოზული მნიშვნელობა და
პერსპექტივები.
ნაწილი II
ნ. დოცენკო, ს. ბოევი, ი. შეხუნოვა, ლ. გერასიმენკო
„ზაპოროჟიეს პოსტდიპლომური განათლების სამედიცინო აკადემია“, ზაპოროჟიე, უკრაინა
N. Docenko, S. Boev, I. Shehunova, L. Gerasimenko

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების საექსპერტო
დოკუმენტში ასევე წარმოდგენილია შეჯამებული ინფორმაცია სისხლძარღვოვანი ბიომარკერების შესახებ
თანმხლები პათოლოგიების დროს და თანამედროვე

მონაცემები მათზე ფარმაკოლოგიური ზემოქმედების
შესაძლებელობების თაობაზე (ცხრ. 4 და 5) [3].
ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების საექსპერტო
დოკუმენტში ასევე წარმოდგენილია შეჯამებული ინ-

ცხრილი 4. სისხლძარღვოვანი ბიომარკერების როლი პაციენტებში თანმხლები დაავადებებით [3]
კვლევა

არტერიული
ჰიპერტენზია (აჰ)

დისლიპიდემია

შაქრიანი
დიაბეტი  
(შდ)

პერიფერიული არტერიების
დაავადებები (პად)

ინსულტი

თირკმლების ქრონიკული
დაავადება
(თქუ)

გულის
იშემიური
დაავადება (გიდ)

საძილე არტერიის
ულტრაბგერითი
კვლევა

++ (საშუალო
რისკის მქონე
პირებისათვის)

+++

++

++

+++

++

+

მხარ-გოჯის ინდექსი
(მგი)

++++

+++

+++

++++

+++

++/+++

+++

არტერიული რიგიდობა
პულსური ტალღის
გავრცელების კაროტიდო-ფემორალური
სიჩქარე (сf PWV)

++++

++

++ / +++

++

++++

++++

+

პულსური ტალღის გავრცელების მხარ-გოჯის
სიჩქარე (baPWV)

++++

++

++

—

++

+++

+

ცენტრალური ჰემოდინამიკა/არეკლილი
ტალღა (Aix)

++

+

++

++

++

++

+++

ენდოთელური ფუნქცია
არტერიების ენდოთელდამოკიდებული
დილატაცია

+

++

+

+

+

+

++

პერიფერული ენდოთელური არტერიული
ტონომეტრია

+

+

+

—

—

—

++

სისხლძარღვის კედლის ბიოლოგიასთან დაკავშირებული მოცირკულირე ბიომარკერები
მაღალმგრძნობიარე
С-რეაქტიული ცილა

N4 (13) 2018

+

+++
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+

+
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ცხრილი 5. ფარმაკოლოგიური ზემოქმედება სისხლძარღვოვან ბიომარკერებზე
ენდოთელური
ფუნქცია

არტერიული
რიგიდობა

ანგიოტენზინ-გარდამქმნელი
ფერმენტის ინჰიბიტორები

↓

↓

cSBP>pSBP

↓↓

+a

ანგიოტენზინის რეცეპტორების
ბლოკატორები

↓

↓

cSBP>pSBP/
cSBP=pSBP

↓

+/—

რენინის პირდაპირი ინჰიბიტორები

↓

↓

cSBP>pSBP

↓

+

ალდოსტერონის ანტაგონისტები
კალციუმის არხების ბლოკატორები

დიურეტიკები

↓

↓ /—

cSBP=pSBP

↓

+

↓↓ (შედარე-

↓

cSBP>pSBP/
cSBP= pSBP

↓↓

+b

↓

↓/—

cSBP<pSBP/
cSBP= pSBP

—

—

↓/—

cSBP>pSBP

↓

↓

cSBP<pSBP

↑

ბით გამოხატული ეფექტი
შესაძლოა
განპირობებული იყოს
ვაზოდილატაციით)

↓

NO დონატორები
ნიტრატები
ბეტა-ადრენობლოკატორები
ვაზოდილატაციური ეფექტის
გარეშე
ბეტა-ადრენობლოკატორები
ვაზოდილატაციური ეფექტით
ალფა ადრენობლოკატორები

↓

cSBP>pSBP
უპირატესად ნებივოლოლი

↓/—

სიმსივნის ნეკროზის ფაქტორი
ალფა

↓

↑/—/↓

±/— c

+a უპირატესად
ნებივოლოლი

↓
—

ფოსფოდიესთერაზა- ინჰიბიტორები

თიაზოლიდინდიონი

↓↓

↓

მონოქსიდინი

სტატინები

ცენტრალური
სისტოლური
არტერიული
წნევა

Aix

ინტიმა-მედიის
კომპლექსი
(იმკ)

პრეპარატების ჯგუფი

cSBP=pSBP

—

—

↓ხანმოკლე
ეფექტი

ტენდენცია cSBP>
pSBP

↓

+

↓ეზეტიმიბბს გააჩნია
ანალოგიური
ეფექტი

cSBP=аpSBP

↓

+

↓

+

↓

+

შენიშვნა:
ენდოთელური დისფუნქციისათვის: ± – სუსტი დადებითი ეფექტი; + – დადებითი ეფექტი; — – ნეიტრალური ეფექტი.
არტერიული რიგიდობისათვის ყველა ეფექტი გრძელვადიანია (>1 თვე), თუ სხვა რამ არ არის მითითებული; ↓ – ამცირებს არტერიის რიგიდობას; — – ნეიტრალური ეფექტი.
არეკვლის ტალღისათვის (Aix): ↓ – შემცირება; — – ნეიტრალური ეფექტი; ↑ – მატება.
ცენტრალური სისტოლური არტერიული წნევისათვის იკვლევენ ცენტრალურ არტერიულ სისტოლურ წნევაზე გავლენას (cSBP)
პერიფერიულ სისტოლურ არტერიულ წნევაზე გავლენის გრეშე (pSBP): CSBP>pSBP – მეტადაა გამოხატული cSBP-ზე გავლენა;
CSBP=pSBP – ანალოგიური ეფექტი cSBP და pSBP-ზე; CSBP<pSBP – ნაკლები გავლენა cSBP-ზე.
ინტიმა-მედიის კომპლექსის სისქისათვის: ↓ – იმკ სისქის შემცირება; — – ნეიტრალური ეფექტი.
а: მეტად გამოხატული ეფექტი მაკროცირკულაციაზე;
b: მეტად გამოხატული ეფექტი მიკროცირკულაციაზე;
с: ნეიტრალური ეფექტი ატენოლოლისათვის, სუსტად დადებითი - მეტოპროლილისათვის.

ფორმაცია სისხლძარღვოვანი ბიომარკერების შესახებ
თანმხლები პათოლოგიების დროს და თანამედროვე
მონაცემები მათზე ფარმაკოლოგიური ზემოქმედების
შესაძლებელობების თაობაზე (ცხრ. 4 и 5) [3]. წარმოდგენილ მონაცემებში ყურადღება უნდა მიექცეს გარკვეულ მომენტებს (ცხრ. 4):
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•

სამამულო ავტორები სისხლძარღვთა რიგიდულობის კვლევას ძირითადად ატარებენ არტერიული
ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტებში, ხოლო
ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების ექსპერტები საკითხს უფრო ფართოდ განიხილავენ, ყურადღებას ამახვილებენ რა პათოლოგიის ყველა
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სპექტრზე;
ექსპერტები არ გამოყოფენ ისეთ პათოლოგიებს,
როგორიცაა ტვინის წვრილი სისხძარღვების დაავადებები/დემენციური კოგნიტიური დარღვევები,
რაც შესაძლოა აიხსნას ჩატარებული კვლევების
არასაკმარისი მოცულობითა და ხარისხით;
•
დიდი მნიშვნელობა აქვს ექსპერტთა მოსაზრებით,
მხარ-გოჯის ინდექსის განსაზღვრას ნოზოლოგიების უმეტესობის შემთხვევაში („+“ ნიშნის რაოდენობიდან გამომდინარე), სხვა ტესტებისაგან განსხვავებით;
•
сfPWV გამოკვლევას დიდი მნიშვნელობა აქვს
უმეტეს შემთხვევაში, სხვა განხილულ მარკერებთან შედარებით („+“ ნიშნის რაოდენობიდან გამომდინარე);
•
ენდოთელური დისფუნქციის მარკერებს მინიმალური მნიშვნელობა გააჩნიათ სხვა ტესტებთან
შედარებით;
•
მაღალმგრძნობიარე C-RP არსებითი მნიშვნელობა აქვს მხოლოდ დისლიპიდემიის დროს.
ცხრილი 5-ში წარმოდგენილ მონაცემებთან მიმართებაში:
•
განხილული პრეპარატები პრაქტიკულად ერთნაირი ხარისხით მოქმედებენ ინტიმა-მედიის
კომპლექსის სისქესა და სისხლძარღვების რიგიდობაზე. ხაზი უნდა გაესვას, რომ ეს არის გასაშუალებული მონაცემები, რამდენადაც კონკრეტული
პრეპარატის მოქმედება განსაზღრული პათოლოგიის დროს შესაძლოა განსხვავდებოდეს;
•
ალდოსტერონის ანტაგონისტები საკმაოდ ფართოდაა რეკომენდებული, როგორც კარდიო- და
ვაზოპროტექტორები, თუმცა ექსპერტების მოსაზრებით მოცემული საშუალების გავლენა სისხლძარღვების რიგიდობაზე მოკრძალებულია;
•
ექსპერტთა მოსაზრებით, კალციუმის არხების
ბლოკატორები დადებითად მოქმედებს ინტიმა-მედიის კომპლექსზე და ცენტრალურ ჰემოდინამიკაზე, რაც გათვალისწინებულ უნდა იქნას თერაპიის შერჩევისას;
•
მოულოდნელი მიდგომა აირჩიეს ექსპერტებმა
ß-ადრენობლოკატორების შესწავლისას, რომელიც საკმაოდ იშვიათად გამოიყენება კლინიკაში
კონკრეტული პრეპარატის შერჩევისას - ვაზოდილატაციური ეფექტის სიძლიერის გათვალისწინებით;
•
ზოგიერთ რეკომენდაციაში სტატინები მოხსენიებულია, როგორც ძირითადი ჯგუფის პრეპარატები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ინტიმა-მედიის
კომპლექსის სისქეზე. განხილული დოკუმენტის
ექსპერტები არცთუ მაღალ შეფასებას აძლევენ
სტატინებს, როგორც ინტიმა-მედიის კომპლექსის
სისქესთან, ისე სისხლძარღვების დაზიანების სხვა
მარკერებთან მიმართებაში. გარდა ამისა, ექსპერტების აზრით აუცილებლად უნდა გაესვას ხაზი
ეზეტემიბის ეფექტებს;
•
„ხაზოვანი“ კლინიკური აზროვნების შესაბამისად
სისხლძარღვების რიგიდობის კორექციისათვის
ჩვეულებრივ რეკომენდებულია სამკურნალწამლო
საშუალებები, რომლებიც ტრადიციულად გამოი•
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ყენება კარდიოლოგიაში. ამ კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებამ აუცილებლად ჩათვალა მოცემულ ცხრილში
სხვა ჯგუფის პრეპარატების შეტანა.

სისხლძარღვების დაზიანების მარკერების
კლინიკური გამოყენება კონკრეტული
დაავადებების დროს

ევროპის რეკომენდაციებში დისლიპიდემიის შესახებ
მოწოდებულია ინტიმა-მედიის კომპლექსის სისქის
მაჩვენებლის გამოყენება და/ან ბალთების არსებობის
შეფასება რისკის სტრატიფიკაციისათვის მკურნალობის ოპტიმიზაციის მიზნით [18]. ასეთი მიდგომის მიზანშეწონილობა არ ეჭვს არ იწვევს, თუმცა ზუსტად არაა
დადგენილი მოცემული ტესტების უნარი მოახდინოს
კარდიო-ვასკულური რისკის რეკლასიფიცირება დისლიპიდემიის დროს.
შესწავლილია სისხლძარღვების დაზიანების მარკერების შესაძლებლობები დაავადებათა დიაგნოსტიკის
მიზნით პრეკლინიკურ სტადიაზე - „პრაქტიკულად
ჯანმრთელ პირებში“. დღეისათვის მთელი რიგი კვლევებია ჩატარებული სისხლძარღვის რიგიდობის მაჩვენებლის გამოყენებასთან დაკავშირებით არტერიული
ჰიპერტენზიის განვითრების რისკის განსაზღვრისათვის
ნორმოტენზიულ პაციენტებში. აღნიშნული საკითხი შესწავლილია 8 პერსპექტული ეპიდემიოლოგიური კვლევით (ჩართული იყო 30-80 წელს გადაცილებული 18
000-ზე მეტი ადამიანი) [19–23].
დადგენილია, რომ გამოყენებული მეთოდის მიუხედავად, სისხლძარღვის რიგიდობის მაჩვენებელი არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარების პროგნოზირების
საშუალებას იძლევა არტერიული წნევის საწყისი დონისა და პაციენტის ასაკის გათვალისწინების გარეშე.
არტერიული ჰიპერტენზიის განვითარების რისკის მატება ვარირებს 15-დან 30%-მდე არტერიების რიგიდობის 1-SD მატებისას ან 10%-ით პულსური ტალღის
სიჩქარის 1 მ/წმ-ით ზრდისას [19, 20, 24]. ამ მიზნით
სისხლძარღვის რიგიდობის შეფასების მეთოდების
ფართო დანერგვას ეწინააღმდეგება პულსური ტალღის სიჩქარის ზღვრული მაჩვენებლის არარსებობა.
ერთერთ კვლევაში ნაჩვენები იქნა „cut-off value“ 5,8
მ/წმ cfPWV მაჩვენებლისთვის პოპულაციის ასაკისა და
გამოყენებული მეთოდოლოგიის აშკარა გათვალისწინებით [24].
სისხლძარღვების დაზიანების მარკერების კლინიკური
გამოყენების ძირითადი სფერო არტერიული ჰიპერტენზიის დროს - სამიზნე ორგანოების დაზიანების კონსტანტაციაა გულ-სისხლძარღვთა რისკის დაზუსტებით
(გადაკლასიფიცირება). ინტიმა-მედიის კომპლექსის
სისქესა და პულსური ტალღის სიჩქარეს შორის კავშირი არტერიული ჰიპერტენზიისას დადგენილია, ეს
კვლევები რეგლამენტირებულია საერთაშორისო და
ეროვნულ პროტოკოლებში. თუმცა დღემდე გადაუჭრელია საკითხი: რამდენად მნიშვნელოვანია აღნიშნული
კვლევები არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებული
პაციენტებისათვის და რა გავლენას ახდენს მედიკამენტოზური მკურნალობის შერჩევაზე [3].
შაქრიანი დიაბეტის დროს სისხლძარღვების რიგიდობა კანონზომიერად იმატებს, თუმცა როგორც მიიჩნევენ, ეს ვითარდება მაკროცირკულაციის ცვლილების/
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დისფუნქციის შემდეგ. გლუკომეტაბოლური დარღვევები ვითარდება 2 ტიპის შაქრიანი დიაბეტის კლინიკურ
გამოვლინებამდე [25]. მოცემულ პრობლემასთან დაკავშირებით აუცილებელია R. Izzo et al. ჩატარებული
კვლევის მონაცემების განხილვა, რომლებმაც აღმოაჩინეს, რომ კაროტიდული ბალთების არსებობა წარმოადგენს შაქრიანი დიაბეტის განვითარების პრედიქტორს მეტაბოლური პროფილისა და არტერიული წნევის
დონის მიუხედავად [26].
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებთან მიმართებაში დადგინდა, რომ cfPWV წარმოადგენს საიმედო დამოუკიდებელ ბიომარკერს, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელია სიკვდილობის პროგნოზირებას
[27]. ამასთამ ინტიმა-მედიის კომპლექსის სისქე არ
აღმოჩნდა პროგნოზული მნიშვნელობის [28]. მხარ-გოჯის ინდექსის კლინიკური მნიშვნელობა შაქრიანი
დიაბეტის დროს ვლინდება პერიფერიული არტერიების დაავადებების თანაარსებობისას და შეზღუდულია
არტერიების კალცინოზის დროს [3].
დადგენილია სისხლძარღვოვანი ბიომარკერების
კლინიკური მნიშვნელობის ხარისხი პერიფერიული
არტერიების დაავადების დროს. ამგვარად, გამოვლინდა ენდოთელური დისფუნქციის ხარისხის დამოუკიდებელი პროგნოზული უნარი გულ-სისხლძარღვთა
მოვლენებთან მიმართებაში (FMD მეთოდის და არა
EndoPAT მეთოდის მეშვეობით). ეს მნიშვნელოვანია,
რამდენადაც პაციენტებში ენდოთელიუმის შედარებით
ნორმალური ფუნქციით არსებობს „მოვლენათა“ დაბალი რისკი, რაც რეკომენდებულია გავითვალისწინოთ
ხანგრძლივი დაკვირვების დროს. დღეისათვის არ არსებობს მონაცემები პულსური ტალღის სიჩქარისა და
ინტიმა-მედიის კომპლექსის პროგნოზული მნიშვნელობის თაობაზე პერიფერიული არტერიების დაავადების
დროს. ცნობილია ურთიერთკავშირი ინტიმა-მედიის
კომპლექსის სისქის მატებასა და დაავადების პროგრესირებას შორის, თუმცა არა მისი პროგნოზირების უნარი [29]. მხარ-გოჯის ინდექსს გააჩნია არა მხოლოდ
დიაგნოსტიკური, არამედ პროგნოზული მნიშვნელობა
პერიფერიული არტერიების დაავადებების დროს მედიალური კალცინოზის გარეშე. მაღალმგრძნობიარე
C-რეაქტიული ცილა ახდენს დაავადების პროგრესირებისა და გრძელვადიანი სიკვდილობის პროგნოზს [30].
სისხლძარღვოვანი მარკერების გამოყენებასთან მიმართებაში ინსულტ გადატანილ პირებში, უნდა აღინიშნოს შემდეგი:
•
ენდოთელური დისფუნქციის ხარისხი FMD მონაცემების მიხედვით ახალი სისხლძარღვოვანი მოვლენების განვითარების დამოუკიდებელი
პრედიქტორი აღმოჩნდა (რისკების თანაფარდობა 3,48% 95% სარწმუნოობის ინტერვალი (CI)
1,26–9,63) და წინასწარმეტყველებდა ინსულტის
რეციდივს [31];
•
ინტიმა-მედიის კომპლექსის სიდიდის მატება თითოეული 0,1 მმ-ით მიუთითებდა ინსულტის რეციდივის ალბათობაზე 18%-ით (95% CI 2,0–36%) в
შემდგომი 28,9 თვის განმავლობაში [32]. ეს ასევე
ეხება მხარ-გოჯის ინდექსს. cfPWV გააჩნია პროგნოზული მნიშვნელობა ფუნქციურ გამოსავალთან
მიმართებაში [33, 34].
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ერთერთი ბოლო მეტაანალიზის ავტორები, რომელთაც შეისწავლეს cfPWV მაჩვენებელი სიკვდილიანობისა და გულ-სისხლძარღვთა მოვლენების პროგნოზირების კუთხით თირკმლების ქრონიკული დაავადებების
(სტადია 0-5) დროს, მივიდნენ დასკვნამდე, რომ არ
არსებობს არანაირი სხვაობა cfPWV პროგნოზირების
უნარის მხრივ პაციენტებში თირკმლების შენარჩუნებული ან დარღვეული ფუნქციით [35].
ახალი მოცემულობით, რომელიც ჯერ კიდევ არაა
ასახული შემაჯამებელ დოკუმენტებში, არსებობს
ურთიერთკავშირი სისხლძარღვების რიგიდობასა და
კოგნიტიურ დარღვევებს შორის. ამ უკანასკნელისადმი ინტერესი გაიზარდა იმასთან დაკავშირებით, რომ
კოგნიტიური დარღვევები გულის უკმარისობასთან და
ათეროსკლეროზულ დაავადებებთან ერთად მნიშვნელოვან ტვირთად იქცა ჯადაცვის სისტემისათვის, ნათესავებისა და იმ პირებისათვის, რომლებიც უვლიან
ავადმყოფს, ასევე არსებითად ამცირებს პაციენტების
ცხოვრების ხარისხს. დღეისათვის დადგენილია, მათ
შორის მსხვილი კვლევებით, კოგნიტიური დარღვევების, სისხლძარღვოვანი დემენციისა და ალცჰაიმერის
დაავადების ურთიერთკავშირი სისხლძარღვების რიგიდობასთან [36–43].
ჩატარდა აღნიშნული საკითხისადმი მიძღვნილი მეტაანალიზი [44]. ჯვარედინი შესწავლის მეთოდით
ჩატარებული კვლევების ანალიზმა აჩვენა, რომ მაღალი რიგიდობა დაკავშირებულია ტვინის წვრილი სისხლძარღვების დაავადების მარკერებთან (p<0,001).
ავტორები ხაზს უსვამენ ანალიზის სირთულეს კვლევის მაღალი ჰეტეროგენურობის გამო. მთლიანობაში
დადგინდა, რომ კვლევების უმეტესობაში (თუმცა არა
ყველა მათგანში) აღმოჩენილია კავშირი მაღალ რიგიდობასა და კოგნიტიური დარღვევებს შორის. ავტორთა
დასკვნები: დადასტურებულია ჰიპოთეზა, რომ მაღალი
არტერიული რიგიდობა წარმოადგენს ტვინის მიკროსისხლძარღვოვანი დაავადებების წყაროს.
უნდა აღინიშნოს, რომ კოგნიტიური დარღვევები,
რომელიც ვითარდება სისხლძარღვოვანი დემენციის
დროს (გადატანილი ინსულტის შემდეგ), ალცჰაიმერის
დაავადება და ტვინის მცირე სისხლძარღვების დაავადებები, თავისი გენეზით განსახვავდება ერთმანეთისაგან. გარდა ამისა, თუ სისხლძარღვოვანი დემენცია
და ალცჰაიმერის დაავადება პროფესიული კუთხით
საინტერესოა ძირითადად ნევროლოგებისა და ფსიქიატრებისათვის, კოგნიტიური დარღვევები მცირე კოგნიტიური დარღვევების სინდრომის დროს პრაქტიკულად
ყველა ექიმისათვის საინტერესოა.
ადრე ითვლებოდა, რომ მცირე კოგნიტიური დარღვევების განვითარების ძირითად რისკ ფაქტორებს წარმოადგენს ასაკი და არტერიული ჰიპერტენზია [45,
46]. 2016 წელს ამერიკის გულის ასოციაციის ექსპერტები მტკიცებითი ბაზის ანალიზის შემდეგ არ იძლეოდნენ ერთმნშვნელოვან პასუხს არტერიულ ჰიპერტენზიასა და კოგნიტიურ დარღვევებს შორის კავშირის
თაობაზე [8]. ასეთივე დასკვნამდე მივიდნენ სამამულო
ავტორებიც [43].
ერთერთი პირველი სისტემური მიმოხილვიდან, რომელიც მიეძღვნა სისხლძარღვის რიგიდობის, კოგნიტიური დარღვევებისა და თავის ტვინის მდგომარეობის
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პრობლემას, შესრულდა 2014 წელს [38]. ავტორებმა გააკეთეს დასკვნები: კვლევების დიდი უმეტესობა
გვიჩვენებს დადებით კავშირს სისხლძარღვების რიგიდობასა და მცირე სისხლძარღვების დაავადებების
რენტგენოლოგიურ კრიტერიუმებს შორის. ამასთან მომატებული პულსური ტალღის სიჩქარე შესაძლოა წარმოადგენდეს დამოუკიდებელ პროგნოზულ ფაქტორს
თავის ტვინის თეთრი ნივთიერების დაზიანებისათვის
მისი ჰიპერინტენსივობის ხარისხისაგან დამოუკიდებლად კვლევის რადიოლოგიური მეთოდების მონაცემებით.
ნაშრომები, რომლებიც მოწოდებულია ბოლო წლების
განმავლობაში და მიძღვნილია განხილული პრობლემისადმი, შესაძლოა დაიყოს შემდეგი მიმართულებად:
•
სისხლძარღვების მდგომარეობის ცვლილებასთან
დაკავშირებული;
•
კლინიკური კვლევების მრავალფეროვნება განხილულ თემასთან მიმართებაში:
•
კოგნიტიური დარღვევების მკურნალობისა და
პროფილაქტიკისადმი ოპტიმალური მიდგომების
განსაზღვრა სისხლძარღვთა რიგიდობის მექანიზმებზე ზემოქმედების მეშვეობით.
განიხილება საკითხი კოგნიტიური დარღვევების მორფოლოგიური სუბსტრატის შესწავლის შესახებ, მათ შორის კლინიკური დიაგნოზების პათანატომიური გადამოწმება, როგორიცაა სისხლძარღვოვანი კოგნიტიური
დარღვევები, სისხლძარღვოვანი დემენცია, თანმხლები ნეიროდეგენერაციული დაავადებების შემთხვევების
გამორიცხვა [48]. ავტორები განიხილავენ სისხლძარღვოვანი დაავადებების ნევროპათოლოგიური შეფასების პროტოკოლების სტანდარტიზაციის არარსებობას,
კვლევების არასაკმარის რაოდენობას ისეთ დიაგნოზებთან მიმართებაში, როგორიცაა თავის ტვინის დიფუზური დაზიანება, არტერიებისა და არტერიოლების
სტრუქტურული დარღვევები, ვაზორეგულაციური ანომალიები.
თანამედროვე წარმოდგენების თანახმად კოგნიტიური
დარღვევების სინდრომისა და დემენციის განვითარება დაკავშირებულია თავის ტვინის მსხვილი და წვრილი სისხლძარღვების პათოლოგიებთან არასრული
ან „ფარული“ ინფარქტების განვითარებით [49, 50].
აღწერილია თავის ტვინის ჰიპოპერფუზიის პათოფიზიოლოგიური მექანიზმები თავის ტვინის სისხლძარღვების შევიწროების შედეგად არტერიული ჰიპერტენზიის
გამო. შემდგომში ვითარდება „ნეიროანთება“ ასტროციტების, მიკროგლიის/მაკროფაგების დეგენერაციის
აქტივაციით პროტეაზებისა და თავისუფალი რადიკალების გამოთავისუფლების შედეგად, რაც ახდენს
ანთების პოტენცირებას ნეიროსისხლძარღვოვან ერთეულში. არსებით როლს ამ პროცესში ასრულებს მატრიცული მეტალოპროტეაზები, რომლებიც უშუალოდ
იწვევენ ვაზოგენურ შეშუპებასა და სისხლძარღვების
დემიელინიზაციას.
T.T. van Sloten დაადგინა, რომ კაროტიდული რიგიდობა დაკავშირებულია ინსულტთან, თუმცა არა გულის
იშემიურ დაავადებასთან; კაროტიდების რიგიდობის შეფასება საშუალებას იძლევა გაუმჯობესდეს ინსულტის
პროგნოზირების რისკი გულ-სისხლძარღვთა რისკის
ფრემინგების შკალისაგან და cfPWV დამოუკიდებლად
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[34].
ჩვეულებრივ კოგნიტიური დეფიციტი უფროსი ასაკის
პირებში აღინიშნება. თუმცა აორტის რიგიდობა (cfPWV
მონაცემების მიხედვით) დაკავშირებულია კოგნიტიურ
დარღვევებთან და თავის ტვინის სუბკლინიკური დაზიანების მარკერებთან (მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფიის მონაცემებით) ახალგაზრდა პაციენტებში [51].
ამგვარად, ავტორებმა დაადგინეს, რომ 30-45 წლის
ასაკის პირებში cfPWV დაკავშირებულია თავის ტვინის
თეთრი ნივთიერების დაზიანებასთან, ხოლო 45-65
ასაკში თეთრი ნივთიერების დაზიანებასა და კოგნიტიურ დარღვევებთან.
მოულოდნელი შედეგები იქნა მიღებული 3056 პაციენტის მონაცემთა ანალიზის შედეგად, რომლებიც მონაწილეობდნენ დიდ პოპულაციურ კვლევაში Malmö Diet
and Cancer study, 2007–2012 წწ. (მონაწილათა ასაკი –– 61 – 85) [52]. მიღებული მონაცემების თანახმად
cfPWV მაჩვენებელსა და დემენციას შორის კავშირი არ
იქნა აღმოჩენილი, ამგვარი კავშირი აღინიშნა გამოხატული კოგნიტიური ტესტების შედეგებსა და წვრილი
სისხლძარღვების დაზიანების მარკერებს შორის.
უნდა აღინიშნოს ახალი ტენდენცია. ავტორები, რომლებიც შეისწავლიან სისხლძარღვთა რიგიდობის საკითხებს, კოგნიტიურ დარღვევებსა და სისხლძარღვების
რიგიდობას შორის კავშირის კონსტანტაციის შემდეგ
მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს უკანასკნელი წარმოადგენს პოტენციურად ცვლად რისკ ფაქტორს კლინიკურად მნიშვნელოვანი კოგნიტიური დარღვევებისა
და დემენციისათვის და შესაძლოა გახდეს თერაპიული
ჩარევის სამიზნე [40–42, 54].
მოცემული თემის განხილვისას სამკურნალო საშუალებების თაობაზე რეკომენდაციები შესაძლოა გაერთიანდეს შემდეგ ჯგუფებად [38, 53–55]:
•
პათოლოგიურ პროცესზე ზემოქმედება სისხძარღვების რიგიდობის შემცირების გზით;
•
ნეიროპროტექტორების გამოყენება;
•
ზეგავლენა ტრადიციულ გულ-სისხლძარღვთა
რისკ ფაქტორებზე.
სისხლძარღვების რიგიდობის შემცირებისკენ მიმართული თერაპიამ უკვე დაიმკვიდრა განსაკუთრებული
ტერმინი - „de-stiffening therapies“ [56], რომელსაც
მიეკუთვნება სხვადასხვა სტრატეგიები, მათ შორის
ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატები, ანტიჰიპერლიპიდემიური აგენტები და ქიმიური ნივთიერებები, რომლებიც მიმართულია არტერიების რემოდელირებისაკენ,
და სხვა.
ავტორთა უმეტესობა, რომლებიც დაკავებულნი არიან მოცემული პრობლემის შესწავლით, ხაზს უსვამს
ამ მიმართულებით შემდგომი კვლევების ჩატარების
აუცილებლობას - საჭიროა გრძელვადიანი რანდომიზებული ორმაგი ბრმა კონტროლირებადი კვლევების
ჩატარება. შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ დღეისათვის შეფასებულია ნევროლოგიაში გამოყენებული
პრაქტიკულად ყველა სამკურნალწამლო საშუალების
გავლენა სისხლძარღვების რიგიდობაზე.
მაგალითისთვის, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ამ კატეგორიის პაციენტებთი ნაჩვენები იქნა სხვადასხვა საშუალებების დადებითი ეფექტი, როგორიცაა
გინკო ბილობას ექსტრაქტი, კომპლექსური პრეპარატი
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მელდონია, გამა-ბუტირბეატინის დეჰიდრატი, ცერებროლიზინი, ციტიქოლინი და აქტოვეგინი [57–62].
დადგენილია, რომ „ნეიროპროტექტორები“ ახდენენ
მსუბუქ პოზიტიურ გავლენას კოგნიტიურ დარღვევებზე. ვერ მოხერხდა ამ საკითხისადმი მიძღვნილი ხანგრძლივი კონტროლირებადი კვლევების შედეგების
აღმოჩენა.
ერთერთი ყველაზე ხარისხიანი დოკუმენტი, რომელშიც გაერთიანებულია ცნობილი მონაცემები კოგნიტიური დარღვევების პროფილაქტიკის/მკურნალობის
თაობაზე, აშშ-ს ექსპერტების რეკომენდაცია: „კოგნიტიური დარღვევების თავიდან აცილება: „სამეცნიერო
რეკომენდაცია და შესაძლებლობების ფანჯარა“ 2017
წ. [56]. მოცემულ დოკუმენტში ხაზგასმულია, რომ დღეისათვის არასაკმარისი მონაცემებია იმისათვის, რომ
ერთმნიშვნელოვანი დასკვნები გავაკეთოთ კოგნიტიური დარღვევებზე ამა თუ იმ ფაქტორების გავლენის
შესახებ, კერძოდ კი: გენეტიკური ფაქტორები, კვება
მთლიანობაში და ცალკეული პროდუქტების გამოყენება, მოწევა, ალკოჰოლის გამოყენება და სხვა; არ არსებობს ასოციაცია კოგნიტიურ დარღვევებსა და ისეთი
პრეპარატების მიღებას შორის, როგორიცაა ვიტამინი
С, В6, В12, სტატინები, აცეტილსალიცილის მჟავა,
დეჰიდროეპიანდროსტერონი, ქოლინესთრაზას ინჰიბიტორი, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული
საშუალებები, ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები [63].
ავტორები თვლიან, რომ გინკო ბილობასა და მემანტინთან მიმართებაში ასოციაციის შეფასებისათვის არასაკმარისია მტკიცებულებები. მოცემულ ნაშრომში არ
არის განხილული სისხლძარღვების რიგიდობის შემცირებისაკენ მიმართული თერაპიული შესაძლებლობები,
რაც აიხსნება იმით, რომ ავტორები კოგნიტიურ დარღვევებზე ზემოქმედებისას ითვალისწინებენ ტრადიციულ რისკ ფაქტორებს, ასევე აიხსნება სისხლძარღვების
რიგიდობაზე გავლენის ერთმნიშვნელოვანი შესაძლებლობის არ არსებობით. ბევრი მკვლევარი იზიარებს
იგივე მოსაზრებას [40, 64].
ამგვარად, სისხლძარღვების რიგიდობის კვლევა ფართოდ დაინერგა 15-20 წლის შემდეგ, მას მერე რაც
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გაჩნდა მოქმედების სხვადასხვა პრინციპებზე დაფუძნებული ხელსაწყოები. ამ წლების განმავლობაში კოლოსალური მოცულობის კვლევითი შრომა ჩატარდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. დღეისათვის გრძელდება
არსებული მონაცემების გააზრება და მისი კლინიკური
მნიშვნელობის შეფასება.
ბოლო წლების პრინციპულ მიღწევად ითვლება აღიარებული კონსესუს დოკუმენტები, რომლებშიც ჩატარებულია სისხლძარღვოვანი მარკერების კვლევის
ცნობილი მეთოდების ანალიზი მტკიცებითი მედიცინის
პოზიციიდან, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანის
იდენტიფიცირებით. წარმატებულად უნდა ჩაითვალოს
ექსპერტთა კოლოსალური შრომა კონკრეტული დაავადებების დროს ცალკეული მარკერების კლინიკური
მნიშვნელობის, მათი მგრძნობელობისა და პროგნოზული მნიშვნელობის შეფასების თაობაზე. უკიდურესად
მნიშვნელოვანია აღნიშნულ დოკუმენტებში წარმოდგენილ სისხლძარღვოვან მარკერებზე ფარმაკოლოგიური მოქმედების ანალიზი.
მიუხედავად კვლევების მნიშვნელოვანი მოცულობისა,
რომელიც ეხება სისხლძარღვის რიგიდობის შესწავლას, მათი გამოყენების სფეროები რუტინულ კლინიკურ პრაქტიკაში შეზღუდული რჩება. აღნიშნული
მეთოდების პერსპექტივა სხვადასხვა მიმართულებით
სამეცნიერო კვლევების ჩატარებაში გვესახება, რომლებშიც მონაცემების მიღება სისხლძარღვთა რიგიდობის შესწავლის შესახებ შესაძლებელი იქნება არაინვაზიური მეთოდებით. ასეთი ინფორმაცია ნაკლებად
ხელმისაწვდომია სხვა მეთოდებისათვის და პრინციპული მნიშვნელობა გააჩნია ფარმაკოლოგიური თერაპიის შერჩევისას. პრაქტიკოსი ექიმი ორიენტირებული
უნდა იყოს სისხლძარღვთა რიგიდობის პრობლემაზე,
რათა შეაფასოს ეს კვლევები. მოცემული მეთოდების
გამოყენების კიდევ ერთი პერსპექტიული სფეროა
კოგნიტიური დარღვევებსა და სისხლძარღვთა რიგიდობას შორის კავშირის შესწავლა.
ლიტერატურის ჩამონათვაილ ინახება რედაქციაში
(64 წყარო)
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მტკიცებითი მედიცინა

ინტრავენური რკინის პრეპარატის,
ფერიკარბოქსიმალტოზას ხანგრძლივი
თერაპიის სარგებელი პაციენტებში
სიმპტომური გულის უკმარისობითა და
რკინის დეფიციტით
Piotr Ponikowski1,2*, Dirk J. van Veldhuisen3, Josep Comin-Colet4, Georg Ertl5,6, Michel Komajda7,Viacheslav Mareev8, Theresa McDonagh9, Alexander Parkhomenko10, Luigi Tavazzi11, Victoria
Levesque12, Claudio Mori12, Bernard Roubert12, Gerasimos Filippatos13, Frank Ruschitzka14, and
Stefan D. Anker15, CONFIRM-HF მკვლევარებისათვის

მიზანი

კვლევის მიზანი იყო რკინის ინტრავენური პრეპარატებით ხანგრძლივი თერაპიის სარგებელისა და უსაფრთხოების
შეფასება რკინადეფიციტური ანემიის მქონე გულის უკმარისობით დაავადებულ პაციენტებში

მეთოდები და შედეგები

CONFIRM-HF წარმოადგენს მულტიცენტრულ, ორმაგი ბრმა, პლაცებო-კონტროლირებად კვლევას, რომელშიც
ჩართული იყო გულის უკმარისობით დაავადებული 304 ამბულატორიული პაციენტი, განდევნის ფრაქციით ≤45%,
ნატრიურეზული პეპტიდის დონის მატებით, და რკინის დეფიციტით (ფერიტინი 100 ნგ/მლ ან 100-300 ნგ/მლ, თუ
ტრანსფერინის სატურაცია 20%). პაციენტების რანდომიზაცია მოხდა 1:1 თანაფარდობით: ინტრავენური ფერიკარბოქსიმალტოზას (FCM, n ¼ 152) და პლაცებოს ჯგუფი (ხსნარი, n ¼ 152), კვლევა გრძელდებოდა 52 კვირის
განმავლობაში. პირველადი საბოლოო წერტილი იყო ცვლილება 6 წუთიანი სიარულის ტესტში (6-min-walk-test
- 6MWT) საბაზისო დისტანციასთან შედარებით 24 კვირაზე. მეორადი საბოლოო წერტილი მოიცავდა ცვლილებებს
NYHA (New York Heart Association) კლასის, PGA (Patient Global Assessment), 6 წუთიანი სიარულის ტესტის
დისტანციის, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სიცოცხლის წლების (Quality of life - QoL), დაღლილობის შკალის მხრივ 6, 12, 24, 36, და 52 კვირაზე და ფერიკარბოქსიმალტოზას ეფექტს გულის უკმარისობის გამწვავებით
განპირობებული ჰოსპიტალიზაციის სიხშირეზე. ფერიკარბოქსიმალტოზათი მკურნალობამ მნიშვნელოვნად გაახანგრძლივა 6-წუთიანი სიარულის ტესტის დისტანცია 24 კვირაზე (განსხვავება: FCM vs. პლაცებო: 33+11 მ, P
¼ 0.002). ფეროკარბოქსიმალტოზათი მკურნალობის ეფექტი ერთნაირი იყო ყველა ჯგუფში და შენარჩუნდა 52
კვირამდე (განსხვავება: FCM vs. placebo: 36+11 მ, P, 0.001). კვლევის განმავლობაში, ფეროკარბოქსიმალტოზას ჯგუფში სტატისტიკური მნიშვნელობის გაუმჯობესება NYHA კლასის, PGA, QoL, და დაღლილობის შკალის
მხრივ აღინიშნა 24 კვირიდან. მკურნალობა ასოცირებული იყო გულის უკმარისობით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის რისკის მნიშვნელოვან შემცირებასთან [HR (hazard ratio - რისკების თანაფარდობა) (95% CI (confidence
interval - სარწმუნოობის ინტერვალი): 0.39 (0.19–0.82), P ¼ 0.009]. სიკვდილის შემთხვევათა რიცხვი (FCM: 12,
პლაცებო: 14 სიკვდილი) და გვერდითი მოვლენების სიხშირე მსგავსი იყო ორივე ჯგუფში.

დასკვნა

პაციენტებში სიმპტომური გულის უკმარისობითა და რკინის დეფიციტით, ფერიკარბოქსიმალტოზათი ერთწლიანი
მკურნალობის შედეგად აღინიშნა მდგრადი გაუმჯობესება ფუნქციური მაჩვენებლების, სიმპტომებისა და ცხოვრების
ხარისხის მხრივ და შესაძლოა ასევე ასოცირებული იყოს გულის უკმარისობის გამწვავებით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის რისკის შემცირებასთან (ClinicalTrials.gov number NCT01453608).

საძიებო სიტყვები

გულის უკმარისობა ● რკინის დეფიციტი ● ფერიკარბოქსიმალტოზა
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Department of Heart Diseases, Medical University,Wroclaw,Poland;
Department of Cardiology,Center for Heart Diseases, Clinical Military Hospital,Weigla 5 53-114,Wroclaw, Poland;
Department of Cardiology, University MedicalCenterGroningen, University of Groningen, Groningen, The Netherlands;
Heart Diseases Biomedical Research Group, IMIM(Hospital del Mar Medical Research Institute), Barcelona, Spain;
Department of Internal Medicine I, University Hospital Wu¨rzburg, Wu¨rzburg, Germany;
Comprehensive Heart Failure Center, University of Wu¨rzburg, Wu¨rzburg, Germany;
CHU Pitie´-Salpeˆtrie`re, Institut de Cardiologie, Paris, France;
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;
Department of Cardiology, King’s College Hospital, Denmark Hill, London SE5 9RS, UK;
Ukranian Strazhesko Institute of Cardiology, 5, Narodnoko Opolchenia St, Kiev 03151, Ukraine;
MariaCecilia Hospital, GVM Care&Research—E.S. Health Science Foundation, Cotignola, Italy;
Vifor Pharma, Glattbrugg, Switzerland;
Athens University Hospital Attikon, Athens, Greece;
Department of Cardiology, University Hospital Zurich, Switzerland;
Department of Innovative Clinical Trials, University Medical Centre Go¨ ttingen, Go¨ ttingen, Germany
Received 5 August 2014; revised 16 August 2014; accepted 21 August 2014

N4 (13) 2018

Therapia საქართველო

27

მტკიცებითი მედიცინა

შესავალი

მუდმივად მზარდი პრევალენტობისა და ინციდენტობის შედეგად, გულის უკმარისობა დღეისათვის ეპიდემიური პრობლემა გახდა, შესაბამისი სამედიცინო,
სოციალური და ეკონომიკური[1] შედეგებით. მიუხედავად გულის უკმარისობის მართვის მხრივ განვითარებისა, ავადობა და სიკვდილობა კვლავ მიუღებლად
მაღალი რჩება და დამაძაბუნებელი სიმპტომები პაციენტთა დიდი ნაწილში მკვეთრად აუარესებს ცხოვრების ხარისხს[2-4]. კარდიოვასკულური და არაკარდიოვასკულური კომორბიდული დაავადებები
ხშირად ართულებს გულის უკმარისობის ბუნებრივ
მიმდინარეობას, ახდენს რა უარყოფით ზეგავლენას
დაავადების კლინიკურ სტატუსზე, სიმპტომებზე და
გულის უკმარისობის პროგრესირებაზე, რაც წარმოადგენს პოტენციური ინტერვენციის მიზანს[2,5]. რკინის
დეფიციტი მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე გავრცელებული ნუტრიციული დეფიციტია, რომლითაც ავადობს ზოგადი პოპულაციის ერთი მესამედი6. რკინის
დეფიციტი შესაძლოა გახდეს ზოგიერთი ქრონიკული
დაავადების გართულების მიზეზი6-9, თუმცა უახლესი
ინფორმაციის თანახმად, ყველაზე ხშირად თანაარსებობს მდგრადი გულის უკმარისობის დროს, მიუხედავად განდევნის ფრაქციისა[10,11,12] და გულის
უკმარისობის გამწვავების შედეგად ჰოსპიტალიზებულ
პაციენტებში[13]. გულის უკმარისობის დროს რკინის
დეფიციტის განვითარების მექანიზმები საგულდაგულოდაა შესწავლილი, თუმცა რკინის დეფიციტი
შესაძლოა რკინის გაუარესებული აბსორბციის, კუჭნაწლავის ტრაქტიდან გაძლიერებული კარგვის ან
რეტიკულოენდოთელური სისტემიდან უტილიზირებადი რკინის ხელმისაწვდომობის შემცირების შედეგი
იყოს[14]. რკინის დეფიციტით გართულებული გულის
უკმარისობა ასოცირებულია დაქვეითებულ ფუნქციურ
მაჩვენებლებთან, გაუარესებულ სიცოცხლის ხარისხთან და გაზრდილ მოკვდავობასთან[10,11,13-15].
საინტერესოა, რომ ტრადიციული მოსაზრებისაგან
განსხვავებით, რკინის დეფიციტის სავალალო შედეგები გულის უკმარისობის დროს არ არის დამოკიდებული ანემიასა და სხვა მნიშვნელოვან ფაქტორებზე,
როგორიცაა ასაკი, დაავადების სიმძიმე, თირკმლების ფუნქცია[10-15]. ამგვარად, რკინის დეფიციტის
კორექცია შესაძლოა ჩაითვალოს სახარბიელო თერაპიულ სამიზნედ გულის უკმარისობის დროს, და
მოცემული ჰიპოთეზა გამოცდილია რამდენიმე ახალი
კლინიკური კვლევით[14.16]. თუმცა აღნიშნულ კვლევებს გააჩნია რამდენიმე ხარვეზი: მათი უმეტესობა წარმოადგენს მონოცენტრულ კვლევას ჰეტეროგენული
დიზაინით (ღია-დიზაინი vs პლაცებო-კონტროლირებადი, მხოლოდ ანემიის მქონე პაციენტების მკურნალობა vs რკინის დეფიციტის მქონე ყველა პაციენტის
მკურნალობა, როგორც წესი მკურნალობის ხანმოკლე
კურსი). თუ ცხადია, რომ ინტრავენური რკინის პრეპარატის გამოყენება სასარგებლოა რკინის დეფიციტის
დროს გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, ამ
მხრივ ჯერ კიდევ გაურკვევლობაა გულის უკმარისობის დროს რკინის გამოყენების კუთხით. კერძოდ
კი, გაურკვევლობა მოიცავს სასარგებლო ეფექტების
გრძელვადიან სტაბილურობასა და პოტენციურ გავლენას გამოსავალზე. ამგვარად, ამ კითხვების საპასუხოდ ჩვენს მიერ დაიგეგმა CONFIRM-HF (Ferric

28

Therapia საქართველო

CarboxymaltOse evaluatioN on perFormance in
patients with IRon deficiency in coMbination with
chronic Heart Failure) კვლევა.

მეთოდები

კვლევის დიზაინი და მიმოხილვა
2011 წლის სექტემბერსა და 2013 წლის თებერვალს შორის, 304 მისაღები პაციენტი იქნა ჩართული
9 ქვეყნის, 41 ადგილიდან. გამოქვეყნდა კვლევის
დიზაინი. პროტოკოლი დამტკიცებულ იქნა ინსტიტუციონალური მიმოხილვის საბჭოს მიერ თითოეულ
მონაწილე ქვეყანაში და ჩატარდა ჰელსინკის 1996
წლის დეკლარაციის, კარგი კლინიკური პრაქტიკის
ჰარმონიზაციის საერთაშორისო კონფერენციის, და
ლოკალური და ეროვნული რეგულაციების პრინციპების მიხედვით. ინფორმირებული თანხმობა წერილობითი სახით მიღებული იქნა ყველა პაციენტისაგან
ნებისმიერი კვლევასთან დაკავშირებული პროცედურის შემთხვევაში. კვლევა დაიგეგმა, დაინერგა და
გადაიხედა მმართველი კომიტეტის მიერ სპონსორის
წარმომადგენლებთან ერთად, როგორიცაა შპს ვიფორ ფარმა, გლატბრუგი, შვეიცარია (Vifor Pharma
Ltd., Glattbrugg, Switzerland). ClinStar (მოსკოვი,
რუსეთი) პასუხისმგებელი იყო რუსეთსა და უკრაინაში
ადგილზე მონიტორინგზე. ICON (დუბლინი, ირლანდია) პასუხისმგებელი იყო სხვა ქვეყნებში მონიტორინგზე, ასევე მონაცემების შეგროვებასა და ანალიზზე.
ყველა ანალიზი ჩატარდა წინასწარ განსაზღვრული
სტატისტიკური ანალიზის გეგმის მიხედვით, რომელიც დამტკიცებულ იქნა შპს ვიფორ ფარმას მიერ.
მონაცემთა უსაფრთხოება განხილულ იქნა დამოუკიდებელი ორგანიზაციის მონაცემთა უსაფრთხოების
მონიტორინგის საბჭოს მიერ, რომელსაც არ ქონდა შეხება კვლევასთან და პაციენტებთან. დამოუკიდებელი,
კლინიკური საბოლოო წერტილის კომიტეტის მიერ შეფასდა ჰოსპიტალიზაცია და სიკვდილობა. ხელნაწერი
მომზადდა პუბლიკაციისათვის მმართველი კომიტეტის
მიერ. ავტორებს ქონდათ წვდომა კვლევის მონაცემებთან და ადასტურებდნენ ანალიზის სიზუსტესა და სისრულეს. კვლევა რეგისტრირებულ იქნა: ClinicalTrials.
gov, NCT01453608.
მონაწილეები
კვლევისათვის შესაფერისი პირები მოიცავდა ამბულატორიული, სტაბილური გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებს ნიუ იორკში, NYHA II და III კლასი, მარცხენა
პარკუჭის განდევნის ფრაქციით (LVEF) ≤45%, მომატებული ნატრიურეზული პეპტიდის დონით (თავის ტვინის ნატრიურეზული პეპტიდი 100 პგ/მლ, და/ან N-ტერმინალური ნატრიურეზული პრო-პეპტიდი 400 pg/
mL), ID არსებობა [განისაზღვრება როგორც შრატის
ფერიტინის დონე,100 ნგ/მლ ან 100-300 ფარგლებში
თუ ტრანსფერინის სატურაცია (TSAT) 20%] და ჰემოგლობინი (Hb), 15 გ/დლ (სკრინინგის ვიზიტის დროს).
არ იყო განსაზღვრული Hb ქვედა ზღვარი, თუმცა პირები ტრანსფუზიის დაუყოვნებელი საჭიროებით გამოირიცხნენ კვლევიდან. ყველა პირს უნდა შეძლებოდა
6 წუთიანი სიარულის ტესტის (6MWT) დასრულება.
ასევე გამოირიცხნენ კვლევიდან პაციენტები არაკონტროლირებადი ჰიპერტენზიით, ინფექციით, მიმდინარე
ორსულობის კლინიკური მტკიცებულებით, ან ღვიძლის
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ან თირკმლის ფუნქციის მნიშვნელოვანი გაუარესებით.
არ იყო შეზღუდული კვლევის მონაწილეთა ზედა ასაკობრივი ზღვარი. კვლევაში ჩართვის/გამორიცხვის
დეტალური კრიტერიუმები გაწერილი იყო კვლევის
დიზაინის დოკუმენტსა და პროტოკოლში (იხ. დამატებითი ონლაინ მასალა).
რანდომიზაცია
საწყისი ვიზიტისას, თითოეული პაციენტისათვის ხდებოდა წინამორბედი მკურნალობის, კლინიკური ანამნეზის, ფიზიკალური გამოკვლევის, 12 განხრიანი
ელექტროკარდიოგრამის შედეგების, NYHA კლასის,
6MWT, და სიცოცხლის ხარისხიანი წლების შეფასება. რანდომიზაცია მიღწეულ იქნა ცენტრალური ინტერაქტიული ხმათა სისტემის გამოყენებით, პაციენტების
თერაპიული ჯგუფისადმი მიკუთვნებისა და შერჩევისას
შეცდომების თავიდან აცილების მიზნით. შესაფერისი
კანდიდატები რანდომულად იქნა განაწილებული 1:1
თანაფარდობით რკინის ან პლაცებოს ჯგუფში (ფიზიოლოგიური ხსნარი). პირების დაყოფა მოხდა ადგილისა და Hb დონის მიხედვით (ორი ჯგუფი: პირები
ჰემოგლობინის დონით - 12.0 გ/დლ vs. Hb
≥12.0 გ/დლ), სტრატიფიკაცია კვლევაში განხორციელდა, რათა უზრუნველყოფილიყო ჰემოგლობინის
ფონური ბალანსი მკურნალობის ჯგუფებში.
თერაპია და დაბრმავება
ინტრავენური რკინა წარმოდგენილი იყო ფერიკარბოქსიმალტოზას ხსნარით [Ferinjectw/ Injectaferw
Vifor Pharma (FCM)]. საკვლევი მედიკამენტი მიეცათ
გაუხსნელი ხსნარის სახით სულ მცირე 1 წუთიანი ი.ვ.
ინექციით - 10 ან 20 მლ (ეს არის FCM ოდენობა, რაც
ექვივალენტურია 500 ან 1000 მგ რკინის, შესაბამისად). ფიზიოლოგიური ხსნარი ([0.9% წონა/მოცულობა (w/v) NaCl] შეყავდათ, როგორც პლაცებო აქტიური
პრეპარატის ინსტრუქციის შესაბამისად.
საკვლევი წამლის (FCM ან პლაცებო) დოზა განისაზღვრებოდა პირის წონისა და ჰემოგლობინის დონის
მიხედვით, სკრინინგის პერიოდში, დოზირების ცხრილის შესაბამისად (იხ. დამატებითი ონლაინ მასალა პროტოკოლი და კვლევის დიზაინი, დამატებები დეტალებისათვის). აღნიშნული მოიცავს ორივე თერაპიულ
დოზირებას (კორექციის ფაზა) და შემანარჩუნებელი
დოზირებას (შემანარჩუნებელი ფაზა). საერთო ჯამში
მთლიანი FCM დოზა ვარირებდა 500-2000 მგ ფარგლებში (ან პლაცებოს ხსნარის ექვივალენტური მოცულობა) თერაპიულ ფაზაში (საწყისი და 6 კვირა) და
შემდგომში შენარჩუნების ფაზაში 500მგ (ან პლაცებოს
ხსნარის ექვივალენტური) 12, 24 და 36 კვირაზე, თუ
რკინის დეფიციტი მაინც აღინიშნება (რკინის დეფიციტის კრიტერიუმები განმეორებით ფასდებოდა თითოეულ ვიზიტზე). საკვლევი წამლიდან თითოეულის
მიღება ხორციელდებოდა კვლევასთან დაკავშირებული შეფასებების დასრულების შემდეგ (მათ შორის
სიცოცხლის ხარისხის შეფასება და სისხლის ნიმუშების
აღება). ფერიკარბოქსიმალტოზა მუქი ყავისფერი შეფერილობისაა და ადვილად განირჩევა პლაცებოსგან
(0.9% ფიზიოლოგიური ხსნარი). აქედან გამომდინარე, კვლევის ეფექტურობისა და „სიბრმავის“ შენარჩუნებისათვის გამოიყენებოდა შავი შპრიცი და ფარდა
(ან მსგავსი რამ). ცენტრალური ლაბორატორიული
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შედეგები რკინის მეტაბოლიზმის მარკერებისა და
ჰემოგლობინის შესახებ ეგზავნებოდათ პერსონალს,
რომელთაც ქონდათ სრული ინფორმაცია („დაბრმავების“ გარეშე) და აფასებდნენ აღნიშნულ პარამეტრებს
შემდგომი დოზირების და/ან სხვა ინტერვენციისათვის.
კვლევის საბოლოო წერტილები
კვლევის პირველადი საბოლოო წერტილი იყო 6MWT
დისტანციის მხრივ საწყისი მაჩვენებლის ცვლილება
24 კვირისათვის. 6MWT დეტალები წარმოდგენილია
პროტოკოლსა (იხ. დამატებითი ონლაინ მასალა) და
კვლევის დიზაინის შესახებ მოხსნებაში. საბოლოო
ჯამში, პირებს ერჩიათ მიეღოთ მხოლოდ მსუბუქი საკვები და არ დატვირთულიყვნენ ვარჯიშით ტესტამდე
2 საათით ადრე. 6MWTs დაიგეგმა უშუალოდ საუზმის
(მაგ. დილით ადრე) და ან სამხრის (ადრე შუადღით)
შემდეგ, ყველა ტესტი შესრულდა სწორ დერეფანში, სულ მცირე 25 მ სიგრძის ნიშნულებით, რომელიც
შემოსაზღვრული ორი სკამით. ტესტირების დასაწყისამდე ხდებოდა ვიტალური ნიშნების შეფასება
მჯდომარე პოზიციაში 10 წუთიანი დასვენების შემდეგ
და ივსებოდა დაღლილობის შკალა (ფასდებოდა 10
ქულიანი ვიზუალური ანალოგიების შკალის გამოყენებით, რომელიც ვარირებს ერთიდან, დაღლილობის
არარსებობა, 10 ქულამდე ძლიერი დაღლილობისათვის). კვლევაში მონაწილე პირებს მათთვის ჩვეული
ტემპით უნდა დაეფარათ 6 წუთის განმავლობაში მაქსიმალური შესაძლო მანძილი. პირი, რომელიც მეთვალყურეობდა ტესტს, ამხნევებდა კვლევის სუბიექტს
ვერბალურად. ნებადართული იყო შესვენება ტესტის
განმავლობაში სკამებზე, თუმცა კვლავ მოუწოდებდნენ
სიარულისაკენ, როგორც კი ეს ფიზიკურად შესაძლებელი იქნებოდა. 6 წუთში გავლილი დისტანცია რეგისტრირდებოდა მეტრებში. ყოველი ძალისხმევა მიმართული იყო იქითკენ, რომ კონკრეტული სუბიექტის
ზედამხედველი ყოფილიყო ერთი და იგივე პირი ყველა 6MWTs ტესტისათვის.
მეორადი საბოლოო წერტილი მოიცავდა ცვლილებას
NYHA კლასის, PGA, 6MWT დისტანციის, დაღლილობის შკალისა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული
სიცოცხლის ხარისხის (ფასდებოდა კანზასის კარდიომიოპათიური (KCCQ), ევროპის სიცოცხლის ხარისხის
(EQ-5D) შეფასების კითხვარის მიხედვით) მხრივ,
რომელიც ფასდებოდა 6, 12, 24, 36 და 52 კვირაზე.
დამატებით ფასდებოდა შემდგომი მეორადი გამოსავალთან დაკავშირებული საბოლოო წერტილები, რომელშიც გულის უკმარისობით განპირობებული ჰოსპიტალიზაციის ანალიზისას ცენზურას ექვემდებარებოდა
სიკვდილის შემთხვევები:
ნებისმიერი ჰოსპიტალიზაციის სიხშირე, ნების•
მიერი კარდიოვასკულური მიზეზით გამოწვეული
ჰოსპიტალიზაციის სიხშირე, და გულის უკმარისობის გაუარესებით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის
სიხშირე;
•
დრო ნებისმიერი მიზეზით განპირობებული პირველ ჰოსპიტალიზაციამდე, დრო ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით გამოწვეული პირველ
ჰოსპიტალიზაციამდე, დრო გულის უკმარისობის
გაუარესებით გამოწვეული პირველ ჰოსპიტალიზაციამდე;
•
დრო ნებისმიერი მიზეზით გამოწვეული სიკვდი-
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ლის შემთხვევამდე, დრო ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით გამოწვეული სიკვდილის
შემთხვევამდე, დრო გულის უკმარისობის გაუარესებით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევამდე.
სიკვდილის ან ჰოსპიტალიზაციის მიზეზის სტანდარტიზებული განსაზღვრება მოწოდებული იქნა CONFIRMHF-ის დამოუკიდებელი კლინიკური საბოლოო წერტილების კომიტეტის წევრების მიერ (დეტალებისათვის
იხ. კვლევის დიზაინის მოხსენება. ყველა მსგავსი შემთხვევა რეგისტრირდებოდა კვლევის მიმდინარეობისას და განიხილებოდა კლინიკური საბოლოო წერტილის კომიტეტის მიერ.
დამატებითი მეორად საბოლოო წერტილებს წარმოადგენდა კლინიკური ლაბორატორიული პანელის (ჰემატოლოგია, კლინიკური ბიოქიმია, რკინის სტატუსი და
კარდიული ბიომარკერები) ცვლილებები საწყის მაჩვენებლებთან შედარებით 6, 12, 24, 36 და 52 კვირაზე).
უსაფრთხოების ანალიზი მოიცავდა სერიოზული და არა
სერიოზული გვერდით მოვლენებს 52 კვირაზე.
სტატისტიკური ანალიზი
CONFIRM-HF კვლევისათვის ნიმუშის ზომის გამოთვლა ეფუძნებოდა 6MWT დისტანციის მოსალოდნელ
ცვლილებას 24 კვირაზე, FAIR-HF კვლევაში მოცემული მონაცემების გამოყენებით. საშუალო სხვაობა
ჯგუფებს შორის 6MWT დისტანციის ცვლილების მხრივ
საწყისი მაჩვენებლიდან 24 კვირაზე FAIR-HF კვლევაში იყო 29 მ სტანდარტული გადახრით (SD) 72 მ. ამ
ვარაუდებიდან გამომდინარე, საჭიროა შერჩევის ზომა
130 პირი თითოეულ ჯგუფზე (სულ 260 პაციენტი) იმისათვის, რომ განისაზღვროს საშუალო სამკურნალო
ეფექტი არა ნაკლებ 29 მ 24 კვირაზე 90% სიძლიერით ალფა 0.05 (ორმხრივი) გამოყენებით. შერჩევის
ზომა გაიზარდა 150 (სულ 300) პირამდე თითოეულ
ჯგუფში კვლევის ადრე შეწყვეტის მიზეზით გარკვეული
ინფორმაციის დაკარგვის დაშვების გამო.
პირველადი ეფექტურობის ანალიზი ტარდებოდა
მკურნალობის მიზნის პრინციპების შესაბამისად (ITT
- intention-to-treat principle) სრული ანალიზის ნაკრებით (FAS - full-analysis set), მათ შორის ყველა
პირის, ვინც იქნა რანდომიზებული და ვისთანაც დაწყებულ იქნა თერაპია საკვლევი პრეპარატით და ეფექტურობის შესახებ მონაცემების დაბრუნებით. პირთა ანალიზი თერაპიული ჯგუფის შესაბამისად ტარდებოდა,
რომელშიც იყვნენ რანდომიზებულნი, ფაქტობრივი
მკურნალობის მიუხედავად. გარდა ამისა, თითოეული პროტოკოლისათვის ანალიზის ნაკრებში ტარდება
დამხმარე ანალიზი. საბოლოო წერტილის პირველადი ეფექტურობა, 6MWT მხრივ საწყისი მაჩვენებლის
ცვლილება 24 კვირისათვის, მოიცავს გამოტოვებული სიდიდეებისათვის პირობით მნიშვნელობებს პირებისათვის, რომლებიც ჰოსპიტალიზებულნი იყვნენ
იმ დროისათვის ან გარდაიცვალნენ. კვლევის განმავლობაში დაგროვილი, ჰოსპიტალიზებული პაციენტებისათვის ყველაზე უარესი არა ნულოვანი 6MWT შედეგი გამოყენებული იქნა ანალიზისათვის. სიკვდილის
შემთხვევაში, მიეთითა ნულოვანი მაჩვენებელი.
24 კვირაზე 6MWT მხრივ საბაზისო მაჩვენებლის
ცვლილების პირველადი ეფექტურობის ანალიზი ჩატარდა კოვარიანტული მოდელის (ANCOVA) გამოყენებით, 6MWT დისტანციის საბაზისო მაჩვენებლის,
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სკრინინგის დროს Hb დონისა და ქვეყნის (რუსეთი,
უკრაინა, პოლონეთი და სხვა ევროპული ქვეყნები)
კორექტირებით FAS ნაკრებში.
დამხმარე ანალიზი ჩატარდა თითოეული პროტოკოლის ნაკრების (ის პირები, რომლებიც ჩართულნი
იყვნენ FAS-ში ძირითადი პროტოკოლის დარღვევის
გარეშე) და გამოკვლეული შემთხვევების (იმ პირების
მითითების გარეშე, რომლებიც ამ დროისათვის ჰოსპიტალიზებულნი იყვნენ ან გარდაიცვალნენ) გამოყენებით.
NYHA კლასის გამოტოვებული მონაცემები, იმ პირების გამო რომლებიც გარდაიცვალნენ, ითვლებოდა V
კლასს მიკუთვნებული ყველაზე უარეს შეფასებად, და
სუბიექტები, რომლებიც დაგეგმილი შეფასების დროს
იქნენ ჰოსპიტალიზებულნი, მიაკუთვნეს IV კლასს. გამოტოვებული PGA სიდიდეები სიკვდილის შემთხვევის
გამო შეფასდა როგორც „უფრო უარესი“.
ANCOVA განმეორებითი შეფასების მოდელები გამოყენებულ იქნა უწყვეტი მეორადი საბოლოო წერტილის ცვლადების ანალიზისათვის, და უწყვეტი
ცვლადების ანალიზისათვის განმეორებითი გაზომვის
პოლიტომიური რეგრესია. მოვლენის განვითარებამდე დროის (time-to-event) ანალიზი ჩატარდა კაპლან-მეიერის მეთოდით და ლოგრანგული ტესტის
მეშვეობით. რისკების თანაფარდობა (HR) და შესაბამისი 95% სარწმუნოობის ინტერვალი (CI) მიღებულ იქნა პროპორციული რისკების მოდელის
მიხედვით. პოსტ-ჰოკ სენსიტიურობის ანალიზი მოიცავს მოვლენის განვითარებამდე დროის ანალიზს,
კომბინირებულ საბოლოო წერტილზე, სიკვდილისა
და ნებისმიერი პირველადი ჰოსპიტალიზაციისთვის,
ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით გამოწვეული
სიკვდილისა და პირველადი ჰოსპიტალიზაციისათვის, გულის უკმარისობის გაუარესებით გამოწვეული
სიკვდილისა და პირველადი ჰოსპიტალიზაციისათვის. შემდგომი პოსტ-ჰოკ სენსიტიურობის ანალიზი
ჩატარდა გულის უკმარისობის მიზეზით ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების მეორადი საბოლოო წერტილზე
ნეგატიური ბინომინალური რეგრესიული მოდელის
გამოყენებით, რომელშიც ინციდენტობის მაჩვენებლის თანაფარდობა მკურნალობის ჯგუფებს შორის
იყო 95% CI და გამოთვლილი იქნა P-სიდიდე.
შემაჯამებელი სტატისტიკის უსაფრთხოების ანალიზი
ჩატარდა ყველა სუბიექტისათვის, რომელიც იღებდა
საკვლევი პრეპარატის ან პლაცებოს სულ მცირე ერთ
დოზას. უსაფრთხოების ძირითადი ინფორმაციის შეგროვება ხორციელდებოდა კვლევის დასრულებამდე
30 დღით ადრე, ე.ი. უფრო დიდხანს, ვიდრე ეფექტურობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვება. პირების
ანალიზი ხორციელდებოდა ფაქტიურად ჩატარებული
მკურნალობის მიხედვით.

შედეგები

მთლიანობაში, ჩართული იყო 304 პაციენტი (FCM,
152; პლაცებო, 152) 9 ქვეყნის 41 ადგილიდან (ავსტრია, იტალია, პოლონეთი, პორტუგალია, რუსეთი,
ესპანეთი, შვედეთი, გაერთიანებული სამეფოკ, უკრაინა). ყველა რანდომიზებული პაციენტი იშებდა სულ
მცირე ერთ სამკურნალო დოზას (სქემა). 304 რანდომიზებული პაციენტიდან 3 გამოირიცხა FAS ტესტიდან
ეფექტურობის ანალიზისათვის, ნებისმიერი პოსტ-სა-
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589 სკრინინგში ჩართული

304 რანდომიზებული

152 გამოეყო ფერიკარბოქსიმალტოზას
ჯგუფს

152 გამოეყო პლაცებოს ჯგუფს
152 იღებდა პლაცებოს

152 იღებდა ფერიკარბოქსიმალტოზას
152 უსაფრთხოების ანალიზის ნაკრები

152 უსაფრთხოების ანალიზის ნაკრები

ფერიკარბოქსიმალტოზას ჯგუფიდან 152
გამოყოფილი პაციენტიდან 2 გამოირიცხა
სრული ანალიზის ნაკრებიდან (ნებისმიერი
სახის პოსტ-საბაზისო ეფექტურობის
შეფასების ნაკლებობა)

პლაცებოს ჯგუფიდან 152 გამოყოფილი
პაციენტიდან 1 გამოირიცხა სრული
ანალიზის ნაკრებიდან (ნებისმიერი სახის
პოსტ-საბაზისო ეფექტურობის შეფასების
ნაკლებობა)

150 სრული ანალიზის ნაკრები

151 სრული ანალიზის ნაკრები

152 უსაფრთხოების ანალიზის ნაკრები

ფერიკარბოქსიმალტოზას ჯგუფში ჩართული
150 პაციენტიდან 29 შეწყვიტა
ფერიკარბოქსიმალტოზას მიღება
3 გვერდითი მოვლენა
0 დანაკარგი დაკვირვებისას
12 სიკვდილის შემთხვევა
1 ექიმის გადაწყვეტილებით
2 პროტოკოლის დარღვევა
8 უარი
3 სხვა

პლაცებოს ჯგუფში ჩართული 151
პაციენტიდან 24 შეწყვიტა პლაცებოს
მიღება
3 გვერდითი მოვლენა
0 დანაკარგი დაკვირვებისას
14 სიკვდილის შემთხვევა
1 ექიმის გადაწყვეტილებით
2 პროტოკოლის დარღვევა
3 უარი
1 სხვა

123 დაასრულა
(თითოეული პროტოკოლის ანალიზის
ნაკრების შესაბამისად)

128 დაასრულა
(თითოეული პროტოკოლის ანალიზის
ნაკრების შესაბამისად)

სქემა 1. ჩართვა და შედეგები. სრული ანალიზის ნაკრები მოიცავდა ყველა პაციენტს, რომელიც იღებდა სულ მცირე ერთ დოზას
მაინც შერჩეული მკურნალობიდან და ესწრებოდა მინიმუმ ერთ პოსტ-საბაზისო ვიზიტს. უსაფრთხო პოპულაცია მოიცავდა ყველა
პაციენტს, რომელიც იღებდა რანდომიზებული თერაპიის ერთ დოზას მაინც. ანალიზები ჩატარდა პროტოკოლით მოწოდებული
ნაკრების გამოყენებით (ის პაციენტები, რომლებიც ჩართულნი იყვნენ კვლევაში სრული ანალიზის ნაკრებისათვის ძირითადი პროტოკოლის დარღვევის გარეშე)

ბაზისო ეფექტურობის შეფასების ნაკლებობის გამო,
თუმცა კვლევა გააგრძელეს (შენიშვნა: ამ სამი პაციენტიდან არცერთის შემთხვევაში არ აღინიშნა ჰოსპიტალიზაცია ან სიკვდილის შემთხვევა). 301 პაციენტის
კლინიკური მახასიათებლები მოცემულია ცხრილი
1-ში. საბაზისო კლინიკური და ლაბორატორიული
მახასიათებლები და სხვადასხვა კარდიული მედიკამენტების გამოყენება ჩართვის მომენტისათვის მსგავსი
იყო სხვა თერაპიული ჯგუფისა.
კონტროლი
150 პაციენტიდან, რომელიც იღებდა FCM, 29 (19.3%)
პაციენტმა არ დაასრულა კვლევა, რომელთაგან 12
(8.0%) გარდაიცვალა. 151 პაციენტიდან, რომლებიც
პლაცებოს იღებდა, 24 (15.9%) პაციენტმა არ დაასრულა კვლევა, რომელთაგან 14 (9.3%) გარდაიცვალა.
ორი პაციენტი პლაცებოს ჯგუფიდან დაიკარგა კონტროლიდან (სქემა 1). ერთი პაციენტი FCM ჯგუფიდან
გარდაიცვალა 30 დღიანი უსაფრთხო კონტროლის
პერიოდში.
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6MWT დისტანციის საბაზისო სიდიდე (საშუალო SD)
მსგავსი იყო თერაპიის ჯგუფებს შორის [288 (98) მ
vs. 302 (97) მ, შესაბამისად, FCM vs. პლაცებო]. მაშინ როდესაც, 24 კვირაზე, FCM ჯგუფში დაფიქსირდა
6MWT დისტანციის ზრდა 18+8 მეტრით, პლაცებოს
ჯგუფში აღნიშნული სიდიდე შემცირდა 16+8 მეტრით
(უმცირეს კვადრატთა საშუალო + სტანდარტული შეცდომა). შედეგად აღინიშნა მნიშვნელოვანი სხვაობა
6MWTდისტანციის ცვლილების მხრივ 24 კვირაზე
FCM და პლაცებოს ჯგუფებში 33+11 მეტრით (უმცირეს კვადრატთა საშუალო + სტანდარტული შეცდომა),
P ¼ 0.002.
მეორადი საბოლოო წერტილი
პლაცებოსთან შედარებისას, FCM გამოყენებამ აჩვენა
მნიშვნელოვანი სარგებელი PGA მხრივ 12 კვირის შემდეგ (P ¼ 0.035 12 კვირაზე, P ¼ 0.047 24 კვირაზე,
და P ¼ 0.001 36 და52 კვირაზე) და NYHA კლასის
მხრივ 24 კვირის შემდეგ (P ¼ 0.004 24 კვირაზე და P,

Therapia საქართველო

31

მტკიცებითი მედიცინა

ცხრილი 1. საბაზისო დემოგრაფიული და კლინიკური მახასიათებლები (FAS)
ცვლადი

ასაკი წლებში
მდედრობითი სქესი
თეთრი რასა
NYHA კლასი
II
III
მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია
სხეულის მასა, კგ
სხეულის მასის ინდექსი კგ/მ
სისხლის წნევა მმ.ვწყ.სვ.
სისტოლური
დიასტოლური
დარტყმა/წუთში
6 წუთიანი სიარულის ტესტის დისტანცია, მ
გულის უკმარისობის იშემიური მიზეზი
სიცოცხლის ხარისხის შეფასება
დაღლილობის შკალა
კანზასის კარდიომიოპათიური შეფასების კითხვარის შკალა
ევროპის სიცოცხლის ხარისხის შეფასების 5D ვიზუალური
ანალოგიების შკალა
კარდიოვასკულური რისკფაქტორი
ჰიპერტენზია
დისლიპიდემია
შაქრიანი დიაბეტი
მოწევა
სამედიცინო ისტორია
წინაგულების ფიბრილაცია
მიოკარდიუმის ინფარქტი
სტენოკარდია
ინსულტი
კორონარული რევასკულარიზაცია
ლაბორატორიული მაჩვენებლები
Hb (ჰემოგლობინი) გ/დლ
ფერიტინი ნგ/მლ
<100 ნგ/მლ n(%)
TSAT (ტრანსფერინის გაჯერება)
CRP (C-რეაქტიული ცილა) მგ/ლ
BNP (ტვინის ნატრიურეზული პეპტიდი) პგ/მლ
NT Pro-BNP (N ნატრიურეზული პრო-პეპტიდი) პგ/მლ
ნატრიუმი მმოლ/ლ
კალიუმი მმოლ/ლ
ALT (ალანინამინოტრანფერაზა) ერთ/ლ
AST (ასპარტატამინოტრანსფერაზა) ერთ/ლ
eGFR (გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარე) - მლ/წთ
თანმხლები მკურნალობა n (%)
დიურეტიკი
აგფ-ინჰიბიტორები
ანგიოტენზინის რეცეპტორის ბლოკატორი
საგულე გლიკოზიდი
ბეტა-ბლოკერი
ანტითრომბოზული აგენტები
ანტილიპიდური თერაპია)
ინსულინი და მისი ანალოგები
პერორალური ჰიპოგლიკემიური აგენტებ

0.001 36 და 52 კვირაზე) (სქემა 2A და B). განმეორებითი საზომების გამოყენებით, მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება აღინიშნა ასევე 6MWT დისტანციის ცვლილების
მხრივ 36 კვირაზე (42 მ 95% CI 21–62, p , 0.001) და
52 კვირაზე (36 მ 95% CI 16–57, p , 0.001) (სქემა 3A).
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ფერიკარბოქსიმალტოზა
(N=150)
საშუალო (სტანდარტული
გადახრა - SD)

პლაცებო
(N=151)
საშუალო (სტანდარტული გადახრა - SD)

68.8 (9.5)
67 (45)
149 (99)

69.5 (9.3)
74 (49)
150 (99)

80 (53)
70 (47)
37.1 (7.5)
78.6 (14.0)
28.3 (4.6)

91 (60)
60 (40)
36.5 (7.3)
80.8 (18.4)
29.1 (5.7)

125 (14)
75 (8)
69 (11)
288 (98)
125 ( 83)

124 (13)
75 (8)
71 (11)
302 (97)
126 ( 83)

5.5 (1.6)
59.0 (17.3)
54.7 (15.0)

5.3 (1.7)
58.8 (17.9)
54.1 (16.3)

130 (87)
98 (65)
38 (25)
54 (36)

130 (86)
98 (65)
45 (30)
41 (27)

66
90
98
21
46

(44)
(60)
(65)
(14)
(31)

73
90
91
24
39

(48)
(60)
(60)
(16)
(26)

12.37 (1.41)
57.0 (48.4)
136 (91)
20.2 (17.6)
5.19 (9.00)
772 (995)
2511 (5006)
143 (3)
4.69 (0.54)
21.1 (18.9)
26.2 (19.6)
66.4 (21.7)

12.42 (1.30)
57.1 (41.6)
133 (88)
18.2 (8.1)
6.00 (11.60)
770 (955)
2600 (4555)
142 (5)
4.63 (0.55)
18.7 (9.9)
23.5 (8.6)
63.5 (20.9)

132 (88)
116 (77)
34 (23)
29 (19)
133 (89)
142 (95)
105 (70)
18 (12)
26 (17)

139 (92)
118 (78)
37 (25)
40 (27)
139 (92)
144 (95)
110 (73)
20 (13)
32 (21)

მნიშვნელოვანი შემცირება დაღლილობის შკალაზე შეინიშნებოდა 12 კვირიდან (P ¼ 0.009 12 კვირაზე,
P ¼ 0.002 24 კვირაზე, და 52 კვირაზე P , 0.001 36
კვირაზე) FCM ჯგუფისათვის პლაცებოსთან შედარებით
(სქემა 3B). KCCQ შკალის მიხედვით QoL სასურველი
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FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა) უმჯობესია
პლაცებო
უმჯობესია

შანსების თანაფარდობა
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)

პაციენტების მიერ თვითშეფასების გლობალური შეფასება

პაციენტების რიცხვი
FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პლაცებო

კვირეები რანდომიზაციამდე

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა) უმჯობესია
პლაცებო
უმჯობესია

შანსების თანაფარდობა
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)

NYHA ფუნქციური კლასი

პაციენტების რიცხვი
FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პლაცებო

კვირეები რანდომიზაციამდე

სქემა 2. პაციენტების გლობალური შეფასება (PGA) და NYHA ფუნქციური კლასი დროთა განმავლობაში (სრული ანალიზის ნაკრები). წარმოდგენილია მონაცემები შანსების თანაფარდობით (OR) ფერიკარბოქსიმალტოზას ჯგუფისათვის პაციენტთა გლობალური
შეფასება (A) და NYHA ფუნქციური კლასი (B), პლაცებოსთან შედარებისას - პაციენტთა გლობალური შეფასება (A) და NYHA ფუნქციური კლასი (B). მოცემულ პანელზე, P- სიდიდე არის კვლევის ორ ჯგუფს შორის შედარებისათვის, და
I ზოლი აღნიშნავს 95% სარწმუნოობის ინერვალს.

ეფექტი აღინიშნა FCM ჯგუფში 12, 36, და 52 (P , 0.05
ყველა შედარებისათვის ll) (სქემა 3C). EQ-5D ჯანმრთელობის მდგომარეობის შკალამ აჩვენა სარგებელი
FCM ჯგუფში პლაცებოსთან შედარებით კვლევის განმავლობაში, თუმცა მნიშვნელოვან მაჩვენებელს მიაღწია მხოლოდ 36 კვირის შემდეგ (P ¼ 0.002) (სქემა
3D).
კვლევის განმავლობათი 76 პაციენტი იქნა ჰოსპიტალიზებული სულ მცირე ერთხელ მაინც [FCM: 32
(21%), პლაცებო: 44 (29%) პაციენტი]. მოვლენა-დროის ანალიზმა აჩვენა HR 0.71, 95% CI (0.45–1.12)
(P ¼ 0.14) (ცხრილი 2). ნებისმიერი მიზეზით განპირობებული ჰოსპიტალიზაციის რიცხვი შეადგენდა 46 FCM
ჯგუფში და 69 პლაცებოს ჯგუფში. FCM მკურნალობა
ასოცირებული იყო გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის რისკის მნიშვნელო-
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ვან შემცირებასთან მოვლენა-დროის ანალიზით, HR
0.39-დან 95% CI (0.19–0.82) (P ¼ 0.009) (ცხრილი
2, სქემა 4). ყველა სიკვდილით გამოწვეული სიკვდილიანობის ინციდენტობა ორივე ჯგუფში მსგავსი იყო
(FCM: 8.9, პლაცებო: 9.9 100 პაციენტი-წელზე რისკის
ქვეშ) (ცხრილი 2).
პოსტ-ჰოკ სენსიტიურობის ანალიზით აღმოჩნდა, რომ
გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული პირველი
ჰოსპიტალიზაციის ან ყველა მიზეზით გამოწვეული
სიკვდილის კომბინირებული რისკი მნიშვნელოვნად
დაბალი იყო FCM ჯგუფში [HR (95% CI): 0.53 (0.30–
0.95), P ¼ 0.03] (ცხრილი 2). განმეორებითი მოვლენების, გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული
ჰოსპიტალიზაციის რიცხვის პოსტ-ჰოკ სენსიტიურობის
ანალიზი ნეგატიური ბინომინალური რეგრესიის მოდელის გამოყენებით დაადასტურა FCM დადებითი

Therapia საქართველო

33

მტკიცებითი მედიცინა

6 წუთიანი სიარულის ტესტი
საბაზისო მაჩვენებლის
ცვლილება
უმცირეს კვადრატთა საშუალო

6 წუთიანი სიარულის ტესტი

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პლაცებო

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)
პლაცებო
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)

კვირეები რანდომიზაციამდე

FCM vs პლაცებო

დაღლილობის შკალა
საბაზისო მაჩვენებლის
ცვლილება
უმცირეს კვადრატთა საშუალო

დაღლილობა

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პლაცებო

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)
პლაცებო
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)

კვირეები რანდომიზაციამდე

KCCQ საერთო ქულა
საბაზისო მაჩვენებლის
ცვლილება
უმცირეს კვადრატთა საშუალო

FCM vs პლაცებო

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პლაცებო

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)
პლაცებო
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)

კვირეები რანდომიზაციამდე

EQ-5D VAS
საბაზისო მაჩვენებლის
ცვლილება
უმცირეს კვადრატთა საშუალო

FCM vs პლაცებო

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პლაცებო

FCM (ფერიკარბოქსიმალტოზა)
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)
პლაცებო
პაციენტების რიცხვი
უმცირეს კვადრატთა საშუალო
(95% CI - სარწმუნოობის ინტერვალი)

კვირეები რანდომიზაციამდე

FCM vs პლაცებო

სქემა 3. 6-წუთიანი სიარულის ტესტი, დაღლილობის და სიცოცხლის ხარისხის ქულა დროთა განმავლობაში (სრული ანალიზის

ნაკრები). ნაჩვენები იქნა მონაცმები კვლევის პერიოდის განმავლობაში განმეორებითი პარამეტრების მოდელის გამოყენებით
ცვლილებებისათვის (უმცირეს კვადრატთა საშუალო 95% სარწმუნოობის ინტერვალით 6 წუთიანი სიარულის ტესტზე (A), დაღლილობის ქულა (შეფასდა 10 ქულიანი ვიზუალური ანალოგიების დაღლილობის შკალით, რომლის დიაპაზონი ვარირებდა ერთიდან,
დაღლილობის არარსებობა, ათამდე - ძალიან მძიმე დაღლილობა) (B), კანზასის კარდიომიოპათიი კითხვარის (KCCQ) ქულა (რომელზეც მთლიანი ქულა მერყეობდა 0-დან 100-მდე, რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უკეთესია QoL) (C), და ევროპის სიცოცხლის
ხარისხის - 5 განზომილებიანი ვიზუალური ანალოგიების შკალა (EQ-5D VAS) (რომელზეც ქულა ვარირებს 2-დან 100-მდე, მაღალი
ქულა მიუთითებს უკეთეს ჯანმრთელობაზე) (D).
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ცხრილი 2. ჰოსპიტალიზაცია და სიკვდილის შემთხვევები (სრული ანალიზის ნაკრები)
საბოლოო წერტილი ან
შემთხვევა

FCM (n = 150)

პლაცებო (n = 151)

შემთხვევათა
სრული
რიცხვი

პაციენტი-წელი
რისკის
ქვეშ

შემთხვევათა
სრული
რიცხვი

პაციენტი-წელი
რისკის
ქვეშ

სიკვდილის შემთხვევა

დრო პირველი შემთხვევის განვითარებამდე ()
რისკების თანაფარდობა 95% სარწმუნოობის
ინტერვალი

P - სიდიდე

12

12 (8.9)

14

14 (9.9)

0.89 (0.41– 1.93)

0.77

ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით
გამოწვეული სიკვდილის
შემთხვევა

11

11 (8.1)

12

12 (8.5)

0.96 (0.42– 2.16)

0.91

გულის უკმარისობის
მიზეზით გამოწვეული
სიკვდილის შემთხვევა

4

4 (3.0)

3

3 (2.1)

1.39 (0.31–6.21)

0.67

სხვა კარდიოვასკულური
მიზეზით გამოწვეული
სიკვდილის შემთხვევა

7

7 (5.2)

9

9 (6.4)

0.81 (0.30–2.17)

0.68

46

32 (26.3)

69

44 (37.0)

0.71 (0.45–1.12)

0.14

ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით
გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა

26

21 (16.6)

51

33 (26.3)

0.63 (0.37–1.09)

0.097

გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა

10

10 (7.6)

32

25 (19.4)

0.39 (0.19–0.82)

0.009

სხვა კარდიოვასკულური
მიზეზით გამოწვეული
ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევა

16

13 (10.0)

19

15 (11.0)

0.91 (0.43–1.92)

0.81

ჰოსპიტალიზაციის ან სიკვდილის შემთხვევა

58

38 (31.2)

83

50 (42.1)

0.75 (0.49–1.14)

0.17

ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის ან
სიკვდილის შემთხვევა

38

28 (22.1)

65

40 (31.9)

0.70 (0.43–1.13)

0.14

გულის უკმარისობის მიზეზით
გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის ან სიკვდილის
შემთხვევა

22

18 (13.7)

46

33 (25.6)

0.53 (0.30–0.95)

0.03

სხვა კარდიოვასკულური
მიზეზით გამოწვეული
ჰოსპიტალიზაციის ან
სიკვდილის შემთხვევა

28

23 (17.7)

33

25 (18.3)

0.97 (0.55–1.70)

0.91

ნებისმიერი კარდიოვასკულური მიზეზით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის ან
სიკვდილის შემთხვევა

37

27 (21.3)

63

38 (30.3)

0.71 (0.43–1.16)

0.16

ჰოსპიტალიზაცია

პოსტ-ჰოკ ანალიზი

თერაპიული ეფექტი, ინციდენტობის მაჩვენებლის
თანაფარდობით (95% CI) 0.30 (0.14–0.64), P ¼
0.0019 პლაცებოსთან შედარებით (კვლევის განმავლობაში სულ 10 გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაცია FCM და 32 პლაცებოს
ჯგუფში). აღინიშნა ლაბორატორიული მაჩვენებლების, შრატის ფერიტინი, TSAT, და Hb ზრდა FCM
ჯგუფში 24 და 52 კვირაზე და მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა ორ თერაპიულ ჯგუფს შორის (all P ,
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0.001). მთლიანობაში საშუალო თერაპიული ეფექტი
ფერიტინისა და TSAT (საბაზისოსთან შედარებით)
მაჩვენებლები FCM ჯგუფში პლაცებოსთან შედარებით
იყო 265+19 ნგ/დლ და 8.9+1.1% 24 კვირაზე, და
200+19 ნგ/მლ და 5.7+1.2% 52 კვირაზე (სულ P ,
0.001). შესაბამისი საშუალო სხვაობა ჰემოგლობინისათვის (საბაზისოსთან შედარებით) იყო 0.6+0.2 და
1.0+0.2 გ/დლ, 24 და 52 კვირაზე, შესაბამისად (სულ
P , 0.001).
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ქვეჯგუფების ანალიზი
ყველა გამოკვლეულ ქვეჯგუფში, თერაპიული ეფექტი
იქნა შენარჩუნებული. მუდმივი გაუმჯობესება იქნა
ნაჩვენები 6MWT დისტანციის მხრივ 24 კვირაზე FCM
ჯგუფში, პლაცებოსთან შედარებით. ქვეჯგუფების უმეტეს ნაწილში არ აღინიშნა მნიშვნელოვანი ურთიერთქმედება (სქემა 5). როდესაც ურთიერთქმედება
ქვეჯგუფებისათვის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი
იყო, ანუ პირებში შაქრიანი დიაბეტით/დიაბეტის გარეშე (P ¼ 0.04) და გაუარესებული/შენარჩუნებული
თირკმლის ფუნქციით (P ¼ 0.038), FCM სარგებელის
მაგნიტუდა პლაცებოსთან შედარებით ვარირებს, თუმცა არ მიუთითებს თერაპიული ეფექტის სხვა მიმართულებაზე ნებისმიერ სხვა ქვეჯგუფში. ორიგინალი,
წინასწარ განსაზღვრული ქვეჯგუფი საბაზისო ფერიტინისათვის გამოკვლეული იქნა პირები ფერიტინის
საბაზისო დონით 100 ან ≥100 ნგ/მლ. თუმცა ბოლო
ჯგუფში სუბიექტების რაოდენობა ძალიან დაბალი იყო
(14 FCM ჯგუფში და 18 პლაცებოს ჯგუფში), რამაც
აღნიშნული ანალიზის შედეგების ინტერპრეტაცია შეუძლებელი გახადა. მაშასადამე, ჩვენ გამოვიკვლიეთ
პირები, რომელთა ფერიტინის დონეც საშუალო ფერიტინის სიდიდს ზევით და ქვევით იყო, როგორც პოსტ-ჰოკ ანალიზი (სქემა 5).
პირველადი ეფექტურობის ანალიზში, ქვეყნის მიხედვით (რუსეთი, უკრაინა, პოლონეთი ცალ-ცალკე ჩაითვალა და სხვა ევროპის ქვეყნები ერთად) არ
გამოვლინდა მნიშვნელოვანი ურთიერთქმედება (P
¼ 0.30), რომელიც მიუთითებს, რომ მკურნალობის
ეფექტი თანმიმდევრულია 6MWT ტესტის მხრივ 24
კვირაზე მსხვილი რეგიონალური გამორიცხვების გარეშე.

ჰოსპიტალიზაციის რიცხვი 100 პირზე

უსაფრთხოების ანალიზი
ერთნაირი იყო ორივე ჯგუფში მკვლევარების მიერ
წარმოდგენილი გვერდითი მოვლენების, სერიოზული
გვერდითი მოვლენებისა და იმ გვერდითი მოვლენების მთლიანი ინციდენტობა, რომლებიც კვლევის შეწყვეტას განაპირობებს (ცხრილი 3). არ გამოვლენი-

პლაცებო
FCM ფერიკარბოქსიმალტოზა
ლოგრანგული ტესტი
p=0.009

პლაცებო

დრო დღეებში

FCM ფერიკარბოქსიმალტოზა

სქემა 4. დრო გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული
პირველ ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევამდე.
დრო გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული პირველ
ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევამდე გამოთვლილ იქნა კაპლან-მეირის მეთოდით, სრული ანალიზის ნაკრებზე. პირების
გადარჩევა მოხდა სიკვდილის შემთხვევის, კვლევის დასრულების, ან უარის თქმის თარიღის მიხედვით.
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ლა თერაპიასთან დაკავშირებული მძიმე ალერგიული
რეაქციები. რაც შეეხება FCM ჯგუფში გამოვლენილ
მკურნალობასთან დაკავშირებულ გვერდით მოვლენებს, ორ პაციენტთან აღინიშნა ინექციის მიდამოში
კანის ფერის ცვლილება, ოთხ პაციენტთან - ცხელება
და კანის ფერის ცვლილება, ურტიკარია, გამონაყარი,
და ერითემა, თითოეული დამოუკიდებლად ერთ პაციენტში. განსხვავება არ აღინიშნა თერაპიულ ჯგუფებს
შორის ლაბორატორიული კვლევის შედეგების მიხედვით.
დოზირება
FCM ჯგუფში, საშუალო ტოტალური რკინის დოზა შეადგენდა 1500 მგ ერთ წლიანი კვლევის პერიოდში,
დოზირების დიაპაზონით 500-3500 მგ რკინა. 75%ზე მეტ პაციენტში საჭირო გახდა FCM მაქსიმუმ ორი
ინექცია რკინის პარამეტრების კორექტირებისა და შენარჩუნებისათვის.

დისკუსია

CONFIRM-HF კვლევამ აჩვენა, რომ მყარი, სიმპტომური რკინის დეფიციტის მქონე გულის უკმარისობით
დაავადებულ პაციენტებში ი/ვ რკინის (FCM) გამოყენება იძლევა ფუნქციური შესაძლებლობების მდგრად
გაუმჯობესებას, რაც გამოვლინდა ერთი წლის განმავლობაში 6-MWT სიარულის ტესტის გამოყენებისას.
აღნიშნული სასურველი შედეგები თანმიმდევრული
იყო ყველა წინასწარ განსაზღვრულ ქვეჯგუფში, რომლებიც მოიცავდა პაციენტებს ანემიით ან მის გარეშე.
FCM მკურნალობის სასურველი ეფექტი დადასტურდა
პაციენტების ფუნქციური სტატუსისა და სიცოცხლის
ხარისხის თანმხლები გაუმჯობესებით კვლევის განმავლობაში. მნიშვნელოვანია, რომ FCM ჯგუფში
პაციენტებთან ნაჩვენები იქნა გულის უკმარისობით
გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის მნიშვნელოვნად შემცირებული რისკი ერთწლიანი დაკვირვების პერიოდში. რკინის დეფიციტის გრძელვადიანი კორექცია FCM
მეშვეობით გამყარებული იყო კარგი უსაფრთხოების
პროფილითა და ამტანობით.
ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების მიმდინარე
გაიდლაინები გულის უკმარისობის მკურნალობის თაობაზე, აღიარებს რკინის დეფიციტს, როგორც გავრცელებულ და კლინიკურად რელევანტურ კომორბიდულ
პათოლოგიას, რომელიც ამძიმებს დაავადების ბუნებრივ მიმდინარეობას და რეკომენდებულია აქტიურად
მოხდეს ლაბორატორიული პარამეტრების გამოყენებით აღნიშნული პათოლოგიის გამოვლენა გულის
უკმარისობით დაავადებულ ყველა პაციენტში. ამავე
დროს, შედარებით სუსტი რეკომენდაცია იყო მოწოდებული რკინის დეფიციტის მკურნალობის კუთხით ასეთ
პაციენტებში, რაც განპირობებული იყო ძირითადად
მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მონაცემების სიმწირით, რაც დაადასტურებდა რკინით თერაპიის სარგებელს. ფაქტიურად, მხოლოდ ერთი საშუალო ზომის,
ორმაგი ბრმა, პლაცებო-კონტროლირებადი კლინიკური კვლევამ (FAIR-HF) აჩვენა ი/ვ რკინით, FCM თერაპიის სასარგებლო გავლენა ფუნქციურ სტატუსზე,
ვარჯიშისადმი ტოლერანტობაზე და QoL მაჩვენებელზე
რკინის დეფიციტის მქონე პაციენტებში გულის უკმარისობით 6 თვიანი დაკვირვების პერიოდში. უდაოა, რომ
გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში, რკინის დე-

N4 (13) 2018

მტკიცებითი მედიცინა

ფერიკარბოქსიმალტოზა
ქვეჯგუფები

პლაცებო

პაციენტთა რიცხვი

P-სიდიდე
ურთიერთქმედებისთვის

საშუალო ასაკი
ასაკი ≥ 71 წ.
ასაკი < 71 წ.
საშუალო BNP (ტვინის ნატრიურეზული პეპტიდი)
BNP ≥ 425 პგ/მლ
BNP < 425 პგ/მლ
NYHA ფუნქციური კლასი
NYHA კლასი III
NYHA კლასი II
გულის უკმარისობის ეტიოლოგია
არაიშემიური
იშემიური
საშუალო LVEF (მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია)
LVEF (≥40%)
LVEF (<40%)
გფრ (გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარე)
გფრ ≥ 60 მლ/წთ/1.73მ2
გფრ < 60 მლ/წთ/1.73მ2
სქესი
მამრობითი
მდედრობითი
საშუალო ფერიტინი
ფერიტინი (≥ 46 ნგ/mმლ)
ფერიტინი (<46 ნგ/mმლ)
დიაბეტი
დიაბეტი=კი
დიაბეტი=არა
ჰემოგლობინი
ჰემოგლობინი (≥12 გ/დლ)
ჰემოგლობინი (< 12 გ/დლ)

სქემა 5. ქვეჯგუფების ანალიზი 6 წუთიანი სიარულის ტესტისათვის. ნაჩვენებია 24 კვირაზე საბაზისო მაჩვენებლის მიხედვით
6MWT დისტანციის ცვლილების შედეგები, ANCOVA ანალიზის გამოყენებით თითოეული ჯგუფისათვის, როგორც კოვარიანტი და
მკურნალობა და მკურნალობას შორის ურთიერთქმედება და ქვეჯგუფები, როგორც კოვარიანტი. ფერიკარბოქსიმალტოზასა და
პლაცებოს ჯგუფებს შორის სხვაობის უმცირეს კვადრატთა საშუალო და 95% სარწმუნოობის ინტერვალი ნაჩვენებია თითოეული
ჯგუფისათვის. წარმოდგენილია ვადებს (მკურნალობა და ქვეჯგუფები) შორის ურთიერთქმედების P-სიდიდე

ფიციტის, როგორც ვალიდური თერაპიული სამიზნეს
თაობაზე ძლიერი რეკომენდაციებისათვის, აუცილებელია დამატებითი, კარგად დაგეგმილი და კონტროლირებადი კვლევები გრძელვადიანი დაკვირვებით
გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში. და ბოლოს,
დაგეგმილი და შესრულებული იყო CONFIRM-HF
კვლევა. აღსანიშნავია, რომ CONFIRM-HF შედეგები
განხილული უნდა იყოს, როგორც დამატებითი და
კლინიკურად რელევანტური ინფორმაცია ყველა ამ
დროისათვის არსებულ მონაცემებთან მიმართებაში
შემდეგ ასპექტებში:
ა) განსხვავებული და FAIR-HF კვლევასთან შედარებადი - უფრო მეტად ობიექტური პირველა-
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ბ)

გ)

დი საბოლოო წერტილი (ცვლილებები 6MWT
დისტანციის მხრივ) იმისათვის, რომ გამოვიყენოთ უფრო ძლიერი მეთოდი გულის უკმარისობის
მქონე პაციენტებში კლინიკური სტატუსის შესაფასებლად;
FCM მკურნალობის დოკუმენტირებული გრძელვადიანი მდგრადი სასურველი ეფექტი მისაღები უსაფრთხოების პროფილით (მაგ, 12 თვიანი
კვლევა 6 თვიანი ან უფრო ნაკლები ხანგრძლივობის წინა კვლევასთან შედარებით);
გულის უკმარისობის მიზეზით გამოწვეული ჰოსპიტალიზაციის რისკის მნიშვნელოვანი შემცირების
თაობაზე მონაცემების უზრუნველყოფა
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ცხრილი 3. გვერდითი მოვლენების ჩამონათვალი (უსაფრთხოების ანალიზის ნაკრები)
უსაფრთხო საბოლოო წერტილი ან მოვლენა

FCM (n = 152)
n (%) მოვლენები

პლაცებო (n = 152)
n (%) მოვლენები

121 (79.6) 555

115 (75.7) 547

პირები სულ მცირე ერთი მძიმე გვერდითი მოვლენით

21 (13.8) 31

27 (17.8) 54

პირები სულ მცირე ერთი სერიოზული გვერდითი მოვლენით

43 (28.3) 68

53 (34.9) 106

პირები სულ მცირე ერთი გვერდითი მოვლენით, რაც იწვევს საკვლევი
მედიკამენტის შეწყვეტას

14 (9.2) 14

19 (12.5) 19

პირები სულ მცირე ერთი წამალთან დაკავშირებული მძიმე გვერდითი
მოვლენით

0 (0.0) 0

0 (0.0) 0

პირები სულ მცირე ერთი წამალთან დაკავშირებული სერიოზული გვერდითი
მოვლენით

0 (0.0) 0

0 (0.0) 0

პირები სულ მცირე ერთი წამალთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენით,
რაც იწვევს საკვლევი მედიკამენტის შეწყვეტას

1 (0.7) 1

0 (0.0) 0

პირები სულ მცირე ერთი წამალთან დაკავშირებული გვერდითი მოვლენით

14 (9.2) 24

5 (3.3) 7

ზოგადი მდგომარეობა და წამლის მიღების გზასთან დაკავშირებული
მდგომარეობები

9 (5.9) 9

2 (1.3) 2

კანისა და კანქვეშა ქსოვილის დარღვევები

4 (2.6) 4

0 (0.0) 0

ნერვული სისტემის დარღვევები

2 (1.3) 3

1 (0.7) 1

გასტროინტესტინალური დარღვევები

2 (1.3) 3

0 (0.0) 0

ვასკულური დარღვევები

1 (0.7) 2

1 (0.7) 1

გამოკვლევა

1 (0.7) 1

2 (1.3) 2

ყურისა და ლაბირინთული სისტემის დარღვევები

1 (0.7) 1

0 (0.0) 0

დაზიანება, მოწამვლა და პროცედურული გართულებები

1 (0.7) 1

0 (0.0) 0

კარდიული დარღვევები

0 (0.0) 0

1 (0.7) 1

პირები სულ მცირე ერთი გვერდითი მოვლენით

დ)

გამარტივებული და კლინიკურად მისაღები მეთოდის შემოთავაზება, რკინის დეფიციტის მკურნალობა FCM მეშვეობით
ყველა ზემოთ აღნიშნული ასპექტი მოკლედ იქნება
ქვემოთ განხილული.
FAIR-HF კვლევაში, პირველადი საბოლოო წერტილი ეფუძნებოდა NYHA კლასისა და PGA მიხედვით
შეფასებას. CONFIRM-HF კვლევაში, ჩვენ ავარჩიეთ
ცვლილებები 6MWT დისტანციის მხრივ როგორც პირველადი საბოლოო წერტილი, რამდენადაც ეს არის
გულის უკმარისობის მქონე პაციენტების კლინიკური
სტატუსის შესაფასებლად ყველაზე ძლიერი მეთოდი.
6MWT წარმოადგენს კარგად დადასტურებულ, ზუსტ
და სენსიტიურ მეთოდს ფუნქციური მდგომარეობისა
და პაციენტის მიერ აღნიშნული სიმპტომების მხრივ
ცვლილებების შესაფასებლად, რაც ადრე გამოყენებულ იქნა გულის უკმარისობის შემსწავლელ მრავალ კვლევაში სხვადასხვა ინტერვენციის ეფექტების
შეფასებისათვის. ჩვენი მოლოდინით, რკინის დეფიციტის სამიზნედ არჩევით, რომელიც ხელს უშლის
ჟანგბადის ტრანსპორტირებას და/ან უტილიზაციას,
შესაძლებელი იქნებოდა პაციენტების ვარჯიშისადმი
ტოლერანტობის გაზრდა. ჩვენი შედეგები ნამდვილად
გვიჩვენებს, რომ FCM თერაპია მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პაციენტების ფუნქციურ მდგომარეობას. FCM
სასურველი ეფექტები აღინიშნა უკვე 6 და 12 კვირაზე
(ძლიერი ტენდენცია FCM სასარგებლოდ), მიაღწია
სტატისტიკურ მნიშვნელობას 24 კვირაზე და შენა-
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რჩუნდა ერთწლიანი დაკვირვების პერიოდში. 6MWT
დისტანციაზე FCM მკურნალობის ეფექტის სიდიდე,
რომელიც აღემატებოდა 30 მ ბოლო 6 თვიანი კვლევის პერიოდში, არის ძლიერი და კლინიკურად მნიშვნელოვანი. წინა ინტერვენციულ კვლევებში, მსგავსი
სასურველი ეფექტი გააჩნდა მხოლოდ კარდიულ რესინქრონულ თერაპიას. მნიშვნელოვანია, რომ 6MWT
დისტანციის მხრივ გაუმჯობესება აღინიშნა ყველა
საკვლევ ჯგუფში, მათ შორის პაციენტებში ანემიითა
და ანემიის გარეშე, რაც ეჭვქვეშ აყენებს ტრადიციულ
მოსაზრებას, ანემიით მიმდინარე რკინის დეფიციტთან
დაკავშირებული გვერდითი მოვლენების თაობაზე. კარდიოპულმონარული ვარჯიშები, რომლებიც ამოწმებს
პიკურ ჟანგბადის მოხმარებას, კიდევ ერთი მეთოდია,
რომელიც გამოიყენება გულის უკმარისობის დროს
ფუნქციური შესაძლებლობების შეფასებისათვის და
უფრო მეტად ობიექტურ ინფორმაციას იძლევა ვარჯიშისადმი ტოლერანტობის შესახებ, ვიდრე 6MWT.
დღეისათვის, მიმდიარეობს კვლევა აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით (www.clinicaltrial.gov: EFFECT-HF,
NCT01394562), რომელიც მოგვაწვდის დამატებით
ინფორმაციას ი/ვ რკინით თერაპიის ეფექტების შესახებ რკინის დეფიციტის დროს გულის უკმარისობის
მქონე პაციენტებში.
კვლევაში ჩართულია პაციენტები, მდგრადი სისტოლური გულის უკმარისობით, ოპტიმიზებული სამედიცინო მენეჯმენტით. FAIR-HF კვლევასთან შედარებისას,
ჩვენ შევარჩიეთ პაციენტების დაახლოებით ერთნაირი
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რაოდენობა NYHA II და III კლასის მიხედვით (შედარდა NYHA II პაციენტები (18%) FAIR-HF კვლევაში)
უფრო მაღალი მარცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქციით (საშუალო LVEF—37 vs. 32% FAIR-HF კვლევაში). სარგებელი აღინიშნა მიუხედავად კლინიკური
სიმძიმისა (როგორც დადასტურდა, არ აღინიშნება
ურთიერთქმედება NYHA კლასს, LVEF და BNP დონეს
შორის მკურნლობის ეფექტთან მიმართებაში), რაც
შემდგომში ხელს შეუწყობს ჩვენი შედეგების ფართო
კლინიკურ გამოყენებას.
ქვეჯგუფების ანალიზით, დიაბეტის არსებობა და თირკმლის დაქვეითებული ფუნქცია გავლენას ახდენს
მკურნალობის ეფექტზე. თუმცა, ეს ურთიერთქმედება
აისახება არა ეფექტის მიმართულებაზე, არამედ მის
სიდიდეზე (დიდი სარგებელი პაციენტებში დიაბეტითა
და თირკმლის გაუარესებული ფუნქციით). საინტერესოა, რომ აღნიშნული მონაცემები შესაძლოა მნიშვნელოვანი კლინიკური შედეგების მქონე იყოს, რაც საშუალებას გვაძლევს მოვახდინოთ გულის უკმარისობის
მქონე იმ პაციენტების იდენტიფიცირება, რომელთა
შემთხვევაშიც აღინიშნება ი/ვ რკინით თერაპიის სარგებელი. ახლახანს იქნა ნაჩვენები, რომ რკინის
დეფიციტი ჩვეულია პაციენტებში კორონარული არტერიების დაავადებით, თანმხლები 2 ტიპის შაქრიანი
დიაბეტით და დამოუკიდებლად განაპირობებს ცუდ
გამოსავალს. გულის უკმარისობის მქონე პაციენტები
თირკმლის დისფუნქციით მიდრეკილნი არიან რკინის
დეფიციტის განვითარებისაკენ, რომელიც ხშირად ემთხვევა ჰემოგლობინის დაბალი დონე. ი/ვ რკინით თერაპიას ძალუძს ამ საშიში დარღვევის კორექტირება.
ტობლიმ და მისმა თანაავტორებმა აჩვენეს, რომ გულის უკმარისობით დაავადებულ ანემიის მქონე პაციენტებში, რკინის დეფიციტითა და თირკმლის დისფუნქციით, ხანმოკლე ი/ვ თერაპიის შედეგად აღინიშნება
მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება თირკმლის ფუნქციის
მხრივ. თუმცა ამ ეტაპზე შეიძლება მხოლოდ ჰიპოთეზის დონეზე ჩაითვალოს და საჭიროებს პროსპექტულ
კლინიკურ კვლევებს.
ამ კვლევაში, FCM მეშვეობით რკინის დეფიციტის
კორექციის სასარგებლო ეფექტები შემდგომში დადასტურდა ფუნქციური შესაძლებლობების (NYHA კლასი, PGA, დაღლილობის შკალა) და ასევე QoL მხრივ
მთელი კვლევის განმავლობაში. ეს განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, რამდენადაც მიუხედავად გულის
უკმარისობის მართვის მხრივ თანამედროვე მიღწევებისა, პაციენტთა მნიშვნელოვან ნაწილში მაინც რჩება
სიმპტომები აქედან გამომდინარე, ველოდებით კარგი ამტანობის მქონე თერაპიას კარგი უსაფრთხოების პროფილით, და გრძელვადიან პერსპექტივაში
სიმპტომების გაუმჯობესებას.
ახალი თერაპიის ეფექტების შეფასებისას ქრონიკული
გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში ერთის მხრივ
მოსალოდნელია პაციენტების კლინიკური სტატუსისა
და QoL გაუმჯობესება, მდგომარეობის გაუარესების
რისკის შემცირება (მაგ. ჰოსპიტალიზაცია გულის უკმარისობის გაუარესების გამო), და ბოლოს, გადარჩენადობის გახანგრძლივება. ახლახანს მკვლევარებმა აღმოაჩინეს სიკვდილობის აშკარა შემცირება
პაციენტებში გულის უკმარისობით, თუმცა პარალელურად მდგომარეობის გაუარესების გამო მომატებული ჰოსპიტალიზაციის სიხშირით. რამდენადაც გუ-
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ლის უკმარისობის გაუარესების მიზეზით გამოწვეული
ჰოსპიტალიზაცია ყოველთვის დაკავშირებულია ცუდ
გამოსავალთან და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის
გაუარესებასთან, შესაბამისად კი წარმოადგენს საზოგადოებისათვის ეკონომიკურ ტვირთს, აშკარაა მისი
პრევენციის საჭიროება. ამ კუთხით განსაკუთრებულ
ინტერესს იწვევს CONFIRM-HF კვლევის შედეგები,
რომლებმაც აჩვენა, რომ FCM მკურნალობა დაკავშირებულია გულის უკმარისობის გაურესებით გამოწვეული პირველი ჰოსპიტალიზაციის რისკის მნიშვნელოვან
შემცირებასთან. ანგარიშგასაწევია გულის უკმარისობის გაურესებით გამოწვეული ყველა რეჰოსპიტალიზაციის ანალიზი, რომელმაც კიდევ უფრო ძლიერი
გავლენა აჩვენა სიხშირეთა თანაფარდობაზე (FCM vs
პლაცებო) – 0.30. უახლეს პერიოდში წარმოდგენილი
პრეპარატებიდან მხოლოდ ივაბრადინმა აჩვენა მსგავსი შედეგები. მიუხედავად იმისა, რომ ჯგუფებს შორის
განსხვავება არ აღინიშნა სიკვდილის შემთხვევების
რიცხვს შორის, 1 წლიანი დაკვირვება არ არის საკმარისი სიკვდილიანობის მაჩვენებლებს შორის განსხვავების აღმოსაჩენად. ვიცით, რომ აღნიშნული კვლევა
არ იყო დაგეგმილი რკინის დეფიციტის FCM თერაპიის
ავადობის/სიკვდილიანობის ასპექტისკენ მიმართული,
თუმცა ჩვენი შედეგები ძლიერ ფონს ქმნის სამომავლოდ ამ ტიპის კვლევის ჩატარებისათვის.
როგორც წინა კვლევებში, პაციენტთა პოპულაცია
შეირჩა ლაბორატორიული რკინის დეფიციტის ბიომარკერების - ფერიტინისა და TSAT საფუძველზე.
თუმცა აღნიშნული კვლევების საწინააღმდეგოდ ჩვენ
გამოვიყენეთ FCM გამარტივებული დოზირების სქემა, რომელიც მოწოდებულია Evstatiev და მისი თანაავტორების მიერ წონისა და Hb დონის მიხედვით.
ავტორებმა აჩვენეს, რომ აღნიშნული გამარტივებული
დოზირების რეჟიმი ეფექტურობით აღემატება ტრადიციულ განზონის ფორმულის შესაბამის დოზირებას,
უსაფრთხოების კარგი პროფილით. FCM ჯგუფში, საშუალო ტოტალური დოზა შეადგენდა 1500 მგ რკინას
ერთწლიანი კვლევის პერიოდში (დოზირების დიაპაზონი 500-3500მგ რკინა) და პაციენტების 75%-ში
საჭირო იყო FCM მაქსიმუმ ორი ინექცია რკინის დეფიციტის კორექციისათვის და რკინის პარამეტრების
ნორმის ფარგლებში შენარჩუნებისათვის. დამატებით,
ჩვენ გავაფართოვეთ FCM თერაპიის წინა გამოცდილება არაანემიურ რკინის დეფიციტის მქონე პაციენტებში, რომელიც მოიცავდა პაციენტებს Hb დონით
9.5 და13.5 გ/დლ, მაშინ როდესაც ამ კვლევაში გამოირიცხა მხოლოდ პაციენტები Hb დონით - 15 გ/დლ.
უახლესი კვლევების უმეტესობაში, რკინის დეფიციტი
გულის უკმარისობის მქონე პაციენტებში რკინის კორექცია ხდებოდა ი/ვ რკინის გამოყენებით სასურველი
შედეგებით. შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, ანალოგიური შედეგები დაფიქსირდება თუ არა რკინით პერ-ორალური თერაპიისას. აღნიშნული კომპლექსური
პრობლემა რჩება, რამდენადაც არ არის სათანადოდ
გამოკვლეული და პასუხგაუცემელი. არსებობს რამდენიმე დებულება ი/ვ რკინით თერაპიის სასარგებლოდ,
რომელთაგან ერთერთის პრაქტიკულობა გაცილებით
ნათელია. რკინის გამოხატული დეფიციტი, რომელიც
ფასდება 1000 მგ მეტი დიაპაზონით, შესაძლოა საჭირო გახდეს რამდენიმეთვიანი პერ-ორალური თერაპია თანმხლები ცუდი ტოლერანტობის რისკით. ამის
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საპირისპიროდ, FAIR-HF და CONFIRM-HF კვლევებით
ნაჩვენები იქნა, რომ FCM თერაპიას გვერდითი მოვლენების დაბალი რისკი ახასიათებს და მხოლოდ
რამდენიმე ინექციაა საჭირო რკინის დეფიციტის სამკურნალოდ (CONFIRM-HF კვლევაში პაციენტთა
75%-ზე მეტი საჭიროებდა FCM ორ ინექციას რკინით
თერაპიის კორექციისა და შენარჩუნებისათვის). უახლესმა ექსპერიმენტულმა მტკიცებულებებმა აჩვენა
დარღვევები რკინის დუოდენალური ტრასპორტირების სისტემაში რეგულატორული მექანიზმების მხრივ
ცხოველებში ინდუცირებული გულის უკმარისობითა და
რკინის დეფიციტით. მეორეს მხრივ, რკინის აბსორბცია
არ ყოფილა გამოკვლეული პაციენტებში გულის უკმარისობით, და შესაბამისად უცნობია, მღრღნელებში
აღწერილი ფენომენი თამაშობს თუ არა რაიმე როლს
გულის უკმარისობისას. ასევე ყურადღებას იქცევს მოსაზრება რკინის დეფიციტისა და გულის უკმარისობის
ანთებასთან კავშირი, და ჰიპოთეზა მომატებული ჰეფსიდინის წამყვანი როლის შესახებ, რომელიც ასევე
ახდენს რკინის აბსორბციის დათრგუნვას. თუმცა უახლესი კვლევებით ნაჩვენები იქნა ჰეფსიდინის საკმაოდ დაბალი დონე გულის უკმარისობით დაავადებულ
პაციენტებში და ასოციაციის არარსებობა პროინფლამატორულ აქტივობასა (რასაც ადასტურებს მოცირკულირე IL-6) და ჰეფსიდინის დონეს შორის. მხოლოდ
ერთი პატარა კლინიკური კვლევით იქნა ნაჩვენები
ი/ვ რკინით თერაპიის უპირატესობა პერ-ორალური
თერაპიასთან შედარებით, გულის უკმარისობისა და
რკინის დეფიციტის მქონე პაციენტებში, მაგრამ მხოლოდ 18 სუბიექტზე ჩატარებული ანალიზი ვერ იქნება
დასკვნითი. მაშასადამე, დგას რკინით პერ-ორალური
თერაპიის ეფექტურობის შეფასების საჭიროება გულის
უკმარისობის მქონე პაციენტებში რკინის დეფიციტით,
შესაბამისი ფართო, პროსპექტული, რანდომიზებული
კლინიკური კვლევებით. როგორც ჩვენთვისაა ცნობილი, იგეგმება მსგავსი კვლევის ჩატარება (www.
clinicaltrial.gov: IRONOUT, NCT02188784).
დასასრულს, მდგრადი, სიმპტომური, რკინის დეფიციტით თანმხლები გულის უკმარისობისას პაციენტებში
ფერიკარბოქსიმალტოზათი ერთწლიანი მკურნალობის
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შედეგად აღინიშნება მდგრადი გაუმჯობესება ფუნქციური შესაძლებლობების, სიმპტომებისა და სიცოცხლის
ხარისხის მხრივ და ასევე ამცირებს ჰოსპიტალიზაციას
გულის უკმარისობის გაურესების შედეგად.

დამატებითი მასალა

დამატებითი მასალა ხელმისაწვდომია ევროპის გულის ონლაინ ჟურნალში.
მადლობა
ავტორები გამოთქვამენ მადლიერებას მონაცემთა უსაფრთხოების მონიტორინგის საბჭოს წევრების, კლინიკური კვლევითი ორგანიზაციების ICON და ClinStar,
შპს ვიფორ ფარმა სამედიცინო გუნდის მიმართ.
ფინანსური მხარდაჭერა
კვლევის მხარდამჭერები იყვნენ შპს ვიფორ ფარმა,
გლატბრუგი, შვეიცარია. ინტერესთა კონფლიქტი: P.P
ჰონორარი მიიღო შპს ვიფორ ფარმასგან, როგორც
CONFIRM-HF მმართველი საბჭოს წევრმა, წარმოადგენდა კონსულტანტს, ასევე მიიღო სამეცნიერო
გრანტი შპს ვიფორ ფარმასგან; D.V ჰონორარი მიიღო შპს ვიფორ ფარმასგან და ფარმაცევტული კომპანია ამგენისგან, როგორც CONFIRM-HF მმართველი
საბჭოს წევრმა და საბჭოს წევრობის საფასური; T.M
ჰონორარი მიიღო შპს ვიფორ ფარმასგან როგორც
CONFIRM-HF მმართველი საბჭოს წევრმა და საბჭოს
წევრობის საფასური; G.F. და F.R. შპს ვიფორ ფარმასგან მიიღო ჰონორარი, როგორც CONFIRM-HF
კლინიკური საბოლოო წერტილის კომიტეტის წევრმა. J.C.C., V.M., L.T., G.E., M.K., და A.P. ჰონორარი
მიიღო შპს ვიფორ ფარმასგან, როგორც CONFIRMHF მმართველი საბჭოს წევრმა; C.M. იყო შპს ვიფორ
ფარმას თანამშრომელი, ფლობდა ფარმაცევტული
კომპანია გალენიკას აქციებს; V.L. და B.R. იყვნენ
შპს ვიფორ ფარმას თანამშრომლები; S.D.A. ჰონორარი მიიღო შპს ვიფორ ფარმასგან კონსულტირების,
ლექციების, კლინიკური კვლევის კომიტეტის სამუშაოსათვის. S.D.A. ასევე აიღო სამეცნიერო გრანტი შპს
ვიფორ ფარმასგან.
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კორტიზოლის დაბალი მაჩვენებელი
ხელს უწყობს ძილს
DAK-ის (1) ბოლო ანგარიშის თანახმად, ძილის დარღვევებმა უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 15%-ით
იმატა. გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ დასაქმებულთა 77%-ს აწუხებს უძილობა, 20%-ს კი კარგად
სძინავს. გამომწვევ მიზეზებად ყოველდღიური სტრესი სახელდება, განსაკუთრებით კი პროფესიული, რომელიც უკვე ახალგაზრდა ასაკში შეინიშნება.

© Taxiarchos228/CC0

ბული კონცენტრაციის დროს. სიფხიზლის 24 საათი
დაახლოებით 0,7-1,3‰ (3)-ს შეესაბამება! აქედან გამომდინარე, საქმე გვაქვს ფუნქციონირების გაუარესებასთან, უბედური შემთხვევების რიცხვიც უძილობისას
თითქმის 10%-ით იზრდება, ავადმყოფობის დღეები
კი - 29%-ით.

სტრესი კონკურენტულ სპორტში გავრცელებულია, თუმცა
განტვირთვა აუცილებელია.

ცუდი ძილი შედეგზე ორიენტირებული საზოგადოების თვალსაჩინო სიმპტომია. როგორც პროფ. გორან
ჰაიაკმა (ბამბერგი), აპრილის ბოლოს მანჰაიმში ჰელის მეორე ეკონომიკურ ფორუმზე აღნიშნა: „როდესაც დაძაბულობა ძილშიც თავს იჩენს, გამოძინებას
ხელი ეშლება“. კორტიზოლის დონე ინსომნიის მქონე
პაციენტებში საგრძნობლად აწეულია, მის მეტობას
საღამოს საათებში პაციენტის ძილის ხარისხის ხელის
შეშლა შეუძლია და გამოღვიძებების რაოდენობის წინასწარმეტყველებაც შესაძლებელია (2). ხშირად ხდება მსგავსი ჩივილების დაკნინება, თუმცა, ჯანდაცვის
მსოფლიო ორგანიზაციის განმარტების თანახმად,
ინსომნია ავადმყოფობად ითვლება, თუ ის კვირაში
მინიმუმ სამჯერ იჩენს თავს. მას შეუძლია არსებითი
შედეგები ჰქონდეს: ძილის ნაკლეობობის შედეგად
ჯანმრთელ ადამიანებში რეაქციის სიჩქარე იკლებს
უფრო მეტად, ვიდრე სისხლში ალკოჰოლის მომატე-

ტრიერის სტრესის ტესტი TSST
შედგება სამი მოდულისგან:
1. ინტერვიუერის შესავალი სიტყვა (5 წუთი)
2. საკვლევი სუბიექტები თავს წარადგენენ ფიქტიური
ვაკანსიისთვის (5 წუთი)
3. არითმეტიკული დავალება: ყოველმა წევრმა 1027-ს
უნდა გამოაკლოს 13, სანამ არ მივლენ 0-მდე. შეცდომის
შემთხვევაში დავალება იწყება თავიდან (5 წუთი).
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ახალგაზრდა ადამიანებიც ხშირად ექცევიან მაღალი
სტრესის ქვეშ, მაგალითად, ექსტრემალურ სიტუაციებში - ამის მაგალითია კონკურენტული სპორტსმენები. დოქტ. შტეფან პეხერმა, ფიხთელბერგიდან,
ჩრდილოეთ გერმანიის ნაციონალური სათხილამურო
გუნდის ექიმმა, განმარტა ინდივიდუალური მიდგომა
ათლეტებთან ნერვოზითა და ჭარბი დატვირთვით. „ნერვული ტიპის“ სპორტსმენი გამოირჩევა ენერგიის მაღალი მოხმარებით, ძლიერი ფიზიკური დატვირთვით
და ასევე მიდრეკილია შეჯიბრის წინ ძილის დარღვევით. „განტვირთული ტიპის“ სპორტსმენის შემთხვევაში კი პირიქით, არ არის ნაჩვენები განსაკუთრებული
სახის ფიზიკური დაძაბულობა. სწორედ სპორტში არის
მნიშვნელოვანი კუნთების კარგი ტონუსი, დაბალანსებული მდგომარეობა განტვირთვასა და აქტიურობას
შორის. კონკრეტულ შემთხვევებში პეხერმა გვაჩენა,
რომ ნერვული ტიპის სპორტსმენებს შეჯიბრისთვის მოსამზადებელ რუტინასა და რიტუალებში განტვირთვის
მეთოდები ეხმარებათ, როგორიცაა Black-RollTraining, სუნთქვითი ვარჯიშები, იოგა და ასევე პოზიტიური, წარმატების ვიზუალიზაციები.

თერაპიის საშუალებები

პროფ. ჰაიაკმა ინსომნიის ფარმაკოლოგიური თერაპია წარმოადგინა. ის უმეტესად ეყრდნობა საძილე საშუალებებს უხვი გვერდითი მოვლენებით, როგორიცაა
Z-სუბსტანციები და ბენზოდიაზეპამი, ან ანტიდეპრესანტებს და მსგავს საშუალებებს, რომლებიც, მართალია, ძილს აუმჯობესებენ, თუმცა არსებითი გვერდითი მოვლენებით გამოირჩევიან - დამოკიდებულებას
იწვევენ და სიკვდილიანობის მაჩვენებელს ზრდიან.
ასევე სპორტული მედიცინის ასპექტებშიც შეზღუდული
დონით არის შესაძლებელი ინსომნიური ჩივილების
მოგვარება, რადგან ბევრი სუბსტანცია აკრძალულია
და დაძაბულობას ხსნის, როგორც სედაციური და მაჰიპნოზებელი საშუალებები. კიდევ ერთ საშიშროებას
ხანგრძლივი მოქმედების ნაკლები ეფექტი წარმოა-
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დგენს, რომელიც ხანდაზმულ პაციენტებში დღისითა
და ღამით დაცემის რისკს ამაღლებს. ასევე სავარაუდოა ე.წ. ნაბახუსევი, რომელიც ზრდის დაღლილობას
და ზღუდავს პაციენტის ცხოვრების ხარისხს.
ამის საწინააღმდეგოდ, ბუნებრივი სამკურნალო საშუალებები ნაკლები გვერდითი მოვლენებით გამოირჩევა. ნივთიერებათა კომბინაციებს შეუძლია დარღვეული
ძილისა და გაღვიძების რიტმის თავიდან „დალაგება“.
მათ რიცხვს მიეკუთვნება ბუნებრივი პრეპარატი ნეურექსანი® შემდეგი ნივთიერებების ეფექტური კომბინაციით: Passiflora incarnata, Avena sativa, Coffea
arabica და Zincum isovalerianicum.

ცხადი აღქმის მატება

2016 წელს გამოქვეყნდა ორმაგი ბრმა პლაცებოკონტროლირებადი კვლევა ნეურექსანის® მოქმედების
შესახებ, რომლის ფარგლებშიც 64 მოხალისეს ტრიერის სოციალური სტრესის ტესტი ჩაუტარდა, რომლის
დროსაც ისინი ტესტამდე და შემდეგ ნეურექსანს® ან
პლაცებოს იღებდნენ. სტრესკორტიზოლის შემცველობა ნერწყვში (ნახ. 1) ნეურექსანის® მოქმედების შედეგად მკვეთრად შემცირდა (4). ასევე შემცირდა სტრესის შემდგომი პლაზმაკორტიზოლის დონე.
საკვლევ ჯგუფში ადრენალინის დონე სტრესის კვლევისას მუდმივი დარჩა, როდესაც პლასებოს მიღებისას
მან მკვეთრად აიწია (ნახ. 2). საკვლევი ჯგუფის ნერწყვში, სტრესის პარადიგმიდან 30 წუთში, არითმეტიკულ დავალებების შესრულებისას გამოვლენილი

კორტიზოლი ნერწყვში (მოლ/ლ)

ნეურექსანი®
პლაცებო
p=0,035

ნეურექსანის® პორტრეტი
• ძილის მოწესრიგება კორტიზოლის დონის შემცირებით
• ძალიან კარგი თავსებადობის პროფილი, რაც ნიშნავს:
- არ იწვევს დამოკიდებულებას
- არ ახასიათებს გაღვიძების შემდგომი სისუსტე
- დაცემის საშიშროების შემცირება
- ნარჩუნდება სრული კონცენტრაციის უნარი

კორტიზოლის კონცენტრაცია ბევრად დაბალი იყო,
ვიდრე პლაცებო-ჯგუფის ეს მაჩვენებელი.
კვლევის შედეგებით დგინდება, რომ ნეურექსანის®
ფიზიოლოგიური მოქმედება როგორც სწრაფ ეფექტს,
ასევე ძილის გრძელვადიან აღდგენას განაპირობებს.
პეხერი ნეურექსანს® თავის სპორტსმენებში წარმატებით იყენებს: ის ძილის რიტმს კუნთების ტონუსზე
გავლენის გარეშე აღადგენს. „სავარაუდოდ ნეურექსანი ცენტრალურ ნერვულ იმპულსებს ასევე ემოციურ
დიაპაზონში სვამს, რომლებიც ავტომატურ აღდგენით
ეფექტებს განაპირობებს“, განმარტავს ჰაიაკი. მისი
თქმით, ძილის ხანგრძლივობისა და ხარისხის გასაუმჯობესებლად ძალიან მნიშვნელოვანია კორტიზოლის
დონის დაწევა საღამოს საათებში. ამ მიზნის მიღწევა
შესაძლებელი ხდება ნეურექსანის® მიღების შედეგად.
დოქ. ირის ვაიჰე, თუბინგენი

ლიტერატურა
1.

2.
3.
4.

დრო ტესტამდე და ტესტის შემდეგ (წთ)

სურ. 1  ნეურექსანი® ამნიშვნელოვნად ამცირებს ნერწყვში კორტიზოლის
მატებას (4).

ნეურექსანი®
პლაზმაადრენალინი (მოლ/ლ)

პლაცებო
p=0,027

Storm A (Hrsg). Gesundheitsreport 2017.
Beiträge zur Gesundheitsökonomie und
Versorgungsforschung, Band 16. DAKHamburg.
Rodenbeck A et al. Neuroscience Letters 2002;
324: 159–163.
Dawson D; Reid K. Nature 1997; 388: 235.4.
Doering BK et al. Life Sciences 2016; 146: 139–
147.

წყარო: ჰელის ეკონომიკური ფორუმი „ცოდნა ქმნის
ნდობას“ 29 აპრილი 2017 წელი, მანჰაიმი. ორგანიზატორი ჰელი, ბადენ-ბადენი
Weiche I. Niedriger Kortisolspiegel begünstigt
Schlaf. Schlaf. 2017;2:62-63.
© Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
ჰელის გულითადი მხარდაჭერით, ბადენ-ბადენი
გამოქვეყნება მოხდა „Georg Thieme Verlag“ -ის მხარდაჭერით; შტუდგარტი - ნიუ-იუროკი
Reproduced with permission by Georg Thieme
Verlag, Stuttgart – New York.

სურ. 2  ადრენალინის მუდმივი დონე ნეურექსანის მოქმედებისას® (4).
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ფილტვის დაავადებათა მკურნალობის
თავისებურებები აივ-ინფიცირებულ
პაციენტებში
ი. ევსტიგნეევი
დნეოპროპეტროვსკის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია; დნეოპროპეტროვსკი, უკრაინა
ტ. ოსტანინა
სუ „უკრაინის ჯ/ს დნეპროპეტროვსკის სამედიცინო აკადემია“ დნეოპროპეტროვსკი, უკრაინა
I. Evstigneev, T. Ostanina

დღეისათვის მსოფლიოს ყველა რეგიონში შეინიშნება როგორც აივ ინფიცირების ახალი შემთხვევების,
ისე შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომით (შიდსი)
გამოწვეული დაავადებებით განპირობებული ლეტალური შემთხვევათა სიხშირის ზრდა [1, 2, 7]. აივ-ინფიცირებულთა 25-60%-ში ზიანდება ფილტვები.
იმუნოდეფიციტის პროგრესირებისას ვითარდება ოპორტუნისტული დაავადებები სასუნთქი სისტემის ორგანოების დაზიანებით. ფილტვის პათოლოგიების სპექტრი აივ-ინფიცირებულ პირებში საკმაოდ ფართოა, რაც
საჭიროებს განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის
რგოლის ექიმებისაგან სასუნთქი გზების დაავადებების
კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებების ცოდნას, მეორადი ინფექციებისა და მათ შორის შერეული
ვარიანტების დროს [10, 11, 13].
ხშირ შემთხვევაში პათოგნომური სიმპტომების არ
არსებობა, პათოლოგიის გამოვლენისას სხივური მეთოდების, გამომწვევის იდენტიფიკაციის ლაბორატორიული შესაძლებლობების შეზღუდვა არა მხოლოდ
მნიშვნელოვან სამედიცინო, არამედ სოციალურ პრობლემას ქმნის [3, 4, 14, 15].
ოპორტუნისტული ინფექციების ეტიოლოგიური სპექტრი და ფილტვების დაზიანების სიმძიმე როგორც წესი,
დამოკიდებულია CD4+ ლიმფოციტების (CD4+L) რაოდენობაზე სისხლში:
•
>500 უჯრედი/მკლ მეტი რაოდენობისას, ხშირად
ვითარდება ბაქტერიული ბრონქიტები და ბაქტერიული პნევმონიები;
•
500-დან 200-მდე უჯრედი/მკლ რაოდენობისას
ხშირად ვლინდება ბაქტერიული პნევმონია და
ტუბერკულოზი;
•
<200 უჯრედი/მკლ, პათოლოგიების სპექტრი გაცილებით ფართოა და მოიცავს ტუბერკულოზს,
პნევმოცისტურ პნევმონიას, ციტომეგალოვირუსულ ინფექციას ფილტვების დაზიანებით, ტოქსოპლაზმურ ინფექციას, Cryptococcus neoformans
და Aspergillus fumigatus, მიკობაქტერიოზით,
Micobacterium avium-intracellulare სოკოვან
ინფექციას [8, 20, 21].
ფილტვების დაზიანება აივ-ინფიცირებულ პაციენტებში
იმუნოდეფიციტით ხასიათდება შემდეგი თავისებურებებით:
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•
•

•

ფილტვის დაავადებები, გამოწვეული როგორც
ტიპიური, ისე ოპორტუნისტული გამომწვევებით;
აივ-ინფიცირებულებში ფილტვების დაზიანებისას
შესაძლებელია კომბინირებული ინფექციების არსებობა;

ფილტვების დაზიანება შესაძლოა წარმოადგენდეს დისემინირებული პროცესის ერთერთ გამოვლინებას;
•
აღინიშნება მიდრეკილება მრავლობითი რეციდივებისადმი, რომელთა სიხშირე იზრდება იმუნოდეფიციტის პროგრესირებისას;
•
ძირითადი ჩივილების ხანგრძლივობა (ხველა,
ცხელება, ქოშინი) დამოკიდებულია ეტიოლოგიისა; პათოლოგიური პროცესი ფილტვებში შეიძლება იყოს მწვავე, ქვემწვავე და ქრონიკული.
ბაქტერიული პნევმონია - ფილტვების ყველაზე ხშირი
პათოლოგიაა CD4+L >500 უჯრედების/მკლ რაოდენობისას. პნემოკოკური და ჰემოფილური ეტიოლოგიის
ბაქტერიული პნევმონია ხშირად გვხვდება აივ-ინფიცირებულ პირებში აქტიური წამლისმიერი დამოკიდებულებით [8]. აივ ინფექციის არსებობისას უფრო ხშირად გამოიყოფა Staphylococcus aureus, Moraxella
cathаrrhalis, ხოლო გვიან სტადიებზე CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობისას <100/1მკლ - Pseudomonas
spp. დიაგნოსტიკა ართულებს კო-ინფექციის არსებობას 10-30% პაციენტებში. ბაქტერიული პნევმონია
აივ-ინფიცირებულ პაციენტებში ხშირად ხასიათდება
გახანგრძლივებული და მორეციდივე მიმდინარეობით
[18]. CD4+L რაოდენობისას >500/1 მკლ ბაქტერიული პნევმონიის კლინიკური სიმპტომები ისეთივეა, როგორც აივ-ინფექციის არაარსებობისას, არ აღინიშნება
გამოხატული ლეიკოციტოზი, ხოლო ინტოქსიკაციური სინდრომი შესაძლოა გამოხატული იყოს სუსტად.
თუმცა აივ-ინფიცირებულ პირებში ხშირად ვითარდე-

ბა დაავადების რეციდივი, პლევრული გამონაჟონი,
პლევრის ემპიემა, ფილტვების აბსცესი, მიუხედავად
ადექვატური ანტიბაქტერიული თერაპიისა.
რენტგენოლოგიურად არასპეციფიური ბაქტერიული
პნევმონია აივ-ინფიცირებულ პირებში ვლინდება
ფილტვის ველების შემოფარგლული ჰომოგენური
დაჩრდილვით, იშვიათად - დიფუზური ჰომო- და ჰეტეროგენური ცვლილებებით. ფილტვის დაავადებათა
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ეტიოლოგიის დაზუსტების მიზნით ჩატარებული მკურნალობის უეფექტობისას მიზანშეწონილია ბრონქოსკოპია ბრონქოალვეოლური ლავაჟით და ფილტვის
ქსოვილის ბიოპტატის აღებით.
ტუბერკულოზი შესაძლოა განვითარდეს აივ-ინფექციის ნებისმიერ სტადიაზე, იმუნოდეფიციტის განსხვავებული ხარისხის დროს. პაციენტებში აივ-ინფექციის
ადრეულ სტადიებზე ხშირად ვლინდება ინფილიტრაციული ტუბერკულოზი, ტუბერკულოზური პლევრიტი
და გულმკერდშიდა ლიმფური კვანძების ტუბერკულოზი [8, 16]. ტუბერკულოზისათვის ამ პერიოდში
დამახასიათებელია პროცესის შენელებული მიმდინარეობა ქრონიზაციის ტენდენციით. პაციენტებში CD4+L
რაოდენობით >500 უჯრედი/მკლ ტუბერკულოზი ხშირად მიმდინარეობს ტიპიურად, როგორც არა ინფიცირებულ პირებში, CD4+L რაოდენობის შემცირებისას
<200 უჯრედი/მკლ ტუბერკულოზის მიმდინარეობა
ატიპიური ხდება, რენტგენოგრამაზე კეროვანი და ბეჭდისებრი ჩრდილები ისახება არა მხოლოდ ფილტვის
ზედა წილებში, არამედ ქვედა წილებშიც.
CD4+L რაოდენობისას >500 უჯრედი/მკლ რენტგენოლოგიური სურათი წარმოდგენილია კეროვან-ინფილტრაციული გამოვლინებებით. ადექვატურად
ჩატარებული თერაპიისას სპეციფიური პროცესი ლოკალიზდება და ყალიბდება ფიბროზი. სპეციფიური
მკურნალობის არ არსებობისას ვითარდება დესტრუქციული პროცესი კავერნების ფორმირებით, დინამიკა
მსგავსია არა აივ-ინფიცირებულ პირებში განვითარებული ტუბერკულოზური პროცესისა [12].
აივ-ინფექციის გვიან სტადიებზე ტუბერკულოზისათვის
დამახასიათებელია მწვავედ პროგრესირებადი მიმდინარეობა დისემინაციითა და გენერალიზაციისადმი მიდრეკილებით [9]. არცთუ იშვიათად ერთდროულად
ვითარდება (პაციენტების დაახლოებით 80%-ში) ვითარდება გულმკერდგარეთა დაზიანება. ეპიდემიოლოგიური პროცესის თავისებურებებს აივ-ინფიცირებულ
პირებში წარმოადგენს ტუბერკულოზის ახალი კერების
მნიშვნელოვანი რაოდენობა, ხშირია პოლიკავერნოზული პროცესები, მასიური ბაქტერიების გამოყოფა,
ქიმიორეზისტენტული ფორმების გავრცელება [5].
აივ-ინფექციის გვიან სტადიებზე ტუბერკულოზის დროს
არცთუ გამოხატული ფილტვისმიერი სიმპტომატიკა
შესაძლოა განპირობებული იყოს ფილტვის ფესვების დაზიანებით, ინტერსტიციალური დისემინაციით,
ფილტვის ქსოვილის დესტრუქციის არ არსებობით.
ტუბერკულოზი ავადმყოფთა ამ კატეგორიის ნაწილში
კომბინირებულა სხვა მეორად დაავადებებთან, რაც
აძნელებს დროულ დიაგნოსტიკას. ტუბერკულოზის გენერალიზებული ფორმების დროს აივ-ინფიცირებულ
პირებში ბრონქ-ფილტვის სიმპტომატიკა შესაძლოა არ
გამოვლინდეს ან სუსტად იყოს გამოხატული, ხოლო
ოთხი ძირითადი სიმპტომი (ხველა, ცხელება, ღამის
ოფლიანობა, სხეულის მასის დაკარგვა) ნაკლებად
ვლინდება, ვიდრე პაციენტთა ნახევარში.
აივ-ინფექციის ადრეულ სტადიებზე რენტგენოგრამაზე ფილტვების ტუბერკულოზი ჩვეულებრივ განსხვავდება ანალოგიური პროცესისაგან არაინფიცირებულ პირებში. ისახება სხვადასხვა ზომის კეროვანი
ჩრდილები ზედა წილების უკანა და წინა სეგმენტებში
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და ქვედა წილების ზედა სეგმენტებში. აივ-ინფექციის
გვიან სტადიებზე ფილტვების კეროვანი დაზიანება და
კავერნები იშიათად აღინიშნება. ხშირად შეინიშნება ფილტვის სურათის უხეში ბადისებრი გარდაქმნა,
იშვიათად - მრავლობითი კერები, ხშირად ორივე
ფილტვში. კავერნების წარმოქმნა არ არის დამოკიდებული CD4+L რაოდენობაზე. კავერნის მიმდებარე
ლიმფური კვანძების გადიდება აღინიშნება ხშირად.
ტუბერკულოზი წარმოადგენს კავერნის მიმდებარე და
შუსაყრის ლიმფური კვანძების გადიდების მიზეზს, რაც
ვლინდება გულმკერდის ორგანოების კომპიუტერული
ტომოგრაფიით.
ტუბერკულოზის დისემინირებული ფორმების დროს
აივ-ინფიცირებულ პირებში რენტგენოლოგიური
ცვლილებები გამოხატულია მრავლობითი კერების
სახით, რომელიც ძირითადად მდებარეობს ფილტვის
კარის მიმდებარედ ან მთელს ფილტვის ველებში.
კერები ხშირად ერწყმის ერთმანეთს და თან ახლავს ფილტვის ფესვის ლიმფური კვანძების გადიდება.
კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე შესაძლოა გამოვლინდეს მცირე ზომის დესტრუქციული ცვლილებები კაზეოზური ნეკროზით ცენტრსი და მკაფიოდ გამოხატული
კაფსულის გარეშე. CD4+ ლიმფოციტების გამოხატული იმუნოდეფიციტის დროს ირღვევა პროდუქტიული
პროცესები გრანულების ჩამოყალიბებით, რაც ხსნის
საკმარისად იშვიათ მილიარულ დისემინაციას ფილტვებში.
აივ-ინფექციის გვიან სტადიებზე დიაგნოსტიკა ხშირად გაძნებულია აბაცილარული ნახველის, ატიპიური
რენტგენოლოგიური სურათის, ტუბერკულოზის სხვა
ოპორტუნისტულ ინფექციებთან თანხვედრის გამო.
აივ-ინფიცირებულ პირებში ხშირად ვითარდება დისემინირებული, ინფილტრაციული, გენერალიზებული
ტუბერკულოზი, ამასთან ტუბერკულოზის კეროვანი
ფორმა გვხვდება იშვიათად. ტუბერკულოზის გენერალიზაცია შესაძლოა გართულდეს ტუბერკულოზური
მენინგიტით.
ტუბერკულოზის მქონე აივ-ინფიცირებულ პირებში
ირღვევა ფიბროზის წარმოქმნისა და ინკაფსულაციის
პროცესები, რაც აძნელებს ფიბროზულ-კავერნული
ტუბერკულოზისა და ციროზული ცვლილებების, ასევე
გრანულომების გამოვლენას და ქმნის კეთილსასურველ პირობებს დისემინაციისა და ტუბერკულოზის
გენერალიზაციისათვის.
იმუნოდეფიციტი აივ-ინფიცირებულ პირებში ზრდის
როგორც ეგზოგენური რეინფექციის, ისე ლატენტური
მიკობაქტერიალური ინფექციის რეაქტივაციის რისკს.
ამ შემთხვევაში ტუბერკულოზის მიმდინარეობა შედარებით კათილსასურველია. ტუბერკულოზური პროცესი
რეზისტენტული შტამებით დაინფიცირებისას ხასიათდება გავრცელებით, განვითარების დინამიური ხასიათით, მასიური ბაქტერია გამოყოფით.
ტუბერკულოზისა და აივ კოინფექციის დროს მიზანშეწონილია პაციენტების ორ ჯგუფად გაყოფა:
•
ავადმყოფები, რომელთაც ტუბერკულოზი უვითარდებათ გვიან სტადიებზე, მიეკუთვნებიან ჯგუფს
აივ/ტბ;
•
ავადმყოფები, რომელთა დაკვირვებაც მიმდინარეობდა შესაბამის დაწესებულებაში, საბოლოოდ
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კი აღმოჩნდენ აივ ინფიცირებულები, მიეკუთვნებიან ტბ/აივ ჯგუფს.
ტუბერკულოზის დროს, აივ ინფექციასთან მიმართებაში მეორადი დაავადების სახით ხშირად აღინიშნება
შემდეგი გამოვლინებები:
•
მორეციდივე ვირუსული, ბაქტერიული და სოკოვანი ინფექციები;
•
მნიშვნელოვანი იმუნოდეფიციტი CD4+L <200
უჯრედი/მკლ;
•
ლიმფადენოპათია;
•
ცხელება 1 თვეზე მეტ ხანს;
•
სხეულის მასის შემცირება 10%-ზე მეტად;
•
დიარეა;
•
კანდიდოზი.
•
აივ/ტბ ჯგუფში ავადმყოფების უმეტესობაში პროცესი მიმდინარეობს მწვავედ და მძიმედ, უფრო
მეტად გამოხატული მიდრეკილებით დისემინაციისადმი და გენერალიზაციისადმი, ფილტვის
ფესვის მიმდებარე, მედიასტინალური და მეზენტერიალური ლიმფური კვანძების უპირატესი
დაზიანებით. აივ/ტბ ჯგუფის ავადმყოფებში, გარდა ფილტვებისა, ხშირად ზიანდება პლევრა,
ცენტრალური ნერვული სისტემა, მუცლის ღრუს
ორგანოები, პერიკარდიუმი, ძვლები და სახსრები. რენტგენოლოგიური კვლევისას აივ/ტბ პაციენტებში სახეზეა შემდეგი გამოვლინებები:
•
ფესვის მიმდებარე, მედიასტინალური და მეზენტერიალური ლიმფოადენოპათია;
•
ფილტვის სურათის უხეში ბადისებრი გარდაქმნა,
იშვიათად მრავლობითი კეროვანი ჩრდილები;
•
ხშირ შემთხვევაში ორივე ფილტვის დაზიანება;
•
ინფილტრაციული ცვლილებები მრავლობითი ნათელი უბნებით რღვევის პროცესის გამო;
•
დესტრუქციული ცვლილებები თხელკედლიანი
ღრუების ჩამოყალიბებით ფიბროზული კაფსულის
გარეშე.
აივ/ტბ პაციენტებში იმუნოდეფიციტის პროგრესირებასთან ერთად ირღვევა სპეციფიური ტუბერკულოზური
გრანულომების წარმოქმნა. პროცესის გენერალიზაციისას ბევრ ორგანოში ვლინდება კაზეოზურ-ნეკროზული
ცვლილებები პროცესის შემოფარგვლის გარეშე ფიბროზის განვითარების პროცესის დარღვევის შედეგად.
ტბ/აივ პაციენტებში ტუბერკულოზის მიმდინარეობა
გაცილებით მწვავე ხასიათს იძენს, ნაკლებადაა გამოხატული დისემინაცია და პროცესის გენერალიზაცია.
ასეთ პაციენტებში ხშირად დიაგნოსტირდება ფიბროზულ-კავერნოზული, ინფილტრირებული ტუბერკულოზი, კაზეოზური პნევმონია, ტუბერკულომა. ტბ/აივ
ჯგუფში, აივ/ტბ ჯგუფთან შედარებით, უფრო მეტადაა
გამოხატული პროდუქტიული ხასიათის პროცესი ფიბროზის განვითარებითა და კაფსულის ფორმირებით.
დამახასიათებელია კავერნის კედლების ფობროზი,
გრანულომების ორგანიზაცია, კალციფიკაცია და კეროვანი პნევმოსკლეროზი.
აივ და ტუბერკულოზის კოინფექციისას პაციენტების
უმეტესობაში იკარგება ანთებითი პროცესის დამახასიათებელი ნიშნები (რემისიის გამწვავება), რაც დამახასიათებელია ტუბერკულოზისათვის აივ ინფექციის გარეშე. კაზეოზური ნეკროზის კერების ირგვლივ
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ლეიკოციტარული ინფილტრაციით განისაზღვრება
ეპითელიოიდური უჯრედები. არ აღინიშნება პიროგოვ-ლანგჰანსის გიგანტური უჯრედები ან სუსტადაა გამოხატული ერთეული, ლიმფოიდური ინფილტრაცია.
თუმცა ცილ-ნილსენის წესით შეღებვისას აღნიშნულ
ნეკროზულ კერებში ვლინდება ტუბერკულოზის მიკობაქტერიების დიდი რაოდენობა.
ციტომეგალოვირუსული ინფექციას ფილტვების დაზიანებით თან ახლავს ცხელება (სხეულის ტემპერატურა 38-390C), ღამის ოფლიანობა, ართრალგია,
მიალგია. ძლიერი შეტევისმაგვარი ან მცირედ პროდუქტიული ყივანახველას მსგავსი ხველა - ძირითადი
კლინიკური სიმპტომი. ქოშინი ვლინდება დასაწყისში
მხოლოდ ფიზიკური დატვირთვისას, შემდეგ კი მოსვენების მდგომარეობაშიც. ციტომეგალოვირუსით
გამოწვეულ პნევმონიას ხშირად თან ახლავს ჰეპატოლიენალური სინდრომი, გენერალიზებული ლიმფადენოპათია, ქორიორეტინიტი, და ცენტრალური ნერვული სისტემის დაზიანებისას, კრუნჩხვითი სინდრომის
განვითარება [19].
ციტომეგალოვირუსული ფილტვების პათოლოგიის
რენტგენოლოგიური ნიშნები არასპეციფიურია. დაავადების აქტიურ ფაზაში გაძლიერებული და დეფორმირებული ფილტვის სურათის ფონზე ვლინდება
ორმხრივი წვრილკეროვანი პოლიმორფული და ინფილტრაციული ჩრდილები. გულმკერდის ორგანოების კომპიუტერული ტომოგრაფიისას ვლინდება დიფუზური ან კეროვანი ცვლილებები ფილტვის სურათის
ბადისებრი გარდაქმნის
ან ბადისებრ-კვანძოვანი
დაზიანების ან შემოფარგლული ჰომოგენური დაჩრდილვის სახით. ციტომეგალოვირუსით გამოწვეული
დაზიანებისას ფილტვების რენტგენოლოგიური სურათი, შესაძლოა გავდეს პნევმოცისტური პნევმონიისა
და დისემინირებული ტუბერკულოზისათვის დამახასიათებელ ცვლილებებს. ციტომეგალოვირუსით გამოწვეული ფილტვების დაზიანებისას დიაგნოსტირების
მიზნით ხდება ციტომეგალოვირუსის დნმ განსაზღვრა
ბრონქების ბიოპტატსა და ბრონქოალვეოლარულ ლავაჟში, ასევე სისხლში.
პნევმოცისტული პნევმონიის გამომწვევია პნევმოცისტები (Pneumоcystis carinii/jirovecii) - ერთერთი
ყველაზე ხშირი ოპორტუნისტული ინფექციის გამომწვევია. პნევმოცისტურ პნევმონიას თან ახლავს შეშუპება და ფილტვის ინტერსტიციული ქსოვილის დაზიანება. პნევმოცისტების მჭიდრო მიმაგრება ალვეოციტებზე
განაპირობებს ფილტვის სასუნთქი ზედაპირის მნიშვნელოვან შემცირებას. ვითარდება ალვეოლური კედლის
გასქელება ალვეოლარულ-კაპილარული ბლოკით,
რაც განაპირობებს პროგრესირებად სუნთქვის უკმარისობას. აივ-ინფიცირებულ პირებში არცერთ სხვა
ოპორტუნისტულ დაავადებას ფილტვების დაზიანებით
არ ახლავს თან ასეთი გამოხატული სუნთქვის უკმარისობა, როგორც პნევმოცისტურ პნევმონიას.
აივ ინფიცირებული პირების უმეტესობაში პნევმოცისტური პნევმონიის განვითარებისას CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობა შეადგენს 50-70 უჯრედი/მკლ,
იშვიათად ეს დაავადება ვითარდება CD4+ ლიმფოციტების <200 უჯრედი/მკლ რაოდენობისას.
პნევმოცისტული პნევმონიის დიაგნოსტიკა გართულე-
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ბულია პათოგნომური სიმპტომების არ არსებობისა და
სხვა ოპორტუნისტულ დაავადებასთან, განსაკუთრებით ტუბერკულოზთან თანხვედრის გამო.
ადექვატურად ჩატარებული მკურნალობისას ნარჩუნდება სუბფებრილური ტემპერატურა, წინააღმდეგ
შემთხვევაში ავადმყოფს აღენიშნება ცხელება.
ქოშინი - პნევმოცისტური პნევმონიის ერთერთი ადრეული სიმპტომია, ვლინდება ზომიერი დატვირთვისას,
შემდეგ იზრდება ინტენსივობა, ხოლო სუნთქვითი მოძრაობების სიხშირემ შეიძლება შეადგინოს 30-50 წუთში. პროგრესირებადი სუნთქვის უკმარისობა ხშირად
არ შეესაბამება მწირ კლინიკურ სიმპტომებსა რენტგენოლოგიურ სურათს.
პნევმოცისტური პნევმონიის დროს ხველა ხანგრძლივი შემაწუხებელი და არაპროდუქტიულია, რომელიც
იშვიათად არის სველი ხასიათის.
პნევმოცისტური პნევმონიის დროს რენტგენოლოგიურად აღინიშნება სისხლძარღვოვანი სურათის გაძლიერება, უფრო მეტად გამოხატულია ფილტვის ფესვის
მიდამოში. შემდგომში ვითარდება დიფუზური ორმხრივი ფესვების მიმდებარედ ინტერსტიციალური ინფილტრატები, ხშირად - ფილტვების ბაზალურ წილებში,
რომელიც ვრცელდება ფესვებიდან პერიფერიისაკენ
(ღრუბლისებრი ინფილტრატები). კომპიუტერულ ტომოგრაფიაზე ისახება ორმხრივი დიფუზური ცვლილებები „დაბურული მინის“ მსგავსად, ან ნოდულარული
ინფილტრაცია, განსაკუთრებით გამოხატული ფესვის
მიმდებარედ. პნევმოცისტური პნევმონიისა და ტუბერკულოზის შერწყმისას აივ ინფიცირებულ პირებში,
გარდა ინტერსტიციალური ინფილტრაციისა, რენტგენოგრამაზე ვლინდება კეროვანი ჩრდილები, რომლებმაც შესაძლოა შენიღბონ ტუბერკულოზური პროცესი.
კლინიკო-რენტგენოლოგიური გამოვლინებები ნიღბავს ტუბერკულოზს.
ბრონქოსკოპია ბრონქოპულმონარული ლავაჟის
გამოკვლევით ტრანსბრონქიალური ბიოფსიასთან
ერთად საშუალებას იძლევა დადასტურდეს პნევმოცისტოზი. ბრონქოპულმონარული ლავაჟი და ბიოპტატების გამოკვლევა ხდება პოლიმერაზას ჯაჭვური
რეაქციით (პჯრ) პნევმოცისტების მრნმ და დნმ განსაზღვრით. ასევე გამოიყენება არაპირდაპირი იმუნოფლუორესცენციის
რეაქცია მონოკლონარული
ანტისხეულებით.
ბიოპტატების ჰისტოლოგიური კვლევის მონაცემების
გათვალისწინებით, გამოყოფენ პნევმოცისტოზის 3
სტადიას:
•
I (საწყისი) სტადია - ცისტები და ტროფოზოიტები მიმაგრებულია ალვეოლების კედელზე, არ
აღინიშნება ალვეოლების კედლის გასქელება და
უჯრედული ინფილტრაცია;
•
II სტადია - განისაზღვრება ალვეოლარული მაკროფაგები ალვეოლების შიგნით და ალველარული ეპითელიუმის დესქვამაცია;
•
III (ფინალური) სტადია - ალვეოლიტი ალვეოლების კედლის გამოხატული გასქელებით, ალვეოლური ეპითელიუმის დესქვამაციით, ინტერსტიციალური ინფილტრაცია, პნევმოცისტების დიდი
რაოდენობა მაკროფაგებში და ალვეოლების სანათურში.
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მიკროსკოპული გამოკვლევისას ალვეოლებში
PAS-რეაქციით განისაზღვრება პნევმოცისტების გროვები, რომელსაც ქაფისებრი ცილოვანი მასის სახე
აქვს, იღებება შიფის რეაქტივით, რაც დამახასიათებელია პნევმოცისტოზისათვის.
დღეისათვის გაიზარდა აივ ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობა, რომელთა შემთხვევაშიც პნევმოცისტური პნევმონია ვლინდება, როგორც პირველი
ოპორტუნისტული დაავადება.
აღინიშნება კლინიკური სურათის განსაკუთრებული
მსგავსება კოინფექციის დროს აივ-ინფიცირებულ პირებში ტუბერკულოზითა და პნევმოცისტური პნევმონიით. აღნიშნული მდგომარეობების ძირითადი სიმპტომია ქოშინი, ცხელება და ხველა. ტუბერკულოზის
დროს აივ ინფექციის ფონზე რენტგენოგრამაზე შესაძლოა განისაზღვროს პნევმოცისტური პნევმონიის გამოვლინებების მსგავსი სიმეტრიული ინტერსტიციული
ან წვრილკეროვანი ცვლილებები. აივ-ინფიცირებულ
პირებში ტუბერკულოზისა და პნევმოცისტური პნევმონიის შერწყმისას, უფრო მეტად გამოხარული ფილტვის
უკმარისობის გათვალისწინებით, ხშირად პირველ
რიგში ტარდება პნევმოცისტური პნევმონიიის მკურნალობა, რაც ასევე დახმარებას გვიწევს ტუბერკულოზის
დიაგნოსტიკაში (რენტგენოლოგიური სურათის ცვლილება პნევმოცისტური პნევმონიის მკურნალობის ფონზე საშუალებას იძლევა უკეთ მოხდეს ტუბერკულოზური
კერების ვიზუალიზაცია).
ტოქსოპლაზმოზი აივ-ინფიცირებულ პირებში ხშირად
ვითარდება CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობის შემცირების ფონზე <100 უჯრედი/მკლ Toxoplasma
gondii რეაქტივაციის შედეგად გამოხატული იმუნოსუპრესიის ფონზე. ტოქსოპლაზმის დროს ხშირად აღინიშნება ცენტრალური ნერვული სისტემის, თვალის,
სასუნთქი სისტემის დაზიანება. შიდსის დროს პირველ
რიგში ვითარდება ტოქსოპლაზმური ენცეფალიტი,
ხოლო შემდეგ ჰემატოგენური დისემინაცია, ზიანდება
ფილტვები.
ავადმყოფები უჩივიან მშრალ ხველას, გამოხატულ
ქოშინს, ცხელებას. ცერებრალური ტოქსოპლაზმოზისათვის დამახასიათებელია მუდმივი ინტენსიური თავის ტკივილი, ცხელება, კეროვანი ნევროლოგიური
სიმპტომატიკა მენინგიზმის სიმპტომების გარეშე. მაგნიტო-რეზონანსული ტომოგრაფიით შესაძლებელია
გამოვლინდეს ბაზალურ ბირთვებში, თავის ტვინის
ქერქში და თალამუსში ერთეული ან მრავლობითი
კერები ბეჭდისებრი ჩრდილების სახით შეშუპებასთან
ერთად. ცენტრალური ნერვული სისტემისა და ფილტვების ტოქსოპლაზმოზს ხშირად თან ახლავს ტოქსოპლაზმური ქორიორეტინიტი.
T. gondii შესაძლებელია გამოვლინდეს ქსოვილების
ბიოპტატებში. სეროლოგიური მეთოდებიდან ტოქსოპლაზმოზის დიაგნოსტიკისათვის გამოიყენება იმუნოფლუოროსცენციისა და პრეციპიტაციის რეაქციები.
ტოქსოპლაზმური ინფექციის რეაქტივაციისათვის დამახასიათებელია ანტისხეულების ტიტრის ოთხჯერადი და უფრო მეტი მატება 2-3 კვირის ინტერვალით.
პაციენტებში ცენტრალური ნერვული სისტემის მოცულობითი წარმონაქმნით ტოქსოპლაზმოზზე ეჭვის
შემთხვევაში ტარდება T. gondii დნმ გამოკვლევა პჯრ
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ლექცია

მაღალსპეციფიური მეთოდით.
Cryptococcus neoformans და Aspergillus fumigatus
გამოწვეული სოკოვანი ინფექცია.
კრიპტოკოკოზი მიმდინარეობს მენინგიტისა და კრიპტოკოკური პნევმონიის სახით, რომელიც შეიძლება
იყოს დუნე მიმდინარეობის და სწრაფად პროგრესირებადი. კრიპტოკოკურინ ინფექცია ხშირად ვითარდება
CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობისას <100 უჯრედი/
მკლ. გამომწვევი ხვდება ფილტვებში აეროგენური
გზით და ხანგრძლივ პერიოდში იმყოფება ლატენტურ
მდგომარეობაში გამოხატული იმუნოდეფიციტის განვითარებამდე. კრიპტოკოკოზის, როგორც ოპორტუნისტული ინფექციის დროს გამოყოფენ ორ სტადიას:
ფილტვის და ჰემატოგენური დისემინაციის სტადიები.
კლინიკურად კრიპტოკოკური პნევმონია ვლინდება
მშრალი ხველით, ცხელებითა და გამოხატული ქოშინით.
აივ-ინფიცირებულ პირთა უმეტესობაში კრიპტოკოკოზის დროს განისაზღვრება ფესვის მიმდებარე და
შუასაყრის ლიმფური კვანძების გადიდება, ასევე ფილტვებში დიფუზური ჰეტეროგენური ცვლილებები, ხშირად - მრავლობითი კეროვანი ჩრდილები. შესაძლოა
გამოვლინდეს უფრო მსხვილი კეროვანი ჩრდილები,
რღვევის პროცესის შედეგად წარმოიქმნება ღრუები.
ზოგჯერ შეინიშნება მილიარული კერები.
ფილტვების დაზიანება კრიპტოკოკოზის დროს შერწყმულია ქვემწვავე მენინგიტთან ან მენინგოენცეფალიტთან. ჰემატოგენური დისემინაციის ფონზე
ზიანდება ლიმფური კვანძები, ღვიძლი, ნაწლავები,
მიოკარდიუმი, შარდსასქესო ორგანოები.
ლატექს-აგლუტინაციის ტესტი პოლისაქარიდული
კრიპტოკოკური ანტიგენის განსაზღვრისათვის წარმოადგენს კრიპტოკოკოზის დიაგნოსტიკის სკრინინგულ
მეთოდს. ანტიგენი შესაძლოა გამოვლინდეს ფილტვის, ლიმფური კვანძების ბიოპტატებში, სისხლში,
თავზურგტვინის სითხეში. ნევროლოგიური სიმპტომატიკის არსებობისას ხდება თავზურგტვინის სითხის გამოკვლევა შემდეგი მეთოდების დახმარებით:
 პჯრ C. Neoformans დნმ განსაზღვრისათვის;
 ინდური მელნით შეღებვა კრიპტოკოკოზის გამოვლენის მიზნით;
 ლატექს-აგლუტინაციის ტექსტი;
 ნათესი საკვებ ნიადაგზე.
ასეპრგილოზი ვითარდება აივ ინფიცირებულ პირებში
CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობისას <100 უჯრედი/
მკლ. Aspergillus გვარის სოკოები ფილტვებში აეროგენური გზით ხვდებიან.
იმუნოდეფიციტის ფონზე ფილტვებში ვითარდება სეროზულ-ჩირქოვანი ანთება, წარმოიქმნება გრანულაციური ქსოვილიგიგანტური მრავალბირთვიანი უჯრედებით.
ავადმყოფები უჩივიან ხველას, ქოშინს, ცხელებას. ნახველში შესაძლოა გამოვლინდეს ნაცრისფერი ფანტელები, სისხლის კოლტების ნარჩენები.
რენტგენოლოგიური გამოკვლევისას შესაძლოა
აღმოჩნდეს ფილტვების ზედა წილებში კავერნები,
ფილტვის სურათის ბადისებრი გარდაქმნა, მსხვილი
კეროვანი ჩრდილები. ასპერგილოზური პნევმონიის
დროს ვლინდება ინფილტრაციის კერები რღვევითი
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ღრუებით.
გარდა ფილტვებისა, ასეპრგილოზის დროს შესაძლოა
დაზიანდეს ცხვირისა და ცხვირის დანამატი წიაღების
ლორწოვანი გარსები, გარეთა სასმენი გასავალი.
ბრონქების ბიოპტატების ჰისტოლოგიური კვლევისას
Aspergillus ისახება თანაბრად დატიხრული ფილამენტებით (ჰიფები). ბრონქოპულმონარულ ლავაჟში
გვხვდება ასპერგილების ერთი და იგივე სახე, უმეტესადდ Aspergillus fumigatus. ნახველის მიკროსკოპიით ვლინდება ჰიფები ან მიცელიუმის საცობები.
ასპერგილები იზრდება საბუროს ან აგარის ნიადაგზე,
წარმოქმნის დატიხრულ მიცელიუმს.
ფილტვების ასპერგილოზით დაზიანება შესაძლოა შერწყმული იყოს პირობით-პათოგენური მირკოორგანიზმებით გამოწვეულ ინფექციასთან. ხშირად ანამნეზში
აღინიშნება ხანგრძლივი ანტიბიოტიკებითა და გლუკოკორტიკოსტეროიდებით თერაპია.
Mycobacterium avium-intracellulare გამოწვეული ინფექცია უფრო მეტადაა გავრცელებული მიკობაქტერიოზებს შორის შიდსის მქონე პაციენტებში. მიკობაქტერიოზის დასაწყისი შესაძლოა იყოს მწვავე, ქვემწვავე
და ქრონიკული. მწვავედ მიმდინარეობისას აღინიშნება ინტოქსიკაცია, ცხელება, არაპროდუქტიული ხველა,
ქოშინი. რენტგენოლოგიურად მწვავე და ქვემწვავე მიკობაქტერიოზის დროს ფილტვებში აღინიშნება ინფილტრატი რღვევის პროცესით, კერების დისემინაცია,
კავერნები და ფიბროზულ-კავერნოზული მიკობაქტერიოზი. იმუნოდეფიციტის პროგრესირებისას და CD4+
ლიმფოციტების რაოდენობის შემცირებისას <50
უჯრედი/მკლ შესაძლოა განვითარდეს გენერალიზებული მიკობაქტერიოზი, ფილტვების მილიარული ტუბერკულოზის მსგავსად. ჰემატოგენური დისემინაციის
შედეგად ვითარდება მძიმე მენინგიტი. მიკობაქტერიოზის დროს ზიანდება საჭმლის მომნელებელი ტრაქტი
- ვითარდება დიარეა, ჰეპატოლიენალური სინდრომი
და მეზენტერიალური ლიმფადენოპათია.
შიდსის სტადიაზე და CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობის შემცირებისას <50 უჯრედი/მკლ მიკობაქტერიოზი
სწრაფად პროგრესირდება, დაავადება მიდრეკილია
გენერალიზაციისადმი სპეციფიური გრანულომატოზური ცვლილებების გარეშე ორგანოებში. შესაძლოა
აღინიშნოს ლიმფური კვანძების დანეკროზება და აბსცესების წარმოქმნა.
მიკობაქტერიოზის დიაგნოსტიკის მიზნით იკვლევენ
ლიმფური კვანძების, ღვიძლია, ძვლის ტვინის ბიოპტატებს. გამოიყენება ცილ-ნილსენის წესით შეღებვა.
რთულ შემთხვევებში გამომწვევის იდენტიფიკაციისათვის გამოიყენება პჯრ ან იმუნოფერმენტული ანალიზი მონოკლონური ანტისხეულებით, რომლებიც
გვეხმარება გამომწვევის ტიპის განსაზღვრაში.
ლიმფური კვანძების ბიოპტატი, ძვლის ტვინის პუნქტატი, სისხლი ასევე ითესება ლევენშტეინ-იენსენის ნიადაგზე. ნათესის დადებითი შედეგის მრავაჯერადად
მიღება დამახასიათებელია მიკობაქტერიოზის დისემინაციისათვის.
ამგვარად, აივ-ინფიცირებულ პირებში ოპორტუნისტული ინფექციებიდან გაცილებით ხშირად დიაგნოსტირდება ტუბერკულოზი (პაციენტთა ნახევარზე მეტი), რაც
შესაძლოა განვითარდეს აივ ინფექციის ნებისმიერ
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სტადიაზე, CD4+ ლიმფოციტების ნებისმიერი რაოდენობისას [8]. აივ ინფიცირებულ პაციენტთა 1/3-ზე
მეტში ფილტვების დაზიანება ვითარდება რამდენიმე
ოპორტუნისტული ინფექციით გამოწვეული პათოლოგიური პროცესის შედეგად, რაც აძნელებს დიაგნოსტიკას. ლეტალურ გამოსავალს განაპირობებს მეორადი
ბაქტერიული, ვირუსული, სოკოვანი, პარაზიტული ეტიოლოგიის ინფექციის გენერალიზაცია, რომელთა შორის განსაკუთრებული ადგილი უკავია ტუბერკულოზს.
CD4+ ლიმფოციტების რაოდენობისას >200 უჯრედი/
მკლ ფილტვების დაზიანება ხშირად მიმდინარეობს,
როგორც არა აივ ინფიცირებულ პირებში და პროგნოზი უკეთესია. შედარებით გაძნელებულია ფილტვის
პათოლოგიების დიაგნოსტიკა CD4+ ლიმფოციტების
რაოდენობისას <200 უჯრედი/მკლ. ამასთან შეინიშნება ოპორტუნისტული ინფექციების ფართო სპექტრი,
კომბინირებული პათოლოგიები, მძიმე მიმდინარეობა, მიდრეკილება პროცესის გენერალიზაციისაკენ. აივ-ინფექციის გვიან სტადიებზე CD4+ ლიმფოციტების
რაოდენობისას <200 უჯრედი/მკლ ფერბილური ცხელების ფონზე, უპირველეს ყოვლისა უნდა გამოირიცხოს ტუბერკულოზის ატიპიური მიმდინარეობა ТБ [6].
ამასთან, ფილტვების დაზიანებისას რენტგენოლოგიური კვლევით ყოველთვის ვერ ხერხდება ცვლილებების ვიზუალიზაცია გრანულომების თავისებურებების,

დაზიანებული კერების ორგანიზაციისა და ფიბროზის
წარმოქმნის პროცესების დარღვევის გამო. ასეთ შემთხვევაში გულმკერდის ღრუს ორგანოების მულტისპირალური კომპიუტერული ტომოგრაფია, ბრონქოპულმონარული ლავაჟის გამოკვლევა და ბიოპტატების
პჯრ მეთოდებით შესწავლა M. tuberculosis დნმ-ის
აღმოჩენის მიზნით მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს დიაგნოსტირების ხარისხს [17].
ტუბერკულოზით ფილტვების დაზიანება ხშირად კომბინირებულია პნევმოცისტურ პნევმონიასთან. კომბინირებულ ინფექციაზე ეჭვი შეიძლება მივიტანოთ
ქოშინის სწრაფი პროგრესირებისას ტუბერკულოზის
მქონე პაციენტში. ასეთ შემთხვევაში სასარგებლოა
Pneumocystis carinii დნმ გამოვლენა ბრონქოპულმონარულ ლავაჟში, ხოლო მკურნალობა კო-ტრიმოქსაზოლით დადებით დინამიკას გვიჩვენებს.
თუ აივ-ინფექციის გვიან სტადიებზე პაციენტებში ფილტვების დაზიანებისას გამოირიცხა ტუბერკულოზი
და პნევმოცისტური პნევმონია, აუცილებლად უნდა
ჩატარდეს კვლევები სხვა ოპორტუნისტული ინფექციების დიაგნოსტირების მიზნით, რომლებიც შედარებით
იშვიათად გვხვდება.
ლიტერატურის ჩამონათვალი ინახება რედაქციაში
(12 წყარო)

1 დეკემბერი - მსოფლიო შიდსის დღე
მსოფლიო შიდსის დღე აღინიშნება ყოვე-

გამო. 2016 წელს კი 1 მილიონი. სა-

სის კამპანია ახალგაზრდებთან ერთად;

მოყოლებული.

ვები ყოველ წელს მატულობს, ინფიცი-

ფლიო შიდსის კამპანია ბავშვებთან და

ლი წლის 1 დეკემბერს. 1988 წლიდან

შიდსის დღე მიზნად ისახავს ადამიანებ-

ში ცნობადობის გაზრდას და ამით აივ

ინფექციის პრევენციის და კონტროლის
უზრუნველყოფას, ასევე იმ ადამიანების

ხსოვნის პატივისცემის გამოხატულებაა
ვინც ამ დაავადებით კვდება.

2017 წლისთვის შიდსის გამო უკვე და-

რების ახალი შემთხვევათა რიცხვი 2002

წელს 96 იყო, ხოლო 2016 წელს 719.
სამწუხაროდ შიდსით სიკვდილიანობის
შემთხვევებიც მატულობს. მაგ.

2017

წელს შიდსის მიზეზით 123 ადამიანი გარდაიცვალა.

შიდსის მსოფლიო დღეს ყოველ წელს

იღუპა 40 მილიონზე მეტი ადამიანი მსო-

აქვს თავისი მთავარი თემა. ეს თემები

ცხოვრობს აივ-ინფექციით.

შიდსის მთავარი თემები წლების მიხედ-

ფლიოში, ხოლო 36 მილიონი ადამიანი
აივ ინფექცია წარმოადგენს მსოფლიოში
გლობალურ ჯანდაცვის ერთ-ერთ უმნიშ-

ვნელოვანეს პრობლემას, რაც კი ოდესმე ყოფილა კაცობრიობის ისტორიაში.
საბედნიეროდ

ანტირეტროვირუსული

მკურნალობა ხელმისაწვდომი გახდა
მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. რამაც

მნიშვნელოვნად შეამცირა შიდსით სიკვდილიანობა.

შიდსის პანდემია განსა-

კუთრებით გამოხატული იყო 2005 წელს

- 1,9 მილიონი ადამიანი დაიღუპა შიდსის
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იცვლება 1988 წლიდან მოყოლებული:
ვით:

1988 - კომუნიკაცია; 1989 - ახალგაზრდობა; 1990 ქალი და შიდსი; 1991

გამოწვევის გაზიარება; 1992 - საზოგადოებრივი ვალდებულება; 1993 დროა
ვიმოქმედოთ; 1994 შიდსი და ოჯახი;
1995 გაზიარებული უფლებები, გაზიარე-

ბული პასუხისმგებლობები; 1996 ერთი
მსოფლიო. ერთი იმედი; 1997 მსოფლიოში ბავშვები ცხოვრობენ შიდსით; 1998

ძალა ცვლილებისთვის: მსოფლიო შიდ-

1999 მოუსმინე, ისწავლე, იცხოვრე: მსო-

ახალგაზრდებთან ერთად. 2000 შიდსი:
კაცი ქმნის განსხვავებულობას; 2001 მე

მაღელვებს, შენ? 2002 სტიგმა და დისკრიმინაცია; 2003 სტიგმა და დისკრიმი-

ნაცია; 2004 ქალები, გოგონები, აივ და
შიდსი; 2005 შეაჩერე შიდსი შეასრულე
პირობა; 2006 შეაჩერე შიდსი, შეასრულე
პირობა პასუხისმგებლობით.

2007 შეაჩერე შიდსი, შეასრულე პირობა

- ლიდერობა; 2008 შეაჩერე შიდსი, შეასრულე პირობა, გაუძეხი, გაამხნევე, მიაწ-

ვდინე; 2009 უნივერსალური წვდომა ადამიანის უფლებებზე; 2010 უნივერსალური
წვდომა ადამიანის უფლებებზე.
დავიყვანოთ ნულამდე;

2011

2012 ერთად

ჩვენ დავასრულებთ შიდსს; 2013 ნული
დისკრიმინაცია; 2014 დავხუროთ ნაპრა-

ლი; 2015 შიდსის დასრულების სწრაფ
გზაზე; 2016 ავწიოთ ხელები აივ პრევენციისთვის; 2017 ჩემი ჯანმრთელობა, ჩემი
უფლებაა; 2018 იცოდე შენი სტატუსი.

N4 (13) 2018

ფარმაკოლოგიური პრაქტიკუმი

აზილსარტან მედოქსომილი ანგიოტენზინ II რეცეპტორების
ბლოკატორი განსაკუთრებული
ფარმაკოკინეტიკური თვისებებითა და
პლეიოტროპული ეფექტებით
ლ. სიდოროვა
უკრაინის სამხედრო-სამედიცინო აკადემია, კიევი, უკრაინა
L. Sydorova

არტერიული ჰიპერტენზია (აჰ) ყოველთვის იყო და
დღესაც რჩება ერთერთ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემად კარდიოლოგიაში. რეგულარულად ხდება აღნიშნული დაავადების მქონე პაციენტთა მართვის თაობაზე ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოებისა (ESC)
და ევროპის არტერიული ჰიპერტენზიის საზოგადოების
(ESH) რეკომენდაციების გადახედვა, იცვლება მიდგომები არტერიული წნევის (აჰ) სამიზნე დონის შეფასებისადმი, რეკომენდებული რაციონალური კომბინაციები,
განიხილება ახალი სტრატეგიები. თუმცა ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის ეფექტურობა კვლავ არ არის
მაღალი. რეალურ კლინიკურ პრაქტიკაში არტერიული
წნევის სამიზნე დონე მიიღწევა პაციენტთა მხოლოდ
15%-ში [21].
ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის არასაკმარისი ეფექტურობის ერთერთი ძირითადი მიზეზად ESC/ESH ექსპერტები დანიშნული მკურნალობის სქემისადმი პაციენტების არასათანადო დამყოლობას ასახელებენ [3].
მიუხედავად ამისა, ცალკეული კატეგორიის პაციენტებში შესაძლოა არსებობდეს ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის წარუმატებლობის სხვა მიზეზებიც - ევროპისა
და ნაციონალური კარდიოლოგიური საზოგადოების
არსებული რეკომენდაციების შეუსრულებლობა, კონკრეტული ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატის ან ანტიჰიპერტენზიული სამკურნალწამლო საშუალებების
კომბინაციის თაობაზე მტიცებულებათა ბაზის არცოდნა. კიდევ ერთი მიზეზია ჩვენი ქვეყნის ფარმაცევტულ
ბაზარზე დაშვებული ცალკეული ანტიჰიპერტენზიული
პრეპარატების არასაკმარისი ეფექტურობა.
ცნობილია, რომ მონოთერაპიის დახმარებით არტერიული ჰიპერტენზიის სამიზნე დონის მიღწევა შესაძლებელია აჰ მქონე პაციენტების მხოლოდ ნაწილში.
რანდომიზებული კვლევების შედეგების თანახმად,
მონოთერაპია ეფექტურია აჰ I-II დროს, ავადმყოფთა
60%-ში და II-III ხარისხის დროს - 25-40%-ში [18, 38,
39]. ამიტომაც აჰ დაავადებული პაციენტების შემთხვევაში, რომელთაც გააჩნიათ ბოლო 10 წლის განმა-
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ვლობაში გულ-სისხლძარღვთა მოვლენების განვითარების მაღალი/ძალიან მაღალი რისკი, მკურნალობის
ძირითად ტაქტიკას წარმოადგენს კომბინირებული
ანტიჰიპერტენზიული თერაპია [7]. თუმცა დღეისათვის ფარმაცევტულ ბაზარზე წარმოდგენილია ახალი
ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატები, რომლებიც წინამორბედებთან შედარებით გამოირჩევიან გაცილებით
მაღალი ანტიჰიპერტენზიული ეფექტურობით.
2011 წელს, აშშ სურსათისა და წამლის ადმინისტრაციამ (Food and Drug Administration — FDA) რეკომენდაცია გაუწია ანგიოტენზინ II რეცეპტორების ახალ
ბლოკატორის გამოყენებას - აზილსარტან მედოქსომილი (AZM), ხოლო 2012 წ. უკრაინის ფარმაცევტულ
ბაზარზე გამოჩნდა კომპანია „ტაკედას“ (Эдарби®)
მიერ წარმოებული პრეპარატი AZM.
AZM მიეკუთვნება რენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონის სისტემის (რაას) ბლოკატორს, რომელიც გულ-სისხლძარღვთა კონტინუუმის ძლიერ ნეიროჰორმონალურ
სისტემას წარმოადგენს. რაას ძირითადი ბლოკატორებს წარმოადგენს ანგიოტენზინ გარდამქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორები (აგფ-ი) და ანგიოტენზინი II რეცეპტორების ბლოკატორები (არბ).
არბ ანეიტრალებს ანგიოტენზინ II არაკეთილსასურველ ეფექტებს, მიუხედავად მისი წარმოქმნის მექანიზმისა, რაც მიიღწევა ანგიოტენზინის 1 ტიპის რეცეპტორების (AT1) სელექციური ბლოკადით.
არბ-ის ანტიჰიპერტენზიულ და სხვა თვისებებს უკავშირებენ მის პირდაპირ და ირიბ ეფექტებს [30, 35].
არბ პირდაპირი ანტიჰიპერტენზიული მოქმედების მექანიზმი განპირობებულია ანგიოტენზინ II ეფექტების შესუსტებით, კერძოდ კი, აღნიშნული პეპტიდით გამოწვეული ვაზოკონსტრიქციის, თირკმლის გლომერულებში
მომატებული ჰიდრავლიკური წნევის დაქვეითებით,
ასევე ისეთი ვაზოკონსტრიქტორული და ანტინატრიურეზეული ნივთიერებების სეკრეციის შემცირებით,
როგორიცაა ალდოსტერონი, არგინინ-ვაზოპრესინი,
ენდოთელინ-1 და ნორადრენალინი, ხოლო ხან-
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გრძლივი გამოყენებისას - მათი პროლიფერაციული
ეფექტების შესუსტებით კარდიომიოციტებსა და გლუვკუნთოვანი და მეზანგიალური უჯრედებთან მიმართებაში [28].
არბ ირიბი ეფექტები უკავშირდება ანგიოტენზინ II და
ანგიოტენზინ 1-7 არ1 რეცეპტორების ბლოკადის პირობებში და აღნიშნული პეპტიდების სტიმულაციით
განპირობებული AT2- და ATX-რეცეპტორების მომატებულ შემცველობას, რაც იწვევს არტერიულ ვაზოდილატაციას, თირკმლისმიერი პლაზმის ნაკადის გაზრდას,
ნატრიურეზს, ანტიპროლიფერაციულ ეფექტებს. ანგიოტენზინ 1–7 წარმოადგენს რაას ახლახანს შესწავლილ
კომპონენტს, რომელიც წარმოიქმნება ანგიოტენზინ I
და ანგიოტენზინ II ფერმენტ აგფ-2 დახმარებით, ეწინააღმდეგება ანგიოტენზინ II ბიოლოგიურ მოქმედებას (ანგიოტენზინ II კონკურენტულ ანტაგონისტს, AT1
რეცეპტორებით გაშუალებულ მოქმედებასთან მიმართებაში), იწვევს სისხლძარღვების სისხლძარღვების
გაფართოებას NO და პროსტაციკლინის სეკრეციის
სტიმულაციის გზით, ახდენს ანგიოგენეზისა და სისხლძარღვების გლუვკუნთოვანი უჯრედების პროლიფერაციას [15, 20, 42].
ანგიოტენზინ II ბლოკირება მისი წარმოქმნის გზისგან
დამოუკიდებლად, AT2 რეცეპტორების სტიმულაციის
შედეგად დამატებითი ეფექტები და ბრადიკინინის დონის მატების არარსებობა უზრუნველყოფს არბ არსებით
განსხვავებას აგფ ინიჰიბტორებისაგან [2, 4]:

1)

არბ უფრო სრულყოფილად ახდენს ანგიოტენზინ
II პათოფიზიოლოგიური ეფექტების ბლოკირებას;
2) არბ გამოყენებისას არ აღინიშნება ბრადიკინინის
დონის მატებასთან დაკავშირებული გვერდითი
მოვლენები - ხველა და გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქირის დაქვეითება (გფს);
3) არბ მეტად გამოხატულ მოქმედებას ავლენს ქსოვილოვან რაას-ზე, რაც უზრუნველყოფს უფრო გამოხატულ ორგანოპროტექტორულ ეფექტს.
ამერიკის ჰიპერტენზიის საზოგადოების (American
Society of Hypertension — ASH) 2014 წლის რეკომენდაციებში აღნიშნული იყო, რომ რამდენადაც არბ
კარგი ამტანობით გამოირჩევა, მისი მიღებისას არ
ვლინდება ხველა და იშვიათად ვითარდება ანგიონევროზული შეშუპება, მას გააჩნია უპირატესობა აგფ ინჰიბიტორთან შედარებით, თუმცა ანტიჰიპერტენზიული
ეფექტით უთანაბრდება მას [43].
ამ ჯგუფის პრეპარატების შერჩევის განსაკუთრებულ
ჩვენებას წარმოადგენს ქრონიკული გულის უკმარისობის არსებობა, გულის იშემიური დაავადება და მიოკარდიუმის გადატანილი ინფარქტი ან გადატანილი
ინსულტი, დიაბეტური და არადიაბეტური ნეფროპათია,
შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2, მეტაბოლური სინდრომი,
დისფუნქცია და გულის მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია, პროტეინურია/მიკროალბუმინემია, წინაგულების
ფიბრილაციის პაროქსიზმული ფორმა, ასევე ხანდაზმული ასაკი და ხველა აგფ-ი მიღებისას [26, 43]. გა-

ცხრილი 1. ანგიოტენზინ II ანტაგონისტების ძირითადი ფარმაკოლოგიური მახასიათებლები [29, 40]
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რდა ამისა, მოცემული ლიტერატურა ადასტურებს არბ
დანიშვნის უპირატესობას არტერიული ჰიპერტენზიის
მქონე პაციენტებში ერექტილური დისფუნქციის დროს,
ფილტვების ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების
ფონზე [26].
გარდა გამოხატული ანტიჰიპერტენზიული თვისებებისა, არბ გააჩნია ორგანოპროტექტორული (კარდიოპროტექტორული, ნეფროპროტექტორული, ვაზოპროტექტორული) ეფექტები, ანტიპროლიფერაციული და
ანტოქსიდაციური თვისებები, გააჩნია ანტიდიაბეტური
და ინსულტის საწინააღმდეგო გავლენა, ამცირებს გულ-სისხლძარღვთა მოვლენების განვითარების რისკს
და აუმჯობესებს არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე ავადმყოფთა პროგნოზს, ამასთან სხვა ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების ჯგუფებთან შედარებით უკეთესი
ამტანობით ხასიათდება [43].
ქიმიური აგებულების მიხედვით არბ 4 ჯგუფი [6]:
1) ტეტრაზოლის ბიფენილური წარმოებულები (ლოსარტანი, კანდესარტანი, ირბესარტანი, ოლმესარტანი);
2) ტეტრაზოლის არაბიფენილური წარმოებულები
(ტელმისარტანი, AZM);
3) არაბიფენილური არატეტრაზოლური წარმოებულები (ეპროსარტანი);
4) არაჰეტეროციკლური წარმოებულები (ვალსარტანი).
დღეისათვის კლინიკური გამოყენებისათვის დამტკიცებულია 8 არბ: AZM, ვალსარტანი, ირბესარტანი,
კანდესარტან ცილექსეტილი, ლოსარტანი, ოლმესარტან მედოქსომილი, ტელიმისარტანი, ეპროსარტანი,
რომლებიც განსხვავდება ფარმაკოკინეტიკური და ფარმაკოდინამიკუეი თვისებებით და რაც განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანია, AT1 რეცეპტორებთან ურთიერთქმედების ხასიათით (ცხრ.1) [43].
აღნიშნული პრეპარატების კიდევ ერთ მნიშვნელოვან
თვისებას წარმოადგენს მათი ლიპოფილურობა, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს გადალახონ ჰემატოენცეფალური ბარიერი და დაამუხრუჭონ სიმპათიკური
ნეირონების პრესინაფსური АТ1-რეცეპტორების აქტივობა. თავის ტვინში შეღწევის უნარის წყალობით ლიპოფილური არბ (AZM, კანდესარტანი, ეპროსარტანი)
აძლიერებს აღნიშნული ლოკალიზაციის АТ2-რეცეპტორების სტიმულაციას ანგიოტენზინ II მეშვეობით,
რაც საფუძვლად უდევს მის ცერებროპროტექტორულ
მოქმედებას.
ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორებს განასხვავებენ ასევე მათი უნარის მიხედვით, გავლენა
იქონიონ g-რეცეპტორების ექსპრესიის დონეზე, რომლებიც ახდენენ პეროქსისომების პროლიფერაციის
აქტივაციას (PPAR-g). PPAR-g რეცეპტორები უფრო მეტად გავრცელებულია თეთრ და რუხ ცხიმოვან ქსოვილში, ასევე მაკროფაგებში და სისხლძარღვის კედელში, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ლიპიდური და
ნახშირწყლოვანი ცვლის, ენდოთელიუმის ფუნქციის,
ადიპოციტების დიფერენცირების, ანთებითი პროცესების რეგულაციაში. PPAR-g ძირითადი ფიზიოლოგიური როლი მდგომარეობს ცხიმოვანი მჟავების ცვლის
კონტროლში. PPAR-g ახდენენ თავისუფალ ცხიმოვან
მჟავების გადანაწილებას კუნთებიდან და ღვიძლიდან
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პერიფერიულ ცხიმოვან ქსოვილში, რითიც ამცირებენ ლიპოტოქსიურობასა და ზრდიან ინსულინისადმი
მგრძნობელობას. PPAR-g ასევე განაპირობებენ ადიპოციტების დიფერენცირებას, მსხვილი ადიპოციტების
აპოპტოზს (რომლებიც ნაკლებად მგრძნობიარეა ინსულინისადმი), ადიპონექტინის სინთეზის ზრდას (რომელიც ასეცე ზრდის ქსოვილების მგრძნობელობას ინსულინისადმი). გარდა ამისა, PPAR-g აქტივაცია იწვევს
გლუკოზის შთანთქმას ჩონჩხის კუნთებისა და ღვიძლის
მიერ, გლუკონეოგენეზის დათრგუნვას. PPAR-g ანთების საწინააღმდეგო ეფექტები მდგომარეობს ანთებითი
ციტოკინების, უჯრედული ადჰეზიის მოლეკულების, ფიბრობლასტების ზრდის ფაქტორის პროდუქციის დაქვეითებაში. PPAR-g ექსპრესიის დონეზე გავლენის უნარი
პრეპარატებს, რომლებიც ამ რეცეპტორების ქვეტიპის
სტიმულაციას ახდენენ, უპირატესობას ანიჭებს ათეროსკლეროზის, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის, ონკოლოგიური დაავადებების მქონე ავადმყოფების მკურნალობის
მხრივ. ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორს,
რომელიც PPAR-g ნაწილობრივი აგონისტის თვისებებით გამოირჩევა, მიეკუთვნება AZM, ირბესარტანი,
კანდესარტან ცილექსეტილი, ლოსარტანი და ტელმისარტანი [14].
აზილსარტან მედოქსომილი (AZM) პროწამალია, რომელიც ორგანიზმში სწრაფად ჰიდროლიზდება აქტიურ აზილსარტანამდე, ძლიერი და მაღალსელექტიური
ანგიოტენზინის რეცეპტორის ბლოკატორი, რომელსაც
გააჩნია მაღალი კლინიკური ეფექტურობის თეორიული
წინაპირობა ამ კლასის სხვა წარმომადგენლებთან შედარებით. შინაგანი მიღებისას საჭმლის მომნელებელი
ტრაქტიდან აბსორბციის დროს ფერმენტ კარბოქსიმეთილენბუტენოლიდაზას ზემოქმედებით ნაწლავებსა და
აზილსარტან მედოქსომილი გარდაიქმნება ფარმაკოლოგიურად აქტიურ მეტაბოლიტად -აზილსარტანად,
რომელიც მეტაბოლიზდება ორ არააქტიურ მეტაბოლიტად (უპირატესად ღვიძლში):
•
ძირითადი მეტაბოლიტი (M-II) სისხლის პლაზმაში
ფორმირდება О-დეალკილირებით;
•
მეორეხარისხოვანი მეტაბოლიტი (M-I) წარმოიქმნება დეკარბოქსილირების პროცესის შედეგად.
ძირითადი ფერმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს
აზილსარტანის მეტაბოლიზმს, არის CYP2C9.
AZM სინთეზი გახდა კომპანია „ტაკედას“ კვლევითი
ლაბორატორიის ნაშრომის გაგრძელება კანდესარტანის მოლეკულაზე. ამიტომაც ქიმიური სტრუქტურის მიხედვით აზილსარტანი კანდესარტანის მსგავსია, თუმცა
კარბოქსილურ ჯგუფთან დამატებით ტეტრაზოლურის
ნაცვლად გააჩნია ოქსადიაზოლური რგოლი, რასაც
უკავშირებენ პრეპარატის ფარმაკოკინეტიკის გაუმჯობესებას - უფრო მჭიდრო კავშირი AT1 რეცეპტორებთან
და გაცილებით ნელი დისოციაცია ანგიოტენზინის რეცეპტორების სხვა ბლოკატორებთან შედარებით [29].
ანგიოტენზინ II AT1 რეცეპტორებთან სპეციფიური დაკავშირების ინჰიბირების მაქსიმალური უნარი გააჩნია
აზილსარტანს ანგიოტენზინის რეცეპტორების ყველა
ბლოკატორს შორის (2,6 ნმ), რაც თითქმის 2-ჯერ მეტია, ვიდრე ოლმესარტანისა და ტელმისარტანის შემთხვევაში, 6-ჯერ მაღალი ირბესარტან შედარებით და
17-ჯერ მაღალი ვალსარტანთან შედარებით (იხ. ცხრ.

Therapia საქართველო

51

ფარმაკოლოგიური პრაქტიკუმი

ცხრილი 2. აზილსარტანი/აზილსარტან-მედოქსომილის ექსპერიმენტალური კვლევბი

52

კვლევა

ექსპერიმენტალური
მოდელი

კვლევის შედეგები

M. Iwai et al. [22]

KKAy ხაზის
თაგვები (შაქრიანი დიაბეტის
განვითარების
მოდელი)

აზილსარტანის გამოყენებამ გამოიწვია გლუკოზისა და თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების კონცენტრაციის დაქვეითება ნორმოტენზიულ თაგვებში, რასაც უკავშირებდნენ მის
უნარს, შეამციროს ადიპოციტების ზომები და ეპიდიდიმალური ცხიმოვანი ქსოვილის
რაოდენობა, ცხიმოვანი უჯრედების ზედაპირზე ადიპოკინებისა (ლეპტინი, ადიპსინი,
ადიპონექტინი) და PPAR-g ექსპრესიის მატების შედეგად. მიღებულია მონაცემები
აზილსარტანის უნარის თაობაზე, გაზარდოს გლუკოზისადმი ტოლერანტობა საკონტროლო ჯგუფთან და კანდესარტანის გამოყენებასთან შედარებით

K. Kusumoto et
al.[24]

სპონტანური
ჰიპერტენზიული ვირთხების
მოდელი

ექსპერიმენტში ექსპერიმენტალური ცხოველების გამოყენებით, მათ შორის გაცხიმოვნებისას, AZM აუმჯობესებდა პერიფერიული ქსოვილების მგრძნობელობას ინსულინისადმი, ამცირებდა ჰიპერინსულინემიასა და გლიკემიას

C. French et al.[16]

ტრანსგენური
თაგვები

AZM დოზადამოკიდებულად ამცირებდა 1 ტიპის პლაზმინოგენის ქსოვილოვანი ინჰიბიტორის ექსპრესიას სისხლძარღვების გლუვკუნთოვან უჯრედებში, განაპირობებდა
აორტის ათერომის სტაბილიზაციას ტრანსგენურ თაგვებში

S. Matsumoto et
al.[27]

KKAy ხაზის
მამრი თაგვები
შაქრიანი დიაბეტით

3 კვირის განმავლობაში საცდელ ცხოველებში აზილსარტანის 0,005% შეყვანა განაპირობებდა Ser-1177 ფოსფოლირილების დონისა და Thr-495 დეფოსფოლირილების
დონის დარღვეული თანაფარდობის ნორმალიზაციას. უფრო მეტად იყო გამოხატული
აზილსარტანის ჯგუფში, ვიდრე კანდესარტანის, კორეგირდებოდა დარღვევები მონოციტარული ქემოტაქსისური პროტეინი-1 (MCP1), F4/80, NAD(P)H ოქსიდაზების (Nox)
2 და Nox4 ექსპრესიის დონეზე აორტის კედელში და სიმსივნის ნეკროზული ფაქტორი
ალფას ექსპრესიის დონეზე სისხლძარღვის მიმდებარე ცხიმოვან ქსოვილში. გაკეთდა
დასკვნა იმის თაობაზე, რომ აზილსარტანი აღადგენს ენდოთელიალური ფუნქციის
პარამეტრებს უფრო ეფექტურად, ვიდრე კანდესარტანი, ახდენს რა eNOS ფუნქციის
ნორმალიზებას, ასევე ამცირებს ანთებასა და ოქსიდაციური სტრესის დონეს

T. Kajiya et al.[23]

უჯრედების
კულტურა

აზილსარტანი იწვევს სისხლძარღვის კედლის შექცევად სტრუქტურულ რემოდელირებას, აინჰიბირებს სისხლძარღვოვანი კედლის ენდოთელიოციტების პროლიფერაციას
უფრო მეტად, ვიდრე ვალსარტანი

M. Abdelsaid et
al.[8]

Goto-Kakizaki
ხაზის ვირთხები

ვირთხებში გაცხიმოვნების გარეშე, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტით, რომელთა შემთხვევაშიც აღინიშნებოდა ცერებრული სისხლძარღვების კედლის გასქელება და მასში ექსტრაცელულური მატრიქსის ცილების დაგროვება, AZM (3 მგ/კგ/დღ) განაპირობებდა
გლუკოზის დონის დაქვეითებას, სისხლძარღვების კედლის სისქისა და მათი განაკვეთის ფართობის შემცირებას

K. Kusumoto et
al.[24]

სპონტანურ-ჰიპერტენზიული
ვირთხების
მოდელი

ნაჩვენები იქნა AZM უნარი, შეაფერხოს საერთო ცილისა და შარდში ალბუმინის
ექსკრეცია, შესაძლოა, სხვადასხვა მექანიზმების აქტივაციის მეშვეობით, მათ შორის
თირკმლის არხებში წნევის ნორმალიზაცია, პოდოციტების დაზიანების ინიჰიბირება და
მეზანგიალური უჯრედების პროლიფერაციის დაქვეითება

G. Lastra et al. et
al.[25]

Sprague-Dawley
ხაზის ვირთხები

დამტკიცებულია AZM უნარი, გავლენა მოახდინოს ნახშირწყლოვანი ცვლის პარამეტრებზე (გლუკოზის სატრანსპორტო ცილებისა და ინსულინური სიგნალიზაციის აქტივობა) ექსპერიმენტალური ცხოველების ჩონჩხის კუნთებში

М. Hatanaka et
al.[19]

C57BL/6
ხაზის თაგვები,
სუბტოტალური
ნეფრექტომიით

ცხოველები იღებდნენ AZM (1,0 მგ/კგ/დღ), კანდესარტანს (0,3 მგ/კგ/დღ) ან პლაცებოს ნორმალურ (0,3%) ან მარილის მაღალი შემცველობის (8,0%) დიეტასთან
ერთად. AZM ჯგუფში აღინიშნა არტერიული წნევის სარწმუნოდ უფრო დაბალი დონე
დღე-ღამის ნათელ პერიოდში, კანდესარტანისა და პლაცებოს ჯგუფთან შედარებით
(შესაბამისად 103,1±1,0, 111,7±2,7 და 125,5±2,5 მმ.ვწყ.სვ.) დაშარდში ნატრიუმის
ექსკრეციის გაცილებით მაღალი ფრაქცია დღე-ღამის ბნელ პერიოდში კანდესარტანთან და პლაცებოსთან შედარებით (შესაბამისად 21,37±3,69, 14,17±1,42 и
13,85±5,30%)

A. de Araujo et
al.[9]

სირიული ზაზუნები

AZM დოზით 1 მგ/კგ ხელს უშლიდა -ფლუორურაცილით ინდუცირებული პირის ღრუს
ლორწოვანი გარსის დაზიანებას, თრგუნავდა ანთებით პროცესებსა და უჯრედების ინფილტრაციას ჰისტოლოგიური ანალიზის თანახმად, ზრდიდა გრანულოვანი ქსოვილის
არსებობას. კვლევის ავტორები ამგვარ შედეგებს ხსნიდნენ პრეპარატის დადასტურებული უნარით გაზარდოს ანთების საწინააღმდეგო ინტერლეიკინი - 10 დონე, შეამციროს
მიელოპეროქსიდაზას, მალონის დეალდეჰიდის, სიმსივნის ნეკროზული ფაქტორის α
და ინტერლეიკინის- -1b დონე, გააძლიეროს ქსოვილოვანი რეპარაციის პროცესები
ზრდის ფაქტორის სტიმულაციის წყალობით, რაც იწვევს ფიბრობლასტებისა და კერატინოციტების მიგრაციას.
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1) [29]. პრეპარატის AT1 რეცეპტორებთან დაკავშირების სიმტკიცე ასახავს მის უნარს, კონკურენცია გაუწიოს
ანგიოტენზინ II, რომლის დონეც სისხლის პლაზმაში
მატულობს იმ პაციენტებში, რომლებიც იღებენ ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორებს. აზილსარტანის დაკავშირების სიმტკიცე მაქსიმალურია ამ ჯგუფის
ყველა არსებულ პრეპარატს შორის, რაც ეწინააღმდეგება ანგიოტენზინ II, დაარღვიოს მისი კავშირი AT1
რეცეპტორებთან.
აზილსარტანს გააჩნია AT1 რეცეპტორების შექცევადი
აგონისტის თვისება - რეცეპტორების ინაქტივაციის უნარი, რაც იძლევა AT1 რეცეპტორების ალტერნატიული
აქტივაციის შესაძლებლობას, რაც არ არის დაკავშირებული ანგიოტენზინ II მოქმედებასთან [44]. სწორედ ამ
თვისებას უკავშირდება ანგიოტენზინის რეცეპტორების
ბლოკატორების ზოგიერთი პლეიოტროპული ეფექტი,
კერძოდ კი, გულის მარცხენა პარკუჭის რემოდელირების უნარი. აღნიშნული თვისება გააჩნია ასევე ვალსარტანსა და ოლმესარტანს.
მიღებულია მრავალი, ძირითადად ექსპერიმენტალური
მონაცემები აზილსარტანის პლეიოტროპული ეფექტების თაობაზე (ცხრ. 2).
ექსპერიმენტული კვლევების შედეგები, გვიჩვენებს რა
AZM პლეიოტროპულ ეფექტებს, რაც შესაძლოა სასარგებლო იყოს არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტების სამკურნალოდ, დადასტურებას უკვე კლინიკურ
პრაქტიკაში ჰპოვებს.
12 კვირიან პროსპექტულ ობსერვაციულ კვლევაში,
ორ ჯგუფში არტერიული ჰიპერტენზიისა და წინაგულების ფიბრილაციის მქონე ავადმყოფებით, რომელთაც
გადაიტანეს ინსულტი (თერაპია AZM და სხვა ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატების გამოყენებით) ფასდებოდა
არტერიული წნევის დღიური პროფილი და ფუნქციური
დარღვევების დინამიკა, რომელიც დაკავშირებული
იყო ნევროლოგიურ დეფიციტთან (ბარტელის ინდექსი)
[1]. კოგნიტიური ფუნქციები ფასდებოდა Mini-Mental
State Examination (MMSE) შკალით. შეისწავლიდნენ
ზოგიერთი ლაბორატორიული მაჩვენებლის დინამიკას
(კრეატინინის, შარდოვანას, გლიკირებული ჰემოგლობინის, ფიბრინოგენის, დ-დიმერის დონეს, გფს, პროთრომბინის დროს, აქტივირებული ნაწილობრივი თრომბოპლასტინის დროს). AZM მკურნალობის შემდეგ 12
კვირის განმავლობაში სისტოლური არტერიული წნევის
დონე შეადგენდა 130,0 მმ.ვწყ.სვ. (95% სარწმუნოობის
ინტერვალი (CI) 125,0–135,5 მმ.ვწყ.სვ.), დიასტოლური აწ — 79,5 მმ.ვწყ.სვ. (95% CI 72,0–85,0 მმ.ვწყ.სვ)
(საწყის დონესთან შედარებით р=0,005 და р=0,013).
დაკვირვების პერიოდის ბოლოს ბარტელის ინდექსის
მიხედვით შეფასებული იქნა ფუნქციური აქტივობის
დონე, ორივე ჯგუფში სტატისტიკურად სარწმუნოდ მოიმატა (p<0,05), თუმცა კოგნიტიური ფუნქციების სარწმუნო გაუმჯობესებას ადგილი ქონდა არა მხოლოდ
AZM ჯგუფში (p=0,003). აღნიშნული კვლევის შედეგე2

ბი ადასტურებს, რომ AZM თერაპია უფრო ეფექტურია
არტერიული წნევის დაქვეითების მხრივ პაციენტებში
არტერიული ჰიპერტენზიითა და წინაგულების ფიბრილაციით, რომელთაც გადატანილი აქვთ ინსულტი და
ასევე იძლევა ამ კატეგორიის პაციენტებში კოგნიტიური
ფუნქციების გაუმჯობესების შესაძლებლობას [1].
კიდევ ერთი რანდომიზებული კვლევით, I–II ხარისხის
არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე 120 პაციენტის მონაწილეობით, ნაჩვენები იქნა, რომ AZM მონოთერაპიის
სახით 3 თვის განმავლობაში, დოზით 40 და 80 მგ, არა
მხოლოდ ეფექტურ ანტიჰიპერტენზიულ საშუალებას
წარმოადგენს, არამედ სარწმუნოდ აუმჯობესებს ელასტიური და შერეული ტიპის არტერიების სიხისტის მაჩვენებელს, რაც განაპირობებს სისხლძარღვის კედლის
რიგიდულობის შემცირებას, აფერხებს სისხლძარღვების რემოდელირებასა და ათროსკლეროზული ცვლილებების განვითარებას. გარდა ამისა, ამ კვლევაში
ნაჩვენები იქნა სისხლის გლუკოზის დონის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი შემცირება და მიკროალბუმინურიის მაჩვენებლების დაქვეითებას AZM მკურნალობის
ფონზე. AZM გამოყენების უპირატესობა მდგომარეობდა ასევე პაციენტების სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებაში და ჰამილტონის შკალის მიხედვით განგაშის
დონის შემცირებაში [5].
კვლევის შედეგებმა, რომელშიც შეისწავლიდნენ AZM
კლინიკურ ეფექტურობას, ყურადღება მიიქცია ამ პრეპარატის მაღალი ანტიჰიპერტენზიული თვისებების
გამო როგორც მონოთერაპიის, ისე სხვა ანტიჰიპერტენზიულ პრეპარატებთან კომბინაციაში [10, 34]2.
AZM ანტიჰიპერტენზიული ეფექტურობა სხვა ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორებთან შედარებით დამტკიცებულია მაღალი ხარისხის რანდომიზებული კლინიკური კვლევებით (რკკ)(უპირატესად
მულტიცენტრულ პარალელურ ჯგუფებში ორმაგი ბრმა
პლაცებო-კონტროლირებადი კვლევები), რომლითაც
ნაჩვენები იქნა AZM მაღალი ეფექტურობა შემდეგ საშუალებებთან შედარებით:
•
პლაცებო და ოლმესარტანი [11, 31];
•
ვალსარტანი [36];
•
ვალსარტანი და ოლმესარტანი [45, 46];
•
კანდესარტანი [33].
მაღალი ხარისხის რკკ დადასტურებულია AZM მაღალი ანტიჰიპერტენზიული ეფექტურობა სხვა ჯგუფის ანტიჰიპერტენზიულ ჯგუფებთან შედარებით:
•
რამიპრილი [13];
•
სხვა ანტიჰიპერტენზიული თერაპია (85% პაციენტები იღებდნენ რამიპრილს) [17, 32];
•
ოლმესარტანი, რამიპრილი, კომბინირებული თერაპია ოლმესარტანი+ ჰიდროქლორთიაზიდი,
კანდესარტანი, ვალსარტანი, ქლორთალიდონი
[37].
ამგვარად, AZM - ახალი ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორია, რომელიც რეკომენდებულია აშშ სუ-

კვლევის დეტალური აღწერილობა, რომელშიც შეისწავლეს AZM ანტიჰიპერტენზიული თვისებები სხვა ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორებთან, სხვა ჯგუფის ანტიჰიპერტენზიულ პრეპარატებთან შედარებით, ასევე AZ+ქლორთალიდონია და AZM/
ქლორთალიდონის კომბინაციის ანტიჰიპერტენზიული თვისებები იხ. Therapia 2017, № 9
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რსათისა და წამლის სააგენტოს მიერ არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების სამკურნალოდ
2011 წელს. ის წარმოადგენს პროწამალს, რომელიც
სწრაფად ჰიდროლიზდება ორგანიზმში აქტიურ აზილსარატანამდე, გააჩნია მაღალი კლინიკური ეფექტურობის წინაპირობა ამ კლასის სხვა წარმომადგენლებთან
შედარებით [14, 29, 44]:
•
უფრო მტკიცე კავშირი AT1 რეცეპტორებთან და
გაცილებით ნელი დისოციაცია სხვა ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკატორებთან შედარებით;
•
რეცეპტორების ბლოკატორებს შორის ანგიოტენზინ II AT1 რეცეპტორებთან სპეციფიური კავშირის
მაქსიმალური ინჰიბირება;
•
კავშირის მაქსიმალური სიმტკიცე, რაც არ აძლევს
საშუალებას ანგიოტენზინ II, გამოაძევოს აზილსარტანი AT1 რეცეპტორებთან კავშირიდან;
•
АТ1-რეცეპტორების შექცევადი აგონისტის თვისებები;
•
PPAR-g ნაწილობრივი აგონისტის თვისებების არსებობა;
•
ლიპოფილურობა.
მიღებულია მრავალი, ძირითადად ექსპერიმენტალური
მონაცემები, აზილსარტანის პლეიოტროპული ეფექტების შესახებ, კერძოდ კი:
•
შეამციროს გლუკოზისა და თავისუფალი ცხიმოვანი მჟავების კონცენტრაცია ნორმოტენზიულ თაგვებში [22];
•
გააუმჯობესოს პერიფერიული ქსოვილების ინსულინისადმი მგრძნობელობა, დააქვეითოს ჰიპერინსულინემია და გლიკემია სპონტანურ-ჰიპერტენზიულ ვირთხებში, მათ შორის გაცხიმოვნებისას
[24];
•
მოახდინოს ინსულინრეზისტენტობაზე გავლენა
Sprague-Dawley ხაზის ვირთხების ჩონჩხის კუნთებში [25];
•
შეამციროს 1 ტიპის პლაზმინოგენის ქსოვილოვანი
აქტივატორის ინჰიბიტორის ექსპრესია სისხლძარღვების გლუვკუნთოვან უჯრედებში, მოახდინოს
აორტის ათერომის სტაბილიზება ტრანსგენურ თაგვებში [16];
•
დათრგუნოს 1 ტიპის პლაზმინოგენის ქსოვილოვანი აქტივატორის ინჰიბიტორის ექსპრესია კარდიომიოციტებში, შეამციროს მიოკარდიუმის ექსპერიმენტალური ინფარქტის მასშტაბი [47];
•
აღადგინოს ენდოთელიალური ფუნქციის პარამეტრები KKAy ხაზის მდედრ თაგვებში შაქრიანი დიაბეტით [27];
•
გამოიწვიოს სისხლძარღვის კედლის სტრუქტურული დარღვევების შექცევადი რემოდელირება,
დააინჰიბიროს ენდოთელიოციტების პროლიფერაცია უჯრედების კულტურაში [23];
•
შეამციროს სისხლძარღვის კედლის სისქე და მასში ექსტრაცელულური მატრიქსის ცილების დაგროვება Goto-Kakizaki ხაზის ვირთხებში (2 ტი-
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პის შაქრიანი დიაბეტი გაცხიმოვნების გარეშე) [8];
დააქვეითოს საერთო ცილისა და და ალბუმინის
შარდში ექსკრეცია [24];
•
გაზარდოს მარილებისადმი მგრძნობელობა
და კალიუმის ტრანსპორტი თირკმლის არხებში
C57BL/6 ხაზის თაგვებში, რომელთაც ჩატარებული აქვთ სუბტოტალური ნეფრექტომია [19];
•
თავიდან აგვაცილონ სირიულ ზაზუნებში ექსპერიმენტალურად გამოწვეული პირის ღრუს ლორწოვანის 5-ფლუორურაცილის შეყვანით განპირობებული დაზიანება ჰისტოლოგიური მონაცემების
მიხედვით ანთებითი პროცესებისა და უჯრედების
ინფილტრაციის დათრგუნვის შედეგად, ინტერლეიკინი-10 დონის მატების, მიელოპეროქსიდაზას,
მალონის დეალდეჰიდის, სიმსივნის ნეკროზის
ფაქტორის α და ინტერლეიკინი 1b დონის შემცირების, ქსოვილოვანი რეპარაციის პროცესების
გაძლიერების ხარჯზე ზრდის ფაქტორის სტიმულაციით, იწვევს რა ფიბრობლასტებისა და კერატინოციტების მიგრაციას, რომლებიც ჩართულია ანგიოგენეზისა და რეეპითალიზაციის პროცესებში [9].
არსებობს ადრინდელი კლინიკური კვლევების შედეგები, რომლებშიც AZM პლეიოტროპული ეფექტები
აღინიშნა კლინიკურ პრაქტიკაში:
•
მაღალი ეფექტურობა არტერიული წნევის დონის
დაქვეითების მხრივ, პაციენტებში არტერიული
ჰიპერტენზიითა და წინაგულების ფიბრილაციით,
რომელთაც გადაიტანეს ინსულტი, ამ კატეგორიის
პაციენტებში კოგნიტიური ფუნქციის გაუმჯობესება
MMSE შკალის მიხედვით [1];
•
ელასტიური და შერეული ტიპის არტერიების
სიხისტის მაჩვენებლების გაუმჯობესება, მათი
კედლის რიგიდობის შემცირება, სისხლძარღვების რემოდელირებისა და ათეროსკლეროზული
ცვლილებების განვითარების თავიდან აცილება
არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში [5];
•
სისხლში გლუკოზის დონის დაქვეითება, მიკროალბუმინურიის შემცირება, სიცოცხლის ხარისხის
გაუმჯობესება და განგაშის დონის დაქვეითება
ჰაილტონის შკალის მიხედვით, არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებში [5].
მტკიცებულებები აზილსარტან-მედოქსომილის (AZM)
პლეიოტროპული ეფექტების, მაღალი ანტიჰიპერტენზიული ეფექტურობის, მათ შორის სხვა ანგიოტენზინის
რეცეპტორების ბლოკატორებთა და სხვა ჯგუფის ანტიჰიპერტენზიულ საშუალებებთან შედარებით, ფართო
პერსპექტივებს უხსნის პრეპარატს არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტების მკურნალობაში, როგორც მონოთერაპიის, ისე მკურნალობის კომბინირებული
სქემის დროს, უპირველეს ყოვლისა ქლორთალიდონთან კონბინაციაში.
•

ლიტერატურის ჩამონათვალი ინახება რედაქციაში
(47 წყარო)
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თვალსაზრისი

ქოლელითიაზის პროფილაქტიკა
თერაპევტის პრაქტიკაში
ი. ევსტიგნეევი
დნეოპროპეტროვსკის სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია; დნეოპროპეტროვსკი, უკრაინა
ტ. ვორონინა-ევსტიგნიევა
საქალაქო პოლიკლინიკა №3, დნეოპროპეტროვსკი, უკრაინა
I. Evstigneev, T. Voronina-Evstigneeva

ქრონიკული კალკულოზური ქოლეცისტიტი (ქკქ) - ბილიარული სისტემის დაავადებაა, რომელიც ხასიათდება ნაღვლის ბუშტის ლორწოვანი გარსის ქრონიკული
ანთებით, მის ღრუში ნაღვლოვანი ქვების წარმოქმნით
(კონკრემენტები). პაციენტების უმეტეს ნაწილში საწყის
ეტაპზევე დაავადება ქრონიკულ ხასიათს იძენს, ნაღვლის ბუშტში ნელი, პროგრესირებადი პათოლოგიური
პროცესის სახით. დღეისათვის მნიშვნელოვნად გაიზარდა ქოლელითიაზის სხვადასხვა ფორმების სიხშირე
როგორც საშუალო ასაკის, ისე ახალგაზრდა ასაკის
პირებში. ქკქ გავრცელება საკმაოდ დიდია და სტაბილურად იზრდება. საშაულოდ ქკქ ავადობა აღწევს
პოპულაციის 24,1-24,7%-ს [11]. ქოლელითიაზი მულტიფაქტორული დაავადებაა. ქვების წარმოქმნა მიმდინარეობს ნაღვლის მეტაბოლიზმის ცვლილების ფონზე,
ხოლო ნაღვლის ბუშტის ევაკუატორული ფუნქცია აუცილებელი პირობაა მათი ფორმირებისათვის.
ნაღვლის ბუშტის ლორწოვანი გარსის ასეპტიური (არაბაქტერიული) ანთება ხშირად აპროვოცირებს აუტოიმუნურ პათოლოგიურ პროცესებს ლიპიდების ზეჟანგური
(თავისუფალ რადიკალური) ჟანგვის (ლზჟ) პროდუქტების დაგროვებით. ამასთან მიმდინარეობს ცილების
ჭარბად გამოყოფის სტიმულაცია, რაც წარმოქმნილი
ქვების ერთერთი კომპონენტია [3]. ნაღვლის ბუშტის
ლორწოვანი გარსის სეროზული შეშუპებისა და დისტროფიული ცვლილებების ფონზე ხდება ინფექციის
კოლონიზაცია შემდგომი ქრონიკული ბაქტერიული
ქოლეცისტიტის განვითარებით. ქოლესტერული ქოლეცისტიტი შეადგენს ქკქ ყველა შემთხვევის 70-80%.
ქოლესტეროლური ნაღვლის ქვების წარმოქმნის განმაპირობებელ ფაქტორებს მიეკუთვნება: 1) ქოლესტეროლით გაჯერებული ნაღველი; 2) ქოლესტეროლის მონოჰიდრატის დალექვა (პრეციპიტაცია) კრისტალების
სახით; 3) ნაღვლის ბუშტის მოტორულ-ევაკუატორული
ფუნქციის დარღვევა ნაღვლის ხანგრძლივი შეგუბებით.
ნუკლეაციური ფაქტორები, რომლებიც ნაღვლის ბუშტში ლითოგენეზს განაპირობებენ: მუცინური გლიკოპროტეინები (სიალო და ფუკოგლიკოპროტეინები,
გლუკოზამინები და სხვ.), ნაღვლის ბუშტის ბაქტერიული ინფექცია, IgM, IgG, კალციუმის იონები, ლზჟ პროდუქტები. ანტინუკლეარული ფაქტორები, რომლებიც
ეწინააღმდეგება ნაღვლის ლითოგენეზს, წარმოდგენილია ნაღვლის მჟავებით, აპოპროტეინებით A1 და A2,
დაბალმოლეკულური ცილები. მუცინური გლიკოპროტეინები ასრულებენ შიდა კარკასის ან მაცემენტირებე-
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ლი სუბსტანციის როლს როგორც ქოლესტერული ისე
შერეული შემადგენლობის ქვებში.
ქრონიკული კალკულოზური ქოლეცისტიტის განვითრებაში რამდენმე ეტაპს გამოყოფენ. როგორც წესი,
საწყის ეტაპზე წარმოიქმნება ნაღვლის ბუშტისა და
ღვიძლგარეთა სანაღვლე გზების სფინქტერული აპარატის ფუნქციური დარღვევები (დისკინეზია) ნაღვლის
ქრონიკული შეგუბებითა და მისი ცირკულაციის დარღვევით.
ადრეულ სტადიაზე, ნაღვლის ბუშტის ქვების წარმოქმნამდე, პაციენტები ყველაზე ხშირად მიმართავენ უბნის თერაპევტს ან ოჯახის ექიმს. დაავადების საწყისი
გამოვლინებების დიაგნოსტირება რთულია ნაკლებად
გამოხატული სიმპტომატიკის ან საერთოდ არარსებობის გამო. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანია აღნიშნული მდგომარეობის საწყის ეტაპზე დიაგნოსტირება,
გამოვლინდეს პაციენტებში ქოლელითიაზის განვითარების რისკ ფაქტორები და ჩატარდეს სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ღონისძიებები. ქოლელითიაზის
პროფილაქტიკა უპირველეს ყოვლისა დაწყებულ უნდა
იქნას ბილიარული სლაჯისა და ნაღვლის ბუშტისა და
ღვიძლგარეთა სანაღვლე გზების სფინქტერების დისფუნქციის (ან ფუნქციური დარღვევების) დროული გამოვლენით.
სლაჯი (ინგ. Sludge - ჭუჭყი) - ეს არის არაერთგვაროვანი, ნაღვლის შენაწონი, რომელიც ვლინდება
ულტრაბგერითი გამოკვლევით. ბილიარული სლაჯი
ჩვეულებრივ განისაზღვრება, როგორც ქოლესტეროლის მონოჰიდრატის თხევადი კრისტალების ან კალციუმის ბილირუბინატის გრანულების სუსპენზია მუცინისა
და ცილების ნარევში, რომელიც პროდუცირდება ნაღვლის ბუშტის ლორწოვან გარსში [9,22,25]. ბილიარული სლაჯის სუსპენზია მოიცავს სხვადასხვა ზომის
(0.01-5მმ) მკვრივ სტრუქტურებს [5,7,8].
ა.ა.ილჩენკოსა და ო.ვ.დელიუკინის [10] კლასიფიკაციის თანახმად გამოყოფენ ბილიარული სლაჯის შემდეგ ფორმებს:
1. მიკროლითიაზი (წვრილი, 4-5 მმ ჰიპერექოგენური
ჩანართბი აკუსტიკური ჩრდილის გარეშე, რომელიც ვლინდება ავადმყოფის სხეულის მდგომარეობის ცვლილებისას).
2. ნაღვლის საგოზავისებრი კოლტები
3.
4.

მიკროლითიაზი შეგუბებულ ნაღველთან ერთად
ბილიარული სლაჯის შემადგენლობა:
ქოლესტეროლისა და მუცინის კრისტალები.
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შემადგელობაში კალციუმის მარილების სიჭარბე.
ბილირუბინის შემცველი პიგმენტების სიჭარბე.
ს.ნ.მეხტიევის სამუშაო კლასიფიკაციის თანახმად ბილიარული სლაჯის არსებობისას უნდა შეფასდეს:
•
ბილიარული სლაჯის ფორმა ულტრაბგერითი
მონაცემები: ექო შენაწონი - სლაჯის საწყისი გამოვლინება, ბილიარული სლაჯ-კოლტები, განსაკუთრებული ფორმები (მიკროქოლელითიაზი,
ნაღვლის ბუშტის ქოლესტერული პოლიპები, საგოზავისებრი ნაღველი, „გამოთიშული“ ნაღვლის
ბუშტის დროს);
•
ნაღვლის ბუშტის კუმშვითი ფუნქცია (ფასდება დინამიური სცინტიგრაფიით): შენარჩუნებული კუმშვითი ფუნქცია, კუმშვითი ფუნქციის შენარჩუნება,
„გამოთიშული“ ნაღვლის ბუშტი;
•
ქოლელითიაზთან ერთად: ნაღვლის ბუშტში კონკრემენტების გარეშე, ნაღვლის ბუშტში კონკრემენტებით.
ბილიარული სლაჯი არა კლინიკური, არამედ უფრო
ულტრასონოგრაფიული გაგებაა, ე არის დაბალი ამპლიტუდის ექოსიგნალებით აღწერილი ღრუბელი,
რომელიც ავადმყოფის სხეულის მდებარეობის ცვლილებისას ნელნელა გადაადგილდება აკუსტიკური
ჩრდილის გარეშე. ი.ს.ციმერმანი [21], იზიარებდა რა
ცნობილი გასტროენტეროლოგების შ.შერლოკის, ჯ.დულისა და უ.ლეიშნერის მოსაზრებას, თვლიდა, რომ
მიკროლითიაზი წარმოადგენს ლითოგენეზის (ბილიარული სლაჯის შემდეგ) შემდგომ სტადიას, რის გამოც
მისი კლასიფიკაციაში ჩართვა არ ღირს. ბილიარული
სლაჯი - შექცევადი სტადიაა, რომელიც წინ უსწრებს
ქვების წარმოქმნას, ხოლო მიკროლითები - ნაღვლოვანი ქვებია, თუმცა შედარებით ნაკლები ზომის.
ქოლელითიაზის პროფილაქტიკისათვის მნიშვნელოვანია კონკრეტული პაციენტის შემთხვევაში რისკ ფაქტორების გამოვლენა, ამასთან უნდა განისაზღვროს მოდიფიცირებადი ფაქტორები და შეფასდეს პაციენტის
შრომისა და კვების რეჟიმის ოპტიმიზაციის პრინციპებისადმი დამყოლობა. რისკ ფაქტორების რაოდენობის მატება აჩქარებს სიმპტომების გამოვლენასა და
ქოლელითიაზის გართულებების განვითარებას. რისკ
ფაქტორების ზემოქმედების შემცირება განაპირობებს
ქოლელითიაზის პროგრესირების ტემპის შენელებასა
და დაავადების გვიან სტადიაზე ქირურგიული ჩარევის
საჭიროებას.
ქოლელითიაზის ერთერთ ძირითად რისკ ფაქტორს
წარმოადგენს სხეულის ჭარბი მასა. Nurses Health
Study [1,4,11] კვლევის მონაცემების თანახმად,
ქვების წარმოქმნის განვითარების რისკი ორჯერ მაღალია გაცხიმოვნების მქონე ქალებში (სმი>30კგ/
მ2) და 7-ჯერ მეტია გაცხიმოვნების მძიმე ფორმების
დროს (სმი>45კგ/მ ), გამხდარ ქალებთან შედარებით
(სმი <24კგ/მ2). ქოლელითიაზით ყოველწლიური ავადობა შეადგენს 1%-ს ქალებში სმი>30კგ/მ2 და 2% სმი>45კგ/მ2 [11].
ქოლელითიაზის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს
წარმოადგენს ასაკი. ამგვარად, თუ 50 წელზე ნაკლები
ასაკის პირთა ჯგუფში გვხვდება 7-11%-ში, 60-69 წლის
ასაკში - უკვე 11-23%, 90 წელს ზევით კი 33-50%-ში
[6]. ასაკთან ერთად მატულობს არა მხოლოდ ნაღველ-
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ში ქოლესტეროლის სეკრეციის დონე, არამედ მცირდება ნაღვლის მჟავების დებიტი ქოლესტეროლ 7-α-ჰიდროქსილაზას აქტივობის დაქვეითებისა და ნაღვლის
მჟავების ენტეროჰეპატიკური ცირკულაციის დარღვევის
შედეგად.
ქოლელითიაზის განვითარების ძირითად ფაქტორია
სქესი. ქალები ქოლელითიაზით ავადობენ 2-4-ჯერ
უფრო ხშირად, ვიდრე მამაკაცები. 70 წელს ზევით
აღნიშნული სხვაობა მცირდება, რაც განპირობებულია
ამ ასაკობრივ კატეგორიაში მამაკაცებში ქოლელითიაზის შემთხვევათა სიხშირის ზრდით. გენეტიკური წინასწაგანწყობა და მდედრობითი სქესი - ქოლელითიაზის განვითარების კლასიკური რისკ ფაქტორებია. ეს
ძირითადი რისკ ფაქტორები გაერთიანებულია ერთი
გაგების ქვეშ „მდგომარეობა 5F”, რომელიც მოიცავს 5
ნიშანს, რომელთა შერწყმაც ადასტურებს ქოლელითიაზის განვითარების მაღალ რისკს:
1. Female (ქალი)
2. Over forty (>40წ.)
3. Fat (ჭარწონიანი)
4. Fair (ქერა)
5. Fertile (ფერტილური ასაკის)
შიმშილი ასევე წარმოადგენს ბილიარული სლაჯის
განვითარების რისკ ფაქტორს. 3 კვირიანი შიმშილობისას ბილიარული სლაჯი ვითარდება 6%-ში, 4-6
კვირამდე - პაციენტთა 50%-ში, ხოლო 6 კვირაზე მეტი
ხნით შიმშილობისას ბილიარული სლაჯის გამოვლენის სიხშირე 100%-ს აღწევს [8]. სწრაფად გახდომის
სურვილი განაპირობებს ნაღველში ქოლესტეროლის
დონის ზრდას, ნაღვლის ბუშტის მოტორული ფუნქციის
დაქვეითებას, ოდის სფინქტერის ტონუსის მატებას და
ნაღვლის შეგუბების განვითარებას. თორმეტგოჯა ნაწლავში ნაღვლის გადასვლის შემცირებისას ირღვევა
ნაღვლის მჟავების ენეტეროჰეპატიკური ცირკულაცია.
ჰიპოკალორიული დიეტა ასევე განაპირობებს ბილიარული სლაჯის განვითარებას (13-15% შემთხვევაში),
რამდენადაც შეიცავს ძალიან მცირე ოდენობით ცხიმს,
რაც ასტიმულირებს ნაღვლის დინებას [23].
ნაღვლოვანი კონკრემენტების წარმოქმნა გაცხიმოვნების მქონე პაციენტთა 25-35%-ში მიმდინარეობს წონის
სწრაფად კლებისა და დაბალკალორიული ან ცხიმების
დაბალი შემცველობის დიეტის დაცვის დროს. ცხიმების
მოხმარების შემცირება ძალიან დაბალკალორიული
დიეტის დაცვისას (<600 კკალ/დღ) მნიშვნელოვნად
ამცირებს ქოლელითიაზის განვითარების ალბათობას.
დაბალკალორიული დიეტის ფონზე (<800 კკალ/დღ)
დღეში 15-30 გ ცხიმის მოხმარებისას ქვების წარმოქმნის რისკი მნიშვნელოვნად ქვეითდება (0-17%). ამის
თაობაზე უნდა იცოდეს სხეულის ჭარბი მასის მქონე პაციენტებმა, რომლებიც გეგმავენ დაბალკალორიული
დიეტის დაცვას [4, 11, 24]. თუ დიეტის გამოყენებისას
ვერ ხერხდება ცხიმების შემცველობის გაზრდა დღეში
15-30 გრამამდე, ნაღვლოვანი კონკრემენტების წარმოქმნის რისკის შემცირებისათვის რეკომენდებულია
ურსოდეზოქსიქოლიუმის პრეპარატების მიღება. სხეულის მასის სწრაფად შემცირებისას ქოლელითიაზის
პროფილაქტიკის მიზნით ინიშნება ურსოდეზოქსიქოლიუმის მჟავას პრეპარატები დოზით 10 მგ/დღ [1,
14]. პაციენტებმა სხეულის ჭარბი მასით ბილიარული
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სლაჯის არსებობისას აღნიშნული პრეპარატები უნდა
მიიღონ დოზით 10 მგ/კგ ერთი თვის განმავლობაში
ნახევარ წელიწადში ერთხელ ულტრაბგერითი კონტროლით წელიწადში ერთი-ორჯერ.
ქოლელითიაზის რისკ ფაქტორებს ასევე წარმოადგენს
ორსულობის პერიოდი, ჰორმონალური კონტრაცეპტივების მიღება, შაქრიანი დიაბეტი, ქირურგიული ჩარევა
კუჭსა და ნაწლავებზე, პარენტერალური კვება. ესტროგენების დონის მატება ორსულებში განაპირობებს
ნაღვლის ბიოქიმიური შემადგენლობის ცვლილებას,
ორსულობის III ტრიმესტრში საშვილოსნოს ზომის მატებისას ნაღვლის ბუშტის კუმშვითი ფუნქცია ქვეითდება [23]. ბილიარული სლაჯი ვითარდება ორსულებში
26-31% შემთხვევაში ესტროგენებისა და პროგესტინების დონის ზრდისას ნაღვლის ბუშტის ჰიპოტონიის
ფონზე ნაღვლის ლითოგენობის მატების შედეგად [5].
ქალების 2-5%-ში მშობიარობის შემდეგ წარმოიქმნება ნაღვლოვანი ქვები, ხოლო 60-80%-ში - ბილიარული სლაჯი ქრება [7]. ორსულობამდე სხეულის მასის
ინდექსის მატება ბილიარული სლაჯის წინაპირობაა.
ესტროგენებისა და პროგესტერონის მიღება პერორალური კონტრაცეპტივების სახით, ასევე ესტროგენების
შემცველი პრეპარატების მიღება მენოპაუზის პერიოდში აძლიერებს ნაღვლის ლითოგენობას. ეგზოგენური
ესტროგენები აქვეითებენ ნაღვლის მჟავების გამომუშავებას, ვითარდება ნაღვლის ბუშტის ჰიპოტონია, რაც
იწვევს ბილიარული სლაჯის განვითარებას.
ინსულინის სიჭარბე აძლიერებს დაბალი და ძალიან
დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების სინთეზს, ასევე ანელებს ლიპოლიზის პროცესებს, განსაკუთრებით
ნახშირწყლების ჭარბი მოხმარებისას. მაღალკალორიული კვება ცხიმებისა და ნახშირწყლების მომეტებული
შემცველობით საკვები ბოჭკოების დეფიციტის დრს
ზრდის ბილიარული სლაჯისა და ნაღვლოვანი ქვების
წარმოქმნის რისკს. ლეპტინის (ცხიმოვანი ქსოვილის
ჰორმონი) დონის მატება სისხლის შრატში ასოცირებულია ნაღვლის ბუშტის პათოლოგიებთან. შაქრიანი
დიაბეტის არსებობისას სტეატოჰეპატიტისა და მეტაბოლიზმის დარღვევის ფონზე იზრდება ნაღვლის ლითოგენობა. ავადმყოფებში ღვიძლის ქრონიკული დიფუზური დაზიანებისას და თანმხლები ქოლესტაზის დროს
ბილიარული სლაჯის გვხვდება 2/3 შემთხვევაში [17].
ღვიძლის ქოლესტაზური დაზიანება ეტიოლოგიური
ფაქტორისაგან დამოუკიდებლად იწვევს ბილიარული
სლაჯის განვითარებას.
კუჭსა და ნაწლავებზე ოპერაციის შემდეგ ირღვევა
ნაღვლის ბუშტის კუმშვითი ფუნქციის ნეიროჰუმორალური რეგულაცია, რაც განაპირობებს ბილიარული
სლაჯის წარმოქმნას. პარენტერალური კვების დროს
ბილიარული სლაჯი ვითარდება ყველა პაციენტში 6-8
კვირის შემდეგ და ენტერალური კვების განახლებისას
უმეტეს შემთხვევაში ქრება. სამკურნალწამლო საშუალებებს, რომლებიც განაპირობებენ ბილიარული
სლაჯის განვითარებას, მიეკუთვნება სომატოსტატინი,
ციკლოსპორინი და კალციუმის პრეპარატები. სომატოსტატინით მკურნალობის ფონზე პაციენტებში მკვეთრად ქვეითდება ნაღვლის ბუშტის მამოძრავებელი
ფუნქცია, იზრდება ნაღვლის ლითოგენობა ქოლესტეროლის დონის მატების შედეგად, რამდენიმე კვირის
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შემდეგ ნაღველში აღინიშნება მიკროლითები. პაციენტებში ოსტეოპოროზით კალციუმის პრეპარატების ხანგრძლივი მიღება იწვევს ბილირუბინული ბილიარული
სლაჯის წარმოქმნას.
პირველადი ნაღვლის მჟავები (ქოლისა და ქენოდეზოქსიქოლის მჟავა) წარმოიქმნება ჰეპატოციტებში, მეორადი ნაღვლის მჟავები (დეზოქსიქოლისა და ლითოქოლის მჟავა) კი მსხვილ ნაწლავში. ჰეპატოციტებში
და ნაწილობრივ ნაწლავებში სინთეზირდება მცირე
რაოდენობით მესამეული ნაღვლის მჟავები (ნაღვლის
მჟავების მთლიანი მოცულობის 0.1-5%): უროდეზოქსიქოლისა და სულფოლითოქოლის მჟავა მაღალი ჰიდროფილობითა და ლიპოფილობით [20]. თეძოს ნაწლავის დისტალურ ნაწილებში მიმდინარეობს ნაღვლის
მჟავების უკუშეწოვა (80-90%), რომლებიც კარის ვენის
მეშვეობით ბრუნდება ღვიძლში (ღვიძლ-ნაწლავური
ცირკულაცია). ნაწლავური მიკროფლორის ზემოქმედებით ნაღვლის მჟავების 10-20% ექვემდებარება
მეტაბოლიზმს მსხვილ ნაწლავში. ქოლესტეროლური
ქოლელითიაზის დროს ნაღვლის ბუშტში იზრდება დეზოქსიქოლის მჟავას შემცველობა, რაც წარმოადგენს
პირველადი ნაღვლის მჟავების ბაქტერიული 7-α-დეჰიდროქსილირების პროდუქტს.
ფეკალური 7-α-დეჰიდროქსილირებადი ბაქტერიებს
შორის ყველაზე მეტი აქტივობით ხასიათდება კლოსტრიდიუმის გვარის 18 შტამი. ამ ტიპის ბაქტერიების
მომატებული შემცველობა ნაწლავებში იწვევს დეზოქსიქოლის მჟავას დაჩქარებულ წარმოქმნას ნაღვლის
ლითოგენობის მატებით, ქოლესტეროლური ბილიარული სლაჯისა და ქოლელითიაზის განვითარებას.
კლოსტრიდიუმის გვარის, ფეკალური 7-α-დეჰროქსილირებადი ბაქტერიების არ არსებობის დროს ქოლესტეროლური ქოლელითიაზის განვითარების რისკი
ათჯერ მცირდება [21].
ნაწლავური მიკროფლორის ჭარბი ზრდის სინდრომის
დროს ხშირად მომატებულია დეზოქსიქოლიუმის მჟავას სინთეზი, რაც ზრდის ქოლესტეროლური ბილიარული სლაჯისა და ქოლელითიაზის განვითარების
რისკი. პაციენტებში თეძოს ნაწლავის ქრონიკული დაავადებების დროს ირღვევა ნაღვლის მჟავების უკუშეწოვის პროცესი და ღვიძლ-ნაწლავური ცირკულაცია
ნაღვლის ლითოგენობის მატებით. ნაღვლის ბუშტის
მოტორულ-ევაკუატორული ფუნქციის გაუმჯობესებისას
ბილიარული სლაჯი ნაღვლის ბუშტიდან გამოიყოფა
თორმეტგოჯა ნაწლავში, გაუარესებისას კი კვლავ წარმოიქმნება. ნაღვლის ფიზიკო-ქიმიური თვისებების
დარღვევა უფრო გამოხატულია ნაღვლის ბუშტის კუმშვითი ფუნქციის დაქვეითებისას.. ჰიპოკინეტიკური და
ჰიპოტონიური დისფუნქციისას იქმნება ქოლელითიაზისათვის გაცილებით სასურველი პირობები. ნაღვლგამომყოფი სისტემის ხანგრძლივად მიმდინარე ფუნქციური დაავადებები იწვევს ნაღვლის ბუშტის ორგანულ
დაზიანებებს. ნაღვლის დინების დარღვევისას ხდება
მისი შესქელება ანთებითი პროცესის განვითარებითა
და ქოლელითიაზის მომატებული რისკით [2]. ნაღვლის ბუშტის ჰიპოტონიური დისკინეზია - ერთერთი
ძირითადი ფაქტორია ქოლელითიაზის განვითარებისათვის. ამასთან ჩივილები ან არ აღინიშნება ან უმნიშვნელოა და არ ანიჭებენ დიდი მნიშვნელობას.
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ანამნეზის შესწავლისას აუცილებლად უნდა იქნეს
მხედველობაში მიღებული კვებითი დარღვევები, მემკვიდრული დატვირთვა ჰეპატობილიარული პათოლოგიის მხრივ, ჰიპოდინამიის ფაქტორი, სტრესული სიტუაციები, მოწევა, ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარება,
პროფესიული მავნეობები, ასევე უნდა განისაზღვროს
ქოლელითიაზის განვითარების მოდიფიცირებადი
რისკ ფაქტორები. უნდა მოხდეს პაციენტის ინფორმირება კვების, შრომის რეჟიმის ოპტომიზაციის თაობაზე,
ქოლელითიაზის განვითარების რისკ ფაქტორების მინიმუმამდე დაყვანისათვის. უნდა ჩატარდეს ავადმყოფების კომპლექსური გამოკვლევა ნაღვლგამომყოფი
გზების დისკინეზიის დროს და შეფასდეს ღვიძლისა
და ბილიარული ტრაქტის ფუნქციური მდგომარეობის
დარღვევები, ასევე გამოვლინდეს საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა დაავადებები (გასტროდუოდენიტი, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლულოვანი
დაავადება, ქრონიკული ჰეპატიტი, ღვიძლის ციროზი,
ქრონიკული პანკრეატიტი) [18].
ბილიარული ტრაქტის ფუნქციონალური დარღვევების
საერთაშორისო კლასიფიკაციის თანახმად, გამოყოფენ ორ ტიპს: ნაღვლის ბუშტის დისფუნქცია და ოდის
სფინქტერის დისფუნქცია.
ბილიარული სლაჯის, ნაღვლის ბუშტისა და ოდის სფინქტერის დისფუნქციის მქონე პაციენტების გამოკვლევა მოიცავს: ანამნეზის შეკრება, ფიზიკალური გამოკვლევა, კვლევის ლაბორატორიული მეთოდები, მათ
შორის სისხლის ბიოქიმიური ანალიზი (საერთო ცილა,
საერთო ბილირუბინი და მისი ფრაქციები, ალანინისა და ასპარაგინტრანსამინაზა (ალტ და ასტ), ტუტე
ფოსფატაზა, γ-გლუტამილტრანსპეპტიდაზა; სისხლის
ლიპიდური შემადგენლობა: საერთო ქოლესტეროლი,
დაბალი და მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები,
ტრიგლიცერიდები; გლუკოზა და გლუკოზისადმი ტოლერანტობის ტესტი); იმუნოფერმენტული ანალიზი
და პოლიმერაზას ჯაჭვური რეაქცია (პჯრ) ვირუსული
ჰეპატიტების გამოსავლენად - B, C, TTV, G; ინსტრუმენტალური მეთოდები (მუცლის ღრუს ორგანოების
ულტრაბგერითი კვლევა ნაღვლის ბუშტის კუმშვითი
ფუნქციის შეფასებასათან ერთად, ფიბროეზოფაგოგასტროსკოპია - ფეგს).
ნაღვლგამომყოფი გზების მოტორულ-ევაკუატორული
ფუნქციის შეფასებისათვის გამოიყენება ულტრაბგერითი სერიული ქოლეცისტოგრაფია (უსქ), ნაღვლის
ბუშტის დაცლის კოეფიციენტის გამოთვლით. ჩვენების
მიხედვით ატარებენ ფრაქციულ (5 ფაზიანი) ქრომატოგრაფიულ დუოდენალურ ზონდირებას.
მსხვილ სპეციალიზებულ ცენტრებში ატარებენ დინამიურ ჰეპატო-ბილიარულ სცინტიგრაფიას (ჰბსგ)
კომოიუტერულ გამა კამერაზე ჰეპატოტროპული რადიოფარმპრეპარატის (რფპ) HIDA-99mTc ინტრავენური შეყვანის შემდეგ. მეთოდი საშუალებას იძლევა
განისაზღვროს ღვიძლის მარცხენა და მარჯვენა წილიდან რფპ ნახევარგამოყოფის დრო, ნაღვლის ბუშტში
დაგროვების მაქსიმალური დრო, ნაღვლის ბუშტიდან
ნახევარგამოყოფის დრო, ნაღვლგამომყოფი საუზმის
ლატენტური დრო და სისხლის კლირენსი - რფპ ნახევარდაშლის პერიოდი. ჰბსგ შესაძლებლობას იძლევა
შეფასდეს სანაღვლე სადინრების გამავლობა და სფი-
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ნქტერული აპარატის ფუნქციონალური მდგომარეობა,
რფპ ნაწლავებში გამოვლენის დრო, ასევე ჰეპატობილიარული სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის შეფასებისათვის საჭირო მთელი რიგი სხვა მაჩვენებლები
ავადმყოფებში ნაღვლგამომყოფი გზების დისკინეზიით.
სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ოდის სფინქტერის
დისფუნქციის შესწავლის მიზნით გამოიყენება მანომეტრია, რომლის საშუალებითაც ფასდება ოდის სფინქტერის დისტალურ, შუა და პროქსიმალურ ნაწილებში
წნევა, სტენოზის არსებობა და ოდის სფინქტერის დისფუნქცია.
ბილიარული სლაჯის, ნაღვლის ბუშტისა და ნაღვლგამომყოფი გზების დისფუნქციის დიაგნოსტიკის ძირითად
ინსტუმენტულ მეთოდს წარმოადგენს სონოგრაფიული
გამოკვლევა. ნაღვლის ბუშტის მოტორულ-ევაკუატორული ფუნქციის შეფასების შედარებით მარტივ ვარიანტს წარმოადგენს ნაღვლის ბუშტის ზომისა და მოცულობის შეფასება სტანდარტულ სტიმულაციამდე და
მის შემდეგ, რაც გულისხმობს საუზმეს 20 გრ ცხიმის
შემცველობით (არაჟანი, ზეითუნისა და მზესუმზირის
ზეთი).
უსქ ჩატარებისას განისაზღვრება ნაღვლის ბუშტის საწყისი მოცულობა, მისი მაქსიმალური შეკუმშვის დონე
საწყისთან შედარებით, ნაღვლის გამოყოფის შედარებითი სიჩქარე (მაქსიმალური შეკუმშვის თანაფარდობა
შეკუმშვის ფაზის ხანგრძლივობასთან). ნაღვლის ბუშტის ჰიპერმოტორული მდგომარეობის დროს იზრდება
მისი დაცლის სიჩქარე, ამასთან არა მხოლოდ მაქსიმალური შეკუმშვის დონის მატების, არამედ შეკუმშვის
ფაზის ხანგრძლივობის შემცირების ხარჯზე. ნაღვლის
ბუშტის ჰიპომოტორული მდგომარეობისას ნაღვლის
ბუშტის დაცლის სიჩქარის შემცირება მიმდინარეობს
როგორც მაქსიმალური შეკუმშვის დონის დაქვეითების, ისე შეკუმშვის ფაზის ხანგრძლივობის მომატების
ხარჯზე [3].
რომის II კონსესუსის თანახმად, ნაღვლის ბუშტის დისფუნქციის დიაგნოსტირებისას რეკომენდებულია შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინება:
1. ეპიგასტარალურ მიდამოში ან მარჯვენა ნეკნქვეშა
არეში ლოკალიზებული ზომიერი ან გამოხატული
ტკივილის განმეორებადი ეპიზოდები, 30 წუთზე
მეტი ხანგრძლივობით, სულ მცირე 12 თვის განმავლობაში (ტკივილი განისაზღვრება როგორც
ზომიერი, თუ ის უშლის პაციენტს ყოველდღიურ
ცხოვრებაში და გამოხატული, თუ საჭიროებს დაუყონებლივ სამედიცინო კონსულტაციას ან მედიკამენტოზურ კუპირებას). ტკივილს შესაძლოა თან
ახლდეს ერთი ან მეტი ქვემოთ ჩამოთვლილთაგანი:
a) გულისრება, ღებინება;
b) ირადიაცია ზურგის ან ბეჭის მიდამოში;
c) ტკივილის აღმოცენება საკვების მიღების შემდეგ;

d) ტკივილის აღმოცენება ღამის საათებში
გამოკვლევისას ნაღვლის ბუშტის ფუნქციის დარღვევის გამოვლენა.
3. სტრუქტურული ცვლილებების არარსებობა, რაც
ხსნის ჩამოთვლილ სიმპტომებს.
ულტრაბგერითი გამოკვლევის გარდა, დიფერენცი2.
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თვალსაზრისი

ალური დიაგნოსტიკის მიზნით გამოიყენება ქოლეცისტოგრაფია და ქოლანგიოგრაფია. ქოლანგიოგრაფიის მეთოდი განსაკუთრებით ინფორმატიულია: 1)
ნაღვლის სადინრებში ნაღვლოვანი ქვების გამოვლენისათვის (ნაღვლგამომყოფ გზებში ავსების დეფექტის
სახით); 2) დუოდენალური დვრილის სტენოზის არსებობის აღმოჩენა, რომლის დროსაც საკონტრასტო
ნივთიერება ყოვნდება ნაღვლგამომყოფ გზებში 2
საათზე მეტხანს, მიუხედავად პრეპარატის შეყვანისა,
რომელიც იწვევს ოდის სფინქტერის მოდუნებას; 3) პოსტქოლეცისტექტომიური სინდრომის მქონე პაციენტის
გამოკვლევა. ქოლანგიოგრაფიის დახმარებით შესაძლებელია გამოვლინდეს ტკივილის სინდრომის მიზეზს
(ნაღვლის ბუშტის სადინრის გაფართოება, ღვიძლშიდა
ნაღვლის სადინრის ქვები, დუოდენალური დვრილის
სტენოზი, პანკრეასის სადინრის საკონტრასტო ნივთიერებით ავსება და ა.შ.)
ქრომატული ფრაქციული (5- ფაზიანი) დუოდენალური
ზონდირება საშუალებას იძლევა ჩატარდეს ნაღვლის
ბიოქიმიური და მიკროსკოპიული გამოკვლევა და ბევრ
შემთხვევაში განისაზღვროს მისი ლითოგენობა ბილიარული სლაჯის ულტრაბგერითი გამოკვლევით გამოვლენამდე. მეთოდის მეშვეობით ასევე შესაძლებელია
ოდის სფინქტერის გახსნისა და ნაღვლის ბუშტის დაცლის დროის გამოთვლა და ნაღვლის ბუშტში არსებული ნაღვლის ოდენობის განსაზღვრა. ნაღვლის შემადგენლობის ბიოქიმიური გამოკვლევისას ისაზღვრება
კონცენტრაცია და ქოლის მჟავას, საერთო ქოლესტეროლის, საერთო ბილირუბინის, ფოსფოლიპიდების,
კალციუმის, C-რეაქტიული ცილის შემცველობა, ნაღვლის თითოეული პორციისათვის ქოლატო-ქოლესტერინული და ფოსფოლიპიდო-ქოლესტერინული კოეფიციენტი.
ოდის სფინქტერის დისფუნქცია ვითარდება მისი ინერვაციის დარღვევისას და ორგანული ცვლილებების
არარსებობისას. ნაღვლის საერთო სადინრის ნაწილობრივი გაუვალობა ოდის სფინქტერის დონეზე შესაძლოა ასევე განპირობებული იყოს სფინქტერის ანთებით ან ანთების შემდგომი ფიბროზის განვითარებით.
რომის II კონსენსუსის მიერ რეკომენდებული, ოდის
სფინქტერის დისფუნქციის დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები:
1. ტკივილის გამოხატვის ეპიზოდები, ლოკალიზებული ეპიგასტრიუმის მიდამოში და მუცლის მარჯვენა ზედა კვადრანტში, რაც გრძელდება 30 წუთი ან
მეტი და თან ახლავს უმტკივნეულო ეპიზოდები.
2. შეტევების აღმოცენება 12 საათის განმავლობაში.
3. გამოხატული ტკივილი არღვევს პაციენტის შრომით საქმიანობას და საჭიროებს ექიმის ჩარევას.
4. ოდის სფინქტერის სტრუქტურული ცვლილებების
არარსებობა
ტკივილი სინდრომი ოდის სფინქტერის დისფუნქციის
დროს ტკივილის სინდრომს შესაძლოა თან ახლდეს
ქვემოთ ჩამოთვლილი ბიოქიმიური მაჩვენებლებიდან
ერთი ან რამდენიმეს დონის მატება: ტრანსამინაზები, ტუტე ფოსფატაზა, გგტპ, პირდაპირი ბილირუბინი,
ამილაზა. აღნიშნული შესაძლოა წარმოადგენდეს ნაღვლის და/ან პანკრეასის საერთო სადინრიდან თორმეტგოჯა ნაწლავში ნაღველის გადადინების შეფერხების
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მტკიცებულებას.
ოდის სფინქტერის დისფუნქციისას კლინიკური გამოვლინებების მიხედვით ავადმყოფები იყოფიან ორ ჯგუფად:
1) თორმეტგოჯა ნაწლავში უპირატესად ნაღვლის
დინების დარღვევით (ბილიარული ტიპი), რაც
ავადმყოფთა 80%-ში გვხვდება;
2) თორმეტგოჯა ნაწლავში უპირატესად პანკრეასის
წვენის დინების დარღვევით (პანკრეასული ტიპი),
რაც გვხვდება ავადმყოფთა 20%-ში
ოდის სფინქტერის დისფუნქციის ბილიარული ტიპისათვის დამახასიათებელია:
ა) ნაღვლოვანი კოლიკის ტიპის შეტევები;
ბ) ტრანსამინაზებისა და ტუტე ფოსფატაზას დონის
ორჯერ მატება;
გ) საკონტრასტო ნივთიერების გამოყოფის შენელება
(> 45 წ.) ენდოსკოპიური რეტროგრადული პანკრეატოქოლანგიოგრაფიისას;
დ) ნაღვლის საერთო სადინრის გაფართოება (>
12მმ).
გამოყოფენ ოდის სფინქტერის ბილიარული დისფუნქციის სამ ტიპს:
I - დამახასიათებელია ა, ბ, გ ნიშნები ბილიარული
ტიპის ტკივილი (სფინქტერის სტენოზი);
II - დამახასიათებელია ტკივილის შეტევები ერთ ან
ორ კრიტერიუმთან (ბ,გ ან დ) ერთად, შესაძლებელია ოდის სფინქტერის როგორც სტრუქტურული,
ისე ფუნქციური ცვლილებები;
III - შესაძლებელია მხოლოდ ტიპიური ტკივილის შეტევები (ოდის სფინქტერის ფუნქციური სპაზმი).
ოდის სფინქტერის პანკრეასული ტიპის დისფუნქციისათვის დამახასიათებელია ქრონიკული პანკრეატიტის
მსგავსი ტკივილები, შესაძლოა ასევე მოიმატოს სისხლში ალფა-ამილაზას ან შარდში დიასტაზას დონემ.
პაციენტებში ბილიარული სლაჯით, ნაღვლის ბუშტისა
და ოდის სფინქტერის დისფუნქციით შესაძლებელია
გამოვლინდეს ბილიარული უკმარისობის სინდრომი.
ეს არის პოლიეტიოლოგიუური სიმპტომოკომპლექსი,
დამახასიათებელი საჭმლის მომნელებელი ორგანოების დაავადებათა უმეტესობისათვის, ძირითად პათოლოგიურ რგოლს წარმოადგენს ნაღვლის ოდენობისა
და ნაღვლის მჟავების დებიტის შემცირება, რომელიც
ხვდება ნაწლავში გაღიზიანებიდან 1 საათის შემდეგ.
ამისათვის, დუოდენალური ზონდირების ჩატარებისას
ისაზღვრება თორმეტგოჯა ნაწლავში გამოყოფილი
ნაღვლის მჟავებისა და ნაღვლის სხვა კომპონენტების
ჯამური დებიტი გაღიზიანებიდან 1 საათში (მაგ. მაგნიუმის სულფატის 33% ხსნარის 50 მლ).
გამოყოფენ მსუბუქ (ნაღვლის მჟავების ჯამური დებიტი
0.6-1.2 მმოლ/სთ), საშუალო (ნაღვლის მჟავების ჯამური დებიტი 0.1-0.5 მმოლ/სთ) და მძიმე (ნაღვლის
მჟავების ჯამური დებიტი <0.1 მმოლ/სთ) ბილიარულ
უკმარისობას. ძალზედ მნიშვნელოვანია ბილიარული
უკმარისობის არსებობისა და გამოხატულების ზუსტი შეფასება პაციენტებში ღვიძლში დიფუზური დაზიანებით,
მათ შორის ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტის დროს
[12,15], რომლისთვისაც დამახასიათებელია ნაღვლის
ბიოქიმიური შემადგენლობის დარღვევა, ნაღვლის მჟავებისა და ფოსფოლიპიდების სეკრეციის დაქვეითება,
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ქოლატო- ქოლესტერინული კოეფიციენტისა და ფოსფოლიპიდურ-ქოლესტერინული კოეფიციენტის შემცირება ნაღვლის ლითოგენური თვისებების მატებასთან
ერთად, რაც აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული მკურნალობის დანიშვნისას.
ბილიარული სლაჯის არსებობისას ნაღვლის ფიზიკო-ქიმიური თვისებების კვლევის მონაცემების თანახმად შესაძლოა აღინიშნოს მისი ფარდობითი სიმკვრივის, წებოვნებისა და ზედაპირის დაჭიმულობის
მომატება. ნაღველში (განსაკუთრებით B პორციაში)
შესაძლოა განისაზღვროს სიალის მჟავისა და საერთო
ცილის მომატებული დონე, რაც დამახასიათებელია
ნაღვლგამომყოფი გზების ლორწოვანი გარსის ანთებისათვის [3]. ცილების შენელებული შეწოვა აჩქარებს
ქოლესტეროლის ნუკლეაციის პროცესებს. ამის დამადასტურებელია აღნიშნული ცილების აუცილებელი
წესით არსებობა ქოლესტერული ქვების ცენტრში როგორც მაცემენტირებელი ფაქტორი. ფარდობითი სიმკვრივის, წებოვნებისა და ნაღველში საერთო ცილის
მატებისას ქვეითდება ქოლატოქოლესტერინული კოეფიციენტი. ეს მიმდინარეობს ნაღვლის დისფუნქციის
ფონზე და დამოკიდებულია ნაღვლის ბუშტის მაქსიმალური შეკუმშვის დონეზე და მისი დაცლის სიჩქარეზე. ქოლატოქოლესტერინული კოეფიციენტის დონის
დაქვეითება უფრო მეტად გამოხატულია ნაღვლის ბუშტის ჰიპოკინეტიკური და ჰიპოტონიური დისფუნქციის
დროს.
ნაღვლოვანი ქვების გამოკვლევის შედეგების მიხედვით დადგენილია მათი წარმოქმნის ერთერთი ძირითადი მიზეზი ნაღვლის ბუშტის ქრონიკული ანთებითი
პროცესია [21]. ნაღვლოვანი ქვების განვითარებაში
ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე ინფექციის არსებობას, ნაღვლის შეგუბებასა და ჰიპერქოლესტეროლემიას. ნაღვლის ბუშტის კედელში კოლონიზირებული
ბაქტერიები ახდენენ ნაღვლოვანი ქვების მარილების დეკონიუგირებას მათი შემდგომი აბსორბციით,
ამასთან ქვეითდება ქოლესტეროლის ხსნადობა. ცენტრისა და პერიფერიული ქოლესტერული და შერეული
ქვების პჯრ კვლევით უმეტეს შემთხვევაში გამოვლენილ იქნა ნაწლავის ჩხირის, გრამდადებითი კოკების,
ანაერობებისა და სხვა მიკროორგანიზმების დნმ. ნაღვლის ბუშტში ქრონიკული ანთებითი პროცესს თან ახლავს ნაღველში მუცინური გლიკოპროტეინების დონის
(გლუკოზამინები, სიალო- და ფუკოგლიკოპროტეინები
და სხვ.) 2-3-ჯერადი მატება. მუცინური ცილები ჰიდროფილური თვისებებით ხელს უწყობს ნაღვლის ნუკლეაციის პროცესებს, რაც განსაკუთრებით გამოხატულია
პაციენტებში ქოლესტერინული ქოლელითიაზისადმი
მემკვიდრული წინასწარგანყობით.
პაციენტების უმეტესობაში ბილიალური სლაჯი წარმოადგენს ქოლელითიაზის განვითარების სტადიას, რაც
განაპირობებს მძიმე გართულებების წარმოქმნას. ქოლედოქუსისა და ოდის სფინქტერის ნაწიბუროვანი შევიწროება შესაძლოა გახდეს ქრონიკული ობსტრუქციული პანკრეატიტის წარმოქმნის მიზეზი. ბილიარული
სლაჯის ხანგრძლივად არსებობა რიგ შემთხვევებში
რთულდება ნაღვლის ბუშტის „გამოთიშვით“, ჩირქოვანი ქოლანგიტით, მწვავე ქოლეცისტიტით და მწვავე
პანკრეატიტით.
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ქოლელითიაზის მკურნალობა და პროფილაქტიკა. ბილიარული სლაჯის, ნაღვლის ბუშტისა და ოდის სფინქტერის დისფუნქციის გამოვლენისას ქოლელითიაზის
თავიდან აცილების მიზნით უნდა დავიცვათ ექიმის ყველა რეკომენდაცია (შრომისა და დასვენების რეჟიმი,
დიეტა, მედიკამენტოზური დანიშნულება და სამკურნალო ფიზკულტურული პროგრამა).
სამკურნალო ტაქტიკის ოპტიმიზაციის მიზნით და ბილიარული სლაჯის კლინიკური თავისებურებების გათვალისწინებით მიზანშეწონილია ავადმყოფების სამ
ჯგუფად დაყოფა [19]:
1 ჯგუფი - პაციენტები, რომლებიც არ საჭიროებენ
მკურნალობას, რამდენადაც ეტიოლოგიური
ფაქტორის მოცილება (ჰიპოკალორიული დიეტის
დაცვა სხეულის მასის შემცირებისათვის, პარენტერალური კვება პოსტოპერაციულ პერიოდში და
სხვ.) განაპირობებს ბილიარული სლაჯის უკუგანვითარებას.
2 ჯგუფი - პაციენტები, რომელთა შემთხვევაშიც ნაჩვენებია კონსერვატიული მკურნალობა, რამდენადაც
მის გარეშე ბილიარული სლაჯი ტრანსფორმირდება ქოლელითიაზში პათოლოგიურ პროცესში
სხვა ორგანოების ჩართვით და შემდგომი გართულებების განვითარებით:
ა) ორსულობის შემდეგ ნაღვლის ბუშტში 2-3 მმ-ზე
მეტი ზომის ექოსტრუქტურის არსებობისას;
ბ) რეციდივი ქოლელითიაზის წარმატებული კონსერვატიული მკურნალობის შემდეგ (დარტყმით
ტალღური ლითოტრიფსია და ლითოლიზური თერაპია);
გ) ოდის სფინქტერის დისფუნქცია სტენოზირების
გარეშე ღვიძლიესმიერი ან პანკრეასული კოლიკის შეტევებით;
დ) პირები ქოლელითიაზის რისკ ფაქტორებით,
რომლის აღმოფხვრაც შეუძლებელია
3 ჯგუფი - პაციენტები, რომლებიც საჭიროებენ ქირურგიულ მკურნალობას, რომლის გარეშეც იზრდება
სერიოზული გართულებების განვითარების რისკი,
და:
ა) იდიოპათიური მწვავე პანკრეატიტის ხშირი შეტევები, რომლის დროსაც კონსერვატიული მკურნალობა არაეფექტურია:
ბ) ოდის სფინქტერის დისფუნქცია მასტენოზირებელი პაპილიტით;
გ) ნაღვლოვანი კოლიკა ღვიძლგარეთა ქოლესტაზის მოვლენებით;
დ) მწვავე ქოლანგიტი.
მკურნალობა უნდა იყოს კომპლექსური, დისკინეზიასა
და ბაქტერიული კატარულ ქოლეცისტიტთან კავშირის
გათვალისწინებით, რაც ხშირად მიმდინარეობს სუბკლინიკურად და იძენს ქრონიკულ ხასიათს. ბილიარული ტრაქტის დისფუნქციის გამოვლენისას აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ბილიარული სლაჯის ეფექტური
პროფილაქტიკა ორი მიდგომის გამოყენებით: ნაღვლის ლითოგენობის დაქვეითება და ნაღვლის ბუშტის
კუმშვითი ფუნქციის გაუმჯობესება. დროულად უნდა
გამოვლინდეს საჭმლის მომნელებელი სისტემის თანმხლები დაავადებები. აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული, რომ დისკინეზიის დროს (უპირატესად
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თვალსაზრისი

ჰიპერტონული ტიპით) შესაძლებელია განვითარდეს
თანმხლები ნევროზული დარღვევები, რაც საჭიროებს
ნევროლოგის კონსულტაციას.
ქრონიკული ქოლეცისტიტის გამწვავებისას წყლულოვან დაავადებასთან, გასტრიტთან და ენტეროკოლიტთან ერთად, ინიშნება დიეტა №5 პევზნერის მიხედვით.
ქრონიკული ქოლეცისტიტი გამწვავების გარეშე, კუჭისა
და ნაწლავების დაავადებების კლინიკური გამოვლინებების გარეშე, წარმოადგენს დიეტა №5 დანიშვნის
ჩვენებას. პაციენტებში ნაღვლის ბუშტის ჰიპოტონიური
დისკინეზიით მიზანშეწონილია მზესუმზირისა და ზეითუნის ზეთის გამოყენება. ნაჩვენებია არარაფინირებული
მზესუმზირის ზეთის გამოყენება, რომელიც შეიცავს ნახევრადუჯერ ცხიმოვან მჟავებს, რაც განაპირობებს სისხლში ქოლესტეროლის დონის დაქვეითებას. ბოსტნეულიდან ყურადღება უნდა მიექცეს გოგრის რბილობის
სასარგებლო თვისებებს, რომელიც შეიცავს კალიუმის
მარილებს, კალციუმს, რკინას, B1, B2, B6, PP და კაროტინის მნიშვნელოვან რაოდენობას (პროვიტამინი
A). გოგრა ასევე მდიდარია პეკტინური ნივთიერებებით. გოგრის შემადგენლობაში მცირე რაოდენობითაა
უჯრედისი, ამიტომაც ის არ უწყობს ხელს ნაწლავების
პერისტალტიკას, არ აღიზიანებს კუჭისა და ნაწლავების
ლორწოვან გარსს. გოგრა სასარგებლოა ღვიძლის,ნაღვლის ბუშტისა და მსხვილი ნაწლავის ქრონიკული
დაავადებების დროს.
სამკურნალო მცენარეები. სამკურნალო მცენარეებზე
დამზადებული პრეპარატები ინიშნება ნაღვლის გამოყოფის სტიმულაციის მიზნით, ნაღვლის სადინრებში
ნაღვლის დინების გაუმჯობესებისათვის, ნაღვლის ბუშტისა და სადინრების კუმშვითი ფუნქციის მომატებისათვის.
ნაღვლის არასაკმარისი გამომუშავებისას ინიშნება
ქრისტესისხლას, სიმინდის ულვაშის, ბაბუაწვერას ფესვის, კრაზანას, ჩვეულებრივი ანისულის ნაყოფის ნაყენი და ნახარში.
ნაღვლის ბუშტისა და სანაღვლე სადინრების ჰიპოტონური დისკინეზიის დროს გამოიყენება უკვდავას ყვავილების, პიტნის ფითლების, კამის ნაყოფის, კოწახურის
ფოთლების ნაყენი და ნახარში.
ნაღვლის ბუშტისა და ნაღვლის სადინრების სპაზმის
დროს ინიშნება პიტნის ფოთლების, მწარე აბზინდას,
კრაზანას ნაყენი და ნახარში.
ქრონიკული უკენჭო ქოლეცისტიტის დროს ეფექტურია
შემდეგი ნაკრები:
ა) ასისთავა, კოთხოჯის ფესვი, უკვდავას ყვავილები - 1:1
ბ) კრაზანა, უკვდავასა და კალენდულას ყვავილები - 4 წილი, მატიტელა, გვირილის ყვავილები - 2
წილი, ვარდკაჭკაჭას ფესვები - 3 წილი, ხეჭრელას
ქერქი - 1 წილი;
გ) კრაზანა, ხეჭრელას ქერქი - 1 წილი, მატიტელა
- 3 წილი, უკვდავას ყვავილები - 4 წილი, გვირილას ყვავილები - 2 წილი.
ბილიარული სლაჯის, ნაღვლის ბუშტისა და ოდის
სფინქტერის დისფუნქციის არსებობისას სასარგებლოა ახლადგამოწურული წვენები:
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1) გოგრის (დღეში 0.5 ჭიქა);
2) სამკურნალო ბაბუაწვერას (ახალი მცენარის
ღეროსა და ფესვებიდან გამოწურული წვენი, 1
სუფ.კ. 2-ჯერ დღეში ჭამამდე 30 წუთით ადრე);
3) ცირცელი (ახლად დამწიფებული ნაყოფის
წვენი, 1 სუფ. კ. 2-3-ჯერ დღში ჭამამდე 30 წუთით
ადრე როგორც ნაღვლმდენი საშუალება).
ნაღვლმდენი პრეპარატები ახდენს ჰეპატობილიარული
სისტემის მიერ ნაღვლის წარმოქმნის, ნაღვლის გამოყოფისა და მოტორული ფუნქციის ნორმალიზაციას.
ხელს უშლის ნაღვლის შეგუბებას, აქვეითებს ანთებითი
პროცესის განვითარების რისკს.
ჰიპერტონული დისკინეზიის დროს ნაჩვენებია სპაზმოლიზური ეფექტის მქონე პრეპარატები. ამავე დროს პაციენტებში ნაღვლის ბუშტის ჰიპო- და ატონიური დისკინეზიით განაპირობებს ნაღვლის ბუშტის მოდუნებასა და
აღრმავებს ნაღვლის შეგუბებას.
ნაღვლმდენი პროცედურები (ტუბაჟი) ნაჩვენებია ნაღვლის ბუშტის ჰიპომოტორული დისფუნქციის დროს.
ჰიპოტონური დისკინეზიისას ეფექტურია ზონდირება
დუოდენალური ზონდის გამოყენებით და სხვა მეთოდები ზონდირების გარეშე. აღნიშნული პროცედურები
განაპირობებს ნაღვლის ბუშტის ტონუსის მატებას, ნაღვლის შეგუბების შემცირებასა და ანთებითი პროცესის
განვითარების რისკის დაქვეითებას. ნაღვლის ბუშტის
ჰიპოკინეზიისას ინიშნება ქოლერეტული, ქოლეკინეტიკური და პრეპარატები, რომლებიც შეიცავენ ნაღვლის
მჟავებს.
პაციენტების მკურნალობის პათოგენეტიკური საფუძველი ბილიარული სლაჯის არსებობისას, ურსოდეზოქსიქოლის პრეპარატების დანიშნვნაა დოზით 8-10 მგ/
კგ დღეში, 3-6 თვის განმავლობაში. ისინი აქვეითებს
ნაღვლის ლითოგენობას, გააჩნია პოტენციური პროფილაქტიკურიჯ ეფექტი ქოლელითიაზის განვითარებასთან მიმართებაში, აუმჯობესებს ნაღვლის ბუშტის
მოტორულ ფუნქციას. სამკურნალო ფიზკულტურისა და
ფიზიოთერაპიული მეთოდები აუციელებლად დიფერენცირებული უნდა იყოს დისკინეზიის ტიპისა და ნაღვლის ბუშტის ანთებითი პროცესების დროს. ჰიპოტონიური დისკინეზიის დროს ინიშნება ტუტე მინერალური
წყალი მაღალი მინერალიზაციით (ოთახის ტემპერატურის) ჭამამდე 30-60 წუთით ადრე. ჰიპერმოტორული
დისკინეზიის დროს ნაჩვენებია მარილებისა და აირების დაბალი შემცველობის წყალი (უმჯობესია გამთბარი სახით).
ქოლელითიაზის პროფილაქტიკის ჩატარება პაციენტებში ბილიარული სლაჯითა და ბილიარული დისფუნქციით თავიდან გვაცილებს ქოლელითიაზის მძიმე გართულებებს. აღნიშნული დაავადების ეფექტური
პროფილაქტიკისათვის აუცილებლად უნდა ჩატარდეს
ნაღვლის ლითოგენობის შემცირებისა და ნაღვლის
ბუშტის ფუნქციის გაუმჯობესებისაკენ მიმართული ღონისძიებები, რისკ ფაქტორების გამოვლენა და მინიმუმამდე დაყვანა, ასევე გამაჯანსაღებელი პროგრამის
განხორციელება - სამკურნალო ფიზკულტურა, ფიზიოთერაპიული და სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა.
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ზიკას ვირუსთან ასოცირებული
ორმხრივი უკანა უვეიტი [1]
ს. კოდატი,
იმუნოლოგიის ლაბორატორია, თვალის ნაციონალური ინსტიტუტი, ოჰაიო, ამერიკა
ტ. პალმორე
ალერგიის და ინფექციური დაავადებების ნაციონალური ინსტიტუტი - ჯანმრთელობის ნაციონალური ინსტიტუტი,
ვაშინგტონი, ამერიკა
ფ. სპელმანი
ვაშინგტონის რეტინა ჯგუფი, ვაშინგტონი, ამერიკა
დ. კანინგამი
იმუნოლოგიის ლაბორატორია, თვალის ნაციონალური ინსტიტუტი, ოჰაიო, ამერიკა
ბ. ვეისტროპი
ნიუ იორკის სამედიცინო კოლეჯი, ვალჰალა, ნიუიორკი, ამერიკა
ჰ. სენი
იმუნოლოოგიის ლაბორატორია - ვაშინგტონი, ამერიკა
S. Kodati, T. N. Palmore, F. A. Spellman, D. Cunningham, B. Weistrop, H. N. Sen

2016 წლის ივნისში 26 წლის თეთრი მამაკაცი დაბრუნდა ვაშინგტონში პუერტო რიკოდან კლინიკურად
ჯანმრთელი. ერთი დღის შემდეგ განუვითარდა კანკალი, მიალგია, ართრალგია და გამონაყარი ცენტრიდან პერიფერიისაკენ გავრცელებით. თერაპევტის
მიერ დაისვა ზიკას ვირუსით გამოწვეული დაავადების
დიაგნოზი, რაც დადასტურდა პოლიმერაზას ჯაჭვური
რეაქციით რეალური დროის რეჟიმში (PCR-RT, US
Centers for Disease Control and Prevention - CDC)
გამოყენებულ იქნა დაავადებიდან 5-ე დღეს აღებული
სისხლის შრატის ნიმუში. PCR-RT შედეგები უარყოფითი იყო დენგეს ცხელების გამომწვევი ვირუსისა და
Chikungunya მიმართ. ერთი კვირის შემდეგ განვითარდა ორივე თვალის სიწითლე პათოლოგიური გამონადენის გარეშე, რომელიც თვითნებურად ალაგდა
მკურნალობის გარეშე, თუმცა თან ახლდა ფოტოფსიის მოვლენები მარცხენა თვალში კიდევ ერთი კვირის
შემდეგ. ოფთალმოლოგიური გამოკვლევისას მხედველობის სიმახვილემ შეადგინა 20/20, არ გამოვლენილა პათოლოგიური ცვლილებები არცერთი თვალის
წინა სეგმენტებში, თუმცა განისაზღვრა მაჩვენებელი
«0,5+»1 ანთებითი უჯრედებისათვის მინისებრ სხეულში (გრადაციისათვის 0-დან 4+მდე) ფუნდოსკოპიის
მონაცემებით გაფართოებული გუგის ფონზე, ამასთან
მხოლოდ მარცხენა თვალში აღინიშნა გაფანტული
სუსტად გამოხატული მოყვითალო-მოთეთრო ფერის
დაზიანება შუა და პერიფერიულ ზონებში. პაციენტს
დაენიშნა ლოთეპრედნოლის ეტაბონატის 0,5% ოფთალმოლოგიური სუსპენზია 3-ჯერ დღეში მარცხენა
თვალში, პაციენტი გადამისამართებულ იქნა უვეიტის
სამკურნალოდ ოფთალმოლოგიური სიმპტომების გამოვლენიდან დაახლოებით 1 კვირისა და მოგზაურობიდან დაბრუნებიდან 1 თვის შემდეგ.
მთლიანობაში აღინიშნა გაუმჯობესება, თუმცა დარჩა
უმნიშვნელოდ გამოხატული ფოტოფსია. მხედველო-
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სურ.  ორმხრივი უკანა უვეიტი ზიკას ვირუსით გამოწვეული
დაავადებისას.
(A) მარჯვენა თვალის ფსკერის ფერადი ფოტოგრაფიისას
წარმოდგენილია ნაზალურ მხარეს განლაგებული თვალის სისხლძარღვივანი გარსის დაზიანება ცენტრალურ და პერიფერიულ
ზონებში (მითითებულია ისრებით). (B) ოპტიკურ კოჰერენტული
ტომოგრაფიით ვერტიკალური სიბრტყის სკანირებისას მიღებული
დამახასიათებელი სურათი, ბადურის პიგმენტური ეპითელიუმის
დაზიანების დონეზე ნაჩვენებია ბადურის ზედაპირის კვანძოვანი
ჰიპერრეფლექტორული ამაღლება, ასოცირებული ფოტორეცეპტორების ეპიფსოიდური ზონის ცირკულარულ დაკარგვასთან
(მითითებულია ისრებით).

ბის სიმახვილე დარჩა უცვლელი (20/20), თვალის
წინა სეგმენტების გამოკვლევისას არ გამოვლინდა პათოლოგია. მსუბუქი ხარისხის ანთებითი პროცესი მინისებრ სხეულში სრულად ალაგდა. მარჯვენა თვალის
ფსკერის გამოკვლევისას არ გამოვლინდა პათოლოგია, თუმცა მარცხენა თვალში ნაზალურ მხარეს აღინიშნა ბადურისა და თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის პიგმენტირებული გარეთა დაზიანება (სურათი).

უვეიტის სიმძიმის ხარისხი განისაზღვრება ანთებითი უჯრედებისა და წინა კამერაში და მინისებრ სხეულში ექსუდატის რაოდენობის მიხედვით შკალის მიხედვით 0 - 4+. დიაგნოზის დასმის მიზნით საკმარისია უჯრედების უმნიშვნელო რაოდენობაც კი (0,5+)
წინა კამერის ან მინისებრი სხეულის სითხეში (მთარგ.შენ.)

Therapia საქართველო
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კლინიკური შემთხვევა

ბადურის პიგმენტური ეპითელიუმის ჩართვა დადასტურებული იქნა თვალის ფსკერის აუტოფლუოროსცენციით, რომელმაც აჩვენა ჰიპერაუტოფლუოროსცენცია
(იხ. დამატება სტატიი ონლაინ ვერსიაში). ოპტიკურ
კოჰერენტული ტომოგრაფიით მიღებულ გამოსახულებაზე, ბადურის პიგმენტური ეპითელიუმის დაზიანების
დონეზე აღინიშნა კვანძოვანი ჰიპერრეფლექტორული
ამაღლებები ბადურის ზედაპირზე (იხ. სურ, დამატება
და ვიდეო სტატიის ონლაინ ვერსიაში). ანგიოგრაფია
ინდოციანიდის მწვანეთი შეღებვამ (თვალის სისხლძარღვოვან გარსში სისხლის მიმოქცევის ვიზუალიზაციის მიზნით) შესაძლებლობა მოგვცა გამოგვევლინა
ჰიპერფლუოროსცენციის უბნები გამოყოფილ მიდამოში, რაც შესაბამისობაში იყო თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანების გამოვლინებებთან (იხ.
დამატება სტატიის ონლაინ ვერსიაში) ორივე მხარეს,
თუმცა ფუნდოსკოპიისა და ოკტ მონაცემებით არ გამოვლინდა ცვლილებები ამ უბნებში. ჩვენ ჩავატარეთ
თვალის წინა კამერის პარაცენტეზი და უარყოფითი შედეგები მივიღეთ ზიკას ვირუსთან მიმართებაში
თვალშიდა სითხისა და კონიუნქტივის ნაცხის გამოკვლევისას PCR-RT მეთოდით. პაციენტის სისხლის
შრატი ასევე ტესტირებულ იქნა უარყოფითი შედეგით
სიფილისის ექსპრეს დიაგნოსტიკის ჩატარებისას,
ეპშტეინ ბარის ვირუსის, ადამიანის იმუნოდეფიციტის
ვირუსის, Borrelia burgdorferi, ციტომეგალოვირუსისა და Mycobacterium tuberculosis საწინააღმდეგო
ანტისხეულების გამოვლენისას. წინა სეგმენტში მინისებრი სხეულის ანთებითი პროცესის ალაგებისა და
ბადურისა და თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის მარცხენამხრივი დაზიანების პერიფერიული ლოკალიზაციის გათვალისწინებით ფუნდოსკოპიის მონაცემების
თანახმად, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება ტოპიკური
გლუკოკორტიკოსტეორიდების გამოყენების შეწყვეტის
თაობაზე.
შემდგომი კვლევებით, რომლებიც ჩატარდა 4 კვირის
გასვლისას, მხედველობის სიმახვილე უცვლელი დარღვა. ნაზალურ მხარეს ლოკალიზებული მარცხენა თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანება ნაკლებად
გამოხატული იყო, ასევე ნაკლებად იყო გამოხატული
ჰიპერაუტოფლუოროსცენცია, რაც მიუთითებდა პათოლოგიური პროცესის ალაგების დინამიკაზე, ხოლო განმეორებითი ოკტ აღინიშნა გაუმჯობესება ბადურის ზედაპირის ცვლილებების მხრივ (იხ. დამატება სტატიის
ონლაინ ვერსიაში). პაციენტი იმყოფებოდა შემდგომი
დაკვირვების ქვეშ.
ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის პირველი მონაცემი ზიკას
ვირუსით გამოწვეულ დაავადებასთან ასოცირებული
ბილატერალური უკანა უვეიტისა და თანმხლები თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანების შემთხვევის შესახებ. მარცხენა თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანების და ქორიორეტინალური დაცვარვის
რამდენიმე კერის არსებობა ანგიოგრაფიის მონაცემებით ორივე თვალის ინდოციანიდის მწვანეთი შეღებვისას სავარაუდოდ ასახავს აქტივობის სხვადასხვა სტადიაზე მყოფ დაზიანებებს. მოცემულ მომენტში ჩვენ არ
შეგვიძლია ავხსნათ თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანების მიზეზები.
სხვადასხვა მოხსენებებში აღწერილია თვალის სისხლძარღვოვანი გარსისა და ბადურის თანდაყოლილი
დაზიანება ახალშობილებში, დედებისგან, რომელთაც
გადაიტანეს ზიკა ვირუსული ინფექცია [1], თუმცა მხოლოდ რამდენიმე მათგანშია აღწერილი მოზრდილებში ოფთალმოლოგიური გართულებები J. M. Furtado
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et al. [2] აღწერეს დაბალი ხარისხის უკანა უვეიტი
მამაკაცის შემთხვევაში ბრაზილიიდან, რომელსაც
აღენიშნა ოფთალმოლოგიური სიმპტომები სისტემური სიმპტომების გამოვლენიდან 8 დღის შემდეგ, რაც
ალაგდა გლუკოკორტიკოიდებით ტოპიკური თერაპიის
შედეგად: მარჯვენა თვალიდან აღებული თვალშიდა
სითხის ნიმუშების PCR-RT მეთოდით ტესტირებისას
მიღებულ იქნა დადებითი შედეგები ზიკა ვირუსთან
მიმართებაში, თუმცა მარცხენა თვალიდან აღებული
მასალის განმეორებითი ტესტირებისას, შედეგი უარყოფითი იყო [2]. თვალშიდა სითხის მასალის ტესტირების უარყოფითი შედეგი ჩვენი პაციენტის შემთხვევაში შესაძლოა ნიშნავდეს, რომ მოცემულ კლინიკურ
შემთხვევაში არ განვითარდა წინა უვეიტი და ვირუსი
შესაძლოა არ ისაზღვრებოდა სისტემური სიმპტომების
მანიფესტაციიდან 1 თვის შემდეგ. ამასტან, მოწოდებულია ინფორმაცია ცალმხრივი მწვავე მაკულოპათიის კლინიკური შემთხვევის შესახებ 64 წლის თეთრ
მამაკაცში დადებითი სეროლოგიური შედეგით ზიკა
ვირუსთან მიმართებაში [3]. ამ პაციენტს სისტემური
სიმპტომების მანიფესტაციიდან 10-ე დღეს განუვითარდა მხედველობის ცალმხრივი დაქვეითება, ჰაიტიდან
ხანმოკლე მოგზაურობის შემდეგ, აღინიშნა ბადურის
პიგმენტური ეპითელიუმის პერიფოვეალური ცვლილებები და ბადურის ზედაპირის მთლიანობისა და მისი
პიგმენტური ეპითელიუმის სუბფოვეალური დარღვევა
ოკტ მონაცემების თანახმად, რომელიც მოგვიანებით
ნაკლებად გამოხატული იყო [3]. ზიკა ვირუსით ინფიცირებულ თაგვებში ასევე აღინიშნა პანუვეიტის განვითარება [4]. ასეთი თაგვების ცრემლის მასალაში
აღმოაჩინეს ზიკა ვირუსის რნმ [4], ისევე როგორც
პაციენტების კონიუნქტივალურ ნაცხებში, ცხელების
განვითარებიდან პირველ 7 დღეს [4], რაც გვაძლევს
ვარაუდის საფუძველს, რომ ზიკა ვირუსისათვის რეზერვუარს წარმოადგენს ცრემლი და კონიუნქტივალური
სითხე. მიუხედავად ამისა, გაურკვეველია, წარმოადგენს თუ არა ბადურისა და თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანება ინფექციის პირდაპირ შედეგს,
თუ აღინიშნება იმუნურ სისტემასთან დაკავშირებული
მეორადი ცვლილებები.
ჩვენს მიერ წარმოდგენილი შემთხვევა ხაზს უსვამს
ოფთალმოლოგიური სიმპტომების კონტროლის აუცილებლობას ზიკა ვირუსით ინფიცირებულ პაციენტებში და დაუყონებლივ გადამისამართების საჭიროებას
ოფთალმოლოგიური შეფასებისათვის. ზოგიერთ პაციენტში სიმპტომები მხედველობის მხრივ და ოფთალმოლოგიური კვლევის აღმოჩენები შესაძლოა ზიკა
ვირუსული ინფექციის ერთადერთი გამოვლინება
იყოს. უკანა უვეიტის სწორი დიაგნოზის დასმა ძალზედ
მნიშვნელოვანია, რამდენადაც დაზიანება, რომელიც
მოიცავს თვალის ყვითელ სხეულს, გავლენას ახდენს მხედველობაზე, ხოლო პაციენტების ხანგრძლივ
პერიოდში დაკვირვება არსებითი მნიშვნელობისაა
ბადურისა და თვალის სისხლძარღვოვანი გარსის დაზიანებისას ანთებითი გართულებების შედეგების კონტროლისათვის.

ავტორების წვლილი

ყველა ავტორმა შეიტანა წვლილი პაციენტის მკურნალობაში და მოცემული მოხსენების შექმნაში. მიღებულია გამოქვეყნების თაობაზე წერილობითი თანხმობა.
ლიტერატურის ჩამონათვალი ინახება რედაქციაში
(5 წყარო)
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კლინიკური შემთხვევა

„მანტიისებრი თრომბი“ მარცხენა
პარკუჭის ღრუში
მ. რუდაკოვი
კიევის „მთავარი სამხედრო კლინიკური ჰოსპიტალის“ მთავარი სამხედრო-კლინიკური
სამედიცინო ცენტრის რეანიმაციისა და ინტენსიური თერაპიის განყოფილების
ხელმძღვანელი, კიევი, უკრაინა
ნ. სიდოროვა
უკრაინის სამხედრო-სამედიცინო აკადემია, კიევი, უკრაინა
ი. მედვედი
მთავარი სამხედრო-კლინიკური სამედიცინო ცენტრი, „მთავარი სამხედრო კლინიკური
ჰოსპიტალი“, კიევი, უკრაინა
M. Rudakov, N. Sydorova, I. Medved

მარცხენა
პარკუჭი

მარცხენა
პარკუჭი

მიტრალური
სარქველი
მარცხენა
წინაგული

სურ. 1

პაციენტი ი., 90 წლის, მიმართა რეანიმაციისა და
ინტენსიური თერაპიის განყოფილებას განმეორებითი
ტრანსმურული ინფარქტის დიაგნოზით, გართულებული მწვავე მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობით, III-IV
კლასი T. Killip და J.T. Kimball (1967) კლასიფიციკაციის თანახმად. ექოკარდიოგრაფიული კვლევიტ აკინეზიის ზონების გვერდით მარცხენა პარკუჭის წინა და
გვერდითი კედლების, მწვერვალის, ასევე პარკუჭთაშუა ძგიდის მიდამოში აღინიშნა კედელთან ფიქსირებული მომატებული ექოგენობის მემბრანის მსგავსი
წარმონაქმნი (სურ.1 და 2, წითელი ისრები). დოპლეროგრაფიული კვლევისას სისხლის ნაკადი მარცხენა პარკუჭის ღრუში აღნიშნული წარმონაქმნის უკან,
მწვერვალის მიდამოში არ აღინიშნებოდა, მარცხენა
პარკუჭის ღრუს ეფექტური მოცულობა მნიშვნელოვნად
იყო შემცირებული (დაახლოებით 34%-ით).
დაავადების მეოთხე დღეს მზარდი მარცხენაპარკუჭოვანი უკმარისობის მოვლენებისას დადგა ავადმყოფის სიკვდილი. აუტოფსიისას (სურ.3, მითითება «1»)
გამოვლინდა მიოკარდიუმის ახალი ნეკროზის კერა

64

Therapia საქართველო

მარჯვენა
პარკუჭი

მარცხენა
წინაგული

სურ. 2

სურ. 3

გულის მწვერვალის მიდამოში (შავი ისრები), ასევე
შეცვლილი მიოკარდიუმის უბანი (ყვითელი ისარი),
რომელიც განსხვავდება ნორმალური მიოკარდიუმისაგან კედლის გათხელებით და მჭიდრო შემაერთებელქსოვილოვანი ნაწიბურით. მარცხენა პარკუჭის ღრუდან ამოღებულ იქნა „მანტიისებრი ფორმის“ თრომბი
(სურ.2, მითითება «2»), რაც ხელს უშლიდა მარცხენა
პარკუჭის სრულყოფილად ავსებას.
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