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gamocemaSi gamoyenebuli abreviaturis nusxa
agf _ angiotenzinis gardamqmneli
fermenti
agfi _ angiotenzinis gardamqmneli
fermentis inhibitori
arb _ angiotenzinis receptoris
blokeri
gmu _ gulis mwvave ukmarisoba
gu _ gulis ukmarisoba
gSs _ gulis SekumSvaTa sixSire
i/v _ intravenuri
kad (CAD) _ koronaluri arteriebis
daavadeba
knt _ kuW-nawlavis traqti
kt _ kompiuteruli tomografia
ekg _ eleqtrokardiograma
raas _ renin-angiotenzinaldosteronis sistema
mra _ mineralkortikoiduli
receptoris antagonisti
smi _ sxeulis masis indeqsi
tiS _ tranzitoruli iSemiuri
Seteva
fqod _ filtvis qronikuli
obstruqciuli daavadeba
ACS _ mwvave koronaluri sindromi
ACCF _ amerikis kardiologiuri
fondis koleji
AF _ winagulTa fibrilacia
AHA _ amerikis gulis asociacia
ALT _ alanin amintransferaza
ARB _ angiotenzinis receptoris
blokeri
ARNI _ angiotenzinis receptoris
blokeri _ neprilizinis
inhibitori
AST _ aspartat amintransferaza
AV _ winagul-parkuWovani
BiPAP – dadebiTi wneviT orfaziani
ventilacia
BMI – sxeulis masis indeqsi
BNP – B-ti pis natriurezuli
peptidi
BP _ arteriuli wneva
BUN _ sisxlSi Sardovanas azoti
CABG _ koronaluri Suntireba
CCB _ kalciumis arxebis blokeri
CCU – koronaluri Terapiis palata

CHA2DS2-VASc _ C-gu, H-hi pertenzia,
A-asaki > 75 welze, qula
ormagdeba, D-Saqriani diabeti,
S-insulti (qula ormagdeba),
V-sisxlZarRvTa daavadeba,
A-asaki 65-74 weli,
Sc-sqesis kategoria (mdedrobiTi)
CI _ gulis indeqsi
CMR –kardialuri magnituri
rezonansi
CPAP – spontanuri dadebiTi wneviT
ventilacia
CPET – kardiopulmonuri
datvirTvis testi
CrCL _ kreatininis klirensi
CRT – kardialuri
resinqronizaciuli Terapia
CRT-D – kardialuri
resinqronizaciuli Terapia defibrilatoriTurT
CT _ kompiuteruli tomografia
CV _ kardiovaskularuli
d-CBT –kaTeteruli pirdapiri
Trombeqtomia
ED – gadaudebeli daxmarebis palata
EF _ gandevnis fraqcia
EHRA – gulis ritmis evropis
asociacia
EMB _ endomiokardiuli biofsia
ESC _ evropis kardiologTa
sazogadoeba
fXa _ Xa-faqtori
GFR – gorglovani filtraciis
siCqare
GGTP – gama-glutamil
transpeptidaza
HAS-BLED _ H-hi pertenzia,
A-Tirkmlis/RviZlis funqciis
darRveva (TiToeuli 1 qula),
S-insulti, B- sisxldena anamnezSi,
an sisxldenisadmi ganwyoba,
L-internacionaluri normalizebuli
Sefardebis labiluri sidide,
E-xandazmuli asaki (> 65 w),
D-imavdroulad
medikamentebis/alkoholis
moxmareba (TiToeuli 1 qula)
HbA1c – glikozirebuli
hemoglobini

HCM _ hi pertrofiuli
kardiomiopaTia
HDL-C _ maRali simkvrivis
qolesteroli
„Heart Team“ _ kardiologTa gundi
HFmrEF _ zomierad daqveiTebuli
gandevnis fraqciiT mimdinare
gulis ukmarisoba
HFpEF _ Senaxuli gandevnis
fraqciiT mimdinare gulis
ukmarisoba
HFrEF _ daqveiTebuli gandevnis
fraqciiT mimdinare gulis
ukmarisoba
HIV _ adamianis imunodeficitis virusi
HR _ gulis SekumSvaTa sixSire
IABP – intraaortuli balonuri
tumbo
ICD – implantirebuli kardioverterdefibrilatori
ICU – intensiuri Terapiis palata
LBBB – hisis konis marcxena fexis
blokada (igulisxmeba sruli
blokada _ red. SeniSvna)
LGE E_ gadoliniumis gviani mateba
LMWH _dabalmolekuluri heparini
LOE _ sarwmunoobis done
LAE _ marcxena winagulis gadideba,
dilatacia
LAVI _ marcxena winagulis
moculobis indeqsi
LDL _ dabali simkvrivis
qolesteroli
Lpa _ li poprotein a
LV _ marcxena parkuWi
LVAD _ marcxena parkuWis damxmare
mowyobiloba
LVH _ marcxena parkuWis
hi pertrofia
LVEF _ marcxena parkuWis gandevnis
fraqcia
LVMI _ marcxena parkuWis masis
indeqsi
MI – miokardiumis infarqti
MPS _ miokardiumis perfuziuli
scintigrafia
MRI _ magnitur-rezonansuli
gamosaxva

MR _ magnituri rezonansi
NOAC _ peroraluri antikoagulanti,
ara-vitamin-K-s antagonisti
NP –natriurezuli peptidi
NSAID – arasteroiduli anTebis
sawinaaRmdego preparati
NT-proBNP – N-terminaluri pro
B-ti pis natriurezuli peptidi
NYHA _ niu-iorkis gulis asociacia
OSA – obstruqciuli Zilis apnea
PCI _ kangavliTi koronaluri
intervencia
PET _ pozitron-emisiuri
tomografia
PON1 _ haraoqsonaza 1
PPCM – pospartuli, melogineTa
kardiomiopaTia
REM – Zilis faza, rodesac
aRiniSneba Tvalis kaklebisa
da sxeulis moZraoba, Cqari
pulsi da sunTqva
RV – marjvena parkuWi
SBP _ sistoluri arteriuli wneva
S/C _ kanqveS
SCD – uecari kardialuri sikvdili
S/L _ enis qveS
SPECT _ foton-emisiuri
tomografia
STAT-3 – transkrifciis sasignalo
transduseri da aqtivatori
STEMI _ miokardiumis infarqti
ST-s elevaciiT
TAVI _ sarqvlis transaortuli
implantacia
TIBC _ saerTo rkinis SekavSirebis
unari
TMA _ trimeTilamin - N - oqsidi
TMAO _ trimeTilamini
TOE _ transezofaguri
eqokardiografia
TTE _ transTorakaluri
eqokardiografia
TSH _ Tireotropuli hormoni
TSAT _ transferinis saturacia
UFH _arafraqciuli heparini
URL _ normis zeda zRvari, sakontrolo
jgufis 99-e percentili
VKA _ vitamin K-s antagonisti

rekomendaciis klasebi
I klasi

mdgomareoba, romlis drosac arsebobs mtkicebuleba, an/da saerTo SeTanxmeba, rom aRniSnuli procedura, an
mkurnaloba, sasargeblo da efeqtiania.

IIa klasi

mdgomareoba, rodesac arsebobs urTierTsawinaaRmdego mtkicebuleba, an/da azri proceduris, an mkurnalobis
sargeblianoba/efeqtianobis Sesaxeb.
mtkicebulebebi da sayovelTao azri proceduris, an mkurnalobis sargeblianoba/efeqtianobis mxares ixreba.

IIb klasi

mtkicebulebis, an/da sayovelTao azris mixedviT, procedura, an mkurnalobis sargeblianoba/efeqtianoba naklebad aSkaraa.

II klasi

III klasi

mdgomareoba, rodesac arsebobs mtkicebuleba, an/da saerTo azri, rom procedura, an mkurnaloba ar aris
sasargeblo/efeqtiani da zog SemTxvevaSi pacientisTvis SeiZleba sazianoc iyos.

rekomendaciaTa sarwmunoobis doneebi
A done

mtkicebuleba miRebulia mravali randomizebuli klinikuri kvlevis, an meta-analizis Sedegad.

B done

mtkicebuleba eyrdnoba erT randomizebul kvlevas, an didi ararandomizebuli kvlevis Sedegad miRebul monacemebs.

C done

rekomendacia ZiriTadad eqspertTa konsensuss, mcire, an retrospeqtul kvlevas, an registrTa Seswavlas eyrdnoba.

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

3

gulis ukmarisoba
gulis mwvave da qronikuli ukmarisobis
diagnostikisa da mkurnalobis ESC gaidlaini,
2016 w.
(ibeWdeba zogierTi SemoklebiT, komentariTa da damatebiT)

mrisxanebas WeSmariteba gaurbis.
egvipte, ucnobi avtori

4

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

yvela sxva arsebisgan gansxvavebiT, mxolod adamians SeuZlia sicili.
aristotele

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

5

aleqsandre makedonelma filosofos qsenokratos saCuqrad 50 talanti oqro gaugzavna. cota xanSi pasuxi moutanes, rom filosofoss saCuqarze uari uTqvams, fuli araferSi
mWirdebao. _ `gana qsenokratoss megobrebi ara hyavs?~ _ ukiTxavs aleqsandre makedonels.

6

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

aristoteles uTxres, rom erTi kaci zurgs ukan gamudmebiT lanZRavda.
`zurgs ukan Tu unda mcemos kidec~ _ upasuxa aristotelem.

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

7

arc erT naTqvam sityvas ar moutania imdeni sargebeli, ramdenic uTqmels.
plutarqe

8

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

ra mniSvneloba aqvs, qalia mmarTveli, Tu mmarTveli imarTeba qalis mier?
Sedegs erTnairs miviRebT.
aristotele

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

9

keTilSobili adamiani Zunwi ver iqneba.
egvipte, ucnobi avtori

10

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

rac ar dagiTesavs, imas nu moimki
solomoni

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

11

madliereba male berdeba.
aristotele

12

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

sjobs saerTod ar daiwyo, vidre Sua gzaze gaCerde.
seneka

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

13

TviTneboba xanZarze swrafad Casaqrobia.
heraklite

14

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

Tu optimaluri medikamenturi mkurnalobis miuxedavad
LVEF < 35%-ze, an anamnezSi aris simptomuri VT/VF, saWiroa ICD

Sardmdenebi Segubebis simptomebisa da niSnebis Sesamcireblad

Tu xSirad yidulob imas, rac ar gWirdeba, male gayidi yvelafers,
rac Zalian gWirdeba.
benjamen franklini

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

15

veravin grZnobs, rogor gadis axalgazrdoba, magram
aucileblad igrZnobs, rom is ukve gavida.
seneka

16

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

ar arsebobs cixesimagre, romelsac oqroakidebuli viri ver gadaaxteba.
filipe meore makedoneli.

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

17

rac mrisxanebiT daiwyo, sircxviliT damTavrdeba.
benjamen franklini

18

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

ver daamarcxebs Zlieri erTad mdgar sustebs,
veras daaklebs qariSxali gverdigverd dadgmul buCqebs.
indoeTi, ucnobi avtori

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

19

TavSekaveba zneobrivi srulyofilebis misaRwevad pirveli nabijia.
lao Zi

20

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

SevadaroT dedamiwa samyaros da aRmovaCenT, rom is wertilia.
seneka

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

21

rodesac Cem mier warmoTqmuli sityvebi maxsendeba, munjebis mSurs xolme.
seneka

22

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

adamianisTvis ufro advilia gavarvarebuli nakverCxali
gaiCeros enaze, vidre saidumlo.
sokrate

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

23

araferia fufunebasa da gancxromaze laCruli da ar arsebobs Sromaze mefuri zne.
aleqsandre makedoneli

24

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

oms xSirad laCrebi iwyeben, brZolis velze ki mamacebi iRupebian.
tacitusi

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

25

Tu mefis karze xar, yvelaferi, rac gesmis,
SenSive damarxe, raTa TviTon Sen ar dagmarxon.
ezope

26

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

jariskacs mterze metad sakuTari sardlis unda eSinodes.
spartelTa gamonaTqvami

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

27

imisTvis, rom Svili patriotad gaizardos, mTavari pirobaa _ mama iyos patrioti.
Sarl lui monteskie

28

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

usamarTlobis dros dumili usamarTlobis Tanamonawiled gxdis.
Jan-Jak ruso

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

29

sjobs yola uwvrTnis ZaRlisa, uwvrTneli Svilis yolasa.
daviT guramiSvili

30

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

vinc Rirseba dakarga, araferi darCa dasakargi.
publius sirieli

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

31

gacilebiT iolia, i povo Secdoma, vidre WeSmariteba.
iohan volfgang goeTe

32

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

dafiqrdi, ramdenad rTulia Secvalo sakuTari Tavi da mixvdebi,
Tu ra mcire Sansi gaqvs, Secvalo sxva.
benjamen franklini

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

33

bavSvobaSi mSoblebze fiqroben, axalgazrdobaSi _ satrfoze,
sibereSi _ Svilebze, sakuTar Tavze ki yovelTvis.
indoeTi, ucnobi avtori

34

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

Secdomisken aTasi gza midis, WeSmaritebisken _ erTi.
Jan-Jak ruso

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

35

Tu mefes sZinavs, qveyana ver daiZinebs SvebiTa.
sulxan-saba orbeliani

36

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

balaxi viyo saTibi, ara mwadian celoba,
cxvradve mamyofe iseva, oRond amSordes mgeloba...
vaJa-fSavela

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

37

simarTlesac rom geubnebodes ar daujero qals.
evripide

38

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

SiSvels aTi yaCaRic verafers gaxdis.
lucius apeleiusi

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

39

siyvaruls da sikvdils ver gaeqcevi.
publius sirieli

40

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

siZulvils siZulvili ver daamarcxebs, es mxolod siyvaruls ZaluZs.
indoeTi, ucnobi avtori

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

41

zogjer riskze arwasvla asjer metad sariskoa.
markus avreliusi

42

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

cudia gegma, romlis Secvlac ar SeiZleba.
publius sirieli

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

43

cudi mosavlis Semdegac unda ganagrZo Tesva.
seneka

44

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

moTmineba TviTon mwarea, magram tkbil nayofs isxams.
Jan-Jak ruso

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

45

megobroba, romelic damTavrda, arc dawyebula.
publius sirieli

46

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

yvela Cveni qmedeba samudamod xdeba Cvenive Tanamgzavri, amitom, vakeToT sikeTe.
indoeTi, ucnobi avtori

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

47

ugvanod didTa mZebnelTa patarac daekargeba.
daviT guramiSvili

48

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

simarTlis xma usiamovnod JRers.
lao Zi

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

49

jobs Suri aRZra, vidre sibraluli.
herodote

50

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

bednierebas ubedureba cvlis, ubedurebas _
bedniereba da araferia ucvleli cisqveSeTSi.
indoeTi, ucnobi avtori

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

51

iCqare nela!
oqtaviane avgustusi

52

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

icxovre SeumCnevlad!
ucnobi avtori

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

53

sindisis qenjna monobaze mZimea.
publius sirieli

54

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

dros frTebiT miaqvs naRveli.
Jan de lafonteni

klinika kardio

 224 03 30; 551 03 30 30 

55

gamarjvebuli siZulvils imkis, damarcxebuli _ sircxvils.
indoeTi, ucnobi avtori

56

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

ESC-s 2016 wlis kongresi
ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის 2016 წლის
კონგრესი რომში 27 აგვისტოს გაიხსნა და 5 დღეს
გასტანა. ასეთი კონგრესები მსოფლიოს უდიდეს და
ყველაზე გავლენიან შეხვედრას წარმოადგენს გულ
სისხლძარღვთა მედიცინის შესახებ. 5 დღის განმავ
ლობაში 150 სხვადასხვა თემა (topics) განიხილეს,
რასაც ესწრებოდა 30 000 პროფესიონალი 106 ქვეყ
ნიდან.
2016 წლის ხუთი ახალი გაიდლაინი
კონგრესზე წარმოადგინეს 5 ახალი, პრაქტიკული
გაიდლაინი – გულის უკმარისობის, წინაგულთა ფიბ
რილაციის, დისლიპიდემიის, კვდ პრევენციის, ონკო
ლოგიური თერაპიისა და კარდიოვასკულარული
ტოქსიკურობის შესახებ. თითოეული გაიდლაინი შეიც
ავს 10 მნიშვნელოვან სამახსოვროს. გაიდლაინების
წარმოდგენის მიზანია დაეხმარონ ექიმებს, რათა მათ
საუკეთესოდ უმკურნალონ თავიანთი პაციენტებს.
სტენტის ტექნოლოგია:
კლინიკური უპირატესობები
ტულუზის (საფრანგეთი) ერთერთი კლინიკის ინ
ტერვენციული კარდიოლოგიის განყოფილების უფ
როსმა თავის მოხსენებაში განიხილა კორონალური
ინტერვენციის 40წლიანი ისტორია. მოხსენება მოიც
ავდა ბიორეზორბირებადი მასალით დამზადებულ
სტენტებს, რომელებიც არ ტოვებენ მეტალის ბადეს
ხანგრძლივად. მასალა წამალს გამოყოფს მაშინ,
როცა საჭიროა რესტენოზის პრევენციისთვის და შემ
დეგ ქრება, რაც საშუალებას გვაძლევს მივაღწიოთ
უფრო ბუნებრივ ფიზიოლოგიურ მდგომარებას სის
ხლძარღვებისთვის. მეტალი არ რჩება, რაც ნიშნავს,
რომ ნამკურნალები არტერია პულსირებს და იდრი
კება ბუნებრივად, გულის მოთხოვნის შესაბამისად
ყოველდღიური აქტივობის დროს. მეტალის არარსე
ბობა ასევე შესაძლოა ამცირებდეს მომავალი ბლო
კირების (სტენტის რესტენოზის) პოტენციალს.
ბალონიდან მეტალის სტენტამდე და შემდეგ, წამ
ლით დაფარულ სტენტამდე, საგრძნობი იყო გაუმ
ჯობესება. ფიქრობენ, რომ უკვე არსებული მიღწევე
ბის ფონზე რთული იქნება შემდგომი გაუმჯობესება
და სიახლის შემოღება.
როგორ შევაწყვეტინოთ მოწევა:
რა მუშაობს?
პაციენტების მხოლოდ 1/3დან ნახევრამდე ახერ
ხებს მოწევის შეწყვეტას მიოკარდიუმის ინფარქტის

გადატანის შემდეგ. სიმპოზიუმზე მოხსენება მიეძ
ღვნა მედიკამეტებს, მოტივაციის გზებსა და სხვა ტექ
ნოლოგიებს, რაც დაეხმარება კარდიოვასკულარუ
ლი დაავადებების მქონე ადამიანებს მოწევის
შეწყვეტისაკენ მიმართულ ბრძოლაში.
ეჭვი არაა, რომ მოწევის შეწყვეტა ყველაზე სასარ
გებლო ცვლილებაა მიოკარდიუმის ინფარქტის მქო
ნე პაციენტებთან. ერთერთი მიმოხილვის მიხედვით
მოწევის შეწყვეტის შემთხვევაში 36%ით შემცირდა
სიკვდილობა მათთან შედარებით, ვინც აგრძელებ
და მოწევას. როგორც აღმოჩნდა ის პაციენტები,
რომლებიც ვერ ახერხებენ მოწევისთვის თავის და
ნებებას, არ არიან ყოველდღიური მწეველები, მაგ
რამ სჭირდებათ დახმარება.
მიოკარდიუმის ინფარქტის გადატანის შემდეგ
კარდიოლოგი გადამწყვეტ როლს თამაშობს, რომ
შეძლოს პაციენტის მოტივირება და მისთვის საჭირო
ინფორმაციის შეთავაზება, რათა პაციუენტმა თავი
დაანებოს თამბაქოს. მაგალითად, ინტერვენციის
შემდეგ შეიძლება ვუთხრათ პაციენტს, რომ PCI და
სტენტირების შემდეგ, მოწევის გაგრძელება გულ
მკერდში ტკივილისა და განმეორებითი ინფარქტის
რისკს მომდევნო წელს გაზრდის 50%მდე.
კვლევები აჩვენებს, რომ წარმატების შანსს მნიშ
ვნელოვნად განაპირობებს კლინიკაში დაწყებული
მაღალი ინტენსივობის ქცევითი მოტივაცია, რასაც
უნდა მოჰყვეს ოჯახის ექიმის მიერ ხშირი კონტრო
ლი მოწევის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ახლა
ხანს გამოქვეყნებული Cochraneს ანალიზის მიხედ
ვით, ვარენიკლინის* მიღების შემდეგ, მოწევის
შეწყვეტის სიხშირე უფრო მაღალი იყო, ვიდრე ბუპ
როპიონისა და ნიკოტინის ჩანაცვლების შემდეგ.
ეფექტის მიუხედავად, არსებობს მოსაზრება, კარდი
ოვასკულარულ გართულებებზე. ერთმა მეტაანალ
იზმა აჩვენა, რომ ვარენიკლინის* ჯგუფში იყო რაოდ
ენობრივად, თუმცა არასტატისტიკურად მნიშვნელო
ვანი ზრდა სერიოზული კარდიოვასკულარული შემ
თხვევებისა, რაც 2 სხვა მეტაანალიზით არ დასტურ
დება.
უფრო ახალი, 2016 წლის მეტაანალიზით, რომე
ლიც მოიცავდა 38 რანდომიზებულ კვლევას, შედარ
და ვარენიკლინი* და პლაცებო, მოწევის შეწყვეტას
თან დაკავშირებით. ამ ორ ჯგუფში სერიოზული კარ
დიოვასკულარული გვერდითი ეფექტების მხრივ
განსხვავება არ იყო. შესაბამისად, არ არსებობს რე
ალური მტკიცებულება, რომ ვარენიკლინი* ზრდის
კარდიოვასკულარული მოვლენების რისკს.
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კვლევაში ECLAT და ASCEND შედარდა ელექტრო
სიგარეტი, ნიკოტინის დასაკრავები და პლაცებო.
მოწევის შეწყვეტის მხრივ მათ შორის სტატისტიკუ
რად მნიშვნელოვანი განსხვავება არ გამოვლინდა.
ასევე არ არსებობს მონაცემები ელექტრულ სიგა
რეტთან (EC) დაკავშირებული სერიოზული გვერდი
თი მოვლენების შესახებ. ამგვარად, ECსთან შედა
რებით ფარმაცევტულ საშუალებებს აქვთ მეტი მტკი
ცებულება, თუმცა ტოქსინების დონის გათვალისწი
ნებით (ნამდვილ სიგარეტთან შედარებით 450ჯერ
ნაკლებია ECში), არავინ კამათობს, რომ ის ბევრად
სასურველი არჩევანია კარდიოვასკულარული დაავ
ადებების მქონე ადამიანებისთვის.
* Varenicline – არის ნიკოტინური რეცეპტორების
ნაწილობრივი აგონისტი. ის ასტიმულირებს ნიკოტი
ნურ რეცეპტორებს უფრო სუსტად, ვიდრე თვითონ
ნიკოტინი. მსგავსია ცისტინისა და განსხვავდება ნი
კოტინის ანტაგონისტის – ბუპროპიონისა და ნიკოტი
ნის ჩანაცვლებითი თერაპიისაგან, როგორიცაა ნი
კოტინის დასაკრავები და საღეჭი. როგორც ნიკოტი
ნის ანტაგონისტი ის ამცირებს თამბაქოს როგორც
სურვილს, ისე სასიამოვნო ეფექტს. ამ მექანიზმით
ის ეხმარება პაციენტს მოწევის შეწყვეტაში, 2009
წელს ჩატარებული მეტაანალიზით ის, ბუპროპიონ
სა და პლაცებოსთან შედარებით 3ჯერ უფრო ეფექ
ტიანია. FDAის მიერ მისი გამოყენება დასაშვებია 12
კვირამდე. თუ ადამიანმა მოწევა შეწყვიტა, ვარენიკ
ლაინის მიღების გაგრძელება კიდევ 12 კვირას შე
იძლება. 18 წლამდე და ორსულებში არ გამოკვლე
ულა.
გვერდითი ეფექტი : მსუბუქი გულისრევა 30%შია,
თუმცა, ეს მედიკამენტის შეწყვეტის მიზეზი იშვიათ
ადაა. უფრო იშვიათია თავის ტკივილი, ძილის დარ
ღვევები, ღამის კოშმარები, გემოს შეცვლა, მუცლის
ტკივილი, ღებინება, დეპრესია და სუიციდის მცდე
ლობის შემთხვევები. საქართველოში ეს პრეპარატი
იყიდება ჩამპიქსის სახელწოდებით.
Bupropionი გამოიყენება როგორც ანტიდეპრესან
ტი და მოწევის შესაწყვეტი საშუალება. ამერიკაში ან
ტიდეპრესანტებს შორის ყველაზე ხშირად ინიშნება,
თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში მისი გამოყენება აკრძა
ლულია. არის ტაბლეტირებული ფორმით. ის არის
ნორეპინეფრინდოფამინის უკუმიტაცების ინჰიბიტო
რი, NDRI. ის თავისთავადაც ეფექტიანია, თუმცა ას
ევე გამოიყენება SSRIის უეფექტობის დროს. სხვა
ანტიდეპრესანტებისგან განსხვავებით ის არ იწვევს
წონის კარგვას და სექსუალურ დისფუნქციას. ყველა
ზე მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტია ეპილეფსი
ური გულყრების რისკის ზრდა. ის მოქმედებს სხვა
დასხვა ფიზიოლოგიურ სამიზნეზე. შეიძლება გამო
ვიყენოთ როგორც NDRI და, ასევე, როგორც ნიკოტი

ნის ანტაგონისტი. ის ამცირებს ნიკოტინის მოთხოვ
ნილებას და მოხსნის სიმპტომებს. აორმაგებს წარ
მატების შანსს. მისი ეფექტი ნიკოტინის ჩანაცვლების
მსგავსია და ჩამორჩება ვარენიკლინს.
ნიკოტინის ჩანაცვლებადმა თერაპიამ _ დასაკრა
ვი, საღეჭი რეზინი, ცხვირის სპრეი, ინჰალატორი, სა
წუწნი შეიძლება გამოიწვიოს გულისრევა, პირის
ღრუს გაღიზიანება. შეიძლება რამდენიმე ფორმის
ერთდროულად გამოყენება.
კონგრესზე წარმოადგინეს ახალი
პოზიცია კარდიო-ონკოლოგიაში
კარდიოონკოლოგია, მოიცავს კარდიოვასკულა
რულ და ავთვისებიან დაავადებებს შორის კავშირის
ყველა ასპექტს, ის ზრდადი ინტერესის ობიექტია
კლინიკურ პრაქტიკაში. ერთ  ერთი მნიშვნელოვანი
მომენტი, თუმცა არა ერთადერთი, არის კიბოს საწი
ნააღმდეგო მკურნალობა. არსებობს ნაკლებხშირი
და ნაკლებცნობილი ურთიერთქმედებები, როგორი
ცაა ქიმიათერაპიით, ან რადითერაპიით ინდუცირე
ბული ათეროსკლეროზი. მაშინ, როდესაც ზოგიერ
თი გვერდითი ეფექტი მკურნალობის დროს, ან მისი
დასრულების შემდეგ, მალევე გამოვლინდება, სხვე
ბი შეიძლება მრავალი წლის მანძილზე არ გამოჩ
ნდეს კლინიკურად, როგორიცაა, გულის გვიანი უკ
მარისობა მეორეულად, ქიმიათერაპიის შემდეგ, ან
სარქვლოვანი სტენოზი სხივური თერაპიის შედეგად.
კარდიოლოგი შეიძლება ჩაერთოს ბევრ საფეხურ
ზე: როდესაც კვდ მანიფესტირდება მკურნალობის
დროს, მაგრამ, ასევე მაშინაც, როცა კიბოს მკურნა
ლობის წარმატებულად დასრულებიდან მრავალი
წლის შემდეგ გამოვლინდება სიმპტომები. თუ მანამ
დე არსებული გულის დაავადების მქონე პაციენტს
ესაჭიროება კიბოს საწინააღმდეგო თერაპია, ის კონ
სულტირებული უნდა იყოს კარდიოლოგის მიერ, ოპ
ტიმალურ შემთხვევაში, მკურნალობის დაწყებამდე.
ეს დოკუმენტი მოიცავს კარდიოვასკულარული
ტოქსიკურობის ყველა ასპექტს, გვაძლევს ექსპერტე
ბის მოსაზრებებს (რანდომიზებული კვლევების სიმ
ცირის გამო) მართვასთან დაკავშირებით და აჯამებს
ყველაზე მნიშვნელოვან რეკომენდაციებს.
ძირითადი ნაწილი ეთმობა ქიმიათერაპიის შედე
გად განვითარებულ მიოკარდიუმის დისფუნქციასა
და გულის უკმარისობას. განსაკუთრებით ანთრაციკ
ლინების შემთხვევაში, მარცხენა პარკუჭის დისფუნ
ქციის სიხშირე დამოკიდებულია კუმულაციურ დოზა
ზე. ეფექტი შეიძლება გამოვლინდეს პირველივე
დოზის შემდეგ, თუმცა, ხშირია გვიანი ეფექტებიც და
საშუალო დროა 7 წელი ქიმიათერაპიიდან. ამ
კუთხით განსაკუთრებით მაღალი რისკი აქვთ იმ პა
ციენტებს, რომლებსაც ბავშვობაში ჩაუტარდათ კი

azrebis moparva ufro didi danaSaulia, vidre fulisa.
benjamen franklini

58

kardi o eqspresi

 2950000 2390000 599 553 444 

ბოს მკურნალობა ანთრაციკლინით და/ან, შუასაყ
რის დასხივებით  საკონტროლო ჯგუფთან შედარე
ბით, 15ჯერ მაღალია გულის უკმარისობის განვითა
რების რისკი სიცოცხლის მანძილზე. ასაკოვან პაცი
ენტებთან ანთრაციკლინების მოწოდებული ზღურ
ბლოვანი დოზით გამოყენების დროსაც კი 10%ით
იზრდება გულის უკმარისობის განვითარების რისკი.
ანთრაციკლინინდუცირებული კარდიომიოპათიის
სხვა რისკებია მდედრობითი სქესი, თირკმლის უკმა
რისობა, თანმხლები კარდიოტოქსიკური მკურნა
ლობა (მედიკამენტური, ან დასხივება), მანამდე არ
სებული გულის დაავადება და არტერიული ჰიპერ
ტენზია. ამიტომ მნიშვნელოვანია ბაზისურად შევაფა
სოთ კარდიოვასკულარული რისკფაქტორები. დის
ფუნქციის არსებობის შემთხვევაში მნიშვნელოვანია
მკურნალობის სქემა განიხილოს ონკოლოგთა
ჯგუფმა, შეირჩეს ნაკლებტოქსიკური მიდგომა _ ლი
პოსომური ანთრაციკლინები, ქიმიათერაპია ან
თრაციკლინის გარეშე და/ან, კარდიოპროტექცია,
ასევე უნდა დაიგეგმოს გულის ფუნქციის მონიტო
რინგი მკურნალობის დროს. განდევნის ფრაქციის
ნორმის ქვემოთ 10%ით, ან სიგრძივი დამოკლების
15%ით შემცირება კარდიოტოქსიკურობაზე მიუთ
ითებს.
მკურნალობის დაწყებამდე რეკომენდებულია
კარდიოვასკულარული რისკფაქტორების ოპტიმი
ზაცია. ნაჩვენებია, რომ უკეთესი შედეგი აქვთ ან
თრაციკლინინდუცირებული ტოქსიკურობის მქონე
იმ პაციენტებს, რომლებთანაც დაწყებულია მკურნა
ლობა აგფ ინჰიბიტორებითა და ბეტაბლოკერებით
გულის დისფუნქციის გამოვლენისთანავე. ამგვა
რად, ასეთი მკურნალობა ნაჩვენებია ყველა პაციენ
ტთან, რომელთანაც აღინიშნება EFის ქვედა
ზღვართან შედარებით 10%ით და მეტით კლება, ას
იმპტომურ შემთხვევებშიც კი, ვინაიდან მათ აქვთ გუ
ლის სიმპტომური უკმარისობის განვითარების მაღა
ლი რისკი.
კიბოს საწინააღმდეგო თერაპიის გვერდითი ეფექ
ტი შეიძლება იყოს კორონალური არტერიების დაავ
ადება და მიოკარდიუმის იშემია ვაზოსპაზმის, ენდო
თელური დაზიანებისა და თრომბოზის გამო. ამგვა
რად, კიდევ ერთხელ, ბაზისურად რისკფაქტორების,
ანამნეზისა და ექოკარდიოგრაფიის შეფასება მნიშ
ვნელოვან როლს თამაშობს. აღწერილია არითმი
ებისა და SCDის შემთხვევები სხვადასხვა ქიმიათერ
აპიულ აგენტზე. სხივური თერაპიის შედეგად შეიძ
ლება განვითარდეს სარქვლოვანი დაზიანება, რაც
ჩვეულებრივ, გვიან გამოვლინდება. დასხივების, ან
სპეციფიკური მედიკამენტების გამოყენების შედეგად
შეიძლება განვითარდეს პერიფერიული არტერიებ
ის დაავადება.

ეს გაიდლაინი ღირებული მასალაა არა მხოლოდ
იმ პაციენტებზე ზრუნვისთვის, ვინც დაავადებულია
ავთვისებიანი სიმსივნით, არამედ, ზოგადად, ჯან
დაცვის სპეციალისტებისთვის, რადგან მკურნალო
ბის გვერდითი ეფექტები კლინიკურად შეიძლება
მკურნალობის დასრულებიდან მრავალი წლის შემ
დეგ გამოვლინდნენ. ნათელია, რომ ეს სწრაფად
ზრდადი არეა, ასე რომ, მომავალი ვერსია უფრო
სპეციფიკურ რეკომენდაციებს მოგვაწვდის.
წინაგულთა ფიბრილაციის
მართვის გაიდლაინი
რა არის ახალი?
წინაგულთა ფიბრილაციის მართვის ახალ, 2016
წლის გაიდლაინში წარმოდგენილია პაციენტზე ინ
ტეგრირებული და კოორდინირებული მკურნალო
ბის მნიშვნელობა. მულტიდისციპლინური გუნდი უნ
და მოიცავდეს კარდიოლოგს, ელექტროფიზიოლ
ოგს, ინსულტის ნევროლოგს (Stroke neurologist), სპე
ციალურად მომზადებულ ექთანს და კარდიოქირ
ურგს.
ხაზია გასმული ასიმპტომური, „ჩუმი“ AFის ამოცნო
ბის მნიშვნელობაზე. დიაგნოზი საჭიროებს ეკგთი
დადასტურებას (I კლასისა და B დონის რეკომენდა
ცია). იმპლანტირებული მოწყობილობებიდან მიღე
ბული წინაგულების მაღალი სიხშირის ეპიზოდების
მნიშვნელობა ამჟამად უცნობია. „ჩუმი“, არადიაგ
ნოსტირებული AF ინსულტის ხშირი მიზეზია, ამიტომ
გაიდლაინი გვაძლევს რეკომენდაციას წინაგულთა
ფიბრილაციის ინტენსიურ ეკგ სკრინინგზე, 65 წელზე
ხნიერ ყველა პაციენტთან, ან ვისაც დაუდგინდა ინ
სულტი, ან ტრანზიტორული იშემიური შეტევა.
AFის დროს, გარდა ინსულტის მინიმალური რის
კის მქონე პაციენტებისა (ანუ პაციენტები კლინიკური
რისკფაქტორების გარეშე), პერორალური ანტიკო
აგულანტი მკურნალობის ძირითადი კომპონენტია.
პაციენტები ინსულტის ერთი რისკფაქტორით
(CHA2DS2VAScის მიხედვით – 2 ქულა ქალებისთვის
და 1 _ კაცებისთვის) ანტიკოაგულაციის საკითხი უნ
და განვიხილოთ პაციენტის არჩევანისა და ინდივი
დუალური მახასიათებლების გათვალისწინებით (IIa
B). კაცებისთვის CHA2DS2 VASc 2 ქულით და ქალე
ბისთვის 3 ქულით _ რეკომენდებულია ანტიკოაგულ
აცია (I A). NOACები შერჩეულ პაციენტებთან რეკო
მენდებულია როგორც პირველი რიგის მკურნალო
ბა, მეტი უსაფრთხოების გამო.
პაციენტებს, რომლებიც ვერ იღებენ NOACს, მაგა
ლითად, მიტრალური ზომიერიმძიმე სტენოზის, მე
ქანიკური სარქვლისა და თირკმლის მძიმე ქრონიკუ
ლი დაავადების გამო, უნდა დაენიშნოთ K ვიტამინის
ანტაგონისტი, ისე, რომ სისხლის INR მაჩვენებელი
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უმეტესად შენარჩუნებული იყოს თერაპიულ ფარ
გლებში
(I B). ასპირინი და სხვა ანტიაგრეგანტე
ბი ინსულტის პრევენციისთვის უსარგებლოა (III A).
სისხლდენის პრევენცია ძალიან მნიშვნელოვანია
ანტიკოაგულაციაზე მყოფი პაციენტებისთვის. სის
ხლდენის რისკის შესამცირებლად გაიდლაინი გვაწ
ვდის სისხლდენის მოდიფიცირებადი რისკფაქტო
რების ჩამონათვალს, რაც კლინიცისტების მიერ უნ
და მინიმალიზდეს ამ პაციენტებთან, თუმცა სის
ხლდენის სპეციფიკური შკალა აღარ არის რეკომენ
დებული*. მნიშვნელოვანია, რომ სისხლდენისა და
ინსულტის რისკფაქტორები გადაფარავენ ერთმა
ნეთს, ამიტომ, სისხლდენის მაღალი რისკის მქონე
პაციენტებისთვისაც შეიძლება სასარგებლო იყოს
ანტიკოაგულაცია (IIa B).
გაიდლაინი ასევე გვაწვდის ინფორმაციას მკურნა
ლობის დაწყებისა და/ან, განახლების შესახებ იშ
ემიური ინსულტისა და ინტრაკრანიალური ჰემორა
გიის შემდეგ. ეს რთული გადაწყვეტილება უნდა მი
იღოს ინტერდისციპლინურმა გუნდმა.
სიმპტომები უნდა შეფასდეს EHRAს შკალით (I C).
მათ შორის AFთან დაკავშირებული დაღლილობა,
სუნთქვის უკმარისობა, რაც ასეთ დროს ხშირი სიმ
პტომებია.
კათეტერული აბლაცია მეტ მნიშვნელობას იძენს
წინაგულთა ფიბრილაციის მართვისთვის, გაფარ
თოვდა მისი გამოყენების სიხშირე და ხარისხი. კა
თეტერული აბლაცია არის რიტმის კონტროლის
სტრატეგია სიმპტომური, რეკურენტული, ანტიარით
მიულ თერაპიაზე მყოფი AFის მქონე პაციენტებთან
(I A _ პაროქსიზმული, IIa C _ პერსისტული) და ანტი
არითმიული მკურნალობის ვალიდური, პირველი
რიგის ალტერნატივაა სიმპტომური, პაროქსიზმული
AFით დაავადებულ ზოგიერთ პაციენტებთან.
*  იხ.გვ. 32.
ორი სპეციალისტი ერთი საერთო
მიზნით, კარდიოლოგიადიაბეტოლოგიის ალიანსი
დიაბეტი ცხადად კარდიოვასკულარული დაავად
ებაა. სისხლძარღვოვანი გართულებები მე2 ტიპის
დიაბეტის მქონე პაციენტების 2/3დან 3/4მდე მოიც
ავს. მეტიც, EUROASPIRE კვლევის თანახმად, მწვავე
კორონალური სინდრომის წინასწარი დიაგნოზის
მქონე 3 პაციენტიდან ორს აღენიშნება გლუკოზი
სადმი ტოლერანტობის დარღვევა, ან უკვე გამოხა
ტული დიაბეტი. კარდიოლოგებმა დაიწყეს მეტის
შესწავლა დიაბეტზე და დიაბეტოლოგებიც მეტად
ჩაერთვნენ კარდიული პაციენტების მართვაში.
კვლევებმა აჩვენა ახალი ანტიდიაბეტური მედიკა
მენტების ემპაგლიფლოზინისა და ლირაგლუტიდის

დადებითი შედეგები კარდიოვასკულარულ და რე
ნალურ გამოსავლებთან დაკავშირებით.
„მეტაბოლურად ჯანმრთელი სიმსუქნე“ ?
სიმსუქნე მეტაბოლური სინდრომის ღერძია. სამწუ
ხაროდ, ბოლო 3 დეკადის განმავლობაში სიმსუქნის
შემთხვევები თითქმის გაორმაგდა. საშუალო BMI
მსოფლიო მასშტაბით კაცებთან გაიზარდა 0,4ით და
ქალებთან _ 0,5ით დეკადაში. თუმცა, ახლა BMI
სთან ერთად, კარდიომეტაბოლური რისკის გან
საზღვრისთვის მნიშვნელობა ენიჭება წელის გარშე
მოწერილობას, სხეულის აღნაგობასა და სხვა მეტა
ბოლურ ინდიკატორებს. მეტაბოლური სინდრომი
უნდა დაიყოს ქვეტიპებად და სტადიებად, თუმცა,
განსაზღვრება „მეტაბოლურად ჯანმრთელ“ მსუქნებ
სა და ჭარბწონიანებზე არ არსებობს. მკვლევარები
ხშირად მეტაბოლურად ჯანმრთელ მსუქანს უწოდ
ებენ მეტაბოლური სინდრომის არარსებობის, ინსუ
ლინრეზისტენტობის, ან უფრო იშვითად, აბდომინუ
რი სიმსუქნის არარსებობის, ან ფიზიკურად აქტიურ,
ტრენირებულ ადამიანებს (მაღალი კარდიორესპი
რაციული უნარიანობა). ზოგიერთი კვლევა აჩვე
ნებს, რომ მსუქანი ინდივიდების ეს სპეციფიკური
ქვეჯგუფი რეზისტენტულია მეტაბოლური გართულე
ბებისადმი და აქვს სისტემური ანთების უფრო სასურ
ველი სტატუსი, ვიდრე მეტაბოლურად არაჯანსაღ
მსუქნებს.
მეორე მხრივ, მეტაბოლურად ჯანსაღი მსუქნების
საერთო მიზეზით გამოწვეული სიკვდილობა აღემ
ატება ნორმალური წონის, მეტაბოლურად ჯანმრთე
ლი ინდივიდებისას. ამიტომ ისმის კითხვა, რატომ
არსებობს მეტაბოლურად ჯანმრთელი სიმსუქნე
(სიმსუქნის ცნება) სინამდვილეში?
ახალი, უფრო სანდო მონაცემები მიუთითებს,
რომ მეტაბოლურად ჯანსაღი სიმსუქნე არის არა
სპეციფიკური მდგომარეობა, არამედ გლუკომეტა
ბოლური ანომალიებისაკენ მიმართული გარდამა
ვალი ფაზა.
ათეროსკლეროზი ნანომედიცინის სამიზნე
პრეფიქსი „ნანო“ ბერძნული ენიდანაა და ჯუჯას
ნიშნავს. ნანონაწილაკები უმცირსი ზომის ობიექტე
ბია, რომლებიც ტრანსპორტირებისას მთლიანი ერ
თეულებივით იქცევიან. ანუ, როგორც ბიოლოგიური
მაკრომოლეკულები _ ცილებისა და დნმის მსგავ
სად, ნანომოლეკულები, ჩვეულებრივ, 1100 ნანო
მეტრის ზომის, შეიძლება შეიქმნას იმისათვის, რომ
ათეროსკლეროზის დროს ზუსტად დამიზნებულ ად
გილას მივაწოდოთ სხვადასხვა მედიკამენტი.
უკავშირდება რა ანტისხეულებს, ცილებს, პეპტი
დებს, ან სხვა ლიგანდებს ზედაპირზე, ნანონაწილა
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კები შეიძლება მივმართოთ ათეროსკლეროზული
ფოლაქის ზედაპირზე არსებული ერთი, ან რამდენი
მე რეცეპტორისაკენ.
ნანონაწილაკებში წამლების ჩასმა დიდი წარმატე
ბაა. შეგვიძლია ისინი მაღალი კონცენტრაციით მი
ვიყვანოთ სასურველ არემდე, რითაც გაიზრდება ეფ
ექტი და შემცირდება თანამოვლენები. ცნობილია,
რომ გლუკოკორტიკოიდები შეზღუდულად გამოიყ
ენება კარდიოვასკულარული დაავადებისა და რევ
მატოიდული ართრიტის მქონე პაციენტებთან, პრო
ათეროგენული ეფექტის გამო, თუმცა, ცხოველების
ექსპერიმენტულ მოდელში ლიპოსომების ფორმით
მიწოდებისას, შემცირდა ნეოინტიმალური ფორმა
ცია და არტერიის კედლის ანთება.
ნანონაწილაკების გამოყენებისას ინფრაწითელი
ფლუორესცენციის გამოყენებამ აჩვენა, რომ ნანო
ნაწილაკები მაკროფაგებთან ერთად ძირითადად
აკუმულირდებოდა აორტის ფოლაქებით მდიდარ
უბნებში.
ნანონაწილაკების გამოყენება კარდიოლოგიაში
ჩამორჩება ონკოლოგიას, სადაც დოქსორუბიცინი
ლიპოსომური ფორმულაციის სახით ჯერ კიდევ 1995
წელს დაუშვა FDAმ. ამ ფორმით მიღებულმა მედი
კამენტმა შეიძლება რამდენიმე თვით გაახანგრძლი
ვოს შორსწასული სიმსივნით დაავადებული ადამი
ანის სიცოცხლე.
სასიგნალო მოდულები
გულის ფიზიოლოგიაში
განიხილეს, მშობიარობის დროს დედის მიერ სის
ხლის კარგვას რამდენად აქვს პოტენციალი გახდეს
სასიკვდილო შედეგების ტრიგერი, რაც საბოლოოდ
იწვევს პერიპარტულ, მელოგინეთა კარდიომიოპ
ათიას (PPCM). წარმოადგინეს ძველი წამლის, ბრო
მოკრიპტინის გამოყენების გავლენა სიცოცხლის
თვის საშიშ ამ მდგომარეობაზე.
აჩვენეს, რომ პროლაქტინი თამაშობს მნიშვნელო
ვან როლს PPCMის განვითარებისას. ტრანსკრიფ
ციის სასიგნალო ტრანსდუსერი და აქტივატორი
STAT3 მნიშვნელოვან როლს ასრულებს დედის გუ
ლის დაცვისას ჭარბი ოქსიდაციური სტრესისგან,
STAT3ის რაოდენობის შემცირებას მოჰყვება პრო
ლაქტინის დაშლა, რომლის ერთერთი ფრაგმენტი
იწვევს გულის მიკროვასკულატურის კომპრომეტაცი
ას და გამშვები მექანიზმია გულის უკმარისობისთვის.
სისხლის ჭარბი დანაკარგი ასოცირებულია STAT3
ის რაოდენობის შემცირებასთან, რაც პროლაქტინის
გამომუშავებისა და PPCMის განვითარების გამშვები
მექანიზმია (PPCMის გავითარება უფრო ხშირია და
ბალი ჰემატოკრიტის მქონე ქალებთან). 10 ქალთან
დადგენილი PPCMით მცირე ექსპერიმენტში ბრო

მოკრიპტინის გამოყენებით გაუმჯობესდა კლინიკუ
რი გამოსავალი (circulatio 2010).
ცნობილია, რომ სამხრეთ ნიგერიაში, სადაც პერი
პარტული, მელოგინეთა კარდიომიოპათიის სიხში
რე აღწევს 1ს/100ზე, არსებობს ტრადიცია, მშობი
არობის შემდგომ მელოგინე ქალს მისცენ მარილი
და დააწვინონ ცხელ თიხაზე, ეს ორივე აქტივობა, იწ
ვევს რა დეჰიდრატაციას, განიხილება PPCM ს მიზე
ზად. ამიტომ, ისეთი მარტივი ჩარევებით, როგორი
ცაა მშობიარობასთან ასოცირებული სისხლდენის
დროს ფიზიოლოგიური ხსნარის ინფუზია და/ან,
რკინის დანამატების მიცემა, შეგვიძლია მოვახდი
ნოთ პერიპარტული, მელოგინეთა კარდიომიოპ
ათიის პრევენცია. სარისკო პაციენტებთან რუტინუ
ლად შეიძლება განვიხილოთ NTpro BNPის გამოყე
ნებაც.
აორტის სტენოზის დიაგნოსტიკის
ახალი გამოწვევები
აორტის კალცინოზით განპირობებული სტენოზი
ყველაზე ხშირი სარქვლოვანი პათოლოგიაა ევრო
პასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. გავრცელებაა 2
7%, 65 წლის ზემოთ. ამ ჯგუფის პაციენტებთან მთა
ვარი პრობლემაა, რომელ შემთხვევაშია აორტის
სტენოზი მკვეთრი და ქირურგიული ჩარევა პოტენ
ციურად სასარგებლო  დაბალი ნაკადისა და დაბა
ლი გრადიენტის აორტის სტენოზი შენახული გან
დევნის ფრაქციით, თუ ნორმალური დინებისა და
დაბალი გრადიენტის შემთხვევაში განდევნის შენა
ხული ფრაქციით.
ტრადიციულად წინასაოპერაციოდ ფასდება მარ
ცხენა პარკუჭის გამომავალი ტრაქტის გარშემოწე
რილობა ულტრაბგერით, თუმცა, ბოლო წლებში
TAVIის წინ CTის გამოყენებამ აჩვენა, რომ გამომა
ვალი ტრაქტის შეფასება, ხშირად, არც თუ ისე ზუს
ტია, რაც განაპირობებს აორტის ზომიერი სტენოზის
კლასიფიცირებას მძიმე აორტის სტენოზად. გასულ
ათწლეულში არსებული დაკვირვების შედეგებით,
მოცდის ტაქტიკამ სარგებელი აჩვენა ასიმპტომურ
პაციენტებთან აორტის მკვეთრი სტენოზის შემთხვე
ვაში. თუმცა, უახლესმა კვლევებმა ამ ტაქტიკის სარ
გებელი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. სიმპტომური
პაციენტების მდგომარეობა ხშირად უკვე იმდენად
მძიმე იყო, რომ ვერ უკეთდებოდათ ოპერაცია. ეს
კვლევები ადასტურებს პაციენტის ადეკვატური ინ
ფორმირებისა და რეგულარული მონიტორინგის
მნიშვნელობას, რათა შეფასდეს ნაკადის სიჩქარის
მომატება, ან მიოკარდიუმის ფიბროზის განვითარე
ბა იმისათვის, რომ ოპერაცია დროულად ჩატარდეს.
მეორე პასუხგაუცემელი კითხვა ეხება ოპერაცი
ული მკურნალობის ტიპს : TAVI vs ქირურგია. TAVIს
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გამოყენება ლიმიტირებულია ახალგაზრდა პაციენ
ტებთან  კომბინირებული სარქვლოვანი მანკებისა
და პოსტოპერაციულად მუდმივი პეისმეიკერის საჭი
როების მაღალი რისკის გამო, მაშინ, როცა სარგე
ბელი დადასტურებულია ხანდაზმულ პაციენტებთან
მაღალი ქირურგიული რისკით.

რისკის მქონე წინაგულთა არასარქვლოვანი ფიბ
რილაციის მქონე 25000 პაციენტს. იშემიური ინსულ
ტის ყოველწლიური სიხშირე წლიურად იყო 3.4/1000
პაციენტზე. კვლევამ აჩვენა, რომ ინსულტის რისკს
ყველაზე მეტად ასაკი და ალკოჰოლის ჭარბად მი
ღება ზრდიდა.

სოციალ-ეკონომიური სტატუსის
გავლენა კარდიოვასკულარულ
დაავადებებზე
ეკონომიური და ოჯახური მდგომარეობა გავლე
ნას ახდენს მეორე ინსულტისა და გულის შეტევის
განვითარებაზე. გამოიკვლიეს დაახლოებით 30 000
პაციენტი, რომელთაც გადატანილი ჰქონდათ გუ
ლის შეტევა. როგორც აღმოჩნდა, განმეორებითი ინ
ფარქტის რისკი 36%ით ნაკლები იყო მაღალი შემო
სავლის მქონე პაციენტებთან, ვიდრე ღარიბებთან
და 14%ით მეტი განქორწინებულებში. არსებობს მო
საზრება, რომ მეორეული პრევენციის რისკის გან
საზღვრისას გათვალისწინებული იყოს სოციალეკ
ონომიური სტატუსი.

პირდაპირი თრომბექტომია
თრომბლიზისის გარეშე
დიდი არტერიის ოკლუზიით გამოწვეული იშემი
ური ინსულტი უმკურნალებელ შემთხვევაში პაციენ
ტების 50%ის სიკვდილობასა და გადარჩენილთა 40
50%ის მუდმივ უუნარობას განაპირობებს. თრომ
ბლიზისური მკურნალობა 2030%ით ზრდის გადარ
ჩენას.
2015 წლის რამდენიმე რანდომიზებული კვლევის
მონაცემებით, მექანიკური ენდოვასკულარული
თრომბექტომიის შემდეგ პაციენტების 4550% გა
დარჩა და შეუნარჩუნდა ფუნქციური დამოუკიდებ
ლობა, შედეგი კიდევ უკეთესია ინსულტის დაწყები
დან პირველ 3 სთში ჩატარებული ინტერვენციის შე
დეგად _ პაციენტების 70%ზე მეტი დაუბრუნდა ნორ
მალურ, ყოველდღიურ ცხოვრებას.
თანამედროვე გაიდლაინებით, ამ კვლევის შედე
გებზე დაყრდნობით, მექანიკური თრომბექტომია
რეკომენდებულია დიდი არტერიის ოკლუზიის ყვე
ლა შემთხვევაში.
გადაწყვიტეს, პირდაპირი (თრომბლიზისის გარე
შე) კათეტერული თრომბექტომია (dCBT) შეედარებ
ინათ ი/ვ თრომბლიზისის შემდეგ ჩატარებული
თრომბექტომიის შედეგებისთვის.
კვლევა PRAGUE16 პროსპექტული, ობსერვაცი
ული, პილოტური კვლევაა, სადაც ჩართული იყო 103
პაციენტი საშუალო და დიდი ზომის იშემიური ინ
სულტის დაწყებიდან პირველი 6 სთის პერიოდში.
პაციენტების CT სკანირების მიხედვით ოკლუზირებუ
ლი იყო დიდი ცერებრული არტერია. CT სკანირები
დან 60 წთში 73 პაციენტს ჩაუტარდა dCBT და 30 პა
ციენტს წინასწარი თრომბლიზისი და შემდეგ _
თრომბექტომია.
კარგ ფუნქციურ შედეგს მიაღწიეს 41%ში, შედეგე
ბი თანაბარი იყო ორივე ჯგუფში. ამგვარად, დრო
ულად ჩატარებული პირდაპირი კათეტერული
თრომბექტომია ი/ვ თრომბლიზისის შემდგომი (შე
ხიდების) თრომბექტომიის ალტერნატივაა.
იმ რეგიონებში, სადაც ნეირორადიოლოგიური
სერვისები არ არის, მკურნალობა შეიძლება ჩატარ
დეს ინტერვენციულ კარდიოლოგიურ განყოფილე
ბაში ნევროლოგისა და რადიოლოგის მიერ ერ
თდროულად.

მეტი ვარჯიშის შესახებ
ფიზიკური აქტივობა თავისუფალ დროს, ზომიერიც
კი, გავლენას ახდენს კარდიოვასკულარულ ჯან
მრთელობაზე. 65დან 74 წლამდე ასაკის 2500 ად
ამიანზე 12წლიანი დაკვირვებით აღმოჩნდა, რომ
ზომიერი ფიზიკური ვარჯიში _ ქვეითად, ან ველოსი
პედით სეირნობა, ან თუნდაც მსუბუქი აქტივობა 
თევზაობა, ბაღის მოვლა, ნადირობა, მინიმუმ 4 სა
ათს კვირაში, 30%ით ამცირებს კარდიოვასკულარუ
ლი მოვლენების რისკს. ისეთი ძლიერი ფიზიკური
აქტივობა, როგორიცაა სირბილი, ცურვა, ბურთით
თამაში, ან სპორტული შეჯიბრება, კვირაში მინიმუმ 3
სთ, რისკებს კიდევ მეტად ამცირებს. შედარებით ნაკ
ლებია ცნობილი რეგულარული ფიზიკური აქტივო
ბის როლზე უფრო ასაკოვან ადამიანთა შორის.
ზომიერი და ძლიერი ფიზიკური აქტივობის მქონე
ადამიანებთან 31%ითა და 45%ით შემცირდა მწვავე
კარდიოვასკულარული დაავადებების, 54%ითა და
66%ით _ კარდიოვასკულარული სიკვდილობის სიხ
შირე. დამცველობითი ეფექტი დოზა დამოკიდებუ
ლია  რაც მეტი შეგიძლია, მით უკეთესი.
ასევეა ბავშვებშიც, ბევრად ნაკლებია სხეულის მა
სის ინდექსი იმ სკოლებში, სადაც მაღალია ფიზიკუ
რი აქტივობა და ზრუნავენ ჯანსაღ კვებაზე.
ალკოჰოლი ზრდის ინსულტის რისკს
ალკოჰოლი აორმაგებს წინაგულთა არასარ
ქვლოვანი ფიბრილაციის მქონე პაციენტების ინ
სულტის რისკს. დააკვირდნენ ინსულტის დაბალი
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დავფიქრდეთ ICD -ის
გამოყენებაზე გულის არაიშემიური
უკმარისობის დროს
გულის უკმარისობისა და LV განდევნის დაქვეითე
ბული ფრაქციის მქონე პაციენტებთან ICDის პრო
ფილაქტიკური იმპლანტაცია I A კლასის რეკომენ
დაციაა ამერიკული და I B კლასის _ ევროპული გა
იდლაინების მიხედვით. თუმცა, იმპლანტირებული
კარდიოვერტერდეფიბრილატორის გამოყენებამ
არაიშემიური სისტოლური უკმარისობის მქონე პაცი
ენტებთან გადარჩენის სიხშირე ვერ გააუმჯობესა.
კვლევა DANISHში ჩართული იყო 1116 პაციენტი გუ
ლის არაიშემიური სისტოლური უკმარისობით. რან
დომიზაციით შერჩეულ 556 პაციენტს სტანდარტულ
მკურნალობასთან (CRT 58%, აგფი/აარბ 90%, ბეტა
ბლოკერი 90%) ერთად ჩაედგა ICD, ხოლო საკონ
ტროლო ჯგუფს ჩაუტარდა მხოლოდ სტანდარტული
მკურნალობა.
ამ 2 ჯგუფში საერთო, ნებისმიერი მიზეზით გამოწ
ვეული სიკვდილობა, ასევე კარდიოვასკულარული
სიკვდილობა, მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა
ერთმანეთისგან. თუმცა, სხვაობა იყო უეცარი კარ
დიალური სიკვდილობის შემთხვევათა სიხშირის
გათვალისწინებით _ 4.3% ICDის ჯგუფში, 8.2% _ სა
კონტროლო ჯგუფში.
წნევის ნიღბის გამოყენებას ძილის
აპნეის დროს კარდიოვასკულარული
სარგებელი არ აქვს
ობსტრუქციული ძილის აპნეით (OSA) დაავადებ
ულია კვდის მქონე პაციენტების 4060% და ასოცირ
ებულია კარდიოვასკულარული მოვლენების რისკის
ზრდასთან. ცნობილია, რომ ის იწვევს ეპიზოდურ ჰი
პოქსემიას, სიმპათიკურ აქტივაციას ღამით, სისხლის
წნევის ზრდას, გავლენას ახდენს ოქსიდაციურ
სტრესზე, ანთებასა და ჰიპერკოაგულაციაზე. მეტიც,
გაზრდილი უარყოფითი წნევა გულმკერდში მექანი
კურ სტრესს ახდენს გულსა და სისხლძარღვებზე,
OSAს სტანდარტული მკურნალობაა CPAP.
პოპულაციაზე დაფუძნებული SAVE კვლევის, მი
ხედვით, უწყვეტი დადებითი წნევის გამოყენება სა
სუნთქ გზებში _ CPAP, ზომიერი და მწვავე ობსტრუქ
ციული ძილის აპნეისა და კარდიოვასკულარული
დაავადებების მქონე პაციენტებთან, ვერ ახდენს
კარდიოვასკულარული მოვლენების პრევენციას.
OSAსთან ასოცირებული კარდიოვასკულარული
რისკების დონის გათვალისწინებით, კვლევის ეს შე
დეგი გასაოცარი იყო.
თუმცა, იმედგაცრუებას კვლევის ყველა შედეგი არ
იწვევდა. CPAPის გამოყენებამ შეამცირა ხვრინვა და
დღის განმავლობაში ძილიანობა, გააუმჯობესა

ცხოვრების ხარისხი და განწყობა, 2030%ით შეამცი
რა დეპრესიის ეპიზოდები.
კვლევაში CPAPის ნიღაბი გამოიყენებოდა ღამის
განმავლობაში მინიმუმ 3 საათს. ზოგიერთი კვლევა
აჩვენებს, რომ მნიშვნელოვანია მისი გამოყენების
დრო. ღამის მხოლოდ პირველ ნახევარში მისი გა
მოყენება, შესაძლოა, არ იყო სარგებლის მომტანი,
ვინაიდან ცნობილია, რომ ღამის მეორე ნახევარში ,
REM ძილის ფაზაში ობსტრუქციული ძილის აპნეის
უფრო მწვავე ეპიზოდები ვითარდება.
ასაკოვნებისთვის თრომბოციტების
მონიტორინგს ღირებულება არ აქვს
მსოფლიოს ბევრ სამედიცინო ცენტრში ზომავენ
ანტითრომბოციტული წამლების ეფექტსა და მის მი
ხედვით არჩევენ მედიკამენტსა და დოზას.
75 წელს გადაცილებულ 877 პაციენტს კორონალუ
რი ინტერვენციის შემდეგ ჩაუტარეს კვლევა სახელ
წოდებით ANTARCTIC. ყველა მათგანთან მკურნა
ლობა დაიწყეს 5 მგ პრასუგრელით*. მათგან რანდო
მიზებულად შერჩეულ 442 პაციენტს მიეცა ფიქსირე
ბული დოზით, ხოლო 435 პაციენტთან დოზა შეიცვა
ლა თრომბოციტების ფუნქციის მონიტორინგის შე
დეგის მიხედვით.
პირველადი და მეორეული საბოლოო წერტილე
ბი, მათ შორის სისხლდენის, სიკვდილობის, მიოკ
არდიუმის ინფარქტის, სტენტის თრომბოზისა და რე
ვასკულარიზაციის სიხშირე, მნიშვნელოვნად არ
განსხვავდებოდა ამ 2 ჯგუფში, შესაბამისად, სტენტი
რებულ ასაკოვან პაციენტებთან პრასუგრელის* დო
ზის შესარჩევად თრომბოციტების მონიტორინგი
არაა უკეთესი, მედიკამენტის საყოველთაოდ მიღე
ბული ფიქსირებული დოზის გამოყენებასთან შედა
რებით.
* არ არის რეგისტრირებული საქართველოში.
HDL: რაოდენობა თუ ხარისხი
ბოლო დრომდე არსებობდა დოგმა მაღალი სიმ
კვრივის ლიპოპროტეინთან (HDLC) დაკავშირებით,
რომ მას მხოლოდ ათეროპროტექციული ეფექტი
ჰქონდა. ეს წარმოდგენა ეყრდნობოდა პოპულაცი
ურ კვლევებსა და მეტა ანალიზებს, რომელთა მი
ხედვითაც, HDLCის მაღალი დონე ასოცირებული
იყო კარდიოვასკულარული დაავადებების შემცირე
ბულ რისკთან.
ბოლო პერიოდის კლინიკურმა კვლევებმა აჩვენა,
რომ HDLC დონე განაპირობებს კარდიოვასკულა
რულ სიკვდილობას მხოლოდ იმ პაციენტებთან, რო
მელთაც არ ჰქონდათ კად. რამდენიმე კვლევაში
HDLCის დაბალი დონე არ ახდენს გავლენას, ან
მხოლოდ უმნიშვნელოდ ზემოქმედებს კარდიოვას
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კულარულ რისკებზე. ასევე წარუმატებელი აღმოჩ
ნდა ის კვლევები, რომლებიც მიმართული იყო HDL
Cის დონის მოსამატებლად ნიკოტინის მჟავისა და
ქოლესტეროლის ესტერის სატრანსპორტო პროტე
ინის ინჰიბიტორების გამოყენებით. სტატინებთან შე
დარებით მათ რისკების შემცირება ვერ შეძლეს.
ამ სადავო შედეგებმა შექმნა მოსაზრება, რომ
HDLის ათეროპროტექციული როლი დამოკიდებუ
ლია არა ტრანსპორტირებულ ქოლესტეროლზე, არ
ამედ HDLის შემადგენელი ნაწილაკების მახასიათ
ებლებზე.
HDLის ნაწილაკები შეიძლება დავყოთ რამდენიმე
სუბფრაქციად ზომის, შემადგენლობის, სიმკვრივის,
მუხტისა და ფიზიოლოგიური ფუნქციის მიხედვით.
ასეთ ჰეტეროგენობას განაპირობებს ცილებისა და
ლიპიდების შემადგენლობა. სიმკვრივის მიხედვით
შეიძლება გამოიყოს HDL 2 _ დიდი, ნაკლებად მკვრ
ივი და HDL 3 პატარა, დიდი სიმკვრივის. დისკის
ფორმის HDLის ნაწილაკები მცირე რაოდენობით
ცილებს და ძირითადად აპოლიპროტეინ A=1ს შეიც
ავენ, მაშინ, როდესაც სფერული ნაწილაკები დიდია
და შეიცავს ქოლესტეროლის ესტერსა და ტრიგლი
ცერიდებს. ცილების 90%ს წარმოადგენს apo1 და
apo2. არის ლიპიდების ტრანსპორტში მონაწილე ცი
ლებიც. ამ პროტეინების შემადგენლობისა და/ან,
ფუნქციონირების დარღვევა განაპირობებს HDL ის
ანტი და პროათეროგენულ ეფექტებს.
ფიქრობენ, რომ HDLის ძირითადი ათეროპრო
ტექციული ეფექტი ასოცირებულია ქოლესტერო
ლის ტრანსპორტირების ფუნქციასთან. აღწერილია
ასევე ანთების საწინააღმდეგო, ანტიკოაგულაცი
ური და ანტიოქსიდაციური ეფექტები. ანთების საწი
ნააღმდეგო და ანტიოქსიდაციურ ეფექტებს ძირითა
დად უზრუნველყოფს პარაოქსონაზა 1 _ PON1
(PON1 ხელს უშლის LDLის ოქსიდაციას, ზრდის
HDLის კავშირს მაკროფაგებთან, რაც თავის მხრივ
ასტიმულირებს HDLის მიერ ქოლესტეროლის მო
ცილებას), მაშინ, როდესაც, ანტიკოაგულაციური
თვისებები დაკავშირებულია მის უნართან, შეამცი
როს თრომბოციტების აქტივაცია და ქსოვილოვანი
ფაქტორის ექსპრესია.
HDLის დისფუნქციისას ეს ათეროპროტექციული
ეფექტები იკარგება. სისტემური ანთება, რაც წარ
მოდგენილია ისეთი პათოლოგიების დროს, როგო
რიცაა მეტაბოლური სინდრომი, კად, დიაბეტი, ინ
ფექცია, HDLCს ანტიათეროგენულიდან პროათერ
ოგენულ მოლეკულებად გარდაქმნის. ამგვარად,
კარდიოვასკულარული პათოლოგიების განვითარე
ბას განაპირობებს არა რაოდენობა, არამედ ლიპი
დებისა და ცილების შემადგენლობა.

ხელოვნური გულისა და
TAVI-ის მომავალი
ამჟამად, 2 ტიპის ხელოვნური გული არსებობს.
Syncardia, რომელიც FDAის მიერ მოწოდებულია
2004 წლიდან, გამოიყენება როგორც შეხიდება
ტრანსპლანტაციამდე, 1400 პაციენტთანაა უკვე გა
მოცდილი, ყველაზე ხანგრძლივად ის გამოიყენეს
1374 დღეს, დონორის გულის წარმატებული გადა
ნერგვისას.
ამ მოწყობილობას აქვს გარეგანი პნევმატური ტუმ
ბო, რომელიც მოთავსებულია ზურგჩანთაში და
პნევმატური მილები კანის გავლით აწვდიან ჰაერის
იმპულსს 2 მტუმბავ კამერას, რომელნიც გადადევ
ნიან სისხლს ცირკულაციაში. ხელოვნურ პარკუჭებ
ში არსებული ბალონის მსგავსი კამერები, სისხლს
ისეთივე მიმართულებით გადადევნიან, როგორიც
ბუნებრივ, მომუშავე გულშია.
მეორე მოწყობილობა, Carmatის ბიოპროთეზული
გული, პირველად 2013 წელს გამოიყენეს, მას შემ
დეგ კიდევ 3 პაციენტს ჩაუდგეს. Carmat შედგება მარ
ჯვენა და მარცხენა პარკუჭებისგან, რომლებიც შეიც
ავენ 2 მინიატურულ, მოტორიზებულ ტუმბოს, რომ
ლებიც გადააადგილებენ ბიომემბრანებს და იწვევენ
პარკუჭის კედლის მოძრაობას. მოწყობილობის ზე
დაპირები, რაც კონტაქტშია სისხლთან, შედგება ხა
რის ქსოვილისაგან, მას აქვს სენსორები, რომლებიც
აღიქვამენ სისხლის წნევასა და მოცულობის ცვლი
ლებას, რათა ააჩქარონ, ან შეანელონ ტუმბო. პირ
ველმა პაციენტმა 74 დღეს იცოცხლა, მეორემ _ 9
თვეს, მესამე სხვა დიაგნოზით (თირკმლის უკმარი
სობა) გარდაიცვალა. იგეგმება აპარატის გამოყენე
ბა 20 პაციენტთან, რომელთაც დონორის გულის მი
ღების მცირე შანსი აქვთ.
მრავალი კვლევა მიმდინარეობს, რათა გაუმჯო
ბესდეს ხელოვნური გულის დიზაინი, დამინიატურ
დეს ტუმბო და შესაძლებელი გახდეს კანგავლითი
იმპლანტირებადი ტექნიკის შექმნა.
TAVI დღეისათვის ნაჩვენებია იმ პაციენტებთან,
რომლებიც არ არიან ოპერაციული ჩარევის კანდი
დატები, მაგრამ ფიქრობენ, რომ სულ მალე სიტუ
აცია შეიცვლება და ქირურგიული ჩარევა მხოლოდ
იმ პაციენტებს ჩაუტარდებათ, რომლებიც ცუდი კან
დიდატები არიან TAVIთვის.
კვლევა PARTNER ის მიხედვით, სიკვდილობა TAVI
სა და ქირურგიული ჩარევის შემდეგ, 5წლიანი დაკ
ვირვებით, თანაბარია. ახალი თაობის, Edwardsის
სარქვლის გამოყენებით, TAVIის უპირატესობა კი
დევ უფრო აშკარაა. ამჟამად კვლავ მიმდინარეობს
კვლევა 65 წელს გადაცილებულ პაციენტებთან, თუ
შედეგები კვლავ თანაბარი აღმოჩნდა, ქირურგიულ
ჩარევას შეიძლება მხოლოდ ახალგაზრდა და აორ
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ტის ძლიერ კალციფიცირებული, ან ბიკუსპიდური
სარქვლის მქონე პაციენტებთან მივმართოთ.
ბეტა-ბლოკერებმა
შეიძლება ანთრაციკლინის
ტოქსიკურობას აგვარიდონ
ანთრაციკლინების კარდიოტოქსიკური ეფექტი,
რაც შეიძლება მკურნალობის დაწყებიდან 20 წლის
შემდეგ გამოჩნდეს, ფიქრობენ, რომ გულის კუნთის
უჯრედებზე თავისუფალი რადიკალების ზემოქმედე
ბითაა განპირობებული. ნებივოლოლი კარდიოს
ელექციური ბეტაბლოკერია ანტიოქსიდანტური, ან
ტიაპოპტოზური და ვაზოდილატაციური თვისებე
ბით. 60 ქალთან, რომელთაც უტარდებოდათ ქიმი
ათერაპია დოქსორუბიცინით ძუძუს HER2 ნეგატიური
კიბოს გამო, რანდომულად მიეცათ ნებივოლოლი,
ან პლაცებო. 6თვიანი დაკვირვების შემდეგ, მარ
ცხენა პარკუჭის განდევნის ფრაქცია, ფრაქციული
დამოკლება და მარცხენა პარკუჭის დიამეტრი 2 გან
ზომილებიანი ექოკარდიოგრაფიული კვლევით არ
განსხვავდებოდა არც ერთ ჯგუფში, თუმცა საკონ
ტროლო ჯგუფში, დოპლერის გამოყენებით მნიშვნე
ლოვნად შეიცვალა მარცხენა პარკუჭის დიასტოლუ
რი ფუნქცია და სპექტრული ანალიზით _ სისტოლუ
რი ფუნქციაც.
არაინვაზიური კვლევა ამცირებს
არასაჭირო ანგიოგრაფიის სიხშირეს
ინვაზიური ანგიოგრაფია ხშირად უტარდებათ გუ
ლის კორონალურ დაავადებაზე საეჭვო პაციენტებს.
გულის მაგნიტურრეზონანსული კვლევისა(CM R) და
მიოკარდიუმის პერფუზიული სცინტიგრაფიის (MPS)
გამოყენებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა არასაჭირო
ანგიოგრაფიის სიხშირე.
მიუხედავად არაინვაზიური მეთოდების ხელმისაწ
ვდომობისა და არსებული რეკომენდაციებისა, კო
რონალურ დაავადებაზე საეჭვო პაციენტებთან ყვე
ლაზე ხშირად ინვაზიური ანგიოგრაფია გამოიყენ
ება.
პაციენტების უმეტესობას, რომლებიც მიმართავენ
ექიმს გულმკერდში ტკივილის გამო, არ აქვს ობ
სტრუქციული კორონალური დაავადება. ერთერთი
დიდი კვლევის თანახმად, გულის კათეტერიზაცი
ათა 60%ში ობსტრუქციული კორონალური დაავად
ება არ ვლინდება.
CEMARC 2 კვლევით, შეადარეს CMR, MPS და გა
იდლაინის (NICE) რეკომენდაციები კორონალურ
დაავადებაზე საეჭვო პაციენტებთან. ასევე აკვირდე
ბოდნენ პაციენტის რისკსა და ფინანსურ ხარჯებს. 3
ჯგუფში 1202 პაციენტი განაწილდა რანდომულად.
NICEის ჯგუფში, დაბალი ალბათობის პაციენტებს
ჩაუტარდათ გულის კომპიუტერული ტომოგრაფია,

საშუალო რისკისას _ პერფუზიული სკანირება და მა
ღალი რისკის პაციენტებს _ კორონალური ანგიოგ
რაფია.
მაგნიტურრეზონანსული კვლევის ჯგუფში არასაჭ
ირო ინვაზიური ანგიოგრაფიის სიხშირე, გაიდლაინ
ის მიხედვით მართვასთან შედარებით, ბევრად ნაკ
ლები იყო. MPS ჯგუფში არ იყო მნიშვნელოვანი სხვა
ობა.
ჯგუფებს შორის არ იყო საგრძნობი განსხვავება სე
რიოზული კარდიოვასკულარული გართულებებისა
და ასევე, ანგიოგრაფიის დადებითი შედეგების
მხრივ. ამიტომ, დაბალი, საშუალო და მაღალი რის
კის პაციენტებთან ფუნქციური ვიზუალიზაციის მეთო
დების გამოყენებით მკვეთრად შეიძლება შევამცი
როთ ობსტრუქციული დაავადების არმქონე პაციენ
ტებთან ინვაზიური ანგიოგრაფიის გამოყენების სიხ
შირე.
ორი კვლევა აფერეზის შესახებ
აფერეზი ძვირადღირებული მკურნალობაა, რომე
ლიც მოითხოვს დიდ დროს და ტარდება მხოლოდ
სპეციალიზებულ ცენტრებში. ზოგადად, ის ნაჩვენე
ბია, როგორც უკანასკნელი საშუალება პერსისტუ
ლად მომატებული LDLს მქონე პაციენტებთან. ახ
ალი კვლევა აჩვენებს, რომ მისი გამოყენება შეიძ
ლება რეფრაქტერული სტენოკარდიის მქონე პაცი
ენტებთან ლიპოპროტეინ ალფას შესამცირებლად.
რეფრაქტერული სტენოკარდია (ანგინა) დიდი გა
მოწვევაა, რომელიც განაგრძობს არსებობას ოპტი
მალური მედიკამენტური თერაპიისა და რევასკულა
რიზაციის მეთოდების არსებობის მიუხედავად. ამიტ
ომ საჭიროა ახალი თერაპიული მიდგომები*.
ლიპოპროტეინ a მიჩნეულია დამოუკიდებელ კარ
დიოვასკულარულ რისკფაქტორად, რომელსაც ლი
პიდების დამაქვეითებელი აგენტები ეფექტურად ვერ
ამცირებენ. ფიქრობენ, რომ Lpa იწვევს პლაზმის წე
ბოვნების ზრდას, ენდოთელიუმის დისფუნქციას და
ინტიმაზე უფრო აგრესიულად მოქმედებს, ვიდრე
LDL ქოლესტეროლი. 3 თვის განმავლობაში აფერ
ეზის პროცედურის ჩატარებამ (პაციენტებთან, რომ
ლებთანაც Lpaს დონე იყო > 500 mg/Lზე) გაზარდა
მიოკარდიუმის პერფუზიული რეზერვი. ასევე, გაუმ
ჯობესდა მეორეული გამოსავალი _ დატვირთვისად
მი ტოლერანტობა და ცხოვრების ხარისხი, შემცირ
და ანგინური ჩივილები.
მეორე კვლევის, ODYSSEY ESCAPEის მიხედვით,
ადამიანის მონოკლონური ანტისხეული ალიროკუმ
აბი, აინჰიბირებს PSCK9თი განპირობებულ LDL რე
ცეპტორების ღვიძლისმიერ კატაბოლიზმს, რამაც შე
იძლება შეამციროს აფერეზის გამოყენების საჭირო
ება.
* რეფრაქტერული სტენოკარდიის თაობაზე აგ
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რეთვე იხ. ფერადი ჩანართი EECPის შესახებ, აგ
რეთვე, 2014 წელს გამოცემული ჟურნალის 28ე გვ.
(რედ. შენიშვნა)
კომბინაციით დრამატულად
შემცირებული რისკის კონცეფცია
LDL ქოლესტეროლისა და არტერიული წნევის ზო
მიერად შემცირებასაც კი პოტენციურად სინერგის
ტული ეფექტი აქვს და დრამატულად ამცირებს კარ
დიოვასკულარული დაავადებების რისკს.
102 773 პაციენტზე ჩატარებული 14 კვლევის შედე
გების შეჯამებით აღმოჩნდა, რომ პირველადი გამო
სავალი, LDL ქოლესტეროლის ყველაზე დაბალი
დონის მქონე პაციენტებთან 54.2%ით, ყველაზე და
ბალი SPB ის ჯგუფში 44.7%ით და კომბინირებულ
(დაბალი SPB + დაბალი LDL) ჯგუფში 86.1%ით ნაკ
ლები იყო. ადრეულ ასაკში LDL ქოლესტეროლისა
და არტერიული წნევის კონტროლის წახალისებამ
შესაძლოა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს კარდი
ოვასკულარული დაავადებების პრევენცია.
დისლიპიდემიის ახალი ევროპული
გაიდლაინი ინარჩუნებს
ქოლესტეროლის სამიზნე მაჩვენებლებს
ყოველწლიურად კარდიოვასკულარული დაავად
ებებით განპირობებული სიკვდილობა ევროპაში 4
მილიონს აჭარბებს, ამიტომ კარდიოვასკულარული
დაავადებებისა და მასთან დაკავშირებული სიკვდი
ლობის პრევენცია ჯანდაცვის ძირითადი მიზანია.
გაიდლაინში პირველ რიგში განხილულია საერ
თო კარდიოვასკულარული რისკის შეფასების მნიშ
ვნელობა. განიხილება რისკის 4 (დაბალი, საშუ
ალო, მაღალი და ძალიან მაღალი) კატეგორია.
ოთხივე კატეგორიისათვის განსაზღვრულია ინტერ
ვენციის სტრატეგია LDL ქოლესტეროლის დონის
გათვალისწინებით.
დისლიპიდემიის სკრინინგი მოწოდებულია 40
წელს გადაცილებული კაცებისთვის და 50 წელს ზე
მოთ ქალებისთვის, ან მენოპაუზის შემდგომ. ბაზისუ
რად უნდა შეფასდეს საერთო ქოლესტეროლი,
ტრიგლიცერიდები, HDLC, LDLC და არა HDLC.
ტრიგლიცერიდების მაღალი დონის მქონე პაციენ
ტებთან. დამატებით მოწოდებულია აპოლიპროტე
ინ B, როგორც ალტერნატიული რისკის მარკერი.
ძალიან მაღალი კარდიოვასკულარული რისკის
პაციენტისათვის LDL ქოლესტეროლის სამიზნე მაჩ
ვენებელია <1.8 მმოლ/ლზე, ან საწყის მაჩვენებელ
თან შედარებით, მინიმუმ 50%ით შემცირება, თუ ბა
ზისურად მისი დონე 1.8 – 3.5 მმოლ/ლის ფარგლებ
შია.
მომდევნო თავი ეხება ცხოვრების წესის მოდიფი

კაციას ლიპიდური პროფილის გასაუმჯობესებლად.
დიეტა, ვარჯიში და წონის კონტროლი დისლიპიდე
მიის ძირითადი, პირველადი მკურნალობაა, ლიპი
დების დამაქვეითებელ აგენტებთან ერთად, ან მო
წოდებულია კომბინაციაში, როცა ეს უკანასკნელი
ნაჩვენებია.
ხაზია გასმული სტატინების სარგებელზე, მათ პო
ტენციურ გვერდით ეფექტებსა და გამოყენებაზე.
2016 წლის ვერსიაში წარმოდგენილია ეზეტიმიბი და
PCSK9 (proprotein convertase subtilizin/kexin type 9) ინ
ჰიბიტორი. სტატინზე დამატებით, ეზეტიმიბის სარგე
ბელი მცირეა, თუმცა, მნიშვნელოვანი. PCSK9 ინჰი
ბიტორები საგრძნობლად აქვეითებენ LDL ქოლეს
ტეროლის დონეს, მიმდინარეობს რანდომიზებული
კვლევები მათი თერაპიული სარგებლის დასადას
ტურებლად.
და ბოლოს, მოწოდებულია დისლიპიდემიის მარ
თვის რეკომენდაციები სხვადასხვა კლინიკური სიტუ
აციისათვის.
კუჭნაწლავის ტრაქტის მნიშვნელობა
კვდ-ის პრევენციისათვის
გზა გულისკენ კუჭნაწლავის ტრაქტის მიკროფლო
რაზე გადის. ადამიანის კუჭნაწლავში 5000 სახეობის
100 ტრილიონი მიკრობია. ბაქტერიათა კომბინაცია
თითოეული ადამიანისთვის ძლიერ ინდივიდუალ
ურია. კვება გავლენას ახდენს მიკროფლორის რო
გორც შემადგენლობაზე, ისე მეტაბოლიზმზე.
ფიქრობენ, რომ კუჭნაწლავის მიკროფლორა ფუნ
ქციონირებს, როგორც დინამიკური ენდოკრინული
ორგანო. ქმნის ბიოლოგიურად აქტიურ მეტაბოლი
ტებს, რაც ხვდება ცირკულაციაში და ბიოლოგიური
ეფექტი აქვს დაშორებულ ადგილებზეც. მიკროფ
ლორის შემადგენლობის დარღვევა ასოცირებულია
სიმსუქნესთან, შაქრიან დიაბეტთან და ღვიძლის
არაალკოჰოლურ გაცხიმოვნებასთან. კვლევები აჩ
ვენებს, რომ, მსუქანი ცხოველების მიკროფლორის
გადატანა იგივე სახეობის გამხდარი ცხოველის კუჭ
ნაწლავში, ასოცირებულია ინსულინრეზისტენტო
ბასთან.
ახალი კვლევა აჩვენებს კნტის მიკროფლორის
მონაწილეობას კვდის პათოგენეზში. ხორცის, კვერ
ცხისა და ცხიმის ჭარბად შემცველი საკვების მიღები
სას, ბაქტერიები თავდაპირველად წარმოქმნიან
ტრიმეთილამინს (TMA), რომელიც აბსორბირდება
ცირკულაციაში და შემდეგ ღვიძლის ფერმენტების
მიერ კატალიზდება ტრიმეთილამინ N ოქსიდად
(TMAO). თაგვებზე ჩაატარეს კვლევა, მათ აძლევ
დნენ ფართო სპექტრის ანტიბიოტიკებს, რითაც გა
მოავლინეს კნტის მიკროფლორის ძირითადი რო
ლი, როგორც TMA, ისე TMAOს წარმოქმნის პროცეს
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ში. იმავე კვლევამ აჩვენა, რომ TMAO ხელს უწყობს
ათეროსკლეროზს ქაფიანი უჯრედების ფორმაციით
და ხელს უშლის ქოლესტეროლის უკუტრანსპორტს
ათეროსკლეროზული ფოლაქებიდან. მიკრობული
TMAს წარმოქმნის ინჰიბიცია ამცირებს TMAOს დო
ნეს, აინჰიბირებს მაკროფაგების მიერ ქაფიანი უჯრე
დების წარმოქმნას და ათეროსკლეროზული დაზი
ანების განვითარებას. TMAOს პლაზმური დონე გან
საზღვრავს კარდიოვასკულარულ, მათ შორის გუ
ლის შეტევის, ინსულტისა და სიკვდილობის რის
კებს. ამგვარად, მიზანმიმართული დიეტითა და ზო
გიერთი მედიკამენტით ბაქტერიებზე ზემოქმედებამ
შესაძლოა შეცვალოს კნტის მიკროფლორა და შე
ამციროს TMAOს დონე.
2040 წლისთვის გულის
უკმარისობის სიხშირე ასაკოვნ
პოპულაციაში გაორმაგდება
მკვლევარები ფიქრობენ, რომ გულის უკმარისო
ბის სიხშირე 2040 წლისთვის გაორმაგდება და 2060
წლისთვის გასამმაგდება. გულის უკმარისობის პრე
ვენციისათვის ბევრად მეტია საჭირო, რაც გულის
ხმობს გულის შეტევის უკეთეს მკურნალობას, შემ
დგომ პრევენციულ თერაპიასა და ცხოვრების წესის
მოდიფიკაციას.
რანდომიზაციით შერჩეულ 5706 სუბიექტზე დაკ
ვირვებით, გულის უკმარისობის პრევალენტობა
1.9%ია 69 წელზე ნაკლებ ასაკში, 2.5% 7079წწ
ასაკში და 6.0% 80 წ.ზე ხნიერებთან. ყველა ჯგუფში
სიხშირე მეტია მამაკაცთა შორის.
გულის უკმარისობის მქონე 5 დან 4 პაციენტი არ
იღებს ოპტიმალურ მედიკამენტურ თერაპიას. ხშირი
ჰოსპიტალიზაცია ასოცირებულია სიკვდილობის მა
ღალ მაჩვენებელთან. კვლევების მიხედვით, გულის
უკმარისობის მქონე პაციენტების 80% იღებს აგფიის,
ან არბს, 57% _ ბეტაბლოკერსა და 31% _ მრას. უმ
ეტესობა ვერ აღწევს სამიზნე, რეკომენდებულ დო
ზას. ჰოსპიტალიზაციის შესამცირებლად უნდა გაიზ
არდოს რეკომენდებული მედიკამენტების დანიშ
ვნის სიხშირე და სასურველია წამლების უფრო მა
ღალი დოზები.

ანტიკოაგულაციის ახალი
მიდგომა წინაგულთა ფიბრილაციის
კარდიოვერსიისათვის
თანამედროვე გაიდლაინების მიხედვით ანტიკო
აგულაცია რეკომენდებულია წინაგულთა ფიბრი
ლაციის კარდიოვერსიამდე 3 კვირის და შემდეგ _
4 კვირის განმავლობაში, ან უფრო ხანგრძლივად

AFის რეკურენციისა და ინსულტის რისკის გათვა
ლისწინებით. ტრადიციულად, ამ მიზნით, წარმატე
ბით გამოიყენება VKA, თუმცა, რეგულარული მონი
ტორინგისა და INRის თერაპიულ ფარგლებში შე
ნარჩუნების საჭიროების გამო, კარდიოვერსია შე
საძლოა რამდენიმე კვირით გადავადდეს. ამ
თვალსაზრისით, VKAს უსაფრთხო ალტერნატივაა
NOAC.
კვლევაში ENSUREAF შეაფასეს ედოქსაბანის
(60მგ ერთხელ დღეში) ეფექტი და უსაფრთხოება
სტანდარტულ (ენოქსაპარინი/ვარფარინი) მკურნა
ლობასთან შედარებით წინაგულთა არასარქვლო
ვანი ფიბრილაციის კარდიოვერსიისათვის. 2000ზე
მეტ, რანდომიზაციით შერჩეულ პაციენტთან ჩატა
რებული კვლევით, დიდი სისხლდენები და თრომ
ბემბოლიური გართულებების შემთხვევები თითქმის
თანაბარი იყო ორივე ჯგუფში. შედეგები იგივე იყო
TEEის გამოყენებით, ან მის გარეშე. ამგვარად, ედ
ოქსაბანი ანტიკოაგულაციური თერაპიის უსაფ
რთხო და ეფექტიანი ალტერნატივაა. კვლევის შე
დეგმა აჩვენა, რომ ახლად გამოვლენილი AFის
შემთხვევაში იმ პაციენტებს, რომელთაც არ აქვთ ჩა
ტარებული ანტიკოაგულაცია და ჩატარებულია TEE,
ედოქსაბანი შეიძლება მივცეთ 2 სთით ადრე, ან
სხვა შემთხვევაში, 3 კვირით ადრე კარდიოვერსი
ამდე.
DES -ით ნამკურნალები პაციენტი
არ ცოცხლობს უფრო დიდხანს
ESCს გაიდლაინები წამლით დაფარულ ახალ
სტენტებს მეტ რეკომენდაციას უწევენ, ვიდრე BMS.
თუმცა, DESით მკურნალობის შემდეგ პაციენტები
უკეთესად და უფრო ხანგრძლივად არ ცხოვრობენ,
ვიდრე BMSის იმპლანტაციის შედეგ.
კვლევა NORSTENT ჩატარდა 9000ზე მეტ პაციენ
ტთან სტაბილური, ან არასტაბილური კადით. 6 
წლიანმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ, პირველადი გა
მოსავალი  (საერთო სიკვდილობა და არაფატალ
ური, სპონტანური MI) 16.6%ში განვითარდა DESის
და 17.1% BMSის ჯგუფში. როგორც მოსალოდნელი
იყო, განმეორებითი რევასკულარიზაციის საჭირო
ება DESის იმპლანტაციის შემდეგ ნაკლები (16.5%
VS 19.8%) აღმოჩნდა, თუმცა, მნიშვნელოვნად ჩა
მორჩებოდა მოსალოდნელს. ფიზიკური აქტივობის
შეზღუდვა, სტენოკარდიის სიხშირე და ცხოვრების
ხარისხი არ განსხვავდებოდა ჯგუფებს შორის. ამგვა
რად, კვლევის შედეგების გათვალისწინებით, არსე
ბული რეკომენდაციები სტენტის ტიპის შერჩევაზე,
შესაძლოა გადაიხედოს.
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P2Y12 ანტაგონისტების შედარება
მწვავე კორონალური სინდრომის მკურნალობის
ქვაკუთხედად ასპირინი განიხილება. საკამათოა
კომბინაციაში ტიკაგრელორი შევარჩიოთ, თუ პრა
სუგრელი. გაიდლაინი პირველადი PCIის შემდეგ
ორივეს Ib დონის რეკომენდაციას უწევს. კვლევა
PRAGUE – 18ით შედარდა 60 მგ პრასუგრელი (შემ
დეგ, 10 მგ დღეში) 180 მგ ტიკაგრელორთან (შემდეგ,
90 მგ 2ჯერ დღეში, 1 წლის განმავლობაში) PCIმდე
STEMIის მქონე პაციენტებთან. პირველადი გამოსა
ვალი ამ ორ ჯგუფში არ განხვავდებოდა ერთმანე
თისგან. მეტიც, შუალედური შედეგების მიღების შემ
დეგ შემდგომი კვლევა აღარ იყო საჭირო და ადრე
ულად შეწყდა.
NOAC-ის ანტაგონისტის ეფექტანობა
NOAC ითვლება უსაფრთხო პერორალურ ანტიკო
აგულანტად, თუმცა, ასოცირებულია გასტროინტეს
ტინალური სისხლდენის რისკთან. ანდექსანეტ ალ
ფა აინჰიბირებს Xa ფაქტორს და ახდენს ახალი პე
რორალური ანტიკოაგულანტის ეფექტის რევერსი
ას. მან ეფექტურად შეამცირა ანტიfXaს აქტივობა
მოხალისეებში, თუმცა, ბოლო დრომდე არ იყო გა
მოცდილი აქტიური სისხლდენის დროს.
ამჟამად მიმდინარეობს კვლევა ANNEXA4 იმ პა
ციენტებთან, რომელთაც ესაჭიროებათ ანტიკოაგ
ულაციის გადაუდებელი რევერსია, რაც განვითარ
და Xa ფაქტორის პირდაპირი (აპიქსაბანი, რივა
როქსაბანი, ან ედოქსაბანი), ან არაპირდაპირი (ენ
ოქსაპარინი) ინჰიბიტორების მიღებიდან 18 სთში
განვითარებული დიდი, აქტიური სისხლდენის გამო.
სისხლდენა ძირითადად იყო ინტრაკრანიალური
(42%), ან გასტროინტენსტინალური (49%). ეთიკური
მიზეზების გამო, კვლევა არ იყო რანდომიზებული და
ყველა პაციენტი იღებდა ანდექსანეტს, თავდაპირ
ველად ი/ვ ბოლუსით 1530წთში და შემდეგ 2 სა
ათიანი ინფუზია.
კვლევის შუალედური შედეგებით, ანტიfXaს აქტი
ვობა 89%ით შემცირდა რივაროქსაბანისა და 93%
ით აპიქსაბანის შემთხვევაში, ბაზისურ დონესთან შე
დარებით. კლინიკური ჰემოსტაზური ეფექტი 12 სთ
ში იყო „შესანიშნავი“, ან „კარგი“, უმეტეს შემთხვევა

ში. თრომბემბოლიური გართულებები 30 დღის გან
მავლობაში 18%ში განვითარდა.
ტესტი VTE-ის რეკურენციის
რისკის განსაზღვრაზე
ვენური თრომბემბოლია (VTE) მესამე ყველაზე
ხშირი კარდიოვასკულარული დაავადებაა. ხანმოკ
ლე პერიოდის მანძილზე სისხლის გამათხელებლე
ბით შეიძლება სიცოცხლის გადარჩენა, თუმცა, საკა
მათოა მკურნალობის გაგრძელების საკითხი.
თრომბების უმეტესობა არაპროვოცირებულია და
გაიდლაინები რეკომენდაციას აძლევენ ანტიკოაგ
ულაციის გაგრძელებას მთელი ცხოვრების მანძილ
ზე. თუმცა, ხანგრძლივმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ
უმკურნალებელ შემთხვევაში, პაციენტთა ნახევარ
საც კი არ უვითარდება რეკურენტული თრომბები.
VTEის რეკურენციის რისკი შეიძლება შეფასდეს
HERDOO2ის წესის გამოყენებით, რაც გამოსცადეს
კვლევით REVERSE II.
HERDOO2ის წესი მოიცავს 4 რისკფაქტორს: 1. კი
დურის ჰიპერპიგმენტაცია, შეშუპება, ან სიწითლე, 2.
Dდიმერი (> 250 ნგ/მლ), 3. სიმსუქნე (BMI > 30 კგ/მ2),
4. ასაკი > 65 წ.ზე. VTEის რეკურენციის სიხშირე
დაბალი რისკის ქალბატონებთან ანტიკოაგულანტე
ბის შეწყვეტის შემდეგ 3%ია, 8.1% _ მაღალი რისკის
პაციენტებთან, რომლებმაც ასევე შეწყვიტეს მკურნა
ლობა და 1.6% მაღალი რისკის IM პაციენტებთან,
რომლებიც განაგრძობენ ანტიკოაგულანტების მი
ღებას.
თუ 4დან მინიმუმ 2 ქულაა, ანტიკოაგულაცია უნდა
გაგრძელდეს, ვინაიდან თრომბემბოლიური გართუ
ლებების რისკი აშკარად აჭარბებს სისხლდენით
გართულებებს მკურნალობის შემთხვევაში და პირი
ქით, 0, ან 1 ქულის შემთხვევაში 36 თვიანი სტანდარ
ტული მკურნალობის შემდეგ ანტიკოაგულანტი შეგ
ვიძლია უსაფრთხოდ შევწყვიტოთ.
ამ წესის გამოყენებით, ქალბატონების ნახევარზე
მეტთან, რომელთაც აქვთ არაპროვოცირებული
VTE, შეიძლება უსაფრთხოდ შევწყვიტოთ ანტიკოაგ
ულანტი, დავზოგოთ ხარჯები და ანტიკოაგულაციის
სამუდამო საჭიროება.
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ახალი შესაძლებლობები
კარდიოლოგიაში!!!
ახალი პრეპარატი „პრესტილოლი“ 
ბისოპროლოლის და პერინდოპრილის
პირველი ფიქსირებული კომბინაცია
თანამედროვე კარდიოლოგიაში, მიუხედავ
ად მრავალი წინგადადგმული ნაბიჯისა, ბევრი
გამოწვევა არსებობს. მათ შორისაა გულის იშ
ემიური დაავადების მქონე პაციენტების პროგ
ნოზის გაუმჯობესება, არტერიული წნევის უფ
რო სრულყოფილი მართვა. მსოფლიო ჯან
დაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, გულის იშ
ემიური დაავადება 7 მილიონზე მეტ ადამიანს
კლავს ყოველწლიურად, არტერიული ჰიპერ
ტენზია კი კარდიოლოგიური მიზეზით სიკვდი
ლობის ერთერთი წამყვანი ფაქტორია. (World
Health Organization. The Atlas of Heart Disease and
Stroke. 2004.World Health Organization. A global
brief
on
hypertension.
April
2013.
WHO/DCO/WHD/2013.2) წარუმატებელი მკურნა
ლობის ერთერთი მიზეზი, რომელზეც სულ უფ
რო მეტად კეთდება აქცენტები საერთაშორისო
კონგრესებზე, პაციენტების არასათანადო ამ
ყოლობაა მკურნალობაზე. ამის მიზეზი მრავა
ლია, თუმცა ერთერთი გამოკვეთილი საბაბი
დანიშნული მედიკამენტების რაოდენობაა. ჩა
ტარებული კვლევები, ცალსახად აჩვენებს კავ
შირს მისაღები ტაბლეტების რაოდენობის შემ
ცირებასა და მკურნალობაზე პაციენტის ამყო
ლობის გაზრდას, შესაბამისად კი _ გაუმჯობე
სებულ კლინიკურ ეფექტს შორის (Bangalore S et
al. Am J Med. 2007;120(8):713719.). ამიტომაც გა
საკვირი არ არის, რომ საერთაშორისო გაიდ
ლაინები რეკომენდაციას უწევს ფიქსირებულ
კომბინაციებს კარდიოლოგიური პაციენტების
სამკურნალოდ.

ზემოთ აღნიშული პრობლემატიკიდან გამომ
დინარე, სამედიცინო საზოგადოებისა და, გან
საკუთრებით, კარდიოლოგებისთვის საინტე
რესო სიახლეა ახალი კომბინირებული პრეპა
რატის  პრესტილოლის შემოსვლა საქართვე
ლოში. პრესტილოლი ყველაზე ფართოდ გა
მოყენებული ბეტაბლოკერის  ბისოპროლო
ლისა და ყველაზე დიდი მტკიცებულებების
მქონე აგფინჰიბიტორის  პერინდოპრილის
პირველი ფიქსირებული კომბინაციაა. ფრანგუ
ლი პრეპარატი  პრესტილოლი შესაძლებლო
ბას მისცემს ქართველ ექიმებს გულის იშემიური
დაავადებისა და არტერიული ჰიპერტენზიის
მქონე პაციენტებთან მიაღწიონ უკეთეს კარდიო
პროტექციასა და არტერიული წნევის უკეთეს
კონტროლს მიღების გამარტივებული რეჟიმი
სა და გაზრდილი ამყოლობის ფონზე.
საერთაშორისო გაიდლაინებში გულის იშემი
ური დაავადების მკურნალობის სქემაში ბეტა
ბლოკერები მოწოდებულია ძირითადად რო
გორც პირველი რიგის თერაპია სიმპტომებისა
და გულისცემის სიხშირის მართვისთვის. არსე
ბობს მტკიცებულებები ბეტაბლოკერების სარ
გებლის შესახებ პოსტინფარქტულ პაციენტებ
თან და გულის უკმარისობის დროს. როგორც
ევროპულ, ისე ამერიკულ გაიდლაინებში ბეტა
ბლოკერი და აგფ ინჰიბიტორი მოწოდებულია
ჰიპერტენზიის მართვისთვის და პირველი რი
გის არჩევის პრეპარატია იმ პაციენტებთან,
რომლებთანაც თანმხლები გულის იშემიური
დაავადებაა (Montalescot G et al. 2013 ESC gui
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delines on the management of stable coronary arte
ry disease. Eur Heart J. 2013;34:29493003; Mancia
G et al. 2013 ESH/ESC guidelines for the manage
ment of arterial hypertension. Eur Heart J.
2013;34(28):21592221; Rosendorff C et al.
Hypertension. 2015;65(6):13721407.).
ბეტაბლოკერისა და აგფ ინჰიბიტორის კომ
ბინაციაში გამოყენების ეფექტი კვლევა
EUROPAის გაანალიზების შედეგად იქნა მიღე
ბული. გულის იშემიური დაავადების მქონე
კვლევაში ჩართული პაციენტებიდან 62%ს პე
რინდოპრილთან ერთად ბეტაბლოკერი ჰქონ
და დანიშნული. აღნიშნული ჯგუფის პაციენტებ
თან პროგნოზული თვალსაზრისით მნიშვნე
ლოვანი უპირატესობები იქნა ნანახი. კერძოდ,
აღნიშნულ ჯგუფში 29%ით დაბალი იყო მიოკ
არდიუმის ინფარქტის სიხშირე, ხოლო პირვე
ლადი საბოლოო წერტილი (კკვ სიკვდილობა,
მიოკარდიუმის არაფატალური ინფარქტი და
წარმატებული რეანიმაცია) 24%ით ნაკლები
(Bertrand ME et al. Am Heart J. 2015;170:1092
1098).
რაც შეეხება არტერიული ჰიპერტენზიის მარ
თვას, პრესტილოლის გამოყენება ყველაზე
მცირე დოზითაც (5 მგ/ 5 მგ ) კი, უზრუნველყოფს
არტერიული წნევის ეფექტიან რედუქციას. სის
ტოლური არტერიული წნევა, 1  თვიანი მკურნა
ლობის ფონზე, 25 მმ ვწყ. სვ.ით მცირდება, ხო
ლო დიასტოლური წნევის დაქვეითება, საშუ
ალოდ, 16 მმ ვწყ. სვ.ს შეადგენს. ამასთან, მი
ღებული შედეგი არის მყარი და 24 საათის გან
მავლობაში გრძელდება. მხოლოდ ბისოპრო

ლოლით ნამკურნალები პაციენტებისაგან გან
სხვავებით, პრესტილოლით მკურნალობის
ფონზე არტერიული წნევის რედუქცია 2ჯერ უფ
რო მეტია. (Madej A et al. Int J Clin Pharmacol Ther.
2009;47(11):686694.).
არტერიული ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტებ
თან ბეტაბლოკერისა და პერინდოპრილის
კომბინაციის გამოყენება არა მხოლოდ არტე
რიული წნევის სტაბილურ, 24  საათიან, კონ
ტროლს უზრუნველყოფს, არამედ ჰიპერტენზი
ული პაციენტების კარდიოპროტექციის გაძლი
ერების შესაძლებლობას იძლევა. სამი დიდი
კვლევის: ADVANCE, EUROPA, PROGRESS შედე
გების გაანალიზებამ აჩვენა, რომ ჯგუფში, სა
დაც ბეტაბლოკერით მკურნალობას პერინ
დოპრილი ემატებოდა, კარდიოვასკულარული
სიკვდილობის, არაფატალური მიოკარდიუმის
ინფარქტისა და ინსულტის რისკების კომპოზი
ტური მაჩვენებლი 20%ით უფრო დაბალი იყო.
ამრიგად, კომპანია „სერვიეს“ მიერ წარმოებ
ული ახალი პრეპარატი პრესტილოლი, გულის
იშემიური დაავადებისა და არტერიული ჰიპერ
ტენზიის სამკურნალოდ ორი ფართოდ გამოყე
ნებული, ურთიერთშემავსებელი მოქმედების
სხვადასხვა მექანიზმის მქონე, გაიდლაინებით
რეკომენდებული კომპონენტების პირველი
ფიქსირებული კომბინაციაა, რომელიც უზრუნ
ველყოფს კარდიოვასკულარული გართულე
ბების სარწმუნო პრევენციას, არტერიული წნე
ვის სტაბილურ, 24 საათიან კონტროლს, მიღე
ბის მარტივი რეჟიმისა და პაციენტების გაზრდი
ლი ამყოლობის ფონზე.

sinaTleSi myofi adamiani iSviaTad fiqrobs sibneleze, bednierebaSi _
ubedurebaze, siamovnebaSi _ tanjvaze da piriqiT, bnelSi myofi yovelTvis
fiqrobs naTelze, ubedurebaSi _ bednierebaze da siRatakeSi _ simdidreze.
imanuil kanti
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medikamentebis Sesaxeb sainformaciod mowodebuli masalebi
ar redaqtirdeba da maTze pasuxismgebelia momwodebeli.
redaqtori: paata qavTaria; nomris redaqtori: n. burjanaZe;
saredaqcio jgufi: m. gujabiZe, n. zabaxiZe

redaqcia madlobas uxdis daxmarebisTvis m. menTeSaSvils, l. jijeiSvils.

