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gamocemaSi gamoyenebuli abreviaturis nusxa
5-FU _ 5-fToruracili
agf _ angiotenzinis gardamqmneli fermenti
arb _ angiotenzinis receptoris blokeri
gu _ gulis ukmarisoba
kad _ koronaluri arteriebis daavadeba
kvd _kardivaskularuli daavadeba
ekg _ eleqtrokardiograma
vTe _ venuri Trombembolia
mp _ marcxena parkuWi
mpgf _ marcxena parkuWis gandevnis fraqcia
pad _periferiuli arteriebis daavadeba
ALT _ alaninaminotransferaza
ASCVD _ aTerosklerozuli kardivaskularuli
daavadeba
AST _ aspartataminotransferaza
BMI _ sxeulis masis indeqsi
BNP – B-ti pis natriurezuli peptidi
CHA2DS2-VASc _ C _ gu, H _ hi pertenzia, A _ asaki > 75
weli (qula ormagdeba), D _ Saqriani diabeti, S _ insulti (qula ormagdeba), V _ sisxlZarRvTa daavadeba, A _ asaki 65-74 weli, Sc _ sqesis kategoria
(mdedrobiTi)
CTT _ qolesterolis mkurnalobis mkvlevarTa kolaboracia
CMR _ kardialuri magnituri rezonansi
EAS _ aTerosklerozis evropis sazogadoeba
ECVF _ eqstracelularuli siTxis moculoba
ESC-ESH _ evropis kardilogTa sazogadoeba - evropis
hi pertenziis sazogadoeba
GLS _ globaluri sigrZivi daWimva
HAS-BLED _ H _ hi pertenzia, A _ Tirkmlis/RviZlis funqciis darRveva (TiToeuli 1 qula), S _ insulti,

B _ anamnezSi sisxldena, an sisxldenisadmi ganwyoba, L _ internacionalur normalizebuli Sefasebis
meryeoba, E _ xandazmuli asaki (>65w.), D _ imavdroulad narkotikebis/alkoholis moxmareba (TiToeuli 1 qula)
HbA1c _ glikozirebuli hemoglobini
HER 2 _ adamianis zrdis faqtoris me-2 receptori
IL-2 _ interleikini
INR – saerTaSoriso normalizebuli Sefaseba
LAD _ marcxena wina daRmavali arteria
LD L_ dabali simkvrivis qolesteroli
LMWH _ dabalmolekuluri heparini
LV _ marcxena parkuWi
LVEF _ marcxena parkuWis gandevnis fraqcia
NA _ monacemebis ararseboba/xelmiuwvdomoba
NCEP APT II _ qolesterolis swavlebis nacionaluri
programa
NOAC _ peroraluri antikoagulanti, aravitamin K-s antagonisti
NT-pro BNP – N-terminaluri pro B-ti pis natriurezuli
peptidi
NYHA/WHO _ niu-iorkis gulis asociacia/msoflio jandacvis organizacia
PCSK 9 _ subtilizin-keqsanuri me-9 ti pis proprotein
konvertaza
RCT _ randomizebuli, kontrolirebuli kvleva
SAMS _ statinebTan asocirebuli kunTovani simptomebi
T-DMI _ trastuzumab - emtanzini
TKI _ Tirozin kinazis inhibitori
VEGF _ sisxlZarRvovani endoTeluri zrdis faqtori
VHD _ gulis sarqvlovani daavadeba
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.
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avtofsiur masalebze dayrdnobiT, avTvisebian
simsivneTa mkurnalobisa da kardivaskularuli*
toqsikurobis Sesaxeb ESC-is praqtikuli
gaidlainebis komitetis 2016 wlis pozicia
(ibeWdeba zogierTi SemoklebiT, komentariTa da damatebiT)
1. Sesavali
avTvisebian daavadebaTa mkurnalobis Tanamedrove meTodebma gazarda am pacientTa gadarCenis Sansi, magram aseve gazarda TviT avadoba da sikvdiloba, rac ganpirobebulia mkurnalobis
kardivaskularul funqciaze zemoqmedebis gverdiTi efeqtebiT.

2. simsivnis mkurnalobis kardivaskularuli gverdiTi efeqtebi:
paTfiziologia da marTva
2.1 miokardiumis disfunqcia da gulis ukmarisoba
2.1.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia
marcxena parkuWis (mp) disfunqcia da gulis ukmarisoba (gu) simsivniT mkurnalobis SedarebiT xSiri da seriozuli gverdiTi efeqtebia. mp-is disfunqciis ganviTarebis winaswar gamocnobas didi mniSvneloba aqvs, vinaidan simsivniT daavadebuli pacientebi iReben potenciurad karditoqsikur sxvadasxva medikaments da zogjer utardebaT gulmkerdis radiTerapiac.
1-l cxrilSi mocemulia mp-is disfunqciis qimiaTerapiuli sxvadasxva medikamentiT ganpirobebuli SemTxvevebis mimoxilva.

cxrili 1. marcxena parkuWis
disfunqciis qimiaTerapiul agentebTan dakavSirebuli
SemTxvevebi
qimiaTerapiuli agentebi
sixSire (%)
anTraciklinebi (dozaze damokidebuli)
doqsorubicini (adriamicini)
400 mg/m2
3-5
550 mg/m2
7-26
700 mg/m2
18-48
idarubicini (> 90 mg/m2)
5-18
epirubicini (> 900 mg/m2)
0.9-11.4
mitoqsanToni (> 120 mg/m2)
2.6
liposomuri anTraciklinebi (> 900 mg/m2)
2
maalkilebeli agentebi
ciklofosfamidi
7-28
ifosfamidi
< 10 g/m2
0.5
12.5-16 g/m2
17
antimetabolitebi
klofarabini
27
* _ redaqciis azriT, ufro marTebuli unda iyos `kardivaskularuli~. sityvaTa gadabmisas ucxouri
`o~ nawilakis gamoyenebas redaqcia saWirod ar miiCnevs. msgavsi princi pi gatarebulia sxva rTul
sityvebSic.
გავუფრთხილდეთ სიტყვებს. სიტყვაა ის, რითაც გული კვდება და ფეთქავს,
სწორედ ის სიტყვა არ დაბრუნდება, რომელიც ალბათ არ უნდა გეთქვა!
ნოდარ დუმბაძე
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antimikrotubularuli agentebi
docetaqseli
paklitaqseli
monoklonuri antisxeulebi
trastuzumabi
bevacizumabi
pertuzumabi
mcire molekuluri Tirozinkinazis inhibitorebi
sunitinibi
pazopanibi
sorafenibi
dasatinibi
imatinib mesilati
lapatinibi
nilotinibi
proteosomebis inhibitorebi
karfilzomibi
bortezomibi
sxva
everolimusi
temsirolimusi

2.3-13
< 1
1.7-20.1
1.6-4
0.7-1.2
2.7-19
7-11
4-8
2-4
0.2-2.7
0.2-1.5
1
11-25
2-5
< 1
< 1

a_ roca gamoiyeneba anTraciklinebsa da ciklofosfamidebTan erTad
b_ pacientebTan, romlebic aseve iReben anTraciklinebs

2.1.1.1. anTraciklinebi
pacientebis mgrZnobeloba anTraciklinebze variabeluria. mkurnalobasTan asocirebuli
karditoqsikuroba SeiZleba gamovlindes pirvelive dozis Semdeg. Tu anTraciklinTan asocirebuli kardialuri disfunqcia adreulad gamovlinda da droulad daiwyeba gulis ukmarisobis medikamenturi mkurnaloba, procesi xSirad Seqcevadia. piriqiT, Tu kardialuri disfunqcia dagvianebiT dadginda, gu rTulad eqvemdebareba mkurnalobas.

cxrili 2. anTraciklinebiT mkurnalobasTan dakavSirebuli karditoqsikurobis
faqtorebia
riskfaqtorebi
x kumulaciuri doza
x mdedrobiTi sqesi
x asaki
- 65 welze meti asaki
- pediatriuli populacia (18 welze naklebi asaki)
x Tirkmlis ukmarisoba
x Tanmxlebi, an gulze Semxebi mimdinare radiaciuli Terapia, gulis CarTviTurT
x Tanmxlebi qimiaTerapia
- maalkilebeli, an antimikrotubuluri agentebi
- imunʻʸʰ da miznobrivi Terapia
x winaswarganmwyobi mdgomareobebi
- kedlis gazrdiʲ stresTan asocirebuli gulis daavadebebi
- arteriuli hipertenzia
- genetikuri faqtorebi
a_ antraciklinebi (daunorubicini, doqsorubicini, epirubicini, idarubicini), an anTracenedioni (mitoqsantroni).
... მე მიყვარს წვიმა, წვიმა და ფიქრი,
წვიმა და ფიქრი ჰგვანან ერთმანეთს.
ოთარ ჭილაძე
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2.1.1.2. tradiciuli sxva qimiaTerapiebi
ciklofosfamidma, cisplatinma, izofosfamidma da taqsanebma aseve SeiZleba gamoiwvios miokardiumis disfunqcia da gu. multimedikamenturi sqemebis gamoyenebis gamo karditoqsikurobis gamomwvevi romelime agentis wvlilis gansazRvra xSirad rTulia. ciklofosfamidis karditoqsikuroba SedarebiT iSviaTia da ZiriTadad viTardeba mkurnalobis pirvel dReebSi medikamentis maRali doziT gamoyenebisas (140mg/kg-ze meti).
2.1.1.3. imunuri da miznobrivi Terapia
HER2 signalebis inhibicia antisxeulebiT (trastuzumabi, pertuzumabi, trastuzumab-emtazini
[TDM1]), an TKI-ebiT (lapatinibi) aumjobesebs HER-2 – pozitiuri kibos mkurnalobis Sedegs. karditoqsikurobis riski izrdeba manamde arsebuli kardialuri paTologiis mqone pacientebTan, an
anamnezSi antraciklinis gamoyenebisas (cxrili 3). zogadad, karditoqsikuroba ar miiCneva kumulaciur dozaze damokidebulad – mp-is disfunqcia da gu, Cveulebriv, Seqcevadia am mkurnalobis
Sewyvetis, an/da gu-is mkurnalobis dawyebis Semdeg.

cxrili 3. Aanti-HER2 da
sisxlZarRvovani endoTeluri zrdis faqtoris
inhibitorebis gamoyenebis Semdeg karditoqsikurobasTan asocirebuli riskfaqtorebi
agenti
riskfaqtorebi
anti-HER2 saSualebebi
x antisxeulebi
x anTracikliniT Catarebuli, an mimdinare
mkurnaloba (xanmokle periodi anTraciklinis
- trastuzumabi
gamoyenebasa da anti-HER2-iT mkurnalobas Soris)
- pertuzumabi
x asaki (65 welze meti)
- Ǧͳ
x  > 30 kg/m2
x anamneziT mpǦis disfunqcia
x Tirozinkinazis inhibitorebi
x arteriuli hipertenzia
- lapatinibi
x Catarebuli radiaciuli Terapia
VEGF inhibitorebi
x antisxeulebi
x anamnezSi gu, mniSvnelovani kad, an
marcxenamxrivi sarqvlovani manki (mag.,
- bevacizumabi
mitraluri regurgitacia), qronikuli iSemiuri
- ramucirumabi
kardimiopaTia
x anTracikliniT Catarebuli mkurnaloba
x Tirozinkinazis inhibitorebi
x arteriuli hipertenzia
x arsebuli kardialuri daavadeba
- sunitinibi
- pazopanibi
- aqsitinibi
- neratinibi
- afatinibi
- sorafenibi
- dasatinibi

2.1.1.4. sisxlZarRvovani endoTeluri zrdis faqtoris sasignalo gzebis inhibitorebi
VEGF inhibitorebma SeiZleba gamoiwvios Seqcevadi, an Seuqcevadi kardialuri gverdiTi efeqtebi, gansakuTrebiT tradiciul qimiaTerapiul sxva reJimebTan erTad, an Semdgom gamoyenebisas. Tirozinkinazis specifikur inhibitorebTan (aqsitinibi) asocirebuli riski Tirozinkinazis
araspecifikuri inhibitorebis (sunitinibi, sorafenibi, vandetanibi, pazopanibi) identuria. VEGF
inhibitorebi iwveven arteriul hi pertenzias, rac kardialuri disfunqciis potenciuri riskfaqtoria. disfunqciis drouli diagnostikisa da gulis ukmarisobis akuratuli mkurnalobisas
procesi metwilad Seqcevadia.
ჭკუა დარდია და ჭკვიანი დარდიანი!
ოტია იოსელიანი
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2.1.1.5. BCRABL kinazis inhibitorebi
pirveli monacemebis mixedviT imatinibiT, nilotinibiTa da ponatinibiT mkurnaloba asocirebulia kardivaskularul garTulebebTan.

2.1.1.6. proteosomebis inhibitorebi
bortezomibi da karfilzomibi kardialuri disfunqciis potenciurad gamomwvevi medikamentebia. bortezomibiT inducirebuli gu-is sixSire dabalia (4%-mde) karfilzomibTan SedarebiT
(25%-mde), Tumca, am ukanasknelis gazrdil karditoqsikur efeqts xandaxan Tanmxlebi steroiduli Terapia ganapirobebs.

2.1.1.7. sxivuri Terapia
radiaciiT inducirebuli karditoqsikurobis realuri sixSiris Sefaseba rTulia ramdenime
mizezis gamo. esenia: dasxivebasa da daavadebis klinikur gamovlenas Soris drois didi intervali, Tanmxlebi karditoqsikuri qimiaTerapia, teqnikis mudmivi gaumjobeseba, namkurnalebi populaciis siWrele da is, rom gulis daavadebebs naklebad miaweren Catarebul radiTerapias. sistoluri disfunqciisa da gu-is ganviTarebis riski izrdeba sxivuri Terapiisa da anTraciklinebis kombinirebuli gamoyenebisas da SeiZleba daamZimos radiaciiT inducirebulma gulis sarqvlovanma da koronaluri arteriebis daavadebam, rac wlebis Semdeg SeiZleba gamovlindes.

2.1.2. diagnostika da mkurnaloba
2.1.2.1. skriningi, riskis stratifikacia da strategiaTa adreuli gansazRvra
karditoqsikurobis ganviTarebis maRali riskis pacientebis gamovlenis pirveli nabijia kardivaskularuli riskfaqtorebis (cxrili 4) bazisurad, yuradRebiT Sefaseba. prospeqtuli, validuri riskis Skalebis naklebobis gamo individualuri riski klinikuri daskvnis safuZvelze
fasdeba. risks bazisurad xSirad onkologTa gundi afasebs, Tumca, maRali riskis pacientebisaTvis zedmiwevniT rekomendebulia kardi-onkologis meTvalyureoba. karditoqsikurobis skriningisa da gamovlenisTvis iyeneben vizualizaciis meTodebs da kardialur biomarkerebs (cxrili 6). meTodis arCeva damokidebulia adgilobriv gamocdilebasa da xelmisawvdomobaze, ramdenime mniSvnelovani princi pis gaTvaliswinebiT:
l

mkurnalobis mTeli periodis ganmavlobaSi gamoiyeneT kvlevis erTi da igive meTodi, an
laboratoriuli testi. erTi meTodidan meoreze gadasvla dauSvebelia;

l

umjobesia saukeTeso Sedegis mqone kvlevis meTodebisa da testebis gamoyeneba;

l

kvlevis vizualizaciuri meTodebi, romlebic damatebiT Rirebul klinikur informacias iZleva (mag., marjvena parkuWis funqcia, wneva filtvis arteriaSi, sarqvlovani funqcia, perikardiumis Sefaseba), upiratesia;

l

Tu xelmisawvdomia, upiratesia vizualizaciis maRali xarisxis sxivuri datvirTvis armqone meTodi.

biomarkerebisa da kvlevis meTodebis Sefasebis zusti dro da sixSire damokidebulia simsivnis specifikur mkurnalobaze, karditoqsikuri qimiaTerapiis saerTo kumulaciur dozaze,
mkurnalobis protokolsa da xangrZlivobaze da pacientis bazisur kardivaskularul riskze.

გახსოვდეს: სამყარო სულ ცოტა ხნით არის თქვენი საკუთრება!
ოსკარ ვაილდი
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cxrili 4. karditoqsikurobis bazisuri riskfaqtorebi
Mmiokardiumis arsebuli daavadeba
demografiuli da kardivaskularuli sxva riskfaqtorebi
x gu (Senaxuli, an daqveiTebuli gandevnis
x asaki (18 welze axalgazrda
fraqciiT)
pediatriuli populacia; 50 welze
meti asaki trastuzumabisa da 65
x mp-is asimptomuri disfunqcia (mpgf < 50%-ze,
welze meti asaki _
an maRalia natriurezuli peptidebis donea)
anTraciklinebis gamoyenebis
x dadasturebuli kad (miokardiumis
SemTxvevaSi)
gadatanili infarqti, stenokardia, PCI , an
x
naadrevi kvd-is ojaxuri anamnezi
CABGǡmiokardiumis iSemia)
(50
welze axalgazrda)
x gulis sarqvlovani zomieri, an mZime
x arteriuli hipertenzia
daavadeba marcxena parkuWis hipertrofiiT, an
x Saqriani diabeti
mp-is disfunqciiT
x hiperqolesterolemia
x gulis hipertenziuli daavadeba mpǦis
hipertrofiiT.
x hipertrofiuli kardimiopaTia
x dilataciuri kardimiopaTia
x restriqciuli kardimiopaTia
x miokardiumis dazianebiT mimdinare gulis
sarkoidozi
x mniSvnelovani kardialuri ariTmiebi (mag.,
winagulTa fibrilacia, parkuWovani
taqiariTmiebi)

karditoqsikuri medikamentebiT namkurnalebi
simsivne
x ukve gamoyenebuli anTraciklini
x gulmkerdisa, an Suasayris ukve Catarebuli
radiTerapia

a

cxovrebis wesidan gamomdinare
riskfaqtorebi
x
x
x
x

Tambaqos moweva
alkoholis Warbad miReba
simsuqne
cxovrebis jdomiTi wesi

_ alternatiuli mizezebis gareSe gansazRvruli B-ti pis natriurezuli peptidi, meti 100 pg/ml-ze, an

N-terminaluri pro B-ti pis natriurezuli peptidi 400 pg/ml-ze meti.

2.1.2.2. anTraciklinebiT namkurnalebi pacientebis kardivaskularuli profilis marTva
kardialuri funqcia unda Sefasdes anTracikliniT mkurnalobis dawyebamde da dasrulebis
Semdeg. sistoluri disfunqciis, an sarqvlovani mniSvnelovani paTologiis gamovlenis SemTxvevaSi pacienti unda Seafasos onkologTa gundma, unda daiwyon gu-is mkurnaloba da ganixilon
qimiaTerapiis uanTraciklino reJimi.
anTraciklinis Semcveli maRaldoziani reJimis gamoyenebisas, miT ufro, maRali riskis pacientebTan, doqsorubicinis (an, analogis) jamuri 240 mg/m2 dozis miRwevisas, gulis funqcia adreve unda gadamowmdes (me-5 cxrili). bazisurad SesaZloa ganvixiloT minimum 1 kardialuri biomarkeris _ maRalsensitiuri troponinis (I, an T), an erT-erTi natriurezuli peptidis gansazRvra. anTraciklinuri qimiaTerapiis TiToeuli ciklis Semdeg mowodebulia maRalsensitiuri
troponin I-is analizi. kardialuri biomarkerebis mateba gamoavlens maRali riskis pacientebs,
romelTac SesaZloa sargebeli miiRon karditoqsikurobis prevenciis meTodebiT.

უმჯობესია, გმირის ქვრივი იყო, ვიდრე – ლაჩრის ცოლი...
კარამზინი
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cxrili
5..
swrafi
ekvivalentoba
wamali
doqsorubicini swrafi
infuziiT
epirubicini
daunorubicini
idarubicini

infuziis

SemTxvevaSi

doqsorubicinTan

anTraciklinebis

SedarebiTi
karditoqsikuroba
1

gu-is sixSire izrdeba 5%-ze metad, roca
kumulaciuri doza metia (mg/m2-ze)
400

0.7
̱0.75
0.53

900
800
150

2.1.2.3. kardivaskularuli profilis marTva anti-HER2-iT mkurnalobis dros
pacientebi, romlebic mkurnaloben anti-HER2-iT, xSirad, Tumca ara yovelTvis, iReben anTraciklinebs, mizanmimarTuli mkurnalobis dawyebamde. aseT SemTxvevaSi meTvalyureoba unda daviwyoT anTraciklinis miRebamde.
standartuli skriningi emyareba lokalur protokolebsa da rekomendaciebs, Tumca, ti purad, kardialuri monitoringi tardeba yovel 3 TveSi mkurnalobis dros da erTxel anti-HER2-iT
mkurnalobis dasrulebis Semdeg.
ramdenime kvlevis mixedviT, mp-is disfunqciis adreuli diagnostika gaumjobesda trastuzumabiT damxmare mkurnalobis dros, troponinisa da speqtruli eqokardigrafiis gamoyenebiT,
mdgomareobis yovel 3 TveSi Sefasebisas. trastuzumabiT inducirebuli mp-is disfunqciis ganviTarebis drois variabelobis gaTvaliswinebiT, maRali riskis pacientebTan SeiZleba ganvixiloT troponinis gansazRvra mkurnalobis yoveli ciklis Semdeg.
2.1.2.4. VEGF inhibitorebiT namkurnalebi pacientebis kardivaskularuli marTva
miokardiumis disfunqciis gamomwvevi sxvadasxva VEGF inhibitoriT mkurnalobisas meTvalyureobis optimaluri dro jer kidev gasarkvevia. bazisuri Sefasebis Semdeg, rogorc aRmoCnda, zogierT pacients mp-is disfunqcia adreul periodSi, mkurnalobis dawyebisTanave uviTardeba, zogierTs ki ufro mogvianebiT, ramdenime Tvis Semdeg. maRali bazisuri riskis pacientebTan SeiZleba misaRebi iyos adreuli meTvalyureobis ganxilva samizne molekuluri Terapiis dawyebidan
pirveli 2-4 kviris periodSi.
erT-erTi observaciuli kvleviT, meTvalyureobdnen ra yovel 2-3 TveSi troponiniT, NTproBNP-iTa da eqokardigrafiiT, im pacientebis 33%-s, romlebic Tirkmlis ujredebis karcinomis

gamo VEGF inhibitorebiT mkurnalobdnen, miokardiumis disfunqcia gamouvlindaT.

2.1.2.5. skriningisa da adreuli aRmoCenis strategia
mozrdilebs, romelTac mkurnaloba karditoqsikuri medikamentebiT, an/da gulmkerdis dasxivebiT utardebaT, sawyisi riski unda ganesazRvroT. dabali riskis pacientebTan (normaluri
eqokardigrafia bazisurad, klinikuri riskfaqtorebis ararseboba) unda ganixilebodes mp-is
funqciis meTvalyureoba eqokardigrafiiT anti-HER2-iT mkurnalobis yoveli 4 ciklis Semdeg,
an doqsorubicinis (an, misi ekvivalentis) 200 mg/m2 dozis gamoyenebis Semdeg.

ori umniSvnelovanesi dRe Sens cxovrebaSi aris:
dRe, rodesac daibade da dRe, rodesac aRmoaCine risTvis daibade!
mark tveni
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ufro xSir monitorings moiTxoven bazisurad maRali klinikuri riskisa (cxrili 4) da eqokardigrafiuli kvlevis anomaluri Sedegis mqone pacientebi. mTeli cxovrebis manZilze meTvalyureoba esaWiroeba bavSvobaSi arsebuli simsivnis gankurnebisa da maRali doziT anTraciklinis
Semcveli qimiaTerapiis (300 mg/m2-ze meti doqsorubicini, an misi ekvivalenti) dasrulebis Semdeg.
pacientebs, romelebTanac gamovlinda karditoqsikuroba mkurnalobis dros da dawyebulia
kardi proteqciuli medikamentebi, eqokardigrafiuli meTvalyureoba SeiZleba ganvixiloT pirvel da me-5 wels.

2.1.2.6. miokardiumis toqsikurobis gamovlenis diagnostikuri meTodebi
yvela pacientisTvis, gansakuTrebiT maTTvis, vinc iRebs QT intervalis gamaxangrZlivebel
medikamentebs, rekomendebulia ekg monitoringi mkurnalobis dawyebamde da mkurnalobis dros
(cxrili 9 da 10). eqokardigrafia arCevis meTodia miokardiumis disfunqciisa da simsivnis sawinaaRmdego sxva gverdiTi efeqtis gamosavlenad. simsivnis mkurnalobasTan dakavSirebul kardialur disfunqciad ganixileba mpgf-is Semcireba qveda zRvarTan SedarebiT 10%-ze metad. es unda dadasturdes ganmeorebiTi kvleviT 2-3 kviraSi da daiyos simptomur da asimptomur kategoriebad, an Seqcevadobis mixedviT. ukeTesi Sedegi aqvs mpgf-is Sefasebas 3D eqokardigrafiiT. eqokardigrafiuli suraTis deformaciiT SeiZleba adreulad aRmovaCinoT mp-is meoreulad ganviTarebuli disfunqcia. GLSis Semcireba bazisurTan SedarebiT 15%-ze metad, ganixileba anomalurad da mp-is subklinikuri disfunqciis adreuli markeria.
daWimvis gamosaxulebis (strain imaging) standartizebamde, amJamad arsebuli rekomendaciiT,
Sedegebis interpretaciis gasaadvileblad mowodebulia regularuli monitoringi kvlevis erTi da igive meTodis gamoyenebiT.
mp-is funqciis Sefaseba didi xania mravalSriani radinukliduri angiografiiT xdeba. Tumca, pirveli rigis meTodad mowodebuli araa dasxivebis, gulis struqturebsa da hemodinamikaze kvlevis limitirebuli informaciulobis gamo.
CMR oqros standartia mpgf-is gamoTvlis, gulis struqturisa da funqciis SefasebisaTvis.
unikaluri qsovilovani maxasiaTeblebis meSveobiT CMRis SesaZleblobebi damokidebulia
T1 da T2 kartirebasa da ujredgare moculobis fraqciis gamoTvlaze. anTracikliniT gamowveuli difuzuri fibrozi gadoliniumis gviani CarTvis tradiciuli teqnikiT ver fasdeba.
karditoqskiuri qimiaTerapiis dros gulis dazianebis adreul etapzeve aRmosaCenad SeiZleba ganixilebodes kardialuri biomarkerebi. anomalurad momatebuli biomarkeris done karditoqsikurobis gazrdil riskze miuTiTebs. Tumca amJamad ar arsebobs naTeli mtkicebuleba, rom
qimiaTerapia unda SeCerdes, an Sewydes kardialuri biomarkerebis Sedegebze dayrdnobiT.
erTcentriani kvleva aCvenebs, rom bazisurTan SedarebiT kardialuri troponin I-is axlad
aRmoCenilma matebam SeiZleba gamoavlinos pacientebi, romelTac uviTardebaT kardialuri disfunqcia cudi prognoziT, gansakuTrebiT maSin, rodesac troponinis elevacia mdgradia. SesaZloa sargebeli mogvces agf inhibitorebiT mkurnalobam.
kardialuri biomarkerebis roli samizne molekuluri TerapiebiT (trastuzumabi da simsivnis sxva imunuri da samizne Terapia) gamowveuli karditoqsikurobis gamosavlenad jer kidev ar
aris sazogadod garkveuli. natriurezuli peptidebis mniSvneloba gulis ukmarisobis diagnostikis dros dadasturebulia da misma sul mcire doniT matebamac ki SeiZleba gamoavlinos maRali riskis pacientebi da warmarTos Terapia.
iyavi vinc xar, sxva ukve yvela arsebobs!
oskar vaildi
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cxrili 6. mowodebuli diagnostikuri meTodebi karditoqsikurobis
diagnostikuri
amJamad arsebuli
upiratesobebi
meTodi
diagnostikuri
kriteriumi
eqokardigrafia:
x mpgf-is Semcireba
x xelmisawvdomoba
- mpgf-is Sefaseba
qveda zRvarTan
x radiaciis ar
SedarebiT, 10%-ze
3D meTodiT
arseboba
metad, miuTiTebs
- mpgf-is Sefaseba
x hemodinamikisa da
karditqsikurobaze
2D simpsonis
gulis
x bazisurTan SedarebiT
meTodiT
struqturebis
globaluri sigrZivi
Sefasebis
- GLS
daWimvis siCqaris
SesaZlebloba
Semcireba 15%-ze
metad SesaZloa
miuTiTebdes
karditoqsikurobaze
birTvuli
x mpgf-is Semcireba
x ganmeorebiT
kardialuri
10%-ze metad
Catarebis
kvleva (MUGA)
miuTiTebs
SesaZlebloba
karditoqsikurobaze

kardialuri
magnitur rezinansuli
kvleva

x Cveulebriv,
gamoiyeneba, rodesac
sxva kvlevebi
aradiagnostikuria, an
mp-is disfunqciis
dasadastureblad,
roca mpgf mosazRvre
mdgomareobaSia

kardialuri
biomarkerebi:
- troponini I
- maRalsensitiuri
troponini I
- BNP
- NT-pro BNP

x pacientebTan,
romlebic
mkurnaloben
anTraciklinebiT,
kardialuri
biomarkerebis donis
matebisas
potenciurad
sasargebloa agfi-is
miReba
x maRali riskis
pacientebTan
rutinuli gamoyenebis
SemTxvevaSi BNP da
NT-pro BNPǦis roli
saWiroebs Semdgom
kvlevas

x sizuste,
Sedegianoba
x miokardiumis
difuzuri
fibrozis
gansazRvra ͳȀʹ
kartirebiTa da
 Ǧis Sefaseba
x sizuste,
Sedegianoba
x xelmisawvdomoba
x maRali
mgrZnobeloba

SefasebisTvis
ZiriTadi SezRudvebi

x specialistze
damokidebuli
Sedegis variabeloba
x suraTis xarisxi
x GLS: vendorTa
Sorisi variabeloba
interpretaciisas,
teqnikuri
saWiroebani

x radiaciuli
datvirTva
x gulis sxva
nawilebis Sesaxeb
struqturuli da
funqciuri
informacia
limitirebulia
x SezRuduli
xelmisawvdomoʩa
x pacientis adaptacia
(klaustrofobia,
sunTqvis Sekaveba,
xangrZlivi dro
aRqmisTvis)
x arasakmarisi
monacemebi
imisaTvis, rom
SevafasoT mciredi
zrdis mniSvneloba
x variacia sxvadasxva
analizSi
x ar aris
dadasturebuli
rutinuli roli
meTvalyureobiʹʯʭʰʹ

jer arafrad gTvlian,
Semdeg dagcinian,
Semdeg gebrZvian
da Sen imarjveb!
mahaTma gandi
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2.1.3. ZiriTadi mesijebi
l simsivniT daavadebul pacientebs, romelTac umkurnales potenciurad karditoqsikuri
TerapiiT, aqvT gu-is ganviTarebis maRali riski da esaWiroebaT kardivaskularuli riskfaqtorebis mkacri kontroli.
l kardialuri disfunqciis adreulad gansazRvisaTvis mpgf unda mowmdebodes mkurnalobis dawyebamde da periodulad karditoqsikuri mkurnalobis mimdinareobisas.
l am jgufSi mpgf-is normis qveda zRvrad ganixileba 50%.
l pacientTan, romelsac bazisurTan SedarebiT mniSvnelovnad aqvs daqveiTebuli mpgf (mag.,
10%-ze metad), im donemde, rac ar cdeba normis qveda zRvars, mpgf unda Sefasdes ganmeorebiT, maleve da Semdeg simsivnis mkurnalobis periodSi.
l Tu mpgf mcirdeba 10%-ze metad da cdeba normis qveda zRvars (ganixileba, roca mpgf naklebia 50%-ze), Tu ar aris ukuCveneba, rekomendebulia agf inhibitorebi (an arb) β-blokerebTan kombinaciaSi, mpis Semdgomi disfunqciis, an gulis simptomuri ukmarisobis ganviTarebis prevenciisaTvis, radgan am pacientebs aqvT gu-is ganviTarebis maRali riski.
l agf inhibitorebi (an, arb) da β-blokerebi rekomendebulia gulis simptomuri ukmarisobis,
an asimptomuri disfunqciis mqone pacientebTan ukuCvenebebis ararsebobis SemTxvevaSi.
2.2. koronaluri arteriebis daavadeba
miokardiumis iSemia, infarqti da iSemia-inducirebuli ariTmiebi simvsivnis sawinaaRmdego
mkurnalobis gverdiTi efeqtebia. miokardiumis iSemiis ganviTarebis meqanizmi am medikamentebis
moqmedebis fonze mocemulia me-7 cxrilSi. Suasayris dasxivebam SeiZleba gaamwvaos qimiaTerapiiT inducirebuli koronaluri dazianeba.
2.2.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia

cxrili 7. koronaluri arteriebis daavadebis ganviTarebis paTfiziologiuri
meqanizmi simsivnis mkurnalobis dros
paTfiziologiuri
koronaluri arteriis daavadebisa da
wamali
meqanizmi
mwvave koronaluri sindromis
ganviTarebis riski
fluoropirimidinebi
x endoTeliumis
x 18%-Si manifestirdeba miokardiumis
(5-FU, kapecitanibi,
dazianeba
iSemia
gemcitanibi)
x vazospazmi
x 7-10%-Si: miokardiumis Cumi iSemia
platinis
x prokoagulaciuri
x saTesle jirkvlis simsivnis
Semadgenlebi
statusi
mkurnalobis Semdeg 20 wliani
(cisplatini)
absoluturi riski 8%-mdea
x arteriuli
Trombozi
x arteriuli Trombozis riski - 2%
VEGF inhibitorebi
x prokoagulaciuri
x arteriuli Trombozis riski:
(bevacizumabi,
statusi
bevacizumabisTvis 3.8%,
sorafenibi,
sorafenibisTvis 1.7%,
x arteriuli
sunitinibi)
sunitinibisTvis 1.4%
Trombozi
x endoTeliumis
dazianeba
sxivuri Terapia
x endoTeliumis
x miokardiumis infarqtis SedarebiTi
dazianeba
riski izrdeba 2-7-jer
x folaqis ruptura
x 30 wlis ganmavlobaSi koronaluri
movlenebis kumulaciuri sixSire 10%
x Trombozi
hojkinis limfomis mkurnalobis
Semdeg
x dasxivebis dozis proporciuli riski

Tu SesaZlebloba ar gikakunebs,
_ aaSene karebi!
milton berli
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2.2.1.1. fluorpirimidinebi
wamlis miRebis dReebSi tkivili gulmkerdSi da iSemiuri xasiaTis cvlilebebi ekg-ze ufro
xSirad viTardeba mosvenebul mdgomareobaSi da, SedarebiT iSviaTad, fizikuri datvirTvis
dros. zogjer igi mkurnalobis Sewyvetis Semdegac grZeldeba.
2.2.1.2. sxivuri Terapia
limfomis mqone pacientebTan sxivur TerapiasTan asocirebuli kardialuri daavadeba, ti purad, mkurnalobis dawyebidan 15-20 wlis Semdeg vlindeba. asakovnebTan SedarebiT axalgazrda
pacientebi ufro mgZnobiareni arian. hojkinis limfomisagan gankurnebis Semdeg kad-is riski, zogad populaciasTan SedarebiT, 4-7-jer izrdeba da mkurnalobidan 40 wlis Semdeg kardivaskularuli daavadebis kumulaciuri sixSire 50%-mdea.
am monacemebis gaTvaliswinebiT, sxivuri TerapiiT mkurnalobis dawyebidan 10-15 wlis Semdeg
da mTeli sicocxlis ganmavlobaSi sasurvelia kardialuri daavadebebis regularuli skriningi. kad-is risks sxivuri Terapiis dros zrdis Tanmxlebi qimiaTerapia anTraciklinebiT, axalgazrda asaki, maRalfraqciuli dozebi, dasxiveba gulmkerdis ekranizaciis gareSe, kardivaskularuli riskfaqtorebi da arsebuli kad-i.
2.2.2. diagnostika da marTva
simsivnis mkurnalobis dawyebamde mniSvnelovania kad-isa da sxva kardivaskularuli daavadebis identifikacia. mkurnalobis dawyebamde arsebuli koronaluri arteriebis daavadeba, mniSvnelovnad zrdis mkurnalobasTan asocirebuli kad-is ganviTarebis risks. kad-is identifikaciis diagnostikuri algoriTmi simsivniT daavadebul pacientebTan igivea, rac zogad populaciaSi, amgvarad, diagnostikuri meTodebi am pacientebisTvis unda moicavdes eqokardigrafiul
kvlevas.
antiagregantebisa da antikoagulantebis gamoyeneba xSirad araa SesaZlebeli, an unda SeizRudos mkacrad. sisxldenis riskis Sesamcireblad, kangavliTi koronaluri intervenciis SemTxvevaSi, ormagi antiagregaciuli Terapia unda dainiSnos minimaluri xangrZlivobiT Tanamedrove ESC gaidlainebis gaTvaliswinebiT.
2.2.3. ZiriTadi mesijebi
l kad-is Sefaseba unda emyarebodes pacientis anamnezs, asaksa da sqess, qimiaTerapiuli medikamentebi unda ganvixiloT rogorc kad-is riskfaqtori.
l klinikuri Sefaseba da, roca saWiroa, testi miokardiumis iSemiaze, ZiriTadia faruli,
manamde arsebuli, kad-is gamosavlenad. aman SeiZleba mniSvnelovani roli iTamaSos simsivnis mkurnalobis meTodis SerCevis dros.
l pirimidinis analogebiT mkurnalobis Semdeg pacientebs esaWiroebaT regularuli ekg monitoringi da miokardiumis iSemiis ganviTarebis SemTxvevaSi, qimiaTerapia unda Sewydes.
l koronaluri vazospazmis ganviTarebis Semdeg, Tu sxva alternativa araa, SeiZleba vcadoT medikamenti ganmeorebiT, mxolod profilaqtikisa da pacientis intensiuri meTvalyureobis pirobebSi. am SemTxvevaSi SeiZleba winaswar mkurnalobaSi CavrToT nitratebi
da kalciumis arxis blokerebi.
l xangrZlivi meTvalyureoba da, roca saWiroa, testi iSemiaze, mowodebulia qimia - da
sxivuri Terapiis garTulebebis mqone pacientebTan gulis daavadebebis gamosavlenad.
2.3. sarqvlovani daavadeba
2.3.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia
qimiaTerapiuli agentebi ar moqmedeben uSualod gulis sarqvlebze. Tumca, radiaciiT inducirebuli VHD, SemTxvevebis daaxloebiT 10%-Si viTardeba. is moicavs aortis bolqvis, aortis
sarqvlis karedebis, mitraluri sarqvlis rgolis, mitraluri sarqvlis karedebis Sua da bazaluri nawilebis, mitraluri sarqvlis kiredebisa da komisurebis fibrozsa da kalcifikacias,
rac ganasxvavebs revmatuli daavadebisagan.
rwmena niSnavs nabiji gadadga, rodesac kibes bolomde ver xedav!
martin luTer kingi
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2.3.2. diagnostika da Terapiuli marTva
sxivuri Terapiis Semdeg simsivniT daavadebul pacientebTan VHD-is diagnostikisa da monitorirebisTvis bazisuri da ganmeorebiTi eqokardigrafiaa mowodebuli. kardiqirurgiuli
Careva xSirad sadavoa aseT pacientebTan Suasayris fibrozis, Wrilobis Sexorcebis darRvevisa da asocirebuli koronaluri arteriebis, miokardiuli da perikardiuli daavadebebis gamo.
msgavs SemTxvevebSi SesaZlebelia ufro Sesaferisi iyos sarqvlis transkaTeteruli implantacia (mag. aortis sarqvlis transkaTeteruli implantacia).
2.4. ariTmiebi
2.4.1. paTfiziologia da klinikuri suraTi
simsivniT daavadebul pacients SesaZloa ganuviTardes ariTmiebis farTo speqtri. mkurnalobisas isini SeiZleba gamovlindes SemTxvevaTa 16-36%-Si.

cxrili 8. kardialur ariTmiebTan asocirebuli onkologiuri medikamentebi
ariTmiis tipi
bradikardia

sinusuri taqikardia
atriaventrikuluri
bloki
gamtareblobis darRveva
winagulTa fibrilacia

supraventrikuluri
taqikardia

parkuWovani taqikardia/
fibrilacia

uecari kardialuri
sikvdili

gamomwvevi medikamenti
dariSxanis trioqsidi, bortezomibi, kapecitabini, cisplatini,
ciklofosfamidi, doqsorubicini, epirubicini, 5- ǡ Ǧʹǡ
ifosfamidi, meTotreqsati, mitoqsantroni, paklitaqseli,
rituqsimabi, Talidomidi.
anTraciklinebi, karmustini.
anTraciklinebi, dariSxanis trioqsidi, bortezomibi,
ciklofosfamidi, 5- ǡmitoqsantroni, rituqsimabi, taqsanebi,
Talidomidi.
anTraciklinebi, cisplatini, 5- ǡimatinibi, taqsanebi.
maalkilebeli agentebi (cisplatini, ciklofosfamidi,
ifosfamidi, melfalani) anTraciklinebi, antimetabolitebi
(kapecitabini, 5- ǡgemcitabini), Ǧʹǡinterferonebi,
rituqsimabi, romidepsini,  -is mcire molekulebi
(ponatinibi, sorafenifi, sunitinibi, ibrutinibi),
topoizomeraza II–is inhibitorebi (amsakrini, etopozidi),
taqsanebi, vinkas alkaloidebi.
maalkilebeli agentebi (cisplatini, ciklofosfamidi,
ifosfamidi, melfalani), amsakrini, anTraciklinebi,
antimetabolitebi (kapecitabini, 5- ǡmetotreqsati),
bortezomibi, doqsorubicini, Ǧʹǡinterferonebi,
paklitaqseli, ponatinibi, romidefsini.
maalkilebeli agentebi (cisplatini, ciklofosfamidi,
ifosfamidi), amsakrini, antimetabolitebi (kapecitabini, 5- ǡ
gemcitabini), dariSxanis trioqsidi, doqsorubicini,
interferonebi, Ǧʹǡmetotreqsati, paklitaqseli, proteosomis
inhibitorebi (bortezomibi, karfilzomibi), rituqsimabi,
romidefsini.
anTraciklinebi (yvelaze iSviaTad), dariSxanis trioqsidi
(), 5- (savaraudod dakavSirebulia iSemiasa
da koronaris spazmTan), interferonebi, nilotinibi,
romidefsini.

2.4.1. QT intervalis gaxangrZliveba
QT intervalis gaxangrZliveba SeiZleba gamoiwvios simsivnis mkurnalobam (cxrili 9), eleqtroliturma darRvevebma, winaswarganmwyobma faqtorebma da Tanmxlebma medikamentebma (cxrili 10).
QT intervali da riskfaqtorebi unda gakontroldes kibos mkurnalobis dawyebamde, mkurnalobis
mimdinareobisas da misi dasrulebis Semdeg.
aaSene Seni ocnebebi, Torem sxva dagiqiravebs Tavisi ocnebebis asaSeneblad!
fara grei
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cxrili 9. QT intervalis gamaxangrZlivebeli da torsades de pointes-Tan asocirebuli
simsivnis sawinaaRmdego medikamentebi
simsivnis
60 mwm-ze metad
50 mwm-ze metad
QT intervalis
torsades de
samkurnalo
QTc-s gazrda
QTc-s gazrda
saSualo
pointes
(%)
medikamentebi
gaxangrZliveba
(%)
(%)
anTraciklinebi
doqsorubicini
14
11 - 14


histon deacetilazas inhibitorebi
depsipeptidi
14
20 - 23.8


vorinostati
< 10
2.7 - 6
< 1

Tirozin kinazis inhibitorebi
aqsitinibi
< 10



bosutinibi
0.34
0.2


kabozatinibi
10 - 15



krizotinibi
9 - 13
3.5
1.3

dasatinibi
3 - 13
0.6-3
< 1.4

lapatinibi
6 - 13
11
6.1

nilotinibi
5 - 15
1.9 - 4.7
< 1.2

pazopatinibi
2
< 0.3


ponatinibi
< 10



sorafenibi
8-13



sunitinibi
9.6 - 15.4
1 - 4
0.5
< 0.1
vandetanibi
36
12 - 15
4.3-8
aRwerilia, %
vemurafenibi
13 - 15
1.6
1.6
aRwerilia, %
sxva
dariSxanis
35.4
35
25 - 60
2.5
trioqsidi

cxrili 10. onkologiuri pacientebis QT intervalis gaxangrZlivebis riskfaqtorebi
koregirebadi
arakoregirebadi
eleqtrolituri disbalansi
 uecari sikvdilis ojaxuri
 gulisreva da Rebineba
istoria (Tandayolili 
 diarea
sindromi, an genetikuri
 mkurnaloba maryuJovani SardmdenebiT
polimorfizmi)
 hipokalemia (< 3.5 mekv/l)
 sinkopis personaluri
istoria
 hipomagnemia (< 1.6 mg/dl)
 hipokalcemia (< 8.5 mg/dl)
 QTc intervalis arsebuli
gaxangrZliveba
hipoTireozi
 mdedrobiTi sqesi
 xandazmuli asaki
QT intervalis gamaxangrZlivebeli agentebis
 gulis daavadeba
imavdrouli gamoyeneba, rogorebicaa
 miokardiumis infarqti
 antiariTmiuli
 Tirkmlis funqciis darRveva
 infeqciebis samkurnalo
 wamlis RviZlismieri
 antibiotikuri
metabolizmis darRveva
 antifungaluri
 fsiqotropuli
 antidepresiuli
 antifsiqozuri
 antiemeziuri
 antihistaminuri saSualebebi
2.4.1.2. supraventrikuluri ariTmia
nebismieri ti pis supraventrikuluri ariTmia da, yvelaze xSirad, winagulTa fibrilacia SeiZleba ganviTardes mwvaved, qimiaTerapiisa da radiTerapiis dros, an misi dasrulebis Semdeg.
წარმატება მარცხიდან მარცხზე სიარულია, ენთუზიაზმის დაკარგვის გარეშე!
უინსტონ ჩერჩილი
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2.4.1.3. parkuWovani ariTmiebi
parkuWovani ariTmiebi SeiZleba dakavSirebuli iyos QT intervalis gaxangrZlivebasTan, qimiur-, an sxivur TerapiasTan asocirebul mwvave da qronikul toqsikurobasa (ZiriTadad mp-is
disfunqcia da iSemia) da xelSemwyob faqtorebTan (cxrili 10).
2.4.1.4. sinusis kvanZis disfunqcia da gamtareblobis defeqtebi
sinusis kvanZis disfunqcia da gamtareblobis defeqtebi SeiZleba ganviTardes sxivuri Terapiis Semdeg da, xSirad, permanentulia. paklitaqseliTa da TalidomidiT mkurnalobam SeiZleba
gamoiwvios sinusis kvanZis disfunqcia, bradiariTmiebi da gulis blokadebi.
2.4.2. diagnostikuri da Terapiuli marTva
2.4.2.1. QT intervali da mis gaxangrZlivebasTan asocirebuli riskfaqtorebi
QT intervali da mis gaxangrZlivebasTan dakavSirebuli riskfaqtorebi unda Sefasdes mkurnalobis dawyebamde da mkurnalobis periodSi. gansakuTrebiT sayuradReboa QTcis gaxangrZliveba 500 mwm-ze metad da QTis namati (delta QT) 60mwm-ze metad (mateba bazisurTan SedarebiT),
radgan torsades de pointes iSviTad viTardeba, roca QTc 500 mwm-ze naklebia. ekg da eleqtrolitebi unda Sefasdes bazisurad, mkurnalobis dawyebidan me-7-15 dReebSi, an dozis yoveli cvlilebis dros, yovelTviurad, pirvel 3 Tves da Semdeg periodulad, mkurnalobis ganmavlobaSi, rac
damokidebulia qimiaTerapiul agentebsa da pacientis zogad mdgomareobaze. diareis dros saWiroa ufro xSiri monitoringi, xolo dariSxanis trioqsidiT mkurnalobis SemTxvevaSi _ yovelkvireuli ekg dakvirveba.
mkurnaloba ZiriTadad gamomwvevi faqtorebis koreqcias gulisxmobs (mag., Tanmxlebi eleqtrolituri anomaliebi, QT intervalis gamaxangrZlivebeli medikamentebi). Tu QTc 500 mwm-ze metia (an bazisurTan SedarebiT QT intervali 60 mwm-ze metad gaizarda), mkurnaloba droebiT unda Sewydes, eleqtrolituri anomalia dakoregirdes da QT intervalis gamaxangrZlivebeli kardialuri riskfaqtorebi gakontroldes. QTcs normalizebis Semdeg mkurnaloba SeiZleba ganaxldes Semcirebuli doziT.
Torsades de pointes ganviTareba uCveuloa, saWiroebs magniumis sulfatis (10 ml) i/v infuzias,
zogierT mwvave situaciaSi mowodebulia swrafi transvenuri peisingi, an izoprenalinis titracia ise, rom HR wuTSi 90-ze meti gaxdes (ariTmiis axali epizodis prevenciisTvis). mdgradi parkuWovani ariTmiisa da hemodinamikis arastabilurobis SemTxvevaSi unda Catardes asinqronuli
defibrilacia.
2.4.3. ZiriTadi mesijebi
l 12 - ganxriani ekg unda Caiweros da koregirebuli QT intervali Bazett-is, an Fridericia-is
formuliT yvela pacientTan Tavidanve unda ganisazRvros.
l ganmeorebiTi, 12 - ganxriani ekg monitoringi rekomendebulia anamneziT QT intervalis
gaxangrZlivebis, farisebri jirkvlis disfunqciis, an eleqtrolituri anomaliebis
dros.
l Tu QTc 500 mwm-ze metia, an QTc gaxangrZlivda 60 mwm-ze metad, an viTardeba disriTmiebi,
ganixileT mkurnalobis Sewyvetis, an alternatiuli reJimis SerCevis sakiTxi.
l QT intervalis wamliT inducirebuli gaxangrZlivebis dros unda moveridoT torsades de
pointes maprovocirebel iseT mdgomareobebs, rogoricaa hi pokalemia da mkveTri bradikardia.
l pacientebTan, romlebic mkurnaloben QT intervalze potenciurad moqmedi qimiaTerapiiT, QT intervalis gamaxangrZlivebeli sxva medikamentebi minimumamde unda Semcirdes.
2.4.2.2. winagulTa fibrilacia da TrTola
winagulTa fibrilaciisa da TrTolis mkurnaloba moicavs ritmis marTvas, Trombemboliuri garTulebebis profilaqtikasa da peroraluri antikoagulantebiT insultis efeqtian prevencias. simsivnem SeiZleba, erTi mxriv, gamoiwvios rogorc proTrombozuli mdgomareoba, aseve,
sisxldenisadmi winaswarganwyoba. meore mxriv, CHA2DS2-VASc da HASBLED Skalebi Rirebuli ar
aris simsivniT daavadebul pacientebTan. amgvarad, insultis prevenciis antiTrombuli Terapiis
sakiTxi ar emyareba zogadi populaciisTvis gankuTvnili riskis Sefasebis Skalebs.
მავანი დღეს ჩრდილშია, რადგან დიდი ხნის წინ ვიღაცამ ხე დარგო!
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pacientebTan CHA2DS2-VASc SkaliT 2-is toli, an meti quliT, antikoagulaciis dawyebis sakiTxi SeiZleba ganvixiloT, Tu Trombocitebis raodenoba 50 000/mm3-ze metia, Cveulebriv, K vitaminis antagonistiTa da antikoagulaciis intensiuri kontroliT (INR Terapiul farglebSi
unda rCebodes 70%-ze met SemTxvevaSi).
winagulTa fibrilaciis ganviTareba nebismier periodSi (mag., qimiaTerapiis, qirurgiuli Tu
sxivuri Terapiis dros), miuTiTebs ariTmiisadmi Sinagan winaswarganwyobaze. Trombprofilaqtikis sakiTxi kvlav insultis riskfaqtorebzea damokidebuli. antikoagulacia rekomendebulia maSin, rodesac CHA2DS2-VASc SkaliT jamuri qula 2-ze meti, an 2-is tolia. simsivniT daavadebul
pacientebTan, venuri Trombembolizmis riskis gamo antikoagulacia dabali riskis pacientebTanac ki aris mowodebuli.
pacientis srulyofilad Sefasebis Semdeg antikoagulaciis dawyebis sakiTxi unda gadawydes
Tanmxlebi mdgomareobebis, sisxldenis riskisa da pacientis arCevanis gaTvaliswinebiT. antikoagulaciisaTvis SeiZleba gamoviyenoT dabalmolekuluri wonis heparini (LMWH), K vitaminis antagonisti (mag., varfarini), Tu INR-is kontroli stabiluri da efeqtiania, an ara-VKA peroraluri antagonisti (NOAC). INR-is variabelobis gamo metastazirebuli simsivniT daavadebuli da
sisxldenis maRali riskis mqone pacientebTan varfarins xSirad eridebian da tradiciulad arCevis medikamentia LMWH. am jgufis pacientebTan NOAC-ebis roli da usafrTxoeba jer kidev gasarkvevia. miuxedavad imisa, rom NOAC -ze Catarebul kvlevebSi gamoricxuli iyo sicocxlis
limitirebuli xagrZlivobisa da 100 000/mm3-ze naklebi raodenobis Trombocitebis mqone pacientebi, monacemebi mainc miuTiTeben am axali medikamentebis usafrTxoebaze.
2.4.2.3. bradikardia da atriaventrikuluri kvanZis bloki
bradikardiisa da atriaventrikuluri kvanZis blokadis ganviTareba saWiroebs individualur mkurnalobas. medikamentebis, an/da peisingis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebamde, roca SesaZlebelia, saWiroa mizezebis koreqcia.
2.5. arteriuli hipertenzia
2.5.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia
hi pertenzia simsivniT daavadebuli pacientebis xSiri Tanmxlebi mdgomareobaa. daavadebis
sixSire da simwvave damokidebulia pacientis asakze, anamnezSi hi pertenziis, kad-is arsebobaze,
simsivnis saxeobaze (e.i. renulia, Tu ararenuli ujredovani simsivne), wamlis ti psa da dozaze,
simsivnis mkurnalobis sqemaze. axali hi pertenziis inducirebisa da manamde arsebuli kontrolirebadi hi pertenziis destabilizaciis maRali riski (11-45%) aqvT VEGF inhibitorebs, SemTxvevaTa 2-20%-Si viTardeba mkveTri hi pertenzia. medikamentTan asocirebuli hi pertenzia SeiZleba
ganviTardes mkurnalobis dawyebidan pirveli wlis ganmavlobaSi.
2.5.2. diagnostika da Terapiuli marTva
hi pertenziis (> 140/90mm vwy.sv.) identifikacia da sisxlis wnevis SenarCuneba < 140/90 mm vwy.sv.-ze
(an ufro naklebic, Tanmxlebi proteinuriis SemTxvevaSi) ZiriTadi mizania. VEGF inhibitorebiT
mkurnalobis dawyebamde bazisurad unda Sefasdes kvd-is riskfaqtorebi (maT Soris anamnezuri
hi pertenzia da sisxlis wnevis arsebuli done) da imarTos arteriuli hi pertenzia. mwvave garTulebebis asacileblad rekomendebulia sisxlis wnevis matebis adreuli aRmoCena da misi adekvaturi marTva. pirveli rigis samkurnalo medikamentebad mowodebulia agf inhibitorebi, arbebi da aradihidropiridinuli kalciumis arxebis blokerebi (amlodi pini, felodi pini)*. Sardmdenebis gamoyeneba asocirebulia eleqtrolituri disbalansisa da QT intervalis Semdgomi gaxangrZlivebis riskTan, Tumca, miuxedavad imisa, rom ar ganixileba pirveli rigis Terapiad, sifrTxiliT mainc SeiZleba maTi daniSvna.
*-aq gaidlainSi gaparulia aSkara Secdoma. unda eweros `dihidropiridinuli~. ix. qvemoT `ZiriTadi mesijebis~ me-3 punqti.
ნორმალურსა და არანორმალურს ერთმანეთისგან მხოლოდ მოკლე „არა“ განასხვავებს!
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2.5.3. ZiriTadi mesijebi
l hi pertenzias adekvaturad unda vumkurnaloT ESC/ESH hipertenziisa da kvd prevenciis
arsebuli klinikuri praqtikis gaidlainebiT. sisxlis wneva unda gakontroldes simsivnis mkurnalobis dawyebamde da mkurnalobis dros, periodulad, pacientis individualuri maxasiaTeblebis gaTvaliswinebiT.
l simsivniT daavadebul pacientebTan hi pertenziis marTva SesaZlebelia standartuli antihi pertenziuli mkurnalobiT, Tumca kardivaskularuli garTulebebis ganviTarebis
prevenciisTvis mowodebulia adreuli da agresiuli mkurnaloba.
l agf inhibitorebi, an arb-ebi, β-blokerebi da kalciumis arxebis dihidropiridinuli
blokerebi antihi pertenziuli arCevis medikamentebia. unda moveridoT kalciumis arxebis aradihidropiridinuli blokerebis daniSvnas wamalTaSorisi urTierTqmedebis gamo.
l ganixileT dozis Semcirebisa da antihi pertenziuli mkurnalobis gaZlierebis, an VEGF
inhibitorebis Sewyvetis sakiTxi, Tu wneva ver kontroldeba. wnevis adekvaturi kontrolis miRwevis Semdeg simsivnis sawinaaRmdego maqsimaluri efeqtisaTvis SesaZloa ganvaaxloT VEGF inhibitorebis miReba.
2.6. Trombemboliuri daavadeba
2.6.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia
simsivnur ujredebs SeuZliaT gaxdnen koagulaciis trigerebi sxvadasxva gziT, maT Soris
prokoagulaciuri, antiagregaciuli da proagregaciuli aqtivobebiT; gamoaTavisuflon pro-anTebiTi da pro-angiagenuri citokinebi da imoqmedon sisxlZarRvebisa da sisxlis ujredebze adheziuri molekulebiT.
2.6.1.1. arteriuli Trombozi
intraarteriuli Trombuli movlenebi iSviaTia simsivniT daavadebul pacientebTan, sixSire
daaxloebiT 1%-ia. isini ZiriTadad viTardeba pankreasis, mkerdis, koloreqtaluri da filtvis
metastazuri simsivneebis dros, anTraciklinebiT, taqsanisa da platinis Semcveli qimiaTerapiis
SemTxvevaSi, aseT pacientebs cudi prognozi aqvT.
2.6.1.2. venuri Trombozi
simsivniT daavadebul pacientebs xSirad uviTardebaT venuri Trombozi da vTe (VTE), SeiZleba aRiniSnos hospitalizebul pacientebTan, SemTxvevaTa 20%-Si da xSirad rCeba diagnostikis gareSe. vTe xSiria simsivniT (Sardis buStis, kolinjis, sakvercxis, filtvis, kuWisa da pankreasis)
daavadebuli ambulatoriuli pacientebis qimiaTerapiis dros; Tumca, aRsaniSnavia, rom profilaqtikis roli gaurkvevelia. vTe-is klinikuri riskfaqtorebi Sejamebulia me-11 cxrilSi.
cxrili 11. venur TrombembolizmTan asocirebuli klinikuri riskfaqtorebi simsivnis
mkurnalobis dros
simsivnesTan dakavSirebuli faqtorebi
 simsivnis pirveladi kera (ZiriTadad pankreasi, Tavis tvini, kuWi, Tirkmeli,
filtvi, limfoma, mieloma)
 histologia (gansakuTrebiT adenokarcinoma)
 gviani stadia (metastazirebuli)
 sawyisi periodi simsivnis diagnostikis Semdeg
pacientTan dakavSirebuli faqtorebi
 demografiuli: xandazmuli asaki, mdedrobiTi sqesi, afrikuli warmomavloba
 Tanmxlebi daavadebebi (infeqcia, Tirkmlis qronikuli daavadeba, filtvis
paTologia, aTeroTrombuli daavadeba, simsuqne)
 venuri Trombembolia anamneziT, Tandayolili Trombfilia
 sxvisi daxmarebis gareSe yoveldRiuri dabali fizikuri aqtivoba
mkurnalobasTan dakavSirebuli faqtorebi
 didi operaciuli mkurnaloba
 hospitalizacia
 qimiaTerapia da antiangiagenuri agentebi
 hormonuli Terapia
 transfuziebi
 centraluri venuri kaTeterebi

დიდებული გონება იდეებს განიხილავს, საშუალო გონება – შემთხვევებს!
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2.6.2. diagnostika da Terapiuli marTva
pacientebTan, romelTac utardebaT qimiaTerapia, Trombemboliuri garTulebebis diagnostika ZiriTadad emyareba klinikur simptomebs. sistematuri skriningis strategiam sargebeli ver
aCvena. Cumi qronikuli pulmonuri emboliisa da venuri Trombozis marTvis sakiTxi jer kidev gaurkvevelia. am SemTxvevaTa mkurnaloba simptomuri vTe-is msgavsia, vinaidan maRalia simptomuri
rekurenciisa da sikvdilobis riski.
vTe-is prevenciisTvis antikoagulaciis gadawyvetilebis miRebisas unda gaviTvaliswinoT
sisxldenis riski da pacientis sicocxlis mosalodneli xangrZlivoba. Tumca antiTrombuli
profilaqtika saWiroa qirurgiuli Carevis Semdeg minimum 4 kviras, hemodinamikurad stabilur pacientebTan mwvave vTe-is dadasturebuli epizodebis mkurnaloba moicavs LMWH-s 3-6
Tves. antikoagulacia mwvave fazis mkurnalobis Semdeg unda gagrZeldes, sanam simsivne gankurnebulad CaiTvleba. amJamindeli monacemebi NOAC-ebis Sesaxeb limitirebulia*. zogadad, gansxvaveba NOAC-ebsa da VKA-s Soris araa gamovlenili vTe-is rekurenciis, an sisxldenis
TvalsazrisiT.
pulmonuri emboliiT daavadebul hemodinamikurad arastabilur pacientebTan, Tromblizisis sakiTxi unda ganvixiloT individualurad, konkretuli simsivnis dros, sicocxlis mosalodneli xarisxisa da xangrZlivobis, agreTve, sisxldenis maRali riskis gaTvaliswinebiT.
2.7. periferiuli vaskularuli daavadeba da insulti
2.7.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia
2.7.1.1. periferiuli arteriebis daavadeba
nilotinibiT, ponatinibiT, an BCR-ABL TKI-iT mkurnalobis Semdeg qveda kidurebis periferiuli arteriebis mwvave daavadebis ganviTarebis riski 30%-mdea kardivaskularuli daavadebebis
riskfaqtorebis ararsebobis drosac ki. arteriebze simsivnis mkurnalobiT inducirebuli toqsikurobis Sedegebia aseve reinos fenomenica da iSemiuri insultic (mag., L  asparaginaza, cisplatini, meTotreqsati, 5-FU da paklitaqseli).
2.7.1.2. insulti
insultis riski izrdeba – minimum ormagdeba – Suasayris, kisrisa da Tavis dasxivebisas. Tavis tvinis wvrili sisxlZarRvebis dasxivebis Semdeg SeiZleba daziandes endoTeliumi da warmoiqmnas Trombi. msgavsi Sedegebia nanaxi aortasa da sxva periferiul arteriebze, maT Soris
laviwqveSa da iliofemoralur arteriebze, kidurebis iSemiis simptomebiT.
2.7.2. diagnostika da Terapiuli marTva
mowodebulia bazisurad Sefasdes pad-is riski. Fontaine**-is klasifikaciiT I-II stadiebze
(asimptomuri, an mxolod xangamoSvebiTi koWloba) saWiroa riskfaqtorebisa da klinikuri, metaboluri da hemodinamikuri faqtorebis perioduli kontroli. simsivnis, an limfomis samkurnalod, Tavisa, an kisris dasxivebis, gansakuTrebiT mkurnalobidan 5 wlis gasvlis Semdeg unda Catardes cerebrulvaskularuli ultrabgeriTi skriningi.

*-

aRsaniSnavia, rom ukanasknel periodSi sul ufro xSirad qveyndeba informacia NOAC-ebis Sedegianobis Sesaxeb.

** - Fontaine-is klasifikacia
xarisxi

simptomebi

I

Aasimptomuri

IIa

koWloba 200 m-ze meti manZilis gavlis Semdeg

IIb

koWloba 200 m-ze naklebi manZilis gavlis Semdeg

III

tkivili mosvenebul mdgomareobaSi/Ramis tkivili

IV

nekrozi/gangrena

ყველაფერი შეუძლებლად გეჩვენება, სანამ არ გააკეთებ!
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folaqis progresirebisas mowodebulia riskfaqtorebis umkacresi kontroli. antiagregantebi unda ganvixiloT umetesad simptomuri pad-is dros. pad-is mZime formebis dros revaskularizaciis sakiTxi unda gadawydes individualurad, hematologis, sisxlZarRvTa qirurgisa da
kardi-onkologebis gundis mier bazisurad, an simsivnis mkurnalobis fonze.

2.8. pulmonuri hipertenzia
2.8.1. paTfiziologia da klinikuri prezentacia
pulmonuri hi pertenzia simsivnis zogierTi agentisa da Zvlis tvinis ujredebis transplantaciis iSviaTi, Tumca seriozuli garTulebaa. bolo dros, ciklofosfamidi da sxva maalkilebeli agentebi ganixileba pulmonuri venur-okluziuri daavadebis ganviTarebis xelSemwyobad.

2.8.2. diagnostika da Terapiuli marTva
mkurnalobis dawyebamde, bazisurad unda Sefasdes eqokardigrafia marjvena parkuWis gadaZabvis niSnebis gamosavlenad. pulmonuri arteriuli hi pertenziis savaraudod gamomwvevi medikamentebiT mkurnalobisas yvela pacientTan ganixileba arainvaziuri kardivaskularuli meTvalyureoba, gansakuTrebiT, datvirTvis axalgamovlenili qoSinis, sisustisa da anginis SemTxvevaSi (cxrili 12).
dasatinibiT inducirebuli pulmonuri hi pertenzia xSirad Seqcevadia wamlis Sewyvetis Semdeg, Tumca gulis marjvena naxevris normaluri hemodinamika, Cveulebriv, ver aRdgeba xolme. pulmonuri arteriuli hi pertenziis samizne Terapia SeiZleba gamoviyenoT droebiT, an permanentulad.

cxrili 12. medikamentebiT inducirebuli pulmonuri hipertenziis Sefasebisa da
meTvalyureobis strategia
bazisuri Sefaseba
 ganixileT pulmonur arteriul hipertenziasTan
asocirebuli riskfaqtorebi da mdgomareobebi
 SeafaseT NYHA/WHO funqciuri klasi
 ganixileT 6 wT-iani siarulis testis saWiroeba
 ganixileT NTpro BNP-is gansazRvris saWiroeba
 SeafaseT savaraudo ph-is eqokardigrafiuli done
asimptomuri
meTvalyureobis
strategia
 SeafaseT NYHA/WHO funqciuri klasi, yovel 3 TveSi
 SeafaseT PAP-is eqokardigrafiuli monacemebi, yovel 3
TveSi
 ganixileT gulis marjvena kamerebis kaTeterizaciis
sxva Cveneba
 ganixileT saeWvo ph-is Semdgomi Sefaseba
simptomuri
 SeafaseT NYHA/WHO funqciuri klasi
 CaatareT 6 wT-iani datvirTvis testi
 gansazRvreT NTproBNP
 eqokardigrafiulad gansazRvreT ph-is albaToba*
 SeafaseT gulis marjvena kamerebis kaTeterizaciis
Cveneba
 ganixileT simsivnis sawinaaRmdego mkurnalobis
Sewyvetis sakiTxi
* - dawvrilebiT ix. 2015 wlis saxelmZRvanelo ph-is Sesaxeb, cxr. 7 (red. SeniSvna).
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2.9. simsivnis mkurnalobis kardivaskularuli sxva garTulebebi
2.9.1. perikardiuli daavadeba
mwvave perikarditi SeiZleba ganviTardes zogierTi qimiaTerapiuli medikamentis (ZiriTadad
anTraciklinebis, magram aseve, ciklofosfamidis, citarabinisa da bleomicinis) gamoyenebis
dros, maSin, roca is iSviaTia sxivuri Terapiis SemTxvevaSi.
2.9.2. plevruli gamonaJoni
plevruli gamonaJoni SesaZloa dakavSirebuli iyos TviTon simsivnesTan, gu-sTan, infeqciebTan, an simsivnis sawinaaRmdego zogierT sxva medikamentTan (mag., dasatinibi da imatinibi), romlebic xels uwyoben siTxis Sekavebas, an plevrul Seqcevad efuzias (gamonaJons).
2.9.3. avtonomiuri disfunqcia
sxivuri Terapia azianebs gulis nervul sistemas da, SesaZloa, simpaTikur-vagusuri disbalansi gamoiwvios, rac, xasiaTdeba Seusabamo sinusuri taqikardiiT, gulis ritmis Secvlili variabelobiTa da daqveiTebuli mgrZnobelobiT, aman, SesaZloa, gazardos tkivilis zRurbli, an
gamoiwvios Cumi iSemia. kad-is manifestaciis SemTxvevaSi misi marTva ar gansxvavdeba sxva, araonkologiuri pacientebisagan.

2.10. simsivnis mkurnalobis kardivaskularuli garTulebebi specifikur populaciebSi
2.10.1. pediatriuli populacia
anTraciklinebi da sxivuri Terapia bavSvebTan yvelaze xSirad gamoyenebadi karditoqsikuri agentebia. simsivnisgan gadarCenil bavSvebTan kardivaskularuli garTulebebi viTardeba
8,1%-mde sixSiriT.

2.10.2. xandazmuli populacia
gulis ukmarisoba, kardialuri disfunqcia, arteriuli hi pertenzia, diabeti da kad-is anamnezi, kardivaskularul sistemas ufro mowyvlads xdis qimia -, an sxivuri Terapiisadmi.

2.10.3. orsulTa populacia
karditoqsikurobis riski orsulebTan, igive asakis qalTa zogadi populaciis msgavsia. mwiria monacemebi simsivnis sawinaaRmdego medikamentebis placentaruli transferis Sesaxeb. anTraciklinebi naklebad moqmedeben nayofze, Tumca ucnobia maTi zegavlena kardimiocitebis normalur ganviTarebaze.
xangrZlivi dakvirvebiT, orsulTa simsivnis mkurnalobis Semdeg bavSvebTan mniSvnelovani
karditoqsikuri efeqti ar gamovlinda.

3. kardivaskularuli garTulebebis prevenciisa da Semcirebis strategia
simsivnis mkurnalobis dros
3.1. miokardiumis, simsivnis mkurnalobiT inducirebuli disfunqciis prevenciisa da mkurnalobis meTodebi
3.1.1. karditoqsikuri mkurnalobis dawyebamde
kardi proteqciis ganviTarebis dro da arCevani damokidebulia sxvadasxva klinikur faqtorze.
l

bazisurad, Tu karditoqsikurobis riski maRalia (manamde arsebuli kvd, anTracikliniT
mkurnaloba, an cudad kontrolirebadi kv riskfaqtorebi), an mkurnalobis sqemaSi Car-

ვერასდროს დაამარცხებ ადამიანს, რომელიც არასდროს ნებდება!
ბეიბ რუტი
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Tulia anTraciklinebi maRali dozebiT (250-300 mg/m2-ze meti doqsorubicini, an misi ekvivalenti), mowodebulia kardi proteqciuli medikamentebi (agf inhibitorebi, arb-ebi, an
β-blokerebi) da riskfaqtorebis mkacri kontroli.
l

kardi-onkologi saWiroa simsivniT daavadebuli, manamde arsebuli kvd-is mqone pacientebis SefasebisaTvis. mkurnalobis reJimi unda ganixilos kardi-onkologTa gundma.

l

bazisurad dabali riskis mqone pacientebTan anTracikliniT mkurnalobis fonze prevenciuli mkurnalobis sargebeli sadavod rCeba da dReisTvis rekomendacia ar arsebobs.

cxrili 13. qimiaTerapiasTan asocirebuli karditoqsikurobis Semcirebis strategiebi
qimiaTerapiuli medikametebi
potenciuri kardiproteqciuli
maxasiaTeblebi
qimiaTerapiuli yvela medikamenti
gamoavlineT da umkurnaleT
kardivaskularul riskfaqtorebs
umkurnaleT Tanmxleb daavadebebs (kad,
gu, pad, hipertenzia)
gamoasworeT eleqtrolituri
disbalansi da moerideT intervalis
gamaxangrZlivebel medikamentebs 
 prevenciis mizniT
minimumamde daiyvaneT gulis dasxiveba
anTraciklinebi da analogebi
SeamcireT kumulaciuri doza (mg/m2 )
z daunorubicini < 800
z doqsorubicini < 360
z epirubicini < 720
z mitoqsanroni < 160
z idarubicini < 150
SecvaleT organizmSi medikamentis
Seyvanis gza (liposomuri
doqsorubicini), an uwyveti infuzia
ganixileT deqstrazoqsani, rogorc
alternativa
agf-inhibitorebi, an arb-ebi
ɴ-blokerebi
statinebi
aerobuli varjiSi
transtuzumabi
agf inhibitorebi
ɴ-blokerebi

3.1.2. pacientebi troponinis matebiT
kardi proteqcia SeiZleba ganvixiloT anTraciklinis didi doziT mkurnalobis fonze troponinis matebisas.

3.1.3. pacientebi marcxena parkuWis gandevnis fraqciis asimptomuri SemcirebiT simsivnis mkurnalobis dros, an mis Semdeg
mpgf-is Semcireba, gansakuTrebiT natriurezuli peptidebis Tanmxlebi matebisas Seesabameba
karditoqsikurobis gansazRvrebas. mpgf-isa da misi vardnis amplitudis gaTvaliswinebiT unda
ganvixiloT gulis ukmarisobis samkurnalo gaidlainiT rekomendebuli erTi, an meti medikamenti. qimiaTerapiis dasrulebidan 6 Tvis ganmavlobaSi kardispecifikuri mkurnaloba zrdis mp-is
funqciis aRdgenis SesaZleblobas.
კარგად გაკეთებული ჯობს კარგად ნათქვამს!
ბენჯამენ ფრანკლინი
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ڊډڈڐڑڅڌ  ڍچډ
څڍړڅڕډڌ ڍڍڊډڈڐڑڅڌ
ډڑ څڍړڅڕډڌ
ڍڕډڍڐږڍچډڑ
ڊڣږ ڍڕډڍڐږڍچ
څڊڣږ
څ
چډڒڐڕڅڡ ږڍڑڍڕڅړډڥ  ڝڅ څڈ ڍڑڍڕڅړډ
ڈڅڌڍڏڅڇڅڐ څڅڟڍڕڒڇڒڕ ڌڍچډڗڑڅڏژڇڅڒڎڍڗڑڅ
ڏڅڇڅڐ
ڒڐڏڅچڅڈ  ڥڙڅ ڍڑڍڕڅړډڥ ڍڏژڍڟښڅڕڙڅڕڅ ڈڅڌڍڏ
ڍچډڑڍڕڅړډڥ ڍڕژڏژڎډڏڒ
ڕڅړڅږښڒڑډ ڍچډڑڍڕڅړډڥ
ڗڏڅڈ ڍڑڍ
ڈڑڒڙ ڍچډڏژ
ژڏڅڕڒڕډړ  ڝڅ څڈ ڍږښژڑڍڕڅړڅڈ
ڍڕ
ڍڕژڏژڎډڏڒڐڏڅچڅڈ
ڍڑڍڕڅړڅږښڒڑډ
ڍڑڍڕڅړډڗڏڅڈ
ڍچډڏژچډڒڐڕڅڡ
ڍږښژڑڍڕڅړڅڈڑڒڙ
ڍڕژڏڅڕڒڕډړ
ڗڅڇڍچڅڈ
ڈڕڅڇ  څڑڅڌږڍڐ څڈ ڍڑڅچڅږښڍړڅ ڍڗڅڏڍږښډڗډ ڑڅڕڗ
ڕڌژڎڅږڑڅڇ ږڍڏڊږڅڈڅڇ ډڋڅڍړڅڕډڌ
ڊډڊڣڌڐډڝ ڍڏژچډ
ڍڣڍ څږڍچډ
ڏڍڡڅڑ ڌډڏ
چډڑډڜڒڐڅڇૼ ڍڏ
ڟڅږډڈڒڕ ڑڅ ૺڍږډڡ ږڍ
ڟڅږډڈڒڕ
ڑڅڕڗڅڇڍچڅڈ ڍڑڍڕڅڙڕڅڊ ڍچډڗڑڅڏژڇڅڒڎڍڗڑڅ
ډڋڅڍړڅڕډڌ ڕژڍڟڅڏژڇڅڒڎڍڗڑڅ څڊڣږ څڅڈڕڅڇ
ڍڏژچډڕڌژڎڅږڑڅڇ
څږڍچډڊډڊڣڌڐډڝ
ڌډڏڍڣڍ
ڍڏڍڡڅڑ
ږڍچډڑډڜڒڐڅڇૼ
ڑډڊ ڍڕژڏڅڕڗڑډڟ څڍڏډچډڏڍڟژڅ ڟڍڏډڐڒڕ ڌڍڋڒڈ څڅچډڑڅڊڜڍډڝ ڥڙڅ ڍڑڍڕڅړډڥ ڍڏژڍڟښڅڕڙڅڕڅ
ږڍڕډڗډڌڅڎ ڍڏژڍڕډڗڕڅ ڑڅ ڍڕژڑ
ڒڏڊڅڐڅڇ ږڍڕډڗډڌڅڎ
ڈڅڙڒڜڅږڏډڊڑژڕڋژ ږڍچ
ڍڣڍ ڈڅڙڒڜڅږڏډڊڑژڕڋژ
څچډڈډڐښڌڕډڍڌڕژૼ ڍڏڍڡڅڑ ڌډڏ
ڒڏڅڑڕژڎڐڅږ څڊڣږ څچډڈډڐښڌڕډڍڌڕژૼ
چډچډڏڅژڝڅږ ڒڏڅڑڕژڎڐڅږ
 ૺڑڅڌ

ڍڕژڑډڊ
ږڍچڒڏڊڅڐڅڇ
ڌډڏڍڣڍ
ૺڑڅڌچډچډڏڅژڝڅږ
ڈڐڑڅڌ
ڍڝچډڗڑډڍڟڅړ څڍړڅڕډڌ ڍڏژڕڅڗڍڟڒچڐڒڕڌڍڗڑڅ ڍڊډڈ
ږډڑڅڗڍڅڈڅڇ ڟڅڐچډڏڐڒڕ ڍڍڝچډڗڑډڍڟڅړ
ڍڗڏژږڑڍ ږډڑڅڗڍڅڈڅڇ
ڍڏژڕڒڗڍڋڑڅڕڗ ڑڅ ڍڗڏژږڑڍ
ڕڒڗڍڋڑڅڕڗ
ڍڕژڍڐډڝڍ ڍڏژڕ
ږڍچډڈڅڊڅڅڈ ڍڕژڍڐډڝڍ ږڍڏژڇ  څڊډڗډڝ ڍڕژڍڐډڝڍ
ڍڏژڍڕډڙڍڕډړ  /ږڍچډڈڅڅڊڅڅڈ
ڕډڗڕڅ ڍڏژڍڕډڙڍڕډړ
ږڍچډڍ
ڍڊډڈڐڑڅڌ ږڍڐڒڕڈڑڍږ ڍڏژڕڅڑڒڕڒڎ ډڊڅڊڡڐ 
ږڍچډڍڕډڗڕڅ
ږڍڏڍڟڍڏڅږڏڍڗډڟڅ څچڒڏڅڑڕژڎڐ ڍڊډڈڐڑڅڌ ږڍچډڈڅڊڅڅڈ
ږډڑڅڗڍڅڈڅڇ ڟڅڐچډڏڐڒڕ ڍڝچډڗڑډڍڟڅړ ڌڍڊڅڔڐ ږڍڏڍڟڍڏڅږڏڍڍڗډڟڅ
ڇ
ڍڏژڕڅڑژڎڅڏ ڑڅ ڍڏژڍڇڅڕڒڐډڥ
ڍڗڏژږڑڍ ڍڏژڕڅڑژڎڅڏ
ڏژږڑڍ
ډڊڌډڕڇڅ ڍڗڏ
چډڑ ډڊڌډڕڇڅ
ڍڕډڍڐږڍچډڑ
ڍڗڏژږڑڍ ڍڕډڍڐږڍ
ڕډ ڍڗڏژږڑڍ
ڍڌڕډ
ڑڅڇ ږڍڊڌ ڍڌ
ڍڝڅچڒڏڊڅڐڑڅڇ
څچډڈڅڊڅڅڈ ږڍڏڠڍڊڛ  ڍڝڅچڒڏڊڅڐڑ
څچډڈڅڊڅڅڈ
ڕ
ږژڍړڈڏڍڅڞ ڑڅڌڎږڍڕ ږڍچډڕڅڌڍڊڑڅڇ
ږڍڍڟڅڎڍڙڍږڅڏڎ ږږژڍړڈڏڍڅڞ
ڌڍڊڈډڣڍڐ ږڍڍڟڅڎڍڙڍږڅڏڎ
ږڍږڅڏڎ  Cڅڈ  Bڌڍڊڈډڣڍڐ
ږڍڏڠڍڊڛ ږڍږڅڏڎ
ڍڟ ږڍڏڠڍڊڛ
ڒڏژږڕڒ  ڌڍڏڊڌڅڞ ږڍڋڒڕ
څچ
ڟڍڏډڐڒڕ څڍڌڅړڒڏژڇڅڒڎ ږڊڅڏڣڅ ڑڅڌ ڟڅږڏډڐڒڕ
ږڍچډڕڅڌڍڊڑڅڇ ږڍڑډڈڏڣږڍږ ڍڍڑڅڊڒڏډڑڊڝڍڑڐ ڈڅڕژڎڍڑڍڏڎ څچډڈڕڍڟڒږڅ
ږڍڋڒڕڍڟ
څچڒڏژږڕڒ
چډڣڅږډڝ ږڍچډڍڍڟښڅډ
څچڒڕژڗښډڙډ څڈ څچډڒڣڌڕڙڅږژ ڍچډڈڕڅڋڒڐ ږڍڎڅږڅ ډڈڐڅڏڡ 8
ڙډ
ږڍڕڅ ڕڅ ڍڏڍڑډڇڈڅڈ ڍڝڙژڇڤ ڊڍڕچڒڎڅږڅ ڐڅ څچڒڕژڗښډڙ
څ
څچډڑڍچڒڜڗډڝ 
ڕژږڅږڅڕڅ ڒڊڢډڅږ څچډڑڍچڒڜڗډڝ
ڍڏډڊڕژږڅږڅڕڅ
ڕ ڍڏډڊ
ږڍچډڍڟښڅډڕ
چډڑڍچڒڜڗډڝ چډڣڅږډڝ
ږچډچډڑڍچڒڜڗډڝ
ڒڊڢډڅږ ږچډ
ڒڊڢډڅږ
 18څڈ ڍچډڊڝڊڅچ  ڍڈڒڍڕډړ ږڍڍڟڅڗښڅڏ څڈ
چډڇڕڅږ ږڍڗڅڕڅړډڕړ ڒڏڅڑ
ڒڏڅڑڕژڎڐڅږ چډڣڅږډڝ ږڍچډڍڟښڅډڕ ڍڏډڊڕژږڅږڅڕڅ
ڕژڎڐڅږ
ڑڐ ڍڈڍڈ ڇډڈڐډڝ ږڍڍڟڅڕڗږڍڇډڕ ږڍڗڅڕڅړډڕړ ڒڏڅڑڕ
ڕژڎڐڅږ ږچڒڜڡژ ږڏډڣ ږډ څڍڑڞڅڅڇ څچڒڏډڑڊڝڍڑ
ڑڅڏڅچ ږڍڎږڍڕ  ڍڏډ
ڜڡژڑڅڇ ږڍږ
ڕڒڗڍڑڒڐ ڏډڗډڊڜ
چډڑڍچڒڜڗډڝ ږڇڑڍ
څ
څچڒڏډڑڊڝڍڑڐ
ڒڏڅڑڕژڎڐڅږ
ڍڏډچډڇڕڅږ
ږڍږڑڅڏڅچ
ڏډڗډڊڜڡژڑڅڇ
ږڇڑڍڕڒڗڍڑڒڐ
څچډڑڍچڒڜڗډڝ
ډڏډ ږڍڕډڍڅچ څڍڑڅړڐڒڎ ږډڈڏډڍڟڕڒڣڑڅڇ څڈڑژ چډڣڅږډڝ
Sډڋڅڗږڒڙ ڏژڑڒڕڗښډ
ڝڒڐڅڇ vJHRrJLD#ED\HrFRP
ڕڅڙڅڈ ڌڍږڕڅڇ ڍڑڅڍڎړڅڅڊڌژڙډڝڅڈڅڐڕڒڙږڍچډڊڝ
چډڗډڏچڅڗ ڍڏژڕ
چډڣڅږډڝ ږڍڍڟښڅډڕ ڍڏډڊڕژږڅږڅڕڅ ڒڊڢډڅږ څڏډڊڜ
ڏژڑڒڕڗښډڏډ
ڍڑڅڍڎړڅڅڊڌژڙډڝڅڈڅڐڕڒڙږڍچډڊڝڒڐڅڇSvJHRrJLD#ED\HrFRPډڋڅڗږڒڙ
ڍڏژڕڅڙڅڈ
ڍڗډڏچڅڗ  14ڇڐ ڍڍچډڗډڏچڅڗ
0
ڈڅڌڕډ ڑڅڌږڅڍڟښژڕڗږڑڍ ږڍچډڑډڜڒڐڅڇ ڍڕډڗږڍڏچ  4ڍڝڕډڗږڍڏچ ږڍڑډڏڍړڒڕړڍڏڒړږڍڑڍڐژڏڅ
ږڒڅڜژڐ څڍڏژچډږڊڅڌڒڐ ڈ
څچډڣڅڑڍڍچډچڒڕڍړږڍڊڣڅڑډڝڍڝڙڒڏڒڎ ږڒڅڜژڐ
ڕڍړ ږڍڊڣڅڑډڝ ڍڝڙڒڏڒڎ
ډڋڅڕژڗڅڕډړڐډڗ  30 Cږډڗډڐژڅڕڅ څچډڣڅڑڍ ڍچډچڒڕ
ڌډڣڅڑڍډڝ ډڋڅڕژڗڅڕډړڐډڗ
ږڍڊڌږڍچډڊڝڊڅچ ڌډڣڅڑڍډډڝ
ڏډڐڒڈڊڡژڍڐ ږڍڊڌږڍچډڊڝڊڅچ
ڏډڐڒڈڊڡژڍڐ
ډڋڏڍڇڈڅ
ڈڅڊږڍچڒږڍڇڕڅڊڅڈڅڊږڍڊڣڅڑډڝ
ڏژچډڌڍڌڍڐډڋڅڊڌژڙډڝڌڒڑډڜڍڒڐڅڇڕڅڍڏډڡڅڈ
ڌڍڗړډڟډڕږڍڐڍښډڅڐډڟڍڅڇڍچډچڒڕڍړږڍڐډڟڅڇڑڑڅڈڍښڅڍڌڙڅڇډڈڐډڝږڍڏڊږڅڇږڍڈڅڊږڍچڒږڍڇڕڅڊڍڏ
ڌڍڗړډڟډڕږڍڐڍښډڅڐډڟڍڅڇڍچډچڒڕڍړږڍڐډڟڅڇڑڅڈڍښڅڍڌڙڅڇډڈڐډڝږڍڏڊږڅڇږڍڈڅڊږڍچڒږڍڇڕڅڊڍڏژچډڌڍڌڍڐډڋڅڊڌژڙډڝڌڒڑډڜڍڒڐڅڇڕڅڍڏډڡڅڈڅڊږڍچڒږڍڇڕڅڊڅڈڅڊږڍڊڣڅڑډڝډڋڏڍڇڈڅ
ږڍڏچډڒڐڕڅڡڐ
 %D\HU Aڅڍڑڅڐڕډڇ ڍڑډڋژڎڕډڊډڏ ' ڇڅ ڕډڍڅچ ڍڌ
G, ' L
HYHUkX]HQ *H
ڏډڟڕڊ \rPDQ
ڍڟڅڐډڒڙڑڍ ڍڏ
چډڛڅږڍڐ ږڍ
ڑڟډڅڇ ڌڊڒڣڌڇ ڈڅ
ڕړ ڌڒ
چډڕڅڐڣڒڐ ږڍڗڅڕڅړډڕ
ڕڗږڑڍ ږڍ
ږڍڍڟښژ
څچډڏډڣڅږڅڈ ږڍڏچډڒڐڕڅڡڐ
څڈ څچډڏډڣڅږڅڈ
ڌڕڅڐڅږڍڐ څڈ
ڍڌڕڅڐڅږڍڐ
AG,
LHYHUkX]HQ
\*HrPDQ
ڍڏډڟڕڊ
ږڍڍڟڅڐډڒڙڑڍ
ڈڅچډڛڅږڍڐ
ڌڒڑڟډڅڇ
ږڍڗڅڕڅړډڕړ
ږڍچډڕڅڐڣڒڐ
ږڍڍڟښژڕڗږڑڍ
ږڅڍږڕډڊڏډڟڕڊ
a
E
څڍړڅڕډڌڒڑڒڐ ږڅڊڅڔڐږڍڏڍڟڍڏڅږڏڍڗډڟڅ
ڑڅڌږڅڍړڅڕډڌڒڑڒڐ
ڌڍچډڕڅڈډڝ ڑڅڌږڅ
ڞڏڣږڍږڅڈڍڝڝڅڏڅښڍڕژڏڅڗڅڙ ڌڍچډڕڅڈډڝ
ڍچډڊډڟښڅڞڏڣږڍږڅڈڍڝڝڅڏڅښڍڕژڏڅڗڅڙ
ڕڒ ڑڅڊڒڏډڑڊڝڍڑڐ ڈڅڏژڎڍڗڍڕڎ ڍچډڊډڟښڅڞ
ڍڝچډڒڑڅڇڕڒ
ڈڍڇ ڍڝچډڒڑڅڇ
ڍڕژڍڐډڝڍ ږڍڏژڇ  ڈڍڇ
څچډڈڅڊڅڅڈ ڍڕژڍڐډڝڍ
ڍڏژڍڕډڙڍڕډړ  ڈڅړ څچډڈڅڊڅڅڈ
ږڍچډڍڕډڗڕڅ ڍڏژڍڕډډڙڍڕډړ
څچډڈڊڅڅڈ ږڍچډڍڕډڗڕڅ
 ڈږڇ څچډڈڊڅڅڈ

ڍچډچډڈڅڊڅڅڈڅڌڊڛڕڅڠڏڣږڍږڏژڇ
&RQQROO\6-(LkHOERRP-W%RVFK-HWDO5LYDrR[DEDQZLWKRUZLWKRXWDVSLULQLQSDWLHQWVZLWKVWDEOHFRrRQDU\DUWHU\GLVHDVHDQLQWHrQDWLRQDOUDQGRPLVHGGRXEOHEOLQGSODFHERFRQWrROOHGWULDO/DQFHWGRL
&RQQROO\6-(LkHOERRP-W%RVFK-H
HWDO5LYDrR[DEDQZLWKRUZLWKRXWDVSLULQLQSDWLHQWVZLWKVWDEOHFRrRQDU\DUWHU\GLVHDVHDQ LQWHrQDWLRQDOUDQGR
Q
PLVHGGRXEOHEOLQGSODFHERFRQWrROOHGWULDO/DQFHWGRL
R
6૱  ૱
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ښږڍڏڍڊڝڅږڒڐڍڝڒڏډڊڊڌڕڅښڅږڅچڒڏڑډڇڈڅڐڒڐڕڅڡږڍڕډڍڅچچږږډڋڌڕڅڐڅږڍڐڅڍڏډچډڏڠڅږډڝڅچډډڛڍڐږڍڍڟڅڐڕڒڙڑڍڍڌڍچډڗڅڐڅڈ
ښږڍڏڍڊڝڅږڒڐڍڝڒڏډڊڌڕڅښڅږڅچڒڏڑډڇڈڅڐڒڐڕڅڡږڍڕډڍڅچږږډڋڌڕڅڐڅږڍڐڅڍڏډچډڏڠڅږډڝڅچډڛڍڐږڍڍڟڅڐڕڒڙڑڍڍڌڍچډڗڅڐڅڈ
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3.1.4. pacientebi globaluri sigrZivi damoklebis asimptomuri SemcirebiT qimiaTerapiis dros
eqokardigrafiulad GLS-is meTvalyureobiT miokardiumis subklinikuri disfunqciis adreuli niSnebis Sefasebis mixedviT, kardispecifikuri mkurnalobis dawyebaze mtkicebulebebi ar
arsebobs.

3.1.5. pacientebi gulis ukmarisobiT simsivnis mkurnalobis dros da mis Semdeg
simsivniT daavadebul pacientebs, romlebTanac klinikurad gamoxatulia gulis ukmarisoba
simsivnis mkurnalobis dros, an mis Semdeg, unda vumkurnaloT ESC-is gulis ukmarisobis amJamad arsebuli gaidlainis Tanaxmad. Tu gulis ukmarisoba viTardeba qimiaTerapiis dros, umjobesia referali kardi-onkologTan. Tu karditoqsikurobis gamomwvevi medikamentis ganaxleba
igegmeba, rekomendebulia mkurnaloba kardi proteqciuli wamlebiT, agf-inhibitorebiTa da βblokerebiT.

3.1.6. kardiproteqciuli arafarmakologiuri intervenciebi simsivniT daavadebul pacientebTan
mowodebulia cxovrebis wesis gajansaReba _ jansaRi kveba, mowevis Sewyveta, regularuli
varjiSi, wonis kontroli. gansakuTrebiT, aerobuli varjiSi ganixileba saimedo arafarmakologiur strategiad qimiaTerapiiT inducirebuli karditoqsikurobis prevenciisa, an/da mkurnalobisaTvis.

cxrili 14. varjiSis potenciuri sargebeli simsivnis mkurnalobis dros, an/da mis
Semdeg
aumjobesebs
x kardirespiraciul da kardivaskularul sistemas
x kunTovani masis SenarCunebas, an zrdas da cximovani qsovilis masis Semcirebas
x imunuri sistemis funqcias
x qimiaTerapiis warmatebiT damTavrebas
x kunTovani qsovilis Zalasa da Wimvadobas
x sxeulis formebs, TviTSefasebasa da ganwyobas
amcirebs
x gverdiTi efeqtebis _ gulisreva, Rebineba da tkivili _ intensivobas
x hospitalur dayovnebas
x stress, depresiasʨ da SiSs

3.2. Trombemboliuri movlenebis prevencia
Trombuli garTulebebis maRali da sisxldenis dabali riskis mqone ambulatoriul onkologiur pacientebTan qimiaTerapiis (pacienti mravlobiTi mielomiT, romelic iRebs antiangiagenur agentebs, pankreasis lokaluri, an metastazuri, an filtvis simsivneebis mkurnaloba)
dros mowodebulia pirveladi prevencia, ZiriTadad LMWH-iT.
simsivnis gamo hospitalizebul pacientebTan ganixileT Trombprofilaqtika LMWH-iT riskisa da sargeblis gaTvaliswinebiT.
centraluri venis kaTeteris mqone pacientebTan, heparinis sistematuri gamoyeneba mowodebuli ar aris da mkurnaloba unda SeirCes individualurad.

ნუ უყურებ საათს, უყურე რას აკეთებს ის! – არ ჩერდება!
სემ ლევენსონი
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3.3. specifikur agentebTan asocirebuli garTulebebis Semcirebis strategiebi
3.3.1. anTraciklinebi
anTraciklinebiT inducirebuli marcxena parkuWis disfunqciisa da gulis ukmarisobis prevenciis, amave dros, medikamentis antineoplaziuri efeqtianobis SenarCunebisTvis mowodebulia
ramdenime strategia: kumulaciuri dozis Semcireba, uwyveti (48-96 sT-mde) infuzia, rom Semcirdes pikuri plazmuri done zrdasrul pacientebTan, analogebis (epirubicini, piqsantroni), an
li posomuri formebis gamoyeneba, romelTac, fiqroben, rom aqvT karditoqsikurobis naklebi riski da iseTive antisimsivnuri efeqtianoba, an Seiyvanon deqstrazoqsani, rogorc kardiproteqtori.
rekomendebulia anTraciklinis miReba paklitaqselamde, calke infuzia, an/da doqsorubicinis kumulaciuri dozis limitireba 360 mg/m2-mde.
3.3.2. Her2 samizne Terapia
anTraciklinebisa da trastuzumabis erTdroulad miReba mniSvnelovnad zrdis gulis ukmarisobis ganviTarebis sixSires, magram karditoqsikuroba SeiZleba mniSvnelovnad Semcirdes am
medikamentebis miRebaTa Soris drois intervalis daWerisas.
Tu mpgf mcirdeba 45%-mde, an bazisurTan SedarebiT 10%-ze metad, ise, rom rCeba 45-49%-is
farglebSi, trastuzumabi unda Sewydes da dainiSnosa agf inhibitori, trastuzumabi SeiZleba
ganaxldes, Tu mpgf gaxdeba 49%-ze meti. Tu mpgf gaxda 50%-ze naklebi, magram 44%-ze meti, trastuzumabi SeiZleba gagrZeldes, magram unda daviwyoT agf inhibitoric. zogierT SemTxvevaSi,
Tanmxlebi mdgomareobebis gaTvaliswinebiT, SesaZloa, agf inhibitorze umjobesi iyos β-blokeris arCeva. mp-is disfunqciis Seqcevadoba da trastuzumabis ganaxlebis SesaZlebloba dauyovnebliv unda Sefasdes gulis ukmarisobis gaumjobesebis Semdeg.

3.3.3. pirimidinis analogebi
am medikamentebis miRebamde mowodebulia kad-is riskfaqtorebis (moweva, hi pertenzia, diabeti, hi perli pidemia) agresiuli kontroli da Semdeg adekvaturi farmakologiuri mkurnaloba.
pacientebTan, dadgenili kad-iT, mniSvnelovnad izrdeba riski. nitratebisa da kalciumis arxis
blokerebis profilaqtikurad miRebam SeiZleba ver mogvces efeqti, amitom, am pacientebTan pirimidinis analogebis daniSvna ar aris rekomendebuli. Tumca, alternatiuli Terapiis ararsebobisas, mowodebulia frTxili monitoringi.

3.3.4. vaskularuli endoTeluri zrdis faqtoris sasignalo gzis inhibitorebi
am medikamentebiT mkurnalobis dros, unda Sefasdes kardivaskularuli riskfaqtorebi, yuradRebiT, bazisurad, mkacrad gakontroldes sisxlis wneva da Sewydes hi pertenziis gamomwvevi medikamentebi, esaa umTavresi hi pertenziis dauyovnebeli da agresiuli marTvisTvis.

3.3.5. sxivuri Terapia
radiTerapiis SemTxvevaSi, gulis dasxivebis Sesamcireblad, Semdegi strategiebi da xerxebia mowodebuli:
l

Rrma CasunTqvisa da sunTqvis Sekavebis teqnika, an respiraciuli mobiluri barieris Seqmna, rac Semxebi sxivuri velisgan gulis ekranirebisa da organoebze dasxivebis Semcirebas iZleva ise, rom ar moiklos klinikurad saWiro moculobam.
სიკეთით სძლიე შენს მტერსა, ერიდე სისხლით ზღვევასა.
სულგრძელობითა ძლევა ჯობს ვაჟკაცობითა ძლევასა.
ილია ჭავჭავაძე
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l radiaciuli sxivis mravali, an rotaciuli wyaros (fotonebi/eleqtronebi) gamoyeneba.
l

mravalSriani kolimatorebis (paraleluri sxivuri nakadebis warmomqmneli mowyobiloba – red. SeniSvna), cvalebadi sxivuri nakadebis gamoyeneba nawilobriv ekranizaciaze
ukeTesia.

l

normaluri qsovilis mier miRebuli radiaciis Semowmeba da minimalizacia.

l

meTvalyure sistemebi, rac sxeulis nebismier nawilze energiis mimarTvis saSualebas iZleva. radiTerapiis mkurnalobis es meTodi qirurgiuli mkurnalobis msgavsia da mas
`radiqirurgiasac~ uwodeben.

l

radiTerapiis dagegmva imgvarad, rom gulis wina konturisa da ukana Semxebi velis kides
Soris maqsimaluri distancia SeZlebisdagvarad Semcirdes.

l

nebelobiTi Rrma SesunTqva da sunTqvis Sekaveba supinaciis mdgomareobaSi zogierT pacients umcirebs mTeli gulisa da LAD-is dasxivebis dozas marcxena ZuZus kibos radiTerapiis SemTxvevaSi.

4. xangrZlivi meTvalyureobis programebi simsivnisgan
gadarCenil pacientebTan
bolo dekadaSi mniSvnelovnad gaizarda simsivnis diagnozis mqone da misgan gankurebul pacientTa raodenoba. mniSvnelovania simsivnisgan gadarCenil pacientebTan savaraudo kardialur
daavadebebze yuradRebis gamaxvileba. aseve, saTanado Semdgomi meTvalyureoba. qimiaTerapiis
dawyebisas pacientebi informirebuli unda iyvnen kardivaskularuli daavadebebis ganviTarebis
gazrdili riskisa da cxovrebis wesis Sesabamisi modifikaciis Sesaxeb.

4.1. miokardiumis disfunqcia
anTracikliniT Catarebuli mkurnalobis Semdeg, rogorc pediatriul, aseve zrdasrul pacientebs mTeli sicocxlis ganmavlobaSi aqvT mp-is disfunqciisa da gulis ukmarisobis ganviTarebis riski. simsivnisgan gadarCenil pacientebs, romelTac mkurnalobdnen maRali kumulaciuri dozebiT, an mkurnalobis dros ganuviTardaT mp-is Seqcevadi disfunqcia, esaWiroebaT perioduli skriningi. am pacientebTan kardi proteqciuli mkurnalobis naadrevi Sewyveta rekomendebuli ar aris.

4.2. vaskularuli daavadeba
Suasayris dasxivebis Semdeg, asimptomur pacientebTanac ki, mkurnalobis dasrulebidan 5 weliwadSi da Semdeg, minimum, yovel 5 weliwadSi, rekomendebulia kad-is, iSemiisa da sxva vaskularuli daavadebis Sefaseba. imis gamo, rom kisris dasxivebis Semdeg izrdeba insultis riski,
cerebrulvaskularuli kompleqsuri riskis Sefaseba unda moicavdes karotiduli arteriebis
skanirebas, rom gamoiricxos subklinikuri aTerosklerozi.

4.3. sarqvlovani daavadeba
evropis kardivaskularuli gamosaxulebiTi kvlevebis asociaciisa da amerikis eqokardigrafTa asociaciis (EACVI/ASE) rekomendaciiT saWiroa simptomuri pacientebis mizanmimarTuli,
fizikuri kvleva. EACVI/ASE-is rekomendaciiT asimptomur pacientebTan transTorakaluri eqokardigrafia rekomendebulia radiaciis Semdeg, 10 weliwadSi da Semdeg, yovel 5 weliwadSi erTxel.
ბევრი ფიქრობს, რომ „მოვა დრო“,
მაგრამ დრო მხოლოდ მიდის!
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5. Semdgomi perspeqtivebi da mkvlevarTa miTiTebebi
sadReisod ucnobia pirveladi prevencia mxolod kardivaskularuli umaRlesi riskis pacientebTanaa sasargeblo, Tu roca iniSneba mkurnaloba potenciurad maRaltoqsikuri agentebiT.
kardi-onkologiaSi amJamad arsebuli kardivaskularuli prevenciis mtkicebulebas aqvs mxolod
rCevis saxe, rac Semdgom dadasturebas saWiroebs. miuxedavad gadauwyveteli sakiTxebisa, meoreuli prevencia ukve Sesulia klinikur praqtikul gaidlainebSi.
saWiroa karditoqsikurobis prospeqtulad dadasturebuli adreuli kriteriumebis gamovlena, rac gviani avadobisa da sikvdilobis ganmsazRvreli iqneba. am midgomis mgrZnobeloba, dafuZnebuli mpgf-is seriul Sefasebaze, arasakmarisia. zogierTi mocirkulire biomarkeri (troponini I da BNP, an NT-pro BNP) adreul etapze gamoavlens miokardiul disfunqcias da simsivnis mkurnalobis Sedegad ganviTarebul gu-s. Tumca, saWiroa monacemebi, SeuZliaT Tu ara biomarkerebs simsivnis mkurnalobiT gamowveuli Sedegebis prognozireba.
simsivnis mkurnalobis Sewyvetis efeqtebi jer kidev ar aris gansazRvruli, gasaTvaliswinebelia simsivnis mkurnalobis SewyvetiT, an mkurnalobis arasruli kursis CatarebiT ganpirobebuli uaryofiTi Sedegebic.

Tu ar SegiZlia frena, irbine!’
Tu ar SegiZlia sirbili, iare!
Tu ar SegiZlia siaruli, ixoxe!’
magram rasac ar unda akeTebde, mxolod win iare!
martin luTer kingi
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სტატინების ეფექტიანობა და უსაფრთხოება
მტკიცებულებათა ინტერპრეტაცია*
(იბეჭდება ზოგიერთი შემოკლებითა და კომენტარით)

მოკლე მიმოხილვა
კლინიცისტებს, პაციენტებსა და საზოგადოებას ხშირად უჭირს გადაწყვიტოს კორონალური შეტევებისა და ინსულ
ტის საპრევენციოდ გამოიყენოს თუ არა სტატინები. ეს სტატია აგვიხსნის, თუ როგორ ვისარგებლოთ რანდომიზებული
კონტროლირებადი კვლევებით მოწოდებული მტკიცებულებებიდან მიღებული სარწმუნო ინფორმაციით სტატინების,
როგორც ეფექტიანობის, ისე უსაფრთხოების შესახებ. სტატიაში განხილული იქნება, თუ როგორ გავლენას ახდენს ზო
გადი სტერეოტიპი, რომ, ჩვეულებრივ, სტატინები იწვევენ გვერდით ეფექტებს და როგორ ზღუდავს ეს შეხედულებები
მათ გამოყენებას პაციენტებთან, რომელთაც უეჭველად სჭირდებათ ეს პრეპარატები, ამასთან, ხელს უშლის ახალი ინ
ფორმაციის მიღებას სხვა წყაროებიდან, სადაც უტყუარი მტკიცებულებაა მათი ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების შესა
ხებ. უამრავი მტკიცებულება არსებობს რანდომიზებული კვლევებიდან, რომ უწყვეტი მიღებისას სტატინები ყოველ წე
ლიწადში, პირველი წლის შემდეგ ერთი მეოთხედით ამცირებენ მთავარი ვასკულარული მოვლენების (მაგ., კორონა
ლური სიკვდილობა, ან მიოკარდიუმის ინფარქტი, ინსულტი, კორონალური არტერიების რევასკულარიზაციის პროცე
დურა) რისკს, LDLქოლესტეროლის (დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის) ყოველი 1 მმოლ/ლით დაქვეითების სა
პასუხოდ. სტატინების აბსოლუტური სარგებელი დამოკიდებულია ინდივიდის ოკლუზიური ვასკულარული მოვლენების
(ინფარქტი, ან ინსულტი) განვითარების აბსოლუტურ რისკზე, ასევე, LDLის აბსოლუტურ შემცირებაზე, რაც ახლავს სტა
ტინის გამოყენებას. მაგ., LDL ქოლესტეროლის შემცირება 2 მმოლ/ლით (77 მგ/დლით) ეფექტიანი, იაფი სტატინებით
(მაგ., ატორვასტატინი, 40 მგ დღეში) 5 წლის მანძილზე 10 000დან დაიცავს 1000 პაციენტს ინფარქტისა და ინსულტის
განვითარებისგან (ე.ი. აბსოლუტური რისკი შემცირდება 10%ით). ეს ეხება პაციენტებს, რომლებსაც უკვე გადატანილი
აქვთ კარდივასკულარული მოვლენა, ანუ ესაა სტატინების ეფექტი ათეროსკლეროზული კარდივასკულარული პრობ
ლემის მეორეული პრევენციისთვის. ხოლო პაციენტებს, რომლებსაც ჯერ არ გადაუტანიათ ინფარქტი, ან/და ინსულტი
და სტატინებს იღებენ პირველადი პრევენციისთვის, აბსოლუტური რისკი 5%ით უმცირდებათ, ანუ 10 000დან 500ს პა
ციენტს არ დაემართება ინფარქტი, ან ინსულტი. ნანახია, რომ სტატინებით თერაპია ამცირებს ვასკულარული დაავად
ების რისკს ყოველწლიურად და კიდევ უფრო მეტად, თუ მათ მიღებას განაგრძობენ, ამდენად, რაც მეტხანს გრძელდე
ბა სტატინებით მკურნალობა, სარგებელი ნარჩუნდება დიდი ხნის მანძილზე. სტატინებით ხანგრძლივი თერაპიის სერი
ოზული გვერდითი ეფექტია მიოპათია (განისაზღვრება როგორც კუნთების ტკივილი, ან კუნთების სისუსტე, რასაც ახ
ლავს სისხლში საერთო კრეატინკინაზის მომატება), ახლად განვითარებული შაქრიანი დიაბეტი და, შესაძლოა, ჰემო
რაგიული ინსულტი. ჩვეულებრივ, ეფექტიანი რეჟიმით (მაგ., 40 მგ ატორვასტატინი) 5 წლის მანძილზე 10 000 პაციენტის
მკურნალობის შედეგად შეიძლება განვითარდეს მიოპათიის 5 შემთხვევა (რაც სტატინებით თერაპიის გაგრძელების
შემთხვევაში შეიძლება პროგრესირდეს უფრო სერიოზულ გართულებად, რომელსაც რაბდომიოლიზი ეწოდება), ახ
ლად განვითარებული დიაბეტის 50100 შემთხვევა და ჰემორაგიული ინსულტის 510 შემთხვევა. სტატინებით თერაპი
ამ შეიძლება გამოიწვიოს სიმპტომური გვერდითი ეფექტები, მაგ., კუნთების ტკივილი და სისუსტე 10 000დან 50100 შემ
თხვევაში (ე.ი. 0,51%), 5 წლიანი მკურნალობის ფონზე. თუმცა, პლაცებოთი კონტროლირებული, რანდომიზებული
კვლევებით ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა, რომ თითქმის არც ერთი სიმპტომური გვერდითი ეფექტი, რომელიც „რუტინუ
ლად“ ახლდა სტატინებით თერაპიას, სრულებითაც არ არის სტატინებით გამოწვეული და, პრაქტიკულად იგივე სიხში
რით განვითარდა პლაცებო ჯგუფშიც. შესაბამისად, სიმპტომური გვერდითი ეფექტები არ იყო გამოწვეული სტატინების
გამოყენებით. სტატინები საკმაოდ ძველი და ერთერთი ყველაზე კარგად შესწავლილი პრეპარატების ჯგუფია. უამრა
ვი მტკიცებულებაა დაგროვილი მრავალრიცხოვანი რანდომიზებული, კონტროლირებული კვლევიდან, რომლებიც
მიგვანიშნებს, რომ ძალზე ნაკლებსავარაუდოა, რომ მომავალში რაიმე სახის სერიოზული ახალი გვერდითი ეფექტი
აღმოაჩინონ. შესაბამისად, ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ რაიმე ისეთი გამოვლინდეს, რომელიც ძირეულად შეც
ვლის სტატინების სარგებელი/რისკის ბალანსს. გასაკვირია, საიდანაა გადაჭარბებული შიში და სტერეოტიპები სტატი
ნების გვერდითი ეფექტების შესახებ, რაც დღემდე ხელს უშლის ექიმებსა და პაციენტებს, რომ სტატინები სრულფასოვ
ნად გამოიყენონ გულსისხლძარღვთა დაავადების განვითარების მაღალი რისკის ფონზე, ამით აირიდონ ინფარქტი
სა და ინსულტის ახალი შემთხვევები და პაციენტები დაიცვან მძიმე და, ზოგ შემთხვევაში, ლეტალური გართულებების
გან. სტატინებით გამოწვეული მიოპათიისა და კუნთებთან დაკავშირებული სიმპტომების იშვიათი შემთხვევები დაუყოვ
ნებლივ ქრება სტატინების შეჩერებისას, მაშინ, როცა გულის შეტევებისა და ინსულტების შედეგები მათთვის, ვისაც შე
უჩერდა სტატინები, სტერეოტიპებისა და ცრუ შეხედულებების გამო, შესაძლოა, დამღუპველი იყოს.

* სტატია მომზადებულია ლანცეტში 2016 წელს გამოქვეყნებული ამავე სახელწოდების პუბლიკაციასა და ევროპის
ათეროსკლეროზის საზოგადოების მიერ 2018 წელს გამოცემულ კლინიკურ განახლებაზე დაყრდნობით, საქართვე
ლოს ენდოკრინოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ასოციაციის (GEMA, სემა) დამფუძნებლის ნათია ვაშაყმაძის მიერ.
ადამიანი ადამიანური ადამიანობით ადამიანობს.
გოეთე
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შესავალი:
თანამედროვე სამედიცინო სამკურნალო საშუალებების საჭიროებისამებრ და შესაბამისად გამოყენება გულსის
ხლძარღვთა დაავადებების დიდი პროცენტით არიდების საშუალებას იძლევა. თუმცა, მართებულად გამოყენება უნდა
ეყრდნობოდეს სარწმუნო მონაცემებს ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების შესახებ, ასევე მათ სწორ გააზრებასა და ინ
ტერპრეტაციას.
LDL ქოლესტეროლის შემცირების პოტენციური სარგებელი და ზიანი.
კავშირი LDL ქოლესტეროლის დონესა და ვასკულარულ დაავადებებს შორის
ობსერვაციული ეპიდემიოლოგიური კვლევები აჩვენებს, რომ სხვადასხვა პოპულაციისთვის არსებობს უწყვეტი
დადებითი კავშირი სისხლში LDLის დონესა და კორონალურ მოვლენებს შორის. მოცემული კვლევების მიხედვით ვერ
იქნა ნანახი LDL ქოლესტეროლის ისეთი დაბალი დონე, რომლის შემდგომი დაქვეითებაც აღარ შეამცირებდა კარდი
ვასკულარულ რისკებს. რაც მეტია LDL ქოლესტეროლის დონე სისხლში, მით მაღალია ათეროსკლეროზული კარდი
ვასკულარული დაავადებების განვითარების რისკი. არსებობს პირდაპირი კავშირი სისხლში LDLის დონესა და კარ
დივასკულარულ რისკებს შორის (იხ. სურათი1).

სურათი 1. სისხლში საერთო ქოლესტეროლის კონცენტრაციისა და კორონალური სიკვდილობის სიხშირის ასოცი
აციის განსხვავებული ფორმები ადაპტირებული Prospective Studies Collaborative metaanalisisის მიხედვით, არითმეტიკუ
ლი (A) და ლოგარითმული (B) შკალებით. Log  ხაზოვანი ასოციაცია B პანელზე მიუთითებს, რომ ობსერვაციულ კვლე
ვებში ქოლესტეროლის კონცენტრაციის აბსოლუტური სხვაობა შეესაბამება გულის იშემიური დაავადებით გამოწვეულ
სიკვდილობას (კვლავა აჩვენებს, რომ ეს კავშირი არის უფრო დაბალ კონცენტრაციებზეც).

საწყისი LDLის დონის მიუხედავად, მკურნალობა, რომელიც LDL ქოლესტეროლს ამცირებს, პროპორციულად აქ
ვეითებს გულსისხლძარღვთა დაავადების რისკებს LDL ქოლესტეროლის თითოეული მმოლ/ლით დაქვეითების საპა
სუხოდ (იმ მოსაზრების პარალელურად, რომ სტატინების მიერ კარდივასკულარული რისკის შემცირება მიიღწევა LDL
ქოლესტეროლის დაქვეითებისგან დამოუკიდებელი მექანიზმებითაც); უფრო მეტიც, პაციენტებს რომლებსაც აქვთ ერ
თნაირი ASCVD რისკები, მაგრამ განსხვავებული აქვთ სისხლში საწყისი LDL ქოლესტეროლის დონეები, აბსოლუტური
რისკის შემცირება მსგავსი იქნება LDLის თითოეული მმოლ/ლით შემცირების საპასუხოდ. ამ ეპიდემიოლოგიური მო
ნაცემების სიზუსტე დაადასტურა რანდომიზებულმა პლაცებოკონტროლირებულმა კვლევებმა და ახალი გაიდლაინ
ები უკვე ფოკუსირებენ პაციენტების ათეროსკლეროზულ დაავადებასთან დაკავშირებული მოვლენების განვითარების
ინდივიდუალურ რისკებზე და არა მხოლოდ, სისხლში LDL ქოლესტეროლის დონეზე.
რამდენად უსაფრთხოა სისხლში LDLის დონის დაქვეითება და LDLის რა მაჩვენებლის ქვემოთ ჩამოწევა არის საშიში,
ან საზიანო? პასუხი ბუნებრივ მოვლენებში ვეძებოთ: არსებობენ ინდივიდები, რომლებსაც გენეტიკური მუტაციის შედეგად
სისხლში LDL ქოლესტეროლის ძალიან დაბალი შემცველობა აქვთ. ყველა მიზეზის გათვალისწინებით, ასეთი ინდივიდების

მიეცით ადამიანს თევზი და ის დაპურდება ერთ დღეს, ასაწავლეთ მას თევზის ჭერა და ის
გამოიკვებება მთელი ცხოვრების მანძილზე.
ლაო ძი
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სიკვდილობა შედარებით დაბალია, ვიდრე ზოგად პოპულაციაში, მათ შორის ძალიან ასაკოვან, 90 წზე უფროს ინდივიდთა
შემთხვევებშიც კი. ამდენად დღეისთვის დაუდგენელია LDL ქოლესტეროლის ქვედა ზღვარი, რომლის შემდგომი დაქვეით
ებაც იქნებოდა საზიანო, ან არ მოგვცემდა გულსისხლძარღვთა დაავადების რისკის შემდგომ შემცირებას.
მიზეზშედეგობრივი კავშირი LDL ქოლესტეროლის დონესა და კარდივასკულარულ დაავადებას შორის
არსებობს არა მხოლოდ ეპიდემიოლოგიური და რანდომიზებული კვლევები, რომლებიც LDL ქოლესტეროლის
დონესა და გულსისხლძარღვთა დაავადებებს შორის მიზეზშედეგობრივ კავშირს ადასტურებს, არამედ ცხოველებზე
ჩატარებული ექსპერიმენტული კვლევებიც, სადაც ნაჩვენებია, რომ დიეტა, რომელიც იწვევს სისხლში LDL ქოლესტე
როლის დონის მატებას, ზრდის ათეროსკლეროზულ დაავადებას, ხოლო დიეტა და პრეპარატები (მათ შორის სტატი
ნები), ამცირებენ ათეროსკლეროზული დაავადებისა და მასთან დაკავშირებული მოვლენების რიცხვს. გენეტიკური
დაავადებები ინდივიდებში (მაგ., LDL რეცეპტორების მუტაცია), რომლებიც იწვევენ სისხლში LDLის მნიშვნელოვან მა
ტებას, დაკავშირებულია ათეროსკლეროზული კარდივასკულარული დაავადების ბევრად გაზრდილ სიხშირესთან, უფ
რო მეტიც, ეს დაავადებები (მაგ., ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია) წარმოადგენს დოზაზე დამოკიდებული ეფექტის
ნათელ მაგალითს, სადაც ინდივიდებს, რომლებსაც გენეტიკური მუტაცია ორივე მშობლისგან გადმოეცათ და აქვთ ჰო
მოზიგოტური ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია, LDL ქოლესტეროლის დონე სისხლში საშუალოდ  13 მმოლ/ლზეა
და კორონალური არტერიების დაავადება უვითარდებათ 20 წლამდე ასაკში. მაშინ, როცა მუტაცია თუ გადაეცემათ მხო
ლოდ ერთი მშობლისგან და ვითარდება ჰეტეროზიგოტული ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია, LDL ქოლესტეროლის
საშუალო დონე სისხლში არის 8 მმოლ/ლ და გულის შეტევები ვითარდება უფრო გვიან, შედარებით შუახნის ასაკში. არ
ის გენეტიკური მუტაციები, რომლებიც იწვევენ სისხლში LDLის დონის მსუბუქ მომატებას და ასეთ პაციენტებს ზოგად
პოპულაციასთან შედარებით გაზრდილი აქვთ ინფარქტებისა და ინსულტების სიხშირე, თუმცა უფრო გვიან ასაკში. ეს
მონაცემები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს გულსისხლძარღვთა პათოლოგიით ავადობასა და სიკვდილობაზე LDL ქო
ლესტეროლის შემცველობის გავლენას.
LDL ქოლესტეროლის დონის შემცირების დამტკიცებული სარგებელი სტატინებით თერაპიის ფონზე
სტატინამდელ ერაში, რანდომიზებული კონტროლირებული კვლევების მეტაანალიზების მიხედვით, ქოლესტე
როლის დამაქვეითებელმა დიეტებმა, წამლებმა და ბარიატრიულმა (ნაწლავის bypass) ქირურგიამ, წლების მანძილზე
LDL ქოლესტეროლის შემცირების პარალელურად, შეამცირა არაფატალური ინფარქტებისა და ფატალური კორონა
ლური შემთხვევების სიხშირე. თუმცა, იყო მოსაზრება, რომ ამ დადებითი ეფექტების საპირწონედ იზრდებოდა არაკორ
ონალური სიკვდილობა და სიმსივნეები, რის გამოც LDL ქოლესტეროლის დამაქვეითებელი თერაპიის სარგებელი სა
ეჭვო იყო. სტატინებით თერაპიის განვითარებამ, რასაც მანამდე არსებულ ყველა მეთოდზე მეტად შეეძლო LDL ქო
ლესტეროლის კონცენტრაციის მძლავრი დაქვეითება, მოგვცა ნათელი მტკიცებულება იმისა, თუ როგორ დადებით
გავლენას ახდენს კარდივასკულარულ შემთხვევებსა და სიკვდილობაზე LDL ქოლესტეროლის დაქვეითება, ამასთან,
გაირკვა იწვევს თუ არა LDL ქოლესტეროლის დაქვეითება გვერდით ეფექტებს, მაგ., ზრდის ავადობასა და სიკვდილო
ბას სხვა მიზეზით, თუ არა.
სტატინების ეფექტები LDL ქოლესტეროლის კონცენტრაციაზე
ბოლო 20 წლის მანძილზე ფართოდ გავრცელდა სტატინებით თერაპია იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ
ოკლუზიური ვასკულარული დაავადება, ან სხვადასხვა მიზეზების გამო მიჩნეული არიან მაღალი კარდივასკულარული
რისკის მქონე ინდივიდებად (მაგ., სისხლში მაღალი ქოლესტეროლი, ან სხვა რისკფაქტორები, როგორებიცაა: შაქრი
ანი დიაბეტი, ჰიპერტენზია, მწეველობა, ან ასაკი), რამაც ბევრ პოპულაციაში სისხლში LDL ქოლესტეროლისა და საერ
თო ქოლესტეროლის კონცენტრაციის კლება გამოიწვია.
სტატინებით LDLის პროპორციულ შემცირებაზე გავლენას არ ახდენს LDL ქოლესტეროლის საწყისი დონე, ან პა
ციენტის სხვა თავისებურებები, მაგ., ასაკი, სქესი, ვასკულარული რისკი, გენეტიკური მარკერები. სხვადასხვა სტატინს
აქვს სხვადასხვა სიძლიერე, ახალ აგენტებს (მაგ., ატორვასტატინი და როზუვასტატინი) უფრო ძლიერად შეუძლიათ LDL
ქოლესტეროლის დაქვეითება, ვიდრე ძველ აგენტებს (მაგ., სიმვასტატინი, პრავასტატინი) იხ. ცხრილი 1; მიუხედავად
იმისა, თუ რომელი სტატინი იქნება გამოყენებული, დოზის გაორმაგება გვაძლევს LDL ქოლესტეროლის 6%ით შემცი
რებას (მაგ., 43% vs 49% შემცირება ატორვასტატინის დღიური 20 მგ და 40 მგებისთვის); ამერიკის კარდიოლოგთა კო
ლეგია და ამერიკის გულის ასოციაცია 2013 წლის ჰიპერქოლესტეროლემიის გაიდლაინში, ისევე როგორც ამერიკის
კლინიცისტენდოკრინოლოგთა ასოციაცია 2017 წლის დისლიპიდემიის გაიდლაინში განსაზღვრავს სტატინებით თე
რაპიის ინტენსივობასა და დოზებს. დაბალი ინტენსივობით სტატინებით თერაპია გულისხმობს LDL ქოლესტეროლის
30%მდე შემცირებას (მაგ., სიმვასტატინი, 10 მგ დღეში), საშუალო ინტენსივობით სტატინებით თერაპია გულისხმობს
LDL ქოლესტერინის 30%50% შემცირებას (მაგ., ატორვასტატინის 1020 მგის, ან როზუვასტატინის 510 მგის შემთხვე
ვაში), ხოლო მაღალი ინტენსივობით სტატინებით თერაპიას LDL ქოლესტეროლის 50%ით, ან მეტად შემცირება მოს
დევს (მაგ., ატორვასტატინი 4080 მგ, როზუვასტატინი 2040 მგ/დღეში), სტატინებით მაღალი ინტენსივობის თერაპიით
LDL ქოლესტეროლი, როგორც მინიმუმ, შემცირდება 2 მმოლ/ლით ინდივიდებთან, რომლებსაც საწყისი LDL აქვთ 4
მმოლ/ლ, ან მეტი (ასეთია ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის მოსახლეობის ლიპიდური სპექტრის ნახევარზე მეტი
სტატინებით თერაპიის გარეშე), ხოლო ინდივიდებს, რომელთა საწყისი LDL არის 2 მმოლ/ლ, სტატინებით მაღალი ინ
ტენსივობის თერაპია LDL ქოლესტეროლის დონეს 1 მმოლ/ლით უმცირებს.
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სხვადასხვა სტატინის დღიური დოზა

სტატინების მუქად აღნიშნული დოზებით გამოყენებისას ქოლესტეროლის მაჩვენებელი ნა
ხევრდება, ან უფრო მეტადაც კი მცირდება (რაც ძირითადად არ არის დამოკიდებული პაციენტის
მახასიათებლებზე, მათ შორის ქოლესტეროლის საწყის დოზაზე).
ცხრილი 1. ყველაზე ხშირად გამოყენებული სტატინების სხვადასხვა დოზით მკურნალობისას LDL
ქოლესტეროლის კონცენტრაციის შემცირება.
შესაბამისად, რამდენადაც ვასკულარული მოვლენების (ინფარქტი, ინსულტი, რევასკულარიზაცია) სიხშირე მცირ
დება LDL ქოლესტეროლის შემცირების პროპორციულად, სტატინებით მაღალი ინტენსივობის თერაპია უნდა დაენიშ
ნოთ პაციენტებს არა მხოლოდ სისხლში ქოლესტეროლის დონის მომატებისას, არამედ ათეროსკლეროზული კარდი
ვასკულარული დაავადების (ინფარქტი, ინსულტი, რევასკულარიზაციის საჭიროება) განვითარების მაღალი რისკის
შემთხვევაშიც.
მთავარი ვასკულარული მოვლენების შემცირება
ჩამოყალიბდა ქოლესტეროლის მკურნალობის მკვლევართა კოლაბორაცია (The Cholesterol Treatment Trialists’ –
CTT), რომლის მიზანს წარმოადგენდა იყო ყველა ჩატარებული რანდომიზებული, კონტროლირებული კველევის (რო
მელთა ხანგრძლივობა 2 წზე მეტი და პაციენტების რაოდენობა მინიმუმ 1000 იყო) ინდივიდუალური პაციენტის მონა
ცემების გაანალიზება. CTTის მეტაანალიზის თავდაპირველი მიზანი იყო, შეეფასებინა LDL ქოლესტეროლის შემცირე
ბის გავლენა ინფარქტებზე, ინსულტებსა და რევასკულარიზაციაზე სხვადასხვა ტიპის პაციენტებთან, უფრო სარწმუ
ნოდ, ვიდრე შესაძლებელია შეფასებულიყო ნებისმიერი განცალკევებული რანდომიზებული კვლევით. ასევე CTTის
მეტაანალიზი მიზნად ისახავდა (ადრე არსებული ეჭვების გათვალისწინებით), რომ გაერკვია იწვევდა თუ არა სისხლში
LDL ქოლესტეროლის დაქვეითება გვერდით ეფექტებს, არავასკულარული მიზეზით განპირობებულ სიკვდილობასა და
სპეციფიკურ სიმსივნეებს. შესაბამისად, თითოეულ პაციენტზე მოიძიეს მონაცემები, გააანალიზეს მათი საწყისი მახასი
ათებლები და ასევე, ინფორმაცია მიოკარდიუმის ინფარქტის, ინსულტის, კორონალური რევასკულარიზაციის, სიმსივ
ნეებისა და კვლევების მიმდინარეობისას განვითარებული სიკვდილობის მიზეზების შესახებ. საერთო ჯამში CTT მეტა
ანალიზის მიხედვით, 25 000 დიდი ვასკულარული მოვლენა (განისაზღვრა როგორც კორონალური სიკვდილი, მიოკ
არდიუმის არაფატალური ინფარქტი, ნებისმიერი ტიპის ინსულტი და კორონალური რევასკულარიზაციის პროცედუ
რა) განვითარდა ჩატარებულ კვლევებში 5 წლის მანძილზე. ამ ვასკულარული მოვლენების პროპორციული შემცირება
ნანახი იქნა LDL ქოლესტეროლის აბსოლუტური შემცირების პარალელურად. შემჩნეულ იქნა განსხვავება როგორც
სტატინით ნამკურნალებ და არანამკურნალებ ჯგუფებს შორის, ისე, დაბალი და მაღალი ინტენსივობით ნამკურნალებ
ჯგუფებს შორისაც. ჯამში LDL ქოლესტეროლის 1 მმოლ/ლით შემცირებისას კარდივასკულარული რისკები შემცირდა
25%ით, ხოლო 2 მმოლ/ლით შემცირებისას კი რისკები, პრაქტიკულად, განახევრდა. რისკების შემდგომი შემცირება
შენარჩუნდა თითოეულ წელს, როდესაც პაციენტი უწყვეტად იღებდა სტატინებს. უფრო მეტიც, რისკების კიდევ უფრო
მეტად შემცირება, მაგ., 6070%ით, ნანახი იქნა LDL ქოლესტეროლის 34 მმოლ/ლით შემცირების ფონზე. თუმცა ეს
კლინიკურად მნიშნელოვანია მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში (მაგ., ინდივიდებთან ოჯახური ჰიპერქოლესტერო
ლემიით, რომლებსაც ძალიან მაღალი აქვთ ქოლესტეროლის საწყისი მაჩვენებლები).
ამ მეტაანალიზში, სტატინებით თერაპიამ გამოიწვია LDL ქოლესტეროლისა და მთავარი ვასკულარული მოვლე
ნების (მაგ., მიოკარდიუმის არაფატალური ინფარქტი, კორონარული სიკვდილობა, ნებისმიერი სახის ინსულტი და რე
ვასკულარიზაცია) მსგავსი პროპორციული შემცირება. ვასკულარული მოვლენების პროპორციული შემცირება იქნა ნა
ნახი სხვადასხვა ტიპის პაციენტებს შორისაც. მაგ., პაციენტებს პირდაპირპროპორციულად შეუმცირდათ კარდივასკუ
ლარული მოვლენები მათი საწყისი LDL ქოლესტეროლის დონის მიუხედავად (სურათი 2);
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სურათი 2. სხვადასხვა მახასიათებლების მქონე პაციენტების სტატინებით მკურნალობის რანდომიზებული კვლევით დი
დი ვასკულარული შემთხვევების რისკის პროპორციული კლება LDL ქოლესტეროლის ყოველი 1 მმოლ/ლით შემცირებისას.

ვასკულარული მოვლენების სიხშირე
შემცირდა როგორც მეორეული პრევენციის
ჯგუფში, ისე იმ პაციენტებთანაც, სადაც სტა
ტინი იყო დანიშნული პირველადი პრევენცი
ისათვის (მაგ., დიაბეტისა და ჰიპერტენზიის
მქონე პაციენტები); თუმცა, პროპორციული
შემცირება უფრო მეტად იყო გამოხატული
დაბალი რისკის მქონე პაციენტებთან. ეს აღ
მოჩენა თანხვედრაში მოდის Mendelianის
რანდომიზებულ კვლევებთან, სადაც ნაჩვე
ნებია, რომ გენეტიკური მუტაციის შედეგად
სისხლში LDL ქოლესტეროლის დაქვეითება
ათეროსკლეროზის განვითარებამდე გვაძ
ლევს რისკის უფრო მეტად შემცირებას, ვიდ
რე LDL ქოლესტეროლის დაქვეითება ათერ
ოსკლეროზის განვითარების შემდგომ.
ზოგადად, სტატინებით თერაპიის აბსო
ლუტური სარგებელი დამოკიდებულია პაცი
ენტის ათეროსკლეროზული ვასკულარული
მოვლენის განვითარების აბსოლუტურ რის
კსა და LDL ქოლესტეროლის აბსოლუტურ
სურათი 3. სხვადასხვა აბსოლუტური რისკის მქონე პაციენტთან 5 წლის
დაქვეითებაზე. მაგ., 5 წლის მანძილზე სტატი მანძილზე სტატინებით მკურნალობის ფონზე LDLის შემცირებით დიდი სის
ნებით თერაპია თუ LDL ქოლესტეროლის დო ხლძარღვოვანი შემთხვევების რისკის პროგნოზირებადი აბსულუტური კლე
ნეს 2 მმოლ/ლით ამცირებს, მოსალოდნე ბა (მკურნალობის 1 წლის შემდეგ).
ლია მთავარი ვასკულარული შემთხვევების
(მიოკარდიუმის არაფატალური ინფარქტი, კორონალური სიკვდილობა, ნებისმიერი სახის ინსულტი და რევასკულარი
ზაცია) პროფილაქტიკა 1000 პაციენტთან (10%) ყოველი 10 000 ნამკურნალები მაღალი რისკის მქონე პაციენტიდან, ხო
ლო 500 პაციენტთან (5%) დაბალი რისკის მქონე 10 000 პაციენტიდან ( სურათი 3);
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შესაბამისად, აშკარაა აბსოლუტური სარგებელი LDL ქოლესტეროლის მცირედით შემცირების საპასუხოდაც კი.
კვლევების დასრულების შემდგომმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ სტატინებით მიღებული სარგებელი ნარჩუნდება (და,
შესაძლოა, იზრდება კიდეც). სტატინების დანიშვნისას პაციენტს ეძლევა რეკომენდაცია, რომ მისი მიღება გააგრძე
ლოს მუდმივად, სიცოცხლის ბოლომდე. მეტაანალიზები გვიჩვენებს, რომ სტატინებით თერაპია დამატებით ამცირებს
გულსისხლძარღვთა რისკებს თითოეულ მომავალ წელზე, როდესაც პაციენტი არ წყვეტს მას (სურათი 4).

სურათი 4. სტატინებით მკურნალობისას LDL ქოლესტეროლის 1 მმოლ/ლით შემცირებაზე დიდი სისხლძარღვოვანი შემ
თხვევების რისკის ყოველწლიური პროპორციული შემცირება რანდომიზებულ კვლევაში, სადაც სტატინებით რუტინულად მკურ
ნალობას უდარებდნენ სტატინებით არარუტინულ მკურნალობას.

CTT მეტაანალიზის მიხედვით არ იქნა ნანახი რიამე სახის უარყოფითი გავლენა სტატინებით თერაპიასა და არავ
ასკულარული მიზეზით სიკვდილობას შორის, უფრო მეტიც, სტატინებით ნამკურნალებ ჯგუფში 15%ით ნაკლები იყო
სიმსივნეებით განპირობებული სიკვდილობა.
სტატინების სხვა დადებითი ეფექტები და სარგებელი
სტატინების ცნობილი და სტანდარტული დადებითი ეფექტების გარდა, რასაც პრეპარატების ეს ჯგუფი გვაძლევს
LDL ქოლესტეროლის დაქვეითებითა და, შესაბამისად, ფატალური და არაფატალური ვასკულარული შემთხვევების
პრევენციით, სტატინებს როგორც ჩანს, აქვთ დამატებითი დადებითი ეფექტები სხვა მდგომარეობებზე (სავარაუდოდ,
მექანიზმებით, რომლებიც არ უკავშირდება სისხლში ქოლესტეროლის დაქვეითებას). მაგ., ნანახია, რომ სტატინები ან
ახევრებენ ღრმა ვენების თრომბოზების შემთხვევებსა და პულმონურ ემბოლიზმს, გარკვეულ, დიდ რანდომიზებულ
კვლევებში. თუმცა, ეს შედეგები არ დადასტურდა სხვა რანდომიზებული კვლევებით. ასევე, წინაგულთა პოსტოპერაცი
ული ფიბრილაციის სიხშირე განახევრდა სტატინების პერიოპერაციული გამოყენებით რამდენიმე მცირე ზომის რან
დომიზებულ კვლევაში, თუმცა ამ შეფასებისთვის დიდი რანდომიზებული კვლევა არ ჩატარებულა. ასევე, სტატინების
გამოყენება თითქოს ასოცირებული იყო ისეთი მდგომარეობების შემცირებასთან, როგორიცაა, ინფექციები, ფილტვის
ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება, მწვავე რესპირაციული დისტრეს სინდრომი, თუმცა, შემდგომში ეს მონაცემე
ბი მტკიცედ უარყო ადეკვატური ზომის რანდომიზებულმა კვლევებმა.
შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ LDL ქოლესტეროლის სტატინებით შემცირება დადასტურებულად აქვე
ითებს გულსისხლძარღვთა როგორც არაფატალური, ისე ფატალური მოვლენების სიხშირესა და რისკებს. სტატინების
აბსოლუტური სარგებელი დამოკიდებულია პაციენტის აბსოლუტურ რისკზე, LDL ქოლესტეროლის შემცირების ხარის
ხსა და, ასევე, მკურნალობის ხანგრძლივობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ სტატინების გამოყენება არ ზრდის არავასკუ
ლარული მიზეზით სიკვდილობას, ან სიმსივნეების სიხშირეს, სხვა პოტენციური გვერდითი ეფექტები ყოველთვის უნდა
გავითვალისწინოთ.
სტატინების დადასტურებული გვერდითი ეფექტები
ყველაზე ხშირი გვერდითი ეფექტები, რომლებიც დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ გამოწვეულია სტატი
ნებით, არის მიოპათია და შაქრიანი დიაბეტი. შესაძლო გვერდით მოვლენებში ასევე უნდა განიხილებოდეს ჰემორაგი
ული ინსულტი. თუმცა, გვერდითი ეფექტების განვითარების აბსოლუტური რისკი მნიშვნელოვნად ნაკლებია, აბსოლუ
ტურ სარგებელთან შედარებით.

სამი რამ, რაც არასდროს არის საიმედო ცხოვრებაში: ხელისუფლება, გამართლება, ქონება
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ˈʬʳʵʸʨʪʰʻʲʰ ʰʴʹʻʲʺʰ?
ʸʰʹʱʰ ʨʸ ʰʮʸʫʬʩʨ, ʯʻʳ˂ʨ SPARCL ʱʭʲʬʭʨˀʰ
ʹʨʭʨʸʨʻʫʵʨ, ʸʵʳ ʸʰʹʱʰ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʰʮʸʫʬʩʵʫʬʹ ʨʫʸʬ
ʪʨʫʨʺʨʴʰʲʰ ʰʴʹʻʲʺʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ

ˀʬʳʬ˂ʴʬʩʨʮʬ ʪʨʭʲʬʴʨ?
ʨʸʨʸʹʬʩʵʩʹ ʳʺʱʰ˂ʬʩʻʲʬʩʨ,
ʸʵʳ ʹʺʨʺʰʴʬʩʰʯ ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ
ˀʬʳʬ˂ʴʬʩʰʯ ʼʻʴʽ˂ʰʨʮʬ
ʻʨʸʿʵʼʰʯʨʫ ʳʵʽʳʬʫʬʩʹ

ʱʨʺʨʸʨʽʺʨ?
ʸʰʹʱʰʹ ʪʨʮʸʫʰʹ
ʳʺʱʰ˂ʬʩʻʲʬʩʨ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ

ʹʺʨʺʰʴʬʩʰʯ
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʨ

ʱʻʴʯʵʭʨʴʰ ʹʰʳʶʺʵʳʬʩʰ
ʵʸʳʨʪʨʫ ʩʸʳʨ RCT-ʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ:
0,1-0,2%, ʵʩʹʬʸʭʨ˂ʰʻʲʰ ʨʸʨʩʸʳʨ
ʱʭʲʬʭʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ: 7-29%

ʶʸʵʺʬʰʴʻʸʰʨ
ʰˀʭʰʨʯʰʨ ʳʹʻʩʻʽʰ ʶʸʵʺʬʰʴʻʸʰʨ:
ʯʰʸʱʳʲʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʰʹ ʱʲʰʴʰʱʻʸʨʫ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʪʨʻʨʸʬʹʬʩʰʹ
ʳʺʱʰ˂ʬʩʻʲʬʩʨ ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ

ʾʭʰ˃ʲʮʬ ʪʨʭʲʬʴʨ
ʱʲʰʴʰʱʻʸʨʫ ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ
ʮʬʪʨʭʲʬʴʨ ˃ʨʲʰʨʴ ʰˀʭʰʨʯʰʨ (§ 1
ˀʬʳʯˆʭʬʭʨ 100 000 ʶʨ˂ʰʬʴʺʯʨʴ)

ʫʰʹʪʲʰʱʬʳʰʨ, ʨˆʲʨʫ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ
ʫʰʨʩʬʺʰ
RCT-ʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ § 0,1% ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ;
ʻʼʸʵ ʳʨʾʨʲʰ ʸʰʹʱʰ ʨʽʭʯ ʶʰʸʬʩʹ
ʨʸʹʬʩʻʲʰ ʳʬʺʨʩʵʲʻʸʰ ʹʰʴʫʸʵʳʰʹ, ʨʴ
ʶʸʬʫʰʨʩʬʺʰʹ ˀʬʳʯˆʭʬʭʨˀʰ

სურათი 5. სტატინებით მკურნალობისას ყველაზე გავრცელებული გვერდითი ეფექტების მიმოხილვა.

მიოპათიების შემთხვევების ზრდა
მიოპათია (ზოგჯერ მოიხსენიება როგორც მიოზიტი) განისაზღვრება როგორც კუნთების ტკივილი, მგრძნობე
ლობის მომატება და სისუსტე, რასაც ახლავს სისხლში კრეატინკინაზის საერთო ფრაქციის მნიშვნელოვანი მატება
(მაგ., ლაბორატორიის ნორმის ზედა ზღვრიდან 10ჯერადი მატება). რაბდომიოლიზი წარმოადგენს მიოპათიის მძი
მე ფორმას, რომლის დროსაც კუნთები იშლება (ჩვეულებრივ, განისაზღვრება როგორც კრეატინკინაზის კონცენტრა
ციის უფრო გამოხატული მატება), მიოგლობინი გამოთავისუფლდება ცირკულაციაში და, ზოგიერთ შემთხვევაში,
თირკმლის მწვავე უკმარისობას, ან თირკმლის ფუნქციის გაუარესებას იწვევს. ჩვეულებრივ, მიოპათია იშვიათია. რო
გორც ობსერვაციული, ისე რანდომიზებული კვლევების მიხედვით სტატინების მიღებული რეჟიმები ასოცირებულია
მიოპათიის განვითარების დაბალ აბსოლუტურ რისკთან (1 წლის განმავლობაში ყოველ 10 000 პაციენტზე დაახლო
ებით 1 შემთხვევა, ხოლო რაბდომიოლიზი კიდევ უფრო იშვიათია: 23 შემთხვევა ყოველ 100 000 პაციენტზე). მიოპ
ათია, ჩვეულებრივ, უკუვითარდება სტატინით მკურნალობის შეჩერებისას.
მიოპათიის მექანიზმი არ არის ბოლომდე ცნობილი. მიოპათიის რისკი დოზაზე დამოკიდებულია და, როგორც
ჩანს, დამოკიდებულია მოცირკულირე სტატინების კონცენტრაციაზე (როგორც გვაჩვენა SLCO1B1 გენის ვარიანტთან
ასოციაციამ, ეს გენი აკოდირებს ცილას, რომელიც ამცირებს ყველა სტატინის ტრანსპორტს სისხლიდან ღვიძლში);
ცერივასტატინი გატანილ იქნა ბაზრიდან, მისი გვერდითი ეფექტის, კერძოდ, სხვა სტატინებთან შედარებით მიოპ
ათიების გამოხატულად მაღალი სიხშირის გამო. რანდომიზებულ კვლევაში სახელწოდებით „SEARCH“, დღეში 80 მგ
სიმვასტატინი, ასოცირებული იყო მიოპათიების 10ჯერად მატებასთან (წელიწადში ყოველ 1000 პაციენტზე სულ მცი
რე 1 შემთხვევა), ვიდრე დღიურად 20 მგ სიმვასტატინის დანიშვნის შემთხვევაში. ამდენად, მაღალი დოზით სიმვას
ტატინის რუტინულად გამოყენება არ არის რეკომენდებული. მიოპათიის განვითარების სიხშირე უფრო მაღალია ატ
ორვასტატინის მაღალი დოზებით გამოყენების დროსაც, თუმცა, აბსოლუტური რისკი კვლავ რჩება ძალიან დაბალი
ატორვასტატინის მაქსიმალური დოზით გამოყენების შემთხვევაშიც კი. მიოპათიის რისკი შეიძლება მნიშვნელოვნად
სამი რამ გამოავლენს ადამიანს: შრომა, პატიოსნება, მიღწევები
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გაიზარდოს, როდესაც სტატინებს კომბინაციაში იყენებენ სხვა ისეთ პრეპარატთან, რომლებიც გავლენას ახდენენ
ღვიძლში მათ მეტაბოლიზმზე (განსაკუთრებით, ციტოქრომ P450 ინჰიბიტორები და Pგლიკოპროტეინის ინჰიბიტო
რები, როგორებიცაა ციკლოსპორინები და სოკოს საწინააღმდეგო „აზოლები“), აგრეთვე, განსაკუთრებული კატეგო
რიის ინდივიდებთან (მაგ., აზიური წარმოშობის პაციენტები, ან პირები, ვისაც აქვთ SLCO1B1 გენის ფუნქციური ვარი
ანტი). მიოპათიის რისკი შედარებით მსუბუქად აქვთ გაზრდილი პაციენტებს გარკვეული ანტიჰიპერტენზული თერაპი
ის ფონზე, ქალებს, პაციენტებს 80 წლის ზემოთ, ან დიაბეტის მქონე პირებს.
მიუხედავად მიოპათიის მიზეზშედეგობრივი ასოციაციისა, რანდომიზებული, კონტროლირებული კვლევები
გვაჩვენებს, რომ სტატინებით თერაპიას მინიმალური გავლენა აქვს კუნთების ნაკლებად ძლიერ ტკივილთან (მიალ
გიასთან), ან სისუსტესთან, ასეთი გვერდითი ეფექტები ხშირად შეიმჩნევა მკურნალობის ფონზე, თუმცა ისინი სტატი
ნებით თერაპიასთან ასოცირებული ნაკლებადაა. ხშირი დებატებია თემაზე სტატინთან ასოცირებული კუნთების სიმ
პტომები (SAMS) წარმოადგენს სტატინების რეალურ გვერდით ეფექტს, თუ nocebo ეფექტს. nocebo ეფექტი გამოწვე
ულია წამლის მიმართ უარყოფითი მოლოდინებითა და წინასწარი განწყობით, რაც განპირობებულია მედია საშუ
ალებების გავლენით და ექიმების მიერ პაციენტების ინფორმირებით სტატინების შესაძლო გვერდითი ეფექტების შე
სახებ. The AngloScandinavian Cardiac Outcomes Trial—LipidLowering Arm (ASCOTLLA) მიხედვით, შესაძლოა, სწორედ
nocebo ეფექტით აიხსნას სტატინინდუცირებული კუნთოვანი სიმპტომების ზრდა ობსერვაციულ კვლევებსა და რეალ
ურ პრაქტიკაში, რანდომიზებულ კლინიკურ კვლევებთან შედარებით.
კლინიცისტებისთვის SAMSის შესახებ არსებული საკითხები
l

რა არის SAMS? კუნთების ტკივილი, სისუსტე და დისკომფორტი, ჩვეულებრივ, მოქმედებს სიმეტრიულად
და პროქსიმალურად თეძოს, დუნდულოს, წვივისა და ზურგის კუნთებზე, უმეტესად არ არის დაკავშირებუ
ლი კრეატინკინაზის მნიშვნელოვან მატებასთან.

l

როდის ვლინდება SAMS? როგორც წესი ვლინდება ადრე (სტატინებით მკურნალობის დაწყებიდან 46
კვირაში), სტატინების დოზის გაზრდის შემდეგ, ან გავლენის მქონე მედიკამენტებით მკურნალობის
დაწყებისას.

l

ვის აქვს SAMSის რისკი? ძალიან ასაკოვან (80 წელზე ხნოვან), განსაკუთრებით ქალ, ან სხეულის დაბალი
მასის, ან აზიური წარმოშობის პირებს, რომლებსაც აქვთ კუნთური დარღვევები, ან თანმდევი მდგომარე
ობები (მაგ., მწვავე ინფექცია, ღვიძლის, ან თირკმლის დისფუნქცია, შაქრიანი დიაბეტი, შიდსი), ან იღებ
ენ გავლენის მქონე მედიკამენტებს.

l

EASის კონსენსუსის კომისია როგორ განსაზღვრავს SAMSს? კუნთების სიმპტომების მახასიათებლე
ბით, სტატინებით მკურნალობის დაწყებასა და კუნთური სიმპტომების გამოვლენას შორის დროში კავ
შირით, სტატინებით მკურნალობის შეწყვეტასა და მკურნალობის განახლებისას სიმპტომების კვლავ
გამოვლინებით.

l

რა განსაზღვრავს SAMSის მენეჯმენტს? კრეატინკინაზის მატების სიდიდე და პაციენტის გლობალური კარ
დივასკულარული რისკი.

დიაბეტის შემთხვევების ზრდა
ვასკულარული დაავადების არმქონე 17 802 პაციენტზე ჩატარებულ რანდომიზებულ კლინიკურ კვლევაში სა
ხელწოდებით „JUPITER”, რომლებიც სტატინებით მკურნალობდნენ, პლაცებოსთან შედარებით HbA1C დონე როზუ
ვასტატინის 20 მგით 2 წლიანი თერაპიის ფონზე მსუბუქად გაზრდილი აღმოჩნდა (5,9% vs 5.8% p=0.001), დიაბეტის
ახალი შემთხვევების რიცხვიც მცირედ მომატებული იყო (3% vs 2.4%; p=0.01), რაც შეესაბამება 25%იან პროპორცი
ულ ზრდას. რანდომიზებული კვლევების შედეგების შემდგომი მეტაანალიზით გამოირკვა, რომ სტატინების სტან
დარტული დოზებით გამოყენება ასოცირებულია ახლად გამოვლენილი დიაბეტის განვითარების რისკის 10%იან
წყენა ქვიშაზე ჩაწერეთ, მადლიერება კი მარმარილოზე ამოკვეთეთ.
პიერ ბუასტი
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ზრდასთან, ხოლო უფრო ინტენსიური თერაპია, როგორიც კვლევა „JUPITER”ში გამოიყენებოდა, დაკავშირებული
იყო 10%იან დამატებით რისკთან. სტატინით ნამკურნალებ ჯგუფში დიაბეტის განვითარების მაღალი რისკი აქვთ პა
ციენტებს, რომლებსაც დიაბეტის განვითარების რისკფაქტორები აღენიშნებათ (მაგ., სიმსუქნე, სხეულის მასის მაღა
ლი ინდექსი, ან გლიკოზირებული ჰემოგლობინისა და გლიკემიის ნორმიდან გადახრა). რისკი არ იზრდება მკურნა
ლობის ხანგრძლივობის ზრდასთან ერთად.
გენეტიკური ვარიანტი, რომელიც ამცირებს HMCCoA რედუქტაზის აქტივობას (რასაც სტატინების ანალოგიური
ეფექტი აქვს), ასევე, ასოცირებულია დიაბეტის სიხშირის ზრდასთან. ამის მსგავსად, ინდივიდებთან, რომელთაც აქ
ვთ ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია, ვისაც ფუნქციურად სრულყოფილი LDLის რეცეპტორების რაოდენობა პლაზ
მურ მემბრანაზე შემცირებული აქვთ (განსხვავებით სტატინების მოქმედებისგან, როდესაც LDL რეცეპტორების რა
ოდენობა გაზრდილია), დიაბეტის დიაგნოსტიკა უფრო იშვიათად ხდება, ვიდრე ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის
არმქონე მათ ნათესავებთან. ბუნების ეს ექსპერიმენტები გვაძლევს უფლებას, ვიფიქროთ, რომ ასოციაცია სტატინე
ბის გამოყენებასა და დიაბეტის განვითარებას შორის მიზეზშედეგობრივია, თუმცა მექანიზმი უცნობია. შესაძლებე
ლია, იგი დაკავშირებული იყოს LDL ქოლესტეროლის უშუალო შემცირებასთან, თუმცა, არსებობს ჰიპოთეზა, რომ
იზრდება რა LDL რეცეპტორები (მაგ., სტატინებითა და PCSK9 ინჰიბიტორებით თერაპიისას), ამან შესაძლოა, ხელი
შეუწყოს პანკრეასის ბეტა უჯრედებში ქოლესტეროლის დიდი რაოდენობით შესვლას, მათ დაზიანებასა და დიაბეტ
ის განვითარებას.
აქვე აღსანიშნავია, რომ დიაბეტის გახშირების კლინიკური მნიშვნელობა ბოლომდე ნათელი არ არის, განსა
კუთრებით კი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ სტატინებით თერაპიის კარდივასკულარული სარგებელი მნიშვნელოვ
ნად მაღალია, ვიდრე დიაბეტთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ავადობა. ახლად გამოვლენილი დიაბეტის
სიხშირე პირველადი პრევენციის ჯგუფში იყო დაახლოებით 1% წელიწადში. ამდენად სტატინებით თერაპიისას აბსო
ლუტური სიხშირე არის 1020 შემთხვევა 10 000 პაციენტზე წელიწადში. თუკი მივიღებთ მხედველობაში იმ ფაქტს, რომ
დიაბეტი აორმაგებს კარდივასკულარულ რისკებს (ვგულისხმობთ, სპონტანურად განვითარებული დიაბეტის შემ
თხვევას) ეს მაჩვენებლები საყურადღებოა, თუმცა, იმ პაციენტებთან, რომლებსაც დიაბეტი სტატინებით თერაპიის
ფონზე ჩამოუყალიბდათ, ინფარქტისა და ინსულტის განვითარების სიხშირე არ იზრდება და ისეთივეა, როგორიც დი
აბეტის გარეშე იქნებოდა. 5 წლის მანძილზე სტატინებით თერაპია 10 000 პაციენტზე 150300 სისხლძარღვოვანი მოვ
ლენის პრევენციას იწვევს. აბსოლუტური სარგებელი კიდევ უფრო დიდია მაღალი რისკის მქონე პაციენტებთან (მათ
შორის იმათთან, რომლებსაც უკვე აქვთ დიაბეტი  სურათი 2 და 3); ერთერთი მეტაანალიზის მიხედვით 255 პაცი
ენტის 4 წლის მანძილზე სტატინით მკურნალობა იწვევს დიაბეტის 1 შემთხვევას. 255 პაციენტთან 4 წლის მანძილზე 1
დიაბეტის შემთხვევის საპირწონედ კი 9 ინფარქტისა და ინსულტის პრევენცია მოხდება. აშკარაა, რომ სტატინების
სარგებელი მნიშვნელოვნად აღემატება გვერდითი ეფექტების რისკებს.
სამახსოვრო
l

რანდომიზებული კლინიკური და გენეტიკური კვლევების მიხედვით სტატინებით თერაპია ასოცირებულია
შაქრიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევების მცირე ზრდასთან. 1 წლის მანძილზე სტატინებით თერაპიისას იზ
რდება შაქრიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევის გამოვლენის სიხშირე და იმავდროულად, თავიდან ვიცი
ლებთ კარდივასკულარულ 5 მოვლენას (ინფარქტი და ინსულტი);

l

პირებს, რომლებსაც აქვთ მეტაბოლური სინდრომის მახასიათებლები, ან პრედიაბეტი, მნიშვნელოვნად მა
ღალი აქვთ სტატინებით ინდუცირებული დიაბეტის განვითარების რისკი, ვიდრე პირებს მეტაბოლური სინ
დრომის გარეშე. თუმცაღა, ამ მდგომარეობის შაქრიან დიაბეტში გადასვლა სტატინების გარეშეც მაღალია;

l

პაციენტებს უნდა განემარტოთ, რომ ინფარქტისა და ინსულტის შემცირების თვალსაზრისით სტატინებით გან
პირობებული სარგებელი მნიშნელოვნად აღემატება გლუკოზის ცვლის დარღვევის პოტენციურ რისკს, გან
საკუთრებით მეტაბოლური სინდრომისა და მომატაბული გლიკოზირებული ჰემოგლობინის მქონე პირებთან,
რომლებსაც ძალიან მაღალი აქვთ გულსისხლძარღვთა დაავადებების განვითარების ალბათობა.
გეშინოდეს იმისი, ვინც შენს დარტყმას არ უპასუხა.
ბერნარდ შოუ
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ჰემორაგიული ინსულტების შესაძლო ზრდა
ობსერვაციული კვლევების მიხედვით სისხლში ქოლესტეროლის კონცენტრაცია უარყოფითად არის ასოცირებ
ული ჰემორაგიულ ინსულტებთან, განსაკუთრებით, თუ დაბალი ქოლესტეროლი ჰქონდათ მაღალი არტერიული წნე
ვის მქონე პაციენტებს. რანდომიზებულ SPARCL კვლევაში, სადაც ჩართული იყო ადრე არსებული ცერებრულვასკუ
ლარული დაავადების მქონე 4731 პაციენტი, დღეში 80 მგ ატორვასტატინით თერაპიამ არსებითად შეამცირა იშემი
ური ინსულტის სიხშირე (218 (9,2%) vs 274 (11.6%); p=0.008), თუმცა დაფიქსირდა ჰემორაგიული ინსულტების შესაძლო
ზრდა (55 (2,3%) 33 (1.4%)ის პირისპირ; p=0.02). როდესაც ეს შედეგები შეჯერდა სხვა კვლევის შედეგებთან, როგო
რიცაა მაგ., CTTის მიერ ჩატარებული მეტაანალიზი, ნანახი იქნა ჰემორაგიული ინსულტების სიხშირის 21%ით პრო
პორციული ზრდა, LDL ქოლესტეროლის თითოეული მმოლ/ლით შემცირების საპასუხოდ.
ევროპისა და ჩრდილოეთ ამერიკის მოსახლებაში ეს ნიშნავს ჰემორაგიული ინსულტის 510 შემთხვევას ყოველ
10 000 პაციენტზე, რომლებსაც LDL ქოლესტეროლი 5 წლის მანძილზე სტატინებით თერაპიის შედეგად 12 მმოლ/ლ
ით შეუმცირდათ. აბსოლუტური რისკი შესაძლოა კიდევ უფრო მეტი იყოს იმ პაციენტებთან, ვისაც უკვე აქვს ცერებ
რულვასკულარული დაავადება, ან აზიელ პაციენტებთან, სადაც ჰემორაგიული ინსულტების სიხშირე ისედაც უფრო
მაღალია.
ამ აღმოჩენის შემდეგ ჩატარდა კვლევების მეტაანალიზი, რომელიც მოიცავდა 248 391 პაციენტს. რანდომიზებუ
ლი კლინიკური კვლევების მეტაანალიზის მიხედვით არ იქნა ნანახი სტატინებით თერაპიის მქონე პირებთან ჰემორა
გიული ინსულტის მნიშვნელოვნად გაზრდილი რისკი (RR 1.10, 95% CI 0.86–1.41). ასევე, არ იქნა ნანახი განსხვავება
კლინიკური შემთხვევებით კონტროლირებულ კვლევებში (RR 0.60,95% CI 0.41–0.88). ამ პაციენტების დამატებითი მე
ტაანალიზის მიხედვით კავშირი ჰემორაგიული ინსულტის რისკსა და LDL ქოლესტეროლის შემცირებას შორის ვერ
მოიძებნა.
სამახსოვრო
l

სტატინებით თერაპია ამცირებს როგორც პირველ, ისე მომდევნო იშემიურ ინსულტებს 1535%ით, თი
თოეული 1 მმოლ/ლით LDLC ქოლესტეროლის შემცირების საპასუხოდ.

l

მართალია, SPARCL თანახმად გამოითქვა მოსაზრება გადატანილი ინსულტის შემდეგ LDL ქოლესტერო
ლის შემცირების საპასუხოდ ჰემორაგიული ინსულტების მცირედ მატების შესახებ, მაგრამ ეს ფაქტი არ და
დასტურდა შემდგომი რანდომიზებული კლინიკური, აგრეთვე, კოჰორტული და ქეის  კონტროლირებული
კვლევების მეტაანალიზითა და თანამედროვე მტკიცებულებით.

l

სტატინების დოზის ცვლილება, ან კორექცია არ არის ნაჩვენები მათთვის, ვისაც ანამნეზში ცერებრულვას
კულარული დაავადება აღენიშნება.

უსაფრთხოება თირკმლის მიმართ
რადგან სტატინებით თერაპია მსუბუქად ზრდის დიაბეტის განვითარების სიხშირეს, ლოგიკურია ვიმსჯელოთ რა
გავლენას ახდენს იგი დიაბეტური მიკროვასკულარული გართულებების სიხშირეზე. მეტაანალიზის მიხედვით, რო
მელიც მოიცავდა 57 რანდომიზებულ კონტროლირებულ კვლევას (ჩართული პაციენტების რაოდენობა იყო 140 000,
რომლებიც, სულ მცირე, 6 თვის მანძილზე მკურნალობდნენ სტატინებით), ნანახი იქნა, რომ სტატინებით თერაპიამ
შეანელა გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარის კლების პროცესი 0,41 მლ/წთ/1,73მ2ით წელიწადში (95% CI
0,11–0,70); მეტიც, რანდომიზებული კვლევიდან 5000 პაციენტს საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით, სტატინებით თე
რაპიამ მსუბუქად შეუმცირა ალბუმინურია და პროტეინურია. მიუხედავად ამ დადებითი სასარგებლო ეფექტებისა,
სტატინების გამოყენება არ ცვლის თირკმლის ქრონიკული დაავადების პროგრესიას რანდომიზებულ კლინიკურ
კვლევებში: სტატინით ნამკურნალები ჯგუფის 1261 პაციენტი (13,5%) საკონტროლო ჯგუფის 1282 პაციენტთან შედა
რებით (13,6%) (odds ratio0,98, 95% CI 0,90–1,07).
ნუ გეშინია შენელების, გეშინოდეს შეჩერების.
ხალხური
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კარდიქირურგიის შემდეგ, პერიოპერაციულად მოკლე პერიოდით სტატინების გამოყენებისას ნანახი იქნა სის
ხლში კრეატინინის ზრდა, რაც გარკვეულ რანდომიზებულ კონტროლირებულ კვლევებში შეესაბამებოდა თირ
კმლის მწვავე დაზიანებას, თუმცა დიდი ზომის კვლევებით, სადაც სტატინები ხანგრძლივად გამოიყენეს, თირკმლის
უკმარისობის შემთხვევების მატება ნანახი არ იქნა. მაგ., კლინიკურ კვლევაში, სახელწოდებით „SHARP“, სადაც ჩარ
თული იყვნენ პირები, რომლებსაც უკვე მკურნალობის დაწყებამდე ჰქონდათ დადგენილი თირკმლის ქრონიკული
დაავადება; თირკმლის ფუნქციის გაუარესება, ან უკმარისობა აღენიშნა პაციენტთა 6,7%ს, რომლებიც იმყოფებოდ
ნენ თერაპიაზე 20 მგ სიმვასტატინი + 10 მგ ეზეტიმიბი, ხოლო პლაცებო ჯგუფში კი 7,4%ს. The Heart Protection Study
ის მიხედვით, იმ პაციენტებს შორის, რომლებსაც უკვე ჰქონდა გადატანილი კარდივასკულარული პრობლემა, ან
ჰქონდათ დიაბეტი, თირკმლის ფუნქციის გაუარესება, ან უკმარისობა აღენიშნა 0,6%ს, ისევე, როგორც 40 მგ სიმვას
ტატინით მკურნალობაზე მყოფ ჯგუფში. თირკმლის ფუნქცია შეფასდა სტატინების გამოყენებისას პირველადი პრე
ვენციის მიზნით ჩატარებულ კვლევაში JUPITER, თირკმლის ფუნქციის გაუარესება ნანახი იქნა 20 მგ როზუვასტატი
ნით თერაპიის ჯგუფში 71 პაციენტთან (0,9%), ხოლო საკონტროლო პლაცებო ჯგუფში კი 70 პაციენტთან (0,9%) (risk
ratio 1,01, 95% CI 0,73–141).
შესაბამისად, რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევებიდან მიღებული მტკიცებულებები არ გვაძლევს სა
ფუძველს ვიფიქროთ, რომ სტატინებს რამე უარყოფითი გავლენა აქვთ თირკმლის ფუნქციაზე (სავარაუდოდ, პერი
ოპერაციული სიტუაციის გარდა) და, პირიქითაც, გვაჩვენებს, რომ ისინი მსუბუქად აუმჯობესებენ თირკლის ფუნქციას
(თუმცა, ამ მსუბუქი დადებითი ეფექტის კლინიკური მნიშვნელობა დაუზუსტებელია); თუმცაღა, აღსანიშნავია, რომ თუ
სტატინებით თერაპია სტატინებით ინდუცირებული მიოპათიებისას არ შეჩერდა, ამან შეიძლება თირკმლის უკმარი
სობა გამოიწვიოს. შესაბამისად, ექიმებიცა და პაციენტებიც ყურადღებით უნდა იყვნენ და იცოდნენ ამ იშვიათი გარ
თულების არსებობის შესახებ. აუცილებლად აღსანიშნავია, რომ კუნთების სიმპტომები არ უნდა „დაბრალდეს” სტა
ტინებს გადამოწმებისა და ობიექტური მტკიცებულების მაგ., კრეატინკინაზის საერთო ფრაქციის მნიშვნელოვანი მო
მატების გარეშე და „უდანაშაულო“ სტატინები დაუსაბუთებლად არ უნდა მოიხსნას/შეჩერდეს.
უახლეს პერიოდში ჩატარებული მეტაანალიზები გვიჩვენებს, რომ სტატინებით თერაპია ამცირებს კარდივასკუ
ლარულ რისკებს თირკმლის ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში, განსაკუთრებით კი თირკმლის ფუნქციის მსუბუ
ქი დარღვევისას. აღსანიშნავია, რომ დიალიზზე მყოფ პირებთან სტატინებით თერაპია სარგებელს არ იძლევა. ამ
დენად, თანამედროვე გაიდლაინები ეყრდნობიან რა ამ მონაცემს, რეკომენდაციას უწევენ სტატინების აქტიურ გამო
ყენებას თირკმლის ქრონიკული დაავადების მქონე პირებთან, გარდა დიალიზზე მყოფი პაციენტებისა.
სტატინების მაღალი დოზებით თერაპიის ფონზე აღნიშნული მსუბუქი პროტეინურია, რომელიც მეტწილად გარ
დამავალია, არ არის დაკავშირებული თირკმლის ფუნქციის გაუარესებასთან. იგი შესაძლოა გამოწვეული იყოს ალ
ბუმინის ტუბულარული რეაბსორბციის შემცირებით, სტატინების მიერ ფერმენტ HMGCoA რედუქტაზის ინჰიბიციითა
და ენდოციტოზში მონაწილე ცილების პრენილირების დაქვეითებით. ეს ეფექტი, როგორც წესი, იშვიათი და გარდა
მავალია. რანდომიზებული კლინიკური კვლევების მეტაანალიზების მიხედვით, მაგ., 24 კლინიკური კვლევის მეტა
ანალიზით, კვლევაში ჯამურად ჩართული იყო 15 000 პაციენტზე მეტი, რომლებიც წლების მანძილზე მკურნალობ
დნენ სტატინებით, არ იქნა ნანახი არანაირი სერიოზული თირკმლისმიერი ცვლილება. უფრო მეტიც, არსებობს გარ
კვეული მოსაზრება და კვლევები, რომელთა მიხედვითაც სტატინებს შესაძლოა ჰქონდეთ ნეფროპროტექციული
მოქმედებაც, თუმცა ეს ჰიპოთეზა დამატებით კველევას საჭიროებს.
სამახსოვრო
l

სტატინებით თერაპია არ არის ასოცირებული თირკმლის ფუნქციის კლინიკურად მნიშვნელოვან
გაუარესებასთან.

l

გლომერულური ფილტრაციის მიხედვით დოზის შემცირება შესაძლოა საჭირო იყოს თირკმლის ქრონიკუ
ლი დაავადების შორეულ სტადიაზე, გარკვეული სტატინებისთვის, მაღალი დოზებით მათი გამოყენბების
შემთხვევაში.

l

სტატინების პროტექციული ეფექტი თირკმლებზე არ არის გამორიცხული, თუმცა ამ მიმართულებით საჭი
როა დამატებით კვლევების ჩატარება.

მეგობარი ნაკლის გარეშე არ არსებობს. თუ ნაკლის ძებნას დაიწყებ – მეგობრის გარეშე დარჩები.
ხალხური
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სტატინები და ღვიძლი
სტატინებით ღვიძლის გამოწვეული იდიოსინკრაზიული დაზიანება უკიდურესად იშვიათი ფენომენია, თუმცა, თუ
განვითარდა, შესაძლოა საკმაოდ სერიოზული აღმოჩნდეს. ჩატარებული კვლევების მიხედვით სტატინებით განპი
რობებული ღვიძლის დაზიანება შესაძლოა წამლით გამოწვეუოლ ჰეპარტოქსიკურობის 13%ს შეადგენდეს. The
United Kingdom General Practice Recearch Databaseის (19972006 წ.) მონაცემებით, ღვიძლის ზომიერი და გამოხატული
დაზიანება (ბილირუბინი მეტი 60 მკმოლ/ლზე, ALT, ან AST მეტი 200 U/lზე, ან ALP მეტი 1200 U/Lზე) ატორვასტატინით
თერაპიისას ნანახი იქნა პაციენტთა მხოლოდ 0,09%ში სიმვასტატინის 0,06%ის პირისპირ; წამალთა გვერდითი ეფ
ექტების მონაცემთა შვედური ბაზის მიხედვით სტატინებით თერაპიის დროს 100 000 პაციენტთან დაფიქსირებულია
ღვიძლის წამლით გაპირობებული დაზიანების (განისაზღვრება როგორც ტრანსამინაზების მომატება ნორმის ზედა
ზღვრიდან 5ჯერ მეტად და ტუტე ფოსფატაზის ზრდა ნორმის ზედა ზღვრიდან 2ჯერ და მეტად) 11,2 შემთხვევა; მიუხ
ედავად იმისა, რომ 1990 წლიდან სტატინების გამოყენება მნიშვნელოვნად გაიზარდა, FDAის გვერდითი ეფექტების
რეპორტინგის სისტემის მონაცემთა ბაზას არ აღმოუჩენია ღვიძლის, სტატინებით ინდუცირებული ფატალური, ან მძი
მე დაზიანების შემთხვევების ზრდა. ღვიძლის სტატინით ინდუცირებული მძიმე დაზიანება უკიდურესად იშვიათია –
წელიწადში 2ზე ნაკლები შემთხვევა 1 მილიონ პაციენტზე. შემთხვევები შეფასდა როგორც შესაძლო, ან სტატინებით
თერაპიასთან სავარაუდოდ ასოცირებული. არც ერთი შემთხვევა არ შეფასებულა როგორც ძალზე სავარაუდო, ან
სტატინებით თერაპიასთან დადასტურებულად დაკავშირებული. ამერიკის ლიპიდების ეროვნული ასოციაციის ღვიძ
ლისმიერი უსაფრთხოების კომისიის უკანასკნელი განახლების მიხედვით, სტატინებით განპირობებული ჰეპარტოქ
სიკურობის აღწერილი შემთხვევები ძალიან იშვიათი მოვლენაა. ღვიძლის, სტატინებით განპირობებული დაზიანება
კლასის ეფექტი უნდა იყოს და, შესაძლოა, განვითარდეს მკურნალობის დაწყებიდან ნებისმიერ დროს. ავტოიმუნური
ჰეპატიტი, სავარაუდოდ, სტატინით ინდუცირებული ჰეპარტოქსიკურობის ყველაზე ხშირი ვარიანტია.
ღვიძლის ფერმენტების მონიტორიგნი
თანამედროვე მონაცემებით, სტატინებით თერაპიისას ღვიძლის ფერმენტების რუტინული მონიტორინგი არ არ
ის რეკომენდებული. მართლაც, რუტინულმა კონტროლმა შესაძლოა გამოავლინოს პაციენტები იზოლირებულად
ALT, AST და GGT მატებით და უბიძგოს ექიმებს, საჭიროების გარეშე შეაჩერონ სტატინებით თერაპია, ან შეამციროს
დოზები, რაც პაციენტს მნიშვნელოვნად უზრდის კარდივასკულარული მოვლენების (ინფარქტი და ინსულტი) რისკს.
მიზანშეწონილია ღვიძლის ფუნქციების კონტროლი მაშინ, როცა სავარაუდოა შესაძლო ჰეპარტოქსიკურობის სიმ
პტომები (მაგ., უჩვეული სისუსტე და დაღლა, მადის დაკარგვა, მუცლის ტკივილი, შარდის გამუქება, ან კანისა და
სკლერების გაყვითლება). ასეთ შემთხვევაში, თუკი პაციენტს აქვს ALT ნორმის ზედა ზღვრზე 3ჯერ მეტად მაღალი,
(ან, ნაკლებადაც კი, თუ კომბინირებულია ბილირუბინის მანამდე არსებულ მატებასთან), სტატინებით თერაპია უნდა
შეჩერდეს. მხედველობაში უნდა მივიღოთ სხვა პოტენციური გამომწვევი მიზეზები, სანამ გადაწყდება, რომ ჰეპარ
ტოქსიკურობა სტატინებითაა ინდუცირებული.
ALT მსუბუქი მატების დროს, რაც განპირობებულია სტეატჰეპატოზითა და ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვა
ნი დაავადებით, სტატინები არ იწვევს ღვიძლის მდგომარეობის გაუარესებას, თუმცა სიფრთხილით უნდა დაინიშნოს
იმ პაციენტებთან, ვისაც აქვს ბილიარული ციროზი. უფრო მეტიც, სტატინებით თერაპიის კარდივასკულარული სარ
გებელი მნიშვნელოვნად გადაწონის ნებისმიერი სახის უსაფრთხოების საკითხს, რაც მკვეთრად ხაზგასმულია გაიდ
ლაინებში. მართლაც, მეტაანალიზის მიხედვით, რომელიც მოიცავდა ღვიძლის ქრონიკული დაავადებით 120 000
პაციენტს, სტატინებით თერაპიამ შეამცირა ღვიძლის დეკომპენსაცია და სიკვდილობა და სავარაუდოდ, პორტული
ჰიპერტენზიაც. სტატინები არ უნდა იქნეს დანიშნული მწვავე B ვირუსული ჰეპატიტის დროს ტრანსამინაზებისა და ბი
ლირუბინის ნორმალიზაციამდე.
მასწავლებელი მხოლოდ კარს გიხსნის – გზა მარტომ უნდა გაიარო.
ხალხური
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2006 და 2014 წლებში National Lipid Association Safty Task Report-ის
მიერ ჰეპატოლოგების მიმართ დასმული საკითხები
2006 წელი National Lipid Associacion Safty Task Reportის მიერ დასმული კითხვები

პასუხები

დაკავშირებულია, თუ არა სისხლში ამინტრანსფერაზების დონის მატება 3ჰიდროქსიმეთილ

დიახ

გლუტარილ კოენზიმ რედუქტაზას ინჰიბიტორით, ანუ სტატინით თერაპიასთან?
არის თუ არა ამინტრანსფერაზის დონის სტატინით განპირობებული მატება ღვიძლის

არა

დისფუნქციის, ან დაზიანების გამოვლენა?
ამინტრანსფერაზების დონის მატება სტატინების კლასის ეფექტია?

დიახ

ზრდის თუ არა სტატინებით მკურნალობა ღვიძლის უკმარისობის შემთხვევების სიხშირეს,
ღვიძლის ტრანსპლანტაციის, ან ჩვეულებრივ პოპულაციაში, ღვიძლის უკმარისობით გამოწვეულ

დიახ

სიკვდილობას?
სტატინებით ხანგრძლივი მკურნალობისას საჭიროა, თუ არა, ღვიძლის ენზიმებისა და ღვიძ

არა

ლის ფუნქციური ტესტების მონიტორინგი?
ქვემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობებიდან რომელია სტატინებით მკურნალობის უკუჩვენება?
l ღვიძლის ქრონიკული დაავადება

არა

l კომპენსირებული ციროზი

არა

l დეკომპენსირებული ციროზი, ან ღვიძლის მწვავე უკმარისობა

დიახ

შეიძლება თა არა სტატინების გამოყენება ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადებ

დიახ

ის, ან არაალკოჰოლური სტეატჰეპატიტის შემთხვევაში?
2014 წელი National Lipid Associacion Safty Task Reportის მიერ დასმული კითხვები

პასუხები

მას შემდეგ, რაც სტატინებით თერაპიის ფონზე ღვიძლის ფუნქციები აღარ საჭიროებენ მონი
ტორინგს, არსებობს თუ არა რაიმე ახალი უსაფრთხოების ზომა?
საჭიროა ღვიძლის ენზიმების განსაზღვრა სტატინებით მკურნალობის დაწყებამდე?
უს აფ რთხოა ღვიძ ლის არა ალ კო ჰო ლუ რი ცხი მო ვა ნი და ავ ად ებ ის დროს სტა ტი ნე ბით
მკურ ნა ლო ბა?

არა

დიახ

დიახ

ურთიერთქმედებენ თუ არა სტატინები ინფექციის მკურნალობისას (მაგ., ჰეპატიტი B, C) გამო
ყენებულ მედიკამენტებთან? საჭიროა თუ არა სტატინების სახეობის, დოზის, ან ანტივირუსული რე

დიახ

ჟიმის შეცვლა?

შეიძლება თუ არა სტატინების უსაფრთხოდ გამოყენება ღვიძლის ტრანსპლანტაციის შემდეგ?

დიახ

შეიძლება თუ არა სტატინების გამოყენება ავტოიმუნური ჰეპატიტის მქონე პაციენტებთან?

დიახ

ფულით საათის ყიდვა შეიძლება, მაგრამ არა დროის.
ხალხური
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სამახსოვრო
l

სტატინებით თერაპიისას ALT მსუბუქი მატება ასიმპტომური პირებისთვის არ არის კლინიკურად მნიშვნელო
ვანი. თუ ALTის მსუბუქი მატებაა, რაც უკავშირდება სტეატოზს, ან ღვიძლის არაალკოჰოლურ ცხიმოვან და
ავადებას, სტატინებით თერაპია არ აუარესებს ღვიძლის მდგომარეობას;

l

ღვიძლის კლინიკურად მნიშვნელოვანი სტატინური დაზიანება ძალიან იშვიათი მოვლენაა, ღვიძლის მძიმე
დაზიანება ვითარდება 1:1 000 000 / წელიწადში სიხშირით.

l

ღვიძლის ფერმენტების რუტინული მონიტორინგი არ არის რეკომენდებული სტატინებით თერაპიის ფონზე

l

ღვიძლის ფერმენტების კონტროლი უნდა ჩაუტარდეთ მხოლოდ იმ პირებს, ვისაც გამოხატული აქვს სიმ
პტომები, რომლებიც მიუთითებენ ჰეპარტოქსიკურობაზე.

სხვა გვერდითი ეფექტების გამაბათილებელი მტკიცებულებები
სტატინების გამოყენებასთან დაკავშირებული დადასტურებული, თუ ცრუ გვერდითი ეფექტების გარდა, გამოთ
ქმული იყო მოსაზრება, რომ სტატინებით თერაპია, შესაძლოა, დაკავშირებული იყო დამატებით სხვა გვერდით ეფ
ექტებთანაც (მაგ., ღვიძლის დაზიანება, ძილის დარღვევები, აგრესია, სუიციდური ქცევა, ერექციული დისფუნქცია,
ნეიროპათია, კოგნიციური დარღვევები, მეხსიერების გაუარესება, დემენცია, კატარაქტა). ეს ცრურწმენები, როგორც
წესი, ეყრდნობოდა ერთეულ შემთხვევებსა და ობსერვაციულ კვლევებს. მეტწილად ეს დაუსაბუთებელი წარმოდგე
ნები გაქარწყლდა დიდი კვლევებიდან მიღებული საკმარისი მტკიცებულებებით.

ʹʺʨʺʰʴʬʩʰʯ
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ
სტატინებით
მკურნალობისʹʨʸʪʬʩʬʲʰ/ʸʰʹʱʰʹ
სარგებელი/რისკის თაʯʨʴʨʼʨʸʫʵʩʨ
ნაფარდობა

ʶʵʺʬʴ˂ʰʻʸʰ ʸʰʹʱʬʩʰ
x ʨˆʲʨʫ ʪʨʳʵʭʲʬʴʰʲʰ ʫʰʨʩʬʺʰʹ ʮʵʳʰʬʸʰ
ʸʰʹʱʰ (§ 0,1% ˄ʬʲʰ˄ʨʫˀʰ). ʸʰʹʱʰ ʰʮʸʫʬʩʨ
ʳʬʺʨʩʵʲʻʸʰ ʹʰʴʫʸʵʳʰʹ ʱʲʨʹʺʬʸʰʹ
ʨʸʹʬʩʵʩʰʹʨʹ;
x ʱʻʴʯʻʸʰ ʹʰʳʶʺʵʳʬʩʰ, ʪʨʰʯʭʨʲʰʹ˄ʰʴʬʯ
nocebo ʬʼʬʽʺʰ;
x ˃ʨʲʰʨʴ ʰˀʭʰʨʯʰʨ ʾʭʰ˃ʲʰʹ ʱʲʰʴʰʱʻʸʨʫ
ʳʴʰˀʭʴʬʲʵʭʨʴʰ ʫʨʮʰʨʴʬʩʨ;
x SPARKL-ʰʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʬʩʰʯ ʹʺʨʺʰʴʬʩʰʯ
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹʨʹ ˀʬʰ˃ʲʬʩʨ ʪʨʰʮʨʸʫʵʹ
ˈʬʳʵʸʨʪʰʻʲʰ ʰʴʹʻʲʺʰʹ ʸʰʹʱʰ ʰʳ
ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʯʨʴ, ʸʵʳʲʬʩʹʨ˂ ʪʨʫʨʺʨʴʰʲʰ ʨʽʭʯ
ʰʴʹʻʲʺʰ. ʬʹ ʳʵʴʨ˂ʬʳʰ ʨʸ ʫʨʫʨʹʺʻʸʫʨ RCTʬʩʰʹ ʱʵˈʵʸʺʻʲʰ ʫʨ ʽʬʰʹ
ʱʵʴʺʸʵʲʰʸʬʩʻʲʰ ʱʭʲʬʭʬʩʰʹ ʳʰˆʬʫʭʰʯ;

ˀʬˇʨʳʬʩʨ:
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ʹʨʸʪʬʩʬʲʰ
LDL-ʰʹ ʫʵʴʰʹ ʫʨʽʭʬʰʯʬʩʨ;
ʱʵʸʵʴʨʲʻʸʰ ʨʯʬʸʵʳʰʹ
ʸʬʪʸʬʹʰʨ;
x ʨʯʬʸʵʹʱʲʬʸʵʮʻʲʰ
ʱʨʸʫʰʭʨʹʱʻʲʨʸʻʲʰ
ʫʨʨʭʨʫʬʩʬʩʰʹ ʪʨʸʯʻʲʬʩʬʩʰʹ
ˀʬʳ˂ʰʸʬʩʨ;

x
x

ʨʸ ʨʸʹʬʩʵʩʹ ʼʨʽʺʬʩʰ ʹʺʨʺʰʴʬʩʰʯ
ʳʱʻʸʴʨʲʵʩʰʹ ʪʨʳʵ ˀʬʳʬ˂ʴʬʩʰʯ
ʼʻʴʽ˂ʰʨʮʬ, ʯʰʸʱʳʲʰʹ ʼʻʴʽ˂ʰʨʹʨ
ʫʨ ʱʨʺʨʸʨʽʺʰʹ ʪʨʴʭʰʯʨʸʬʩʰʹ
ʸʰʹʱʮʬ ʳʨʭʴʬ ʪʨʭʲʬʴʰʹ ˀʬʹʨˆʬʩ,
ʨʪʸʬʯʭʬ ˂ʴʵʩʬʩʰ ˈʬʳʵʸʨʪʰʻʲʰ
ʰʴʹʻʲʺʰʹ ʸʰʹʱʰʹ ʮʸʫʰʹ
ʯʨʵʩʨʮʬ ʰʳ ʶʨ˂ʰʬʴʺʬʩʯʨʴ,
ʸʵʳʬʲʯʨ˂ ʨʴʨʳʴʬʮˀʰ ʳʨʴʨʳʫʬ
ʰʴʹʻʲʺʰ ʨʸ ˈʽʵʴʰʨʯ.

არ შეგეშინდეთ დათმოთ კარგი იმისთვის, რომ მიაღწიოთ უკეთესს.
ჯონ როკფელერი

kardi o eqspresi

( 2950000 2390000 599 553 444 (

შეჯამება:
მნიშვნელოვანია უკეთ გავაცნობიეროთ, რომ ობსერვაციულ კვლევებსა და ინდივიდუალური პაციენტების შემ
თხვევების განხილვას არა აქვს მყარი მტკიცებულება და გააჩნია მრავალი შეზღუდვა. არ შეიძლება მათი პირდაპირ
გადმოტანა და ინტერპოლაცია. ამის საპირისპიროდ, მნიშვნელოვანია უკეთ გავიაზროთ ადეკვატური ზომის რანდო
მიზებული კლინიკური კვლევების სიმძლავრე და მნიშვნელობა.
საზოგადოების ცნობადობა სტატინების გვერდითი ეფექტების შესახებ ხშირად გადაჭარბებული და ზოგ შემ
თხვევაში, ცრურწმენაა, რაც ნაწილობრივ მედიით გავრცელებული შემთხვევების შედეგია, მაშინ, როდესაც სტატი
ნებს აქვთ აბსოლუტურად მისაღები უსაფრთხოების პროფილი; ევროპის ათეროსკლეროზის საზოგადოების კომი
სიამ კიდევ ერთხელ განიხილა განახლებული მტკიცებულებები სტატინების გამოყენების უსაფრთხოების შესახებ.
კომისიის შეხვედრისა და საერთო შეთანხმების მიხედვით, სტატინებით თერაპია მნიშვნელოვნად უსაფრთხოა. შაქ
რიანი დიაბეტის ახალი შემთხვევების სიხშირე წელიწადში 1 შემთხვევაა ყოველ 1000 პაციენტზე, მაშინ, როდესაც 5
ინფრაქტისა და ინსულტის პრევენცია ხდება. პრედიაბეტისა და მეტაბოლური სინდრომის მქონე პირები მეტად არი
ან განწყობილი დიაბეტის განვითარებისკენ. სავარაუდოდ, ეს კლასის ეფექტი უნდა იყოს, თუმცა არ არსებობს head
to head კვლევები, რომელიც შეაფასებდა თითოეული სტატინის გავლენას გლუკოზის ჰომეოსტაზზე. დაგროვილ
მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, დადასტურებულად შეიძლება ითქვას, რომ სტატინებით თერაპიას არ გააჩნია უარ
ყოფითი გავლენა თირკმლის ფუნქციასა და კოგნიტიურ ფუნქციებზე, არ ზრდის კატარაქტისა და ჰემორაგიული ინ
სულტების სიხშირეს პაციენტებთან, რომლებსაც ადრე ინსულტი არ ჰქონიათ. თუმცა SPARCL კვლევის მონაცემების
მიხედვით, შესაძლოა, სტატინები ზრდიდნენ ჰემორაგიული ინსულტების სიხშირეს იმ პაციენტებთან, რომლებსაც უკ
ვე გადატანილი აქვთ ინსულტი. სტატინების მიერ ღვიძლის კლინიკურად მნიშვნელოვანი დაზიანება უკიდურესად იშ
ვიათი მოვლენაა. ევროპის ათეროსკლეროზის საზოგადოების მიერ შეჯამების სახით ხაზგასმულია შემდეგი ფაქტი
პრაქტიკოსი ექიმებისთვის: „სტატინებით თერაპიის კარდივასკულარული სარგებელი მნიშვნელოვნად გადაწონის
ნებისმიერი სახის გვერდითი ეფექტის რისკს“.

საჭმელზე მეტად ადამიანის სიყვარული უნდა გშიოდეს და
ღვინოზე მეტად მათი სიყვარული უნდა გწყუროდეს.
მამა გაბრიელი
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gaZlierebuli garegani
kontrpulsacia
_ gulis ukmarisobisa da koronaluri arteriebis daavadebis
samkurnalod
_ absoluturad umtkivneulo
da Zalian efeqtiani meTodi
_ meTodi aRiarebulia msoflios umaRlesi samedicino instanciebis, maT Soris FDA*-s mier.
pacientebi, romelTaTvisac gaZlierebuli garegani
kontrpulsaciiT mkurnaloba sasargebloa
[sakmarisia CamoTvlilTagan erT-erTi]
stenokardiiT (anginiT) daavadebuli pacientebi:
l romlebsac medikamenturi TerapiiT aqvT arasrulfasovani Sedegi
l romlebsac stenokardiuli simptomebis gamo iZulebiT SezRuduli
aqvT aqtivoba
l romlebic ver(an, ar) itareben invaziuri revaskularizaciis procedurebs
l romlebsac aqvT marcxena parkuWis disfunqcia (EF<35%)
l romlebsac aqvT iseTi Tanmxlebi paTologia (diabeti, gulis ukmarisoba, filtvebis paTologia, Tirkmlebis disfunqcia), revaskularizaciis garTulebebis risks rom zrdis
l romlebic, an inoperabelurebi arian, an operaciis/intervenciisas
aqvT garTulebebis maRali riski
l romelTac aReniSnebaT mikrovaskularuli angina (kardialuri X
sindromi)
l romlebsac aReniSnebaT stentirebis, an Suntirebis (CABG)
Semdgomi angina
gulis ukmarisobis mqone pacientebi (euvolemiis mdgomarebaSi),
romelTac:
l aqvT iSemiuri, an idiopaTikuri kardiomiopaTia
l aqvT marcxena parkuWis disfunqcia (EF<35%)
l aqvT iseTi Tanmxlebi paTologia, romelic zrdis revaskularizaciis garTulebebis risks
meTodis Sesaxeb
l gaZlierebuli garegani kontrpulsatori arainvaziuri aparatia, romelic qveda kidurebze dadebuli manJetebis meSveobiT da ekg trigeris gamoyenebiT, diastolis fazaSi, uzrunvelyofs sisxlis ukumidinebas da, Sesabamisad, perfuziis gazrdas koronarebSi, rac xels uwyobs kolateralebis ganviTarebas
l mkurnalobis kursi Seadgens 35 seanss (kviraSi
5 dRes 7 kviris ganmavlobaSi). 1 seansi grZeldeba 1
saaTs. dReSi tardeba 1 seansi. alternatiuli variantis saxiT dasaSvebia reJimis Secvla
l aumjobesebs simptomebs pacientTa daaxloebiT
80%-Tan, 2-5 wlis vadiT
l efeqtianoba da usafrTxoeba dadasturebulia
klinikuri kvlevebiT

ukuCvenebebi:
l sisxlmdeni diaTezi
l aqtiuri Tromboflebiti
l qveda kidurebis mZime vazookluziuri daavadeba
l aortis anevrizma, romelic moiTxovs qirurgiul Carevas
l aortuli mkveTri regurgitacia
l orsuloba
sayuradRebo mdgomareobebi:
l Tu pacientis arteriuli wneva
>180/110 mm Hg, an pacientis guliscemis sixSire > 120 SekumSvaze, gaZlierebuli garegani kontrpulsaciiT
mkurnalobis dawyebamde es maCveneblebi unda mowesrigdes
l yuradRebaa saWiro pacientebTan,
romlebsac aReniSnebaT mniSvnelovani
sarqvlovani paTologia, an gazrdili
venuri ukunakadi
* FDA - Food and Drug Administration organizacia, romelic aregistrirebs da
akontrolebs sakveb produqtebs, samkurnalo medikamentebsa Tu meTodikebs aSS-sa
da kanadaSi.
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damatebiTi informaciisTvis, an pacientebis Casawerad, mimarTeT Sps `sistola~-s.
tel.: (032) 2 72 99 29; 555 55 38 83
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კაფსულა

medikamentebis Sesaxeb sainformaciod mowodebuli masalebi
ar redaqtirdeba da maTze pasuxismgebelia momwodebeli.
redaqtori: paata qavTaria; nomris redaqtori: nino burjanaZe;
s a r e d a q c i o j g u f i : naTia vaSaymaZe; naTia zabaxiZe

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

