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ტერმინთა განმარტება  

აქტინური კერატოზი (აკ) 

იგივე სოლარული, მზისმიერი, ფოტოქიმიური კერატოზი, წარმოიქმნება კანზე მზის 

ულტრაიისფერი გამოსხივების ხანგრძლივი ზემოქმედებით ტრანსფორმირებული 

კერატინოციტების ეპიდერმისის ფარგლებში გამრავლების შედეგად. აკ ზოგადად განიხილება 

როგორც პრეკანცეროზი (in situ კარცინომა). 

ფოტოდინამიური თერაპია  

(ქართულად ფდთ, ლათინურად PDT) - გულისხმობს ფოტოდინამიური ეფექტით სამიზნე 

ქსოვილების დესტრუქციას.  

ფოტოდინამიური ეფექტი  

ფოტოოქსიდაციური რეაქცია, რომელიც მიმდინარეობს უჯრედებში 

ფოტოსენსიბილიზატორის, ჟანგბადის და სინათლის სხივის ზემოქმედებით. 

ფოტოსენსიბილიზატორი  

ფოტოაქტიური ნივთიერება, რომელსაც აქვს სინათლის ენერგიის აკუმულირების 

(დაგროვების) უნარი და იწვევს ქსოვილების მგრძნობელობის გაზრდას მზის სხივებისადმი. 

PDT-აპარატი 

მზის გამოსხივების იმიტატორი, რომელიც გამოიმუშავებს სხვადასხვა სპექტრის სინათლის 

სხივს. ყველაზე ხშირად ფოტოდინამიური თერაპიისათვის გამოიყენება ხილული სპექტრის 

წითელი სხივი (ტალღის სიგრძე 635ნმ). 

დერმატოსკოპი  

მანუალური ეპილუმინესცენტური მიკროსკოპი კანის ზედაპირის in vivo შესასწავლად. 

დერმატოსკოპია  

კანის ზედაპირის დათვალიერების მეთოდი დერმატოსკოპის საშუალებით, გამოკვლევის 

მეთოდი არაინვაზიურია, მოითხოვს დერმატოსკოპიური კრიტერიუმების ცოდნას კანის 

სხვადასხვა დაავადებასთან მიმართებაში.  
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1. პროტოკოლის დასახელება: აქტინური კერატოზის დიაგნოსტიკა და 

მართვა 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები  

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 

1. პროტოკოლი შემუშავებულია შემდეგ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზის საძიებო სისტემაში- 

http://www.guideline.gov/www.derma.de/fuer-aerzte/leitlinien/detai/article/1455/1052/, 

http://www.nice.org.uk/guidance, http://www.g-i-n.net/library/international-guidelines-library 

სიტყვების „actinic keratoses“ და "solar keratosis" მითითების შედეგად მოძიებული წყაროების 

საფუძველზე. 

 

 

დასახელება კოდი 

1. კლინიკური მდგომარეობის დასახელება (ICD-10, ICPC-2) 

აქტინური კერატოზი 
ICD10:  L57.0 – ფოტოქიმიური (აქტინური) კერატოზი 

ICPC2:  S80 - მზის სხივებით გამოწვეული კერატოზი/მზით დამწვრობა 

სიმპტომები  / ჩივილები (ICPC-2) 

 გამონაყარი ლოკალიზებული (კანის სიწითლე) S06  

 გამონაყარი გენერალიზებული S07 

კანის სტრუქტურასთან დაკავშირებული სიმპტომი/ჩივილი (აქერცვლა) S21 

კანის ფერის შეცვლა (პიგმენტაცია) S08 

2. ჩარევა/პროცედურა (NCSP) 

თავის ან კისრის კანზე სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა QASE82 

თავის და კისრის კანის დაზიანებული უბნის დერმაბრაზია ან პარსვა QASA20 

თავის და კისრის კანის ელექტროკოაგულაცია QASA30 

თავის და კისრის კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია QASA40 

თავზე და კისერზე კანის კრიოთერაპია QASA50 

თავის და კისრის კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია QASA99 

ტორსის კანზე დაზიანების პუნქცია, კვეთა ან ადგილობრივი დესტრუქცია QBSA 

ტორსის კანზე დაზიანების დერმაბრაზია ან პარსვა QBSA20 

ტორსის კანის ელექტროკოაგულაცია QBSA30 

ტორსის კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია QBSA40 

ტორსის კანის კრიოთერაპია QBSA50 

ტორსზე კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია QBSA99 

ტორსის კანზე სხვა ზედაპირული დაზიანების ამოკვეთა QBSE82 

ზედა კიდურზე კანის დაზიანების პუნქცია, კვეთა ან ადგილობრივი დესტრუქცია QCSA 

ზედა კიდურზე კანის დაზიანების დერმაბრაზია ან პარსვა  QCSA20 

ზედა კიდურზე კანის ელექტროკოაგულაცია  QCSA30 

ზედა კიდურზე კანის ლაზერული თერაპია ან ფოტოკოაგულაცია  QCSA40 

ზედა კიდურზე კანის კრიოთერაპია  QCSA50 

ზედა კიდურზე კანის სხვა ადგილობრივი დესტრუქცია  QCSA99 

კანის ბიოფსია QXXX00 

დერმატოსკოპია QXFA90 

კანის კლინიკური დათვალიერება QXFX90 

3. ლაბორატორიული მომსახურების დასახელება 

ჰემატოქსილინით და ეოზინით შეღებვა (ჰისტოლოგიური გამოკვლევა) PM1.1.1 

http://www.guideline.gov/
http://www.guideline.gov/
http://www.nice.org.uk/guidance
http://www.g-i-n.net/library/international-guidelines-library
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გაიდლაინი, რომელსაც ეყრდნობა პროტოკოლი:  

De Berker D, McGregor JM, Hughes BR, British Association of Dermatologists Therapy Guidelines and Audit. 

Guidelines for the management of actinic keratoses. Br J Dermatol 2007 Feb;156 (2):222-30. [59 references] 

PubMed 

2. პროტოკოლი ადაპტირებულია ორიგინალურ წყაროსთან (იხ. დანართი N2).  

4. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია აქტინური კერატოზის მართვის ხარისხის გაუმჯობესება და სამეცნიერო 

მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის მიწოდება ოჯახის ექიმებისთვის, დერმატო-

ვენეროლოგებისთვის, ზოგადი ქირურგებისა და ონკოქირურგებისთვის, ასევე, 

ზემოჩამოთვლილი სპეციალობის რეზიდენტებისათვის. 

5. სამიზნე ჯგუფი 

პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება პირებს, რომელთაც აქვთ მზის ქრონიკული 

ზემოქმედების შედეგად განვითარებული კანის დაზიანება - აქტინური კერატოზ(ებ)ი, 

ასაკობრივი ჯგუფებია: 80 და მეტი წლის, 65-79 წლამდე, საშუალო ასაკის (45-64 წლამდე) 

პირები და მოზრდილები (19-44 წლამდე).  

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია ოჯახის ექიმებისთვის, დერმატო-ვენეროლოგებისთვის, ზოგადი 

ქირურგებისა და ონკოქირურგებისთვის. პროტოკოლი გამოიყენება საოჯახო მედიცინის 

ცენტრებში, ამბულატორიულ კლინიკებში, დერმატო-კოსმეტოლოგიურ კლინიკებში, 

მრავალპროფილურ კლინიკებში.  

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლი გამოიყენება პრეჰოსპიტალურ დონეზე. პროტოკოლის გამოყენება იწყება:  

-  პაციენტის შესაბამისი ჩივილებით მიმართვისას;  

- სხვა კლინიკური მდგომარეობის გამო პაციენტის ექიმთან ვიზიტის, ან კანის კიბოს 

სკრინინგის დროს მოცემული პროტოკოლით გათვალისწინებული დაავადების გამოვლენისას.  

8. რეკომენდაციები 

8.1. დეფინიცია და შესავალი 

აქტინური კერატოზი (ქართულად აკ, ლათინურად AK), იგივე სოლარული, მზისმიერი, 

კერატოზი, არის კერატოზული დაზიანება, რომელიც ჩნდება მზის ქრონიკული (ხანგრძლივი) 

ზემოქმედების შედეგად მოზრდილი ადამიანის კანზე. აკ დროს ეპიდერმისის ფარგლებში 

ხდება ტრანსფორმირებული კერატინოციტების გამრავლება. ზოგადად აკ ითვლება 

პრეკანცეროზად, რომელსაც აქვს კანის არამელანომურ კიბოდ ტრანსფორმირების დაბალი 

რისკი. ამასთან აკ აქვს სპონტანური უკუგანვითარების პოტენციალიც. 

აკ ვითარდება სხეულის ღია ადგილებზე, ე.წ. „მზის ტერასებზე“.   

აკ იწვევენ: 



6 

 ულტრაიისფერი B სხივები (UV-B, ტალღის სიგრძე 290-320ნმ)- ყველაზე ხშირად 

 ულტრაიისფერი A სხივები ფსორალეთან კომბინაციაში (PUVA-თერაპია) 

 ულტრაიისფერი A სხივები (UV-A ტალღის სიგრძე 320-400ნმ)  

 რენტგენის სხივები, რადიოიზოტოპები - ძალიან იშვიათად 

შენიშვნა: მიზეზები დალაგებულია სიხშირის მიხედვით ზემოდან ქვემოთ. 

გაითვალისწინეთ! აკ ვითარდება აღნიშნული ფაქტორების ხანგრძლივი (წლების მანძილზე) 

ზემოქმედების შედეგად. 

8.2.  ეპიდემიოლოგია და პრობლემის აქტუალობა 

აკ ძალიან ხშირია ღია ფერის კანის ადამიანებში (I, II ტიპის კანი ფიცპატრიკით), 

განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ არის  მზის მაღალი ინსოლაციის რეგიონებში (ზღვა, მთა) 

მცხოვრები პირები. ევროპის მასშტაბით ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა აკ მაღალი 

პრევალენტობა - მამაკაცებში 15% და ქალებში 6%. 70 წელს გადაცილებულ მამაკაცებში 

პრევალენტობა აღწევს 34%, ხოლო ქალებში - 18%. სხვადასხვა კვლევებით აკ შემთხვევათა 

დაახლოებით 10%-ში (იმუნოსუპრესირებულ პაციენტებში 30%-ში) ტრანსფორმირდება  

ინვაზიურ ბრტყელუჯრედოვან კიბოდ, ან უფრო იშვიათად ბაზალურუჯრედოვან კიბოდ. ეს 

რისკი უტოლდება ცერვიკალური ინტრაეპითეალური ნეოპლაზიიდან (CIN) საშვილოსნოს 

ყელის კიბოს განვითარების რისკს. 

8.3.  კლინიკური გამოკვლევა და დიაგნოსტიკა 

აკ დიაგნოზის დასმა ხშირად შესაძლებელია კლინიკურად დამატებითი გამოკვლევების 

გარეშე. მისი კლინიკური გამოვლინებაა კანზე აქერცვლადი მოვარდისფრო, მოწითალო, 

მოყავისფრო ლაქ(ებ)ი, ზომით 1 მმ-დან 2 სმ-მდე. ხშირად სუბიექტური ჩივილები არ 

აღინიშნება, თუმცა ზოგჯერ  შესაძლებელია აღინიშნოს ტკივილი ან ქავილი. 

აკ გვხვდება ერთეული, ან უფრო ხშირად, მრავლობითი კერების სახით, ზოგჯერ იკავებს დიდ 

არეალს და ქმნის ე.წ.  კანცერიზაციის ველს „field cancerisation“. 

აქტინურ კერატოზის დიაგნოზის დასმისას კლინიკურ გამოვლინებასთან ერთად 

გაითვალისწინეთ შემდეგი მონაცემები: 

1. წარმონაქმნ(ებ)ი ლოკალიზდება სხეულის ღია ადგილებზე (სახე, სიმელოტე, კისერი, 

დეკოლტე, მხრები, ხელის მტევნის დორზალურ ზედაპირები, ტუჩის წითელი ქობის 

გარდამავალი ეპითელი);  

2. პაციენტს აქვს ღია ფერის კანი (ფიცფატრიკით I, II ტიპი), ადვილად იწვება მზეზე და 

ძნელად, ან საერთოდ ვერ იღებს რუჯს; 

3. პაციენტი არის შუა ხნის, ან ასაკოვანი;  

4. პაციენტს ცხოვრების მანძილზე მიღებული აქვს მზის გამოსხივების მაღალი კუმულაციური 

დოზა (უწევდა გარე სამუშაოების შესრულება,  არის მაღალი ინსოლაციის რეგიონიდან,  არ 

იცავდა თავს მზის გამოსხივებისაგან და ა.შ)  

5. პაციენტს რაიმე დაავადების გამო უწევდა ფოტოთერაპიის ჩატარება (მაგ. ფსორიაზის გამო), 

ან არის იმუნოსუპრესირებული. 

ჩაატარეთ დერმატოსკოპია აკ სებორეული კერატოზის, ბაზალუჯრედოვანი კარცინომის და 

პიგმენტირებული ახალწარმონაქმნებისაგან დიფერენცირებისათვის.  
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დანიშნეთ წარმონაქმნის ბიოფსია და ჰისტომორფოლოგიური კვლევა, თუ ხედავთ საეჭვო 

წარმონაქმნს (გამოხატული სიწითლე, ჰიპერკერატოზი, ინდურაცია, კანიდან მკვეთრად 

წამოწევა, მკურნალობისადმი რეზისტენტობა), რათა გამორიცხოთ კანის ინვაზიური კიბო. 

ბიოპტატის ჰისტომორფოლოგიურ სურათში აღინიშნება ბაზალური კერატინოციტების 

დისპლაზია და გამრავლება („Crowding“ ფენომენი). პროცესი შესაძლებელია 

შემოიფარგლებოდეს ბაზალური მემბრანით, ან პროგრესირებდეს და ატიპური 

კერატინოციტები იკავებდეს ეპიდერმისის უფრო ზედა შრეებს, საბოლოოდ კი მთლიანად 

ეპიდერმისს (ბოვენოიდური დაზიანების სურათი).  

დიფერენციალური დიაგნოზი - შედარებით მწირი კლინიკური გამოვლინების გამო, 

განსაკუთრებით ადრეულ ფაზებში, საჭიროა დიფერენცირება მრავალი დაავადებისაგან.  

ცხრილი №1. დაავადებები, რომელთაგან საჭიროა აკ დიფერენცირება 

კეთილთვისებიანი წარმონაქმნები პრეკანცერები/ავთვისებიანი სიმსივნეები 

ბაზალუჯრედოვანი პაპილომა = სებორეული მეჭეჭი 

(პიგმენტური/არაპიგმენტური) 

ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა 

აქტინური ლენტიგო ბოუვენის დაავადება 

აქტინური პარაკერატოზი ზედაპირული ბაზალუჯრედოვანი კიბო 

ვულგარული მეჭეჭი მალიგნიზებული ლენტიგო 

კანის სოკოვანი დაავადებები კერატოაკანტომა 

ვულგარული ფსორიაზი ექსტრამამილარული პეჯეტის დაავადება 

წითელი მგლურა კანის ქვემწვავე/ქრ. დისკოიდური  

8.4. აქტინური კერატოზის მართვა 

8.4.1 ძირითადი რეკომენდაციები   

რეკომენდაციის ძალისა (A-D) და მტკიცებულების ხარისხის (I-IV) შეფასების მეთოდი 

მოცემულია თავი N4. მართვის რეკომენდაციები წარმოადგენს კონსესუსზე დამყარებულ 

რეკომენდაციას. 

აკ შესაძლებელია უკუგანვითარდეს, იყოს სტაბილური წლების მანძილზე, ან განიცდიდეს 

პროგრესირებას.   

გაითვალისწინეთ: კანის კიბოს განვითარების პრევენცია წარმოადგენს აკ მკურნალობის მთავარ 

საფუძველს.  

აკ მკურნალობის მეთოდები:  

I. ნულოვანი თერაპია; 

II. ტოპიკური თერაპია; 

III. მკურნალობის სხვა მეთოდები - ოპერაციულ/ფიზიკური. 

მკურნალობის შერჩევისას წინასწარ განსაზღვრეთ რომელი დაზიანება არის საფრთხის 

შემცველი. იქ სადაც ასეთი საფრთხე არ იკვეთება, შესაძლებელია ნულოვანი თერაპია, ან 

კერატოლიზური და დამარბილებელი გარეგანი საშუალებების გამოყენება, როგორიცაა მაგ. 

დაბალპროცენტიანი სალიცილის მჟავას მალამო.  

გაითვალისწინეთ: ერთეული წარმონაქმნის მკურნალობამ შესაძლებელია დადებითი გავლენა 

მოახდინოს გარემომცველ კანზე. ვინაიდან არ არსებობს მყარად არგუმენტირებული 
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მონაცემები რომელიმე სამკურნალო მეთოდის სასარგებლოდ, რეკომენდაციების ხარისხი 

მოიცავს ხარჯეფექტურობის და რისკის ხარისხის შეფასების ელემენტებს. ცხრილში #2 

მითითებულ მტკიცებულებებთან ერთად მკურნალობის მეთოდის შერჩევისას 

გაითვალისწინეთ საკუთარი კლინიკური გამოცდილება და ადგილობრივი შესაძლებლობები.  

ცხრილი №2. აქტინური კერატოზის ტოპიკური თერაპია*  

საქართველოში არარეგისტრირებული სამკურნალო საშუალებები. პროტოკოლში აღნიშნული 

პრეპარატები განიხილება როგორც ალტერნატიული საშუალებები, რომელთა რეგისტრაციის 

აუცილებლობის საკითხი შესაძლებელია დადგეს უახლოეს მომავალში. 

მკურნალობის 

მეთოდი 

ჩვენება გამოყენების 

წესი 

კომენტარი გვედითი მოვლენები მტკიცებულება 

ემულიანტი მსუბუქი 

ფორმის აკ 

   (A, I) 

დიკლოფენაკი 

3% გელი* 

 

მსუბუქი 

ფორმის აკ 
  

გამოიყენება  

დღეში 2-ჯერ 

90 დღე  

 

შეუძლია 

ნეოანგიოგენეზის

ა და აპოპტოზის 

ინჰიბირება. აქვს 

საშუალოდ 

გამოხატული 

ეფექტურობა.  

ლოკალური ირიტაცია, 

ქავილი, სიწითლე, კანის 

სიმშრალე, პარესთეზიები, IV 

ტიპის სენსიბილიზაცია 

(B, I) 

მზის დამცავი ყველა 

ფორმის აკ 

დღეში 2-ჯერ 

7 თვე  

ხელს უშლის 

აქტინური 

კერატოზის 

განვითარებას 

 (A, I) 

5-

ფტორურაცი

ლი (5 -FU) 

5%-იანი 

კრემი* 

მრავლობით

ი აკ და/ან 

დაზიანების 

დიდი 

ფართი 

დღეში 2-ჯერ 

3- 6 კვირა.  

 

ახდენს აკ 

უმრავლესობის 

უკუგანვითარებას

. ეფექტი 

ნარჩუნდება  12 

თვის მანძილზე.  

 

ერითემა, კანის სიმშრალე, 

ქავილი, წვა და ტკივილი, 

შესაძლებელია განვითარდეს 

ეროზია და დაწყლულება.  

ყურადღება: 

დიჰიდროპირიმიდინდეჰიდ

როგენაზის ნაკლებობის 

მქონე პირებში 5 –FU კრემის 

გამოყენებამ შეიძლება 

გამოიწვიოს 

სიცოცხლისათვის საშიში 

გართულება - ტოქსიური 

აგრანულოციტოზი. 

(A, I) 

იმიქიმოდი 

5%* 

აკ 

ნებისმიერი 

ფორმა 

კვირაში 2- 3-

ჯერ   

16 კვირა   

ხშირად შედეგი 

აქვს უკვე 4 

კვირის შემდეგ. 

აქვს ანალოგიური 

გვერდითი ეფექტები, თუმცა 

19-ჯერ ძვირია 5 –FU-თან 

შედარებით. 

ყურადღება: არ გამოიყენოთ 

დიდ ფართზე. 

(B, I) 
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ცხრილი №3. აქტინური კერატოზის მკურნალობის სხვა მეთოდები (ოპერაციულ/ფიზიკური) 

მკურნალობის 

მეთოდი 

ჩვენება მეთოდიკა კომენტარი გვედითი 

ეფექტები 

მტკიცებულებ

ა  

კრიოდესტრუქცია ყველა ფორმის აკ როგორც კონტაქტური, ასევე სპრეი-მეთოდი. 

ერთეულ კერებზე გამოიყენეთ მარტივი 

მოყინვა-გალხობის ციკლის მეთოდი, 

გავრცელებული აკ -ზე, დამატებით, 

კრიოპილინგი. 

კრიოთერაპიის ციკლების რაოდენობა, 

თითოეული პროცედურის ხანგრძლივობა, 

ტემპერატურის ინტენსივობა სამკურნალო 

არეალში არ არის საკმარისად 

სტანდარტიზირებული 

ყველაზე ხშირად გამოყენებული 

ფიზიკალური თერაპიის მეთოდია 

ეფექტურია 75% შემთხვევაში  

შესაძლებელ

ია 

განვითარდეს 

ნაწიბური 

(A, I) 

ტოპიკური 

ფოტოდინამიური 

თერაპია (PDT) 

ზედაპირული და 

გაერთიანებული აკ. 

არჩევის მეთოდია 

მრავლობითი აკ და ცუდად 

შეხორცებად ადგილებზე 

(მაგ. წვივი) არსებული  აკ 

სამკურნალოდ 

დასხივება ხდება დიოდით (LED - light emitting 

diodes),  ხილული სინათლის სპექტრის 

წითელი სხივით, ან ფერადი ლაზერით. 

ფოტოსენსიბილიზატორად ყველაზე ხშირად 

გამოიყენება 5-ამინოლევულინის მჟავა (ALA) 

და მისი დერივატები, როგორიცაა 

ლიპოფილური მეთილ-5-ამინო-4-

ოქსოპენტანატი (MAOP). 

ერთჯერადი მკურნალობა იძლევა 

სრულყოფილ განკურნებას 78%, ხოლო 

ერთი კვირის შუალედით ჩატარებული 

განმეორებითი მკურნალობა - 

შემთხვევათა  90% -ში. უმეტეს 

შემთხვევაში ერთჯერადი მკურნალობა 

საკმარისია. აქვს შესანიშნავი 

კოსმეტიკური შედეგი. 

შედარებით ძვირი მეთოდია.  

ტკივილი 

პროცედურის 

დროს, 

ფოტოსენ 

სიბილიზაცი

ის რისკი. 

(B, I) 

კურეტაჟი  ნებისმიერი აკ, 

განსაკუთრებით 

ჰიპერკერატოზული 

როგორც წესი ტარდება ადგილობრივი 

ანესთეზიის ფონზე. ელექტროკოაგულაციით ან 

მის გარეშე  

ელექტროკოაგულაციას შესაძლებელია 

მოჰყვეს ნაწიბურების წარმოქმნა 

  

კვლევები  

ჩატარებული 

არ არის ექსციზიური 

ქირურგია  

კანის კიბოს გამორიცხვის 

აუცილებლობა 
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8.4.2  დამატებითი რეკომენდაციები 

არის თუ არა აკ მკურნალობა აუცილებელი?  

არ არის იმის საკმარისი მტკიცებულება, რომ ყველა აქტინური კერატოზის მკურნალობა არის 

აუცილებელი. 

მკურნალობის აუცილებლობის საკითხი გადაწყვიტეთ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში 

კლინიკური ნიშნების, ანამნეზის შესაბამისად.  

სხვადასხვა პროცედურების შედარებითი კვლევები არასარწმუნოა იმისათვის, რომ აკ მართვის 

რეკომენდაცია იყოს ერთგვაროვანი. 

ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მკურნალობის მეთოდის არჩევისას გაითვალისწინეთ: 

 კლინიკური სურათი; 

 ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობა; 

 პერსონალური ანამნეზი; 

 თქვენს ხელთ არსებული მეთოდები; 

 პროცედურების ღირებულება; 

 პაციენტის სურვილი. 

აქვს თუ არა აკ მკურნალობას პროფილაქტიკური მნიშვნელობა კანის კიბოს განვითარებასთან 

მიმართებაში? 

აკ წარმოადგენს მზით დაზიანების მარკერს და შესაბამისად საჭიროა მზისგან დამცავი 

ღონისძიებებზე აქცენტი. არსებობს მტკიცებულებები, რომ მზის დამცავი კრემების 

რეგულარული გამოყენება ამცირებს აკ რაოდენობას და კანის კიბოს რისკს. 

საჭიროებენ თუ არა აკ პაციენტები ზედამხედველობას? 

არ არის მონაცემები იმასთან მიმართებაში, რომ პაციენტების მკურნალობის შემდგომი 

მეთვალყურეობა არის აუცილებელი.  

მიაწოდეთ ინფორმაცია პაციენტსა და მის თანმხლებ პირს იმ შესაძლო ცვლილებებზე, 

რომელიც მიუთითებს ავთვისებიან გადაგვარებაზე. პაციენტები, რომლებიც არიან კანის 

არამელანომური კიბოს განვითარების მაღალი რისკის ქვეშ - ორგანოტრანსპლანტირებული 

პირები, პირები, რომელთაც აქვთ მრავლობითი აკ, საჭიროებენ ხანგრძლივ მონიტორინგს . 

არსებობს თუ არა მაღალი რისკის ჯგუფები და საჭიროებენ თუ არა ისინი განსხვავებულ 

მართვას? 

პაციენტები, რომელთაც აქვთ მრავლობითი და გაერთიანებული აკ, განსაკუთრებით - 

ორგანოტრანსპლანტირებული პირები, რომელთაც აქვთ 50-ჯერ 100-ჯერ მაღალი რისკი ასაკისა 

და სქესის შესაბამის საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით საჭიროებენ განსაკუთრებულ 

მონიტორინგს. ცალკეული კვლევები ადასტურებენ, რომ აკ მკურნალობა ასეთ პაციენტებში 

ნაკლებად ეფექტურია, თუმცა კვლევები მიუთითებენ ფოტოდინამიური თერაპიის 

ეფექტურობას პაციენტთა ამ კატეგორიაში.  
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8.5. რეკომენდაციების შეჯამება 

აკ წარმოადგენს კლინიკური ჩივილებისა და პათოლოგიის სპექტრს. პაციენტების 

უმრავლესობას შესაძლებელია დიაგნოზი დაესვას პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. 

შესაძლებელია პაციენტი იყოს აქტიური მკურნალობის გარეშე და მას მხოლოდ ერჩიოს 

მზისგან თავის დაცვა და თვითკონტროლი. იქ სადაც არის კლინიკურად გამოხატული 

პრობლემა, ან პაციენტი ითხოვს მკურნალობას, შეიძლება დაინიშნოს კრიოდესტრუქცია ან 

რომელიმე ალტერნატიული ტოპიკური თერაპია (ცხრილი #2), სიტუაციის სპეციფიკიდან 

გამომდინარე. თუ არის კლინიკური ეჭვი მალიგნიზაციაზე, ან ჩატარებული მკურნალობა 

უშედეგოა, რეკომენდებულია კურეტაჟი, ან ექსციზია, რომელიც ამ შემთხვევაში არის როგორც 

სადიაგნოსტიკო, ასევე სამკურნალო. იქ სადაც აკ მრავლობითია, ან გაერთიანებულ კერებს 

ქმნის, ან არის ლოკალიზებული მუხლის ქვემოთ, უმჯობესია ფოტოდინამიური თერაპიის 

დანიშვნა. ასეთი პაციენტები კანის არამელანოციტური კიბოს განვითარების მაღალი რისკის 

გამო საჭიროებენ ხანგრძლივ მონიტორინგს. 
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ცხრილი №4. აქტიური თერაპიის განმსაზღვრელი ფაქტორები (ავტორთა მიერ რეიტინგი შეფასებულია მეთოდის ეფექტურობის, გამოყენების 

სიმარტივის, გვერდითი მოვლენებისა და ხარჯთ-ეფექტურობის გათვალისწინებით) 

მკურნალობის მეთოდი კრიო 5 –

FU 

დიკლო

ფენაკი 

იმიქი

მოდი 

კურე

ტაჟი 

PDT კომენტარი 

აკ ძირითადი მახასიათებლები 

ერთეული აკ კერატოზი *** **** ** ** * *  

მრავლობითი აკ *** **** *** *** * ***  

აკ ჰიპერტოფიის გარეშე *** **** *** *** * ** ყოველთვის არ მოითხოვს მკურნალობას 

ჰიპერტროფირებული აკ ** * * * **** * შესაძლებელია დადგეს ჰისტოლოგიური კვლევის აუცილებლობა (ექსციზიას ენიჭება 

უპირატესობა)  

იზოლირებული წარმონაქმნები, რომელიც 

არ პასუხობს სხვა თერაპიას 

** * * * **** * შესაძლებელია დადგეს ჰისტოლოგიური კვლევის აუცილებლობა (ექსციზიას ენიჭება 

უპირატესობა) 

გაერთიანებული კერები სტაბილურად 

არსებული აკ, სხვა მკურნალობის 

მეთოდის არჩევანის არარსებობა  

*** *** * *** * *** ზოგიერთი წარმონაქმნი რეზისტენტულ კერაში შესაძლებელია მოითხოვდეს ჰისტოლოგიურ 

შესწავლას 

აკ ლოკალიზაცია 

თავის კანი, ყურები, ცხვირი, ლოყები, 

შუბლი, პერიორალური კანი 

**** **** *** **** *** ***  

პერიორბიტალური *** * * * *** *** პირის შესავალთან და თვალთან ახლოს ტოპიკური თერაპიის გამოყენება შეიძლება რთული იყოს 

თავის კანზე გაერთიანებული *** **** *** **** * **** 5% სალიცილის მჟავის მალამოთი წინასწარმა მკურნალობამ შესაძლებელია გააუმჯობესოს 

შედეგი  

მუხლის ქვემოთ *** * ** * **** **** ხასიათდება განსაკუთრებული რეზისტენტობით მკურნალობის მიმართ. ნებისმიერმა მეთოდმა 

შეიძლება გამოიწვიოს დაწყლულება. მკურნალობის პარალელურად ურჩიეთ პაციენტს კიდურის 

მაღლა დაჭერა, ან კომპრესიული ბანდის ტარება 

ზურგი, ან ხელი **** **** ** * *** *** ტოპიკური თერაპიის კურსები შესაძლებელია მოითხოვდეს გახანგრძლივებას. 5% სალიცილის 

მჟავის მალამოთი წინასწარმა მკურნალობამ შესაძლებელია გააუმჯობესოს შედეგი 

კლინიკური მახასიათებლების და საჭიროებების კომპლექსური შეფასება  

წამლით განპირობებული ან სენილური *** ** *** * * *** ჩატარებული მკურნალობის შედეგებმა შესაძლებელია განსაზღვროს  მეთოდის არჩევანი 

განცალკევებული *** **** *** **** * * 5-FU შეიძლება განმეორებით დაინიშნოს რეციდივის ადგილებზე, ან ახალ კერებზე  

ერთჯერადი მკურნალობა **** **** * **** *** ***  

კლინიკიდან შორს მცხოვრები *** **** *** **** -- -- შეიძლება აირჩეს მკურნალობის მეთოდი, რომელითაც შესაძლებელია პირველადი ჯანდაცვის 

დონეზე მართვა 

ხანგრძლივი მკურნალობის სქემის ნაწილი **** **** *** * * ***  

**** კარგი მკურნალობა, *** დამაკმაყოფილებელი მკურნალობა, ** შესაძლებელია გამოყენება კონკრეტული მდგომარეობების გათვალისწინებით, * იშვიათად 

გამოიყენება ამ კონკრეტულ სიტუაციაში.  
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ალგორითმი №1. აქტინური კერატოზის მართვა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                                                  

 

 

აკ კლინიკური ნიშნები 

სხეულის ღია, მზისგან დაუცველ არეალზე  აქერცვლადი მოვარდისფრო, მოწითალო ლაქა ერთეული, ან მრავლობითი სიმპტომების გარეშე.  ან იშვიათად ქავილით, 

ტკივილით  

დასვით აკ კლინიკური დიაგნოზი, როცა კანზე გამოვლინება ასოცირებულია შემდეგ მონაცემებთან: 

1. ლოკალიზაცია: სახე, სიმელოტე, კისერი, დეკოლტე, მხრები, ხელის მტევნის დორზალური ზედაპირები,  ტუჩის წითელი ქობის გარდამავალი ეპითელი; 

2. ასაკი: საშუალო ასაკის, ან ასაკოვანი 

3. პაციენტს აქვს ღია ფერის კანი (ფიცფატრიკით I, II ტიპი) 

4. პაციენტს ცხოვრების მანძილზე მიღებული აქვს მზის გამოსხივების მაღალი კუმულაციური დოზა 

 

კლინიკური დიაგნოზი აკ 
 

დიფერენციალური დიაგნოზი 

გამორიცხეთ სებორეული კერატოზი, პიგმენტური ახალწარმონი, კანის 

არამელანოციტური კარცინომა,   კერატოაკანტომა, კანის სოკოვანი 

დაავადებები, ბოუვენის დაავადება, ვულგარული მეჭეჭი, ვულგარული 

ფსორიაზი. 

დ
ი

აგ
ნო

ზ
ი

 
შ

ეფ
ასება 

მსუბუქი ფორმის აკ 

შეაფასეთ კანზე არსებული თითოეული წარმონაქმნი. 

წარმონაქმნი არ შეიცავს საფრთხეს: უმნიშვნელოდ 

აქერცვლადია, ვარდისფერია, ერთეულია. 

აკ, რომელიც საჭიროებს აქტიურ 

მკურნალობას 

მრავლობითი, გაერთიანებული,  

ჰიპერკერატოზული აკ.   

შესთავაზეთ პაციენტს ნულოვანი თერაპია 

ან დანიშნეთ ემულიანტი 

ურჩიეთ პაციენტს მოერიდოს მზეს და გამოიყენოს 

მზის დამცავი კრემი. 

 

მკუ
რ

ნალ
ო

ბ
ა დ

ა 

ი
ნფ

ო
რ

მაც
ი

ა 

მიიტანეთ ეჭვი მალიგნიზაციაზე  თუ 

ჩატარებული მკურნალობა უშედეგოა 

წარმონაქმნი პროგრესირებს 

და/ან მკვეთრად ჰიპერემიულია, 

წარმონაქმნის ექსციზია, ან 

კურეტაჟი. 

მოკვეთილი მასალის 

ჰისტომორფოლოგიური შესწავლა 

შესთავაზეთ პაციენტს თქვენს ხელთ არსებული 

მკურნალობის რომელიმე მეთოდი (ცხრილები #2 და #3) 

გაითვალისწინეთ თქვენი კლინიკური გამოცდილება, 

პაციენტის სურვილი, კლინიკური სურათი, ადრე 

ჩატარებული მკურნალობის ეფექტურობა, პერსონალური 

ანამნეზი, პროცედურების ღირებულება. 
მიაწოდეთ ინფორმაცია პაციენტს მზის გამოსხივების 

უარყოფითი ეფექტების შესახებ და კანზე იმ შესაძლო 

ცვლილებებზე, რომლებიც მიუთითებენ ავთვისებიან 
გადაგვარებაზე. 

შედეგი არ გაქვთ შედეგი  გაქვთ 
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9. მოსალოდნელი შედეგები 

 აქტინური კერატოზისადმი, როგორც პრეკანცეროზისადმი ყურადღების გაზრდა, 

როგორც ექიმების, ასევე პაციენტების მხრიდან; 

 აქტინური კერატოზის პროფილაქტიკისა და დროული მკურნალობის უზრუნველყოფა; 

 აკ არამელანოციტურ კანის კიბოში პროგრესირების პრევენცია 

 აკ რეგისტრაციის გაუმჯობესება; 

 დიაგნოსტიკური შეცდომების შემცირება; 

 არასაჭირო კვლევების (მაგ. ციტოლოგიური კვლევა) თავიდან არიდება. 

10. აუდიტის კრიტერიუმები 

 რამდენ პაციენტს (%) მიეწოდა ინფორმაცია აქტინური კერატოზისა და მზის სხივების 

მავნე ზემოქმედების შესახებ?  

 აქტინური კერატოზით დაავადებულ რამდენ პაციენტს (%) მიეწოდა ინფორმაცია 

აქტინური კერატოზისა და და მზის სხივების მავნე ზემოქმედების შესახებ?  

 რამდენი ოჯახის ექიმი იქნა უზრუნველყოფილი აკ დიაგნოსტიკისა და მართვის 

რეკომენდაციებით? 

 აკ მქონე რამდენ პაციენტთან (%) იქნა მიღებული კლინიკური შედეგი? 

 აკ მქონე რამდენ პაციენტთან (%) გახდა საჭირო წარმონაქმნის ბიოფსია? 

11. პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

პროტოკოლის გადახედვა იგეგმება მისი ძალაში შესვლიდან 3 წელიწადში. 

თუ ზემოთაღნიშნული ვადის გასვლამდე დაგროვდა მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები, 

შეიძლება საჭირო გახდეს პროტოკოლის ზოგიერთი რეკომენდაციის უფრო ადრე განახლება. 

12. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების 

შესახებ ინფორმაცია მოცემულია დანართში №1. 

პროტოკოლის დანერგვისათვის აუცილებელი იქნება პირველადი ჯანდაცვის 

პროფესიონალებისთვის დამატებითი მოკლევადიანი სასწავლო კურსების ორგანიზება. ეს 

უკანასკნელი შეიძლება დაფინანსდეს უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამების 

ფარგლებში.  

პროტოკოლის დანერგვა არ ითხოვს რაიმე დამატებითი რესურსების გამოყოფას პირველადი 

ჯანდაცვის დონეზე. ამასთან, ოჯახის ექიმის მიერ რეფერალის განხორციელების შემთხვევაში 

პაციენტისათვის გეოგრაფიულად და ფინანსურად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს: 

1. დერმატოლოგის კონსულტაცია; 

დერმატოლოგი ახორციელებს კლინიკურ დიაგნოსტიკას, დერმატოსკოპიულ დიაგნოსტიკას, 

ტოპიკურ მკურნალობას, ასევე შესაბამისი უნარების ფლობის შემთხვევაში, კრიო-ელექტრო-

ფოტო-დესტრუქციას, კურეტაჟს. 

საჭიროებისას, პაციენტისათვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ონკოლოგის კონსულტაცია. 
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სპეციალისტის დონეზე საჭირო დამატებითი რესურსებია: დერმატოსკოპი, შესაძლებელია 

ერთი, ან რამოდენიმე ტიპის აპარატი მკურნალობის ჩასატარებლად: კრიოდესტრუქტორი 

პორტატული, თხევადი აზოტის შესანახი ბალონი ჩამოსასხმელი ხელსაწყოთი, ან 

ალტერნატიულად დასხივების აპარატი ფოტოდინამიური თერაპიისათვის (PDT), მაგ. 

სინათლის წითელი სხივით. 

2. ლაბორატორიული გამოკვლევა – კანის ბიოპტატის ჰისტომორფოლოგიური კვლევა. 

13. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისათვის ადგილობრივ 

დონეზე 

აკ მკურნალობის სხვადასხვა მეთოდის ეფექტურობის შესახებ ჩატარებული შედარებითი 

კვლევები არასარწმუნოა იმისათვის, რომ აკ მართვის რეკომენდაცია იყოს ერთგვაროვანი. 

შესაბამისად შესაძლებელია პროტოკოლის რეკომენდაციები ადაპტირდეს სამედიცინო 

დაწესებულების დონეზე, იქ არსებული რესურსისა და ტექნოლოგიების შესაბამისად.  

დღეს არსებული რეალობის გათვალისწინებით (ოჯახის ექიმები არ ახორციელებენ აკ 

დიაგნოსტიკასა და მართვას შესაბამისი კომპეტენციის არარსებობის გამო), შემთხვევათა 

უმრავლესობაში საჭირო იქნება პაციენტის რეფერალი დერმატოლოგთან. თუმცა, სათანადო 

ტრენინგების ჩატარების შემთხვევაში, შესაძლებელია, ოჯახის ექიმის როლი გაიზარდოს. ასევე, 

საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ექსციზიის საჭიროების, ან კანის ინვაზიურ კიბოზე 

ეჭვის შემთხვევაში, საჭირო იქნება დერმატოლოგის მხრიდან რეფერალი რბილი ქსოვილების 

ონკოლოგთან. რეკომენდაციების ადაპტირება შესაძლებელია იმის გათვალისწინებით, რომ 

ორიგინალური გაიდლაინი ეფუძნება ექსპერტთა კონსესუსს. 

14. მკურნალობის ხარჯთეფექტურობა 

აღნიშნული პროტოკოლი ვერ იძლევა ინფორმაციას ხარჯთეფექტურობის შესახებ, თუმცა, იქ 

სადაც ეს შესაძლებელია, მეტი ძალის რეკომენდაცია მოცემულია იმ მეთოდებზე, რომლებიც 

შედარებით იაფია ან ადვილად ხელმისაწვდომია.  

ამასთან პროტოკოლის დანერგვით შესაძლებელი გახდება: 

1. მეორეული ჯანდაცვის დონეზე რეფერალის შემცირება; 

2. არასაჭირო მკურნალობისა და გამოკვლევების თავიდან არიდება. 

სასარგებლო ბმულები: 

1. http://www.medscape.org/viewarticle/551337 

2. http://www.euromelanoma.org  

 

 

 

http://www.medscape.org/viewarticle/551337
http://www.euromelanoma.org/
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15. სამუშაო ჯგუფი 

ავტორები: 

მეკოკიშვილი ლალი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი 

პროფესორი, თბილისის სამედიცინო აკადემიის დერმატოლოგიის დეპარტამენტის სრული 

პროფესორი. საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის პრეზიდენტი; 

დათუაშვილი მაია - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, კლინიკა კურაციოს ექიმი დერმატო-

ვენეროლოგი, საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის 

გენერალური მდივანი; 

რაინაული ზურაბი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი ქირურგი, თბილისის 

სამედიცინო აკადემიის ქირურგიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი, საქართველოს 

ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს ასოციაციის ვიცე პრეზიდენტი; 

რედაქტორი: მეკოკიშვილი ლალი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ექიმი დერმატო-

ვენეროლოგი პროფესორი, თბილისის სამედიცინო აკადემიის დერმატოლოგიის 

დეპარტამენტის სრული პროფესორი. საქართველოს ფოტოდერმატოლოგიისა და კანის კიბოს 

ასოციაციის პრეზიდენტი; 

ექსპერტი: ჯავაშვილი გივი - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტის საოჯახო მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი. 

საქართველოს ოჯახის ექიმის ასოციაციის გამგეობის წევრი. 

16. დანართები 

დანართი №1. ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური რესურსი რესურსის გამოყენების მიზანი  

ოჯახის ექიმი  კლინიკური შეფასება მსუბუქი ფორმის აკ მკურნალობა 

(ემულიენტი, მზის დამცავი) 

პრევენციული ღონისძიებების შერჩევა, რჩევის მიცემა, 

მიმდინარე მეთვალყურეობა 

 სასურველი 

დერმატო-ვენეროლოგი 

 

კლინიკური შეფასება 

პრევენციული ღონისძიებების შერჩევა 

მედიკამენტური მკურნალობის თაობაზე გადაწყვეტილება 

ტოპიკური თერაპია, კრიო-, ელექტრო-, 

ფოტოდესტრუქცია, კურეტაჟი. 

რჩევის მიცემა, მიმდინარე მეთვალყურეობა 

სავალდებულო  

ონკოქირუგი 

ზოგადი ქირურგი 

 აკ მკურნალობა დერმობრაზიით, ან ექსციზიით, როცა 

საჭიროა კანის კიბოს გამორიცხვის მიზნით 

ჰისტომორფოლოგიური კვლევა  

სავალდებულო 

ქირურგიული 

ჩარევის 

აუცილებლობის 

შემთხვევაში 

ჰისტომორფოლოგი დიაგნოზის მორფოლოგიური დადასტურება სავალდებულო 

მალიგნიზაციის 

ეჭვის შემთხვევაში 

ექთანი რისკის პროფილის შეფასება  

რისკ-ფაქტორების, პრევენციისა და მედიკამენტების 

გვერდითი ეფექტების თაობაზე პაციენტის 

სასურველი 
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კონსულტირება; 

რეგისტრატორი მიმდინარე მეთვალყურეობისთვის პაციენტების 

გამოძახების უზრუნველყოფა. 

სასურველი 

მენეჯერი/ 

ადმინისტრატორი 

პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა; 

დანერგვაზე მეთვალყურეობა; 

აუდიტის ჩატარება და შედეგების ანალიზი 

სასურველი 

მატერიალურ-ტექნიკური 

რესურსი 

  

რისკის შეფასების სქემა რისკის პროფილის შეფასება 
 

ლაბორატორია  

ჰისტომორფოლოგიური  

მალიგნიზაციის ეჭვის შემთხვევაში  სავალდებულო 

მხოლოდ 

მითითებულ 

სიტუაციაში 

სადიაგნოსტიკო 

აღჭურვილობა (მაგ. 

რენტგენი, ულტრაბგერა, 

ეკგ და სხვ) 

დიაგნოზის დადასტურება 

დერმატოსკოპი 

სასურველი 

პაციენტის 

საგანმანათლებლო 

მასალები 

საინფორმაციო ბუკლეტი პაციენტებისათვის აქტინური 

კერატოზის, კანის კიბოსა და მელანომის ადრეული 

ნიშნების, ასევე მზის გამოსხივების მავნე ზემოქმედების 

შესახებ (იხ. დანართი #4) 

საინფორმაციო ბუკლეტი ექიმებისათვის აქტინური 

კერატოზის, კანის კიბოსა და მელანომის ადრეული 

ნიშნების შესახებ (იხ. დანართი #5) 

კომენტარი: აღნიშნული ბუკლეტები შემუშავება კანის 

კიბოს საწინააღმდეგო პანევროპული კამპანიის 

“Euromelanoma” (www.euromelanoma.org) საინფორმაციო 

მხარდაჭერით. 

სასურველი 

დანართი №2. რეკომენდაციების ადაპტირების აუცილებლობის დასაბუთება 

გაიდლაინის რეკომენდაცია ადაპტირებული ვარიანტი განმარტება 

რეკომენდაცია 1 

დამატებითი ტოპიკური 

თერაპია 

ტრეტინოინი კრემი (B, I) 

მაზოპროკოლის კრემი (C, I) 

რეკომენდაცია 1 (ა) 

არ არის შესული 

ადაპტირებულ ვარიანტში 

რეკომენდაციაში არ შევიდა 

მკურნალობის ის დამატებითი 

ტოპიკური საშუალებები, რომლებიც 

არა არის დარეგისტრირებული 

საქართველოში, ამასთან არ 

წარმოადგენენ პირველი რიგის 

მკურნალობას.  

რეკომენდაცია 2 

დამატებითი სხვა თერაპია: 

ლაზერი, ქიმიური 

პილინგი, დერმობრაზია (C, 

III) 

სიტემური რეტინოიდები 

(B, I) 

რეკომენდაცია 2 (ა) 

არ არის შესული 

ადაპტირებულ ვარიანტში 

რეკომენდაციაში არ შევიდა 

მკურნალობის დამატებითი სხვა 

თერაპიული მეთოდები. მათ შორის 

ლაზეროთერაპია, ქიმიური პილინგი, 

დერმობრაზია, რომლებიც 

წარმოადგენენ კოსმეტოლოგიურ 

პროცედურებს და რომელთა ხარჯები 

არ შეიძლება დაიფაროს დაზღვევით, 

ხოლო სისტემური რეტინოიდები არ 

შემოდის საქართველოს ფარმაცევტულ 

ბაზარზე. 
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დანართი №3. მტკიცებულების ხარისხისა და რეკომენდაციის ძალის შეფასების 

მეთოდები 

ცხრილი №5. მტკიცებულებების ხარისხის რეიტინგის სქემა 

მტკიცებულების ხარისხის  რეიტინგის სქემა 

I: მტკიცებულება მიღებულია კარგად კონსტრუირებული რანდომიზებული კონტროლირებადი ერთი 

კვლევიდან მაინც;  

II-i: მტკიცებულება მიღებულია კარგად კონსტრუირებული კვლევიდან რანდომიზაციის გარეშე;  

II-ii: მტკიცებულება მიღებულია კარგად კონსტრუირებული კოჰორტიდან ან შემთხვევა-

კონტროლირებადი ანალიტიკური კვლევიდან ერთზე მეტი ცენტრიდან, ან კვლევითი ჯგუფიდან; 

II-iii: მტკიცებულება მიღებულია რამოდენიმე დროითი რიგიდან ჩარევით, ან ჩარევის გარეშე. 

სენსაციური შედეგები არაკონტროლირებადი ექსპერიმენტიდან;  

III: აღიარებული ავტორიტეტების აზრი დაფუძნებული კლინიკურ გამოცდილებაზე, ექსპერტთა 

კომიტეტების ანგარიშები 

IV: არასაკმარისი მტკიცებულებები მეთოდოლოგიის პრობლემები (მაგ. დაკვირვების არასაკმარისი 

ხანგრძლივობა, მტკიცებულებათა შეუსაბამობა). 

ცხრილი №6. რეკომენდაციის ძალის რეიტინგის სქემა 

რეკომენდაციის ძალის რეიტინგის სქემა 

A. არსებობს ძლიერი მტკიცებულება  პროცედურის გამოყენების სასარგებლოდ; 

B. არსებობს სამართლიანი მტკიცებულება პროცედურის გამოყენების სასარგებლოდ; 

C. არსებობს მწირი მტკიცებულება პროცედურის გამოყენების სასარგებლოდ; 

D. არსებობს პროცედურის გამოყენების საწინააღმდეგო სამართლიანი მტკიცებულება; 

E. არსებობს პროცედურის გამოყენების საწინააღმდეგო ძლიერი მტკიცებულება. 
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დანართი №4. საინფორმაციო ბუკლეტი ექიმებისათვის (გვ. 1,2 ) 
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დანართი №5. საინფორმაციო ბუკლეტი პაციენტისათვის (გვ. 1,2) 

 


