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1. პროტოკოლის სათაური: მოზრდილებში პირველადი ჰიპერტენზიის
მართვა
2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები
დასახელება

კოდი

ესენციური (პირველადი) ჰიპერტენზია

კოდი ICD 10 – I 10

არტერიული წნევის მომატება

კოდი ICPC2 – K85

ჰიპერტენზია გართულების გარეშე

კოდი ICPC2 – K86

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია
წარმოდგენილი

ფორმატით

პროტოკოლი

შემუშავებული

იქნა

USAID-ის

ჯანდაცვის

გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში, პროექტის გუნდის, საქართველოს ჰიპერტენზიის
შემსწავლელი

საზოგადოების,

სამედიცინო

საქართველოს

ოჯახის

ასოციაციის

ექიმთა

ასოციაცია
და

ჯანდაცვის

საქართველოს

ხარისხისთვის,

საოჯახო

მედიცინის

პროფესიონალთა კავშირის მიერ. წინამდებარე პროტოკოლი მომზადებულია მოზრდილებში
პირველადი ჰიპერტენზიის მართვის ეროვნული გაიდლაინის საფუძველზე1 საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული
მეთოდოლოგიის მიხედვითa. აღნიშნული მიზნისთვის ჩამოყალიბდა მულტიპროფესიული
სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც შეარჩია წყარო გაიდლაინები და მოახდინა საკვანძო კლინიკური
შეკითხვების იდენტიფიცირება. ჯგუფის დეტალური შემადგენლობა და ცალკეული ჯგუფის
წევრის როლი მითითებულია დანართში #4. პროტოკოლის შემუშავების პროცესის ორგანიზება,
ფასილიტაცია, ფინანსური და ლოგისტიკური დახმარება განხორციელდა USAID-ის ჯანდაცვის
გაუმჯობესების პროექტის მიერ.
წყარო გაიდლაინების სახით გადაწყდა შერჩეულიყო ა) ბრიტანეთის ჯანმრთელობისა და
კლინიკური დახელოვნების ნაციონალური ინსტიტუტის 2011 წლის ჰიპერტენზიის გაიდლაინი
(NICE, 2011)2, ბ) ევროპის ჰიპერტენზიის საზოგადოებისა და ევროპის კარდიოლოგთა
საზოგადოების 2013 წლის გაიდლაინი არტერიული ჰიპერტენზიის მართვაზე3, 3) ამერიკის
გაერთიანებული ნაციონალური კომიტეტის მე-7 მოხსენება (JNC 7)4 და 4) ამერიკის
გაერთიანებული ნაციონალური კომიტეტის ექსპერტთა პანელის მე-8 მოხსენება (JNC 8)
მოზრდილებში სისხლის მაღალი წნევის მკურნალობის თაობაზე5.

სამუშაო ჯგუფმა

დეტალურად იმსჯელა წყარო გაიდლაინებში წარმოდგენილი რეკომენდაციების ხარისხსა და
საქართველოს

პირობებში

მათი

დანერგვის

შესაძლებლობებზე.

რეკომენდაციების

ჩამოყალიბებისას სამუშაო ჯგუფმა გაითვალისწინა შემდეგი ფაქტორები:


უცვლელად

იქნა მიღებული

მაღალი ხარისხის

მტკიცებულებებზე

დამყარებული

რეკომენდაციები.


როდესაც წყარო გაიდლაინებში იყო მცირედი განსხვავებები, რეკომენდაციის ადაპტაცია

განხორციელდა გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფის კონსესუსის საფუძველზე და რედაქტირება
განხორციელდა იმგვარად, რომ ის მაქსიმალურად ყოფილიყო მორგებული საქართველოს
ადგილობრივ ვითარებასთან.

a

http://www.moh.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=67&info_id=29
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ფარმაკოლოგიური

მკურნალობის

დაწყების

კრიტერიუმებისა

და

სამიზნე

წნევის

განსაზღვრისას სამუშაო ჯგუფი ძირითადად დაეყრდნო JNC 8–ში ასახულ რეკომენდაციებს,
რაც განპირობებული იყო უახლესი მტკიცებულებების არსებობით (მტკიცებულებების
მოძიების ბოლო ვადა იყო 2013 წლის აგვისტო), ამ დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფის მიერ
მტკიცებულებების

შერჩევის უფრო მკაცრი კრიტერიუმების დადგენით (მაგ.,

შეირჩა

შედარებით ხანგრძლივი – ერთ წელზე მეტი, მხოლოდ რანდომიზებული კონტროლირებული
კვლევები მონაწილეთა დიდი რაოდენობით) და მათი ანალიზის მკაფიოდ განსაზღვრული
მეთოდოლოგიით. საყურადღებოა, რომ JNC 8 გაიდლაინის შემუშავებისას ექსპერტთა პანელს
არ გამოუყენებია სხვა ჯგუფების მიერ მომზადებული სისტემური მიმოხილვები და მეტა
ანალიზი. ყველა მოძიებული ორიგინალური კვლევის სისტემური მიმოხილვა თავად პანელმა
განახორციელა.


რეკომენდაციების შემუშავებისას განხორციელდა მტკიცებულებების ინტერპრეტაცია და

მათი სიძლიერის ხარისხის შეფასება ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით (იხილეთ
ცხრილები #1 და ცხრილი #2):

ცხრილი #1. რეკომენდაციის ხარისხი
რეკომენდაციების
კლასები
I კლასი

II კლასი

IIa კლასი
IIb კლასი

III კლასი

განსაზღვრება
მტკიცებულება ან ზოგადი შეთანხმება იმის
შესახებ, რომ მოცემული მკურნალობა ან
პროცედურა ხასიათდება უპირატესობით,
სარგებლობითა და ეფექტურობით
მოცემული სამკურნალო ღონისძიების ან
პროცედურის
სარგებლიანობის/ეფექტურობის
შესახებ
არსებობს
წინააღმდეგობრივი
მტკიცებულებები
და/ან
განსხვავებული
მოსაზრებები
მტკიცებულების/მოსაზრების წონა იხრება
სარგებლიანობის/ეფექტურობის მხარეს
სარგებლიანობა/ეფექტურობა
ნაკლებად
დადგენილია მტკიცებულების/მოსაზრების
საფუძველზე
არსებობს
მტკიცებულება/ზოგადი
შეთანხმება იმის შესახებ, რომ მოცემული
სამკურნალო ღონისძიება ან პროცედურა არ
არის სასარგებლო/ეფექტური და ზოგიერთ
შემთხვევაში შესაძლოა საზიანოც აღმოჩნდეს

რჩევა გამოყენებასთან
დაკავშირებით
რეკომენდებულია,
ნაჩვენებია

უნდა
იქნეს
გათვალისწინებული
შესაძლოა
გათვალისწინებული იქნეს
არ არის რეკომენდებული

ცხრილი #2. მტკიცებულების დონე
A დონე
B დონე
C დონე

მრავლობითი რანდომიზებული კლინიკური კვლევებიდან ან მეტაანალიზიდან მიღებული მონაცემები
ერთი რანდომიზებული კლინიკური კვლევიდან ან ფართომასშტაბური
არარანდომიზებული კვლევებიდან მიღებული მონაცემები
ექსპერტთა შეთანხმება/კონსენსუსი და/ან მცირემასშტაბური კვლევები,
რეტროსპექტული კვლევები, რეესტრები

 გაიდლაინის ბოლო სამუშაო ვერსია განხილვის მიზნით გაეგზავნა კარდიოლოგიური
სფეროს ექსპერტთა ფართო ჯგუფს. მიღებული შენიშვნების მიზანშეწონილობის ანალიზის
4

საფუძველზე,

შემუშავდა

გაიდლაინის

საბოლოო

ვერსია

ყველა

აღნიშნული

რეკომენდაციისა თუ არგუმენტის გათვალისწინებით.

4. პროტოკოლის მიზანი
პროტოკოლის მიზანია მოზრდილ პაციენტებში ჰიპერტენზიის ადრეული გამოვლენისა და
მართვის პრაქტიკის გაუმჯობესება სამედიცინო მომსახურების როგორც ჰოსპიტალურ ისე
ამბულატორიულ დონეზე.

პროტოკოლის ამოცანები


მოზრდილებში არტერიული ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის თაობაზე
მტკიცებულებებზე

დაფუძნებული

ადგილობრივ

რეალობასთან

ადაპტირებული

რეკომენდაციების შემუშავება.


სამედიცინო პერსონალსა და პაციენტებს შორის მკურნალობის სარგებელის, დაავადების
მართვის საუკეთესო პრაქტიკის, რისკებისა და
ხელშეწყობა.

ზიანის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის

5. სამიზნე ჯგუფი
პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება 18 წელს ზევით პირებს მომატებული არტერიული
წნევით.

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი
პროტოკოლი

განკუთვნილია

როგორც

ამბულატორიულ,

ისე

ჰოსპიტალურ

ქსელში

დასაქმებული შემდეგი სპეციალობის სამედიცინო პერსონალისათვის:
 ოჯახის ექიმი;
 კარდიოლოგი;
 თერაპევტი/შინაგანი სნეულებების სპეციალისტი;
 ნებისმიერი სხვა სპეციალობის ექიმი, რომელიც მართავს ჰიპერტენზიით დაავადებულ
პაციენტს;
 ექთნები;
 უმცროსი ექიმები და რეზიდენტები.

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები
პროტოკოლის გამოყენება ნაჩვენებია როგორც ამბულატორიულ სამედიცინო დაწესებულებაში,
ისევე სტაციონარში. მისი გამოყენება იწყება სამედიცინო დაწესებულებაში ჰიპერტენზიაზე
საეჭვო ან უკვე დიაგნოსტირებული პაციენტის მომართვისთანავე.
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8. რეკომენდაციები
8.1. განსაზღვრება და კლასიფიკაცია
მხოლოდ წნევის ზღვრულ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით ნორმოტენზიისა და ჰიპერტენზიის
განსხვავებას ართულებს სისხლის წნევას და კარდიოვასკულურ და რენულ გართულებებს
შორის არსებული უწყვეტი კავშირი. თუმცა, პრაქტიკული თვალსაზრისით წნევის ზღვრული
მაჩვენებლები უნივერსალურად გამოიყენება როგორც დიაგნოსტიკის გამარტივების, ისე
მკურნალობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ხელშეწყობის მიზნით.
არტერიული ჰიპერტენზია განისაზღვრება, როგორც სისხლის სისტოლური წნევა ≥ 140მმ ვწყ სვ
და/ან დიასტოლური წნევა ≥ 90მმ ვწყ სვ. აღნიშნული ემყარება სხვადასხვა რანდომიზებული
კონტროლირებადი კვლევებიდან მიღებულ მონაცემებს; წნევის ამ მაჩვენებლების შემთხვევაში
მკურნალობის საშუალებით მის დაქვეითებას დადებითი კლინიკური სარგებელი ახლავს.
ჰიპერტენზიის მართვის JNC 7-ის გაიდლაინის მიხედვით განიხილება არტერიული წნევის 3
კატეგორია:
1. ნორმული;
2. პრეჰიპერტენზია
3. ჰიპერტენზია:
ა) I სტადია
ბ) II სტადია
უნდა აღინიშნოს, რომ პრეჰიპერტენზია არ არის დაავადება. პრეჰიპერტენზიის მქონე
ინდივიდები არიან არტერიული ჰიპერტენზიის

განვითარების მაღალი რისკის ქვეშ და

შესაბამისად საჭიროებენ ცხოვრების წესის შეცვლას. წნევის ამ კატეგორიის მქონე პირებში
ცხოვრების ჯანსაღი წესის ადრეულ დანერგვას შეუძლია გამოიწვიოს წნევის ციფრების
შემცირება, ასაკთან ერთად წნევის მატების პროგრესირების შენელება

ან ჰიპერტენზიის

თავიდან აცილება. არტერიული წნევის კლასიფიკაცია 18 წელს ზევით ასაკის პირებში
მოყვანილია მე-3 ცხრილში:

ცხრილი #3. არტერიული წნევის კლასიფიკაცია 18 წლის და უფროსი ასაკის
მოზრდილებისთვის (სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომილი წნევის მაჩვენებლების
საფუძველზე)
არტერიული წნევის კატეგორია

სისტოლური წნევა

და/ან

(მმ ვწყ სვ)
ნორმალური

დიასტოლური წნევა
(მმ ვწყ სვ)

<120

და/ან

<80

120-139

და/ან

80-89

ჰიპერტენზიის I სტადია

140-159

და/ან

90-99

ჰიპერტენზიის II სტადია

≥160

და/ან

≥100

პრეჰიპერტენზია

ჰიპერტენზია
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8.2. რეკომენდაციების სრული ნუსხა
8.2.1. არტერიული წნევის გაზომვა და ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკა
ჰიპერტენზიის დროულ, სწორ დიაგნოსტიკასა და მკურნალობას კრიტიკული მნიშვნელობა
აქვს მიოკარდიუმის ინფარქტის, გულის იშემიური დაავადების, გულის უკმარისობის,
პერიფერიული სისხლძარღვების დაავადების, თირკმლის დაავადების, დემენციისა და
ნაადრევი

მშობიარობის

რისკის

შემცირების

თვალსაზრისით.

მართალია,

რისკი

და

გამოსავლების სიმძიმე დამოკიდებულია როგორც არტერიული წნევის დონეზე, ისე სხვა რისკფაქტორების თანაარსებობასა და დიაგნოზის დასმის მომენტისთვის სამიზნე ორგანოების
დაზიანების ხარისხზე, თუმცა ვინაიდან წნევის მაჩვენებლები არსებითია კლინიკური
გადაწყვეტილების მიღებისთვის, მნიშვნელოვანია მათი ზუსტად შეფასება.
სისხლის წნევის ბუნებრივი ვარიაბელობის გამო, ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასმა არა
ერთჯერადი,

არამედ

მრავალჯერადი

გაზომვების

შედეგად

ხდება.

თუმცა,

ამგვარი

მონიტორინგის პირობებშიც კი აქტუალურია ბინაზე და ამბულატორიულად გაზომვის
შედეგად მიღებულ მაჩვენებლებს შორის სხვაობა. ამ განსხვავების მიზეზი შეიძლება იყოს,
როგორც „თეთრი ხალათის ჰიპერტენზია”, ასევე შენიღბული ჰიპერტენზია.
დიდი

ხნის

განმავლობაში

სისხლის

წნევის

გაზომვა

სამედიცინო

დაწესებულებაში

განმეორებითი ვიზიტების შედეგად წარმოადგენდა ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკის, მისი
შემდგომი მონიტორინგის და კონტროლის სტანდარტულ მეთოდს. ავტომატური წნევის
საზომი ხელსაწყოების ხელმისაწვდომობამ და მათმა მრავალფეროვნებამ გაზარდა აღნიშნული
საშუალებების კლინიკურ პრაქტიკაში და კლინიკურ კვლევებში გამოყენება.
ჰიპერტენზიის მართვის 2011 წლის NICE-ის გაიდლაინის თანახმად, სადღეისოდ CBPM
კვლავაც რჩება ჰიპერტენზიის სკრინინგის უპირატეს მეთოდად. ჰიპერტენზიის სკრინინგის
მიზნით ABPM-ის ან HBPM-ის გამოყენება არაპრაქტიკულია იმის მიუხედავად, რომ გაზომვის
ეს მეთოდები წნევის სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვასთან (CBPM-თან) შედარებით
პოტენციურად მეტი სიზუსტით ხასიათდება. ანალოგიური რეკომენდაცია ფიქსირდება
ESH/ESC 2013 წლის ჰიპერტენზიის გაიდლაინში, სადაც ჰიპერტენზიაზე სკრინინგის მიზნით
რეკომენდებულია წნევის სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვა.
რაც შეეხება შემდგომში ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დადასტურების მეთოდს, NICE-ის 2011
წლის გაიდლაინის თანახმად, CBPM აღარ არის უპირატესი მეთოდი HBPM–თან შედარებით
კლინიკური გამოსავლების პროგნოზირების თვალსაზრისით. HBPM ასევე, აღემატება CBPM–ს
კლინიკური გამოსავლების პრედიქციის უნარით, მაგრამ მცირეა მტკიცებულებები HBPM-ის
უპირატესობის თაობაზე ABPM–თან შედარებით. ზემოაღნიშნული გაიდლაინის ჯგუფის
დასკვნით, არტერიული წნევის მრავლობითი გაზომვები სამედიცინო დაწესებულების გარეთ
სისხლის წნევასთან ასოცირებული გამოსავლების საუკეთესო პროგნოზული ღირებულებით
ხასიათდება, ამდენად, HBPM უფრო მეტ გაზომვებს უზრუნველყოფს ვიდრე წნევის გაზომვა
სამედიცინო დაწესებულებაში და მათი მონაცემები ჩვეული არტერიული წნევის შესახებ უფრო
სარწმუნოა.
საერთაშორისო

გაიდლაინების

რეკომენდაციით,

ABPM–ის

მეთოდი

რუტინული

დიაგნოსტიკისთვის, დღის საშუალო წნევის ≥135/80 მმ ვწყ სვ ზღურბლის გამოყენებით და
ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკა, იმ ადამიანებში, რომლებიც ადრე იდენტიფიცირებული იყვნენ,
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როგორც სავარაუდო ჰიპერტენზიის მქონენი სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომილი წნევის
≥140/90 მმ ვწყ სვ ზღურბლზე დაყრდნობით, ხარჯთ–ეფექტუად და ხარჯთ–დამზოგველად
ითვლება

სახელმწიფოსათვის,

და

ასევე,

აუმჯობესებს

დიაგნოსტიკის

სიზუსტეს

პაციენტებისთვის. მეორეს მხრივ, გაიდლაინის სამუშაო ჯგუფმა აღიარა სიძნელეები,
რომლებიც

ახლავს

ამ

რეკომენდაციის

იმპლემენტაციას,

განსაკუთრებით

საკმარისი

რაოდენობით ვალიდაცია-გავლილი ხელსაწყოების შეძენა და მათი შემდგომი მომსახურება,
შესაბამისი ზომის მანჟეტების შეძენა, პერსონალის მზადება და ა.შ.

ზემოხსენებული

წარმოადგენს მნიშვნელოვან ფინანსურ ბარიერს საქართველოში აღნიშნული რეკომენდაციის
დანერგვისათვის. ამასთანავე, არ არსებობს საქართველოში ABPM–ის ხარჯთ-ეფექტიანობის
დამადასტურებელი
მტკიცებულებები.
შესაბამისად,
ჩვენი
ქვეყნის
რეალობის
გათვალისწინებით,

მიზანშეწონილია

WHO-ს

რეკომენდაციების

გამოყენება

დაბალი

შემოსავლის ქვეყნებში წნევის გაზომვასთან დაკავშირებით, სადაც მითითებულია, რომ ასეთ
ქვეყნებში

ABPM-ის

შედარებით

მაღალი

ღირებულების

გამო

წნევის

გაზომვასთან

დაკავშირებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით რეკომენდებულია ხელმისაწვდომი
და შეძლებისდაგვარად მარტივი ისეთი აპარატ(ებ)ის გამოყენება (მაგალითად, ანეროიდული
სფიგმომანომეტრების, ან ავტომატური ელექტრონული წნევის საზომი აპარატების), რომლებიც
იქნება მაქსიმალურად ზუსტი და მოხერხებული განმეორებითი გაზომვებისათვის. ამავე დროს
გასათვალისწინებელია

ის

ფაქტი,

რომ

უახლესი

საერთაშორისო

გაიდლაინებისა

და

მტკიცებულებების საფუძველზე ABPM საუკეთესო მეთოდად ითვლება ჰიპერტენზიის
დიაგნოსტიკის თვალსაზრისით. შესაბამისად, სამედიცინო პერსონალმა პაციენტს უნდა
აუხსნას ABPM-ის საშუალებით წნევის გაზომვის უპირატესობა და ალტერნატიული (ჯიბიდან
გადახდის) პირობებში ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დადასტურების მიზნით შესათავაზოს
წნევის მონიტორირების აღნიშნული მეთოდი. ქვემოთ ჩამოთვლილია წნევის გაზომვასა და
ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებული ძირითადი რეკომენდაციები:
№
1.

რეკომენდაციის
წყარო, დონე
NICE, 2011
IIa, C

რეკომენდაცია


2.

NICE, 2011
I, B



3.

NICE, 2011
IIa, C



4.

NICE, 2011
IIa, C



5.

NICE, 2011
IIa, C



6.

NICE, 2011

სამედიცინო პერსონალს, რომელიც აწარმოებს წნევის ამბულატორიულ
გაზომვას, ესაჭიროება ადეკვატური ტრეინინგი და მათი ჩვევების
პერიოდული განახლება.
იმის გამო, რომ ავტომატური მოწყობილობებით შეიძლება სწორად ვერ
გაიზომოს წნევა არარეგულარული პულსის შემთხვევაში (მაგალითად,
მოციმციმე არითმიის დროს), წნევის გაზომვის წინ რეკომენდებულია
პულსის გასინჯვა მხრის ან სხივის არტერიაზე. თუ სახეზეა არითმიული
პულსი, მაშინ წნევის გასაზომად რეკომენდებულია მანუალური მეთოდის
გამოყენება მხრის არტერიის პირდაპირი აუსკულტაციის საშუალებით.
მედპერსონალი დარწმუნებული უნდა იყოს იმაში, რომ სისხლის წნევის
საზომი მოწყობილობების შემთხვევაში დაცულია მათი ვარგისიანობის,
მოვლის წესების და რეგულარული კალიბრირების პირობები მწარმოებლის
მითითებების შესაბამისად.
წნევის სამედიცინო დაწესებულებაში ან ბინის პირობებეში გაზომვისას
რეკომენდებულია გარემო პირობების სტანდარტიზაცია, მშვიდი და
უხმაურო ადგილის გამოყოფა, სადაც პაციენტი იქნება მჯდომარე პოზიციაში,
ხოლო მისი მხარი იქნება გაშლილი და დაეყრდნობა საყრდენს.
სისხლის
წნევის
საზომი
ავტომატური
აპარატის
გამოყენებისას
აუცილებელია იმაში დარწმუნება
რომ ხელსაწყო ვარგისიანია და
გამოიყენება მანჟეტი, რომლის ზომაც შეესაბამება პაციენტის მხრის ზომას.

 პაციენტებში

პოსტურალური

ჰიპოტენზიის

სიმპტომებით

(დაცემა

ან
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IIa, C

7.

NICE, 2011
IIa, C



8.

I,B6



9.
10.

11.

NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
IIa, C
NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
IIa, C
NICE, 2011
IIa, C







12.

NICE, 2011
IIa, C



13.

NICE, 2011



14.

IIa, B
NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
IIb, C



15.

NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
I, B



16.

NICE, 2011
IIa, B



17.

NICE, 2011
IIa, B



18.

NICE, 2011
IIa, C



თავბრუსხვევა წამოდგომისას) რეკომენდებულია:
- წნევის გაზომვა პაციენტის მწოლიარე ან მჯდომარე პოზიციაში.
- წნევის განმეორებითი გაზომვა პაციენტის ვერტიკალურ პოზიციაში
გაზომვამდე სულ მცირე, 1 წთ-ის განმავლობაში ფეხზე დგომის შემდეგ.
თუ სისტოლური წნევა 20 მმ ვწყ სვ-ით და მეტად ეცემა პაციენტის
წამოდგომისას, რეკომენდებულია:
- მედიკამენტური მკურნალობის გადახედვა
- წნევის შემდგომი გაზომვა პაციენტის ვერტიკალური პოზიციაში
- პოსტურალური ჰიპოტენზიის სიმპტომების პერსისტირების შემთხვევაში
სპეციალისტთან რეფერალის შესაძლებლობის გათვალისწინება
ჰიპერტენზიაზე სკრინინგის მიზნით პაციენტისთვის სისხლის წნევის
გაზომვა რეკომენდებულია სამედიცინო დაწესებულებაში ყველა შესაბამის
ვიზიტზეb
თუ სამედიცინო დაწესებულებაში წნევის გაზომვისას სისხლის წნევა არის
140/90 მმ ვწყ სვ ან მეტი, დიაგნოზის დასადგენად საჭიროა სისხლის წნევის
ამბულატორიული მონიტორირების (ABPM) განხორციელება
თუ პირს ვერ უტარდება ამბულატორიული მონიტორირება, მაშინ შესაბამისი
ალტერნატივაა ბინაზე გაზომვებით (HBPM) დადასტურდეს ჰიპერტენზიის
დიაგნოზი.
თუ ჰიპერტენზიის დიაგნოზი არ დადასტურდა, რეკომენდებულია წნევის
გაზომვა სულ მცირე, 5 წლის შემდეგ. ხოლო თუ სამედიცინო
დაწესებულებაში წნევის გაზომვისას პაციენტის სისხლის წნევა უახლოვდება
140/90 მმ ვწყ სვ-ს, რეკომენდებულია წნევის უფრო ხშირი გაზომვა.
ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტის შემთხვევაში რეკომენდებულია
წნევის გაზომვა ყველა სამედიცინო ვიზიტზე მკურნალობის ეფექტურობის
შეფასებისა და მონიტორირების მიზნით.
გულ-სისხლძარღვთა გართულებების პროგნოზის განსაზღვრის მიზნით
რეკომენდებულია სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვისას მიღებული
სისხლის წნევის მაჩვენებელის გამოყენება.
ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასადასტურებლად სამედიცინო დაწესებულების
გარეთ წნევის გაზომვის მიზნით ჩვენებიდან, ხელმისაწვდომობიდან,
სიმარტივიდან, ფასიდან და პაციენტის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე
შესაძლებელია განხილული იქნეს როგორც ABPM, ისე HBPM მეთოდი.
ჰიპერტენზიის
მკურნალობის
საკითხის
ანტიჰიპერტენზიული
პრეპარატებით მკურნალობა თუ მხოლოდ ცხოვრების სტილის ცვლილებები გადასაწყვეტად გამოყენებული უნდა იქნეს სისხლის წნევის მონიტორირება
სამედიცინო დაწესებულებაში, CBPM .
ჰიპერტენზიის
მკურნალობაზე
პასუხის
მონიტორინგის
მიზნით
გამოყენებული უნდა იქნეს სისხლის წნევის მონიტორირება სამედიცინო
დაწესებულებაში, CBPM.
„თეთრი ხალათის ჰიპერტენზიის“ მქონე პირებისათვის მკურნალობის ტიპის ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით მკურნალობა თუ მხოლოდ ცხოვრების
წესის ცვლილება - გადასაწყვეტად რეკომენდებულია სისხლის წნევის ბინაზე
ან ამბულატორიული მონიტორირება (ABPM ან HBPM).
”თეთრი ხალათის ჰიპერტენზიის” მქონე პირებში, არტერიული წნევის
ამბულატორიული ან ბინაზე გაზომვის მეთოდი განიხილება დამატებით

b

„შესაბამის ვიზიტად შეიძლება ჩაითვალოს ახალი პაციენტის ვიზიტი, ჯანმრთელობის მდგომარეობის
პერიოდული შემოწმება, სასწრაფო ვიზიტები სამედიცინო დაწესებულებაში ნევროლოგიური ან
კარდიოლოგიური
პრობლემების
გამო,
მედიკამენტური
დანიშნულების
გადახედვასთან
დაკავშირებული და სხვა ვიზიტები, რომელთაც პჯდ პრაქტიკოსი მიზანშეწონილ შესაძლებლობად
ჩათვლის სისხლის წნევის მონიტორირების მიზნით. არ არის აუცილებელი პაციენტის წნევის გაზომვა
ყველა ვიზიტზე კლინიკური ჩვენების არარსებობის პირობებში.
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19.

NICE, 2011
IIa, C



20.

NICE, 2011
IIa, C



21.

NICE, 2011
IIa, C



22.

NICE, 2011
IIa, C
NICE, 2011
IIa, C



NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
(I, B)
NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
JNC-8
I, A – 30-59 და
>60 წელზე
პირები
I, C – 18-29 წლის
პირები



23.

24.

25.





საშუალებად, არტერიული წნევის სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვის
მეთოდთან ერთად იმისათვის, რათა შეფასდეს
ანტიჰიპერტენზიულ
მკურნალობასა და ცხოვრების წესის ინტერვენციებზე პასუხი.
ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკის დროს სისხლის წნევა იზომება ორივე მხარზე:
- თუ სხვაობა სხვადასხვა მხარზე
20 მმ ვწყ სვ-ზე მეტია,
რეკომენდებულია წნევის განმეორებითი გაზომვა.
- თუ მეორე გაზომვისასაც სხვაობა 20 მმ ვწყ სვ-ზე მეტია, შემდგომი
გაზომვა უნდა განხორციელდეს იმ მხარზე, რომელზეც სისხლის
წნევის მაჩვენებელი მეტია.
სისხლის წნევის ამბულატორიული მონიტორირების დროს, საათში მინიმუმ
ორი გაზომვა უნდა განხორციელდეს პირის სიფხიზლის პერიოდში
(მაგალითად, 08:00-სა და 22:00–ს შორის). ჰიპერტენზიის დიაგნოზის
დასადგენად საშუალო მაჩვენებლის გამოთვლა ხდება პირის ფხიზელ
მდგომარეობაში შესრულებული არანაკლებ 14 გაზომვიდან.
წნევის ბინის პირობებში გაზომვის შემთხვევაში იმ პირებს, რომლებიც
ატარებენ გაზომვებს, სჭირდებათ შესაბამისი საწყისი განათლება და მათი
ჩვევების პერიოდული გადახედვა.
ბინის პირობებში წნევის გაზომვისას აუცილებელია სისხლის წნევის გასაზომი
მოწყობილობების შემოწმება გამოყენების ინსტრუქციის შესაბამისად.
ბინის პირობებში წნევის გაზომვისას უნდა მოწესრიგდეს გარემო პირობები,
რათა უზრუნველყოფილ იქნეს პაციენტის მშვიდად, მორგებულად ჯდომა და
მკლავის გაშლილ მდგომარეობაში დაჭერა.
- სისხლის წნევის თითოეული გაზომვისას, 2 მომდევნო გაზომვა უნდა
შესრულდეს არანაკლებ 1 წუთის შუალედით, მჯდომარე მდგომარეობაში.
- სისხლის წნევის გაზომვა რეკომენდებულია 2-ჯერ დღეში, იდეალურია
დილით და საღამოს გაზომვა.
- სისხლის წნევის გაზომვა და მაჩვენებლების ჩანიშვნა უნდა
განხორციელდეს არანაკლებ 4 დღის განმავლობაში, უმჯობესია 7 დღე.
- ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასადასტურებლად ყურადღება არ ექცევა
პირველი დღის სისხლის წნევის მაჩვენებლებს. საშუალო მაჩვენებელი
გამოითვლება დანარჩენი დღეების მონაცემებიდან.
არტერიული წნევის გაზომვა სამედიცინო დაწესებულებაში გამოიყენება
ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობაზე და ცხოვრების წესის ინტერვენციებზე
პასუხის მონიტორირების მიზნით
არტერიული წნევის ამბულატორიული ან ბინაზე გაზომვის მეთოდით (მაგ.:
”თეთრი ხალათის ეფექტით” იდენტიფიცირებულ პირებში), საშუალო სამიზნე
წნევა ჩვეულებრივი სიფხიზლის საათებში არის:
- 135/85–მმ.ვწყ.სვ-ის ქვევით 60 წლამდე ასაკის პირებში
- 145/85მმ.ვწყ.სვ-ის ქვევით 60 წლისა და მეტი ასაკის პირებში

8.2.2. ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტებში გულ-სისხლძარღვთა გართულებების
რისკის შეფასება და რეკომენდებული გამოკვლევები
გსდ

რისკის

მომატებული

სრული

შეფასება

არტერიული

უნდა

წნევით,

განხორციელდეს

რომელთაც

არ

პაციენტებში

აღენიშნებათ

პერსისტიულად

დადგენილი

გულ-

სისხლძარღვთა დაავადება. არ არსებობს ძლიერი მტკიცებულება, რომლის საფუძველზეც
შესაძლებელია გადაწყვეტილების მიღება შეფასების მეთოდების ზუსტი კომპოზიციის შესახებ
და რეკომენდაციები ძირითადად ემყარება კონსენსუსს. სამედიცინო ანამნეზი, ფიზიკალური
გამოკვლევა და დიაგნოსტიკური ტესტების გარკვეული ნაკრები გვეხმარება ცალკეული
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პაციენტის გულ-სისხლძარღვთა რისკ-ფაქტორების პროფილის დადგენაში, რომელიც მოიცავს
ასაკს, სქესს, მწეველობის სტატუსს, ჰიპერლიპიდემიას, დიაბეტს და გულ-სისხლძარღვთა
დაავადების ოჯახურ ანამნეზს. გამოკვლევამ შესაძლელებლია გამოავლინოს დიაბეტი და
სამიზნე ორგანოების დაზიანების ნიშნები, როგორიცაა მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფია და
სტენოკარდია. მისი საშუალებით ასევე შესაძლებელია ჰიპერტენზიის მეორეული მიზეზების
დადგენა. ასევე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს გსდ რისკის შეფასებაზე
ახალგაზრდა (40 წელზე ნაკლები ასაკის ) პაციენტებში.
რუტინული კლინიკური კვლევები გვეხმარება სამიზნე ორგანოების დაზიანებისა და გსდ
რისკის შეფასებაში რეკომენდაციები აღნიშნულთან დაკავშირებით მოყვანილია ქვემოთ.
№

26.

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
I, B

27.

ESH/ESC, 2013
I,B

28.

NICE, 2011
II, B

29.

NICE, 2011
II, B

30.

გაიდლაინის
სამუშაო ჯგუფის
შეთანხმება

31.

NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
I, B

32.

ESC/ESH, 2013

რეკომენდაცია
 არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტებთან პროგნოზისა და
სამედიცინო
დახმარების
ალტერნატივების
განხილვის
მიზნით
რეკომენდებულია გსდ რისკის ფორმალური შეფასების გამოყენება, როგორც
მომატებული სისხლის წნევასთან ისე სხვა მოდიფიცირებად რისკ-ფაქტორებთან
მიმართებაში.
 ყველა პაციენტს საეჭვო ჰიპერტენზიით უნდა ჩაუტარდეს რუტინული
კლინიკური შეფასება სამიზნე ორგანოების დაზიანების, გულ-სისხლძარღვთა
დაავადების, შაქრიანი დიაბეტის ან თირკმლის ქრონიკული დაავადების
დადგენის მიზნით და შეუფასდეს გსდ 10-წლიანი რისკი.
 რეკომენდებულია ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული ყველა იმ ფაქტორის
გადახედვა, რომელთაც შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ჰიპერტენზიის
განვითარებაში და/ან გაზარდონ პაციენტის გსდ რისკი.
 ახალგაზრდა პაციენტების შემთხვევაში, ანუ ვისი ასაკიც <40 წელზე,
გადაწყვეტილების მიღებამდე, არ იქნეს დაწყებული მკურნალობა 1-ლი
სტადიის ჰიპერტენზიის დროს, აუცილებელია განსაკუთრებული ყურადღების
გამახვილება მეორეული ჰიპერტენზიის შესაძლებლობაზე, სამიზნე ორგანოების
დაზიანების შეფასებასა და სპეციალისტის აზრის მოძიებაზე. თუ ასეთ
პაციენტებს არ ენიშნებათ მედიკამენტური თერაპია, რეკომენდებულია მათთვის
ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული რჩევების მიცემა და ყოველწლიური
მეთვალყურეობის შეთავაზება.
 გსდ რისკის შეფასება რეკომენდებულია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების
რისკ-ფაქტორების სკრინინიგისა და მართვის ეროვნული პროტოკოლის
მიხედვით:
http://www.moh.gov.ge/files/01_GEO/jann_sistema/gaidlaini/gaidlainprotokol/133.1.pdf (იხილეთ დანართი #2)
 ჰიპერტენზიით დაავადებული ყველა პაციენტისთვის დიაგნოზის დადგენის
შემდეგ რეკომენდებულია:
- ჰემოგლობინი და/ან ჰემატოკრიტი
- შარდის ანალიზი: შარდში ცილა ტესტ-ჩხირების საშუალებით, ტესტირება
ჰემატურიაზე რეაგენტების გამოყენებით, ტესტირება მიკროალბუმინურიაზე
- სისხლის ნიმუშების აღება პლაზმაში გლუკოზის, ელექტროლიტების,
კრეატინინის, გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარის, შრატში საერთო
ქოლესტეროლის, ტრიგლიცერიდების, LDL და HDL ქოლესტეროლის
განსაზღვრის მიზნით.
- თვალის ფსკერის გამოკვლევა ჰიპერტენზიული რეტინოპათიის არსებობის
დადგენის მიზნით.
- 12-განხრიანი ელექტროკარდიოგრაფიული კვლევის ჩატარება.
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I, B

33.

ESC/ESH, 2013
I, B



34.

ESC/ESH, 2013
IB



35.

ESC/ESH, 2013
IIa C



36.

ESC/ESH, 2013
IIa B



37.

ESC/ESH, 2013
IC



38.

ESC/ESH, 2013
IIa B



39.

ESC/ESH, 2013
IIa B



40.

ESC/ESH, 2013
IIa B
ESC/ESH, 2013
IB
ESC/ESH, 2013
IB
ESC/ESH, 2013
IB
ESC/ESH, 2013
IIa C



45.

ESC/ESH, 2013
III C



46.

ESC/ESH, 2013
IIb C



41.
42.
43.
44.






შემთხვევის განვითარების რისკისა და ამ რისკზე თერაპიული ჩარევის
ზემოქმედების შეფასების მიზნით რეკომენდებულია შეფარდებითი რისკის
გამოსათვლელი სქემების გამოყენება (იხილეთ დანართი #3).
40
წელზე
ნაკლები
ასაკის
პირებში
ჰიპერტენზიით
სამკურნალო
გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმირებისა და მედიკამენტური თერაპიის
უფრო ადრეული დაწყების ხარჯთ-ეფექტურობის შეფასების მიზნით
რეკომენდებულია სიცოცხლის მანძილზე მოსალოდნელი გსდ რისკის შეფასება.
ეკგ რეკომენდებულია ჰიპერტენზიით დაავადებულ ყველა პაციენტში მარცხენა
პარკუჭის ჰიპერტროფიის, მარცხენა წინაგულის დილატაციის, არითმიის ან
თანმხლები გულის დაავადების დადგენის მიზნით
ყველა პაციენტისთვის, რომელთაც ანამნეზში აღენიშნებათ ან ფიზიკური
გამოკვლევის შედეგად არსებობს ეჭვი არითმიის არსებობაზე, რეკომენდებულია
გრძელვადიანი ეკგ-მონიტორინგი, ხოლო ფიზიკური დატვირთვით გამოწვეულ
არითმიაზე ეჭვის შემთხვევაში - აუცილებელია დატვირთვის სტრეს-ეკგ-ს
საკითხის განხილვა.
ექოკარდიოგრაფიული კვლევის საკითხის განხილვა რეკომენდებულია იმ
შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის
დაზუსტება, მარცხენა პარკუჭის ჰიპერტროფიის, მარცხენა წინაგულის
დილატაციის
ან
საეჭვო
თანმხლები
გულის
დაავადების
ელექტროკარდიოგრაფიული დიაგნოზის დადასტურება.
როდესაც
ანამნეზის
საფუძველზე
საეჭვოა
მიოკარდიუმის
იშემია,
რეკომენდებულია სტრეს-ეკგ კვლევის ჩატარება, ხოლო მისი დადებითი ან
ორაზროვანი შედეგის შემთხვევაში - რეკომენდებულია გამოსახვითი სტრესტესტი (სტრეს-ექოკარდიოგრაფია, გულის სტრეს-მაგნიტურ-რეზონანსული
გამოსახვა ან ბირთვული სცინტიგრაფია).
საძილე არტერიების ულტრაბგერითი გამოკვლევის საკითხის განხილვა
რეკომენდებულია
სისხლძარღვთა
ჰიპერტროფიის
ან
ასიმპტომური
ათეროსკლეროზის
დადგენის
მიზნით,
განსაკუთრებით
ხანდაზმულ
პაციენტებში.
საძილე-ბარძაყის არტერიის პულსური ტალღის სიჩქარის განსაზღვრის
საკითხის განხილვა რეკომენდებულია მსხვილი არტერიების კედლის
გასქელების დადგენის მიზნით, შესაბამისი ჩვენებით.
მუხლქვეშა-ბრაქიალური
ინდექსის
განსაზღვრა
რეკომენდებულია
პერიფერიული არტერიების დაავადების დადგენის მიზნით.
ჰიპერტენზიით დაავადებული ყველა პაციენტისთვის რეკომენდებულია შრატში
კრეატინინის დონისა და GFR -ის განსაზღვრა.
ჰიპერტენზიით დაავადებული ყველა პაციენტისთვის რეკომენდებულია
შარდში ცილის განსაზღვრა ტესტ-ჩხირების საშუალებით.
მიკროალბუმინურიის შეფასება რეკომენდებულია შარდის წვეთში და შარდში
კრეატინინის ექსკრეციის შესაბამისად
თვალის ფსკერის გამოკვლევის საკითხი განხილული უნდა იქნეს რთულად
კონტროლირებადი ან რეზისტენტული ჰიპერტენზიის ყველა შემთხვევაში
სისხლჩაქცევების, ექსუდატების და მხედველობის ნერვის დვრილის შეშუპების
დადგენის მიზნით, რაც ასოცირებულია მომატებულ გსდ რისკთან.
თვალის ფსკერის გამოკვლევა არ არის რეკომენდებული მსუბუქი ან საშუალო
სიმძიმის ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტებისთვის თანმხლები
დიაბეტის გარეშე იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც პაციენტი ახალგაზრდა
ასაკისაა.
კოგნიტიური ფუნქციების დარღვევის მქონე ჰიპერტენზიით დაავადებულ
პაციენტებში
რეკომენდებულია თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული
გამოსახვითი კვლევის ან კომპიუტერული ტომოგრაფიის საკითხის განხილვა
ტვინის ჩუმი ინფარქტების, ლაკუნური ინფარქტების, მიკროსისხლჩაქცევების
და ტვინის თეთრი ნივთიერების დაზიანების დადგენის მიზნით
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8.2.3. მეორეული ჰიპერტენზიის მიზეზები და დიაგნოსტიკა
ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების 2–5%–ში მაღალი არტერიული წნევის გამომწვევი
მიზეზია

თირკმლის

ქრონიკული

დაავადებები.

მეორეული

ჰიპერტენზიის

გამომწვევ

მიზეზებად ასევე გვევლინება რენოვასკულური დაავადებები, ფეოქრომოციტომა, კუშინგის
სინდრომი,

პირველადი

ალდოსტერონიზმი,

ძილის

აპნოე,

აორტის

კოარქტაცია,

ობსტრუქციული უროპათია, სხვადასხვა მედიკამენტების მიღება (მათ შორის სტეროიდებით
მკურნალობა, ერითროპოეტინი) და სხვა.
მეორეულ ჰიპერტენზიაზე ეჭვის შემთხვევაში, გამომწვევი მიზეზი შეიძლება დადგინდეს
ანამნეზით, კლინიკური, ინსტრუმენტული და ლაბორატორიული კვლევებით. იმის გამო, რომ
სადიაგნოზო პროცედურათაგან ბევრი არ გამოიყენება ჯანდაცვის პირველად რგოლში და
მხოლოდ

სპეციალისტთან

რეფერალის

შემდგომ

არის

ხელმისაწვდომი,

მეორეული

ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დასმა, როგორც წესი, სპეციალიზებულ კლინიკებში ხდება.
რეკომენდაციები მეორადი ჰიპერტენზიის მიზეზებსა და დიაგნოსტიკასთან დაკავშირებით
შეჯამებულია ქვემოთ:
№

47.

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
ESH/ESC, 2013
IIa, C

48.

JNC-7
II, B

49.

ESH/ESC, 2013
II, B

50.

NICE, 2011
II, B

რეკომენდაცია
 ყველა ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს მარტივი სკრინინგი
(ანამნეზი, გასინჯვა და რუტინული ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული
ტესტები) მეორეულ ჰიპერტენზიაზე.
 ჰიპერტენზიის
გამომწვევი
მიზეზის
დასადგენად
მიზანშეწონილია
დამატებითი დიაგნოსტიკური პროცედურების ჩატარება, როდესაც:
- პაციენტის ასაკი, დაავადების ისტორია, ფიზიკალური გამოკვლევა,
ჰიპერტენზიის სიმძიმე, ან საწყისი ლაბორატორიული კვლევები
სავარაუდოს ხდის ასეთი მიზეზის არსებობას;
- ჰიპერტენზია ცუდად ემორჩილება მედიკამენტურ მკურნალობას;
- კარგად კონტროლირებადი ჰიპერტენზიის ფონზე არტერიული წნევა
გაურკვეველი მიზეზით იწყებს ზრდას;
- ჰიპერტენზია იწყება უეცრად
 ფიზიკალური გასინჯვის ნიშნები, რომლის დროსაც ეჭვი უნდა მიიტანოთ
მეორეულ ჰიპერტენზიაზე, შემდეგია:
- კუშინგის სინდრომის დამახასიათებელი ნიშნები;
- კანის ნეოფიბრომატოზული წარმონაქმნები (ფეოქრომოციტომა);
- პალპაციით
გამოვლენილი
გადიდებული
თირკმელი
(თირკმლის
პოლიკისტოზი);
- აბდომინალური შუილი (რენოვასკულური ჰიპერტენზია);
- აუსკულტაციით პრეკარდიული ან გულმკერდის შუილი (აორტის
კოარქტაცია,
აორტის
დაავადებები,
ზედა
კიდურის
არტერიის
დაავადებები);
- დაგვიანებული და შესუსტებული პულსაცია ბარძაყის არტერიაზე, დაბალი
არტერიული წნევა ქვემო კიდურებზე - მხრის არტერიასთან შედარებით
(აორტის კოარქტაცია, აორტის დაავადებები, ქვედა კიდურის არტერიის
დაავადებები);
- არტერიული წნევის განსხვავებული ციფრები მარჯვენა და მარცხენა მხარზე
(აორტის კოარქტაცია, ლავიწქვეშა არტერიის სტენოზი).
 კლინიკური
ნიშნების
და
სიმპტომების
საფუძველზე,
მეორეულ
ჰიპერტენზიაზე დასაბუთებული ეჭვის შემთხვევაში, უნდა განხორციელდეს
რეფერალი სპეციალისტთან.
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51.

52.

 დადასტურებული ან სავარაუდო რენოვასკულური დაავადების დროს არ არის
სასურველი აგფ ინჰიბიტორებითა და ანგიოტენზინის რეცეპტორის
ინჰიბიტორებით რუტინული მკურნალობა.
 ფეოქრომოციტომის ნიშნების და სიმპტომების მქონე პაციენტებისათვის,
სერიოზული გართულებების რისკიდან გამომდინარე, აუცილებელია
სასწრაფო რეფერალი სპეციალისტთან.

NICE, 2011
IIa, C
NICE, 2011
II, B

8.2.4. ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების ზღურბლი,
სამიზნე წნევა და პაციენტზე მეთვალყურეობა
ფაქტობრივად, სამუშაო ჯგუფი ფარმაკოლოგიური მკურნალობის დაწყების კრიტერიუმებისა
და სამიზნე წნევის განსაზღვრისას დაეყრდნო JNC 8–ში ასახულ რეკომენდაციებს, რაც
განპირობებული იყო უახლესი მტკიცებულებების არსებობით (მტკიცებულებების მოძიების
ბოლო ვადა იყო 2013 წლის აგვისტო) და ამ დოკუმენტზე მომუშავე ჯგუფის მიერ
მტკიცებულებების

შერჩევის უფრო მკაცრი კრიტერიუმების დადგენით (მაგ.:

შეირჩა

შედარებით ხანგრძლივი – ერთ წელზე მეტი, მხოლოდ რანდომიზებული კონტროლირებული
კვლევები მონაწილეთა დიდი რაოდენობით) და მათი ანალიზის მკაფიოდ განსაზღვრული
მეთოდოლოგიით. საყურადღებოა, რომ JNC 8 გაიდლაინის შემუშავებისას ექსპერტთა პანელს
არ გამოუყენებია სხვა ჯგუფების მიერ მომზადებული სისტემური მიმოხილვები და
მეტაანალიზი და ყველა მოძიებული ორიგინალური კვლევის სისტემური მიმოხილვა თვითონ
პანელმა განახორციელა.
ზემოხსენებულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით და კონსენსუსის გათვალისწინებით, რომლის
საფუძველი სიმარტივე და რეკომენდაციების დანერგვის გაადვილება იყო, გაიდლაინის
სამუშაო ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაყრდნობოდა JNC8-ს რეკომენდაციებს, რომლის
თანახმადაც 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის ანტიჰიპერტენზიული ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის დაწყების კრიტერიუმად განესაზღვრა 150/90 მმ.ვწყ.სვ, 60 წელზე ნაკლები ასაკის
პირებისთვის კი – 140/90 მმ.ვწყ.სვ. მკურნალობის დაწყების კრიტერიუმად განისაზღვრა ასევე
140/90 მმ.ვწყ.სვ იმ პაციენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ თირკმლების ქრონიკული დაავადება
და/ან დიაბეტი.
ქვემოთ

შეჯამებულია

მკურნალობის

დაწყების,

რეკომენდაციები
სამიზნე

წნევისა

ანტიჰიპერტენზიული
და

მეთვალყურეობის

ფარმაკოლოგიური
კრიტერიუმებთან

დაკავშირებით:
№

53.

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
JNC-8
I, A

54.

JNC-8; I, A –
დიასტოლური
წნევისთვის (30–
59 წლის პირები).
I, C-სისტოლური
წნევისთვის.

55.

JNC-7
ESC/ESH, 2013

რეკომენდაცია
 ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის
შეთავაზება
რეკომენდებულია 60 წლის და მეტი ასაკის პირებისთვის, რომელთა
არტერიული წნევა ≥150/90 მმ.ვწყ.სვ.
 ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის
შეთავაზება
რეკომენდებულია 60 წელზე ნაკლები ასაკის პირებისთვის, რომელთა
არტერიული წნევა ≥140/90 მმ.ვწყ.სვ.

 მე-2 სტადიის ჰიპერტენზიის მქონე (≥160/100) პაციენტებისთვის ნებისმიერ
ასაკში რეკომენდებულია ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური თერაპია.
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56.

I, A
JNC-8
I, C

57.

JNC-8
I, C

58.

ESC/ESH, 2013
III, A

59.

ESC/ESH, 2013
III, A

60.

JNC-8
I, А

61.

JNC-8
I, C

62.

JNC-8
I, A – 30–59 წლის
პირები;
I, C – 18–29 წლის
პირები
JNC-8
I, C

63.

64.

JNC-8
I, C

65.

IIa, B7

66.

IIa, B

67.

IIa,C

68.

IIa, C

7

7

7

 ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის
შეთავაზება
რეკომენდებულია 18 წელს გადაცილებულ პირებისთვის თირკმლების
ქრონიკული დაავადებით, რომელთა არტერიული წნევა ≥140/90 მმ.ვწყ.სვ.
 ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის
შეთავაზება
რეკომენდებულია 18 წელს გადაცილებულ დიაბეტის მქონე პირებისთვის,
რომელთა არტერიული წნევა ≥140/90 მმ.ვწყ.სვ.
 არ
არის
რეკომენდებული
ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის დაწყება, როცა არტერიული წნევის ციფრები 130–139/85–89
მმ.ვწყ.სვ.–ის ფარგლებშია, თუ არ არსებობს აუცილებელი მტკიცებულებები,
რომლებიც მკურნალობის ჩატარების საჭიროებაზე მიუთითებს.
 არ
არის
რეკომენდებული
ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური
მკურნალობის დაწყება ახალგაზრდებში იზოლირებული სისტოლური
ბრაქიალური
ჰიპერტენზიით;
ამასთან,
აუცილებელია
პაციენტის
ჯანმრთელობაზე გულმოდგინე დაკვირვება ცხოვრების წესის შეცვლასთან
ერთად.
 ანტიჰიპერტენზიული ფარმაკოლოგიური მკურნალობისას 60 წლის და მეტი
ასაკის პირებისთვის არტერიული წნევის ოპტიმალურ სამიზნე დონედ
სამედიცინო
დაწესებულებაში
გაზომვისას
რეკომენდებულია
წნევის
მაჩვენებლები < 150/90 მმ.ვწყ.სვ.
 თუ ანტიჰიპერტენზიული ფარმაკოლოგიური მკურნალობის შედეგად 60 წლის
და მეტი ასაკის პირებს არტერიული წნევა უკვე მოწესრიგებული აქვთ 140/90
მმ. ვწყ.–ზე უფრო დაბალ ფარგლებში, პაციენტი კარგად იტანს მკურნალობას
და არ აღენიშნება მკურნალობის უარყოფითი ზეგავლენა ჯანმრთელობასა და
ცხოვრების ხარისხზე, წნევის ციფრების სამიზნე დონის შეცვლა საჭირო არ
არის.
 ანტიჰიპერტენზიული ფარმაკოლოგიური მკურნალობისას 60 წელზე ნაკლები
ასაკის პირებისთვის არტერიული წნევის ოპტიმალურ სამიზნე დონედ
სამედიცინო
დაწესებულებაში
გაზომვისას
რეკომენდებულია
წნევის
მაჩვენებლები < 140/90 მმ.ვწყ.სვ.
 თირკმლების ქრონიკული დაავადების მქონე 18 წელს გადაცილებული პირების
ანტიჰიპერტენზიული ფარმაკოლოგიური მკურნალობისას არტერიული წნევის
ოპტიმალურ სამიზნე დონედ სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვისას
რეკომენდებულია < 140/90 მმ.ვწყ.სვ მაჩვენებლის დასახვა.
 დიაბეტის მქონე 18 წელს გადაცილებული პირების ანტიჰიპერტენზიული
ფარმაკოლოგიური მკურნალობისას არტერიული წნევის ოპტიმალურ სამიზნე
დონედ სამედიცინო დაწესებულებაში გაზომვისას რეკომენდებულია < 140/90
მმ.ვწყ.სვ მაჩვენებლის დასახვა.
 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის დაწყების შემდეგ სამიზნე წნევის
მიღწევამდე პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 2–4 კვირა.
აღნიშნულ ფარგლებში უფრო ხშირი შეხვედრები საჭიროა მაშინ, როცა
პაციენტი სახლში ვერ იზომავს წნევას და/ან II სტადიის ჰიპერტენზიის დროს
და/ან თანმხლები დაავადებ(ებ)ის არსებობისას.
 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის დაწყების შემდეგ სამიზნე წნევის
მიღწევამდე პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი შეიძლება იყოს 2
კვირა ან ნაკლები, როცა პაციენტი დიაბეტით არის დაავადებული.
 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის
შემდეგ პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი უნდა იყოს 3–6 თვე.
აღნიშნულ ფარგლებში უფრო ხშირი შეხვედრები საჭიროა მაშინ, როცა
პაციენტი სახლში ვერ იზომავს წნევას.
 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის
შემდეგ პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი 1–6 თვე უნდა იყოს, თუ:
- პაციენტს აქვს თირკმლების ქრონიკული დაავადება და/ან გლომერულური
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ფილტრაციის სიჩქარე დაქვეითებულია;
და/ან გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარე პროგრესულად ეცემა;
და/ან დიაბეტის არსებობისას;
და/ან გულის უკმარისობის არსებობისას;
და/ან ლაბორატორიული გამოკვლევების ხშირი შემოწმების საჭიროებისას.
 ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის
მიღწევის შემდეგ პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი
შეიძლება 6 თვეზე მეტი იყოს, თუ: პაციენტის მდგომარეობა
დამაკმაყოფილებელია, სამიზნე წნევა სტაბილურად არის მიღწეული
და პაციენტი წარმატებით იყენებს არტერიული წნევის შინ გაზომვას
და
კომუნიკაციის
ელექტრონული
საშუალებებს
ექიმთან
ურთიერთობისათვის.
ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედეგად სამიზნე წნევის მიღწევის
შემდეგ პაციენტთან შეხვედრებს შორის ინტერვალი შეიძლება შემცირდეს, თუ
იცვლება მედიკამენტური მკურნალობის რეჟიმი, მათ შორის, როცა მცირდება
მედიკამენტის დოზა ან საერთოდ წყდება მისი მიღება.
ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტურ მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების
რისკფაქტორები და ორგანოების ასიმპტომური დაზიანება განმეორებით უნდა
შეფასდეს ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ.
 მედიკამენტური თერაპიის დანიშვნისას ყველა პაციენტისთვის
რეკომენდებულია ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული რჩევების
მიცემა.
პაციენტებისთვის მომატებული რისკით, კერძოდ, მათთვის, ვისაც აღენიშნება
სამიზნე ორგანოების დაზიანება, დადგენილი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება,
დიაბეტი, თირკმლის ქრონიკული დააავდება ან გსდ 10-წლიანი რისკი≥20%,
თუ ჯერ არ არის დაწყებული, რეკომენდებულია დამატებითი მედიკამენტური
თერაპია გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკის შემცირების მიზნით
(მაგალითად, სტატინები და ანტიაგრეგანტული თერაპია) (იხილეთ გულსისხლძარღვთა დაავადების პრევენციისა და მართვის პროტოკოლი).
როდესაც პაციენტს ენიშნება მედიკამენტური თერაპია, მკურნალობაზე
პასუხის მონიტორირების მიზნით რეკომენდებულია წნევის გაზომვა
სამედიცინო დაწესებულებაში, სამიზნე წნევა კი < 60 წელზე ასაკის
პაციენტებში უნდა იყოს<140/90მმ ვწყ სვ, ხოლო ≥60 წელზე პირებში <150/90მმ
ვწყ სვ.
-

69.

IIa, C

7

70.

IIa, C

7



71.

IIa, C

7



72.

NICE, 2011
IIa, B

73.

ESC, 20128
I, A



74.

ESH/ESC, 2013
JNC-8
I, A-> 60 წელზე
და 30-59 წლის
პირები
I, C – 18-29 წლის
პირები



8.2.5. ცხოვრების სტილის მოდიფიცირებასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები
ცხოვრების სტილის შესაბამისი ცვლილებები არტერიული ჰიპერტენზიის პრევენციის
ქვაკუთხედია. ეს ცვლილებები ასევე მნიშვნელოვანია მკურნალობისთვის, თუმცა ამის გამო არ
შეიძლება მაღალი რისკის პაციენტებში მედიკამენტური თერაპიის დაწყების დაგვიანება.
კლინიკურმა კვლევებმა აჩვენა, რომ ცხოვრების სტილის მოდიფიცირების სპეციფიკური
ღონისძიებების
მონოთერაპიის

წნევის

დამაქვეითებელი

ეკვივალენტური

იყოს,

ეფექტები

თუმცა

შესაძლებელია

მთავარი

მედიკამენტური

დაბრკოლება

მაინც

დროთა

განმავლობაში პაციენტის დამყოლობას უკავშირდება, რომლის დაძლევაც სპეციალურ
ქმედებას

მოითხოვს.

ცხოვრების

სტილის

შესაბამისი

ცვლილებების

საშუალებით

შესაძლებელია ჰიპერტენზიის არმქონე პირებში ჰიპერტენზიის განვითარების ეფექტური და
უსაფრთხო გადავადება ან პრევენცია, მედიკამენტური თერაპიის გადავადება ან პრევენცია 1ლი სტადიის ჰიპერტენზიის დროს და მედიკამენტური თერაპიის ეფექტურობის გაზრდა
ანტიჰიპერტენზიული

საშუალებების

რაოდენობისა

და

დოზის

შემცირების

გზით
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ჰიპერტენზიით

დაავადებულ

პირებში,

რომლებიც

უკვე

იმყოფებიან

მედიკამენტურ

თერაპიაზე. წნევის დამაქვეითებელი ეფექტის გარდა ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან
დაკავშირებული ღონისძიებები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სხვა გსდ რისკ-ფაქტორებისა
და კლინიკური მდგომარეობების კონტროლის თვალსაზრისითაც. ქვემოთ შეჯამებულია
რეკომენდაციები ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან დაკავშირებით:
№
75.

76.

რეკომენდაციის
წყარო, დონე
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A

77.

NICE, 2011
II, B

78.

ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A

79.

NICE, 2011
II, B
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A
NICE, 2011
II, B
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A
NICE, 2011
II, C

80.

81.
82.

83.

84.

85.

86.

რეკომენდაცია
 პაციენტებს, რომელთაც უტარდებათ შეფასება და მკურნალობა ჰიპერტენზიის
გამო, უნდა მიეცეთ ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან დაკავშირებული
რჩევები საწყისი შეფასებისას და შემდგომ გარკვეული პერიოდულობით.
 რეკომენდებულია პაციენტის კვებითი ჩვევებისა და ფიზიკური აქტიურობის
სტატუსის გამოკითხვა, რადგანაც ჯანსაღი კვებისა და რეგულარული ვარჯიშის
საშუალებით შესაძლებელია სისხლის წნევის დაქვეითება. ცხოვრების სტილის
ცვლილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით
რეკომენდებულია შესაბამისი სახელმძღვანელო და აუდიო-ვიზუალური
მასალის შეთავაზება.
 რელაქსაციური თერაპიის საშუალებით შესაძლებელია არტერიული წნევის
შემცირება და პაციენტს შეიძლება ჰქონდეს მისი, როგორც მკურნალობის
შემადგენელი ნაწილის გამოყენების სურვილი. თუმცა, ამჟამად პირველადი
ჯანდაცვის გუნდის მიერ რელაქსაციური თერაპიის შესახებ რჩევის რუტინული
მიწოდება რეკომენდებული არ არის.
 რეკომენდებულია პაციენტის გამოკითხვა ალკოჰოლის მოხმარების შესახებ და
ჭარბი მოხმარების შემთხვევაში რჩევა მისი შემცირების თაობაზე (არა უმეტეს
20–30 გრამი ეთანოლისა დღეში მამაკაცებისთვის და 10-20 გრამისა
ქალებისთვის), რადგანაც აღნიშნულის მეშვეობით შესაძლებელია სისხლის
წნევის
დაქვეითება
და
ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებული
უფრო
მრავალმხრივი სარგებელის მიღწევა.
 რეკომენდებულია რჩევა-დარიგება ყავისა და კოფეინის შემცველი სხვა
პროდუქტების მოხმარების შემცირების შესახებ.
 რეკომენდებულია რჩევა-დარიგების მიცემა პაციენტებისთვის სუფრის მარილის
შეზღუდვის შესახებ (5-6გ-მდე დღეში) მარილის რაოდენობის შემცირების ან
მისი ჩანაცვლების გზით.
 არ არის რეკომენდებული კალციუმის, მაგნიუმის ან კალიუმის დანამატების
შეთავაზება სისხლის წნევის დაქვეითების მიზნით.
 რეკომენდებულია ყველა მწეველს მიეცეს რჩევა-დარიგება თამბაქოს მოწევის
შეწყვეტის შესახებ და გაეწიოს შესაბამისი დახმარება.
 რეკომენდებულია ხილის, ბოსტნეულისა და ცხიმის დაბალი შემცველობის
მქონე რძის პროდუქტების მოხმარება.
 უკუჩვენების არარსებობის შემთხვევაში რეკომენდებულია სხეულის მასის
შემცირება სმი-ს 25 კგ/მ2-მდე, ხოლო წელის გარშემოწერილობის <102სმ
მამაკაცებისთვის და <88 სმ ქალებისთვის.
 რეკომენდებულია რეგულარული ვარჯიში, კერძოდ, სულ მცირე 30 წუთიანი
ზომიერი ინტენსიობის ფიზიკური დატვირთვა კვირაში 5-7 დღის
განმავლობაში.
 ცხოვრების სტილის ცვლილების მოტივირებასთან დაკავშირებული კვლევების
გავრცელებული ასპექტი ჯგუფური მუშაობის მეთოდია. რეკომენდებულია
პაციენტთა ინფორმირება ადგილობრივი ინიციატივების, მაგალითად
ჯანდაცვის გუნდების ან პაციენტთა ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც ხელს
უწყობენ ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებულ ცვლილებებს.
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8.2.6. ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის ალტერნატივები
გადაწყვეტილება ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის დაწყების შესახებ
ორიენტირებულია ორ კრიტერიუმზე – სისტოლური და დიასტოლური არტერიული წნევის
დონესა და პერსონალური გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის კატეგორიაზე. საბოლოო
კლინიკური

დიაგნოზის

გაფორმებისას

აუცილებელია

პაციენტის

სისხლძარღვოვანი

გართულებების რისკის კატეგორიის დაფიქსირება.
 ზოგადად, ჰიპერტენზიის მკურნალობის ხარჯთ-ეფექტიანობა მაღალია. მკურნალობის
შედეგია – გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის გამოსავლები (QALY-ხარისხის მიხედვით
შესწავლილი ცხოვრების წლები). ყველა კლასის ანტიჰიპერტენზიული პრეპარატებით
მკურნალობას შედეგად მოჰყვა ხარჯების დაზოგვა. კერძოდ, გულ-სისხლძარღვთა
გართულებების შემთხვევების შემცირებით განპირობებულმა ფინანსურმა დანაზოგმა
გადაფარა ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის ხარჯები (დასკვნა ძირითადად
ორიენტირებული იყო დაბალფასიანი გენერიკული ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების
გამოყენებაზე).
 დღეისათვის

მთელს

ანტიჰიპერტენზიული

მსოფლიოში
მკურნალობის

განსაკუთრებული
ფინანსურ

მხარეს.

ყურადღება

გაიდლაინებზე

ექცევა
მომუშავე

ექსპერტთა მიერ ჩატარებულმა კვლევათა ანალიზმა გამოავლინა, რომ არტერიული
ჰიპერტენზიის
ყოფნასთან

მკურნალობა

შედარებით.

სარწმუნოდ

მკურნალობა,

ხარჯთ-ეფექტიანია

მიუხედავად

მკურნალობაზე

გამოყენებული

არ

მედიკამენტთა

კლასებისა, იწვევს გამოსავლის გაუმჯობესებას და გულ-სისხლძარღვთა გართულებების
განვითარების შემცირებას, რაც არანამკურნალებ პაციენტებთან შედარებით თანხების
დაზოგვასთან და ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შედარებით დაბალ ფასთან
ასოცირდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ზემოთქმული ეყრდნობა შედარებით დაბალფასიანი
გენერიკული მედიკამენტებით მკურნალობას.
 ახალი მტკიცებულებები გაჩნდა ანტიჰიპერტენზიული უპირატესი მედიკამენტური
კომბინაციების შესახებ. ორი მედიკამენტის უხშირესად გამოყენებული კომბინაციები
მოცემულია სურათზე #1:
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სურათი #1.
კომბინაციები*

ანტიჰიპერტენზიული

მედიკამენტების

ჯგუფების

შესაძლო

* მწვანე უწყვეტი ხაზებით აღნიშნულია უპირატესად რეკომენდებული კომბინაციები; მწვანე წყვეტილი
ხაზებით - სასარგებლო კომბინაციები (გარკვეული შეზღუდვებით); შავი წყვეტილი ხაზებით - შესაძლო,
თუმცა ნაკლებად გამოცდილი კომბინაციები; წითელი უწყვეტი ხაზით - კომბინაციები, რომელთა
გამოყენებაც რეკომენდებული არ არის. მიუხედავად იმისა, რომ ვერაპამილი და დილთიაზემი ზოგჯერ
გამოიყენება მოციმციმე არითმიის მუდმივი ფორმის შემთხვევაში ბეტა-ბლოკერთან ერთად პარკუჭების
შეკუმშვის სიხშირის კონტროლის მიზნით, ძირითადად ბეტა-ბლოკერებთან კომბინაციის სახით უნდა
გამოვიყენოთ მხოლოდ დიჰიდროპირიდინის ჯგუფის კალციუმის ანტაგონისტები

რეკომენდაციები ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობის ალტერნატივების
შესახებ შეჯამებულია ქვემოთ:
№

87.

88.
89.

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
IIb, B
NICE, 2011
IIa, B
JNC-8
(II, B)

რეკომენდაცია
 ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური
მკურნალობის
მიზნით
სადაც
შესაძლებელია,
რეკომენდებულია
დღეში
ერთჯერადად
მისაღები
მედიკამენტების გამოყენება.
 სადაც შესაძლებელია რეკომენდებულია მედიკამენტების გამოწერა გენერიკული
ფორმით, რადგანაც ეს ამცირებს ფინანსურ დანახარჯებს.
 ზოგად პოპულაციაში, მ.შ. დიაბეტის მქონე პირებში, ინიციალური
ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა უნდა მოიცავდეს თიაზიდური ტიპის
დიურეზულ საშუალებას, კალციუმის არხების ბლოკერს, აგფ ინჰიბიტორსა ან
არბ–ს.
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90.

NICE-2011
II, A

91.

ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
III, A
NICE-2011
II, A

92.

93.

ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A

94.

ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
I, A

95.

ESC/ESH 2013
IIb, C

96.

NICE 2011
IIa, A

97.

NICE 2011
IIb, C

98.

NICE 2011
I, A

99.

NICE 2011
IIa, B

100. NICE 2011
IIb, C
101. NICE 2011
IIa, B

102. ESH/ESC, 2013
I, A

 55
წელს
ქვემოთ
ასაკის
პაციენტებისთვის
1-ლი
საფეხურის
ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის სახით რეკომენდებულია აგფ-ინჰიბიტორი ან
დაბალფასიანი ანგიოტენზინ- II რეცეპტორების ბლოკერი (არბ). თუ პაციენტს
დანიშნული აქვს აგფ-ინჰიბიტორი და ვლინდება მისი აუტანლობა, მაგალითად
ხველის გამო, რეკომენდებულია პრეპარატის ჩანაცვლება დაბალი ღირებულების
არბ-თი.
 ჰიპერტენზიის მკურნალობის მიზნით არ არის რეკომენდებული აგფინჰიბიტორისა და არბ-ს კომბინირება.
 55 წელს ზევით ასაკის პირებისთვის ან ნებისმიერი ასაკის აფრო-კარიბული
წარმოშობის
პაციენტებისთვის
1-ლი
რიგის
ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური თერაპიის მიზნით რეკომენდებულია კალციუმის არხების
ბლოკერები. თუ კალციუმის არხების ბლოკერების მიღება ვერ ხერხდება,
მაგალითად, შეშუპების ან აუტანლობის განვითარების გამო, ან თუ სახეზეა
გულის უკმარისობა ან გულის უკმარისობის მაღალი რისკი, რეკომენდებულია
თიაზიდური ტიპის დიურეზული საშუალებების გამოყენება.
 ბეტა ბლოკერები რეკომენდებულია როგორც საწყისი ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტი, აგფ ინჰიბიტორის და არბ-ს მიმართ აუტანლობის ან უკუჩვენების
შემთხვევაში, რეპროდუქციული ასაკის ქალებში და ახალგაზრდა პირებში
სიმპატიკური ნერვული სისტემის გაზრდილი ტონუსით.
 მიუხედავად
დიურეზული
საშუალებების
პოტენციური
უარყოფითი
მეტაბოლური ეფექტებისა, თიაზიდური ტიპის დიურეზული საშუალებები
განიხილება როგორც ეფექტური და შედარებით უსაფრთხო მედიკამენტები
არტერიული ჰიპერტენზიის მართვაში.
 მტკიცებულებათა
ბაზაზე
დაყრდნობით,
რანდომიზებული
და
ფართომასშტაბიანი კვლევების მომცველი მეტა–ანალიზის არ არსებობის გამო,
დღეისათვის შეუძლებელია რეკომენდაციის გაცემა რომელიმე კონკრეტული
დიურეზული საშუალების სასარგებლოდ ანტიჰიპერტენზიული მოქმედების
ეფექტურობისა და გართულებათა პრევენციის კუთხით.
 დაბალი დოზის თიაზიდური ტიპის დიურეზული საშუალებები, ინდაპამიდი
(1.5მგ SR ან 2.5მგ დღეში) და ქლორტალიდონი 12.5-25მგ დღეში), ეფექტურია
კლინიკური გამოსავალის გაუმჯობესების მხრივ.
 იმ
პაციენტებში,
სადაც
არტერიული
წნევა
კონტროლირებულია
ბენდროფლუმეთიაზიდის ან ჰიდროქლორთიაზიდის დაბალი დოზებით, არ
არის რეკომენდებული მკურნალობის ჩანაცვლება ქლორტალიდონით ან
ინდაპამიდით.
 პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ გულის უკმარისობის განვითარების
მაღალი და შაქრიანი დიაბეტის განვითარების დაბალი რისკი, ყველაზე ეფექტურ
და ხარჯთ-ეფექტიან ანტიჰიპერტენზიულ სამკურნალო საშუალებებად
თიაზიდური ტიპის დიურეზული საშუალებები განიხილება.
 პაციენტებში, რომელთა ასაკი ≥80 წელზე, თიაზიდური ტიპის დიურეზული
საშუალებები განიხილება კლინიკურად ყველაზე ეფექტურ და ხარჯთ-ეფექტიან
პირველი რიგის მედიკამენტებად.
 პაციენტებში, რომლებშიც ნაჩვენებია კალციუმის ანტაგონისტებით თერაპია და
ვლინდება შეშუპება, შესაძლებელია თიაზიდური ტიპის დიურეზული
საშუალებებით ჩანაცვლება.
 თუ პაციენტი იმყოფება ბეტა-ბლოკერებით თერაპიაზე და მეორე მედიკამენტის
ჩართვის აუცილებლობაა, დიაბეტის განვითარების სავარაუდო რისკის
შემცირების მიზნით სასურველია თიაზიდური ტიპის დიურეზული საშუალების
ნაცვლად უპირატესობა კალციუმის ანტაგონისტს მიენიჭოს.
 მე–2
რიგის
მკურნალობის
მიზნით
მიზანშეწონილია
დიურეზული
საშუალებების (თიაზიდური, ქლორტალიდონი და ინდაპამიდი), ბეტაბლოკერების,
კალციუმის
ანტაგონისტების,
აგფ-ინჰიბიტორების
და
ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერების ერთმანეთთან გარკვეული
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103. ESH/ESC, 2013
IIa, C
104. ESH/ESC, 2013
IIa, C
105. NICE, 2011
IIb, C
106. NICE, 2011
IIb, C

107. ESH/ESC, 2013
III, A

კომბინაციების სახით გამოყენება.
 კომბინირებული სქემის არჩევისას
გათვალისწინებული უნდა იყოს
კონკრეტული კლინიკური სიტუაციიდან გამომდინარე საჭიროებები.
 მკურნალობის შერჩევისას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს მტკიცებულებათა
საფუძველზე რეკომენდებულ მედიკამენტურ კომბინაციებს.
 მე–3 რიგის მკურნალობის დაგეგმვამდე საჭიროა დავრწმუნდეთ ტარდება, თუ
არა, მე–2 საფეხურის თერაპია ოპტიმალური ან მაქსიმალურად ასატანი
დოზებით.
 თუ საჭიროა სამი მედიკამენტით მკურნალობა მიზანშეწონილია სხვადასხვა
კლასის ფარმაკოლოგიური საშუალებების (აგფ–ის ინჰიბიტორი ან არბ,
კალციუმის ანტაგონისტი, ბეტა–ბლოკერი
და თიაზიდური დიურეტიკი)
კომბინირებული გამოყენება.
 არ არის რეკომენდირებული რაას–ის ორი ბლოკერის ერთდროული გამოყენება.

8.2.7. რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობა
რეზისტენტული ჰიპერტენზია შეიძლება იყოს

ჭეშმარიტი და ფსევდო–რეზისტენტული.

ფსევდორეზისტენტული ჰიპერტენზიის ხშირი მიზეზია დანიშნული ანტიჰიპერტენზიული
მკურნალობის რეჟიმის დაუცველობა, რაც ჩვეული მოვლენაა - როგორც ჰიპერტენზიის დაბალი
კონტროლის

მაჩვენებლის

მქონე

ქვეყნებში,

ჰიპერტენზიის არადამაკმაყოფილებელი

ისე

მთელს

მსოფლიოში.

არტერიული

კონტროლი, ასევე ასოცირებულია გარკვეულ

შფოთვით რეაქციასთან წნევის გაზომვის პროცედურის დროს, წნევის ციფრების მომატებასთან
სამედიცინო დაწესებულებაში,

პატარა მანჟეტის გამოყენებასთან დიდი ზომის მხარზე

სისხლძარღვების არაადეკვატური კომპრესიის გამო, და ასევე არტერიების გამოხატული
სიხისტის

გამო

(უფრო

დამახასიათებელია

ხანდაზმულებისთვის,

განსაკუთრებით

კალციფიცირებული არტერიებით) წნევის მატებასთან.
ჭეშმარიტი რეზისტენტული ჰიპერტენზია შესაძლებელია განვითარდეს ცხოვრების წესის
ისეთი რისკ- ფაქტორების

ხელშეწყობით, როგორიცაა სიმსუქნე ან სხეულის ჭარბი

წონა,

ალკოჰოლის და სუფრის მარილის ჭარბი მოხმარება, რამაც შესაძლებელია ხელი შეუშალოს
ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების წნევის დამაქვეითებელ ეფექტს სისტემური
ვაზოკონსტრიქციის სახით, ნატრიუმის და წყლის შეკავებითა
ინსულინის

რეზისტენტობის

სიმპატო-მასტიმულირებელი

და სიმსუქნის დროს,

ეფექტით

და

ინსულინის

მომატებული დონით.
რეზისტენტულ ჰიპერტენზიასთან დაკავშირებული რკომენდაციები შეჯამებულია ქვემოთ:
№

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
108. NICE, 2011
IIb, C

109. NICE, 2011
IIb, C

რეკომენდაცია
•
რეზისტენტულ ჰიპერტენზიად ითვლება არტერიული ჰიპერტენზია,
როდესაც არტერიული წნევა რჩება 140/90 მმ ვწყ სვ და მეტი, მიუხედავად აგფ
ინჰიბიტორის ან არბ + კალციუმის ანტაგონისტის + დიურეზული საშუალების
ოპტიმალური დოზით მკურნალობისა და განიხილება მეოთხე მედიკამენტის
დამატების და/ან ექსპერტის კონსულტაციის საკითხი.
•
მეოთხე რიგის პრეპარატად შესაძლებელია განიხილებოდეს ალფა- ან ბეტაბლოკერი, დანიშნული მკურნალობის არაეფექტურობის და ამ პრეპარატებისადმი
უკუჩვენების არარსებობის შემთხვევაში.
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110. NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
I, C
111. NICE, 2011
IIa, B

112. NICE, 2011
IIb, C

113. NICE, 2011
IIa, B

114. NICE, 2011
IIb, C

115. NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
I, C

•
პაციენტებში
რეზისტენტული ჰიპერტენზიით, ექიმმა უნდა შეაფასოს
სამკურნალო სქემაში ჩართული ყველა მედიკამენტის ანტიჰიპერტენზიული
ეფექტი და მინიმალური ეფექტის ან მისი არარსებობის შემთხვევაში მოხსნას ეს
პრეპარატი.
•
რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობის მიზნით მე-4 საფეხურის
სახით რეკომენდებულია:
- დიურეზული თერაპიის სახით სპირონოლაქტონის დაბალი დოზის (25მგ
დღეში ერთხელ) დამატება, თუ სისხლში კალიუმის დონე ≤4.5 მმოლ/ლ.
განსაკუთრებული
სიფრთხილის
ზომებია
მისაღები
პაციენტებში
დადგენილი გლომერულური ფილტრაციის დაბალი სიჩქარით, რადგანაც
მათ ჰიპერკალიემიის განვითარების მაღალი რისკი აღენიშნებათ.
- თუ სისხლში კალიუმის დონე >4.5 მმოლ/ლ, რეკომენდებულია მკურნალობა
თიაზიდური ტიპის დიურეზული საშუალების მაღალი დოზით.
•
როდესაც რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობის მიზნით გამოიყენება
გაძლიერებული დიურეზული თერაპია, რეკომენდებულია სისხლში ნატრიუმისა
და კალიუმის, აგრეთვე თირკმლის ფუნქციების მონიტორირება მკურნალობის
დაწყებიდან 1 თვეში და შემდგომ გამეორება საჭიროებისამებრ.
•
იმ შემთხვევაში თუ რეზისტენტული ჰიპერტენზიის მკურნალობის მე-4
საფეხურის სახით პაციენტი ვერ იტანს გაძლიერებულ დიურეზულ თერაპიას, ის
უკუნაჩვენები ან არაეფექტურია, რეკომენდებულია ალფა- ან ბეტა-ბლოკერების
გამოყენების გათვალისწინება.
•
თუ
ოთხი
ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტის
ოპტიმალური
ან
მაქსიმალური ასატანი დოზების გამოყენების შემდეგ სისხლის წნევა კვლავ
არაკონტროლირებადი რჩება, რეკომენდებულია ექსპერტის აზრის მოძიება, თუ ეს
ქმედება ჯერ არ განხორციელებულა.
•
მედიკამენტური მკურნალობის არაეფექტურობის შემთხვევაში ჰიპერტენზიის
დიაგნოსტიკისა და მეთვალყურეობის მაღალ ტექნოლოგიურ, შესაბამისი
გამოცდილების მქონე სამედიცინო პერსონალით აღჭურვილ ცენტრებში
განიხილავენ
რეზისტენტული
ჰიპერტენზიის
მკურნალობის
ინვაზიურ
პროცედურებს.

8.2.8. ჰიპერტენზიის მკურნალობის თავისებურებები ხანდაზმულ პაციენტებში
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მზარდ ინტერესს იწვევს

არტერიული ჰიპერტენზია, 65

წელს გადაშორებულპირებში. ხანდაზმულ პირებში უპირატესად სისტოლური ჰიპერტენზია
გვხვდება, რაც დიასტოლური წნევის მატებასთან შედარებით გულ-სისხლძარღვთა
დააავდებების მეტ რისკთან ასოცირდება და აქტიურ მედიკამენტურ თერაპიას საჭიროებს
სიცოცხლის გახანგრძლივების, გულის უკმარისობისა და ინსულტის პრევენციის მიზნით.
სპეციფიკური რეკომენდაციები ხანდაზმულ პაციენტებში ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტურ
თერაპიასთან დაკავშირებით შეჯამებულია ქვემოთ:
№

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
116. ESH/ESC, 2013
I, A

117. NICE, 2011
IIa, B

რეკომენდაცია

ხანდაზმულ პაციენტებში არტერიული ჰიპერტენზიის სამკურნალოდ
რეკომენდებულია ყველა ჯგუფის ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტი. ამასთან,
დიურეზულ საშუალებებსა
და კალციუმის ანტაგონისტებს უნდა მიენიჭოს
უპირატესობა იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზიის დროს.

ხანდაზმულ პაციენტთა ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობა
აბსოლუტურად
შეესაბამება
საერთო
პოპულაციისთვის
გაცემულ
ანტიჰიპერტენზიული
მკურნალობის
რეკომენდაციებს;
შესაბამისად,
მედიკამენტთა და მათი კომბინაციის შერჩევისას ასაკს წამყვანი მნიშვნელობა არ
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118. NICE, 2011
IIa, C
119. ESH/ESC, 2013
JNC-8
I, A
120. NICE, 2011
ESC/ESH, 2013
I, C
121. ESH/ESC, 2013
NICE, 2011
IIa, C

8.2.9.

ენიჭება.
•
ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის შერჩევისას მხედველობაში უნდა იქნეს
მიღებული სხვა რისკ–ფაქტორების, სამიზნე ორგანოთა დაზიანების და
ასოცირებული გულ-სისხლძარღვთა დაავადების თანაარსებობა.
ზოგადი
პოპულაციის
მაღალ
ასაკობრივ
ჯგუფებში,
ინიციალური
ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა ნაჩვენებია სისტოლური არტერიული წნევის
150 მმ ვწყ სვ და მეტი, ხოლო დიასტოლური წნევის 90 მმ ვწყ სვ და მეტი
შემთხვევებში.

დასუსტებულ ხანდაზმულ პაციენტებში ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობის
შესახებ გადაწყვეტილება მკურნალმა ექიმმა უნდა მიიღოს მკურნალობის
კლინიკური ეფექტების, მოსალოდნელი სარგებელისა და სავარაუდო რისკის
გათვალისწინებით.

პაციენტებისათვის, რომელნიც იმყოფებოდნენ კარგი ამტანობის პროფილის
მქონე და ეფექტურ ანტიჰიპერტენზიულ თერაპიაზე, 80 წლის ასაკის მიღწევის
შემდეგაც რეკომენდებულია დანიშნული მკურნალობის გაგრძელება.

ჰიპერტენზიის

მკურნალობის

თავისებურებები

თანმხლები

სპეციფიკური

მდგომარეობების და იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზიის დროს
არტერიული ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტთა სპეციფიკურ ჯგუფებში, როდესაც
ადგილი აქვს რომელიმე თანმხლებ მდგომარეობას, შესაძლოა კონკრეტულ სამკურნალო აგენტს
გააჩნდეს გარკვეული უპირატესობა, რაც დადასტურებულია კლინიკური კვლევების
შედეგებით. თერაპიული გადაწყვეტილება ამ შემთხვევებში უნდა ითვალისწინებდეს როგორც
მოცემული თანმხლები მდგომარეობის სამკურნალოდ „იძულებითი ჩვენების“ არსებობას, ასევე
არტერიული წნევის დაქვეითებას.
იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზია ხშირია ხანდაზმულ პაციენტებში, თუმცა
გვხვდება ახალგაზრდა ინდივიდებშიც. რამდენადაც 60 წელს გადაცილებული პოპულაციის
რაოდენობა პროგრესულად იზრდება, შესაბამისად მატულობს იზოლირებული სისტოლური
ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტთა რიცხვი. სამოცი წლის ასაკისათვის პაციენტთა ორ მესამედს
აღენიშნება იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზია, ხოლო 75 წლისათვის
მეოთხედს.

-

სამ

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არტერიული ჰიპერტენზიით პაციენტთა

მნიშვნელოვან ნაწილს აქვს იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზია. იზოლირებული
სისტოლური ჰიპერტენზიისა და სპეციფიკური თანმხლები მდგომარეობების დროს
არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის რეკომენდაციები შეჯამებულია ქვემოთ:
№

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
122. NICE, 2011
ESH/ESC, 2013
I, A
123. NICE, 2011
I, A
124. NICE, 2011
I, A
125. NICE, 2011
I, A

რეკომენდაცია







თირკმლის ქრონიკული დაავადების დროს, კლინიკურად ყველაზე ეფექტური
და ყველაზე ხარჯთ-ეფექტიანი პირველი რიგის ანტიჰიპერტენზიული აგენტი
არის გენერიკული აგფ ინჰიბიტორი.
თუ პაციენტებს არ აქვთ ამტანობა აგფ ინჰიბიტორის მიმართ, უნდა დაინიშნოს
დაბალფასიანი ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერი.
შაქრიანი დიაბეტით პაციენტებისათვის, კლინიკურად ყველაზე ეფექტური და
ყველაზე ხარჯთ-ეფექტიანი პირველი რიგის ანტიჰიპერტენზიული თერაპია
არის გენერიკული აგფ ინჰიბიტორი.
თუ პაციენტებს არ აქვთ ამტანობა აგფ ინჰიბიტორის მიმართ, უნდა დაინიშნოს
დაბალფასიანი ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერი.
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კორონარული დაავადების მაღალი რისკის დროს შესაძლებელია დიურეტიკის,
ბეტა-ბლოკერის, აგფ ინჰიბიტორის და კალციუმის არხების ბლოკერის
დანიშვნა.
სტენოკარდიის დროს უპირატესობა ენიჭება ბეტა ბლოკერის და ხანგრძლივი
მოქმედების კალციუმის არხების ბლოკერის დანიშვნას.
პაციენტებში მიოკარდიუმის ინფარქტის შემდეგ, სარგებლობის მომტანია ბეტაბლოკერის, აგფ ინჰიბიტორის, ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერის,
ალდოსტერონის ანტაგონისტის დანიშვნა.
პაციენტებისათვის გულის უკმარისობით უპირატესობა უნდა მიენიჭოს
დიურეტიკის,
ბეტა-ბლოკერის,
აგფ
ინჰიბიტორის,
ანგიოტენზინის
რეცეპტორების ბლოკერის და ალდოსტერონის ანტაგონისტის დანიშვნას.
განმეორებითი ინსულტის პრევენციისათვის კლინიკურად ეფექტურია
რეკომენდებული
მედიკამენტების
ნებისმიერი
რეჟიმის
გამოყენება,
უმთავრესია წნევის ეფექტური დაქვეითების მიღწევა.
პაციენტებში პერიფერიული არტერიების დაავადებით, ანტიჰიპერტენზიული
ჯგუფის არჩევანი უფრო ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე არტერიული
წნევის რეალური კონტროლი.
ანტიჰიპერტენზიული ჯგუფის არჩევანი უნდა გაკეთდეს სხვა თანმხლები
მდგომარეობების არსებობის მიხედვით.
პაციენტებში იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზიით მიღწეული უნდა
იყოს სისტოლური წნევის სამიზნე დონე. აღნიშნული მიზნით შესაძლებელია
გამოყენებული იყოს იგივე თერაპიული სქემები, რაც პაციენტებში, რომელთაც
აღენიშნებათ როგორც სისტოლური, ასევე დიასტოლური წნევის მატება.
გამონაკლისს
წარმოადგენს
ახალგაზრდა
ინდივიდთა
პოპულაცია
იზოლირებული სისტოლური ჰიპერტენზიით. აღნიშნულ კონტინგენტს უნდა
მიეწოდოს რეკომენდაციები ცხოვრების წესთან დაკავშირებით, ამავე დროს
საჭიროა მათზე რეგულარული დინამიური დაკვირვება.

8.2.10. ჰიპერტენზიული მწვავე მდგომარეობების მართვა
ჰიპერტენზიული კრიზი განისაზღვრება, როგორც სისტოლური და დიასტოლური არტერიული
წნევის მკვეთრი მატება (≥180მმ ვწყ.სვ ან ≥120 მმ ვწყ.სვ შესაბამისად), ასოცირებული სამიზნე
ორგანოების მოსალოდნელ ან პროგრესირებად დაზიანებასთან, როგორიცაა

ძირითადი

ნევროლოგიური ცვლილებები, ჰიპერტონული ენცეფალოპათია, თავის ტვინის ინფარქტი,
ინტრაცერებრული ჰემორაგია, მარცხენა პარკუჭის მწვავე უკმარისობა, ფილტვების მწვავე
შეშუპება, აორტის განშრევება, თირკმლის უკმარისობა და ეკლამფსია.
ჰიპერტენზიის ურგენტული შემთხვევა

კი განისაზღვრება, როგორც არტერიული წნევის

იზოლირებული მატება, სამიზნე ორგანოთა მწვავე
ასოცირებულია

ანტიჰიპერტენზიული

მკურნალობის

დაზიანების გარეშე. იგი
შეწყვეტასთან

ან

ხშირად

მედიკამენტის

დოზის,მკურნალობის სქემის ცვლილებასთან, ასევე შფოთვის სიმპტომატიკასთან და არ უნდა
იქნეს განხილული, როგორც გადაუდებელი შემთხვევა. ამ დროს უნდა აღდგეს ან გააქტიურდეს
ჰიპერტენზიის მედიკამენტური თერაპია და შფოთვის სიმპტომატიკისას, განხორციელდეს ამ
უკანასკნელის მართვა.ჰიპერტენზიული მწვავე მდგომარეობების მართვის რეკომენდაციები
შეჯამებულია ქვემოთ:
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რეკომენდაცია

ჰიპერტენზიული კრიზის შემთხვევები (არტერიული წნევის მატება ≥ 180/120
მმ ვწყ. სვ), სამიზნე ორგანოების მოსალოდნელი ან პროგრესირებადი
დისფუნქციით, საჭიროებენ წნევის დაუყოვნებლივ დაქვეითებას (არ არის
აუცილებელი ნორმალურ მაჩვენებლებამდე), სამიზნე ორგანოების დაზიანების
ლიმიტირების ან პრევენციის მიზნით.

ჰიპერტენზიული კრიზის შემთხვევების მკურნალობის საწყისი მიზანია
არტერიული წნევის დაქვეითება არაუმეტეს 25%–ით (რამოდენიმე წუთიდან ერთი
საათის განმავლობაში) და თუ ის სტაბილურად არის 160/110–100 მმ ვწყ. სვ-სა
შემდგომი 2–6 საათის განმავლობაში.

ზოგადი რეკომენდაცია არის წნევის შემდგომი დაქვეითება 24–48 საათის
განმავლობაში, გარდა აორტის განშრევების შემთხვევებისა, როდესაც სისტოლური
წნევა სასურველია დაქვეითდეს <100მმ ვწყ.სვეტისა (პაციენტის მიერ კარგი
ამტანობისას) და პაციენტებისა, სადაც წნევის დაქვეითება შესაძლებელია
თრომბოლიზური საშუალებებით მკურნალობის ჩატარების მიზნით.

არ არის რეკომენდებული არტერიული წნევის ინტრავენური მედიკამენტებით
დაქვეითება მწვავე ინსულტის დროს, პირველი კვირის განმავლობაში,
მიუხედავად წნევის ციფრებისა. თუმცა, კლინიკური გადაწყვეტილება უნდა
შეიცვალოს სისტოლური არტერიული წნევის ძალიან მაღალი ციფრების
შემთხვევაში.

პირველადი ინტრაკრანიალური სისხლჩაქცევისას, მკურნალობა უნდა
დაიწყოს არტერიული წნევისას >180/105მმ ვწყ .სვ.

არტერიული წნევის იზოლირებული მატებისას, სამიზნე ორგანოთა
დაზიანების გარეშე (ჰიპერტენზიის ურგენტული შემთხვევები), პირველ რიგში
უნდა შეფასდეს ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა (წყვეტილობა მკურნალობაში,
დამყოლობის დეფექტები და ა.შ.) ასევე პაციენტის შფოთვითი სიმპტომატიკა და
მიღებულ იქნეს ადეკვატური გადაწყვეტილებები.

პაციენტებში
მწვავე
კორონარული
სინდრომით,
ინტრავენური
ვაზოდილატატორები (ნიტროგლიცერინი, ნატრიუმის ნიტროპრუსიდი), ითვლება
პირველი რიგის არჩევის პრეპარატებად, ბეტა–ბლოკერებთან კომბინაციაში.

პაციენტები ჰიპერტენზიის გადაუდებელი შემთხვევებით, უნდა მოთავსდნენ
ინტენსიური თერაპიის პალატაში ხანგრძლივი დაკვირვებისა და შესაბამისი
ანტიჰიპერტენზიული აგენტების პარენტერალური შეყვანის მიზნით.

პაციენტებში
აორტის
განშრევებითა
და
ჰიპერტენზიით,
ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა უნდა იქნეს დაწყებული დაუყოვნებლივ, რათა
სისტოლური არტერიული წნევა დაქვეითდეს 100 მმ ვწყ.სვ ქვევით. იდეალური
ვარიანტია, ამასთან ერთად გულისცემის სიხშირისა და მიოკარდიუმის
კუმშვადობის დაქვეითება, რაც შესაძლებელია მიღწეულ იქნეს ბეტა–ბლოკერის,
ვაზოდილატატორისა და ნატრიუმის ნიტროპრუსიდის კომბინაციით.

ფეოქრომოციტომის დროს განვითარებული ჰიპერტონული კრიზისას,
რეკომენდებულია ინტრავენური ალფა–ბლოკერი ბეტა–ბლოკერთან კომბინაციაში.
კრიზის სამკურნალოდ ასევე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს ლაბეტოლოლი
მონოთერაპიის სახით.

რამდენადაც ლაბეტალოლი, 2014 წლის დასაწყისისთვის, საქართველოში
რეგისტრირებული არ არის, ფეოქრომოციტომის დროს განვითარებული
ჰიპერტონული კრიზის მკურნალობისას რეკომენდებულია ინტრავენური ალფაბლოკერი (მაგ. ფენტოლამინი) ბეტა-ბლოკერთან კომბინაციაში.c

ლაბეტალოლის რეგისტრირების შემდეგ, იხელმძღვანელეთ წყარო გაიდლაინის რეკომენდაციით
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პაციენტებში იშემიური ინსულტით არტერიული წნევის დაქვეითებამ
შესაძლოა კიდევ უფრო გააუარესოს პერფუზია და გამოიწვიოს ინფარქტის ზონის
გაზრდა. ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობა რეკომენდებულია როცა არტერიული
წნევის ციფრები >220/120მმ ვწყ.სვ (ან საშუალო წნევისას >140მმ ვწყ სვ). აქედან
გამომდინარე, მიზანშეწონილია წნევის დაქვეითება 10–15%–ით, სასტარტო
თერაპია ლაბეტალოლით ან ნიტროგლიცერინით ან ნატრიუმის ნიტროპრუსიდით.

რამდენადაც ლაბეტალოლი, 2014 წლის დასაწყისისთვის, საქართველოში
რეგისტრირებული
არ
არის,
სასტარტო
თერაპია
რეკომენდებულია
განხორციელდეს ნიტროგლიცერინით ან ნატრიუმის ნიტროპრუსიდით.

ხანმოკლე
მოქმედების
ნიფედიპინი
არ
არის
რეკომენდებული
ჰიპერტენზიული კრიზისა და ჰიპერტენზიის ურგენტული შემთხვევების
მართვისას.

ჰიპერტენზიის ურგენტული შემთხვევებისას შესაძლოა ეფექტური აღმოჩნდეს
პერორალური
მოქმედების
მედიკამენტები,
როგორიცაა
კაპტოპრილი,
ლაბეტალოლი ან კლონიდინი.

8.2.11. პაციენტის განათლება და მკურნალობაზე დამყოლობა
პირობები, რომლებიც განსაზღვრავენ ანტიჰიპერტენზიული მკურნალობისადმი დამყოლობას
და ფაქტორები, რომლებიც ზეგავგავლენას ახდენენ მასზე მეტად კომპლექსურია. ყველაზე
ხშირად ისინი ეფუძნება პაციენტის შეხედულებებს, განცდებს, ინფორმირებულობის დონეს და
ქცევებს.
მკურნალობისადმი
დამყოლობის
გაუმჯობესების
უმნიშვნელოვანესი
რეკომენდაციები შეჯამებულია ქვემოთ:
№

რეკომენდაციის
დონე,
მტკიცებულების
ხარისხი
148. NICE 2011
IIa, C

149. NICE 2011
IIa, C

150. NICE 2011
IIa, C

151. NICE 2011
IIa, C

რეკომენდაცია

რეკომენდებულია
პაციენტზე
(მომხმარებელზე)
ორიენტირებული
სახელმძღვანელო
და
საგანმანათლებლო
მასალების
შემუშავება
ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების გამოყენების სარგებელის და მათი შესაძლო
არასასურველი ეფექტების შესახებ. მათი საშუალებით პაციენტს უადვილდება
ინფორმირებული არჩევნის გაკეთება.

პაციენტები განსხვავდებიან თავისი დამოკიდებულებით ჰიპერტენზიის
პრობლემისადმი და მათი მკურნალობის გამოცდილებით. რეკომენდებულია
პაციენტის მდგომარეობის მართვის ორგანიზაციის დეტალების ჩამოყალიბება და
სპეციალური ფორუმების შექმნა სხვადასხვა ხედვების და საჭირო ინფორმაციის
გაცვლის მიზნით.

სისხლის წნევის მონიტორირების მიზნით რეკომენდებულია სამედიცინო
დახმარების ყოველწლიური გადახედვა, პაციენტებისთვის მხარდაჭერის
უზრუნველყოფა, მათი ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული საკითხების,
სიმპტომებისა და მედიკამენტების განხილვა.

იმის გამო, რომ პაციენტის მკურნალობისადმი დამყოლობის გაზრდასთან
დაკავშირებული მტკიცებულებები არადამაჯერებელია, სპეციფიკური საჭიროების
შემთხვევაში რეკომენდებულია მხოლოდ იმ ჩარევების გამოყენება, რომელთა
საშულებითაც მოხერხდება დამყოლობასთან დაკავშირებული სპეციფიური
პრობლემ(ებ)ის დაძლევა. ჩარევა გამიზნულად უნდა იყოს მიმართული
საჭიროებისადმი. ჩარევები შესაძლოა მოიცავდეს შემდეგს:
- პაციენტის მიერ საკუთარი მედიკამენტების მიღების წერილობითი აღრიცხვა;
- პაციენტის წახალისება საკუთარი მდგომარეობის მონიტორირებისთვის;
- დოზირების რეჟიმის გამარტივება;
- მედიკამენტების ალტერნატიული შეფუთვის და მრავალგანყოფილებიანი
მედიკამენტის გამანაწილებლების გამოყენება.
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პაციენტის განათლების და თვითმართვის უნარების გაუმჯობესების მიზნით, პროტოკოლს
ასევე ერთვის პაციენტის დღიური, რომელიც ჰიპერტენზიით დაავადებულ პაციენტს
დაეხმარება მდგომარეობის მონიტორირებასა და ექიმსა და პაციენტს შორის ინფორმაციის
გაცვლაში.

9. მოსალოდნელი შედეგები
მოზრდილებში პირველადი ჰიპერტენზიის მართვის პროტოკოლის რუტინული გამოყენება
კლინიკურ პრაქტიკაში ხელს შეუწყობს ჰიპერტენზიის სკრინინგის, დიაგნოსტიკის, რისკის
შეფასებისა და მართვის ხარისხის გაუმჯობესებას როგორც ჰოსპიტალურ ისე ამბულატორიულ
დონეზე.

10. აუდიტის კრიტერიუმები
სტრუქტურის აუდიტი
1. შესაბამისი

პროფილის

სამედიცინო

პერსონალის

%,

რომელთაც

ბოლო

1

წლის

განმავლობაში გავლილი აქვთ ტრეინინგი არტერიული ჰიპერტენზიის მართვის საკითხებთან
დაკავშირებით;
2. დაწესებულებაში არსებული წნევის საზომი აპარატების %, რომელთაც გარკვეული
პერიოდულობით (სულ მცირე წელიწადში ერთხელ მაინც) უტარდებათ კალიბირირება.
3. ჰიპერტენზიით
(ელექტრონული

დაავადებული
ან

ქაღალდზე),

პაციენტების
რომელიც

აღრიცხვის

იძლევა

სისტემის

რუტინული

არსებობა;

მეთვალყურეობის

შესაძლებლობას.

კლინიკური პროცესის აუდიტი
1. სამედიცინო ბარათების %, სადაც წნევის მომატებული ციფრების პირველადი დადგენისას
(≥140/90 მმ ვწყ სვ) ჰიპერტენზიის დიაგნოზის დადასტურების მიზნით დაფიქსირებულია
წნევის ამბულატორიული (სულ მცირე, 14 გაზომვის შედეგი) ან ბინაზე მონიტორირების (სულ
მცირე, 1 კვირის მანძილზე დილა-საღამოს გაზომვა) შედეგები;
2. პაციენტთა სამედიცინო ბარათების % სადაც გამოთვლილია გსდ 10 წლიანი რისკი თუ
დაფიქსირებულია 2 ან მეტი რისკ-ფაქტორი და არ არის დიაგნოსტირებული დიაბეტი, გულის
უკმარისობა, პერიფერიული არტერიების დაავადება, კორონარული არტერიული დაავადება,
ინსულტი;
3. ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც საწყისი
შეფასების

მიზნით

დოკუმენტირებულია

ყველა

ჩამოთვლილი

ლაბორატორიულ-

ინსტრუმენტული გამოკვლევა:
 ჰემოგლობინი და/ან ჰემატოკრიტი;
 შარდში ცილის შემცველობის ტესტირება;
 შარდის ნიმუშის გაგზავნა მიკროალბუმინურიაზე ტესტირებისათვის;
 შარდის ტესტირება ჰემატურიაზე რეაგენტული სტრიპების დახმარებით;
 პლაზმაში გლუკოზის, შრატში ელექტროლიტების, კრეატინინის განსაზღვრა;
 გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარის განსაზღვრა;
 ლიპიდური სპექტრის განსაზღვრა;
27

 12-განხრიანი ეკგ;
 თვალის ფსკერის გამოკვლევა.
4.

ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც ანტიჰიპერტენზიული

თერაპია დანიშნული და/ან მორგებულია ბოლო ვიზიტზე;
5.

გსდ 10 წლიანი რისკის >20% ან დიაბეტის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %,

სადაც დანიშნულია პირველადი პრევენციის მედიკამენტების ნაკრები (ასპირინი, წნევის
დამწევი, სტატინი);
6.

გადატანილი ინფარქტისა და ინსულტის მქონე პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %,

სადაც დანიშნულია მეორეული პრევენციის მედიკამენტების ნაკრები (ასპირინი, ბეტა
ბლოკერი, აგფ/არბ, სტატინი);
7.

სამედიცინო ბარათების %, სადაც შეფასებულია ყველა ქცევითი რისკ-ფაქტორი ეროვნული

გაიდლაინის შესაბამისად (თამბაქოს სტატუსი ბოლო ვიზიტზე, კვებითი ჩვევები და
ფიზიკური აქტივობა ბოლო 12 თვის განმავლობაში);
8.

ჰიპერტენზიით

დაავადებული

პაციენტების

სამედიცინო

ბარათების

%,

სადაც

შეფასებულია ყველა ფიზიოლოგიური რისკფაქტორი (სხეულის მასის ინდექსი და გლუკოზა
ბოლო 12 თვის განმავლობაში, არტერიული წნევა ყოველ ვიზიტზე და ქოლესტეროლი ყოველ 5
წელიწადში ერთხელ, თუ არ არის მათი უფრო ხშირი შეფასების ჩვენება);
9.

ჰიპერტენზიით

დაავადებული

პაციენტების

სამედიცინო

ბარათების

%,

სადაც

დაფიქსირებულია ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული რჩევების მიცემა საწყისი შეფასებისას
და შემდეგ გარკვეული პერიოდულობით.

გამოსავლის აუდიტი
1. ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც ბოლო ორ
ვიზიტზე

მიღწეულია

წნევის

კონტროლი

შემდეგი

მაჩვენებლების

დაფიქსირებით

(იგულისხმება წნევის გაზომვა სამედიცინო დაწესებულებაში):
•
< 140/90 მმ ვწყ სვ 60 წელზე უმცროს ასაკობრივ ჯგუფში და თქდ-სა და შაქრიანი დიაბეტის
მქონე ნებისმიერი ასაკის პაციენტში;
•

< 150/90 მმ ვწყ სვ 60 წელზე უფროს ასაკობრივ ჯგუფში.

2.

ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების %, რომლებიც გათვითცნობიერებული არიან

დიაგნოზის, დაავადების ქრონიკული მიმდინარეობის და რეგულარულად მონიტორირებადი
მაჩვენებლების (არტერიული წნევა, ლიპიდური სპექტრი, გლუკოზა სისხლში, სმი) შესახებ;
3.
გსდ

ჰიპერტენზიით დაავადებული პაციენტების %, რომლებიც გათვითცნობიერებული არიან
ქცევითი

და

ფიზიოლოგიური

რისკ-ფაქტორებისა

და

მათი

მოდიფიცირების

მედიკამენტური და არამედიკამენტური მეთოდების შესახებ.
პროტოკოლის გამოყენებისა და პროცესის მიმდინარეობის დოკუმენტირების გამარტივების
მიზნით, შემუშავებულია კლინიკური აუდიტის ფორმები, რომლებიც წარმოადგენენ 15 წელზე
უფროსი ნებისმიერი პაციენტის ამბულატორიული სამედიცინო ბარათის განუყოფელ ნაწილს.
აღნიშნული ფორმებია:
 ქრონიკული დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმა (იხილეთ დანართი #7); (ქრონიკული
დაავადებების მეთვალყურეობის ფორმის წარმოება მიზანშეწონილია ყველა პაციენტზე,
რომელსაც აღენიშნება ქრონიკული დაავადება(ები)).
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 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკ-ფაქტორთა სკრინინგისა და მოდიფიცირების
ფურცელი (იხილეთ დანართი #8);
აღნიშნული

კლინიკური

აუდიტის

ფორმები,

ჩანართების

სახით,

დამტკიცებულია

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 28
თებერვლის №01-/53-ო ბრძანებით „გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შეფასებისა და
მართვის“ ეროვნული პროტოკოლის ფარგლებში და გამოიყენება დღეს მოქმედ (დამტკიცებულ)
ამბულატორიულ სამედიცინო ბარათში გსდ რისკფაქტორების მქონე პაციენტების სამედიცინო
მომსახურებისთვის

საჭირო

ინფორმაციის

გენერირების,

გაცვლისა

და

სამედიცინო

პერსონალისათვის კლინიკური გადაწყვეტილებების მიღების ხელშესაწყობად. მათში
მითითებული ინფორმაცია განიხილება, როგორც სამედიცინო ბარათში განხორციელებული
ჩანაწერი.

11. პროტოკოლის გადახედვის ვადები
პროტოკოლის გადახედვა უნდა მოხდეს მისი წყარო გაიდლაინის - მოზრდილებში პირველადი
ჰიპერტენზიის მართვა - გადახედვასთან ერთად, რომელიც დაგეგმილია 2 წლის ვადაში.

12. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი
ცხრილი #4. პროტოკოლის დანერგვისათვის საჭირო ადამიანური და მატერიალურტექნიკური რესურსი
რესურსი
ადამიანური

ოჯახის ექიმი ან თერაპევტი

კარდიოლოგი

ექთანი

ფუნქციები/მნიშვნელობა
აღწერეთ რა მიზნით ხდება ამათუ იმ
რესურსის გამოყენება
კლინიკური შეფასება; გსდ 10 წლიანი
რისკის
შეფასება;
დიაგნოზის
დადასტურება;
პრევენციული
ღონისძიებების შერჩევა; მედიკამენტური
მკურნალობის თაობაზე გადაწყვეტილება;
მიმდინარე მეთვალყურეობა
გაფართოებული კლინიკური შეფასება
ჰიპერტენზიის
გართულებული
ან
რეზისტენტული
ჰიპერტენზიის
შემთხვევების კონსულტირება
ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური
თერაპიის
შერჩევა
ჰიპერტენზიის
გართულებული
და
რეზისტენტული
შემთხვევების დროს
გადაწყვეტილების მიღება იმ კვლევების
შესახებ,
რომლებიც
არ
შედის
ჰიპერტენზიის
მართვის
რუტინულ
პაკეტში
რისკის პროფილის შეფასება; რისკფაქტორების,
არამედიკამენტური
მკურნალობის,
პრევენციისა
და
მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების

შენიშვნა
რამდენად
სავალდებულოა ამ
რესურსის არსებობა
სავალდებულო

სასურველი

სავალდებულო
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რეგისტრატორი
მენეჯერი/ადმინისტრატორი

მატერიალურ-ტექნიკური
რისკის შეფასების ფრემინგემისა და
SCORE-ს სქემები
 ლაბორატორიული გამოკვლევები:
- შარდის ტესტ-ჩხირები მასში
სისხლისა და ცილის
განსაზღვრისთვის
- სისხლის შრატში
ელექტროლიტები და კრეატინინი
eGFR-თან ერთად
- სისხლში გლუკოზა
- შრატში საერთო ქოლესტეროლი,
ტრიგლიცერიდები, LDL და HDL
ქოლესტეროლი
სადიაგნოსტიკო აღჭურვილობა:
- 12-განხრიანი ეკგ
- ფუნდოსკოპია

დამატებითი
ლაბორატორიულინსტრუმენტული აღჭურვილობა:
- არტერიული წნევის ბინაზე და 24
საათიანი მონიტორირება
- ექოგარდიოგრაფია
- ჰოლტერის მონიტორირება
არითმიის შემთხვევაში
- საძილე არტერიების
ულტრაბგერითი კვლევა
- პერიფერიული არტერიების/
აბდომინალური ულტრაბგერითი
კვლევა
- პულსური ტალღის სიჩქარე
- მუხლქვეშა-ბრაქიალური ინდექსი
- ჰემოგლობინი A1c (თუ უზმოდ
გლუკოზა პლაზმაში >5.6 მმოლ/ლ
(102 მგ/დლ) ან ანამნეზში აქვს
დიაბეტის დიაგნოზი)
- შარდმჟავა სისხლის შრატში
- რაოდენობრივი პროტეინურია
(თუ ტესტ-ჩხირით ვლინდება
დადებითი შედეგი); კალიუმისა
და ნატრიუმის კონცენტრაცია
შარდში და მათი შეფარდება
პაციენტის
საგანმანათლებლო
მასალები

თაობაზე
პაციენტის
კონსულტირება;
მიმდინარე
მეთვალყურეობისთვის
პაციენტთა გამოძახება
მიმდინარე
მეთვალყურეობისთვის
პაციენტების გამოძახების უზრუნველყოფა
პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა;
დანერგვაზე მეთვალყურეობა; აუდიტის
ჩატარება და შედეგების ანალიზი

სასურველი
სასურველი

რისკის პროფილის შეფასება

სავალდებულო

დამატებითი რისკფაქტორების არსებობის
დადგენა,
მეორეული
ჰიპერტენზიის
ალბათობის და სამიზნე ორგანოების
დაზიანების შეფასება

სავალდებულო
ან
რეფერალის
უზრუნველყოფა
შესაბამისი სიმძლავრის
ლაბორატორიაში

დიაგნოზის დადასტურება
რისკის შეფასება
მიმართვის თაობაზე გადაწყვეტილების
მიღება

სავალდებულო
ან
რეფერალის
უზრუნველყოფა
შესაბამისი სიმძლავრის
დაწესებულებაში
სავალდებულო
მეორეული
ან
მესამეული
დონის
სამედიცინო
დაწესებულებისათვის
ან
რეფერალის
უზრუნველყოფა
შესაბამისი სიმძლავრის
დაწესებულებაში

გაფართოებული შეფასება ჩვენების
შემთხვევაში

პაციენტის ინფორმირება

სასურველი
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13. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ
დონეზე
იმის გამო, რომ პროტოკოლის რეკომენდაციები უკვე ადაპტირებული და მათში მაქსიმალურად
გათვალისწინებულია ადგილობრივი რესურსები, შესაბამისად მათი ცვლილება სამედიცინო
დაწესებულების დონეზე, იქ არსებული რესურსისა და ტექნოლოგიების შესაბამისად
რეკომენდებული არ არის.გამონაკლისი ეხება იმ ანტიჰიპერტენზიულ მედიკამენტებს,
რომლებიც საქართველოში 2014 წლის დასაწყისისთვის რეგისტრირებული არ არის. ასეთ
შემთხვევაში ამ პრეპარატების რეგისტრაციამდე მიზანშეწონილია მათი ისეთი ანალოგების
გამოყენება, რომლებიც რეკომენდებულია კონკრეტული სპეციფიკური სიტუაციისთვის
(საქართველოში არარეგისტრირებული ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტების ჩამონათვალი
იხილეთ დანართში #6).

ცხრილი #5. რეკომენდაციების ადაპტირების აუცილებლობის დასაბუთება
წყარო გაიდლაინის
რეკომენდაცია
ფეოქრომოციტომის დროს
განვითარებული ჰიპერტონული
კრიზისას, რეკომენდებულია
ინტრავენური ალფა–ბლოკერი
ბეტა–ბლოკერთან კომბინაციაში.
კრიზის სამკურნალოდ ასევე
შესაძლებელია გამოყენებული
იქნეს ლაბეტოლოლიd
მონოთერაპიის სახით
პაციენტებში იშემიური
ინსულტით არტერიული წნევის
დაქვეითებამ შესაძლოა კიდევ
უფრო გააუარესოს პერფუზია
და გამოიწვიოს ინფარქტის
ზონის გაზრდა.
ანტიჰიპერტენზიული
მკურნალობა რეკომენდებულია
როცა არტერიული წნევის
ციფრები >220/120მმ ვწყ.სვ (ან
საშუალო წნევისას >140მმ ვწყ
სვ). აქედან გამომდინარე,
მიზანშეწონილია წნევის
დაქვეითება 10–15%–ით,
სასტარტო თერაპია
ლაბეტალოლით ან
ნიტროგლიცერინით ან
ნატრიუმის ნიტროპრუსიდით.

ადაპტირებული
ვარიანტი
ფეოქრომოციტომის დროს
განვითარებული
ჰიპერტონული კრიზისას
რეკომენდებულია
ინტრავენური ალფაბლოკერი (მაგ.
ფენტოლამინი) ბეტაბლოკერთან კომბინაციაში.
პაციენტებში იშემიური
ინსულტით არტერიული
წნევის დაქვეითებამ
შესაძლოა კიდევ უფრო
გააუარესოს პერფუზია და
გამოიწვიოს ინფარქტის
ზონის გაზრდა.
ანტიჰიპერტენზიული
მკურნალობა
რეკომენდებულია როცა
არტერიული წნევის
ციფრები >220/120მმ ვწყ.სვ
(ან საშუალო წნევისას >140მმ
ვწყ სვ). აქედან გამომდინარე,
მიზანშეწონილია წნევის
დაქვეითება 10–15%–ით,
სასტარტო თერაპია
ნიტროგლიცერინით ან
ნატრიუმის
ნიტროპრუსიდით.

განმარტება
რეკომენდაციაში ცვლილების შეტანა
მოხდა იმის გამო, რომ ლაბეტალოლი
2014 წლის დასაწყისისთვის
საქართველოში რეგისტრირებული არ
არის. მედიკამენტის რეგისტრირების
შემთხვევაში კლინიკური
გადაწყვეტილების მიღებისას,
კლინიცისტმა უნდა
იხელმძღვანელოს წყარო გაიდლაინის
რეკომენდაციით.

d

იმის გამო, რომ ლაბეტალოლი პრაქტიკულად შეუცვლელი მედიკამენტია ჰიპერტენზიული კრიზის
მკურნალობისთვის, რომელიც ვითარდება აორტის მწვავე განშრევების, თირკმლის უკმარისობის ან
ეკლამპსია/პრეეკლამსიის ფონზე. აუცილებელია სათანადო ღონისძიებების გატარება მისი
რეგისტრაციისთვის.
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14. დანართები
დანართი #1. ალგორითმები
სურათი # 2. ჰიპერტენზიის დიაგნოსტიკა
წნევა კლინიკაში გაზომვისას
<140/90 მმ ვწყ სვ

წნევა კლინიკაში გაზომვისას
≥140/90 მმ ვწყ სვ

წნევა კლინიკაში გაზომვისას
≥180/110 მმ ვწყ სვ

იმავე დღეს

თუ სახეზეა გართულებული
ჰიპერტენზიაა ან საეჭვო
ფეოქრომოციტომაბ

გააგზვნეთ
სპეციალისტთან

გაითვალისწინეთ ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური თერაპიის დაწყება დაუყოვნებლივ

შესთავაზეთ წნევის ამბულატორიული მონიტორირება (ან წნევის ბინაზე მონიტორირება
თუ პაციენტი ამბულატორიულ მონიტორირებაზე უარს აცხადებს ან ვერ იტანს)

შესთავაზეთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკისა და სამიზნე ორგანოების
დაზიანების შეფასება

ABPMგ/HBPMდ<135/85*

ABPM/HBPM≥135/85მმ ვწყ სვ*
(კლინიკაში ≥140/90 მმ ვწყ სვ)

ABPM/HBPM≥150/95მმ ვწყ სვ *
(კლინიკაში ≥160/100 მმ ვწყ სვ)

1-ლი სტადიის ჰიპერტენზია

მე-2 სტადიის ჰიპერტენზია

მმ ვწყ სვ (კლინიკაში
<140/90 მმ ვწყ სვ)

თუ სახეზეა სამიზნე
ორგანოების დაზიანება ან
გსდ 10-წლიანი რისკი >20%

თუ სახეზეა სამიზნე
ორგანოების
დაზიანება

ურჩიეთ ანტიჰიპერტენზიული
მედიკამენტური თერაპია

გაითვალისწინეთ
სამიზნე
ორგანოების

თუ 40 წელზე ნაკლები
ასაკისაა

გაითვალისწინეთ
რეფერალი

დაზიანების
ალტერნატიული

სპეციალისტთან

მიზეზები

ურჩიეთ ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან დაკავშირებული
ღონისძიებები
ურჩიეთ წნევის გადამოწმება სულ მცირე 5
წელიწადში ერთხელ ან უფრო ხშირად თუ
წნევის ციფრები 140/90მმ ვწყ სვ-ს
უახლოვდება

მხედველობის ნერვის დვრილის შეშუპების ან ბადურაზე
სისხლჩაქცევების ნიშნები
ბ)
ლაბილური ან პოსტურალური ჰიპოტენზია, თავის ტკივილი, გულის
ფრიალი, სიფერმკრთალე და დიაფორეზი
გ)
წნევის ამბულატორიული მონიტორინგი
დ)
ბინაზე წნევის მონიტორინგი
 ABPM-ით სულ მცირე, 14 გაზომვის ან ბინაზე მონიტორირების
(სულ მცირე, 1 კვირის მანძილზე დილა-საღამოს გაზომვა)
შედეგებით
ა)

შესთავაზეთ პაციენტს განათლება და ღონისძიებები
მკურნალობაზე დამყოლობის ხელშეწყობის მიზნით

პაციენტს ურჩიეთ მკურნალობის ყოველწლიური გადახედვა სისხლის
წნევის მონიტორირების, მხარდაჭერის უზრუნველყოფის, ცხოვრების
სტილის ცვლილებასთან დაკავშირებული ღონისძიებების, სიმპტომებისა
და მედიკამენტების განხილვის მიზნით
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სურათი #3. ჰიპერტენზიის
არარსებობისასe

e

მართვის

ალგორითმი

სპეციფიკური

ჩვენებების

JNC 8-ს მიხედვით
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დანართი #2. გსდ 10 წლიანი რისკის გამოთვლა ფრემინგემის შკალის მიხედვით
პაციენტის შეფასების დროს რისკ-ფაქტორების შესახებ არსებული კლინიკური მონაცემების
მიხედვით, ფრემინგემის რისკის შკალის გამოყენებით განისაზღვრება გსდ 10-წლიანი რისკი.
ფრემინგემის შკალით რისკის შეფასება ხორციელდება იმ ასიმპტომური პაციენტებისათვის,
რომლებსაც აღენიშნებათ 2 ან მეტი გსძ რისკ-ფაქტორი.
რისკის გამოსათვლელად შესაძლებელია

სტანდარტული ცხრილის გამოყენება (იხილეთ

სურათი #4) ან ელექტრონული მთვლელი. ფრემინგემის რისკის სკალა მოიცავს შეფასებას
პაციენტის სქესის, სისტოლური არტერიული წნევის, მწეველობის სტატუსის და საერთო
ქოლესტეროლის მნიშვნელობის მიხედვით. იმის გამო, რომ საერთო ქოლესტეროლის დონის
განსაზღვრა არ არის ხელმისაწვდომი ჩვენი ქვეყნის მრავალ სამედიცინო დაწესებულებაში,
ასეთ შემთხვევაში დაბალი შემოსავლის ქვეყნებში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის
არაგადამდები დაავადებების ესენციური ჩარევების პაკეტზე დაყრდნობით (იხილეთ PEN,
2010)

შესაძლებელია

ეროვნულ

დონეზე

ჩატარებული

კვლევებიდან

მიღებული

ქოლესტეროლის საშუალო მაჩვენებლის, როგორც სტანდარტულის, გამოყენება. საქართველოში
2010 წელს ჩატარებული STEPS კვლევის საფუძველზე საერთო ქოლესტეროლის საშუალო
მაჩვენებელი 4,5 მმოლ/ლ-ია და იგი მნიშვნელოვნად არ იცვლება სქესის და ასაკის მიხედვით.
იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი მეთოდით დათვლილი გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 10წლიანი რისკი ≥15%, აუცილებელია საერთო ქოლესტეროლის დონის განსაზღვრა სტატინებით
თერაპიის საკითხის გადაწყვეტის მიზნით.
მარცხენა ნახევარში განლაგებული რისკფაქტორების მიხედვით მოიძებნება შესაბამისი ქულები
და მათი ჯამი გვაძლევს რისკის ჯამურ ქულას. მათ საფუძველზე კი პოსტერის მარჯვენა
ნახევარში განისაზღვრება რისკის დონე %-ში. ორივე მონაცემი იწერება ვიზიტის შესაბამისი
თარიღის ქვეშ.
ფრემინგემის შკალის გამოყენება არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს დადგენილი აქვს
მნიშვნელოვანი გულ-სისხლძარღვთა დაავადება ან ეკვივალენტური რისკის მდგომარეობა.

მაღალი 10 წლიანი გსდ რისკის (≥20%) მედიკამენტური თერაპია
ყველა შემთხვევაში, რომელშიც გსძ დაავადებების რისკის კონტროლისთვის გამოიყენება
მედიკამენტური მკურნალობა უნდა აღინიშნოს მკურნალობის შერჩევის მდგომარეობა და
მითითებული იქნეს, თუ რომელი მედიკამენტი იქნა შერჩეული ე.წ. მაღალი ზემოქმედების
მედიკამენტთა ნაკრებიდან:



ასპირინი;
β-ბლოკერი;



აგფ-ი/არბ;



სტატინი;



თიენოპირიდინი.

შერჩეული მედიკამენტისთვის მიეთითება საწყისი დოზა. იმ შემთხვევაში თუ არ ხდება
მედიკამენტის შერჩევა და დანიშვნა, საჭიროა აღინიშნოს უკუჩვენებები ან ის შემზღუდავი
მდგომარეობა, რის გამოც ვერ ხერხდება მედიკამენტის გამოყენება.
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სურათი #4. გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 10-წლიანი რისკის გამოთვლა
ფრემინგემის შკალის მიხედვით

დანართი #3.

გსდ შეფარდებითი რისკისა და სისხლძარღვოვანი ასაკის

გამოსათვლელი სქემები
ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოების მიერ 2012 წელს გამოიცა კლინიკურ პრაქტიკაში გულსისხლძარღვთა დაავადებების

პრევენცის გაიდლაინი9. მასში პაციენტის

გსდ

რისკის

გამოსათვლელად მოწოდებულია SCORE რისკის სკალა, რომელიც ფრემინგემის შკალის
ანალოგიურად ეყრდნობა პაციენტის ასაკს, მწეველობის სტატუსს, ქოლესტეროლის დონეს და
სისხლის წნევის მაჩვენებლებს. განსხვავება მდგომარეობს იმაში, რომ თუ ფრემინგემის რისკის
შკალის საშუალებით ითვლება უახლოესი 10 წლის განმავლობაში გულ-სისხლძრაღვთა
გართულების კომბინირებული მაჩვენებელი (კერძოდ, მიოკარდიუმის ინფარქტის, მწვავე
კორონარული

სინდრომის,

უეცარი

კარდიული

სიკვდილის,

გულის

უკმარისობის,

ცერებროვასკულური გართულების, მათ შორის იშემიური და ჰემორაგიული ინსულტის,
გარდამავალი იშემიური შეტევის, ასევე პერიფერიულ სისხლძარღვთა დაავადების
შემთხვევები), SCORE-ის რისკის შკალის საშუალებით კი ითვლება უახლოესი 10 წლის
მანძილზე გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით სიკვდილობის რისკი. ზემოთხსენებულ
გაიდლაინში გსდ საერთო რისკის პარალელურად შემოტანილია გსდ შეფარდებითი რისკის
მცნება, რაც სისხლძარღვოვანი რისკის ასაკით გამოიხატება. პრობლემის არსი იმაში
მდგომარეობს, რომ რამდენიმე გსდ რისკ-ფაქტორის მქონე პაციენტის რისკის ასაკი უტოლდება
გსდ საერთო რისკის იგივე მაჩვენებლის, მაგრამ რისკ-ფაქტორების იდეალური დონის მქონე
პაციენტის ასაკს. მაგალითად, მრავლობითი რისკფაქტორის მქონე 40 წლის პირის რისკის ასაკი
შესაძლოა ≥60 წელზე იყოს. რისკის ასაკის საშუალებით ადვილად შესაძლებელია სიცოცხლის
მოსალოდნელი ხანგრძლივობის შემცირების ალბათობის განსაზღვრა, რასაც შეიძლება ადგილი
ჰქონდეს ახალგაზრდა პაციენტში დაბალი აბსოლუტური, მაგრამ მაღალი შეფარდებითი გსდ
რისკით იმ შემთხვევაში თუ პრევენციული ღონისძიებები დროულად არ განხორციელდება.
რისკის ასაკის დადგენა შესაძლებელია ვიზულურად SCORE-ის რისკის შეფასების სქემაზე
დაკვირვებით (იხილეთ სურათები #5 და #7). ამ სქემაში რისკის ასაკი ითვლება იდეალური
რისკ-ფაქტორების მქონე წარმოსახვით პირთან შედარებით რომელიც არ ეწევა, საერთო
ქოლესტეროლის დონე 4მმოლ/ლ-ია (155მგ/დლ), ხოლო სისხლის წნევა 120 მმ ვწყ სვ.
გარკვეულმა

კვლევებმა

აჩვენა,

რომ

რისკის

ასაკი

არ

არის

დამოკიდებული

გულ-

სისხლძარღვთა გამოსავლის (საბოლოო წერტილის) ტიპზე, რის გამოც ის ერთნაირია
მიუხედავად რისკის შეფასების მიზნით გამოყენებულ სქემაში ჩადებული გამოსავლებისა:
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით სიკვდილობა თუ გულ-სისხლძარღვთა შემთხვევების
საერთო რაოდენობა. რისკის ასაკის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ პოპულაციაში
საწყისი რისკისა

და დროთა განმავლობაში სიკვდილობის მაჩვენებელთა ცვლილების

მიუხედავად, რის გამოც არ არსებობს მისი რეკალიბრაციის საჭიროება.

სისხლძარღვოვნაი

რისკის ასაკის შესაბამისობა SCORE-ის მიხედვით 10-წლიანი სიკვდილობის აბსოლუტურ
რისკთან მოცემულია მე-6 სურათზე. თანამედროვე გაიდლაინებით რისკის ასაკის გამოთვლა
რეკომენდებულია პაციენტისთვის გსდ რისკის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების მიზნით,
განსაკუთრებით ახალგაზრდა პირებში დაბალი აბსოლუტური, მაგრამ მაღალი შეფარდებითი
გსდ რისკით. რაც შეეხება მკურნალობის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას,
ჯერჯერობით მხოლოდ რისკის ასაკის საფუძველზე ეს რეკომენდებული არ არის.
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პიროვნების ასაკი კორონარული არტერიების დაავადების ცნობილი და უცნობი რისკფაქტორების მასზე ზემოქმედების ხანგრძლივობის კარგი მარკერია. შედარებით ახალგაზრდა
პირებს, გსდ რისკ-ფაქტორების სრული ნაკრების არსებობის მიუხედავად, მომდევნო 10
წელიწადში გსდ შემთხვევის განვითარების დაბალი აბსოლუტური რისკი აღენიშნებათ.
მაგალითად, 45 წლის მწეველი მამაკაცს 180მმ ვწყ სვ სისტოლური წნევის მაჩვენებლით და
8მმოლ/ლ

ქოლესტეროლის

დონით,

უახლოესი

10

წლის

განმავლობაში

სისხლძარღვოვანი შემთხვევის განვითარების აბსოლუტური რისკი

ფატალური

მხოლოდ 4% აქვს, რაც

SCORE-ის შკალის მიხედვით არ მოითხოვს მედიკამენტურ ჩარევას. თუმცა, შეფარდებითი
რისკის სკალა მიუთითებს, რომ ამ პაციენტის რისკი 12-ჯერ აღემატება იმავე ასაკის პირის
რისკს, რომელსაც არც ერთი რისკ-ფაქტორი არ აღენიშნება (სურათი #7). 5 წლის შემდეგ,
როდესაც ეს პაციენტი მიაღწევს 50 წლის ასაკს, მისი რისკი SCORE-ის შკალის მიხედვით
საშიშროების ზონაში გადაინაცვლებს და 10 წლის განმავლობაში 14%-ს მიაღწევს, რაც უკვე
მედიკამენტურ

მკურნალობას მოითხოვს. ანალოგიური

მოსაზრებები ჩნდება ქალების

შემთხვევაშიც, რომელთა აბსოლუტური რისკი, მიუხედავად სპეციფიკური რისკ ფაქტორების
ზემოქმედების
აუცილებელია

მაღლი
ექიმის

დონისა, ახალგაზრდა ასაკში დაბალია. ამგვარ სიტუაციებში
კლინიკური აზროვნება, რათა პაციენტთან მოხდეს როგორც

აბსოლუტური, ისე შეფარდებითი რისკის თაობაზე კომუნიკაცია.

სურათი #5. 10 წლიანი გსდ სიკვდილობის შეფარდებითი რისკის სკალა
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სურათი #6. ფატალური გსდ გართულების 10 წლიანი რისკის შესაბამისი
სისხლძარღვოვანი ასაკი SCORE რისკის შეფასების შკალის მიხედვით მაღალი რისკის
ქვეყნებისთვისf

f

მაღალი გსდ რისკის ქვეყნებია ის ქვეყნები, სადაც გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით და დიაბეტით
სიკვდილობა 45-74 წ ასაკობრივ ჯგუფში აღემატება 220/100000 მამაკაცებისთვის და 160/100000
ქალებისთვის ამ ქვეყნებს შორისაა: საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი,
ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, ლიტვა, მაკედონია, მოლდოვა, რუსეთი, უკრაინა, უზბეკეთი
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სურათი #7. რისკი-ასაკის კონცეფციის საილუსტრაციო მაგალითი
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დანართი #4. პროტოკოლის სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობა და

ძირითადი

ფუნქციები
პროტოკოლის სამუშაო ჯგუფი
ბეჟან

უფროსი კლინიკური მრჩეველი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,

წინამძღვრიშვილი

ი.ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი,
წინამძღვრიშვილის კარდიოლოგიის ცენტრი გერმანულ-ქართული კლინიკის
დირექტორი, საქართველოს

ჰიპერტენზიის შემსწავლელი საზოგადოების

პრეზიდენტი
დალი ტრაპაიძე

ჯგუფის წევრი, საქართველოს ჰიპერტენზიის შემსწავლელი საზოგადოების
კვლევების

ჯგუფის

საზოგადოებრივი

ხელმძღვანელი,

ჯანმრთელობის

დაავადებათა

ეროვნული

კონტროლისა

ცენტრის

და

არაგადამდებ

დაავადებათა დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი
თამარ აბესაძე

ჯგუფის წევრი, საქართველოს ჰიპერტენზიის შემსწავლელი საზოგადოების
საგანმანათლებლო

მიმართულების

ხელმძღვანელი,

წინამძღვრიშვილის

კარდიოლოგიის ცენტრი გერმანულ-ქართული კლინიკის

კლინიკური

კვლევების ჯგუფის წევრი
ნინო შარაშიძე

ჯგუფის

წევრი,

ჰიპერტენზიის
სახელმწიფო

მედიცინის
შემსწავლელი

მეცნიერებათა

დოქტორი,

საზოგადოება,

უნივერსიტეტის

საქართველოს

ივ.ჯავახიშვილის

ასოცირებული

სახ.

პროფესორი,

წინამძღვრიშვილის კარდიოლოგიის ცენტრი გერმანულ-ქართული კლინიკის
განყოფილების ხელმძღვანელი
ანა რეხვიაშვილი

ჯგუფის

წევრი,

მედიცინის

მეცნიერებათა

დოქტორი,

საქართველოს

ჰიპერტენზიის შემსწავლელი საზოგადოება
ირინე ქაროსანიძე

უფროსი კლინიკური მრჩეველი, საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო
ცენტრის დირექტორი, საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა
კავშირის თავმჯდომარე

გივი ჯავაშვილი

უფროსი კლინიკური მრჩეველი, საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის
გამგეობის წევრი, თსსუ საოჯახო მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული
პროფესორი

ვახტანგ ბარბაქაძე

უფროსი

კლინიკური

ხარისხისათვის,

მრჩეველი,

ასოციაციის

სამედიცინო

ხელმძღვანელი

ასოციაცია

მედიცინის

ჯანდაცვის

მეცნიერებათა

დოქტორი
კონსტანტინე

სისტემური მიმომხილველი და უფროსი კლინიკური მრჩეველი, მედიცინის

ლილუაშვილი

დოქტორი, USAID-ის ჯანდაცვის გაუმჯობესების პროექტის ექსპერტი

ნატო შენგელია

სისტემური მიმომხილველი და უფროსი კლინიკური მრჩეველი, USAID-ის
სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების პროექტის ექსპერტი,
ოჯახის ექიმი-მასწავლებელი

40

სისტემური

მიმომხილველი

და

ეკატერინე

საქართველოს

ჩერქეზიშვილი

გაუმჯობესების პროექტის ექსპერტი

USAID-ის

უფროსი

სამედიცინო

კლინიკური

მრჩეველი,

მომსახურების

ხარისხის

გაიდლაინის და პროტოკოლის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ჯანდაცვის
თამარ ჩიტაშვილი

პოლიტიკისა და მართვის მაგისტრი, საქართველოს USAID-ის ჯანდაცვის
გაუმჯობესების პროექტის ხელმძღვანელი

დანართი #5. შემოკლებები და ტერმინთა განმარტებები
ABPM

Ambulatory

blood

pressure

წნევის ამბულატორიული მონიტორინგი

measurement
ARB Angiotensin receptor blocker

ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერი

CABG coronary arteries bypass graft

კორონარული არტერიების შუნტირება

CBPM Clinic blood pressure measurement

არტერიული წნევის გაზომვა სამედიცინო დაწესებულებაში

CCB Calcium channel blocker

კალციუმის არხების ბლოკერი

CI / 95% CI Confidence interval / 95%

სანდოობის ინტერვალი

confidence interval
DASH

Dietary

Approaches

to

Stop

დიეტური მიდგომა ჰიპერტენზიის შესაჩერებლად

Hypertension
DALYS

უნარშეზღუდულობის
წლები,

რომელიც

შედეგად

დაკარგული

განისაზღვრება,

როგორც

სიცოცხლის
ნაადრევი

სიკვდილობის შედეგად დაკარგული წლებისა და უუნარობის
სიმძიმესთან ადაპტირებული სიცოცხლის წლების ჯამი.
DBP diastolic blood pressure

სისხლის დიასტოლური წნევა

EAS European Atherosclerosis Society

ევროპის ათეროსკლეროზის საზოგადოება

eGFR estimated glomerular filtration rate

გლომერულური ფილტრაციის სიჩქარე

ESC European Society of Cardiology

ევროპის კარდიოლოგთა საზოგადოება

ESH European Society of Hypertension

ევროპის ჰიპერტენზიის საზოგადოება

FDA U.S. Food and Drug Administration

აშშ-ს წამლისა და საკვების სააგენტო

GRADE Grading of Recommendations

რეკომენდაციების შეფასების, შემუშავებისა და ევალუაციის

Assessment, Development and Evaluation

დახარისხება

HBPM Home blood pressure measurement

წნევის გაზომვა ბინაზე

HR Hazard Ratio

ფარდობითი ზიანი

HDL – High density lipoprotein

მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები

ICD10

International

Classification

of

დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკაცია, მე-10 გადახედვა

Diseases, 10th edition
LDL – Low density lipoprotein

დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები

NICE National Institute for Health and

ჯანმრთელობისა და კლინიკური დახელოვნების ბრიტანეთის

Clinical Excellence

ნაციონალური ინსტიტუტი

NNT Number needed to treat

მკურნალობისთვის საჭირო რაოდენობა

PCI percutaneous coronary intervention

კანსგავლითი კორონარული ინტერვენცია

QALY Quality- adjusted life year

სიცოცხლის ხარისხიანი წლები

RR Relative risk

ფარდობითი რისკი

SBP systolic blood pressure

სისხლის სისტოლური წნევა

SD Standard deviation

სტანდარტული გადახრა

SR Systematic review

სისტემური მიმოხილვა
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აგფ-ი

ანგიოტენზინგარდამქნელი ფერმენტის ინჰიბიტორი

არბ

ანგიოტენზინის რეცეპტორების ბლოკერი

აწ

არტერიული წნევა

ბბ

ბეტა-ბლოკერი

გსდ

გულ-სისხლძარღვთა დაავადება

დს

დიურეზული საშუალება

დწ

დიასტოლური წნევა

თქდ

თირკმლის ქრონიკული დაავადება

კაბ

კალციუმის არხების ბლოკერი

კად

კორონარული არტერიების დაავადება

რაას

რენინ-ანგიოტენზინ-ალდოსტერონის სისტემა

სწ

სისტოლური წნევა

დანართი

#6.

საქართველოში

არარეგისტრირებული

ანტიჰიპერტენზიული

მედიკამენტები
ცხრილი

#6.

ანტიჰიპერტენზიული

მედიკამენტები,

რომლებიც

2014

წლის

დასაწყისისათვის საქართველოში რეგისტრირებული არ არის
ჯგუფი
თიაზიდური დიურეზული საშუალებები

ალდოსტერონის რეცეპტორების ბლოკერი
აგფ-ინჰიბიტორები

კალციუმის არხების ბლოკერები
(დიჰიდროპირიდინების ჯგუფის)

მედიკამენტი
ქლორთიაზიდი
პოლითიაზიდი
ბენდროფლუმეთიაზიდი
მეტოლაზონი
ეპლერენონი
ბენაზეპრილი
მოექსიპრილი
ტრანდოლაპრილი
ფელოდიპინი

ნიკარდიპინი
ნისოლდიპინი
კომბინირებული ალფა და ბეტა-ბლოკერები

ლაბეტალოლიg

რენინის ინჰიბიტორები

ალისკირენი

g

იმის გამო, რომ ლაბეტალოლი პრაქტიკულად შეუცვლელი მედიკამენტია ჰიპერტენზიული კრიზის
მკურნალობისთვის, რომელიც ვითარდება აორტის მწვავე განშრევების, თირკმლის უკმარისობის ან
ეკლამპსია/პრეეკლამსიის ფონზე. აუცილებელია სათანადო ღონისძიებების გატარება მისი
რეგისტრაციისთვის.
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დანართი #7.
ფურცელი
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