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შემოკლებები: 

 

ALT - ალანინამინოტრანსფერაზა 

Apo - აპოლიპოპროტეინი  

CAC - კორონარული არტერიების კალციუმი 

CK - კრეატინკინაზა 

CYP - ციტოქრომ P-450 

eGFR - გორგლოვანი ფილტრაციის სავარაუდო სიჩქარე 

EPA - ეიკოზაპენტაენოის მჟავა 

FH - ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია 



HbA1c - გლიკოზირებული ჰემოგლობინი 

HDL-C - მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი 

HMG-CoA ჰიდროქსიმეთილგლუტარილ კოენზიმ A 

IDL - საშუალო სიმკვრივის ლიპოპროტეინები  

KDOQI  - თირკმლის დაავადებათა გამოსავლების ხარისხის საინიაციტივო ჯგუფი  

LDL-C - დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი 

Lp (a) - ლიპოპროტეინი (a) 

PCI - პერკუტანური კორონარული ინტერვენცია 

PCSK9 - პროპროტეინ კონვერტაზა სუბტილიზინ/კექსინი ტიპი 9  

PPAR-α - პეროქსისომ პროლიფერატორ-აქტივირებული რეცეპტორი α 

PUFA - პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავები 

TC - საერთო ქოლესტეროლი 

TGs - ტრიგლიცერიდები 

TIA - გარდამავალი იშემიური შეტევა 

UACR - ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება  

VLDL - ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები 

გსდ - გულ-სისხლძარღვთა დაავადება 

თქდ - თირკმლის ქრონიკული დაავადება 

მკს - მწვავე კორონარული სინდრომი 

შდ - შაქრიანი დიაბეტი 

1. პროტოკოლის დასახელება   
 

       დისლიპიდემიის გამოვლენა, შეფასება და მართვა პირველად ჯანდაცვაში. 

2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები  
 
 

დასახელება კოდი  

კლინიკური მდგომარეობის დასახელება ICD10 

ლიპოპროტეინების მეტაბოლიზმის დარღვევები და 

სხვა ლიპიდემიები 

E78 

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 
 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებულია „საქართველოში პირველადი 

ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის“ პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება 

საქართველოში ჩეხეთის კარიტასის (CCR Georgia) მიერ ჩეხეთის საერთაშორისო განვითარების 

სააგენტოს ფინანსური დახმარებით. პროტოკოლი ძირითადად ეყრდნობა ევროპის 

javascript:__doPostBack('ctl00$cphContent$tlMain$tDC1_12716be1d82f4e149c262fd124926914$btSelectICD10','')


კარდიოლოგთა ასოციაციის 2019 წლის დისლიპიდემიის მართვის1, ამერიკის კარდიოლოგთა 

კოლეჯის/ამერიკის გულის ასოციაციის 2018 წლის სისხლში ქოლესტეროლის მართვის 

გაიდლაინებს2 აგრეთვე, მსგავს თემაზე სხვა ავტორიტეტული საერთაშორისო წყაროების 

უახლეს მეცნიერულ მტკიცებულებებს, რითაც განახლდა დისლიპიდემიის გამოვლენის, 

შეფასებისა და მართვის 2014 წლის ეროვნული პროტოკოლი3. პროტოკოლს თან ერთვის  

ლიტერატურის სრული ნუსხა.  

პროტოკოლში გამოყენებული რეკომენდაციების კლასი და მტკიცებულებების დონე 

მითითებულია ცხრილი №1 და №2-ში. 
 

ცხრილი N1. პროტოკოლში გამოყენებული რეკომენდაციების კლასები 

 განმარტება გამოყენების რეკომენდაცია 

კლასი I მტკიცებულება და/ან ზოგადი 

შეთანხმება, რომ მოცემული 

მკურნალობა ან პროცედურა უპირატესი, 

სასარგებლო და ეფექტურია  

რეკომენდებულია ან 

ნაჩვენებია 

 

კლასი II ურთიერთსაწინააღმდეგო მტკიცებულებები და/ან აზრთა 

სხვადასხვაობა მოცემული მკურნალობის ან პროცედურის 

სარგებლიანობის/ეფექტურობის შესახებ 

კლასი IIa მტკიცებულება ან მოსაზრება 

სარგებლიანობის/ეფექტურობის მხარეს 

იხრება 

უმჯობესია 

გათვალისწინებული იქნეს 

კლასი IIb სარგებლიანობა/ეფექტურობა ნაკლებად 

თვალსაჩინოა არსებული 

მტკიცებულების ან მოსაზრების 

მიხედვით 

შესაძლებელია 

გათვალისწინებული იქნეს 

კლასი III მტკიცებულება ან ზოგადი შეთანხმება, 

რომ მოცემული მკურნალობა ან 

პროცედურა არასასარგებლო/ 

არაეფექტურია და ზოგ შემთხვევაში 

შესაძლოა, საზიანოც აღმოჩნდეს  

არ არის რეკომენდებული 

 
ცხრილი N2. პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონეები 

მტკიცებულების დონე  A მრავლობითი რანდომიზებული 

კლინიკური კვლევებიდან ან მეტა-

ანალიზიდან მიღებული მტკიცებულება 

მტკიცებულების დონე  B 

 

ერთი რანდომიზებული კლინიკური 

კვლევიდან ან ფართომასშტაბური არა-

რანდომიზებული კვლევიდან მიღებული 

მტკიცებულება  

მტკიცებულების დონე  C 

 

ექსპერტთა შეთანხმება და/ან 

მცირემასშტაბური კვლევები, 

რეტროსპექტული კვლევები, რეესტრები  

 



4. პროტოკოლის მიზანი 
პროტოკოლის მიზანია დისლიპიდემიის სკრინინგის, შეფასებისა და მოდიფიცირების 

გაუმჯობესება პირველადი ჯანდაცვის დონეზე. 

პროტოკოლის ამოცანები მდგომარეობს შემდეგში:  

 პირველადი ჯანდაცვის სამედიცინო პერსონალისთვის ლიპიდური ცვლის დარღვევის 

მართვის შესახებ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამედიცინო ინფორმაციის მიწოდება; 

 დისლიპიდემიის მართვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სამედიცინო პრაქტიკის 

დამკვიდრება პირველად ჯანდაცვაში, პაციენტთა უსაფრთხოების პრინციპების დაცვით.  

 პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ლიპიდური ცვლის დარღვევის მართვის პროცესის 

სტანდარტიზება, ვარიაბელობის შემცირება და შედეგად, გულის იშემიური დაავადების 

ავადობისა და სიკვდილობის შემცირება, ლიპიდური დარღვევების ადრეული 

გამოვლენისა და მოდიფიცირების ხარჯზე.  

5. სამიზნე ჯგუფი 
პროტოკოლში ასახული რეკომენდაციები შეეხება 18 წელს ზევით პაციენტებს, რომელთაც 

ესაჭიროებათ გულის იშემიური დაავადებების რისკ-ფაქტორების, კერძოდ, ლიპიდური ცვლის 

დარღვევასთან დაკავშირებული მდგომარეობების პრაქტიკული შეფასება და მართვა. 

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 
პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დასაქმებული: 

 ოჯახის ექიმებისთვის; 

 ექიმ სპეციალისტებისთვის (კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი და სხვა), რომელთაც უწევთ 

სამიზნე ჯგუფით განსაზღვრული პაციენტების შეფასება და მართვა; 

 ექთნებისთვის; 

 უმცროსი ექიმებისა და რეზიდენტებისთვის. 

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 
პროტოკოლის გამოყენება იწყება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში პაციენტის 

მომართვისას როგორც პრევენციული მიზნებით, ასევე, შესაბამისი დაავადების მართვისათვის. 

8. განმარტება 
 

ათეროგენული დისლიპიდემია: მოიცავს ლიპიდური ცვლის შემდეგი 3 ტიპის დარღვევას: 

ტრიგლიცერიდების მატებას, დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის (LDL, 

დსლპ) შემცველობის მატებას და მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლის (HDL, 

მსლპ) შემცველობის დაქვეითებას4. დისლიპიდემიის მიზეზი შესაძლებელია იყოს პირველადი 

(გენეტიკური) და მეორეული, დისლიპიდემიის დიაგნოზი მოიცავს პლაზმაში საერთო 

ქოლესტეროლის, ტრიგლიცერიდების და ცალკეული ლიპოპროტეინების დონის განსაზღვრას. 



პლაზმის ლიპოპროტეინები ახორციელებენ ლიპიდების ტრასნპორტირებას ქსოვილებში, რის 

შედეგადაც ხდება ენერგიის უტილიზაცია, ლიპიდების დეპოზიტების ფორმირება, 

სტეროიდული ჰორმონების პროდუქცია და ნაღვლის მჟავების წარმოქმნა.  

ლიპოპროტეინები შედგება ესტერიფიცირებული და არა-ესტერიფიცირებული 

ქოლესტეროლისგან, ტრიგლიცერიდებისგან (TG) და ფოსფოლიპიდ-პროტეინის 

კომპონენტებისგან, რომელთაც აპოლიპოპროტეინები ეწოდებათ და მოქმედებენ 

სტურქტურული კომპონენტების, უჯრედულ რეცეპტორებთან შემაკავშირებელი ლიგანდების, 

ფერმენტების აქტივაციის ინჰიბიტორების სახით.  

სისხლში ცირკულირებს ლიპოპროტეინების ექვსი ძირითადი კლასი: (1) ქილომიკრონები, (2) 

ძალიან დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები (VLDL), (3) საშუალო სიმკვრივის 

ლიპოპროტეინები (IDL), (4) დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები (LDL); (5) ლიპოპროტეინი a 

(Lp(a)), და (6) მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინები (HDL). 

როგორც ცნობილია, არსებობს კავშირი შრატის ქოლესტეროლს, მისი ლიპოპროტეინების 

მტარებლებს (LDL, VLDL და HDL) და ათეროსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადების 

რისკს შორის.  

 LDL-C ათეროგენული ქოლესტეროლის დომინანტური ფორმაა.  

 VLDL ტრიგლიცერიდების მთავარი მტარებელია, ხოლო VLDL ქოლესტეროლი (VLDL-C) 

აგრეთვე ათეროგენულია.  

 HDL-ქოლესტეროლი აშკარად არა-ათეროგენულია.  

 ქილომიკრონები აწარმოებენ საკვებიდან მიღებული ცხიმის ტრანსპორტირებას; 

ქილომიკრონების ათეროგენობა უცნობია. 

 LDL-C-სა და VLDL-C-ს კომბინაციას არა-მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების 

ქოლესტეროლი (non–HDL-C) ეწოდება და უფრო მეტად ათეროგენულია, ვიდრე ცალკე 

აღებული რომელიმე ლიპოპროტეინი.  

 LDL-სა და VLDL-თან შეკავშირებული მთავარი ცილა არის აპოლიპოპროტეინი B (apoB), 

რომელიც non–HDL-C-ს მსგავსად, ათეროგენობის უფრო ძლიერი ინდიკატორია, ვიდრე ცალკე 

აღებული LDL-C. 

 

9. რეკომენდაციები 

R1 დისლიპიდემიის შეფასება უნდა მოხდეს გსდ-ის სხვა რისკფაქტორების 

შეფასებასთან ერთად, რის საფუძველზეც დადგინდება გსდ–ის რისკის კატეგორია 

(იხილეთ ცხრილი №1 ).  

R2 გადაწყვეტილების მიღება დისლიპიდემიის მკურნალობის შესახებ (როდის უნდა 

დაიწყოს მკურნალობა, რა სახის მკურნალობა უნდა ჩატარდეს, როგორია 

ლიპიდების სამიზნე დონე) მიიღება გსდ–ის რისკის კატეგორიის საფუძველზე.  

R3 პრაქტიკულად ჯანმრთელ პირებში გსდ რისკი უხშირესად წარმოადგენს 

მრავლობითი რისკ-ფაქტორების ურთიერთქმედების შედეგს. აღნიშნულის 

საფუძველზე ხდება გსდ რისკის შეფასება და მართვა. 



ცხრილი №1. გულ-სისხლძარღვთაა დაავადებების რისკის კატეგორია 

ძალიან მაღალი რისკი პირები ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთით: 

 ათეროსკლეროზული გსდ, რომელიც დოკუმენტირებულია 

კლინიკურად ან გამოსახვითი კვლევით. დოკუმენტირებული 

ათეროსკლეროზული გსდ მოიცავს წარსულში მწვავე კორონარულ 

სინდრომს (მიოკარდიუმის ინფარქტს ან არასტაბილურ 

სტენოკარდიას), სტაბილურ სტენოკარდიას, კორონარულ 

რევასკულარიზაციას (PCI, აორტო-კორონარული შუნტირება და სხვა 

პერიფერიული არტერიების რევასკულარიზაციის პროცედურები), 

ინსულტს და თავის ტვინის გარდამავალ იშემიურ შეტევას (TIA), 

პერიფერიული არტერიების დაავადებას. გამოსახვითი კვლევით 

დოკუმენტირებული ათეროსკლეროზული გსდ მოიცავს იმ ნიშნებს, 

რომლებიც კლინიკური ფატალური შემთხვევების პროგნოზული 

ღირებულებით ხასიათდება, როგორიცაა მაგალითად, მნიშვნელოვანი 

ფოლაქის გამოვლენა კორონარული ანგიოგრაფიით ან 

კომპიუტერული ტომოგრაფიით (მულტივასკულური კორონარული 

დაავადება ორი მთავარი ეპიკარდიული არტერიის >50% სტენოზით), 

ან საძილე არტერიების ულტრასონოგრაფიული კვლევით.  

 შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე ორგანოების დაზიანებით*, ან სულ მცირე, 

სამი ძირითადი რისკფაქტორით**, ან ხანგრძლივად არსებული (>20 

წელზე) ტიპი 1 დიაბეტის ადრეული დასაწყისი.  

 მძიმე თქდ (eGFR <30 მლ/წთ/1.73 მ2). 

 ფატალური გსდ 10-წლიანი რისკის მაჩვენებელი SCORE სისტემით 

≥10%. 

 ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია ათეროსკლეროზული გსდ-თი ან 

რომელიმე სხვა ძირითადი რისკ-ფაქტორით.  

მაღალი რისკი პირები, რომელთაც აღენიშნებათ: 

 მნიშვნელოვნად მომატებული ცალკე აღებული რისკფაქტორი, 

განსაკუთრებით TC>8 მმოლ/ლ (>310 მგ/დლ), LDL-ქოლესტეროლი 

>4.9 მმოლ/ლ (>190 მგ/დლ), ან სისხლის წნევა ≥180/110 მმ ვწყ სვ. 

 ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია სხვა ძირითადი რისკფაქტორების 

გარეშე. 

 შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე ორგანოების დაზიანების გარეშე*, თუ 

დიაბეტის ხანგრძლივობა ≥ 10 წელზე ან სახეზეა სხვა დამატებითი 

რისკფაქტორი. 

 საშუალო ხარისხის თქდ (eGFR 30-59 მლ/წთ/1.73 მ2). 

 ფატალური გსდ 10-წლიანი რისკი SCORE სისტემით ≥5% და <10%. 

საშუალო რისკი  ახალგაზრდა პაციენტები (ტიპი 1 შდ-ს შემთხვევაში <35 წელზე; ტიპი 

2 შდ-ს შემთხვევაში <50 წელზე) 10 წელზე ნაკლები დიაბეტის 

ხანგრძლივობით და რისკფაქტორების გარეშე. 

 ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკის ქულა SCORE სისტემით ≥1% და 

<5%. 

დაბალი რისკი  ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკის ქულა SCORE სისტემით <1%. 

თქდ = თირკმლის ქორონიკული დაავადება;  გსდ = გულ-სისხლძარღვთა დაავადება; შდ = შაქრიანი დიაბეტი; 

eGFR = სავარაუდო გორგლოვანი ფილტრაციის სიჩქარე; LDL-ქოლესტეროლი = დაბალი სიმკვრივის 

ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი; PCI = პერკუტანური კორონარული ინტერვენცია; SCORE = Systematic 

Coronary Risk Estimation=კორონარული რისკის სისტემური შეფასება; TC = საერთო ქოლესტეროლი; TIA = 

გარდამავალი იშემიური შეტევა. 

* სამიზნე ორგანოების დაზიანება განისაზღვრება, როგორც მიკროალბუმინურია, რეტინოპათია ან 

ნეიროპათია. 

**  გსდ-ის ძირითად მოდიფიცირებად რისკფაქტორებს მიეკუთვნება: 



- თამბაქოს წევა 

- ფიზიკური არააქტიურობა 

- სიმსუქნე 

- მომატებული სისხლის წნევა 

- დისლიპიდემია 

- შაქრიანი დიაბეტი 

- მეტაბოლური სინდრომი 

არამოდიფიცირებადი ძირითადი რისკფატორებია: 

- კორონარული არტერიების დაავადებით ნაადრევის სიკვდილის ოჯახური ისტორია (55-წლამდე 

მამაკაცებში, 65 წლამდე ქალებში) 

- ასაკი ≥55 წელზე ქალებში, ≥65 წელზე მამაკაცებში 

 

 

R4 რისკ-ფაქტორების სკრინინგი, ლიპიდური პროფილის ჩათვლით, რეკომენდებულია 

დაიწყოს 40 წელს ზევით ასაკის პირებში, თუ ისინი ავტომატურად არ 

მიეკუთვნებიან მაღალი რისკის კატეგორიას (დოკუმენტირებული გსდ, შაქრიანი 

დიაბეტი >60 წელზე ასაკში, თირკმლის ქრონიკული დაავადება ან ძლიერ 

მომატებული ერთ-ერთი რისკ-ფაქტორი, მაგალითად, საერთო ქოლესტეროლი) და 

განისაზღვროს სულ მცირე, 5 წელიწადში ერთხელ. 

R5 ლიპიდური პროფილის უფრო ხშირი სკრინინგი რეკომენდებულია შემდეგ პირებში: 

 გსდ 10 წლიანი მაღალი რისკით (>10%) 

 პაციენტები კლინიკურად დადგენილი შემდეგი მაღალი რისკის ფაქტორებით: 

- > 60 წელზე ასაკის პაციენტები დიაბეტით; 

- დიაბეტი მიკროალბუმინურიით (>20 μg/წთ ან ალბუმინ/კრეატინინის 

შეფარდება [UACR]) >2.5 მგ/მმოლ მამაკაცებში, >3.5 მგ/მმოლ ქალებში); 

- თირკმლის ქრონიკული დაავადება (თქდ); პერსისტიული 

მიკროალბუმინურია ან მე-4 სტადიის თირკმლის უკმარისობა (eGFR <30 

მლ/წთ/1.73 მ2) ან მე-3ა სტადიის თირკმლის უკმარისობა (eGFR <45 

მლ/წთ/1.73 მ2); 

- დიაგნოსტირებული ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემია; 

- სისტოლური წნევა ≥180 მმ ვწყ სვ ან დიასტოლური წნევა ≥110 მმ ვწყ სვ 

- საერთო ქოლესტეროლი სისხლის შრატში >7.5 მმოლ/ლ.  

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადების არსებობისას (ანამნეზში, ან სიმპტომური გსდ). 

R6 რისკის შეფასების მიზნით რეკომენდებულია ისეთი სისტემების გამოყენება, 

როგორიცაა მაგალითად SCORE, QRISK, ჯანმო-ს, ფრემინგემის რისკის შეფასების 

სკალა და სხვა ავტორიტეტული ორგანიზაციების რისკის შეფასების 

ინსტრუმენტები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლებელია მკურნალობის შესახებ 

ლოგიკური გადაწყვეტილების მიღება და როგორც არასაკმარისი, ისე 

გადაჭარბებული მკურნალობის თავიდან არიდება.   SCORE რისკის შეფასების სქემა 

https://www.dynamed.com/condition/cardiovascular-disease-major-risk-factors#GUID-E7BC3018-D20E-4958-93D7-4531F18327AB


იხილეთ დანართ №1-ში. 

R7 გარკვეულ პირებს რისკის შეფასების გარეშეც გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 

მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკი აღენიშნებათ და ასეთ შემთხვევაში ყველა 

რისკფაქტორი მოითხოვს დაუყოვნებელ ყურადღებას. ეს ეხება პაციენტებს 

დოკუმენტირებული გსდ-თი, ხანდაზმულ პაციენტებს შაქრიანი დიაბეტის 

ხანგრძლივი ისტორიით, ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიით, თირკმლის 

ქრონიკული დაავადებით, საძილე ან ბარძაყის არტერიის ათეროსკლეროზული 

ფოლაქებით, კორონარული არტერიების კალციუმის ქულით >100, LDL-ის მკვეთრი 

მატება (LDL-ქოლესტეროლი >4.9 მმოლ/ლ (>190 მგ/დლ)), ან Lp(a) უკიდურესად 

მომატებული დონით (≥50 მგ/დლ (125 ნმოლ/ლ). 

R8 რისკის შეფასების ყველა სისტემა მეტ-ნაკლებად სავარაუდო მაჩვენებელს იძლევა 

და მათ საფუძველზე მდგომარეობის კვალიფიცირება დამატებითი ფაქტორების 

გათვალისწინებას მოითხოვს. 

R9 იმ პირებში, რომელთაც სტანდარტული რისკის შეფასების სქემებით გულ-

სისხლძარღვთა დაავადებების დაბალი ან საშუალო რისკი აღენიშნებათ, საძილე 

და/ან ბარძაყის არტერიაზე ათეროსკლეროზული ფოლაქების არსებობა უნდა 

შეფასდეს, როგორც რისკის მოდიფიკატორი.  

R10 კომპიუტერული ტომოგრაფიის მეშვეობით შეფასებული კორონარული არტერიის 

კალციფიცირების ქულა (CAC ქულა>100 აგატსტონის ერთეულზე), შესაძლოა, 

ჩაითვალოს რისკის მოდიფიკატორად სტანდარტული გსდ რისკის შეფასების 

საფუძველზე დაბალი და საშუალო რისკის მქონე პირებში.   

R11 გსდ საერთო რისკის შეფასების სისტემა საკმაოდ მოქნილია. თუ ოპტიმალური 

კონტროლის მიღწევა ვერ ხერხდება ერთი რისკფაქტორის მოდიფიცირებით, სხვა 

რისკ ფაქტორებზე ზემოქმედებას მაინც შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს საერთო 

რისკის შემცირებაზე.  

R12 რეკომენდებულია ლიპიდების და ლიპოპროტეინების განსაზღვრა 

ათეროსკლეროზული გსდ რისკის შეფასებისა და მართვის ტაქტიკის 

გადაწყვეტილებაში დახმარების მიზნით1.  

                   
1 ათეროსკლეროზის განვითარებასა და პროგრესირებაში ApoB-ლიპოპროტეინების ცენტრალური მიზეზობრივი როლის 

გათვალისწინებით, ათეროგენული ApoB-ლიპოპროტეინების პირდაპირი გასნაზღვრა როგორც რისკის შეფასების, ისე 

მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრის მიზნით, იდეალური კვლევაა.  არსებობს ApoB განსაზღვრის სტანდრტიზებული, 

ავტომატური და იაფი მეთოდები. მისი გაზომვისთვის უზმოდ ყოფნა აუცილებელი არ არის, რადგანაც პოსტპრანდიალურ 

მდგომარეობაშიც კი ApoB-შემცველი ქილომიკრონები მოცირკულირე  ApoB-შემცველი ლიპოპროტეინების საერთო 

კონცენტრაციის 1%-ზე ნაკლებია. უფრო მეტიც, ApoB გაზომვის მეთოდების ანალიტიკური მახასიათებლები უმჯობესია LDL-C-

სა და non-HDL-C-ს გაზომვის ან გამოთვლის მეთოდებთან შედარებით. თუმცა, დღესდღეობით არსებული სიმძლავრეების 

გათვალისწინებით, პჯდ დონეზე ამ მაჩვენებლის განსაზღვრა არ ხდება. 

 



R13 TC და HDL-ქოლესტეროლი შესაძლებელია გაიზომოს არა-უზმოდაც, მაგრამ 

მაქსიმალური სიზუსტისა და თანმიმდევრულობისთვის პაციენტებს ლიპიდური 

სპექტრის განსაზღვრა უნდა ჩაუტარდეს უზმოდ (ჩვეულებრივ, 12 საათი შიმშილის 

შემდეგ). 

R14 ბოლო კვლევებით დადგინდა, რომ ზოგადად სკრინიგისთვის არა-უზმოდ 

განსაზღვრული მაჩვენებლები ისეთივე პროგნოზული ღირებულებით ხასიათდება, 

როგორც უზმოდ განსაზღვრული ლიპიდები5.  

ლიპიდური სპექტრის არა-უზმოდ განსაზღვრის პრაქტიკული უპირატესობები, მათ 

შორის, პაციენტის მხრიდან უკეთესი მიმღებლობა, ფარავს ზოგიერთი პაციენტის 

შემთხვევაში მოსალოდნელ პოტენციურ უზუსტობებს, თუმცა, ამ დროს შეიძლება 

ადგილი ჰქონდეს ზოგიერთი ძირითადი საკვლევი პარამეტრის, მაგალითად, 

უზმოდ გლუკოზის არასწორ მაჩვენებელს. უფრო მეტიც, მაშინაც კი, როცა 

ლიპიდების არა-უზმოდ განსაზღვრა შესაძლებელია შემთხვევათა უმეტესობაში, 

მეტაბოლური სინდრომის, შაქრიანი დიაბეტის ან ჰიპერტრიგლიცერიდემიის 

შემთხვევაში, ფორმულით გამოთვლილი LDL-ქოლესტეროლის მაჩვენებლის 

ინტერპრეტაცია სიფრთხილით უნდა განხორციელდეს. 

R15 ლიპიდური სპექტრის კვლევა უნდა გადავდოთ მწვავე დაავადების დასრულებამდე, 

რადგანაც ანთებითი პროცესების დროს TG-სა და ლიპოპროტეინი(a)-ს დონე 

მატულობს, ხოლო ქოლესტეროლის დონე ქვეითდება. ლიპიდური პროფილის 

მაჩვენებლები შეიძლება მერყეობდეს მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტიდან 

დაახლოებით 30 დღის განმავლობაში; თუმცა მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტიდან 

24 საათის შემდეგ განსაზღვრული ლიპიდური სპექტრი, ჩვეულებრივ, საკმაოდ 

სანდოა ლიპიდ-დამაქვეითებელი თერაპიის ტაქტიკის შერჩევის მიზნით.6 

R16  კლინიკურ პრაქტიკაში ჩვეულებრივ, არ ხდება პლაზმის ლიპოპროტეინების 

პირდაპირი განსაზღვრა, არამედ იზომება მათში ქოლესტეროლის შემცველობა. 

ადამიანებში საერთო ქოლესტეროლი, ძირითადად, ლიპოპროტეინების სამ კლასზეა 

გადანაწილებული: VLDL, LDL, და HDL. ლიპოპროტეინების ორი მცირერიცხოვანი 

კლასი: IDL და Lp(a) ქოლესტეროლის შედარებით ნაკლებ რაოდენობას შეიცავს. 

- სტანდარტულად შრატში ლიპიდური პროფილი იზომება TC-სა და HDL-C-ს, 

აგრეთვე, TG-ს განსაზღვრით. ამ მაჩვენებლების საფუძველზე შესაძლებელია LDL-C-

ს კონცენტრაციის გამოთვლა. 

R17  პლაზმაში LDL-C-ს კონცენტრაციის განსაზღვრა შესაძლებელია პირდაპირ, 

ფერმენტული მეთოდოლოგიის ან ულტრაცენტრიფუგირების საშუალებით, მაგრამ 

კლინიკურ მედიცინაში ის უხშირესად გამოითვლება ფრიდვალდის ფორმულით: 

 LDL-C = TC - HDL-C - (TG/2.2) მმოლ/ლ 

ან 

 LDL-C = TC -HDL-C - (TG/5) მგ/დლ 



R18 მოხერხებულობის მიუხედავად, ფრიდვალდის ფორმულით გამოთვლილ LDL-C 

მაჩვენებელს გააჩნია რამდენიმე თვალსაჩინო შეზღუდვა: (i) არსებობს 

მეთოდოლოგიური შეცდომების დაგროვების ალბათობა, რადგანაც ფორმულა 

მოითხოვს TC, TG, და HDL-C-ს სამ ცალკე განსაზღვრულ მაჩვენებელს;  (ii) 

ფორმულა იყენებს დაშვებას, რომ ქოლესტეროლი/TG შეფარდება VLDL-ში მუდმივი 

ციფრია. TG მაღალი მაჩვენებლის შემთხვევაში (>4.5 მმოლ/ლ ან >400 მგ/დლ), 

ფორმულის გამოყენება არ შეიძლება. ეს განსაკუთრებით გასათვალისწინებელია 

არა-უზმოდ ჩატარებული ანალიზის დროს.  

გსდ რისკის შეფასების მიზნით ლიპიდური მაჩვენებლების განსაზღვრასთან 

დაკავშირებული რეკომენდაციები  

R19  საერთო ქოლესტეროლის განსაზღვრა გამოიყენება გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებების რისკის შეფასების მიზნით, მაგალითად  SCORE სისტემით (I C). 

R20  HDL-C მაჩვენებლის განსაზღვრა რეკომენდებულია გსდ რისკის შემდგომი 

დაზუსტების მიზნით, მაგალითად SCORE ონლაინ-სისტემის მეშვეობით2 (I C). 

R21 ლიპიდური სპექტრის პირველი რიგის ანალიზის სახით რეკომენდებულია LDL-C  

მაჩვენებლის განსაზღვრა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების სკრინინგის, 

დიაგნოსტიკისა და მართვის მიზნით (I C). 

R22  ტრიგლიცერიდების განსაზღვრა რეკომენდებულია, ლიპიდური სპექტრის 

რუტინული ანალიზის შემადგენელი ნაწილის სახით (I C). 

R23  Non-HDL-ქოლესტეროლის განსაზღვრა რეკომენდებულია რისკის შეფასების 

მიზნით, განსაკუთრებით,  პაციენტებში ტრიგლიცერიდების მომატებული დონით, 

შაქრიანი დიაბეტით, სიმსუქნით ან LDL-ქოლესტეროლის ძალიან დაბალი 

მაჩვენებლით (I C). 

R24  მეორეული დისლიპიდემიის მიზეზის დასადგენად დამატებითი გამოკვლევის 

ჩატარება რეკომენდებულია ახლად დიაგნოსტირებული დისლიპიდემიის 

შემთხვევათა უმრავლესობაში, როდესაც სახეზეა ლიპიდური პროფილის რომელიმე 

კომპონენტის აუხსნელი გაუარესება.  ამგვარი დამატებითი გამოკვლევა, 

კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე, შესაძლოა იყოს:  

 გლუკოზის განსაზღვრა უზმოდ; 

 ღვიძლის ფერმენტების გამოკვლევა; 

                   
2 https://heartscore.escardio.org/2016/default.aspx?model=europehigh 
 

https://heartscore.escardio.org/2016/default.aspx?model=europehigh


 კრეატინინის კვლევა; 

 თიროიდ-მასტიმულირებელი ჰორმონის (TSH) განსაზღვრა; 

 შარდში ცილის განსაზვრა. 

მკურნალობის პრინციპები და სამიზნეები 

R25  დისლიპიდემიის მკურნალობის უმთავრესი მიზანი ათეროსკლეროზული გულ-

სისხლძარღვთა დაავადების, მათ შორის, მწვავე კორონარული სინდრომის, 

ინსულტის, გარდამავალი იშემიური შეტევის ან ათეროსკლეროზით გამოწვეული 

პერიფერიული არტერიების დაავადების პრევენციაა. მკურნალობა ნაჩვენებია 

ათეროსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მქონე ყველა 

პაციენტისთვის (მეორეული პრევენცია) და ზოგიერთი პაციენტისთვის 

ათეროსკლეროზული გსდ-ს გარეშე (პირველადი პრევენცია). ჩარევის სტრატეგიები 

გსდ რისკისა და არანამკურნალები დსლ-ქოლესტეროლის დონის მიხედვით 

მოცემულია ცხრილი №2-ში. 

R26 გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკსა და ლიპიდების მაჩვენებლებს შორის 

არსებობს მკაფიო ურთიერთკავშირი. შესაბამისად, იმ პირთა საკმაოდ 

მნიშვნელოვანი წილი, რომელთაც პლაზმაში ქოლესტეროლის „ნორმალური“ 

მაჩვენებლები ესაზღვრებათ, ქოლესტეროლის დონის შემცირებით მაინც მეტ 

სარგებელს იღებენ.  

შესაბამისად, არ არსებობს დისლიპიდემიის (TC, LDL, HDL, TG) განმსაზღვრელი 

კონკრეტული ნორმები. ტერმინი გამოიყენება ლიპიდების იმ რიცხვითი 

მაჩვენებლის აღსანიშნავად, რომელზეც ლიპიდ-დამაქვეითებელი თერაპია იძლევა 

დადასტურებულ სარგებელს. ამ სარგებელის ყველაზე მყარი მტკიცებულებითი 

საფუძველი თვალსაჩინოა LDL-ქოლესტეროლის დონის დაქვეითებისას. რაც შეეხება 

ზოგად პოპულაციაში მომატებული TG დონის შემცირებასა და დაბალი HDL-

ქოლესტეროლის დონის მომატებასთან დაკავშირებულ სარგებელს, მისი 

მტკიცებულებითი საფუძველი ნაკლებად მყარია. 

R27 LDL-ქოლესტეროლის შემცირება დიეტური და მედიკამენტური მკურნალობის 

შედეგად, მნიშვნელოვან ინდივიდუალურ ვარიაციებს განიცდის, რაც 

ტრადიციულად გათვალისწინებულია მკურნალობის ინდივიდუალური 

სტრატეგიის შერჩევისას.   

რეკომენდებულია გსდ რისკის მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა, რომელიც 

მეტად სპეციფიკურია სამიზნეების განსაზღვრის შემთხვევაში. სამიზნეების 

გამოყენება, აგრეთვე გარკვეულ დახმარებას უწვეს ექიმს პაციენტთან კომუნიკაციის 

დროს. ითვლება, რომ მკურნალობის სამიზნეების დასახვა აუმჯობესებს პაციენტთა 



დამყოლობას, თუმცა, აღნიშნული მოსაზრება მხოლოდ ექსპერტულ შეთანხმებას 

ეყრდნობა და ფართომასშტაბური კვლევები არ გაუვლია. 

ამ მიზეზების გამო ძირითადი წყარო გაიდლაინი (EAS/ESC 2019), რომელსაც 

ეყრდნობა მოცემული პროტოკოლი, ინარჩუნებს დისლიპიდემიის მკურნალობის 

მიდგომას სამიზნეების გათვალისწინებით, რომელთა დასახვაც უნდა მოხდეს გსდ 

საერთო რისკის შეფასების საფუძველზე. ამასთანავე, არსებობს მტკიცებულებები, 

რომელთა საფუძველზეც სავარაუდოა, რომ LDL-ქოლესტეროლის შემცირება 

სამიზნეზე დაბლა, რომელიც განიხილება AHA/ACC-2018, აგრეთვე წინა ევროპულ 

გაიდლაინებში, უკავშირდება ათეროსკლეროზული გსდ შემთხვევების რაოდენობის 

კლებას7, 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სავარაუდოდ, მიზანშეწონილია LDL-

ქოლესტეროლის დონის შეძლებისდაგვარად შემცირება, განსაკუთრებით გსდ 

ძალიან მაღალი რისკის მქონე პაციენტებში; შესაბამისად, სამიზნე მაჩვენებლის 

მიღწევასთან ერთად, რეკომენდებულია LDL-ქოლესტეროლის მინიმუმ 50%-ით 

შემცირება საწყისი მაჩვენებლიდან. 

R28 ლიპიდების სამიზნეების მიღწევა გსდ რისკის შემცირების ყოვლისმომცველი 

სტრატეგიის შემადგენელი ნაწილი უნდა იყოს. გსდ რისკის მოდიფიცირების 

მიზნით პარალელურად რეკომენდებულია ზემოქმედება არალიპიდურ 

რისკფაქტორებზე (იხილეთ ცხრილი №3).   

R29  პაციენტებისთვის ძალიან მაღალი გსდ რისკით, მეორეული ან იშვიათად 

პირველადი პრევენციის სახით, რეკომენდებულია  LDL-ქოლესტეროლის შემცირება 

≥50%-ით საწყისი მაჩვენებლიდან და LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე <1.4 მმოლ/ლ 

(<55 მგ/დლ). (I, A) 

R30  პაციენტებისთვის ათეროსკლეროზული გსდ-ით, რომელთაც მაქსიმალურად 

ასატანი დოზებით სტატინებით თერაპიის ფონზე 2 წლის განმავლობაში მეორე 

სისხლძარღვოვანი შემთხვევა (მაგ, მიოკარდიუმის ინფარქტი ან ინსულტი) 

უვითარდებათ (არ არის აუცილებელი პირველი და მეორე შემთხვევა იყოს 

ერთიდაიგივე ტიპის), რეკომენდებულია LDL-ქოლესტეროლის დონის დაქვეითება 

<1.0 მმოლ/ლ-მდე (<40 მგ/დლ-მდე) (IIb, B). 

R31  პაციენტებისთვის  მაღალი გსდ რისკით რეკომენდებულია LDL-ქოლესტეროლის 

დონის დაქვეითება საწყისი მაჩვენებლიდან ≥50%-ით და  LDL-ქოლესტეროლის 

სამიზნე <1.8 მმოლ/ლ (<70 მგ/დლ) (I,A). 

R32 პაციენტებისთვის საშუალო გსდ რისკით რეკომენდებულია LDL-ქოლესტეროლის 

სამიზნე <2.6 მმოლ/ლ (<100 მგ/დლ) [IIa, A], ხოლო დაბალი რისკის პირებისთვის 



სამიზნე <3.0 მმოლ/ლ (<116 მგ/დლ) (IIb, A]. 

R33  non-HDL-ქოლესტეროლის მეორეული სამიზნე  0.8 მმოლ/ლ-ით (30 მგ/დლ-ით) 

უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი LDL-ქოლესტეროლის სამიზნეს; მეორეული 

სამიზნის მიხედვით, შესაძლებელია გათვალისწინებული იქნეს 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის კორექცია ძალიან მაღალი გსდ რისკის 

პაციენტებში LDL- ქოლესტეროლის სამიზნის მიღწევის შემდეგ. მეორეული 

სამიზნეების რეკომენდებული მაჩვენებლები გსდ რისკის მიხედვით იხილეთ 

ცხრილში №3. 



ცხრილი №2. ჩარევის სტრატეგია გსდ ტოტალური რისკის შეფასებისა და დსლ-ქოლესტეროლის მაჩვენებლების მიხედვით 
 გსდ საერთო 

რისკი 

(SCORE %) 

არანამკურნალები LDL-C მაჩვენებლები 

<1.4მმოლ/ლ (55მგ/დლ) 1.4 - დან <1.8მმოლ/ლ 

(55-დან <70მგ/დლ) 

1.8 - დან <2.6მმოლ/ლ 

(70-დან <100მგ/დლ) 

2.6 - დან <3მმოლ/ლ 

(100-დან <116მგ/დლ) 

3.0 - დან <4.9მმოლ/ლ 

(116-დან <190მგ/დლ) 

≥4.9მმოლ/ლ 

(≥190მგ/დლ) 

პირველად

ი 

პრევენცია 

<1, დაბალი 

რისკი 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

გაითვალისწინეთ 

მედიკამენტის დამატება 

თუ 

არაკონტროლირებადია 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან 

ერთად 

კლასი/დონე I/C I/C I/C I/C IIa/A IIa/A 

≥1 და <5, ან 

საშუალო 

რისკი 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

გაითვალისწინეთ 

მედიკამენტის 

დამატება თუ 

არაკონტროლირებად

ია 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

გაითვალისწინეთ 

მედიკამენტის დამატება 

თუ 

არაკონტროლირებადია 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან 

ერთად 

კლასი/დონე I/C I/C IIa/A IIa/A IIa/A IIa/A 

≥5 და <10 ან 

მაღალი 

რისკი 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

გაითვალისწინეთ 

მედიკამენტის 

დამატება თუ 

არაკონტროლირებადია 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან 

ერთად 

კლასი/დონე IIa/A IIa/A IIa/A I/A I/A I/A 

≥10 ან 

ძალიან 

მაღალი 

რისკი 

რჩევები ცხოვრების 

ჯანსაღ წესზე 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

გაითვალისწინეთ 

მედიკამენტის დამატება 

თუ 

არაკონტროლირებადია 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან 

ერთად 

 კლასი/დონე IIa/B IIa/A I/A I/A I/A I/A 

მეორეული 

პრევენცია 

ძალიან 

მაღალი 

რისკი 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

გაითვალისწინეთ 

მედიკამენტის 

დამატება თუ 

არაკონტროლირებადია 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან ერთად 

ცხოვრების წესთან 

დაკავშირებული 

ჩარევა 

მედიკამენტურ 

თერაპიასთან 

ერთად 

კლასი/დონე IIa/A I/A I/A I/A I/A I/A 



ცხრილი №3. მკურნალობის სამიზნეები გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკის 

შესამცირებლად 

თამბაქოს წევა უარი თამბაქოს ნებისმიერი ფორმით მოხმარებაზე  

 

დიეტა  ჯანსაღი კვება, ნაჯერი ცხიმის დაბალი შემცველობით და 

აქცენტით მარცვლეულ პროდუქტებზე, ბოსტნეულზე, ხილსა 

და თევზზე.  

ფიზიკური აქტივობა კვირაში 3.5-7 საათი, ან კვირის უმეტეს დღეებში 30-60 წთ 

ზომიერი ფიზიკური აქტივობა. 

სხეულის წონა სმი 20-25 კგ/მ2, წელის გარშემოწერილობა <94 სმ (მამაკაცებში) 

და <80 სმ (ქალებში). 

სისხლის წნევა 

 

<140/90 მმ ვწყ სვ* 

LDL-ქოლესტეროლი ძალიან მაღალი რისკის დროს პირველადი ან მეორეული 

პრევენციის მიზნით: 

 სამკურნალო რეჟიმი, რომლის მიზანიცაა LDL -

ქოლესტეროლის ≥50%-ით შემცირება საწყისი 

მაჩვენებლიდან** და LDL-ქოლეტსეროლის სამიზნე <1.4 

მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ). 

 თუ სტატინებით მკურნალობა არ ტარდება: სავარაუდოდ 

საჭირო იქნება ინტენსიური LDL-დამაქვეითებელი თერაპია.    

 LDL-დამაქვეითებელი თერაპიის შემთხვევაში: საჭიროა 

მკურნალობის ინტენსივობის გაზრდა 

მაღალი რისკი:  

სამკურნალო რეჟიმი LDL-ქოლესტეროლის საწყისი 

მაჩვენებლიდან ≥50%-ით დასაქვეითებლად და  LDL-

ქოლესტეროლის სამიზნე <1.8 მმოლ/ლ (<70 მგ/დლ). 

საშუალო რისკი: 

სამიზნე <2.6 მმოლ/ლ (<100 მგ/დლ). 

დაბალი რისკი: 

სამიზნე <3.0 მმოლ/ლ (<116 მგ/დლ). 

Non-HDL-ქოლესტეროლი Non-HDL-ქოლესტეროლის მეორეული სამიზნეებია <2.2, 2.6, და 

3.4 მმოლ/ლ (<85, 100, და 130 მგ/დლ) ძალიან მაღალი, მაღალი 

და საშუალო რისკის პირებისთვის შესაბამისად.  

ApoB ApoB-ს მეორეული სამიზნეებია <65, 80, და 100 მგ/დლ ძალიან 

მაღალი, მაღალი და საშუალო რისკის პირებისთვის 

შესაბამისად. 

ტრიგლიცერიდები სამიზნე განსაზღვრული არ არის, მაგრამ <1.7 მმოლ/ლ (<150 

მგ/დლ) დაბალი რისკის მაჩვენებელია, ხოლო უფრო 

მომატებული მაჩვენებელი სხვა რისკ ფაქტორების გამოკვლევის 

საჭიროებაზე მიუთითებს.  

შაქრიანი დიაბეტი HbA1c: <7% (<53 მმოლ/მოლ). 
Apo = აპოლიპოპროტეინი; სმი= სხეულის მასის ინდექსი; HbA1c = გლიკოზირებული ჰემოგლობინი; 

HDL-ქოლესტეროლი = მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი; LDL-ქოლესტეროლი 

= დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი 

* უფრო დაბალი სამიზნე რეკომენდებულია ჰიპერტენზიის მქონე პაციენტთა უმრავლესობაში, თუ 
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მკურნალობის ამტანობა დამაკმაყოფილებელია.  

** ტერმინი „საწყისი“ გამოიყენება LDL-ქოლესტეროლის მაჩვენებლის აღსანიშნავად იმ პირებში, 

რომლებიც არ იტარებენ ლიპიდდამაქვეითებელ თერაპიას, ან სავარაუდო საწყისი მაჩვენებლის 

აღსანიშნავად პაციენტებში, რომლებიც იმყოფებიან მკურნალობაზე.  

 

R34  დღესდღეობით, კლინიკური კვლევებით არ დადგენილა HDL-ქოლესტეროლისა და  

ტრიგლიცერიდების სპეციფიკური სამიზნე მაჩვენებლები, თუმცა HDL-

ქოლესტეროლის დონის მომატება ათეროსკლეროზის რეგრესიის პროგნოზული 

ფაქტორია, ხოლო HDL-ქოლესტეროლის დაბალი დონე ასოცირდება კორონარული 

არტერიების დაავადების მქონე პაციენტებში ფატალური შემთხვევებისა და 

სიკვდილობის მატებასთან,  LDL-ის დაბალი დონის პირობებშიც კი.  

ამდენად, გსდ მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკის მქონე პაციენტებთან მიმართებაში, 

HDL-ქოლესტეროლის დაბალი მაჩვენებლების შემთხვევაში, კლინიცისტმა 

მკურნალობის ინტენსივობის შემდგომი გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილება 

ინდივიდუალური განსჯის საფუძველზე უნდა მიიღოს. 

ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული ჩარევები ლიპიდური პროფილის 

გაუმჯობესების მიზნით 

R35  კვების წამყვანი როლი ათეროსკლეროზული გსდ პრევენციის მიზნით ფართოდ 

შესწავლილია. დიეტური ფაქტორები გსდ-ს განვითარებაზე მოქმედებენ პირდაპირ, 

ან ტრადიციული რისკფაქტორების - პლაზმის ლიპიდების, სისხლის წნევის ან 

გლუკოზის, მოდიფიცირების გზით.  

R36  ეპიდემიოლოგიური კვლევებიდან მიღებული თანმიმდევრული მტკიცებულებები 

მიუთითებს, რომ ხილის, უსახამებლო ბოსტნეულის, თხილეულის, პარკოსნების, 

თევზის, მცენარეული ზეთის, იოგურტის და უხეში მარცვლეულის მოხმარება, 

წითელი და დამუშავებული ხორცის, რაფინირებული ნახშირწყლების და მარილის 

ნაკლები მოხმარების პარალელურად, ასოცირებულია გსდ შემთხვევების სიხშირის 

შემცირებასთან.  უფრო მეტიც, ცხოველური ცხიმის, მათ შორის რძის ცხიმის, 

ჩანაცვლებას მცენარეული ზეთით და პოლიუჯერი ცხიმოვანი მჟავებით (PUFAs) 

შეუძლია გსდ რისკის შემცირება. 

R37  რანდომიზებულმა კონტროლირებულმა კვლევა PREDIMED-მა აჩვენა, რომ ე.წ. 

ხმელთაშუა ზღვის დიეტამ, რომელშიც პაციენტების კვების რაციონს ემატებოდა 

პირველადი დაწურვის ზეითუნის ზეთი ან თხილეული, მნიშვნელოვნად 

(დაახლოებით 30%-ით) შეამცირა ძირითადი გსდ შემთხვევების სიხშირე მეორე 

ჯგუფთან შედარებით, რომელშიც პაციენტები მხოლოდ დაბალცხიმიან დიეტაზე 

იმყოფებოდნენ8. ცხოვრების სტილის სპეციფიკური ცვლილებების ზემოქმედება 

პლაზმის ლიპიდების დონეზე შეჯამებულია ცხრილი №4-ში. 
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ცხრილი №4. ცხოვრების სტილის სპეციფიკური ცვლილებების ზემოქმედება პლაზმის 

ლიპიდების დონეზე 
ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული ჩარევები TC და LDL-

ქოლესტეროლის დონის შემცირების მიზნით 

ეფექტის 

სიდიდე 

მტკიცებულების 

დონე/წყარო 

საკვებში ტრანს ცხიმების მორიდება  ++  A9,10
 

საკვებში ნაჯერი ცხიმების შემცირება ++ A11
 

საკვები ბოჭკოს რაოდენობის გაზრდა  ++ A12,13
 

ფიტოსტეროლებით გამდიდრებული ფუნქციური საკვების 

(მცენარეული ზეთი, თხილეული, პარკოსნები) გამოყენება 

++ A14
 

წითელი საფუარა ბრინჯისiii  გამოყენება  ++ A15
 

ჭარბი წონის შემცირება  ++ A16
 

საკვებში ქოლესტეროლის შემცირება  + B17
 

ჩვეული ფიზიკური აქტივობის გაზრდა  + B18
 

ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული ჩარევები 

ტრიგლიცერიდებით (TG) მდიდარი ლიპოპროტეინების 

დონის შესამცირებლად  

ეფექტის 

სიდიდე 

მტკიცებულების 

დონე/წყარო 

ჭარბი წონის შემცირება  + A 

ალკოჰოლის მოხმარების შემცირება  +++ A19
 

ჩვეული ფიზიკური აქტივობის გაზრდა  ++ A20
 

საკვები ნახშირწყლების რაოდენობის შემცირება  ++ A21
 

ომეგა-3 პოლიუჯერი ცხიმოვანი დანამატების გამოყენება  ++ A22
 

მონო- და დისაქარიდების მოხმარების შემცირება  ++ B23
 

ნაჯერი ცხიმების მონო- ან პოლიუჯერი ცხიმებით 

ჩანაცვლება  
+ B 

ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული ჩარევები HDL-

ქოლესტეროლის დონის მოსამატებლად  

ეფექტის 

სიდიდე 

მტკიცებულების 

დონე/წყარო 

ტრანს ცხიმების მორიდება საკვებში  ++ A24
 

ჩვეული ფიზიკური აქტივობის გაზრდა  +++ A25
 

ჭარბი წონის შემცირება  ++ A 

საკვებში ნახშირწყლების შემცირება და მათი ჩანაცვლება 

პოლიუჯერი ცხიმებით  
++ A26

 

ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარების გაგრძელება  ++ B 

თამბაქოს მოწევის მიტოვება  + B27
 

- ეფექტის სიდიდე (+++= >10%, ++ = 5-10%, += <5%) და მტკიცებულების დონე ეხება ცალკეული 

დიეტური მოდიფიკაციის ზეგავლენას სპეციფიკური ლიპოპროტეინის დონეზე პლაზმაში  

- HDL-C =მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი; LDL-C = დაბალი სიმკვრივის 

ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი; TC = საერთო ქოლესტეროლი; TG = ტრიგლიცერიდები. 

 

 

R38 ჭარბი წონის შემთხვევაში რეკომენდებულია წონის დაკლება, რადგანაც სხეულის 

წონის მცირედი შემცირებაც კი (საწყისი წონის 5-10%) აუმჯობესებს ლიპიდური 

                   
iii მოწითალო შეფერილობის ფერმენტირებული ბრინჯი, რომელიც ამ შეფერილობას იღებს  Monascus 
purpureus ობის სოკოთი კულტივირების შემდეგ (სინონიმები: წითელი ფერმენტირებული ბრინჯი, 
წითელი ბრინჯი „კოძი“). 
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სპექტრის დარღვევებს და დადებითად მოქმედებს გსდ სხვა რისკ-ფაქტორებზე, 

რომლებიც ხშირად თანაარსებობს დისლიპიდემიის მქონე პაციენტებში.  

R39  რეკომენდებულია დისლიპიდემიის მქონე პირებს ვურჩიოთ ზომიერი ფიზიკური 

აქტივობა დღეში ≥30 წთ ხანგრძლივობით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პაციენტს არ 

აღენიშნება ჭარბი წონა.  

R40  რეკომენდებულია ნაჯერი ცხიმის მოხმარება საკვებში შეადგენდეს საერთო 

კალორაჟის 10%-ზე ნაკლებს და ჰიპერქოლესტეროლემიის შემთხვევაში, კიდევ 

უფრო შემცირდეს <7%-მდე. საკვები ცხიმის ძირითადი წილი უნდა მოდიოდეს 

მონოუჯერ ცხიმოვან მჟავებზე,  ომეგა-6 და ომეგა-3 პოლიუჯერი ცხიმოვანი 

მჟავების (PUFAs) ჩათვლით. ქოლესტეროლის მიღება უნდა შემცირდეს (<300 

მგ/დღეში), განსაკუთრებით, პლაზმაში ქოლესტეროლის მაღალი დონის 

შემთხვევაში. 

R41  საკვებში ნახშირწყლების ეფექტი LDL-ქოლესტეროლის დონეზე ნეიტრალურია, 

თუმცა ჭარბი მოხმარება არაპირდაპირი გზით აისახება პლაზმაში TG და HDL-

ქოლესტეროლის დონეებზე. 

საკვები ბოჭკო (განსაკუთრებით, ხსნადი ბოჭკო), რომელსაც შეიცავს პარკოსნები, 

ხილი, ბოსტნეული და უხეში მარცვლეული (მაგალითად, შვრია და ქერი), 

ჰიპოქოლესტეროლემიური ეფექტით ხასიათდება და ნაჯერი ცხიმის სასარგებლო 

საკვებ ჩამნაცვლებელს წარმოადგენს,  LDL-ქოლესტეროლის დონეზე მაქსიმალური 

ეფექტის მოხდენისა და სხვა ლიპოპროტეინების დონეზე მაღალნახშირწყლოვანი 

საკვების არაპირდაპირი ზემოქმედების მინიმალიზაციის მიზნით. 

R42 საკვებში ნახშირწყლები რეკომენდებულია შეადგენდეს დღიური კალორაჟის 45-

55%-ს, რადგანაც როგორც მაღალი, ისე დაბალნახშირწყლოვანი დიეტა 

ასოცირებულია სიკვდილობის მატებასთან. კერძოდ, PURE28 და სხვა 

ეპიდემიოლოგიურ კვლევებზე ჩატარებულმა მეტა-ანალიზმა აჩვენა U-ფორმის 

დამოკიდებულება ნახშირწყლების მოხმარებასა და სიკვდილობას შორის: 

კონკრეტულად, სიკვდილობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდებოდა, 

როცა ნახშირწყლები აღემატებოდა დღიური კალორაჟის 70%-ს ან პირიქით, ნაკლები 

იყო 40%-ზე, ხოლო მინიმალური რისკი აღინიშნებოდა, როცა ნახშირწყლები 

საერთო კალორაჟის 45-55%-ს შეადგენდა29. 

R43  რეკომენდებულია საკვები შეიცავდეს დღეში 25-40გ საკვებ ბოჭკოს, საიდანაც 7-13გ 

ხსნადი ბოჭკოა (მაგალითად, შვრიასა და ქერში შემავალი ბეტა-გლუკანები), 

რომელიც კარგად აიტანება და ეფექტურია პლაზმური ლიპიდების კონტროლის 

თვალსაზრისით.  
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R44  ალკოჰოლის ზომიერი მოხმარება [≤10 გ/დღეში (1 ერთეული) მამაკაცებისა და 

ქალებისთვის] მისაღებია მათთვის, ვისაც არ აღენიშნება TG მაჩვენებლების 

მომატება. 

R45  თამბაქოს წევის მიტოვების სარგებელი თვალსაჩინოა გსდ საერთო რისკის 

შემცირების, განსაკუთრებით, HDL-ქოლესტეროლის დონეზე დადებითი 

ზემოქმედების თვალსაზრისით. 

R46  რეკომენდებულია საკვებში ფიტოსტეროლების მოხმარება ≥2გ/დღეში. 

ფიტოსტეროლებს შეიცავს მცენარეული ზეთები, ბოსტნეული, ხილი, თხილეული, 

პარკოსნები და მარცვლეული. ისინი აქვეითებენ TC-სა და LDL-ქოლესტეროლის 

დონეს, თუმცა ნაკლებად მოქმედებენ TG-სა და HDL-ქოლესტეროლზე. 

R47  მცენარეული სტეროლ/სტენოლების შემცველი საკვების გამოყენება (≥2გ/დღეში), 

მათი LDL-ქოლესტეროლის დამაქვეითებელი უნარისა და გვერდითი ეფექტების 

არარსებობის გამო, რეკომენდებულია ვურჩიოთ: (i) პაციენტებს ქოლესტეროლის 

მაღალი დონით და საშუალო ან დაბალი გსდ რისკით, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ 

ფარმაკოლოგიური მკურნალობის კრიტერიუმებს; (ii) როგორც ფარმაკოლოგიური 

მკურნალობის დანამატი მაღალი და ძალიან მაღალი გსდ რისკის მქონე პირებში, 

ვისთანაც სტატინებით მკურნალობის ფონზე ვერ ხერხდება LDL-ქოლესტეროლის 

სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევა; (iii) მოზრდილებსა და ბავშვებში (>6 წელზე ასაკის) 

ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის ისტორიით. 

R48  წითელი საფუარა ბრინჯის გამოყენება რეკომენდებულია პაციენტებში 

ქოლესტეროლის მომატებული მაჩვენებლით, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ 

მედიკამენტური თერაპიის კრიტერიუმებს. ამ ბრინჯის ეფექტი განპირობებულია 

მისი ბიოაქტიური ინგრედიენტი მონაკოლინით, რომელსაც სტატინის მსგავსი 

მოქმედების მექანიზმი გააჩნია, ახდენს რა HMG-CoA-რედუქტაზას ინჰიბირებას. 

თუმცა წითელი საფუარა ბრინჯის გამოყენების შემთხვევაში, აუცილებელია მისი 

პროდუქცია მკაცრად ექვემდებარებოდეს რეგულაციებს, რაც გულისხმობს 

ინფორმაციის გამჭვირვალობას მისი კომპონენტების და სისუფთავის ხარისხის 

შესახებ. 

R49  ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების შემცველი საკვების მოხმარება რეკომენდებულია გსდ 

რისკის შემცირების მიზნით. ობსერვაციულ კვლევებში კვირაში ორჯერ თევზის და 

ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავებით მდიდარი მცენარეული საკვების მოხმარება (α-

ლინოლენის მჟავა შედის ნიგოზის, ზოგიერთი ბოსტნეულის და ზოგი მცენარეული 

ზეთის შემადგენლობაში) ასოცირებულია გსდ სიკვდილობისა და ინსულტის 

სიხშირის შემცირებასთან, მაგრამ მნიშვნელოვან ზეგავლენას არ ახდენს პლაზმაში 
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ლიპოპროტეინების დონეზე.  

გრძელჯაჭვოვანი პოლიუჯერი ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების ფარმაკოლოგიური 

დოზები (2-3 გ/დღეში) ამცირებს TG-ს დონეს დაახლოებით 30%-ით და ამავე დროს, 

ამცირებს პოსტპრანდიალურ ლიპემიურ პასუხს, თუმცა, უფრო მაღალი დოზების 

ფონზე შესაძლებელია, გაიზარდოს LDL-ქოლესტეროლის დონე. α-ლინოლენის 

მჟავას ზემოქმედება TG დონეზე ნაკლებად ეფექტურია.  

დისლიპიდემიის მედიკამენტური მკურნალობა 

R50  რისკის სპეციფიკური დონისთვის განსაზღვრული სამიზნის მისაღწევად 

რეკომენდებულია სტატინის მაღალი ინტენსიური დოზირების რეჟიმი, უმაღლესი 

ასატანი დოზის გამოყენებით (I, A). 

R51  თუკი სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება სტატინის მაქსიმალური ასატანი დოზით, 

რეკომენდებულია მკურნალობაზე ეზეტიმიბის (ქოლესტეროლის აბსორბციის 

ინჰიბიტორი) დამატება (I, B). 

R52  პირველადი პრევენციის მიზნით, ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებში, ოჯახური 

ჰიპერქოლესტეროლემიის გარეშე, თუკი LDL-ქოლესტეროლის სამიზნის მიღწევა 

ვერ ხერხდება სტატინის მაქსიმალური ასატანი დოზისა და ეზეტიმიბის ფონზე, 

რეკომენდებულია  PCSK9 ინჰიბიტორის დამატება (IIb, C). 

R53  მეორეული პრევენციის მიზნით, ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებში, ოჯახური 

ჰიპერქოლესტეროლემიის გარეშე, თუკი LDL-ქოლესტეროლის სამიზნის მიღწევა 

ვერ ხერხდება სტატინის მაქსიმალური ასატანი დოზისა და ეზეტიმიბის ფონზე, 

რეკომენდებულია  PCSK9 ინჰიბიტორის დამატება (I, A). 

R54  ძალიან მაღალი რისკის ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის მქონე პაციენტებში 

(ათეროსკლეროზული გსდ-ით ან რომელიმე სხვა ძირითადი რისკფაქტორით) თუკი 

სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება სტატინის მაქსიმალური ასატანი დოზისა და 

ეზეტიმიბის ფონზე, რეკომენდებულია მკურნალობაზე PCSK9 ინჰიბიტორის 

დამატება (I, C). 

R55  თუკი სტატინის ნებისმიერ დოზაზე დაფუძნებული სამკურნალო სქემის მიმართ 

ვლინდება აუტანლობა, მათ შორის, განმეორებითი მცდელობის შემდეგაც, 

რეკომენდებულია არასტატინური მედიკამენტით -  ეზეტიმიბით მკურნალობის 

განხილვა (IIa, C). 

R56 თუკი სტატინის ნებისმიერ დოზაზე დაფუძნებული სამკურნალო სქემის მიმართ 

ვლინდება აუტანლობა, მათ შორის, განმეორებითი მცდელობის შემდეგაც, 

რეკომენდებულია PCSK9 ინჰიბიტორის ეზეტიმიბზე დამატების გათვალისწინება 
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(IIb, C). 

R57  თუ სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება, შესაძლებელია განხილულ იქნეს სტატინისა 

და ნაღვლის მჟავას სეკვესტრანტის კომბინაცია (IIb, C). 

R58 თუ სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება სტატინის მაქსიმალური ასატანი დოზების 

ფონზე, არასტატინური მედიკამენტებით კომბინირებული თერაპიის განხილვის 

მიზნით, რეკომენდებულია ოჯახის ექიმმა პაციენტი საკონსულტაციოდ გააგზავნოს 

შესაბამის სპეციალისტთან საჭიროების მიხედვით (კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი 

და სხვა). 

R59  როგორც სურათი 1-დან ჩანს, ნებისმიერ პირში შესაძლებელია შეფასდეს LDL-

ქოლესტეროლის დონის დაქვეითების შედეგად მოსალოდნელი სარგებელი; ის 

დამოკიდებულია LDL-ქოლესტეროლის საწყის დონესა და გამოთვლილი 

ათეროსკლეროზული გსდ რისკის საწყის მაჩვენებელზე. მოცემული მარტივი 

ალგორითმის გამოყენება რეკომენდებულია მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისა 

და პაციენტთან LDL-ქოლესტეროლის დაქვეითების შედეგად მოსალოდნელ 

სარგებელზე დისკუსიაში დახმარების მიზნით. რეკომენდაციები LDL-

ქოლესტეროლის მედიკამენტურ დაქვეითებასთან დაკავშირებით შეჯამებული 

სახით წარმოდგენილია სურათ 2-ზე. 
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ლიპიდ დამაქვეითებელი თერაპიის ინტენსივობის გაზრდა 

მკურნალობა LDL-ქოლესტეროლის 
საშუალო შემცირება 

საშუალო ინტესივობის თერაპია სტატინით  ≈30% 
მაღალი ინტესივობის თერაპია სტატინით  ≈50% 
მაღალი ინტესივობის თერაპია სტატინით 
პლუს ეზეტიმიბი 

 ≈65% 

PCSK9 ინჰიბიტორი  ≈60% 
PCSK9 ინჰიბიტორი  + მაღალი ინტენსივობის 
სტატინი 

 ≈75% 

PCSK9 ინჰიბიტორი  + მაღალი ინტენსივობის 
სტატინი + ეზეტიმიბი 

 ≈85% 

 

 

LDL-
ქოლესტეროლის 

შემცირების % 

LDL-
ქოლესტეროლის 
საწყისი დონე 

LDL-
ქოლესტეროლის 

აბსოლუტური 
შემცირება 

შეფარდებითი 
რისკის 

შემცირება 

საწყისი რისკის 
მაჩვენებელი 

აბსოლუტური 
რისკის შემცირება 

სურათი 1. LDL-ქოლესტეროლის დაქვეითებასთან დაკავშირებული კლინიკური 
სარგებელი. სარგებელის გამოთვლა შესაძლებელია ნებისმიერი პირისთვის. ის 
დამოკიდებულია თერაპიის ინტენსივობაზე, LDL-ქოლესტეროლის საწყის დონეზე, LDL-
ქოლესტეროლის მოსალოდნელ აბსოლუტურ  შემცირებასა და გსდ რისკის საწყის 
მაჩვენებელზე. თერაპიის ინტესივობა უნდა შეირჩეს ისე, რომ LDL-ქოლესტეროლის 
დაქვეითება მოხდეს პირის საწყისი გსდ რისკის პროპორციულად. LDL-ქოლესტეროლის 
პროპორციული შემცირების გამრავლებით მის საწყის დონეზე მივიღებთ LDL-
ქოლესტეროლის აბსოლუტური დონის დაქვეითებას, რომელიც მიიღწევა თერაპიის 
კონკრეტული ინტენსივობის ფონზე. LDL-ქოლესტეროლის აბსოლუტური რიცხვის 1.0 
მმოლ/ლ-ით შემცირება ასოცირებულია გსდ შემთხვევების რისკის 20%-ით 
შემცირებასთან.  
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A 

დი
ახ 

არ
ა 

არსებობს მედიკამენტური 
მკურნალობის ჩვენება? 

LDL-ქოლესტეროლის საწყისი 
დონე 

გასნაზღვრეთ მკურნალობის 
სამიზნე 

ცხოვრების სტილთან 
დაკავშირებული 

რჩევა/ჩარევა 

ძლიერი პოტენციალის 
სტატინი უმაღლესი 

რეკომენდებული/ასატანი 
დოზით სამიზნის მისაღწევად 

LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე 
მიღწეულია? 

ყოველწლიური ან უფრო 
ხშირი მეთვალყურეობა 

ჩვენების მიხედვით 

დაამატეთ ეზეტიმიბი 

LDL-ქოლესტეროლის 
სამიზნე მიღწეულია? 

ყოველწლიური ან უფრო 
ხშირი მეთვალყურეობა 

ჩვენების მიხედვით 
 

დაამატეთ PCSK9 
ინჰიბიტორი 

შერჩეულ დაბალი 
ან საშუალო რისკის 

პაციენტებში: 
რისკის 

მოდიფიკატორების 
განსაზღვრა 

გამოსახვითი კვლევა 
(სუბკლინიკური 

ათეროსკლეროზი) 
რისკის 

რეკლასიფიკაცია? 

დი
ახ 

არ
ა 

არ
ა 

დი
ახ 

- მეორეული 
პრევენცია 
(ძალიან მაღალი 
რისკი) 

- პირველადი 
პრევენცია: 
პაციენტები 
ოჯახური 
ჰიპერქოლესტერ
ოლემიით და 
რომელიმე 
ძირითადი 
რისკფაქტორით 
(ძალიან მაღალი 
რისკი) 

გაითვალისწინეთ PCSK9 
ინჰიბიტორის დამატება 

 

- პირველადი 
პრევენცია : 
პაციენტები 
ძალიან მაღალი 
რისკით, მაგრამ 
ოჯახური 
ჰიპერქოლესტერ
ოლემიის გარეშე 

3.0 
მმო

ლ/ლ 

2.6 
მმო

ლ/ლ 

1.8 
მმო

ლ/ლ 

და
ბა
ლ
ი საშუ

ალო 

SCORE≥1% და <5% 
ახალგაზრდა პაციენტები 
შდტ1-ით<35 წლის ასაკში, 
შდტ2<50 წლის ასაკში შდ 
ხანგრძლივობით <10 
წელზე სხვა 
რისკფაქტორების გარეშე SCORE≥5% და <10% 

ერთი რისკფაქტორის 
მკვეთრი მომატება, კერძოდ 
TC>8მმოლ/ლ ან LDL-C> 
4.9მმოლ/ლ ან აწ≥180/110მმ 
ვწყ სვ 
საშუალო სიმძიმის თქდ 
(eGFR30-59მლ/წთ/მ2) 
შდ სამიზნე ორგანოების 
დაზიანების გარეშე, 
დიაბეტის≥10 წელზე 
ხანგრძლივობით ან სხვა 
დამატებითი რისკფაქტორით 

SCORE≥10% 
ათეროსკლეროზული გსდ 
ოჯახური 
ჰიპერქოლესტეროლემია 
ათეროსკლეროზული გსდ-ით ან 
მის გარეშე 
მძიმე თქდ (eGFR<30მლ/წთ/მ2) 
შდ სამიზმე ორგანოების 
დაზიანებით ან ≥3  ძირითადი 
რისკფაქტორით ან შდტ1 
ადრეული დასაწყისი და 
ხანგრძლივი (>20 წელზე) 
მიმდინარეობა 

გსდ 
რისკი 

სურათი 2. რეკომენდაციები LDL-ქოლესტეროლის მედიკამენტურ 

დაქვეითებასთან დაკავშირებით 

1.4 
მმო

ლ/ლ 

მ
ა
ღ
ა
ლ
ი 

ძალია
ნ 

მაღალ
ი 
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R60  დისლიპიდემიის მკურნალობის მიზნით გამოყენებული მედიკამენტები შეიძლება 

დაიყოს ორ ძირითად ჯგუფად: სტატინები და არა-სტატინური მედიკამენტები. 

სტატინები წარმოადგენენ არჩევის პრეპარატებს LDL ქოლესტეროლის დაქვეითების 

მიზნით, რადგანაც ისინი თვალსაჩინოდ ამცირებენ გულ-სისხლძარღვთა 

დაავადებებით ავადობასა და სიკვდილობას. სტატინების მოქმედების მექანიზმი 

მდგომარეობს ფერმენტ ჰიდროქსიმეთილგლუტარილ CoA რედუქტაზას 

ინჰიბირებაში, რომელიც წამყვან როლს ასრულებს ქოლესტეროლის სინთეზში, 

რასაც თან სდევს LDL რეცეპტორების რეგულაციის გაძლიერება და LDL კლირენსის 

მატება.  

სტატინები აქვეითებენ LDL ქოლესტეროლის დონეს დაახლოებით 60%-ით, მცირედ 

ზრდიან HDL-ს და მცირედ აქვეითებენ TG-ს. სტატინები ამავე დროს, ამცირებენ 

არტერიის კედლის ანთებით პროცესს, სისტემურ ანთებას ან ორივეს ერთად, რაც 

დაკავშირებულია ენდოთელიუმის მიერ აზოტის ოქსიდის პროდუქციის 

გაძლიერებასთან, და შესაძლებელია გააჩნდეთ სხვა დადებითი ეფექტებიც. 

ლიპიდდამაქვეითებელი მედიკამენტების სხვა კლასები არ წარმოადგენენ 

მკურნალობის პირველი არჩევის პრეპარატებს, რადგანაც მათ ვერ აჩვენეს 

ანალოგიური ეფექტურობა ათეროსკლეროზული გსდ შემცირების მიმართულებით. 

R61  დისლიპიდემიის მედიკამენტური მკურნალობის მიზნით გამოყენებული 

სხვადასხვა კლასის ჰიპოლიპიდემიური პრეპარატების მახასიათებლები 

შეჯამებულია ცხრილი №5-ში. 

R62  სტატინებით მკურნალობის ინტენსივობა შესაძლოა იყოს მაღალი, საშუალო ან 

დაბალი და ეფუძნება პაციენტის რისკის ჯგუფს და ასაკს. სტატინის შერჩევა 

შესაძლოა, დამოკიდებული იყოს პაციენტის კომორბიდულ მდგომარეობებზე, 

თანმხლებ მედიკამენტურ მკურნალობაზე, არასასურველი გამოსავლების 

რისკფაქტორებზე, პრეპარატის მიმართ ტოლერანტობაზე, ფასსა და პაციენტის 

უპირატესობებზე. სხვადასხვა სტატინებით მკურნალობის ინტენსივობის 

მაგალითები შეჯამებულია ქვემოთ. 

კლასიფიკაცია ეფექტი* მაგალითი† 

მაღალი ინტენსივობის ამცირებს LDL-C ≥ 50% 
- ატორვასტატინი 40-80 mg 

- როსუვასტატინი 20-40 mg 

საშუალო ინტენსივობის 
ამცირებს  LDL-C 30%-დან < 

50%-მდე 

- ატორვასტატინი 10-20 mg 

- ფლუვასტატინი XL 80 mg 

- ლოვასტატინი 40 mg 

- პიტავასტატინი 2-4 mg 

- პრავასტატინი 40-80 mg 

- როსუვასტატინი 5-10 mg 

- სიმვასტატინი 20-40 mg 
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დაბალი ინტენსივობის ამცირებს LDL-C < 30% 

- ფლუვასტატინი 20-40 mg 

- ლოვასტატინი 20 mg 

- პიტავასტატინი 1 mg 

- პრავასტატინი 10-20 mg 
* ინდივიდუალური ეფექტი შესაძლოა ცვალებადობდეს 

† ყველა დოზა პერორალურად დღეში ერთხელ 

LDL-C = დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი 

R63 სტატინებით გამოწვეული გვერდითი ეფექტები ხშირი არ არის, თუმცა 

შესაძლებელია აღინიშნოს ღვიძლის ფერმენტების ელევაცია და მიოზიტი ან 

რაბდომიოლიზი. კუნთებთან დაკავშირებული პრობლემები დოზადამოკიდებულია 

და შესაძლოა განუვითარდეს სტატინებით მკურნალობაზე მყოფ პაციენტთა 10%-ს. 

კუნთებთან დაკავშირებული სიმპტომები შეიძლება განვითარდეს ფერმენტების 

ელევაციის გარეშეც. გვერდითი ეფექტები უფრო ხშირია ხანდაზმულებში, 

მულტიმორბიდული მდგომარეობების მქონე პაციენტებსა და იმ პირებში, 

რომლებიც ერთდროულად რამდენიმე მედიკამენტს იღებენ.  

ზოგიერთ პაციენტში ერთი სტატინის მეორით შეცვლა ან დოზის შემცირება 

(მედიკამენტის დროებით შეწყვეტის შემდეგ) ხსნის პრობლემას. კუნთოვანი 

ტოქსიკურობა როგორც ჩანს, ყველაზე ხშირია როდესაც სტატინები გამოიყენება 

ციტოქრომ P3A4 ინჰიბიტორებთან (მაგალითად მაკროლიდები, აზოლური სოკოს 

საწინააღმდეგო პრეპარატები, ციკლოსპორინი, გრეიფრუტის წვენი) ან 

ფიბრატებთან, განსაკუთრებით გემფიბროზილთან ერთად. სტატინების გამოყენება 

უკუნაჩვენებია ორსულობისა და ლაქტაციის დროს. მედიკამენტების ჩამონათვალი, 

რომლებიც სტატინებთან ერთად კომბინირებული გამოყენების შემთხვევაში 

ზრდიან კუნთოვანი ტოქსიკურობის რისკს, იხილეთ დანართ №2-ში. 

R64 ნაღვლის მჟავას სეკვესტრანტები თრგუნავენ ნაღვლის მჟავების რეაბსორბციას 

ნაწლავში, რითაც აძლიერებენ ღვიძლის LDL-რეცეპტორების რეგულაციას და 

მოცირკულირე ქოლესტეროლის ჩართვას ნაღვლის სინთეზის პროცესში. 

დადასტურებულია მათ მიერ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებით გამოწვეული 

სიკვდილობის შემცირება. ნაღვლის მჟავების სეკვესტრანტები, ჩვეულებრივ, 

გამოიყენება სტატინებთან ან ნიკოტინის მჟავასთან კომბინაციაში  LDL-

ქოლესტეროლის დაქვეითების ეფექტის გაძლიერების მიზნით და არჩევის 

პრეპარატებია ორსულებში ან ქალებში, რომლებიც გეგმავენ ორსულობას.  

ნაღვლის მჟავას სეკვესტრანტები უსაფრთხო მედიკამენტებია, მაგრამ მათი 

გამოყენება შეზღუდულია ისეთი გვერდითი ეფექტების გამო, როგორიცაა 

შემაწუხებელი  მეტეორიზმი, გულისრევა, ნაწლავების სპაზმი და ყაბზობა.  

ნაღვლის მჟავას სეკვესტრანტების გამოყენება უკუნაჩვენებია პაციენტებში 

ჰიპერტრიგლიცერიდემიით, რადგანაც მათ ფონზე შესაძლებელია TG დონის მატება. 
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ქოლესტირამინი, ქოლესტიპოლი და ქოლესეველამი (შედარებით ნაკლები 

ხარისხით) ხელს უშლიან სხვა მედიკამენტების - კერძოდ, თიაზიდების, ბეტა-

ბლოკერების, ვარფარინის, დიგოქსინის და თიროქსინის შეწოვას. ამ ეფექტის 

შემცირება შესაძლებელია, თუ პრეპარატს დავნიშავთ სხვა მედიკამენტების 

მიღებამდე სულ მცირე, 4 საათით ადრე ან მიღებიდან 1 საათის შემდეგ.  

ნაღვლის მჟავას სეკვეტრანტების მიღება რეკომენდებულია საკვებთან ერთად მათი 

ეფექტურობის გაზრდის მიზნით.  

R65 ქოლესტეროლის აბსორბციის ინჰიბიტორები, როგორიცაა ეზეტიმიბი, თრგუნავს 

ნაწლავებში ქოლესტეროლისა და ფიტოსტეროლების შეწოვას. ეზეტიმიბი, 

ჩვეულებრივ 15-20%-ით აქვეითებს LDL-ქოლესტეროლს, უმნიშვნელოდ ზრდის 

HDL-ს და მცირედით აქვეითებს ტრიგლიცერიდებს. 

ეზეტიმიბის გამოყენება შესაძლებელია მონოთერაპიის სახით პაციენტებში, 

რომლებიც ვერ იტანენ სტატინებს, ან სტატინებზე დამატების სახით პაციენტებში, 

რომელთაც სტატინის მაქსიმალურ დოზაზე მუდმივად აღენიშნებათ  LDL-

ქოლესტეროლის მაღალი მაჩვენებლები. გვერდითი ეფექტები იშვიათია.  

R66  PCSK9 მონოკლონური ანტისხეულები გამოდის კანქვეშა ინექციის სახით, რომელიც 

კეთდება თვეში ერთხელ ან ორჯერ. ეს მედიკამენტები ხელს უშლიან PCSK9-ს 

მიმაგრებას  LDL-რეცეპტორებთან, რაც აუმჯობესებს ამ რეცეპტორების ფუნქციას.  

LDL-ქოლესტეროლის დონე ქვეითდება 40-70%-ით.  

R67  მიპომერსენი და ლომიტაპიდი მიეკუთვნება მედიკამენტებს, რომლებიც 

გამოიყენება ოჯახური ჰომოზიგოტური ჰიპერქოლესტეროლემიის მკურნალობის 

მიზნით. მიპომერსინი  ოლიგონუკლეოტიდია, რომელიც ამცირებს ღვიძლში აპო B-ს 

სინთეზს და აქვეითებს LDL, apo B, და Lp(a) დონეებს.  

პრეპარატი კეთდება კანქვეშა ინექციის სახით და შესაძლოა, გამოიწვიოს რეაქცია 

ინექციის ადგილზე, გრიპის მსგავსი სიმპტომები, ღვიძლის გაცხიმოვნება და 

ღვიძლის ფერმენტების ელევაცია.  

ლომიტაპიდი ტრიგლიცერიდების მიკროსომული ტრანსპორტის ცილის 

ინჰიბიტორია, რომელიც მოქმედებს ღვიძლსა და ნაწლავებში TG-ით მდიდარი 

ლიპოპროტეინების სინთეზზე. დოზირება იწყება მინიმალურიდან და ტიტრაცია 

ხდება თანდათანობით 2 კვირაში ერთხელ. პაციენტებმა უნდა დაიცვან დიეტა, 

რომელიც ეფუძნება ცხიმიდან 20%-ზე ნაკლები კალორაჟის მიღებას. პრეპარატის 

ფონზე შესაძლებელია გასტროინტესტინური სიმპტომების განვითარება (მაგ.: 

დიარეა, ღვიძლის გაცხიმოვნება, ღვიძლის ფერმენტების ელევაცია).  

R68  ფიბრატები პეროქსისომ პროლიფერატორ-აქტივირებული რეცეპტორი α-ს (PPAR- 
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α) აგონისტია, რომელიც მოქმედებს ლიპიდების და ლიპოპროტეინების 

მეტაბოლიზმის მარეგულირებელი ფაქტორების ტრანსკრიპციაზე, შედეგად, 

ფიბრატების მოქმედებით ქვეითდება TG-ს დონე როგორც უზმოდ, ისე ჭამის 

შემდეგ, აგრეთვე  TG-ით მდიდარი ლიპოპროტეინების (TRL) ნარჩენი ნაწილაკების 

შემცველობა. 

ლიპიდურ პროფილზე კლინიკური ზეგავლენა ცვალებადობს ფიბრატების კლასის 

მიხედვით, მაგრამ მათი მოქმედებით სავარაუდოდ 50%-ით მცირდება TG დონე, 

≤20% მცირდება LDL-C დონე (თუმცა, TG-ის მაღალი მაჩვენებლების შემთხვევაში, 

შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს LDL-C პარადოქსულ მატებას), ხოლო HDL-C დონე 

≤20%-ით მატულობს. ეფექტის სიდიდე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული 

ლიპიდური პროფილის საწყის მაჩვენებლებზე. 

R69  n-3 (ანუ ომეგა-3) ცხიმოვანი მჟავების [ეიკოზაპენტაენოის მჟავა (EPA) და 

დოკოზაჰექსაენოის მჟავა (DHA)] ფარმაკოლოგიური დოზებით გამოყენება 

შესაძლებელია TG დონის დაქვეითების მიზნით. ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები (2-4 

გ/დღეში) მოქმედებენ შრატის ლიპიდებსა და ლიპოპროტეინებზე, კერძოდ VLDL 

კონცენტრაციაზე. მოქმედების მექანიზმი ნაკლებად შესწავლილია, თუმცა, ის 

შეიძლება, ნაწილობრივ მაინც უკავშირდებოდეს მათ ურთიერთქმედებას PPAR 

რეცეპტორებთან და ApoB სეკრეციის შემცირებას. 

ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ამცირებენ TG დონეს, მაგრამ მათი ზეგავლენა სხვა 

ლიპოპროტეინებზე ტრივიალურია. საჭიროა მეტი მეცნიერული მტკიცებულება 

კლინიკური გამოსავლების შესახებ, რის საფუძველზეც გამართლებული იქნებოდა 

ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების ფართო გამოყენება არსებულ კლინიკურ პრაქტიკაში30. 

R70  ნიკოტინის მჟავას მოქმედების ადგილი არის როგორც ღვიძლი, ისე ცხიმოვანი 

ქსოვილი. ღვიძლში ნიკოტინის მჟავა ახდენს დიაცილგლიცეროლ 

აცილტრანსფერაზა-2-ის ინჰიბირებას, რასაც თან სდევს VLDL-ნაწილაკების 

სეკრეციის შემცირება, ეს კი თავის მხრივ აისახება პლაზმაში როგორც  IDL, ისე LDL-

ნაწილაკების შემცირებაზე31. ნიკოტინის მჟავა პირველადად მოქმედებს HDL-C-სა და 

ApoA1-ს დონის მომატებაზე,  ღვიძლში ApoA1-ის პროდუქციის სტიმულირების 

გზით. ნიკოტინის მჟავაზე ჩატარებულ ორ ფართომასშტაბურ რანდომიზებულ 

კვლევაში, რომელთაგან ერთში გამოიყენებოდა ნელი გამოთავისუფლების 

ნიაცინი32, ხოლო მეორეში ნიაცინი ლაროპიპრანტთან ერთად33, არ დადგინდა 

პრეპარატის სასარგებლო ეფექტი და გამოვლინდა სერიოზული გვერდითი 

ეფექტების სიხშირის ზრდა. დღესდღეობით ევროპაში ნიკოტინის მჟავას შემცველი 

პრეპარატები ავტორიზებული არ არის. 

 



ცხრილი №5. დისლიპიდემიის სამკურნალო მედიკამენტების მახასიათებლები34 

მედიკამენტის კლასი HMG-CoA 

რედუქტაზას 

ინჰიბიტორები 

(სტატინები) 

ქოლესტეროლ

ის აბსორბციის 

ინჰიბიტორები 

PCSK9 

ინჰიბიტო

რები 

ნაღვლის 

მჟავას 

სეკვესტრან

ტები 

ACL 

ინჰიბიტორ

ბი  

ომეგა-3 

ცხიმოვანი 

მჟავები 

ფიბროის 

მჟავას 

დერივატები 

ნიაცინი ოლიგონუკ

ლეოტიდებ

ი 

პრეპარატი ატორვასტატინი, 

ფლუვასტატინი, 

ლოვასტატინი, 

პიტავასტატინი, 

პრავასტატინი, 

როსუვასტატინი, 

სიმვასტატინი 

ეზეტიმიბი ალიროკუმა

ბი 

ევოლოკუმა

ბი 

ქოლესტირამინ

იქოლესტიპო

ლი, 

ქოლესეველამი 

ბემპედოის 

მჟავა 

IPE, 

EPA+DHA 

ფენოფიბრატი, 

ფენოფიბროის 

მჟავა, 

გემფიბროზილი 

სწრაფი, ნელი, 

გახანგრძლივებუ

ლი 

გამოთავისუფლე

ბის 

მიპომერსენ

ი 

ეფექტი LDL-C-ზე ↓-დან ↓↓↓-მდე ↓-დან ↓↓-მდე ↓↓↓-დან 

↓↓↓↓-მდე 

↓-დან ↓↓-მდე ↓-დან ↓↓-მდე IPE             _ 

EPA+DHA ↑ 

↓↑ ↓-დან ↓↓-მდე ↓-დან ↓↓-მდე 

ეფექტი 

ტრიგლიცერიდებზე 

↓-დან ↓↓-მდე __ - დან ↓-მდე ↑ _ ↓-დან ↓↓-მდე ↓↓↓ ↓↓-დან ↓↓↓-მდე _ 

ეფექტი non-HDL-C-ზე ↓↓ ↓ ↓↓↓ _დან ↓-მდე ↓-დან ↓↓-მდე IPE         ↓↓ 

EPA+DHA ↓ 

↓↓ ↓↓-დან ↓↓↓-მდე ↓ 

გსდ გამოსავალი ++-დან +++-მდე + ++ _დან +-მდე _ IPE ++დან 

+++მდე 

EPA+DHA    -- 

_დან +-მდე _დან +-მდე _ 

გლუკოზისადმი 

ტოლერანტობის 

დარღვევის/შდ რისკი 

↑ _ _ ↓-დან ↓↓-მდე ↓ _ _ ↑ _ 

ზემოქმედება კუნთებზე ↑-დან ↑↑-მდე _ _ _ _ _ _დან ↑-მდე _ _ 

ზემოქმედება ღვიძლზე _ _ _ _ _ _ _ ↑-დან ↑↑-მდე ↑-დან ↑↑-მდე 

(ცხიმოვანი 

სტეატოზი_ 

ზემოქმედება 

თირკმელზე 

_ _ _ _ ↑ _ ფენოფიბრატი ↑ 

კრეატინინს 

_ _ 

გასტროინტესტინური 

ეფექტები 

_ მსუბუქი დიარეა _ შებერილობა, 

ყაბზობა 

_ დისპეფსია შესაძლო 

ქოლესტაზი. 

ჰეპატიტი 

მუცლის 

ტკივილი, 

დისპეფსია, 

სიყვითლე 

_ 

ზემოქმედება თავის 

ტვინზე 

↑↓ _ _ _ _ _ _ _ _ 

სხვა ეფექტები _ _ რეაქცია 

ინექციის 

ადგილზე _ 

დან ↑-მდე 

_ მყესის 

გაგლეჯა, 

შარდმჟავას ↑ 

წინაგულების 

ციმციმი ↑ 

სისხლდენა ↑ 

ფენოფიბრატმა 

შესაძლოა 

გააუმჯობესოს 

დიაბეტური 

რეტინოპათია 

ჰიპერემია, 

პრურიტი, 

შარდმჟავას ↑, 

პოდაგრა 

რეაქცია 

ინექციის 

ადგილზე ↑ 

მედიკამენტური 

ურთიერთქმედება  

CYP450 

ინჰიბიტორებთან 

(მაგ. 

_ _ ↓ 
თიროიდული 

ჰორმონების, 

მოერიდეთ 

>20მგ 

სიმვასტატინთ

_ შესაძლებელია 

ანტიკოაგულან

ტების ეფექტის 

↑ სტატინების 

მიოპათიური 

ეფექტი 

ღვიძლზე 

მოქმედ 

მედიკამენტებ
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ციკლოსპორინი, 

რიფამპინი) 

A,D,E,K 

ვიტამინების 

აბსორბცია 

ან და >40მგ 

პრავასტატინთ

ან 

პოტენცირება, 

გემფიბროზილი 

↑↑ სტატინების 

მიოპათიურ 

ეფექტს  

თან 

შემოკლებები: ACL-ატფ ციტრატ ლიაზა; CYP450 - ციტოქრომ P450; IPE - იკოზაპენტის ეთილი, EPA - ეიკოზაპენტაენოის მჟავა; DHA - 
დოკოზაჰექსაენოის მჟავა; HMG-CoA - ჰიდროქსიმეთილგლუტარილკოენზიმ A.   
    ნაკლები გვერდითი ეფექტები ან პოტენციური სარეგებლი            პოტენციური გვერდითი ეფექტები                     ნეიტრალური ეფექტი; ↑ - 

მომატება; ↓ - დაქვეითება 
- 



ჰიპერტრიგლიცერიდემიის  მედიკამენტური მკურნალობის რეკომენდაციები 

R71  სტატინები წარმოადგენს არჩევის პირველი რიგის მკურნალობას გსდ რისკის 

შემცირების მიზნით, პაციენტებში გსდ მაღალი რისკით და 

ჰიპერტრიგლიცერიდემიით [TG >2.3 მმოლ/ლL (>200 მგ/დლ)].   I,B 

R72  გსდ მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებში, რომელთა TG მაჩვენებელი 

სტატინებით მკურნალობის მიუხედავად, მაინც 1.5-5.6 მმოლ/ლ-ია (135-499 მგ/დლ), 

სტატინებთან კომბინაციაში რეკომენდებულია ომეგა-3 პოლუჯერი ცხიმოვანი 

მჟავების (იკოზაპენტ ეთილი 2X2 გ/დღეში) გამოყენება.  IIa,B 

R73  პაციენტებში, რომელთაც პირველადი პრევენციის მიზნით სტატინების თერაპიის 

ფონზე LDL-C მაჩვენებელი სამიზნე დონის ფარგლებში აქვთ, ხოლო TG>2.3 მმოლ/ლ 

(>200 მგ/დლ), რეკომენდებულია სტატინებთან კომბინაციაში ფენოფიბრატის ან 

ბეზაფიბრატის გამოყენება.  IIb,B 

R74  მაღალი რისკის პაციენტებში LDL-C მაჩვენებლის სამიზნე დონით და TG>2.3 

მმოლ/ლ (>200 მგ/დლ), რეკომენდებულია სტატინებთან კომბინაციაში 

ფენოფიბრატის ან ბეზაფიბრატის გამოყენება.  IIb,C 

ჰეტეროზიგოტური ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის  გამოვლენასა და 
მკურნალობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები  

R75  რეკომენდებულია ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის (FH) დიაგნოზის 

გათვალისწინება გულის კორონარული დაავადების მქონე <55 წლის მამაკაცებსა და 

<60 წლის ქალებში, ნაადრევი ფატალური ან არაფატალური გსდ ოჯახური 

ისტორიის მქონე პირებში, პაციენტებში მყესოვანი ქსანტომების ოჯახური 

ანამნეზით, LDL-C მკვეთრად მომატებული მაჩვენებლის [მოზრდილებში>5 მმოლ/ლ 

(>190 მგ/დლ), ბავშვებში >4 მმოლ/ლ (>150 მგ/დლ)], და პირველი რიგის ნათესავებში 

ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის მქონე პაციენტებში. I, C 

R76  რეკომენდებულია FH დიაგნოზის დასმა კლინიკური კრიტერიუმების საფუძველზე, 

ხოლო დადასტურება, როცა შესაძლებელია, უნდა მოხდეს დნმ ანალიზის შედეგად. 

I, C   

R77  ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის დიაგნოზის დასმისთანავე რეკომენდებულია 

ოჯახის წევრების პერიოდული სკრინინგი. I, C 

R78  ოჯახური ჰიპრქოლესტეროლემიის მქონე პაციენტებს,  ათეროსკლეროზული გსდ-

ით ან რომელიმე სხვა ძირითადი რისკ-ფაქტორით, რეკომენდებულია მკურნალობა 

უტარდებოდეთ, როგორც ძალიან მაღალი რისკის პირებს, ხოლო 

ათეროსკლეროზული გსდ-სა და სხვა რისკფაქტორების არარსებობის პირობებში, 

როგორც - მაღალი რისკის პირებს. I, C 
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R79 ათეროსკლეროზული გსდ-ით დაავადებული FH პაციენტებისთვის, რომელთაც 

ძალიან მაღალი რისკი აღენიშნებათ, რეკომენდებულია მკურნალობა LDL-C 

მაჩვენებლის ბაზისურიდან ≥50%-ით შემცირების და <1.4 მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ) 

სამიზნე დონის მიღწევის მიზნით. თუ სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება, 

რეკომენდებულია მედიკამენტების კომბინაციის გამოყენება. I, C 

R80  FH მქონე ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებში, პირველადი პრევენციის 

ფარგლებში, რეკომენდებულია მკურნალობა LDL-C მაჩვენებლის საწყისიდან ≥50%-

ით შემცირების და <1.4 მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ) სამიზნე დონის მიღწევის მიზნით. 

IIa,C 

R81  ძალიან მაღალი რისკის FH მქონე პაციენტებში, თუ მკურნალობის სამიზნის 

მიღწევა ვერ ხერხდება სტატინის მაქსიმალურად ასატანი დოზისა და ეზეტიმიბის 

კომბინაციის ფონზე, რეკომენდებულია PCSK9 ინჰიბიტორის დამატება. I, C 

R82  ბავშვებში ტესტირება ოჯახურ ჰიპერქოლესტეროლემიაზე რეკომენდებულია 

დაიწყოს 5 წლის ასაკიდან, ან უფრო ადრეც, თუ საეჭვოა ოჯახური ჰომოზიგოტური 

ჰიპერქოლესტეროლემია. I, C 

R83  ოჯახური ჰიპერქოლესტეროლემიის მქონე ბავშვებს აუცილებელია მიეწოდოთ 

ინფორმაცია შესაბამისი დიეტის შესახებ და ჩაუტარდეთ მკურნალობა სტატინებით 

8-10 წლის ასაკიდან. მკურნალობის სამიზნე უნდა იყოს LDL-C <3.5 მმოლ/ლ (<135 

მგ/დლ) >10 წელზე ასაკისთვის. IIa, C 

დისლიპიდემიის მართვის თავისებურებები ქალებში 

R84  მაღალი რისკის ქალებში ათეროსკლეროზული გსდ პრევენციის მიზნით 

რეკომენდებულია სტატინებით მკურნალობა.  

R85 მეორეული პრევენციის მიზნით ქალებში სტატინები რეკომენდებულია ისეთივე 

ჩვენებებით და მკურნალობის სამიზნეებით, როგორც მამაკაცებში.  

R86 ლიპიდ-დამაქვეითებელი მედიკამენტების მიცემა არ შეიძლება ორსულობის 

დაგეგმვის, ორსულობის და ლაქტაციის პერიოდებში. ამავე დროს, მძიმე FH მქონე 

პაციენტებისთვის შესაძლებელია ნაღვლის მჟავას სეკვესტრანტების (რომლებიც არ 

შეიწოვება) და/ან LDL აფერეზისiv გათვალისწინება. 

R87  თანამედროვე მესამე თაობის დაბალდოზიანი ესტროგენ-პროგესტერონის 

შემცველი კონტრაცეპტივები, როგორც ჩანს, არ ზრდიან არასასურველი 

კორონარული შემთხვევების რისკს და მათი გამოყენება შესაძლებელია საწყისი 

                   
iv დიალიზის მსგავსი პროცედურა, რომლის დროსაც ხდება სისხლის მიმოქცევიდან LDL-ქოლესტეროლის 
ნაწილაკების გამოდევნა. 
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ლიპიდური პროფილის შეფასების შემდეგ ქალებში TC მისაღები დონით. 

მეორეს მხრივ, ჰიპერქოლესტეროლემიის [LDL-C >4 მმოლ/ლ (>160 მგ/დლ)]  

მრავლობითი რისკფაქტორების, ან თრომბოზული გართულებების მაღალი რისკის 

არსებობისას, რეკომენდებულია კონტრაცეფციის ალტერნატიული მეთოდების 

გამოყენება.  

ესტროგენების ჩანაცვლებითმა თერაპიამ, ლიპიდურ პროფილზე გარკვეული 

დადებითი ზემოქმედების მიუხედავად, არ აჩვენა გსდ რისკის შემცირების ეფექტი 

და გსდ პრევენციის მიზნით ქალებში მათი გამოყენება რეკომენდებული არ არის.  

დისლიპიდემიის მართვის თავისებურებები ხანდაზმულებში (>65 წელზე 
ასაკში) 

R88  ხანდაზმულებში ათეროსკლეროზული გსდ ფონზე გამოიყენება სტატინებით 

მკურნალობის ისეთივე რეკომენდაციები, როგორც ახალგაზრდა პაციენტებში. I, A 

R89  სტატინებით მკურნალობა რეკომენდებულია პირველადი პრევენციის მიზნით, გსდ 

რისკის დონის მიხედვით, ხანდაზმულ პაციენტებში ≤75 წლამდე ასაკში. I, A 

R90  პირველადი პრევენციის მიზნით სტატინებით თერაპიის დაწყება, 

რეკომენდებულია გავითვალისწინოთ >75 წელზე ასაკში, გსდ მაღალი ან ძალიან 

მაღალი რისკის პირობებში. IIb, B 

R91  სტატინით მკურნალობის დაწყება რეკომენდებულია დაბალი დოზით, თუ სახეზეა 

თირკმლის მნიშვნელოვანი დისფუნქცია და/ან პოტენციური მედიკამენტური 

ურთიერთქმედება, რის შემდეგაც უნდა მოხდეს დოზის მზარდი ტიტრაცია LDL-C 

სამიზნის მისაღწევად. I, C 

დისლიპიდემიის მართვის თავისებურებები მეტაბოლური სინდრომისა და 
შაქრიანი დიაბეტის დროს 

R92  მეტაბოლური სინდრომის და შდ შემთხვევაში დისლიპიდემია წარმოდგენილია 

ლიპიდებისა და ლიპოპროტეინების ნორმიდან გადახრით, რაც მოიცავს TG, ApoB, 

და მცირე ზომის LDL-ის მომატებას, HDL-C-სა და ApoA1-ის დაბალ მაჩვენებლებთან 

ერთად. 

Non-HDL-C ან ApoB მაჩვენებლები ტრიგლიცერიდებით მდიდარი 

ლიპოპროტეინების კარგი მარკერებია და თერაპიის მეორეულ სამიზნეებს 

მიეკუთვნებიან.  Non-HDL-C<2.6 მმოლ/ლ (<100 მგ/დლ) და ApoB <80 მგ/დლ 

სასურველი სამიზნეა მაღალი რისკის პაციენტებში, ხოლო non-HDL-C <2.2 მმოლ/ლ 

(<85 მგ/დლ) და ApoB <65 მგ/დლ- ძალიან მაღალი რისკის პირებში. 

განმეორებითი ათეროსკლეროზული გსდ შემთხვევის დროს რეკომენდებულია 

გათვალისწინებული იქნეს შემდეგი სამიზნეები: non-HDL-C <1.8 მმოლ/ლ (<70 
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მგ/დლ) და ApoB <55 მგ/დლ. 

ათეროგენული დისლიპიდემია წარმოადგენს გსდ ერთ-ერთ უმთავრეს 

რისკფაქტორს პაციენტებში ტიპი 1 შაქრიანი დიაბეტით და აგრეთვე, პაციენტებში 

აბდომინური სიმსუქნით და ინსულინრეზისტენტობით ან გლუკოზისადმი 

ტოლერანტობის დარღვევით35.  

R93  შდ ტიპი 2 ძალიან მაღალი რისკის პაციენტებში, რეკომენდებულია LDL-C 

შემცირება საწყისიდან ≥50% და LDL-C სამიზნე <1.4 მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ). I, A 

R94  შდ ტიპი 2 მაღალი რისკის პაციენტებში, რეკომენდებულია LDL-C შემცირება 

საწყისიდან ≥50% და LDL-C სამიზნე <1.8 მმოლ/ლ (<70 მგ/დლ). I, A 

R95  სტატინები რეკომენდებულია შდ ტიპი1 მქონე პაციენტებისთვის, ვისაც გსდ 

მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკი აღენიშნება. I, A 

R96  კომბინირებული მედიკამენტური თერაპიის დანიშვნამდე რეკომენდებულია 

სტატინების თერაპიის ინტენსიურობის გაზრდა. IIa, C 

R97  თუ სამიზნე დონის მღწევა ვერ ხერხდება, რეკომენდებულია სტატინისა და 

ეზეტიმიბის კომბინაციის გათვალისწინება. IIa, B 

R98 სტატინებით თერაპია არ არის რეკომენდებული პრემენოპაუზალური ქალებისთვის 

შაქრიანი დიაბეტით, რომელთა შემთხვევაშიც სავარაუდოა ორსულობა ან 

რომლებიც არ იყენებენ ადეკვატურ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებს. III, C 

R99 სტატინებით თერაპია შესაძლოა, გათვალისწინებული იქნეს როგორც ტიპი 1, ისე 

ტიპი 2 შდ-ს დროს,  ≤30 წელზე ასაკის პაციენტებში, თუ სახეზეა სამიზნე 

ორგანოების დაზიანება და/ან LDL-C>2.5 მმოლ/ლ და პაციენტი არ გეგმავს 

ორსულობას. IIb, C 

დისლიპიდემიის მკურნალობის თავისებურებები მწვავე კორონარული 
სინდრომის დროს 

R100 მწვავე კორონარული სინდრომის (მკს) მქონე ყველა პაციენტს, უკუჩვენების ან 

აუტანლობის არარსებობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია მაღალი დოზით 

სტატინით თერაპიის დაწყება ან შეძლებისდაგვარად მალე გაგრძელება, საწყისი 

LDL-C მაჩვენებლების მიუხედავად. I, A 

R101 ლიპიდური პროფილის განმეორებითი შეფასება რეკომენდებულია მკს-დან 4-6 

კვირაში, რათა დადგინდეს, მოხდა თუ არა საწყისი მაჩვენებლიდან ≥50% შემცირება 

და სამიზნე LDL-C <1.4 მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ) მიღწევა. ამ დროს უნდა შეფასდეს 

უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საკითხები და მოხდეს სტატინის დოზების 

შესაბამისი შერჩევა. IIa C 
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R102 თუკი LDL-C სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება 4-6 კვირაში სტატინის 

მაქსიმალურად ასატანი დოზის ფონზე, რეკომენდებულია ეზეტიმიბთან 

კომბინაციის გამოყენება. I, B 

R103 თუკი LDL-C სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება 4-6 კვირაში სტატინის 

მაქსიმალურად ასატანი დოზისა და ეზეტიმიბის კომბინირებული თერაპიის ფონზე, 

რეკომენდებულია PCSK9 ინჰიბიტორის დამატება. I, B 

R104 პაციენტებში სტატინების დადასტურებული აუტანლობით ან უკუჩვენებით, 

რეკომენდებულია ეზეტიმიბით მკურნალობის გათვალისწინება. IIa, C 

R105 პაციენტებში მკს-ით, რომელთა LDL-C მაჩვენებელი არ არის სამიზნის 

ფარგლებში, სტატინის მაქსიმალური ასატანი დოზისა და ეზეტიმიბის ფონზე, 

რეკომენდებულია PCSK9 ინჰიბიტორის ადრეული დამატება (შეძლებისდაგავარად 

მკს-ს გამო ჰოსპიტალიზაციის პერიოდში). IIa, C 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია გადატანილი იშემიური ინსულტის ან 
ტრანზიტორული იშემიური შეტევის შემდეგ 

R106 პაციენტები გადატანილი იშემიური ინსულტით ან ტრანზიტორული იშემიური 

შეტევით ათეროსკლეროზული გსდ-ს, განსაკუთრებით, განმეორებითი იშემიური 

ინსულტის ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან, ამდენად მათთვის 

რეკომენდებულია  ინტენსიური LDL-C დამაქვეითებელი თერაპია. I, A 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია გულის ქრონიკული უკმარისობის ან გულის 
სარქვლოვანი დაავადების დროს 

R107 ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის დაწყება არ არის რეკომენდებული 

პაციენტებში გულის უკმარისობით, მისი გამოყენების სხვა ჩვენებების არარსებობის 

შემთხვევაში. III, A 

R108 არ არის რეკომენდებული ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის დაწყება 

პაციენტებში აორტის სარქვლის სტენოზით კორონარული არტერიების დაავადების 

გარეშე, სტენოზის პროგრესირების შემცირების მიზნით, თუ სახეზე არ გვაქვს მისი 

გამოყენების სხვა ჩვენებები. III, A 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია თირკმლის ქრონიკული დაავადების დროს 

R109 რეკომენდებულია პაციენტები თირკმლის დაავადებათა გამოსავლების ხარისხის 

საინიაციტივო ჯგუფის კლასიფიკაციის საფუძველზე მე-3-5 სტადიის თირკმლის 

ქრონიკული დაავადებით (KDOQI სტადია 3-5), რომელიც განისაზღვრება როგორც 

eGFR < 60მლ/წთ/1.73მ2  3 თვეზე მეტი ინტერვალით ჩატარებული ორი გაზომვის 

მიხედვით, ჩაითვალოს ათეროსკლეროზული გსდ-ს მაღალი ან ძალიან მაღალი 

რისკის კატეგორიად. I, A 
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R110 თქდ მე-3-5 სტადიის დროს, როდესაც პაციენტი არ არის დამოკიდებული 

დიალიზზე, რეკომენდებულია სტატინების ან სტატინი/ეზეტიმიბის კომბინაციის 

გამოყენება. I, A 

R111 პაციენტებში, რომლებიც უკვე იმყოფებიან სტატინებით, სტატინი/ეზეტიმიბით ან 

ეზეტიმიბით მკურნალობაზე დიალიზის დაწყების მომენტში, რეკომენდებულია ამ 

მედიკამენტების გაგრძელების განხილვა, განსაკუთრებით, ათეროსკლეროზული 

გსდ თანაარსებობის შემთხვევაში. IIa, C 

R112 პაციენტებში დიალიზდამოკიდებული თქდ-ით, რომელთაც არ აღენიშნებათ 

ათეროსკლეროზული გსდ, არ არის რეკომენდებული სტატინებით თერაპიის 

დაწყება. III, A, 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია პერიფერიული არტერიების დაავადების 
დროს 

R113 პაციენტებში პერიფერიული არტერიების დაავადებით, ათეროსკლეროზული 

გსდ რისკის შემცირების მიზნით, რეკომენდებულია ლიპიდდამაქვეითებელი 

თერაპია სტატინების მაქსიმალურად ასატანი დოზებით, ხოლო საჭიროების 

შემთხვევაში, ეზეტიმიბის და PCSK9 ინჰიბიტორის დამატებით. I, A 

დისლიპიდემიის მართვის თავისებურებები პაციენტებში მძიმე მენტალური 
დარღვევებით 

R114 რეკომენდებული მძიმე მენტალური დაავადება ჩაითვალოს ათეროსკლეროზული 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკის დამატებით მოდიფიკატორად. I, C 

R115 რეკომენდებულია პაციენტებში მძიმე მენტალური დაავადებით, 

ათეროსკლეროზული გსდ მართვის მიზნით გამოყენებული იქნეს დისლიპიდემიის 

მართვის იგივე რეკომენდაციები, რომელიც გამოიყენება პაციენტებში ამ დაავადების 

გარეშე. I, C 

R116 რეკომენდებულია პაციენტებში მძიმე მენტალური დაავადებით 

განსაკუთრებული ყურადღება მიექცეს ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან 

დაკავშირებული რჩევების შესრულებას და მედიკამენტური თერაპიისადმი 

დამყოლობის საკითხებს. I, C 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის მონიტორინგთან დაკავშირებული 

რეკომენდაციები 

R117 რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს ლიპიდების განსაზღვრა? 

 ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის დაწყებამდე, რეკომენდებულია სულ მცირე, 

ორი გაზომვის ჩატარება 1-12 კვირის ინტერვალით, იმ მდგომარეობების გარდა, 

როდესაც არსებობს მკურნალობის დაწყების სასწრაფო ჩვენება, მაგალითად, 
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მწვავე კორონარული სინდრომი (მკს) ან ძალიან მაღალი რისკის პაციენტები. 

რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს ლიპიდების განსაზღვრა ლიპიდდამაქვეითებელი 

თერაპიის დაწყების შემდეგ? 

 მკურნალობის დაწყებიდან: 8 (±4) კვირაში. 

 სამკურნალო რეჟიმის კორექტირებიდან: 8 (±4) კვირაში სამიზნის მიღწევამდე. 

 მწვავე კორონარული სინდრომიდან 4-6 კვირაში, რათა დადგინდეს, მოხდა თუ 

არა საწყისი მაჩვენებლიდან ≥50% შემცირება და სამიზნე LDL-C <1.4 მმოლ/ლ (<55 

მგ/დლ) მიღწევა. 

რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს ლიპიდების განსაზღვრა სამიზნის ან ოპტიმალური 

ლიპიდური პროფილის მიღწევის შემდეგ? 

 წელიწადში ერთხელ (თუ სახეზე არ არის მკურნალობაზე დამყოლობის 

პრობლემები ან სპეციფიკური მიზეზები უფრო ხშირი შემოწმებისთვის).  

R118 რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს ღვიძლის ფერმენტების (ALT) რუტინული 

განსაზღვრა პაციენტებში ლიპიდდამაქვეითებელ თერაპიაზე? 

 მკურნალობის დაწყებამდე; 

 ერთხელ, მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებიდან 8-12 კვირის შემდეგ და 

პრეპარატის დოზის გაზრდისას; 

 სტატინებით მკურნალობის პროცესში ამის შემდეგ ALT-ს რუტინული 

კონტროლი რეკომენდებული არ არის, იმ შემთხვევების გარდა, როცა 

სიმპტომების საფუძველზე სავარაუდოა ღვიძლის დაზიანება. ფიბრატებით 

მკურნალობის პროცესში  ALT-ს კონტროლი კვლავ რეკომენდებულია. 

R119 როგორია სამოქმედო ტაქტიკა ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპიის ფონზე ღვიძლის 

ფერმენტების ელევაციის დროს? 

თუ ALT <3 X ნორმის ზედა ზღვარზე: 

 გრძელდება თერაპია; 

 ღვიძლის ფერმენტების გადამოწმება 4-6 კვირაში; 

თუ ALT მატულობს ≥ 3 X ნორმის ზედა ზღვარზე: 

 შეწყვიტეთ ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია ან შეამცირეთ პრეპარატის დოზა და 

გადაამოწმეთ ღვიძლის ფერმენტები (ALT) 4-6 კვირაში. 

 თერაპიის განახლება შესაძლებელია განხილულ იქნეს მას შემდეგ, რაც ALT 

დაუბრუნდება ნორმას. 

 თუ ALT რჩება მომატებული, რეკომენდებულია შემოწმდეს სხვა მიზეზები. 

R120 რა სიხშირით უნდა განისაზღვროს კრეატინკინაზა (CK) პაციენტებში 
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ლიპიდდამაქვეითებელ თერაპიაზე? 

მკურნალობის დაწყებამდე: 

 მედიკამენტური თერაპიის დაწყებამდე; 

 თუ საწყისი CK >4 X ნორმის ზედა ზღვარზე, არ დაიწყოთ მედიკამენტური თერაპია; 

გადაამოწმეთ. 

მონიტორინგი: 

 CK რუტინული მონიტორინგი რეკომენდებული არ არის. 

 გადაამოწმეთ CK თუ პაციენტს უვითარდება მიალგია. 

განსაკუთრებული სიფრთხილით მოეკიდეთ მიოპათიასა და CK-ს მომატებას მაღალი 

რისკის პაციენტებში, როგორიცაა: ხანდაზმულები, მედიკამენტების მიღება, რომლებიც 

ურთიერთქმედებენ ჰიპოლიპიდემიურ პრეპარატებთან, მრავლობითი მედიკამენტური 

თერაპია, ღვიძლის ან თირკმლის დაავადებები, ან ათლეტური სპორტის სახეობით 

დაკავებული პირები. 

R121 როგორია ლიპიდდამაქვეითებელ თერაპიაზე მყოფ პირებში CK მომატების 

მართვის ტაქტიკა? 

სტატინებით მკურნალობის ჩვენების განმეორებითი შეფასება. 

თუ ≥4 X ნორმის ზედა ზღვარზე: 

 თუ CK >10 X ნორმის ზედა ზღვარზე: შეწყვიტეთ მკურნალობა, შეამოწმეთ 

თირკმლის ფუნქცია და 2 კვირაში ერთხელ გადაამოწმეთ CK დონე. 

 თუ CK <10 X ნორმის ზედა ზღვარზე: თუ სიმპტომები არ ვლინდება, განაგრძეთ 

ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია, 2-6 კვირის შუალედით CK-ს მონიტორინგის 

პარალელურად. 

 თუ CK <10 X ნორმის ზედა ზღვარზე: თუ ვლინდება სიმპტომები, შეწყვიტეთ 

სტატინები და განახორციელეთ CK-ს მონიტორინგი ნორმალიზაციამდე, სანამ 

განმეორებით ცდით მკურნალობას სტატინის უფრო დაბალი დოზით. 

 განიხილეთ CK-ს გარდამავალი მომატების შესაძლებლობა სხვა მიზეზების გამო, 

როგორიცაა მაგალითად, ფიზიკური დატვირთვა. 

 განიხილეთ მიოპათიის შესაძლებლობა, თუ CK მომატებული რჩება. 

 განიხილეთ კომბინირებული თერაპია ან ალტერნატიული მედიკამენტის 

გამოყენება. 

თუ <4 X ნორმის ზედა ზღვარზე: 

 თუ კუნთოვანი სიმპტომები არ ვლინდება, გააგრძელეთ სტატინებით 

მკურნალობა (აუცილებელია პაციენტის გაფრთხილება სიმპტომების შემთხვევაში 

ექიმთან მიმართვის აუცილებლობაზე; გადაამოწმეთ CK). 

 თუ ვლინდება კუნთოვანი სიმპტომები, რეგულარულად განახორციელეთ 

სიმპტომების და CK-ს მონიტორინგი. 

 თუ სიმპტომები პერსისტირებს, შეწყვიტეთ სტატინი და განმეორებით შეაფასეთ 

სიმპტომები 6 კვირის შემდეგ; განმეორებით შეაფასეთ სტატინის დანიშვნის 
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ჩვენებები. 

 განიხილეთ მკურნალობის ხელახლა დაწყება იგივე ან ალტერნატიული 

სტატინით. 

 გაითვალისწინეთ სტატინის დაბალი დოზა, პრეპარატის დღეგამოშვებით მიღება, 

კვირაში ერთხელ/ორჯერ მიღების რეჟიმი ან კომბინირებული თერაპია.   

R122  რომელ პაციენტებს უნდა ჩაუტარდეთ HbA1c-ს ან სისხლში გლუკოზის 

განსაზღვრა? 

 HbA1c-ს ან გლუკოზის რეგულარული განსაზღვრა რეკომენდებულია 

გათვალისწინებული იქნეს პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ დიაბეტის 

განვითარების მაღალი რისკი და მათში, ვინც იმყოფება სტატინების მაღალი 

დოზებით მკურნალობაზე. 

 გლუკოზის კონტროლის რეკომენდებულ სამიზნე ჯგუფებს მიეკუთვნებიან 

ხანდაზმულები, პაციენტები მეტაბოლური სინდრომით, სიმსუქნით ან 

ინსულინის მიმართ რეზისტენტობის სხვა ნიშნებით. 

რეფერალის კრიტერიუმები 

R123 სპეციალისტთან (კარდიოლოგი, ენდოკრინოლოგი, დიეტოლოგი და სხვა 

საჭიროებისამებრ) რეფერალი რეკომენდებულია შემდეგ შემთხვევებში36: 

 ეჭვი ოჯახურ ჰიპერქოლესტეროლემიაზე (ჰიპერქოლესტეროლემიის სავარაუდო 

დიაგნოზზე  ეჭვი რეკომენდებულია ემყარებოდეს კლინიკურ ნიშნებს, 

ლიპიდური პროფილისა და ოჯახური ანამნეზის მონაცემებს და არა მხოლოდ 

ლიპიდური სპექტრის ცალკეული კომპონენტის ნორმალურ მაჩვენებლებს); 

 დისლიპიდემიის შესაძლო მეორეული მიზეზების გამორიცხვა (როგორიცაა 

ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარება, არაკონტროლირებული დიაბეტი, 

ჰიპოთირეოიდიზმი, ღვიძლის დაავადება და ნეფროზული სინდრომი).  

 საერთო ქოლესტეროლის ძალიან მაღალი დონე >7,5მმოლ/ლ და გულის 

კორონარული დაავადების ადრეული ოჯახური ანამნეზი (ეჭვი ოჯახურ 

ჰიპერქოლესტეროლემიაზე); 

 საერთო ქოლესტეროლი >9.0მმოლ/ლ ან non-HDL-ქოლესტეროლი >7.5მმოლ/ლ 

გულის კორონარული დაავადების ადრეული ოჯახური ანამნეზის არარსებობის 

პირობებშიც კი. 

 ტრიგლიცერიდების კონცენტრაცია >20 მმოლ/ლ, რომელიც არ წარმოადგენს 

ალკოჰოლის ბოროტად მოხმარების არ გლიკემიის ცუდი კონტროლის შედეგს. 

 პაციენტებში ტრიგლიცერიდების კონცენტრაციით 10-20 მმოლ/ლ-ს ფარგლებში 

(რეკომენდებულია ტრიგლიცერიდების გაზომვის გამეორება უზმოდ 5 დღიდან 2 

კვირამდე ინტერვალში და 10 მმოლ/ლ-ზე მაღალი მაჩვენებლის შენარჩუნების 
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შემთხვევაში - რეფერალი სპეციალისტთან); 

 პაციენტებში ტრიგლიცერიდების კონცენტრაციით 4.5-9.9 მმოლ/ლ ფარგლებში 

გასათვალისწინებელია: 

- რომ გსდ რისკი შესაძლოა ხელოვნურად შემცირდეს ტრადიციული რისკის 

შეფასების ინსტრუმენტების გამოყენებით და აუცილებელია არსებული 

გსდ რისკფაქტორების მართვის ოპტიმიზაცია; 

- სპეციალისტის კონსულტაცია თუ non-HDL ქოლესტეროლის 

კონცენტრაცია აღემატება 7.5მმოლ/ლ-ს. 

 არასტატინუი მედიკამენტებით კომბინირებული თერაპიის განხილვისა და 

სტატინის მაქსიმალური თერაპიული დოზების უეფექტობის შემთხვევაში 

ალტერნატიული მედიკამენტის დამატების საჭიროების შეფასების მიზნით. 

R124 სპეციალისტთან რეფერალი რეკომენდებულია ApoB მაჩვენებლის განსაზღვრის 

საჭიროების შეფასების მიზნით, რომელიც შესაძლოა საჭირო გახდეს პაციენტებში 

ტრიგლიცერიდების მომატებული დონით, შაქრიანი დიაბეტით, სიმსუქნით, 

მეტაბოლური სინდრომით, ან LDL-ქოლესტეროლის ძალიან დაბალი დონით.   

ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში, ის შეიძლება გამოყენებული იქნეს LDL-

ქოლესტეროლის ალტერნატივის სახით, როგორც პირველი რიგის ანალიზი გსდ 

რისკის სკრინინგის, დიაგნოსტიკისა და მართვის მიზნით, ამასთანავე, შესაძლოა 

უპირატესად ჩაითვალოს non-HDL-ქოლესტეროლთან შედარებით პაციენტებში 

შაქრიანი დიაბეტით, სიმსუქნით, ან LDL-ქოლესტეროლის ძალიან დაბალი დონით 

(I C). 

R125 სპეციალისტთან რეფერალი რეკომენდებულია Lp(a) მაჩვენებლის განსაზღვრის 

საჭიროების დასადგენად, რომელიც რეკომენდებულია გავითავლისწინოთ სულ 

მცირე, ერთხელ მაინც ცხოვრების მანძილზე მოზრდილებში, რათა გამოვავლინოთ  

პაციენტები გენეტიკურად ძალიან მაღალი Lp(a) დონით >180 მგ/დლ (>430 ნმოლ/ლ), 

რომელთა ათეროსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკი შესაძლოა, 

ჰეტეროზიგოტურ ოჯახურ ჰიპერქოლესტეროლემიასთან ასოცირებული რისკის 

ეკვივალენტური იყოს (IIa C). 

R126 სპეციალისტთან რეფერალი რეკომენდებულია ლიპოპროტეინი a-ს (Lp(a)) 

განსაზღვრის საჭიროების შესაფასებლად პაციენტებში ნაადრევი გსდ ოჯახური 

ანამნეზით და იმ პირთა რეკლასიფიცირების მიზნით, რომელთა გსდ რისკის 

მაჩვენებელი საშუალოსა და მაღალს შორის ზღვარზეა (IIa C). 
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9. აუდიტის კრიტერიუმები 
 

სტრუქტურის აუდიტი: 

1. აქვს თუ არა სამედიცინო დაწესებულებას დისლიპიდემიის გამოვლენის, 

შეფასებისა და მართვის სტანდარტული ოპერაციული პროცედურა. 

2. ჩატარებული აქვს თუ არა დაწესებულების პერსონალს ტრენინგი 

დისლიპიდემიის გამოვლენის, შეფასებისა და მართვის სახელმწიფო 

პროტოკოლთან დაკავშირებით. 

3. არის თუ არა სამედიცინო ბარათებში გამოყოფილია სტანდარტული ადგილი 

გსდ ქცევითი რისკფაქტორების დოკუმენტირებისთვის (რამდენი %). 

4. არის თუ არა სამედიცინო ბარათებში გამოყოფილი სტანდარტული ადგილი 

გსდ კომორბიდული რისკფაქტორების დოკუმენტირებისთვის (რამდენი %).  

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები: 

1. 40 წელზე უფროსი ნებისმიერი პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, 

რომელშიც დოკუმენტირებულია საერთო ქოლესტეროლის განსაზღვრა ბოლო 

5 წლის განმავლობაში. 

2. სამედიცინო ბარათების %, სადაც ლიპიდური პროფილის განსაზღვრა 

დოკუმენტირებულია წელიწადში ერთხელ, შემდეგი მდგომარეობების დროს: 

 გსდ 10 წლიანი მაღალი რისკით (>10% SCORE მიხედვით ან რომელიმე 

ეკვივალენტური რისკის შეფასების სქემით). 

 პაციენტები კლინიკურად დადგენილი მაღალი რისკის ფაქტორებით; 

 გულ-სისხლძარღვთა დაავადების არსებობისას (ანამნეზში, ან სიმპტომური 

გსდ). 

3. 40 წელს ზევით ასაკის პაციენტთა სამედიცინო ბარათების %, სადაც 

დოკუმენტრიებულია გსდ რისკის შეფასება SCORE, ფრემინგემის ან 

ნებისმიერი ეკვივალენტური სქემით ბოლო 5 წლის განმავლობაში. 

4. დისლიპიდემიის მქონე პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც 

დოკუმენტირებულია პაციენტის განათლება.  

5. დისლიპიდემიის მქონე პაციენტების სამედიცინო ბარათების %, სადაც 

დანიშნულია ლიპიდდამაქვეითებელი ორალური მედიკამენტები 

პროტოკოლის შესაბამისად.  

6. ანტილიპიდურ თერაპიაზე მყოფი პაციენტების %, სადაც მედიკამენტური 

თერაპიის დაწყებამდე დოკუმენტირებულია ღვიძლის ფერმენტების 

განსაზღვრა (ALT). 

7. ანტილიპიდური მედიკამენტებით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების 

სამედიცინო ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია, რომ პაციენტს საწყის 

ეტაპზე შეფასება ჩაუტარდა მედიკამენტის დაწყებიდან 8 (±4) კვირაში.  

8. ანტილიპიდური მედიკამენტებით მკურნალობაზე მყოფი პაციენტების 

სამედიცინო ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია, პაციენტის 

რეგულარული მეთვალყურეობა, სულ მცირე 12 თვიანი ინტერვალებით.  
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გამოსავლის შეფასების ინდიკატორები: 

1. სამედიცინო ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია LDL-ქოლეტსეროლის 

სამიზნეების მიღწევა: 

 ≥50%-ით შემცირება საწყისი მაჩვენებლიდან და LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე 

<1.4 მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ) - ძალიან მაღალი რისკის დროს; 

 ≥50%-ით დაქვეითება და  LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე <1.8 მმოლ/ლ (<70 

მგ/დლ)- მაღალი რისკის დროს 

 LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე <2.6 მმოლ/ლ (<100 მგ/დლ) - საშუალო რისკის 

დროს 

 LDL-ქოლესტეროლის სამიზნე <3.0 მმოლ/ლ (<116 მგ/დლ)- დაბალი რისკის 

დროს 

2. სამედიცინო ბარათების %, სადაც დოკუმენტირებულია Non-HDL-

ქოლესტეროლის სამიზნეების მიღწევა, პაციენტებში ტრიგლიცერიდების 

მომატებული დონით, შაქრიანი დიაბეტით, სიმსუქნით ან LDL-

ქოლესტეროლის ძალიან დაბალი მაჩვენებლით: 

 < 2.2 მმოლ/ლ (<85 მგ/დლ)- ძალიან მაღალი რისკის დროს 

 < 2.6 მმოლ/ლ (<100 მგ/დლ)-  მაღალი რისკის დროს 

 < 3.4 მმოლ/ლ (130 მგ/დლ) საშუალო რისკის დროს  

  

10.  პროტოკოლის გადახედვის ვადები 
 

პროტოკოლის გადახედვა რეკომენდებულია 2 წლის ვადაში. 

11. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 
 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური 

ოჯახის ექიმი კლინიკური შეფასება  

დიაგნოზის დადასტურება  

პრევენციული ღონისძიებების შერჩევა  

მედიკამენტური მკურნალობის თაობაზე 

გადაწყვეტილება  

ხანგრძლივი მეთვალყურეობა  

სავალდებულო 

ექთანი/ოჯახის ექიმის 

ასისტენტი 

რისკის პროფილის შეფასება  

რისკ-ფაქტორების, არამედიკამენტური 

მკურნალობის, პრევენციისა და 

მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების 

თაობაზე პაციენტის კონსულტირება;  

სავალდებულო 

რეგისტრატორი მიმდინარე მეთვალყურეობისთვის 

პაციენტების გამოძახების 
სავალდებულო/შეზღ

უდული რესურსების 
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რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

უზრუნველყოფა  პირობებში 

შესაძლებელი ამ 

ფუნქციის შეთავსება 

ექთნის მიერ 

მენეჯერი/ადმინისტრატო

რი 

პროტოკოლის დანერგვის ხელშეწყობა: 

აუდიტის ჩატარება, შედეგების ანალიზი 

და გაუმჯობესების ღონისძიებების 

დაგეგმვა–განხორციელება  

 

სასურველი 

მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი 

ექიმის ძირითადი 

აღჭურვილობა:  

ა)დაკალიბრებული 

სფიგმომანომეტრი 

სხვადასხვა ზომის 

მანჟეტით;  

ბ) სასწორი;  

გ) სიმაღლის მზომი;  

დ) დრეკადი საზომი (ე.წ. 

„სანტიმეტრი“) წელის 

გარშემოწერილობის 

გასაზომად  

ფიზიკური გასინჯვის გზით შეფასების  

რისკ–ფაქტორების  დასადგენად  
სავალდებულო 

ლაბორატორიული 

აღჭურვილობა  

 

ბიოქიმიური ლაბორატორია, ზოგიერთ  

შემთხვევაში შესაძლებელია 

ანალიზისათვის რეფერალური  

ლაბორატორიის გამოყენება  

სავალდებულო/ადგი

ლზე არარსებობის 

პირობებში 

კონტრაქტი 

შესაბამისი 

შესაძლებლობის 

ლაბორატორიასთან 

რისკის შეფასების სქემა 

(SCORE, ფრემინგემი და 

სხვა)  

 

გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების 

რისკის პროფილის შეფასება 

სავალდებულო 

პაციენტის 

საგანმანათლებლო 

მასალები 

პაციენტის ინფორმირება  ცხოვრების 

ჯანსაღი წესის შესახებ 

სასურველი 

 

12.  რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ 

დონეზე 
პროტოკოლის ადაპტირება ადგილობრივ დონეზე შესაძლებელია განხორციელდეს 

სამედიცინო დაწესებულების ტექნიკური შესაძლებლობების მიხედვით. 
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13.  სამუშაო ჯგუფი 

პროტოკოლი შემუშავებულია მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მიერ: 

მარინა შიხაშვილი - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის წამყვანი 

კლინიკური ექსპერტი; 

ნატო შენგელია - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის  კლინიკური 

ექსპერტი; 

ირინა ქაროსანიძე - საქართველოს საოჯახო მედიცინის ასოციაციის პრეზიდენტი. 

გივი ჯავაშვილი - საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის გამგეობის წევრი. 

ლელა წოწორია - პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკის სამმართველო;  

ეკატერინე ადამია - პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი. 



დანართი №1. რისკის სქემა ევროპის მაღალი რისკის ქვეყნებისთვის 
 

 

 

 

 
SCORE გამოყენების ინსტრუქცია ასიმპტომურ პირებში გსდ რისკის შესაფასებლად 
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1. მაღალი რისკის სქემების გამოყენება რეკომენდებულია შემდეგი ქვეყნებისთვის: 

ალბანეთი, ალჟირი. სასომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბულგარეთი, ეგვიპტე, 

საქართველო. ყაზახეთი, ყირგიზეთი, ლატვია, მაკედონია, მოლდოვა, რუსეთი, სირია, 

ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა და უზბეკეთი. ამ ქვეყნებიდან ზოგიერთი 

მიეკუთვნება ძალიან მაღალ რისკს და SCORE-ით შესაძლებელია რისკი სათანადოდ ვერ 

შეფასდეს. 

 

2. მონახეთ პაციენტის ასაკის, ქოლესტეროლისა და სისტოლური წნევის შესაბამისი უჯრა 

ცხრილში.  

 

3. გადაამოწმეთ რისკის კვალიფიკატორები 

 

4. დაადგინეთ გსდ ფატალური შემთხვევის 10 წლიანი აბსოლუტური  რისკი. 

 

შეფარდებითი რისკის სქემები 
 

ახალგაზრდა პირებში დაბალი აბსოლუტური გსდ რისკი შესაძლოა მაღალი შეფარდებითი 

რისკის მატარებელი იყოს; პაციენტისთვის აღნიშნულის ახსნა შესაძლებელია შეფარდებითი 

რისკის სქემის გამოყენებით. იმ პირებში, რომელთაც მათი ასკისთვის მაღალი შეფარდებითი 

რისკი აღენიშნებათ, რეკომენდებულია უფრო ინტენსიური რჩევა ცხოვრების სტილის 

ცვლილებასთან დაკავშირებით.  

მაგალითად, პაციენტს მარჯვენა ცხრილის ზედა მარჯვენა უჯრაში 12-ჯერ მაღალი გსდ 

რისკი აღენიშნება, ვიდრე იმავე ასაკის პაციენტს მარცხენა ცხრილის ქვედა მარცხენა უჯრაში. 

მეორე მეთოდია პაციენტის ინფორიმირება გსდ რისკის ასაკის შესახებ. მაგალითად, მაღალი 

რისკის ცხრილში 40 წლის მწეველს აქვს 4% 10 წლიანი რისკი, რაც ანალოგიურია 65 წლის 

რისკისა რისკფაქტორების გარეშე, შესაბამისად, მისი რისკის ასაკი არის 65 წელი. 

აღნიშნულის შემცირება შესაძლებელია რისკფაქტორების მოდიფიცირებით. 
 
 

                                         

 
რისკის დადგენა SCORE-ით: კვალიფიკატორები 

 
 ცხრილის გამოყენება რეკომენდებულია კლინიცისტის კლინიკური განსჯის საფუძველზე. 

 ამ სქემების გამოყენებით რისკი შესაძლებელია გადამეტებულად მაღალი იყოს იმ 

ქვეყნებში, სადაც გსდ გავრცელება კლებულობს, და სათანადოდ ვერ შეფასდეს ქვეყნებში, 

სადაც გსდ გავრცელება მაღალია. 

არამწეველი    მწეველი 

სი
სტ

ო
ლ

უ

რ
ი

 წ
ნე

ვა
 

(მ
მ 

ვწ
ყ 

სვ
) 180 3 3 4 5 6    6 7 8 10 12 

160 2 3 3 4 4    4 5 6 7 8 
140 1 2 2 2 3    3 3 4 5 6 
120 1 1 1 2 2    2 2 3 3 4 

  4 5 6 7 8    4 5 6 7 8 
  ქოლესტეროლი (მმოლ/ლ) 
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 ნებისმიერ ასაკში მამაკაცების გსდ რისკი აღემატება ქალებისას. მათი რისკის ასაკს შორის 

სხვაობა დაახლოებით 10 წელია. ანუ 60 წლის ქალის რისკი დაახლოებით 50 წლის 

მამაკაცის რისკის ეკვივალენტურია.  

 რისკი შესაძლოა ცხრილში მითითებულზე უფრო მაღალი იყოს: 

- მჯდომარე ცხოვრების წესის, სიმსუქნის, განსაკუთრებით აბდომინალური სიმსუქნის 

დროს; 

- ნაადრევი გსდ ოჯახური ანამნეზის შემთხვევაში; 

- დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლებში; 

- დიაბეტის დროს - SCORE უნდა გამოვიყენოთ მხოლოდ 1-ლი ტიპის დიაბეტისას 

სამიზნე ორგანოების დაზიანების გარეშე. სხვა დიაბეტიანი პაციენტები უკვე 

იმყოფებიან მაღალი ან ძალიან მაღალი რისკის ქვეშ.  

- დაბალი HDL ქოლესტეროლის, მომატებული ტრიგლიცერიდების, ფიბრინოგენის,  

apoB-ს, მაღალსენსიტიური C-რეაქტიული ცილის ფონზე. 

- ასიმპტომურ პირებში პრეკლინიკური ათეროსკლეროზის ნიშნებით, მაგალითად, 

ულტრასანოგრაფიულად გამოვლენილი ფოლაქის არსებობისას არტერიის კედელზე. 

- საშუალო ან მძიმე თირკმლის ქრონიკული დაავადებისას (GFR <60 მლ/წთ/1.73 მ2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

დანართი №2. ციტოქრომ P450 3A4-ით მეტაბოლიზირებადი მედიკამენტები, რომელთა 

ურთიერთქმედებისას სტატინებთან მატულობს მიოპათიისა და რაბდომიოლიზის 

რისკი  

 
ინფექციის საწინააღმდეგო 

საშუალებები 

კალციუმის ანტაგონისტები სხვა 

ფატალური გსდ 10 წლიანი რისკი 

მაღალი რისკის პოპულაციაში  

 >10% - ძალიან მაღალი რისკი  

 >10% - ძალიან მაღალი რისკი  

 5%-10% - მაღალი რისკი  

 >1% და <5% - საშუალო რისკი  

  

  >1% და <5% - საშუალო რისკი  

    

 
< 1% - დაბალი რისკი  
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იტრაკონაზოლი ვერაპამილი ციკლოსპირინი 

კეტოკონაზოლი დილთიაზემი დანაზოლი 

პოსაკონაზოლი ამლოდიპინი ამიოდარონი 

ერითრომიცინი  რანოლაზინი 

კლარითრომიცინი  გრეიფრუტის წვენი 

ტელითრომიცინი  ნეფაზოდონი 

აივ-პროტეაზას 

ინჰიბიტორები 

 გემფიბროზილი 

 

 

გამოყენებული ლიტერატურა 
 

                   
1 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce 
cardiovascular risk: https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/1/111/5556353 
2 2018 AHA/ACC/AACVPR/AAPA/ABC/ACPM/ADA/AGS/APhA/ASPC/NLA/PCNA Guideline on the 
Management of Blood Cholesterol: A Report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association: Task Force on Clinical Practice Guidelines: 
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000625 
3 დისლიპიდემიის გამოვლენა, შეფასება და მართვა, ეროვნული პროტოკოლი:  დამტკიცებული 
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2014 წლის 26 
ივნისის  N 01-158/ო ბრძანებით 
4 Kiran Musunuru, Atherogenic Dyslipidemia: Cardiovascular Risk and Dietary Intervention; Lipids. 2010 
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