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Abstract: This paper  reviews the ancient traditions 

about Colchis. It considers the legends of the Argonauts 

and the Golden Fleece, of Medea and the plant lore which 

is well established in Georgia. Many remedies and poisons 

are native to the area. Hippocrates is said to have visited 

Colchis to study local healing traditions, describing the 

country, with its rich flora and fauna as well as its diseas-

es. Thus, Medea can be considered a pioneer of cosmetics, 

haematology, surgery and toxicology leading the way for 

the development of modern medicine. 

 Introduction: From the middle of the third millennium 

B.C. in the Caucasus and northern Anatolia archeological 

studies confirm the impressive culture of Kura - Arras 

while, from the second millennium, and more locally, the 

brilliant Trialeti culture can be found. Around the same 

period, on the Anatolian Peninsula and to its north, histori-

cal sources mention the unions of Diaokhi/Diaoxi and Kol-

kh/Colchis. Taking into consideration cultural, religious, 

linguistic and other aspects these areas can be called Geor-

gian or at least proto-Georgian countries. Indeed, all these 

form a single ethno- cultural area. When referring to Col-

chians and Iberians no fundamental difference between the 

two national names is implied and studies, both historical 

and modern, can often identify the national origins com-

pletely. 
 

In his famous five-volume medical-historical work Ver-

fuch Einer Pragmatifchen Gefchichte der Arzneykunde 

(1821), Kurt - Joachim Sprengel (1766-1833) described the 

traditions of different countries with descriptions of Col-

chic medicine followed by a review of Phoenician, Cartha-

ginan, Egyptian, Babylonian, Indian and other medical 

traditions. Sprengel’s contemporaries were not aware of 

the details and even the cultural artifacts of Mesopotamian 

culture. However, subsequent discoveries not only rejected 

Sprengel’s approach but, on the background of serious 

analysis, expanded the area of Colchis – Iberian culture. 

Indeed, the existence of Kolkha in the XIV-XII centuries 

(B.C.) to the south and east line of the Black Sea, has been 

proved. 

It seems that in the same period, the well-known Greek 

myth of the Argonauts indicated that the rich kingdom of 

Colchis was under the rule of King Aeetes. He lived in the 

capital city, known as Aia and according to some infor-

mation the country was also called Aia or Ea.  

კოლხურ-იბერიული მედიცინა ანუ Cura Mediana 

რამაზ შენგელია 
 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტის მედიცინისა და ბიოეთიკის 

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მედიცინის 

მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 

აკადემიკოსი 
 

გარკვეულ ისტორიულ, ლინგვისტურ, 

არქეოლოგიურ და სხვა არგუმენტაციაზე 

დაყრდნობით მეცნიერთა ერთი ნაწილი ფიქრობს, 

რომ პრეისტორიულ ხანაში მთელი არეალი  

შუამდინარეთიდან მოყოლებული, სამხრეთ 

ევროპის ჩათვლით მთლიანად, თვით ბრიტანეთის 

კუნძულებამდე ერთიანი რასით (გნებავთ, -

მეგაეთნოსით) იყო დასახლებული. ყოველ 

შემთხვევაში, ამ აზრს გაცილებით მეტი მომხრე 

ჰყავს ახლო აღმოსავლეთსა და მცირე აზიასთან 

მიმართებაში.  

უტყუარი ფაქტია, რომ ამ გეოგრაფიულ სივრცეში 

სემიტებისა და ინდოევროპელების გამოჩენამდე 

ცხოვრობდნენ ერთი წარმოშობის ტომები, 

რომელთაც საერთო უფრო მეტი ჰქონდათ, ვიდრე 

განმასხვავებელი. ისინი ერთ ფუძე ენაზე 

ლაპარაკობდნენ და ეს ენა საკმაოდ ჰგავდა 

თანამედროვე და ძველ ქართველურ (კავკასიურ) 

ენებს. მათთან (დავარქვათ მათ პირობითად 

იბერიული მოდგმა) სემიტებისა და ინდოევროპელი 

ხალხების შერევით წარმოიშვნენ, როგორც ჩანს, ამ 

რეგიონებში მცხოვრები თანამედროვე ერები. ასე 

მაგალითად: შუმერებს სემიტი აქადელები და 

ამორეელები შეერწყნენ, შედეგად ბაბილონური 

კულტურა მივიღეთ. ხათებს -  ხეთები, პელაზგებსა 

და კოლხებს (შეიძლება მათ შორის იგივეობის 

ნიშანიც დავსვათ) - ელინები და ბრწყინვალე 

ბერძნულმა კულტურამაც იჩინა თავი, ეტრუსკებს - 

ლათინები, დასავლეთის იბერებს - კელტები, 

ფრანკები და ა.შ. ასე რომ, კოლხო-იბერების 

კულტურა შეიქნა იმ ცივილიზაციების საფუძველი, 

რითაც დღევანდელი ოიკუმენა ამაყობს: 

ბაბილონური, ასურული, ხეთური, ელინური, 

დასავლეთევროპული... 
 

ქრ.შ. მდე III ათასწლეულის შუახანებიდან 

კავკასიასა და ჩრდილო ანატოლიაში 

არქეოლოგიურად დასტურდება  მტკივარ-არაქსის 

შთამბეჭდავი კულტურა, ხოლო II  
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Aeetes had a fabulous treasure: the Golden Fleece, the 

golden wool of a flying ram, which was considered to be a 

symbol of divine wisdom. Some commentators believe that 

Aeetes had written a number of secrets or mysteries on 

ram’s wool in the form of books where medical wisdom 

was also mentioned. It is difficult to separate allegory and 

real facts but the facts may be linked in some way to real 

events. 

 

For example, the myth describes Copper-Hoofed-Bulls 

who shoot fire from their mouths. Jason, who was ordered 

to yoke the bulls, used his mastery in metal from Medea, 

where the wisdom of Colchis could be identified. Using 

the text of the myth as well as archaeological evidence it is 

clear that there was highly developed agriculture and cattle 

husbandry in Colchis. 
 

Naturally, the problems of life and death would be an area 

of concern for people of such a culture, and this would be 

closely related to health, pathology and treatment. Many 

archaeological finds demonstrate that at that time, the art 

of treatment existed in Colchis, even having the image of a 

snake as its professional logo. Among these materials were 

personal hygiene items, kitchen utensils for different pur-

poses and so on. According to the myth, the young and 

beautiful Medea, a daughter of the king of Colchis, was 

very wise and was closely associated with plant lore, the 

concoction of medicines and other medical activities. She 

knew various remedies both for internal and external use, 

including ointments and treatments for poisons, inducing 

sleep besides some magical and miraculous cures. 

 
 

The text of the Argonauts story that she used to wander, at 

nights near the temple among the copses and plants look-

ing for treatments. These amazing medical miracles, at-

tributed to Medea by Apollonius of Rhodes, author of the 

Argonautica, while allegorical are, undoubtedly, based on 

reality. Medea was skilled in the quick and effective treat-

ment of wounds, “Medea healed (the Argonauts wounded 

in a battle with the Colchians) with special herbs and roots 

in a few days" (Diodorus Siculus). She was able to treat 

sterility as well. She told the king of Athens that his sterili-

ty would be at an end. "Still, you do not know by what 

chance you came to me. I know the medicine against ste-

rility". 

 
 

She was familiar with cosmetics as well. The discovery of 

hair colorings is attributed to her. As are the secrets of skin 

care. Medea “rubbed and healed her skin, irritated due to 

clogged tears, with the sweet nectar oil”. In her medical 

practice the woman- healer practiced blood transfusion as 

well using lamb as a donor. This procedure was carried out 

on Pelias Jason's uncle.  

 

 

ათასწლეულიდან, უფრო ლოკალურად - 

ბრწყინვალე თრიალეთური კულტურა. 

დაახლოებით  ამავე პერიოდში, ანატოლიის 

ნახევარკუნძულზე და მის ჩრდილოეთით, 

ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებულია 

სახელმწიფო გაერთიანებები - დიაოხი და კოლხა, 

რომელთაც თამამად შეიძლება 

კულტუროლოგიური, რელიგიური, ენობრივი და 

სხვა ასპექტების გათვალისწინებით ქართული ან 

სულ ცოტა პროტოქართული ქვეყნები ვუწოდოთ.  

ყველაფერი ზემოაღნიშნული ერთიან 

ეთნოკულტურულ არეალს ჰქმნიდა. როდესაც 

კოლხებსა და იბერებზე ვლაპარაკობთ, ანდა ამ ორ 

ტერმინს დეფისით გამოვყოფთ, სულაც არ 

იგულისხმება, რომ ამ ორ ეთნონიმს შორის რაიმე 

პრინციპული განსხვავება იყოს. ისტორიული 

წყაროები და თანამედროვე მეცნიერებიც ხშირად 

სრულიად აიგივებენ მათ. 
 

კურტ-იოაჰიმ შპრენგელი (1766-1833) თავის 

ცნობილ ხუთტომიან სამედიცინო-საისტორიო 

ნაშრომში “Verfuch Einer Pragmatifchen Gefchichte 

der Arzneykunde” (1821), ქრონოლოგიურად 

მიმოიხილავს სხვადასხვა ქვეყნისა და ეპოქის 

სამედიცინო ტრადიციებს. ის თხრობას კოლხური 

მედიცინით იწყებს და ფინიკიური, კართაგენული, 

ეგვიპტური, ბაბილონური, ინდური და ა.შ. 

მედიცინის განხილვით აგრძელებს. მართალია, 

შპრენგელის დროინდელი საისტორიო 

მეცნიერებისთვის ჯერ კიდევ ბევრი რამ  უცნობი 

იყო, თუნდაც შუამდინარული კულტურის 

დამადასტურებელი არტეფაქტები, მაგრამ ამ ახალმა 

აღმოჩენებმა არათუ უარჰყვეს შპრენგელისეული 

მიდგომა, არამედ სერიოზული ანალიზის  

საფუძველზე გააფართოვეს კოხურ-იბერიული 

ეთნოკულტურის გავრცელების არეალი. 

კოლხა შავი ზღვისპირეთის სამხრეთ და 

აღმოსავლეთ ზოლში  ქრ.შ.-მდე XIV-XII 

საუკუნეებში დადასტურებულად არსებობდა. 

როგორც ჩანს, ამავე ხანებში, ელინურ სამყაროში 

იქმნება მეტად გავრცელებული მითი არგონავტების 

შესახებ, რომელიც მოგვითხრობს, რომ კოლხეთს - 

უმდიდრეს სამეფოს მეფე აიეტი მართავდა. იგი 

სატახტო ქალაქ აიაში ცხოვრობდა. ზოგი მონაცემით 

ქვეყანასაც აია, ეა ერქვა. აიეტს ზღაპრული 

საგანძური გააჩნდა. მის სიმდიდრეში  
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Academician I. Kasirski tells the story: 

"Medea took her unsheathed knife and cut the old man's 

throat letting all of his blood out of him. She filled his an-

cient veins with a rich elixir. Received through his lips and 

wound, his beard and hair no longer white with age, turned 

quickly to their natural vigor, dark and lustrous; his wasted 

form renewed, appeared in all the vigor of bright youth". 
 

There are many early documented literary and other refer-

ences indicating that Colchis of those times was famous 

for the teaching about the poisons and toxic substances. 

Expeditions, aimed at study of traditional medicine in all 

regions of Georgia, have revealed that today in West Geor-

gia, especially in the Samegrelo area, there are many ex-

perts, not to mention folk healers, who are acquainted with 

all aspects of poisons. The various effects of these poisons, 

sudden, long-term and disease-causing various are a form 

of secret knowledge which must be passed down from 

generation to generation. 
 

Evidently, there is a basis of esoteric knowledge which is 

preserved in the population. In today’s Colchis, ethnologi-

cal material is of great interest. It was not without reason 

that Rudolf Steiner called Colchis the country of myster-

ies. Medea's aunt Hecate was also closely associated with 

plant lore and well-educated in the medical art. She was 

the sister of the King so we can understand the interest of 

the Kingdom of Colchis in medical knowledge and the 

priority given to it. This tradition has continued in later 

periods as well. In this regard, similarities can be found 

only in Chinese medicine. 
 

Medea’s lore is quite comprehensive (Dinos, 1st century 

B.C.): 

“When Jason decides to marry the daughter of Glaucus 

Creon, indignant Medea sent them as wedding gift poison-

ous clothes, including his new wife died in terrible pain.” 

“Medea sent to Lycomedes and his father Creon the 

clothes, saturated with invisible poisons, to kill them in 

terrible pain (rending their bodies)”. 
 

Medea possessed such skills, that in the literature, her poi-

sons were mentioned with specific names, such as: 

"Medea", "One day", "Iris", "Colchis" and many others. 

However, her name is not associated only with poisons. In 

the Sophocles’ drama, when Zeus, lost his spiritual and 

physical energies and was exhausted due to frequent earth-

ly contacts Ganymede restored his powers with a divine 

drink, called “Medea”. 

 

 

განსაკუთრებით სახელგანთქმული ყოფილა ვერძის 

ოქროსმატყლიანი ტყავი - ოქროს საწმისი. მრავალი 

მეცნიერის აზრით, იგი კოლხეთში დაუნჯებული 

ღვთიური სიბრძნის სიმბოლოა, რომელთან 

ზიარების მიზნით გამოემგზავრა საბერძნეთის 

მთელი ელიტა და გმირთა კრებული. მხოლოდ ამ 

მიზნის შესრულების შემდგომ შეჰპირდა პელიასი 

თავის ძმიშვილს - იაზონს - ტახტის დათმობას. 

მხოლოდ ამ დავალების შესრულების შემდეგ 

მიაღწევდა ის აუცილებელ სრულყოფილებას. ასე 

სჯეროდათ ძველ ელადაში. ზოგიერთი, უფრო 

მატერიალისტურად მოაზროვნე კომენტატორი 

თვლის, რომ აიეტს ცხვრის ტყავზე წიგნის სახით 

დაწერილი ჰქონდა მთელი რიგი 

საიდუმლოებებისა, სადაც სამედიცინო სიბრძნეს 

არცთუ ბოლო ადგილი ეჭირა. საერთოდ, როგორც 

უკვე აღვნიშნეთ, “არგონავტიკა”  მითოსია და აქ 

მეტად ძნელია გამოარჩიო ალეგორიული, 

ქარაგმული და რეალური ფაქტი. რეალური ფაქტის 

ქვეშ კი შეიძლება ისტორიული მოვლენაც 

ვიგულისხმოთ და მწერლისეული ოდენ 

სიუჟეტური სვლაც. ასე მაგალითად, მითში 

ნახსენები “სპილენძის ჩლიქებიანი ხარები, 

რომელთაც სპილენძისავე პირიდან ცეცხლი 

ამოსდიოდათ”, და რომელთა მოთვინიერებაც 

ევალებოდა იაზონს, სულ ცოტა, ამ უკანასკნელის 

მიერ სამჭედლო (მეტალურგიული) ხელოვნების 

დაუფლებაზე უნდა მეტყველებდეს. ეს ხელოვნება 

იაზონმა მანამდე არ იცის. იგი ლითონის 

დამუშავების ხელოვნებასაც მედეასგან სწავლობს. აქ 

მედეას სახეში ზოგადად კოლხური სიბრძნეა 

პერსონიფიცირებული. მოგვიანებით, მედეასეული 

სიბრძნის კოლხეთიდან ელადაში “არასწორი 

ექსპორტის” შემდგომ, ეს ცოდნა მასპინძელ ქვეყანას 

ღვთიური სიბრძნის ემანაციად არ მოევლინება: 

დაისჯება ყველა: მედეაც, იაზონიც და მათი 

სიყვარულის ნაყოფი - უმანკო შვილებიც. ანტიკური 

ავტორები და თანამედროვე მეცნიერები დღეს 

ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ მედეას საკუთარი 

შვილების მკვლელობა ამ საქმით 

დაინტერესებულმა კორინთოელებმა დააბრალეს. 

ალბათ, ეს ასეა და დატოვოთ ეს ამბავი 

იმდროინდელი პოლიტიკოსების სინდისზე.  
 

მაგრამ რად დასჭირდა ეს ევრიპიდეს?  

დიდ ტრაგიკოსს შესაძლოა ამისთვის პირადი და 

ტრაგედიის გამძაფრების ინტერესი ჰქონოდა, 

მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ მან ყოვლად  
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Almost all of main plants of Hecate’s (Medea) garden are 

well-known today, although some of the most important 

of them are still unknown. It is evident that Medea pre-

pared the poisons by using the special processes of ex-

traction, infusion/tincture, thermal, mechanical or chemi-

cal exposure, or concentration. The principle, according 

to which modern medicine is developing, is Contraria 

Contrariis Curantur (CCC), that contraries heal. This is 

the principle of allopathic medicine, as opposed to home-

opathy. The stronger the therapeutic source the more ef-

fective the result. This thesis is based on two major ways 

of realization of the CCC principle - suppressing and 

compensating therapy, where getting an effect without a 

potent substance would not be possible. 

 

This theory was not discovered before the era of Medea. 

In oriental medicine, allopathic medicine is not dominant. 

It rather originates from Greek - Roman medicine, whose 

roots lie in the common Mediterranean-Pelagic and Col-

chis - Iberian medicine. The Argonautica serves as the 

proof text for this. Medea is described as rubbing her 

face, irritated with tears, with healing ointment/balsam, 

filling the old man’s body and veins with lamb’s blood 

for rejuvenation, dyes gray hairs into black with herbs 

and so on. In Medea’s family, a traditional medical prac-

tice was considered as the prerogative of women. Pos-

sessing healing art has been a priority for women both in 

Medea’s times and throughout history. 

 

Hecate’s garden contained medicinal plants. As we have 

seen medical remedies were produced at the Royal Court 

of Aeetes, but Medea’s were especially famous. At first, 

the finding of healing properties in many new plants/

herbs was followed by extracting the active ingredient 

from these herbs and the preparation of the concentrate 

for medicines, known in Georgian as ‘the poison’. Per-

haps, this is how the relationship between poison and 

medicine developed in the Georgian language. Thus, in 

the Georgian Karabadins (Medical Handbook) special 

chapters are devoted to the ‘poisons’ not for poisoning 

but for healing. Thus, for obtaining effective results ac-

cording to the CCC theory, medicine dilution was neces-

sary. As Paracelsus said "All medicines are poison and 

vice versa, the difference between a poison and a remedy 

is the dose”. Medea was aware this knowledge, but “due 

to the inclination, she used them differently" indicating 

her understanding of match drug and patient. 

 

 

ჩამოყალიბებული მითოსური ფორმულა გაამზადა 

მომავალი თაობებისთვის. დახელოვნებულმა 

ტრაგიკოსმა ალეგორიულად მიგვითითა, რომ 

იაზონისა და მედეას მხოლოდ ხორციელი 

სიყვარულით შეუღლება არ არის საკმარისი 

ისტორიის ჰარმონიული განვითარებისთვის და 

ამიტომაც მედეა ამ კავშირის შედეგად გაჩენილ 

შვილებს, ანუ პერსონიფიკაციას ერთობლივი 

ცოდნისმიერი ტრადიციის შექმნის 

შესაძლებლობისა, თავისი ხელითვე ჰკლავს. ამით 

თითქოს მითოგრაფოსი გვეუნება, რომ სიბრძნესთან 

ზიარებას თავისი წესი და ინიციაციის გრძელი გზა 

აქვს და მის შემოკლებას მხოლოდ უარყოფითი 

შედეგი მოაქვს.  
 

არგონავტების მითი ბერძნულ ლიტერატურაში 

“მცირე ილიადად” არის მონათლული, რადგან აქაც 

პროტოელინურ და ელინურ სამყაროთა 

დაპირისპირება, ძირითად ღირებულებებთან 

დამოკიდებულების ცვლა და მისი შედეგებია 

აღწერილი. 
 

ლეგენდის ტექსტზე და არქეოლოგიურ 

ნივთმტკიცებებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, 

რომ კოლხეთში მაღალგანვითარებული 

მიწათმოქმედება და მეცხოველეობა ყოფილა. 

ბუნებრივია, ასეთი მაღალი კულტურის 

ხალხისთვის სიკვდილისა და სიცოცხლის 

პრობლემები, ჯანმრთელობისა და პათოლოგიის 

საკითხები, მკურნალობის ხელოვნება ერთ-ერთი 

უპირველესი საზრუნავთაგანი იქნებოდა. მრავალი 

არქეოლოგიური მონაპოვარი ამტკიცებს, რომ მაშინ 

კოლხეთში სამკურნალო ხელოვნება თავისი 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით, იარაღებით  

დამოუკიდებელ დარგად არსებობდა, თანაც, 

საგანგებო პროფესიული ემბლემით, – გველის 

გამოსახულებით. ამ მასალაში ცალკე აღნიშვნის 

ღირსია პირადი ჰიგიენის ნივთები, სხვადასხვა 

დანიშნულების ჭურჭელი და სხვა.  

მითიური სიუჟეტით, კოლხეთის მეფის ასული იყო 

სილამაზით განთქმული ყმაწვილქალი  მედეა, 

სამედიცინო ცოდნასა და საქმიანობაში დიდად 

განსწავლული და ბრძენი. მისთვის ცნობილი იყო 

სამკურნალო საშუალებების სხვადასხვა ფორმა: 

შინაგანი და გარეგანი გამოყენების, შესასუნთქი და 

სხვ. მის სამკურნალო არსენალში მრავალგვარი 

მოქმედების წამლები იყო: სხვადასხვა დაავადებათა 

სამკურნალო, ძალისმომგვრელი, მომწამვლელი, 

ნელსაცხებელი, სასწაულებრივი, მაგიურიც.  
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Medea could draw the line of between the Dosa Letalis 

Minima and Dosa Therapeutica in the same substances. 

According to the legend Medea put the dragon to sleep 

with her “magic herbs”. This, certainly, is a myth, but defi-

nitely informative. Apparently, Medea knew about the ex-

istence of toxins and how to produce ‘magic treatments’, 

which induce “mental insanity” as well. According to 

Nicander, the Greek physician from Colophon, this thera-

py is a root or even a plant, to be prepared together with 

kerosene. 
 

It would be nice to think that the word ‘medicine’ origi-

nates from Medea, in the way that hygiene derives from 

Hygeia and panacea from Panacea. However, it was the 

Romans, rather than the Greeks, who coined the term 

‘medicine’. Medea is seen as  an outsider among the 

Greeks and a rebel against her former husband Jason, her 

family and almost the whole of Greece. 
 

Medea’s children were killed. She uses her knowledge on-

ly for revenge. Naturally, she would not share her special 

knowledge with anybody. Despite the high level of the 

Hellenistic healing art, the ancient processing of medical 

remedies is limited and primitive. Thus Medea’s medicine, 

the production of the poison (concentrate) and its further 

conversion into the active drug is poorly developed in 

Greece. Therefore, in the writings of Hippocrates, there is 

an emphasis on diet, lifestyle, seeking the right climatic 

conditions and recognizing constitutional types. It should 

also be noted that the theory of the humors is central to 

Hellenic Medical Art. 
 

Pliny tells about Mithridates of Pontus (2nd century B.C.), 

who according to  the reliable sources was the king of the 

Colchis – Iberian tribes: 

“Mithridates had tried to make away with himself, and af-

ter first removing his wives and remaining children by poi-

son, he had swallowed all that was left; yet neither by that 

means nor by the sword was he able to perish by his own 

hands. 
 

For the poison, although deadly, did not prevail over him, 

since he had inured his constitution to it, taking precau-

tionary antidotes in large doses every day; and the force of 

the sword blow was lessened on account of the weakness 

of his hand, caused by his age and present misfortunes, and 

as a result of taking the poison, whatever it was. When, 

therefore, he failed to take his life through his own efforts 

and seemed to linger beyond the proper time, those whom 

he had sent against his son fell upon him and hastened his 

end with their swords and spears”. 

,,არგონავტიკის” ტექსტში ნათქვამია: ,,იგი 

მიჩვეული იყო ღამღამობით ტაძრის მახლობლად 

გვამებისა და წამლისთვის გამოსადეგ მცენარეთა 

შორის ხეტიალს”. ასე რომ, ის საოცრებანი, 

რომელსაც აპოლონიოს როდოსელი მედეას მიაწერს, 

ალეგორიულად გარკვეული ინფორმაციის 

მატარებელია და უსათუოდ  სინამდვილესაც 

ემყარება.  
 

იმ სამკურნალო მანიპულაციებს შორის, რომლებშიც 

მედეა იყო განსწავლული, ერთ-ერთი ჭრილობათა 

სწრაფი და ეფექტური მკურნალობაა. კოლხებთან 

ბრძოლაში დაჭრილი არგონავტები “მედეამ სულ 

რამოდენიმე დღეში განკურნა ფესვებითა და რაღაც 

ბალახებით” (დიოდორ სიცილიელი).  
 

მედეას უშვილობის მკურნალობაც სცოდნია. ათენის 

მეფეს - ეგეოსს, რომელიც “უძეობით ყოფილა 

დაავადებული”, მკურნალი ქალი ეუბნება: “შენ ჯერ 

არ იცი, რა ბედს ეწიე, რომ მოხველ ჩემთან. ვიცი 

წამალი უძეობისა”.  
 

კოლხი ქალი კოსმეტოლოგიაშიც ფრიად 

განსწავლული გახლდათ. მას აკუთვნებენ თმის 

შეღებვის აღმოჩენის პირველობას. იგი ფლობდა 

აგრეთვე კანის მოვლის საიდუმლოებებსაც. მედეამ 

ცრემლებით გაღიზიანებული სახის კანი 

“ნექტარივით ტკბილი ზეთით დაიზილა და 

მოიშუშა”.  
 

მკურნალი ქალი თავის სამედიცინო მოღვაწეობაში 

მიმართავდა სისხლის გადასხმასაც. დონორად 

ბატკანს იყენებდა. ამ მანიპულაციას მიმართა მან 

იაზონის ბიძის, პელიასის შემთხვევაში. აკად. 

ი.კასირსკი სისხლის გადასხმის ისტორიას მედეას 

მიერ ჩატარებული მანიპულაციით იწყებს.  
 

არსებობს მრავალი ლიტერატურული და სხვა 

მონაცემი იმის შესახებ, რომ მაშინდელი კოლხეთი 

განთქმული იყო შხამებისა და საწამლავების შესახებ 

მოძღვრებით. საქართველოს ყველა კუთხეში 

ხალხური მედიცინის შესწავლის მიზნით 

ჩატარებული ექსპედიციების დროს გაირკვა, რომ 

დასავლეთ საქართველოში (განსაკუთრებით, 

სამეგრელოში) დღეს ძალზე ბევრია შხამების 

დამზადების მცოდნე, რომ არაფერი ვთქვათ 

სახალხო მკურნალებზე. ეს შხამები მრავალგვარი 

მოქმედებისაა - უცაბედი, ხანგრძლივი მოქმედების, 

სხვადასხვა დაავადების გამომწვევი და სხვა, რის 

ცოდნა უაღრესად გასაიდუმლოებულია და 

შთამომავლობით გადაეცემა. თანაც, მხოლოდ  
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The need for improved processing of natural resources 

(vegetable/plant, animal, mineral) may owe much to Mith-

ridates VI. He had a long-term relationship of enmity and 

confrontation with Rome. Finally, Pompey defeated Mith-

radates, entering the Palace and removing to Rome his li-

brary, where many medical folios/volumes were stored. 

The authorship of most of these books is attributed to 

Mithradates himself and his "Mithridatium", was recog-

nized as a panacea and an antidote, all over the world. 
 

According to Kurt Joachim Sprengel, “Treatment by Me-

dea” was known as “Cura Mediana" and served as an 

origin of modern medicine. Dioscorides (c. 40-90 A.D.) of 

Anazarba, today in southern Turkey, where at that time 

there were living only Iberian and Hellenic tribes , wrote 

his Materia Medica which contains hundreds of plant, ani-

mal and mineral therapies. This work is often considered 

to be the first steps in the development of pharmacy. 

 

Watson noted that Mediterranean world and surrounding 

area became a single cultural-political unit under the Ro-

man Empire, where the culture was Greek, or rather, Hel-

lenic but the political unity was based on military power of 

the Romans. In the Roman Empire of that time, Asia Mi-

nor occupied an important place, where the Georgian and 

Armenian population had a significant share. The Greek 

language held a dominant position but works in other lan-

guages were translated into Greek and spread round the 

civilized world. Georgian cultural centers were established 

outside of Georgia, such as the Iberian monastery on 

Mount Athos, the Georgian presence in Jerusalem and the 

Petritsoni Monastery in Bulgaria. Many authors could be 

found in Asia Minor, for example, Asclepiades from Bi-

thynia, Heras from Cappadocia and Galen from Perga-

mum. Georgian tribes were settled in these provinces, es-

pecially in Cappadocia and Galen had a direct connection 

to this world. In addition, Galen described the differing 

viewpoints of the various authors in connection with the 

definitions of the antidote, theriac, considering what are 

the antidotes and range of poisons whose effects must be 

counteracted. This argument indicates that, according to 

the notion of active substance and concentration, Toxicolo-

gy and Pharmacy were formed in the Roman Empire at the 

beginning of our era and is associated with the King of 

Pontus, and descendant of Colchis Mithradates VI Eupator. 

The authors describe not the just plant, animal or mineral, 

but the product drug and its characteristics.  

 

Colchis and Medicine in Literature 
 

In the twelve centuries between the times of Medea and 

Mithridates we might expect to find much information in 

literary sources related to Georgia (Colchis and - later - 

Iberia). This is especially observed during the Greek clas-

sical period when Hellenistic culture becomes predomi-

nantly literate. 

ქალური ხაზით, რაც უჩვეულოა საერთოდ 

ეთნოკულტურული ტრადიციებისთვის. ჩანს, ეს 

ხალხში შემონახული ეზოთერული ცოდნის 

დაუნჯებისა და გადაცემის მეტად ძველი 

მექანიზმია, რომელსაც მედეასთან, ჰეკატესთან და 

საერთოდ, ღვთიური ცოდნის ფემინიზაციის 

ტრადიციასთან მივყავართ (სოფია, ღვთისმშობელი, 

სულიწმინდა). საერთოდ, დღევანდელ კოლხეთში, 

ამ ასპექტით, ძალზე საინტერესოა ეთნოლოგიური 

მასალა, რომელსაც ქართველი მეცნიერები 

ათწლეულების მანძილზე აგროვებდნენ. ტყუილად 

არ უწოდებდა რუდოლფ შტაინერი კოლხეთს 

მისტერიების ქვეყანას.  
 

მედეას მამიდა ჰეკატე ფრიად განსწავლული იყო 

საექიმო ხელოვნებაში. იგი მეფის დაა და აქ ადვილი 

შესამჩნევია საექიმო ცოდნით კოლხეთის სამეფო 

კარის დაინტერესება, უფრო მეტიც, _ პრეროგატივა 

ამ საქმიანობაში. ეს ტრადიცია შემდგომ ეპოქებშიც 

გრძელდება. ამ მხრივ,  ანალოგი მხოლოდ ჩინურ 

მედიცინაში მოიპოვება.  

 

დიონისიოს სკიტობრაქიონი (ქრ.შ.-მდე წ.II-Iსს. ) 

წერს, რომ ჰეკატემ “პირველმა აღმოაჩინა 

მომაკვდინებელი ფესვები”. “კირკემ, რომელიც 

მედეაზე უფროსი იყო, ბევრად აჯობა თავის 

მამიდას. ბევრი რამ მისგან შეითვისა, ზოგი რამ კი 

მრავალი და საზარელი (შხამი.-ავტ.) თვითონ 

აღმოაჩინა”. მედეას ცოდნა უფრო სრულყოფილია. 

კორინთოში მცხოვრებმა მედეამ ქალაქის 

მაშინდელი გამგებელი კრეონტი საწამლავით 

მოკლა (დინოსი ქრ.შ.-მდე  I ს.): “ლაკეას და მის 

მამას, კრეონტს ისეთი საწამლავისაგან გაჟღენთილი 

სამოსელი გაუგზავნა, რომ იმ უხილავი 

საწამლავისაგან შემოფლეთოდა ხორცები ტანზე”. 

მედეას იმდენად დახვეწილი აქვს ტექნოლოგია ამ 

საქმისა, რომ ლიტერატურაში მის შხამებს 

კონკრეტული სახელწოდებებით იხსენიებენ: 

“მედეასი”, “ერთდღიანი”, “ირისი”, “კოლხური” და 

სხვა. თუმცა, აიეტის ქალიშვილის სახელი მარტო 

შხამებს არ უკავშირდება. სოფოკლეს დრამის 

მიხედვით ზევსი ხშირი მიწიერი კავშირების გამო 

სულიერი და ფიზიკური ენერგიისაგან იცლება, 

იფიტება. განიმედე მას სასიცოცხლო ძალას 

ღვთაებრივი სასმელით აღუდგენს, რომელსაც 

“მედეა” ეწოდება.  
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In his Anabasis Xenophon (431-354), Greek Commander-

in-Chief and historian, wrote about Georgian medicine and 

the country’s life in general. He saw that a local people, 

the Mossynoikoi, stored dolphin meat and oil in drums. 

Strabo confirmed this observation noting that they used 

fish oil for various purposes. Thus, it may be assumed that 

the history of using fish oil as a food and material with 

unique healing properties, originated in Colchis. 
 

The Roman author Claudius (c. 395 B.C.) wrote about the 

natural resources of the Caucasus in the following way: 

“I am well aware of juices of various plants and the ac-

tions of those death plants that grow in the Caucasus, 

known for its abundant poisonous plants”. 
 

This interesting information is provided from the Pseudo-

Plutarch1 writings about the medicinal plant called 

“Poplar” which is “collected early in spring when the Hec-

ate mystery is celebrated” thus providing a link with heal-

ing and health care.  Dioscorides, the famous Greek physi-

cian (1st century B.C.), in his work Materia Medica, offers 

the following passage relating to medicinal plants: “One is 

of strong sweet smell, which grows in Colchis, but the sec-

ond one, called wild garlic by some, is called ‘Colchici’ ”. 

In his work Naturalis Historia Pliny (29-79 A.D.) wrote 

that the best root of the iris grows in Colchis. He related 

the story about snakes that eat fennel seeds to restore and 

sharpen their vision, after they shed their skins. It was con-

cluded that fennel improved eyesight and the best treat-

ment was prepared in Iberia. Greek authors also describe 

the ‘Prometheus Herb’, known in Georgian folklore as Am 

ranbalakha, which mythology says came from the blood of 

Prometheus. It grows only in the Caucasus and is famous 

for its therapeutic value. 
 

Hippocrates seems to have visited Colchis himself to study 

local conditions and its healing traditions. He described 

the country, its rich flora and fauna as well as the appear-

ance of the local population, and its diseases. 

Thus, Medea can be considered a pioneer of cosmetics, 

haematology, surgery and toxicology leading the way for 

the development of modern medicine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჰეკატეს (მედეას) ბაღის ძირითადი ბინადარი 

მცენარეები დღეს თითქმის ყველა ცნობილია 

(თუმცა, არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ 

უმთავრესი მათგანი არ ვიცოდეთ). ასეა თუ ისე, არც 

იმ ბაღში და არც კავკასიაში მზარდი არც ერთი 

მცენარის ფესვი არ არის ისეთი მძლავრი შხამი, 

რასაც არგონავტიკის სხვადასხვა ვერსიები აღწერს. 

ერთი რამ ცხადია და უკამათო: მედეა სამკურნალო 

მცენარეების სპეციალური დამუშავებით - 

გამოხარშვით, ნაყენით, თერმული, მექანიკური თუ 

ქიმიური ზემოქმედებით, ანუ აქტიური 

ნივთიერების კონცენტრირებით იღებს შხამს, 

საწამლავს. პრინციპი, რომლის მიხედვითაც 

დღევანდელი მედიცინა არსებობს და ვითარდება, 

გახლავთ contraria contrariis curantur (ccc), ანუ 

საწინააღმდეგოზე საწინააღმდეგოთი მოქმედების, 

ანუ ალოპათიური პრინციპი. პრიორიტეტი 

ამჟამადაც ცცც-ს ეკუთვნის. ეს არის მიმართულება, 

რომელსაც მსოფლიოს თანამედროვე მედიცინა და 

ფარმაცია  ადგას დღეს. ამ პრინციპის ეფექტური 

რეალიზაციის გზა ძლიერმოქმედი ქიმიური 

საწყისია. რაც უფრო ძლიერია საწყისი, მით უფრო 

ეფექტურია შედეგი. ეს თეზა ემყარება ცცც-ის  

პრინციპის რეალიზაციის ორ ძირითად გზას -- 

სუპრესიულ და მაკომპენსირებელ თერაპიას, სადაც 

ზემოქმედების განხორციელება ძლიერმოქმედი 

სუბსტანციის გარეშე შეუძლებელია.  

აღსანიშნავია, რომ ეს მიმართულება მედეას 

ეპოქამდე არც ერთი ქვეყნის მედიცინაში სისტემად 

არ ჩამოყალიბებულა. აღმოსავლურ მედიცინაში ცცც

-ის პრინციპი არ არის გამოკვეთილი, როგორც 

დომინანტი. იგი საწყისს იღებს ბერძნულ-რომაული 

მედიცინიდან. ამ უკანასკნელის ფესვები კი საერთო 

მედიტერანულ - პელაზგურ და კოლხურ-იბერიულ 

მედიცინაში დევს. ამის დასტურია როდოსელის 

“არგონავტიკა”.  

ეს იდეა უთუოდ მედეას ეპოქაში იწყება. მკურნალი 

ქალი ცრემლებით გაღიზიანებულ სახეს 

მოსაშუშებელი მალამოთი იზილავს, მოხუც 

ორგანიზმში, მისი გაახალგაზრდავების მიზნით, 

ბატკნის სისხლი შეჰყავს, თეთრ თმებს რომელიღაც 

მცენარით შავად ღებავს და ა. შ.  

file:///C:/Users/User/Desktop/მე-4%20ნომერი/Vesalius-VolXXIIN2Supplement2016-converted.docx#_bookmark2#_bookmark2


  https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                               11 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 4,  June  21, 2019 

Further Reading 

1. Apollonius of Rhodes. Argonautica. 1978. Tbilisi. 

2. Conrad L. U., Neve M., Nutton V., Porter 

R., Wear A., 1995. The Western Medical 

Tradition. Cambridge University Press. 

3. Gozalishvili G. 1962. Mithridates of Pontus. Tbilisi. 

4. Guthrie D. 1946. The History of Medicine. Thomas 

Nelson and Sons Ltd. 

5. Japaridze N. 1981. Gold-smith craft in Bronze Age 

Georgia. Tbilisi. 

6. Javakhishvili I., History of the Georgian Nation, 2 vols. 

1960-66, Tbilisi. 

7. Kaukhchishvili S. (Editor) Georgica. 1934-

1970. Greek Authors about Georgia, Vols. I-

VI vol. Tbilisi. 

8. Lordkipanidze O. 1986. Argonautica and Ancient Col-

chis. Tbilisi. 

9. Shengelia M. 1978. History of Georgian Medicine. 

Tbilisi. 

10. Shengelia R. 2012. History and General Theory of 

Medicine. Tbilisi. 

11. Sprengel K. Versuch einer pragma-

tischen Geschichte der Arzheikunde, 

Halle, Gebauer, 1792-1803. 

12. Watson G. Theriac and Mithridatum. A 

Study in Therapeutics. London. Wellcome 

Historical Medical Library. 1966. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საექიმო საქმიანობა მედეას ოჯახში ტრადიციულია. 

საექიმო ხელოვნების ფლობა ქალთა პრიორიტეტია. 

ჰეკატეს ბაღში ხარობს სამკურნალო მცენარეები. 

მათი გამოყენებით აიეტის კარზე სამკურნალო 

საშუალებები მზადდება, მაგრამ მედეა 

განსაკუთრებით სახელგანთქმულია. ჯერ ერთი, იგი 

ბევრ ახალ მცენარეში პოულობს სამკურნალო 

თვისებებს, ხოლო შემდგომ, მათგან აქტიური 

საწყისის გამოყოფით, ამზადებს წამლის შესაქმნელ 

კონცენტრატს - საწამლავს. ალბათ, აქედანაა 

ქართულ ენაში დაფიქსირებული ეს კავშირი: 

საწამლავი -წამალი.  

 

შემდგომი პერიოდის ქართული სამყაროსათვის, 

საერთოდ, ერთობ ტრადიციული ხდება 

საწამლავთქმნადობა. 

 

ქართულ კარაბადინებში საწამლავებისადმი 

მიძღვნილი სპეციალური თავებია შექმნილი არა 

კაცის მოსაწამლად, არამედ  საწამლებლად 

(ვუწამლე, ვუმკურნალე).  

 

საწინააღმდეგოზე საწინააღმდეგოთი ეფექტური 

მოქმედებისათვის საჭირო იყო წამლები. წამალი კი 

საწამლავის განზავებით მზადდებოდა. ეს გახდა 

ბაზისი ალოპათიური სამედიცინო-სააზროვნო 

სისტემისა. ჰეკატე და ცირცეა კარგად არიან 

განსწავლულნი ამ საქმიანობაში. მათ მედეაც 

აზიარეს ამ ცოდნას, მაგრამ იგი “თავისი 

მიდრეკილების გამო, სულ სხვაგვარად იყენებდა”. 

საფიქრებელია, რომ ამ სიტყვების უკან იმალება 

წამალთტექნოლოგიის ძირითადი არსის დაბადება. 

მამიდის და დის გამოცდილებაზე დაყრდნობით 

მედეა, ალბათ, იღებდა რა აქტიური საწყისის 

კონცენტრატს მცენარიდან, აზავებდა მას იმ 

დოზით, რომ ეს უკანასკნელი არა საწამლავად, 

არამედ წამლად გამოიყენებოდა. მისთვის, უთუოდ, 

იმთავითვე ცნობილი იყო პრინციპი: “წამალი 

შხამია, შხამი წამალია. განსხვავება მხოლოდ 

დოზებშია”, რომელსაც პარაცელსმა 27 საუკუნის 

შემდეგ თავისით მიაგნო და ისტორიის ნაწილი 

გახდა. იმისათვის, რომ მედეას საწამლავი საჭირო 

დოზით შეეტანა წამალში, მას უნდა სცოდნოდა 

ოპტიმალური დოზა ავადმყოფობის კერძო 

შემთხვევისათვის, რომ ავადმყოფი კი არ 

მოეკვდინებინა, არამედ განეკურნა. უკეთ რომ 

ითქვას, მედეამ შეძლო სადემარკაციო ხაზის 

გავლება ერთი და იგივე ნივთიერების Dosa letalis 

minima-ს და Dosa therapeutica-ს შორის.  
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ლეგენდა მოგვითხრობს, თუ როგორ მიაძინა 

გველეშაპი მედეამ “ჯადოსნური სითხით”. ეს, რა 

თქმა უნდა, მითოსია, მაგრამ გარკვეულწილად 

ინფორმაციული. როგორც ჩანს, მედეასათვის უკვე 

ცნობილი იყო “გონების აღმრევ” შხამთა არსებობა. 

ასევე მითოსიდან ვიცით მედეას “ჯადოსნური 

საწამლავის” სავარაუდო ტექნოლოგია. ნიკანდრე 

კოლოფონელის აზრით, ეს არის ერთ-ერთი 

მცენარის ფესვი, ან თვით მცენარე, რომელიც, 

უთუოდ, ნავთთან ერთად მზადდებოდა. აქვეა 

მოხსენიებული მედეა, როგორც წამლების, 

საწამლავების და შხამების აღმომჩენი. თეზას, რომ 

სიტყვა მედიცინა მედეადან წარმოდგა (ისევე, 

როგორც ჰიგიენა - ჰიგიადან, პანაცეა - პანაცეადან 

და ა. შ.), სერიოზულ ოპონენციას უწევს ის ფაქტი, 

რომ თვით ბერძნები სიტყვა “მედიცინას”, 

საერთოდ, არ ხმარობენ. მრავალი საუკუნე 

დასჭირდა, ვიდრე რომაელები ამ ტერმინს 

დაამკვიდრებდნენ. რად მოხდა ასე?  
 
 

მედეა უცხოტომელია ბერძენთა შორის. მისი 

ტრაგედიაც ამაში მდგომარეობს. იგი 

უპირისპირდება თავის ყოფილ ქმარს  იაზონს, მის 

საპატარძლოს, ნათესავებს, თითქმის მთლიანად 

საბერძნეთს. მას დაუხოცეს  შვილები.  თავის 

ცოდნას მედეა შურისძიებისთვისღა იყენებს. 

ბუნებრივია, იგი ამ ცოდნას აღარავის გაუყოფს, 

არავის ასწავლის იმას, რითაც ის ძლიერია. აღარც 

ბერძნები არიან მედეათი მოხიბლული და 

არავითარი სურვილი არ აქვთ მისი სახელის 

საკუთარ წიაღში უკვდავყოფისა, როგორც 

ორგანული და განუყოფელი ნაწილისა.  
 

მიუხედავად ელინური სამკურნალო ხელოვნების 

უაღრესად მაღალი დონისა, სამკურნალო 

მცენარეების ტექნოლოგიური გადამუშავება მეტად 

შეზღუდულია: ხდება იშვიათად და პრიმიტიული 

ფორმით. ამდენად, “მედიცინა” მედეასეული 

გაგებით - შხამის დამზადებისა და მისი შემდგომი 

წამლად გარდაქმნა - საბერძნეთში სუსტადაა 

განვითარებული. შხამის დამზადება ელინებმა 

მეტნაკლებად იციან, მაგრამ მისი წამლად ქცევა, 

არა. ამიტომაც ჰიპოკრატეს კორპუსში აქცენტი 

გაკეთებულია დიეტაზე, ცხოვრების წესსა და 

რეჟიმზე, კლიმატურ პირობებზე, კონსტიტუციურ 

ტიპებზე. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჰუმორული 

პათოლოგიის თეორია ბაზისია პრინციპისა ccc.  
 

 

 

აქედან გამომდინარე ელინურ სამედიცინო 

ხელოვნებაში აღნიშნული სააზროვნო სისტემა – ccc

- ფუნდამენტურია, ოღონდ მისი რეალიზაციის გზაა 

განსხვავებული. ნიშანდობლივია, რომ სოკრატეს 

მოწამვლისას იყენებენ არა რაღაც სპეციალურად 

დამზადებულ ძლიერმოქმედ შხამს, კონცენტრატს, 

არამედ ჩვეულებრივ მცენარეს _ შხამიან მათოთს 

(Gonium maculatum).  
 

მითრიდატე პონტოელზე (ძვ. წ.  II-I სს.),  რომელიც 

სარწმუნო მონაცემებით  კოლხურ შტოს 

ეკუთვნოდა (ყოველ შემთხვევაში, ის კოლხურ-

იბერიულ ტომებზე მეფობდა), პლინიუსი 

მოგვითხრობს: “მან შემოიღო ყოველდღე 

მომწავლავი საშუალების სმა, იღებდა რა წინასწარ 

შხამის საწინააღმდეგო წამალს. ამის გამო მან ვერ 

შესძლო საწამლავის მომაკვდინებელი დოზის 

მიღებით თავის მოკვლა და იძულებული გახდა 

თავისი მსახურებისთვის ლახვრის ჩაცემა 

ებრძანებინა”. 
 

რომაული კულტურა, რომელიც ელინური 

ცივილიზაციის მხრებზე ამოიზარდა, სამკურნალო 

ხელოვნებაშიც ახალ გზებს ეძებს, ცდილობს 

ფუნდამენტური პრინციპის- ccc -ის უფრო 

ეფექტიანად რეალიზებას. ახალი გზითა და ახალი 

ძალით შემოდის ბუნებრივი რესურსების 

(მცენარეული, ცხოველური, მინერალური) 

ტექნოლოგიური დამუშავების აუცილებლობა. 

მაგრამ, საიდან? მითრიდატე VI ევპატორის 

მეცადინეობით ხომ არა? მას რომთან დიდი ხნის 

ურთიერთობა _ დაუძინებელი მტრობა, ქიშპობა და, 

ამდენად, მჭიდრო შეხება ჰქონდა. ცნობილია, რომ 

პომპეუსმა, როგორც იქნა, ღალატით დაამარცხა 

მითრიდატე, მის სახლში შესვლისთანავე 

ბიბლიოთეკა მოიკითხა, სადაც უამრავი 

სამედიცინო ხასიათის ფოლიანტი ინახებოდა. 

იმპერატორის ბრძანებით აღნიშნული 

ლიტერატურა გაზიდეს რომში და სრულიად 

საიდუმლოდ იქნა შესწავლილი. ამ წიგნთა 

უმეტესობის ავტორი თვით მითრიდატე იყო. 

სრულიად უეჭველია, რომ ამის შემდგომ მთელ 

მსოფლიოში თითქმის ორი ათასი წლის მანძილზე 

გავრცელებული ანტიდოტის და თითქმის პანაცეად 

აღიარებული “მითრიდატუმის” რეცეპტიც მაშინ 

იქნა ამოკითხული.  



  https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                               13 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 4,  June  21, 2019 

ევროპაში შემოდის საწამლავის ცნება. 

კეთილშობილთა და ტახტის მაძიებელთა 

“შეიარაღებაში” უმთავრეს ადგილს სამსალა იკავებს, 

მაგრამ ამავე დროს სწორედ ეს შხამები ხდება 

საფუძველი მსოფლიო ფარმაციის განვითარებისა. 

რომში ჩნდება ტერმინი “მედიცინა”. მედეა მათთვის 

უკვე ისტორიაა, მომხიბვლელი მითია და 

ღმერთქალი. ასე რომ, იკვრება ლოგიკური რკალი 

ინფორმაციის გავრცელება-გაბატონებისა: მედეადან 

- მითრიდატემდე. 

რომაული საექიმო ხელოვნების გვირგვინი _ 

გალენოსი (129-201 წწ.) ამკვიდრებს სამედიცინო 

ფორმებს - ნახარში, ნაყენი, გამონაწვლილი და სხვ. 

მათ დღესაც “გალენურ პრეპარატებს” უწოდებენ და 

ბუნებრივი რესურსების წამლად ქცევას _ აქტიური 

საწყისის გამოყოფას, კონცენტრირებას – 

წარმოადგენს. როგორც ჩანს, ამას უწოდებდა კურტ 

იოაჰიმ შპრენგელი Cura Mediana-ს, “მედეასებურ 

მკურნალობას” და აქედან აძლევდა დასაბამს 

ტერმინს “მედიცინას”, მთლიანად თანამედროვე 

სამედიცინო ხელოვნებას. გალენოსამდე 

ანაზარბუსელი პედანიუს დიოსკურიდი (I ს.) 

(ანაზარბუსი დღევანდელი სამხრეთ თურქეთია, 

ანატოლიის ნახევარკუნძული, სადაც იმ პერიოდში 

მხოლოდ იბერიული და ელინური ტომები 

სახლობდნენ) წერს შრომას “Materia Medica”. მასში 

850 მცენარეული, ცხოველური და მინერალური 

ბუნებრივი რესურსია მოყვანილი. თვით სათაური 

შრომისა მიგვითითებს, რომ ლაპარაკია Medica-ს 

მასალაზე, პირველსაწყისზე. ე. ი. ჩვენ, დღევანდელი 

გაგებით, ფარმაციის პირველი ნაბიჯების წინაშე 

ვდგავართ.  
 

მოგვიანებით არაბები ამ იდეას თვისობრივად ახალ 

სიმაღლეზე აიყვანენ. 
 

G. Watson სამართლიანად აღნიშნავს, რომ რომაული 

იმპერიის ქვეშ მთელი მედიტერანული სამყარო და 

მიმდებარე სივრცე ერთიან პოლიტიკურ-

კულტურულ ერთეულად იქცა, სადაც კულტურა 

ბერძნული, უფრო სწორად, ელინისტური იყო, 

ხოლო პოლიტიკური ერთიანობა ლათინების 

სამხედრო ძლიერებას ემყარებოდა. ასე განსაჯეთ, 

რომის იმპერიაში - მას A.Toynbee-ის სიტყვები 

მოჰყავს - ლათინური და ბერძნული თანაბრად 

ისმოდაო.  

 

 

ერთი რამ არის აღსანიშნავი: იმდროინდელ რომის 

იმპერიაში დიდი ადგილი ეკავა მცირე აზიას, სადაც 

ბერძნულ მოსახლეობაზე არანაკლები წილი 

ქართულ და სომხურ ეთნოსსაც ეკავა. ის, რომ 

ბერძნულ ენას გაბატონებული მდგომარეობა ეჭირა, 

გასაკვირი არ არის - ის წინა იმპერიის ენა გახლდათ. 

სხვა ენებზე შექმნილი ნაწარმოებები აუცილებლად 

ითარგმნებოდა ბერძნულად და ისე მიეწოდებოდა 

ცივილიზებულ სამყაროს. ამისათვის მუშაობდნენ 

საქართველოს გარეთ არსებული ქართული 

კულტურის ცენტრები (ათონის ივერთა მონასტერი, 

იერუსალიმის ქართული სავანეები, პეტრიწონის 

მონასტერი, სინასა და შავი მთის ქართული 

ცენტრები).  
 

G.Watson ასევე აღნიშნავს, რომ გალენოსის მიერ 

დასახელებული ავტორების ვინაობის გარკვევა და 

ქრონოლოგიის დადგენა ძნელდება. ის კი უდავოა, 

რომ უმრავლესი მათგანი საკუთრივ საბერძნეთიდან 

კი არა, უფრო ხშირად მცირე აზიიდანაა. მაგ., 

ასკლეპიადი - ბითვინიიდან, ჰერასი - 

კაპადოკიიდან, თვით გალენოსი - პერგამონიდან და 

ა. შ. ამ პროვინციებში, განსაკუთრებით 

კაპადოკიაში, კომპაქტურად სახლობდნენ 

ქართველური ტომები და მარტო მითრიდატეს 

ფაქტორიც რომ არა, გალენოსს ამ სამყაროსთან 

პირდაპირი კავშირი ჰქონდა. 

გარდა ამისა, გალენოსი გადმოგვცემს იმ კამათსა და 

წინააღმდეგობებს სხვადასხვა ავტორს შორის, რაც 

ანტიდოტის, თერიაკის და სხვა განსაზღვრებებმა 

გამოიწვია. რას უნდა ეწოდოს ანტიდოტი? ყველა იმ 

საშუალებას, რომელიც მიმართულია ყველანაირი 

ნაკბენის და უბრალო კვებითი მოწამვლის დროს, 

თუ მხოლოდ ერთ-ერთ მათგანს, კერძოდ, შხამიან 

ცხოველთა ნაკბენის საწინააღმდეგოს?  
 

ფაქტია, ეს კამათი მიუთითებს იმაზე, რომ 

ტოქსიკოლოგია და ფარმაცია, აქტიური საწყისის 

გამოყოფისა და კონცენტრირების გაგებით, რომის 

იმპერიაში ჩვენი ერის დასაწყისში ყალიბდება და 

იგი უკავშირდება კოლხური მოდგმის პონტოს 

მეფეს _ მითრიდატე VI ევპატორს. 
 

სწორედ რომაულ პერიოდში ჩნდება წამლის, 

როგორც ასეთის, ცნება. ავტორები აღწერენ უკვე არა 

თვით მცენარის, ცხოველური თუ მინერალური 

რესურსების,  არამედ პროდუქტის – წამლის _ 

თვისებებს. 
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ამრიგად, მედეა გვევლინება არა მარტო კოსმეტიკის, 

ჰემატოლოგიის, ქირურგიის, ტოქსიკოლოგიის და 

სხვა დარგების სავარაუდო პირველმცოდნედ, 

არამედ თანამედროვე მედიცინის ძირითადი 

პრინციპის  ეფექტური რეალიზაციის გზის 

ფუძემდებლად და სახელის _ მედიცინის ფუძის 

დონორადაც. შემდეგ მოიპოვა ამ ტერმინმა უფრო 

ფართო განზოგადება და საერთოდ, იგი საექიმო 

ხელოვნების სინონიმად იქცა. 
 

მედეას შემდგომ. მედეასა და მიდრიდატეს შორის 

თითქმის თორმეტი საუკუნეა და ბუნებრივია, ეს 

პერიოდიც გარკვეული ინფორმაციით უნდა იყოს 

დატვირთული. როგორც ჩანს, მსოფლიოში 

(ოიკუმენაში) მიმდინარე პროცესები არც 

საქართველოს უვლიდა გვერდს და ბევრი 

პარალელური პროცესის გამოკვლევა შეიძლება. 

კავშირი არასოდეს გაწყვეტილა. როდესაც 

პელასგურ-ელინური ჰიბრიდული ცივილიზაცია 

აღმასვლას იწყებს, ე.წ. `ბნელი პეიოდის~ (XII_VIIIსს) 

შემდგომ, ბერძნულ საისტორიო და სხვა სახის 

ლიტერატურაში იწყებს გამოჩენას ცნობები 

საქართველოს (კოლხეთსა და მოგვიანებით - 

იბერიის) შესახებ. ტომებსა და მათი განსახლების 

არეებზე მოგვითხრობს ჰომეროსი, მაგრამ 

ინტენსიურად ქართული სამყაროს შესახებ 

კლასიკურ პერიოდში (VII-IV სს.) იწერება, ე.ი. იმ 

დროიდან, როდესაც თვითონ ელინური კულტურა 

ხდება უპირატესად წიგნიერი.  

ქართულ მედიცინაზე და საერთოდ, ქართულ 

ყოფაზე წერს ბერძენი მთავარსარდალი და 

ისტორიკოსი ქსენოფონტე (431-354წწ.) თავის 

`ანაბაზისში~. ის კოლხების ლამაზ ჩაცმულობასა და 

თავგანწირვაზე მოგვითხრობს, შემდგომ მათ 

ყოფაზე და ყურადღებას ამახვილებს, როგორც ჩანს, 

მისთვის უცნობ და უჩვეულო მომენტებზე. კერძოდ, 

ბერძნებმა ნახეს, რომ მოსინიკები კასრებში 

ინახავდნენ დელფინის ხორცსა და ქონს და ამ 

უკანასკნელს ისე იყენებდნენ, როგორც ბერძნები 

სხვა ცხიმეულს. ამასვე ადასტურებს მოგვიანებით 

სტრაბონიც: იგივეს იმეორებს და უმატებს, რომ 

მოსინიკები თევზის ქონს სულ სხვადასხვა 

დანიშნულებით ხმარობდნენ.  

საფიქრებელია, რომ თევზის ქონს, როგორც საკვებ 

და უნიკალურ სამკურნალო თვისებების 

მატარებელი მასალის გამოყენების ისტორია 

კოლხეთში იღებდეს დასაბამს.  
 

რომაელი ავტორი კლავდიუსი (395 წ. ქრ.შ-მდე) 

კავკასიისა და მისი ბუნებრივი რესურსების შესახებ 

წერდა: `მე კარგად ვიცნობ სხვადასხვა ხეების 

წვენებსა და ყველა იმ მომაკვდინებელი მცენარეების 

მოქმედებას, რომლებიც იზრდებიან შხამიანი 

მცენარეებით უხვ კავკასიაში~.  
 

საინტერესო ცნობებს გვაწვდის ფსევდოპლუტარქი 

განსაკუთრებული მცენარის `ხვალოს~ შესახებ, 

რომელივ იზრდება ფაზისში, რომ `მას აგროვებენ 

გაზაფხულის დასაწყისში იმ დროს, როდესაც 

დღესასწაულობენ ჰეკატეს მისტერიას~. ხვალო 

სამკურნალო მცენარეა და მისი მკურნალობით 

სახელგანთქმული ჰეკატეს (მედეას მამიდა, სხვა 

ცნობებით _ და) მისტერიაში მოხსენიება თვით ამ 

დღესასწაულს მკურნალობისა და ჯანმრთელობის 

დაცვის ელფერს აძლევს, იგივე ავტორი სხვა 

ადგილას `ხვალოს~ `ვაზსაც~ უწოდებს, რაც ამ 

მცენარეს მეტ საკრალურობას ანიჭებს. 
 

ქრისტეშობამდე I საუკუნის სახელგანთქმული 

ექიმი დიოსკურიდი თავის "Materia Medica"-ში ასეთ 

პასაჟს გვთავაზობს, როდესაც სამკურნალო 

მცენარეების გავრცელების არეალებს ეხება: `ერთია 

ძლიერი სასიამოვნო სუნის, რომელიც კოლხიდაში 

იზრდება, მეორე კი _ რომელსაც ზოგიერთნი 

გარეულ ნიორს უწოდებენ, ჰქვია `კოლხიკი~. 
 

პლინიუსი (29-79 ქრ.შ.-დან) "Historia Naturalis"-ში 

წერს, რომ ყველაზე კარგი ფესვი ზამბახისა 

იზრდება კოლხეთში, მდინარე ფაზისთან~ აგრეთვე: 

`კამას სახელი გაუთქვა გველმა, რადგან სჭამს კამას, 

აღიდგენს მხედველობის სიმახვილეს და ადვილაად 

იძრობს ძველ კანს, აქედან დაასკვნეს, რომ მისი 

წვენით იკურნება მხედველობის სისუსტე. თვითონ 

წვენს აშრობენ მზეზე, მისგან თაფლის დამატებით 

აკეთებენ მალამოს. ყველაზე კარგ წვენს ღებულობენ 

იბერიაში...“ 

ასევე ბერძენი ავტორები აღწერენ `პრომეთეს 

ბალახს~, (ქართულ ფოლკლორში `ამირანბალახა~), 

რომელიც თითქოსდა პრომეთეს დანაწვეთი 

სისხლიდან ამოვიდა. ის მხოლოდ კავკასიაში 

ხარობს და საუკეთესო სამკურნალო თვისებების 

მატარებელია. 

როგორც ჩანს, კოლხეთში თვით ჰიპოკრატეცაა 

ნამყოფი. იგი აღწერს ამ ქვეყანას, მის მდიდარ 

ფლორასა და ფაუნას. ადგილობრივი მოსახლეობის 

ფიზიონომიას, აქ გავრცელებულ დაავადებებს. მისი 

სტუმრობა კოლხეთში შემთხვევითი არ უნდა იყოს. 

ის მიზნობრივი ჩანს, - ადგილობრივი რესურსებისა 

და სამკურნალო ტრადიციების შესაწავლის მიზნით. 
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Drug hypersensitivity reactions are an important public 

health problem due to their potential to cause life-

threatening anaphylaxis and rare severe cutaneous adverse 

reactions (SCAR). Drug hypersensitivity can be induced by 

immunologically mediated reactions (referred as drug aller-

gies) as well as non-allergic direct mast cell-mediated drug 

reactions.  
 

Immunologic reactions have been divided into four catego-

ries according to the classical Gel and Coombs system: 

type I reactions, which are immediate in onset and mediat-

ed by IgE and mast cells and/or basophils; type II reactions, 

which are delayed in onset and caused by antibody- 

(usually IgG) mediated cell destruction; type III reactions, 

which are delayed in onset and caused by IgG drug im-

mune complex deposition and complement activation; and 

type IV reactions, which are delayed in onset and are T cell 

mediated [1]. According to the World Allergy Organization 

(WAO), drug hypersensitivity reactions can also be catego-

rized into immediate reactions and delayed reactions based 

upon the timing of the appearance of symptoms [2]. 
 

Immediate-type reactions usually occur within minutes or 

hours of drug exposure. The clinical manifestations range 

from pruritus, urticaria, angioedema, and bronchospasm to 

anaphylaxis. Type I reactions require the presence of drug-

specific IgE or the portion of the drug that forms a hapten 

complex. Drug-specific IgE is produced upon the first ex-

posure to the drug antigen, and then, it binds to basophils or 

mast cells with the high-affinity Fc receptor. Upon the next 

exposure to the same drug, two or more IgE molecules on 

the basophil or mast cell surface may then bind to one mul-

tivalent antigen molecule, initiating a series of cellular acti-

vation events. This activation causes the extracellular re-

lease of granules with preformed inflammatory mediators, 

including histamine, leukotrienes, prostaglandins, heparin, 

and other cytokines [3]. IgE-mediated immunologic drug 

allergy represents a smaller fraction of drug hypersensitivi-

ty compared with nonimmunologic drug hypersensitivity 

[4]. According to the WAO classification system, immuno-

logic anaphylaxis can be caused by an IgE-mediated or non

-IgE-mediated mechanism, whereas nonimmunologic ana-

phylaxis involves direct mast cell activation [2]. Regardless 

of the underlying mechanism, however, the clinical 

საანესთეზიო პრეპარატების მიმართ 

ჰიპერმგრძნობელობის იმუნოგენეტიკური 

ფაქტორები. ლიტერატურული მიმოხილვა 
თამარ ქემოკლიძე1, გიორგი კამკამიძე2 
 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1დოქტორანტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა; 
2ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური 

დოქტორი, პროფესორი 
 

საკვანძო სიტყვები:  წამლისმიერი 

ჰიპერმგრძნობელობა; მძიმე კანისმხრივი გვერდითი 

რეაქციები; წამლისმიერი რეაქციები 

ეოზინოფილიითა და სისტემური სიმპტომებით; 

ადამიანის ლეიკოციტური ანტიგენი (HLA); 

კილერების იმუნოგლობულინის მსგავსი 

რეცეპტორები (KIR).  
 

წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები 

წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

მნიშვნელოვან პრობლემას, რადგან მას შეუძლია 

გამოიწვიოს სიცოცხლისათვის საშიში მდგომარეობა 

– ანაფილაქსია, ასევე იშვიათად მძიმე კანისმხრივი 

გვერდითი რეაქციები (SCAR). წამლისმიერი 

ჰიპერმგრძნობელობა შესაძლოა გამოწვეული იყოს 

როგორც იმუნოლოგიურად გაშუალებული 

რეაქციებით (როგორიცაა მაგალითად, 

მედიკამენტოზური ალერგია), ასევე 

არაალერგიული, უშუალოდ მასტოციტებით 

გაშუალებული წამლისმიერი რეაქციებით. 
 

გელისა და კუმბსის კლასიფიკაციის მიხედვით, 

იმუნოლოგიური რეაქციები იყოფა ოთხ 

კატეგორიად: პირველი ტიპის რეაქციები არის 

დაუყოვნებელი ხასიათის და IgE ანტისხეულებით, 

მასტოციტებითა და/ან ბაზოფილებით  

გაშუალებული; მეორე ტიპის რეაქციები არის 

დაყოვნებული ხასიათის და გამოწვეულია 

ანტისხეულების (ჩვეულებრივ IgG კლასის) მიერ 

უჯრედული დაზიანებით; მესამე ტიპის რეაქციები 

ასევე დაყოვნებულია და გამოწვეულია IgG კლასის 

იმუნური კომპლექსების ჩალაგებითა და 

კომპლემენტის აქტივაციით; მეოთხე ტიპის 

რეაქციები კი დაყოვნებული და T უჯრედებით 

გაშუალებულია [1]. მსოფლიო ალერგიის 

ორგანიზაციის მიხედვით (WAO) წამლისმიერი 

ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები შესაძლოა ასევე 

დაიყოს დაუყოვნებელი და დაყოვნებული ტიპის 

რეაქციებად სიმპტომების განვითარების დროის  

მიხედვით [2]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B2
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symptoms of both types of anaphylaxis are similar and of-

ten indistinguishable.  
 

Delayed-type reactions consist primarily of type IV reac-

tions, which are T cell-mediated delayed-type drug  

hypersensitivity reactions. These reactions usually take sev-

eral days or even weeks to manifest following drug expo-

sure. These manifestations range from mild maculopapular 

exanthema (MPE), contact dermatitis, chronic allergic rhi-

nitis, chronic asthma, nephritis, hepatitis, and fixed drug 

eruptions (FDEs) to life-threatening SCAR. SCAR includes 

drug reactions with eosinophilia and systemic symptoms 

(DRESS)/drug-induced hypersensitivity syndrome (DIHS), 

Stevens–Johnson syndrome (SJS) and toxic epidermal 

necrolysis (TEN), and acute generalized exanthematous 

pustulosis (AGEP) [5].  
 

The MPE phenotype consists of self-limited diffuse ery-

thematous macules and papules without systemic involve-

ment [6].  
 

DRESS syndrome, meanwhile, is characterized by cutane-

ous involvement with typical skin eruptions (e.g., exfolia-

tive dermatitis and generalized maculopapular exanthema), 

fever, atypical lymphocytosis, eosinophilia, lymphadenopa-

thy, and systemic involvement (e.g., liver involvement and 

kidney involvement). This hypersensitivity syndrome was 

first named after many different terms had already been 

used to describe the syndrome, with those terms, such as 

“anticonvulsant hypersensitivity syndrome,” “allopurinol 

hypersensitivity syndrome,” and “sulfone syndrome,” pri-

marily depending on the culprit drug involved [7, 8]. The 

term “DRESS” was initially proposed by Bocquet et al. in 

1996 in order to provide a more concise description of the 

syndrome [9].  
 

 

SJS and TEN (SJS/TEN) are characterized as a rapidly pro-

gressing blistering exanthema of purpuric macules and tar-

get-like lesions accompanied by mucosal involvement and 

skin detachment. SJS is defined as involving less than 10% 

body surface area skin detachment, SJS-TEN overlap as 

involving 10–29%, and TEN as involving more than 30% 

[10].  
 

AGEP, meanwhile, typically presents as a sudden eruption 

of small nonfollicular pustules on a background of erythe-

ma with systemic involvement along with fever and neutro-

philia [11]. 
 

Most forms of drug hypersensitivity involve T cell-

mediated immune responses against specific drug/peptide 

antigens, leading to various clinical phenotypes. T cell re-

ceptor (TCR), CD4+, and CD8+ T cells are involved in the 

different delayed-type drug hypersensitivity reactions [12].  
 

The molecular mechanisms and checkpoints for drug hy-

persensitivity include T cell activation and immune re-

sponses, cytotoxic proteins and cytokine/chemokine secre-

tion and the cell death mechanisms (e.g., miR-18a-5p- 

დაუყოვნებელი ტიპის რეაქციები ძირითადად 

ვითარდება წამლის მოქმედებიდან რამდენიმე 

წუთის ან საათის შემდეგ. კლინიკური 

გამოვლინებები მოიცავს ქავილს, ურტიკარიას, 

ანგიოშეშუპებას, ბრონქოსპაზმსა და/ან 

ანაფილაქსიას. პირველი ტიპის რეაქციებისათვის 

აუცილებელია სპეციფიკური IgE ანტისხეულების 

არსებობა ან ჰაპტენური კომპლექსის წარმოქმნა. 

სპეციფიკური IgE ანტისხეულები წარმოიქმნება 

წამლისმიერ ანტიგენთან პირველადი კონტაქტისას, 

შემდეგ კი იგი უკავშირდება ბაზოფილებს ან 

მასტოციტებს მაღალი აფინურობის მქონდე Fc 

რეცეპტორით. იმავე წამლის შემდგომი 

მოქმედებისას, ბაზოფილების ან მასტოციტების 

ზედაპირზე არსებული ორი ან მეტი IgE მოლეკულა 

უკავშირდება ერთ მულტივალენტურ ანტიგენის 

მოლეკულას, რაც იწვევს უჯრედულ აქტივაციას. ეს 

აქტივაცია კი იწვევს გრანულების უჯრედგარეთა 

სივრცეში „წინასწარ მომზადებული“ ანთების 

მედიატორების გამონთავისუფლებას, როგორიცაა 

ჰისტამინი, ლეიკოტრიენები, პროსტაგლანდინები, 

ჰეპარინი და სხვა ციტოკინები [3]. IgE 

გაშუალებული იმუნოლოგიური წამლისმიერი 

ალერგია წარმოადგენს წამლისმიერი 

ჰიპერმგძნობელობის მცირე ნაწილს 

არაიმუნოლოგიურ რეაქციებთან შედარებით [4]. 

WAO კლასიფიკაციის მიხედვით, იმუნოლოგიური 

ანაფილაქსია შესაძლოა გამოწვეული იყოს როგორც 

IgE ანტისხეულებით, ასევე არა IgE-გაშუალებული 

მექანიზმით, როდესაც ანაფილაქსია მიმდინარეობს 

მასტოციტების პირდაპირი აქტივაციით [2]. 

განვითარების მექანიზმის მიუხედავად, 

ანაფილაქსიის ორივე ტიპის კლინიკური 

სიმპტომები მსგავსია და ხშირად ერთანეთისგან 

განურჩეველი.  
 

დაყოვნებული ტიპის რეაქციები ძირითადად 

მოიცავს მეოთხე ტიპის რეაქციებს, რომლებიც T 

უჯრედებით გაშუალებული დაყოვნებული ტიპის 

რეაქციებია. ასეთი რეაქციები ძირითადად წამლის 

მოქმედებიდან რამდენიმე დღის ან კვირის შემდეგ 

ვითარდება. კლინიკური გამოვლინებები შესაძლოა 

იყოს მსუბუქი ხასითის მაკულოპაპულური 

ეგზანთემა (MPE), კონტაქტური დერმატიტი, 

ქრონიკული ალერგიული რინიტი, ქრონიკული 

ასთმა, ნეფრიტი, ჰეპატიტი, ფიქსირებული 

წამლისმიერი დაზიანება (FDEs), სიცოცხლისათვის 

საშიში მძიმე კანისმხრივი გვერდითი რეაქციები 

(SCAR). SCAR მოიცავს წამლისმიერი რეაქციებს  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B7
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B9
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induced apoptosis in keratinocytes). In addition, genetic 

polymorphisms and specific HLA loci also play an im-

portant role (e.g., HLA-B∗15:02 for carbamazepine- (CBZ-) 

induced SJS/TEN, HLA-B∗58:01 for allopurinol-induced 

SCAR, and HLA-B∗57:01 for abacavir-induced hypersensi-

tivity reactions). Moreover, environmental factors, autoim-

mune disorders, and patients with a prior medical history 

of viral infection have also been reported to be implicated 

in susceptibility to drug hypersensitivity. Immediate-type 

hypersensitivity reactions may range from urticaria and 

angioedema to severe fatal reactions, such as bron-

chospasm and anaphylaxis. Anaphylaxis is a life-

threatening systemic hypersensitivity reaction mainly me-

diated by mast cells and basophil activation via IgE-

mediated, non-IgE-mediated, or nonimmunologic mecha-

nisms. Drugs are the most common anaphylaxis triggers in 

adults, while foods are the most common triggers in chil-

dren and teenagers [13]. The incidence of drug-induced 

anaphylaxis has been reported to range from 0.04 to 3.1%, 

with a mortality rate of around 0.65% [2]. NSAIDs are the 

main culprits, followed by beta-lactam antibiotics [14, 15]. 

Perioperative anaphylaxis also remains an issue due to the 

administration of various combinations of neuromuscular 

blocking agents (NMBAs), induction agents (e.g., 

propofol, etomidate, midazolam, and ketamine), and antibi-

otics [16, 17]. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs 

(NSAIDs) (with the exception of pyrazolones) are believed 

to rarely be among the causes of IgE-mediated anaphylax-

is, but such anaphylaxis is more commonly related to an 

aberrant arachidonic acid metabolism [18–20]. The non-

IgE-mediated immunologic mechanisms can be mediated 

by IgG antibodies, as well as by complement or contact 

system activation, but non-IgE-mediated anaphylaxis is 

clinically indistinguishable from IgE-mediated anaphylaxis 

[21, 22]. The causes of non-IgE-mediated immunologic 

anaphylaxis include biologics, lipid incipients, and dextran 

[2]. In contrast, nonimmunologic anaphylaxis, previously 

regarded as a form of pseudoallergic drug reaction, in-

volves the direct stimulation of mast cell degranulation. 

These reactions are limited to certain groups of drugs, in-

cluding NSAIDs, such as aspirin, as well as opiates, vanco-

mycin, quinolones, and NMBAs [22, 23]. For radiocontrast 

media-induced anaphylaxis, the mechanisms are not entire-

ly clear and several mechanisms may be involved, includ-

ing IgE-mediated or direct stimulating histamine release or 

the activation of the complement cascades [22, 24, 25]. 
 

Genetic predisposing factors have been reported in cases of 

immediate-type drug hypersensitivity resulting from the 

use of beta-lactams, aspirin, and other NSAIDs. Interest-

ingly, HLA class II genes (HLA -DRA and the HLA-

DRA|HLA-DRB5 interregion) have been linked to immedi-

ate reactions to beta-lactams [26]. The genetic variants of 

proinflammatory cytokines (IL4, IL13, IL10, IL18, TNF, 

and IFNGR1), the cytokine receptor (IL4R) are also 

strongly associated with beta-lactam-induced immediate 

reactions [27–33]. HLA-DRB1∗13:02 and HLA- 

ეოზინოფილიითა და სისტემური სიმპტომებით 

(DRESS)/წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის 

სინდრომი (DIHS), სტივენს-ჯონსონის სინდრომი 

(SJS), ტოქსიკური ეპიდერმული ნეკროლიზისი 

(TEN), მწვავე გენერალიზებული ეგზანთემური 

პუსტულოზი (AGEP) [5].  
 

მაკულოპაპულური ეგზანთემა (MPE) ხასიათდება 

დიფუზური ერითემატოზული მაკულებისა და 

პაპულების არსებობით, რომელიც არ მოიცავს 

სისტემურ რეაქციებს და თვითლიმიტირებადია [6].  
 

DRESS სინდრომი ხასითდება კანისმხრივი 

რეაქციებით (ექსფოლიაციური დერმატიტი და 

გენერალიზებული მაკულოპაპულური ეგზანთემა), 

ცხელებით, ატოპიური ლიმფოციტოზით, 

ეოზინოფილიით, ლიმპადენოპათიითა და 

სისტემური რეაქციებით (მაგალითად, ღვიძლისა და 

თირკმლის დაზიანება). ამ ტიპის 

ჰიპერმგრძნობელობის სინდრომს წარსულში 

მოიხსენიებდნენ გამომწვევი წამლის მიხედვით - 

„ანტიკონვულსური ჰიპერმგრძნობელობის 

სინდრომი“, „ალოპურინოლის 

ჰიპერმგრძნობელობის სინდრომი“, „სულფონის 

სინდრომი“ [7,8]. ტერმინი „DRESS“ პირველად 

გამოიყენა ბოქუეტმა 1996 წელს აღნიშნული 

მდგომარეობის უკეთ განსაზღვრისათვის [9].  
 

SJS და TEN ხასითდება სწრაფად პროგრესირებადი 

პურპურული მაკულების ბლისტერული 

ეგზანთემით, რომელსაც მოჰყვება ლორწოვანის 

დაზიანება და კანის განშრევება. SJS მოიცავს 

სხეულის ზედაპირზე კანის დაიზანების 10 

პროცენტზე ნაკლებს, SJS-TEN გადაფარვის 

სინდრომი - 10-29 პროცენტს, ხოლო TEN-ის დროს 

კანის საფარველის დაზიანება 30 პროცენტზე მეტია. 

[10].  
 

AGEP ხასიათდება ერითემულ ფუძეზე მცირე 

არაფოლიკულური პუსტულების უეცარი 

გასკდომითა და სისტემური რეაქციებით, 

როგორიცაა ცხელება და ნეიტროფილია [11].  

მედიკამენტოზური ჰიპერმგრძნობელობის 

ძირითადი ფორმები მოიცავს T უჯრედებით 

განპირობებულ იმუნურ პასუხს სპეციფიკური 

წამლისმიერი ანტიგენების საწინააღმდეგოდ, 

რომელიც განსხვავებულ კლინიკურ გამოვლინებებს 

იწვევს. T უჯრედის რეცეპტორი (TCR), CD4+ და 

CD8+  T უჯრედები მონაწილებს სხვადასხვა 

დაყოვნებული ტიპის რეაქციებში [12]. 

წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის მოლეკულური  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B2
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DRB1∗06:09 are associated, meanwhile, with aspirin-

induced urticaria/angioedema [34]. In addition, HLA-

B44 and HLA-Cw5 have also been reported to be associat-

ed with chronic idiopathic urticaria associated with aspirin- 

and/or NSAID-induced hypersensitivity [35]. Several ge-

netic predisposing factors have been reported to be associ-

ated with immediate-type aspirin hypersensitivity, with 

those factors involving cytokines (TGFB1, TNF, and IL18) 

and the production and release of mediators (LTC4S, 

TBXA2R, PTGER4, FCER1A, MS4A2, FCER1G, and 

HNMT) [36, 37]. Immediate-type hypersensitivity to 

NSAIDs has also been reported to be associated with genes 

belonging to the arachidonic acid pathway 

(ALOX5, ALOX5AP, ALOX15, TBXAS1, PTGDR, 

and CYSLTR1) [32, 38].  
 

Recently, the number of pharmacogenetic studies of HLA-

associated drug hypersensitivity and related drug-induced 

syndromes, such as fixed drug reaction, delayed rash, lupus 

erythematosus, drug-induced liver disease, DRESS/DIHS, 

SJS, and TEN, has been increasing. These associations are 

usually drug and ethnic specific, which implies that specific 

HLA molecules may have higher binding affinities for spe-

cific drug antigens and present the drug antigens to specific 

TCRs, causing a series of T cell activations and adverse 

immune responses. 
 

Drugs are considered to be foreign antigens and bind to the 

HLA/peptide/TCR complex to trigger immune and hyper-

sensitivity reactions. There are four hypotheses regarding 

drug presentation mechanisms that have been proposed to 

explain how small drug antigens might interact with HLA 

and TCR in drug hypersensitivity: (1) the hapten theory, (2) 

the pharmacological interaction with immune receptors (p-

i) concept, (3) the altered peptide repertoire model, and (4) 

the altered TCR repertoire model [39–43]. 
 

In addition to drug antigens, hypersensitivity reactions may 

be induced by other pathogens, such as Mycoplasma pneu-

monia, or viral infections. Virus-drug interactions associat-

ed with viral reactivation may also exist. For example, it is 

well known that human herpesvirus-6 (HHV-6) plays an 

important role in DRESS/DIHS. HHV-6 reactivation in 

patients with DRESS/DIHS may increase T cell activity 

after the initiation of the drug eruption and induce the syn-

thesis of proinflammatory cytokines, including TNF-α and 

IL-6 [45]. Shiohara et al. reviewed the associations be-

tween viral infections and drug rashes. The sequential reac-

tivations of several herpes viruses (HHV-6, HHV-7, Ep-

stein-Barr virus (EBV), and cytomegalovirus (CMV)) were 

found to be coincident with the clinical symptoms of drug 

hypersensitivity reactions [46]. A new variant of cox-

sackievirus A6 (CVA6) acting as the causative agent may 

induce widespread mucocutaneous blistering reactions 

mimicking the features of erythema multiforme major. In 

addition, the virus may also participate in HLA/drug/TCR 

მექანიზმები მოცავს T უჯრედების აქტივაციასა და 

იმუნურ პასუხს, ციტოტოქსიკური პროტეინებისა 

და ციტოკინების/ქემოკინების სეკრეციასა და 

უჯრედული სიკვდილის მექნიზმებს (მაგალითად, 

miR-18a-5p-გამოწვეული აპოპტოზი 

კერატინოციტებში). ასევე მნიშვნელოვან როლს 

ასრულებს გენეტიკური პოლიმორფიზმი და 

სპეციფიკური HLA ლოკუსები (მაგალითად, HLA-B 

15:02 კარბამაზეპინით განპირობებული SJS/TEN, 

HLA-B 58:01 ალოპურინოლით განპირობებული 

SCAR, HLA-B 57:01 აბაკავირით განპირობებული 

ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები). ამასთანავე, 

გარემო პირობები, აუტოიმუნური დარღვევები და 

ვირუსული ინფექციები გარვეულ როლს თამაშობს 

წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის 

განვითარებაში.  
 

დაუყოვნებელი ტიპის რეაქციები მოიცავს როგორც 

ურტიკარიასა და ანგიოშეშუპებას, ასევე 

სიცოცხლისათვის საშიშ რეაქციებს, როგორიცაა 

ბრონქოსპაზმი და ანაფილაქსია. ანაფილაქსია 

წარმოადგენს სიცოცხლისათვის საშიშ სისტემურ 

ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციას, რომელიც 

გაშუალებულია მასტოციტებითა და ბაზოფილებით 

IgE, არა- IgE და არაიმუნოლოგიური მექანიზმების 

საშუალებით. მოზრდილებში ანაფილაქსიის 

ძირითადი გამომწვევია მედიკამენტები, ხოლო 

ბავშვებსა და მოზარდებში - საკვები ნივთიერებები 

[13]. წამლით განპირობებული ანაფილაქსიის 

ინსიდენსი მერყეობს 0.04-3.1 პროცენტს შორის, 

სიკვდილიანობის დონე კი 0.65 %-ის ფარგლებშია 

[2]. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო 

საშუალებები და ბეტა-ლაქტამური ანტიბიოტიკები 

წარმოადგენს ძირითად გამომწვევებს [14, 15]. 

პერიოპერაციული ანაფილაქსია კი 

განპირობებულია სხვადასხვა ნეიროკუნთოვანი 

მაბლოკირებელი ნივთიერებებით (მაგალითად, 

პროპოფოლი, ეთომიდატი, მიდაზოლამი, კეტამინი) 

და ასევე ანტიბიოტიკებით [16, 17].  
 

არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო 

საშუალებები (პირაზოლონის გარდა) იშვიათად 

წარმოადგენს IgE მექანიზმით განპირობებული 

ანაფილაქსიის მიზეზს, თუმცა ასეთი ტიპის 

ანაფილაქსია დაკავშირებულია არაქიდონის მჟავას 

მეტაბოლიზმთან [18-20]. არა-IgE განპირობებული 

იმუნოლოგიური რეაქციები გაშუალებულია IgG 

ანტისხეულებით, ასევე კომპლემენტის სისტემის 

აქტივაციით, თუმცა კლინიკურად მათი განსხვავება  

IgE განპირობებული რეაქციებისგან შეუძლებელია  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B76
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B77
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B72
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B78
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interactions [44].The presence of HHV peptides in patients 

with high-risk HLA alleles may trigger the activation of 

cytotoxic T cells, thereby resulting in the development of 

SCAR. The pathogenic factors underlying the unusual 

presentations of drug hypersensitivity related to viral infec-

tions need to be further investigated. 
 

The most commonly used laboratory test for confirming a 

diagnosis of anaphylaxis consists of determining the pa-

tient's total serum tryptase level [47]. Serial measurements 

of tryptase levels can be taken during an anaphylactic epi-

sode, although measurements of the baseline level are con-

sidered to be most useful. In fact, while serial measure-

ments of tryptase levels taken during an anaphylactic epi-

sode can serve as useful markers for evaluating these reac-

tions, this approach is not used so widely in clinical prac-

tice due to the limitations involved in measuring tryptase 

during the acute phase of an episode. Elevated levels of 

histamine, the first mediator released by mast cells, in  

plasma or urine are also consistent with anaphylaxis [2]. 

However, plasma histamine levels are only transiently ele-

vated, making them of little utility if the patient is evaluat-

ed more than 1 hour after onset of the episode [48]. At the 

same time, normal levels of tryptase or histamine do not 

preclude a diagnosis of drug hypersensitivity [13].  

 

For IgE-mediated hypersensitivity reactions, serum drug-

specific IgE (sIgE) quantification and the basophil activa-

tion test (BAT) are frequently used to assess the culprit 

drug. The tests used to conduct sIgE immunoassays consist 

of radioallergosorbent testing (RAST), enzyme-linked im-

munosorbent assays (ELISAs), and fluoroenzyme immuno-

assays (FEIAs) [49]. FEIAs can be performed using com-

mercial products, such as the ImmunoCAP-FEIA system 

[50–52]. Flow cytometry after drug stimulation determines 

the levels of basophil activation or degranulation markers; 

CD63 and CD203c is also usually measured [54]. Of note, 

the results of the BAT for aspirin/NSAID-induced hyper-

sensitivity remain inconclusive due to the fact that they 

encompass both IgE-mediated allergic reactions and 

nonimmunological intolerances. [55]. Mediator release as-

says, meanwhile, measure the mediator released (histamine 

or leukotriene 4), but these assays have exhibited sensitivi-

ty and specificity levels too low for them to be recom-

mended for the purposes of diagnosis [53, 56]. 

 

The discovery of biomarkers for drug hypersensitivity is 

crucial for clinical purposes, including the early diagnosis 

and better prediction of this disease in order to prevent 

complications. We previously found granulysin to be a key 

cytotoxic molecule responsible for disseminated keratino-

cyte necrosis through the action of cytotoxic lymphocytes 

or NK-cell-mediated cytotoxicity with no direct cellular 

contact. A significant correlation between the granulysin 

levels in blister fluids and clinical severity was also found. 

In addition, the serum granulysin levels in patients with 

SJS/TEN have also been found to be significantly elevated  

[21. 22]. არა-IgE განპირობებული იმუნოლოგიური 

ანაფილაქსია მოიცავს ბიოლოგიურ, ლიპიდურ 

ნივთიერებებს, დექსტრანს [2]. არაიმუნოლოგიური 

ანაფილაქსია, რომელიც ადრე ფსევდოალერგიულ 

რეაქციად მოიხსენიებოდა, მოიცავს მასტოციტების 

დეგრანულაციის პირდაპირ სტიმულაციას. ასეთ 

რეაქციებს ძირითადად განაპირობებს ასპირინი, 

ოპიატები, ვანკომიცინი, ქინოლონი, 

ნეიროკუნთოვანი მაბლოკირებელი აგენტები [22, 

23]. რადიოკონტრასტული ნივთიერებების მიერ 

ანაფილაქსიის გამოწვევის მექანიზმი ბოლომდე 

არაა შესწავლილი და სავარაუდოდ რამდენიმე 

მექანიზმია ჩართული, როგორც IgE-გაშუალებული, 

ასევე ჰისტამინის გამონთავისუფლების პირდაპირი 

სტიმულაცია ან კომპლემენტის სისტემის აქტივაცია 

[22, 24, 25].  
 

დაუყოვნებელი ტიპის წამლისმიერი რეაქციების 

განვითარებაში გენეტიკური წინასწარგანწყობა 

დადგენილია ბეტა-ლაქტამური ჯგუფის 

ანტიბიოტიკების, ასპირინისა და არასტეროიდული 

ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების 

შემთხვევებში. HLA კლასის II გენები (HLA-DRA და  

HLA-DRA/HLA-DRB5 ინტერრეგიონი) 

დაკავშირებულია ბეტა-ლაქტამების მიმართ 

დაუყოვნებელი რეაქციების განვითარებასთან [26]. 

ასევე აღნიშნული რეაქციების განვითარებაში 

მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პროანთებითი 

ციტოკინების გენეტიკურ ვარიაციებს (IL4, IL13, 

IL10, IL18, TNF, IFNGRI), ციტოკინების 

რეცეპტორებს (IL4R) [27-33]. HLA-DRB1 13:02 და 

HLA-DRB1 06:09 ასოცირებულია ასპირინით 

გამოწვეულ ურტიკარია/ანგიოშეშეპებასთან [34]. 

HLA-B44 და HLA-Cw5 დაკავშირებულია 

ასპირინითა და სხვა არასტეროიდული ანთების 

საწინააღმდეგო საშუალებებით გამოწვეულ 

ქრონიკულ იდიოპათიურ ურტიკარიასთან [35]. 

ასპირინის მიმართ განვითარებული დაუყოვნებელი 

ტიპის რეაქციების განვითარებაში მნიშვნელოვანი 

ადგილი უჭირავს ასევე ციტოკინებს (TGFB1, TNF, 

IL18), მედიატორების პროდუქციასა და 

გამონთავისუფლებას (LTC4S, TBXA2R, PTGER4, 

FCER1A, MS4A2, FCER1G, HNMT). [36, 37]. ასევე 

აღნიშნული რეაქციები დაკავშირებულია 

არაქიდონის მჟავას მეტაბოლიზმთან ასოცირებულ 

გენებთან (ALOX5, ALOX5AP, ALOX15, TBXAS1, 

PTGDR, CYSLTR1) [32, 38].  

უკანასკნელი პერიოდის მანძილზე HLA გენებთან 

დაკავშირებული წამლისმიერი ჰიპერ-

მგრძნობელობის რეაქციების რიცხვმა იმატა, მათ  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830968/?fbclid=IwAR2gnKeiQTC9_AXvKqltpF99RgvEpXfbj4BXI-N9VqkQ8iQabgQKFaYV9Fc#B2
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before the development of skin detachment or mucosal le-

sions but then to drop rapidly within 5 days of disease on-

set. Additionally, prolonged elevation of serum granulysin 

has also been found in DIHS patients, indicating that such 

elevation could possibly be used for the purposes of early 

diagnosis and predicting disease prognosis [57]. Further-

more, the levels of IL-15 were correlated with the disease 

progression and mortality of SJS/TEN at early stage. Serum 

IL-15 levels can be further utilized as a marker for early 

diagnosis and prognosis monitoring. For DRESS/DIHS, 

serum TARC levels in patients with DRESS/DIHS have 

been reported to be significantly higher than those in pa-

tients with SJS/TEN and MPE during the acute phase and 

to be correlated with skin eruptions. TARC was thus identi-

fied as a potential biomarker for the early indication and 

disease activity of DRESS/DIHS and also for determining 

the prognosis of systemic severity of inflammation in drug 

eruptions other than SJS/TEN. For AGEP, meanwhile, no 

specific markers for diagnosing or predicting the disease 

have been identified at present [58].  
Drug rechallenge is considered the gold standard for con-

firming a potential offending drug; however, its use is not 

practical due to the possible life-threatening consequences. 

As such, there is still no standard method for the confirma-

tion of drug causality. Nonetheless, HLA genotyping might 

be helpful for identifying culprit drugs via specific HLA 

alleles in at-risk populations [59]. Several in vitro tests can 

be used to assist in the confirmation of drug causality, but 

the exact sensitivity and specificity of such tests are not 

well known [60, 61]. There are several tests currently avail-

able: the lymphocyte transformation test (LTT), ELISpot 

(Enzyme-linked immunospot assay) intracellular cytokine 

staining, and the enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA). [62]. The LTT is a reproducible test for measur-

ing the enhanced proliferative response of PBMC after the 

sensitization of T cells to a drug [63]. However, the sensi-

tivity of the test has reportedly varied among various stud-

ies involving various drugs and clinical phenotypes and 

different timings for use of the test [64, 65]. The relevance 

of using the LTT in testing for SJS/TEN was relatively 

lower those using than DRESS/DIHS and AGEP [65]. Sev-

eral modifications can help to increase the sensitivity of the 

LTT or ELISPOT [62, 66-68]. The data for an ELISA-

based test used to detect granulysin showed better sensitivi-

ty (86%) in SJS/TEN. [69]. Further larger studies will thus 

be needed to confirm both the sensitivity and specificity. 

In vivo patch tests provide a low-risk method for reproduc-

ing delayed hypersensitivity [70]. The value of patch test-

ing depends on the phenotypes and drugs involved. The 

sensitivity of such testing is generally <70%, but higher 

sensitivities have been reported for AGEP and for some 

selected populations such as abacavir-hypersensitivity, car-

bamazepine-induced SJS/DRESS, and fixed drug eruption 

patients [61, 70, 71]. The skin tests involving a prick or 

intradermal testing are considered to be crucial tools for  

 

შორისაა ფიქსირებული წამლისმიერი რეაქცია, 

დაყოვნებული ტიპის გამონაყარი, წითელი მგლურა, 

მედიკამენტოზური ღვიძლის დაზიანება, DRESS/

DIHS, SJS, TEN სინდრომები. ასეთი ტიპის რეაქციები 

ხასიათდება წამალ- და რასა- სპეციფიკურობით. 

სპეციფიკური HLA მოლეკულები ხასიათდება 

სპეციფიკური წამლისმიერი ანტიგენებისადმი 

მაღალი აფინიტეტით და წარუდგენს მათ 

სპეციფიკურ TCR რეცეპტორებს, რაც იწვევს T 

უჯრედების აქტივაციასა და არასასურველ იმუნურ 

პასუხს.  
 

წამლები წარმოადგენს უცხო ანტიგენებს და 

უერთდება HLA/პეპტიდი/TCR კომპლექსს, რაც 

იწვევს იმუნურ და ჰიპერმგრძნობელობით 

რეაქციებს. წამლის წარდგენის მექანიზმების 

მიხედვით გამოიყოფა ოთხი ჰიპოთეზა: 1. ჰაპტენის 

თეორია; 2. ფარმაკოლოგიური ურთიერთქმედება 

იმუნურ რეცეპტორებთან; 3. შეცვლილი პეპტიდური 

ნაკრების მოდელი; 4. შეცვლილი TCR ნაკრების 

მოდელი [39-43].    

წამლისმიერი ანტიგენების გარდა 

ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები შესაძლოა 

გამოწვეული იყოს სხვა პათოგენებით, როგორიცაა 

Mycoplasma pneumonia და სხვა ვირუსული 

ინფექციები. ასევე შესაძლებელია ადგილი ჰქონდეს 

ვირუსის რეაქტივაციას. მაგალითად, ადამიანის 

ჰერპესვირუსი-6 მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

DRESS/DIHS სინდრომის განვითარებაში. 

აღნიშნული ვირუსის რეაქტივაცია ზრდის T  

უჯრედების აქტივაციის დონეს და იწვევს 

პროანთებითი ციტოკინების სინთეზს, როგორიცაა 

TNF-a და IL-6 [45]. შიოჰარას მიერ აღწერილია 

ასოციაცია ვირუსულ ინფექციებსა და წამლისმიერ 

გამონაყარს შორის. ჰერპეს ვირუსების შემდგომი 

რეაქტივაცია  (HHV-6, HHV-7, EBV, CMV) გვხვდება 

წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციების 

კლინიკურ სიმპტომებთან ერთად [46].  

კოქსაკვირუსი A6 იწვევს მულტიფორმული 

ერითემის მსგავს რეაქციებს. ასევე იგი შესაძლოა 

მონაწილეობდეს  HLA/წამალი/TCR  

ურთიერთკავშირში [44]. ადამიანის ჰერპეს ვირუსის 

არსებობამ მაღალი რისკის  HLA ალელების მქონე 

პაციენტში შესაძლოა გამოიწვიოს ციტოტოქსიკური 

უჯრედების აქტივაცია და შედეგად SCAR 

რეაქციების განვითარება. ვირუსულ ინფექციებთან  

დაკავშირებული წამლისმიერი ჰიპერ-

მგრძნობელობის რეაქციების პათოგენური  

ფაქტორები კვლავ მოითხოვს შესწავლას მომავალში. 
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evaluating drug hypersensitivity reactions, including IgE-

mediated or delayed-type hypersensitivity, in both the Eu-

ropean and American guidelines [20, 72-74]. However, 

these skin tests are usually not suggested for SCAR patients 

due to the risk of relapse. [70, 75]. 
 

Anaphylaxis is a medical emergency and epinephrine is the 

treatment of choice for anaphylaxis to prevent its progres-

sion to a life-threatening condition [13, 76]. Epinephrine 

should be administered as soon as possible without delay to 

avoid mortality [77]. The intramuscular injection of epi-

nephrine into the middle of the outer thigh is recommended 

to treat anaphylaxis in most settings and in patients of all 

ages [78]. Glucagon is indicated for patients receiving beta-

blockers with refractory symptoms [79]. The use of cortico-

steroids was previously believed to decrease the risk of bi-

phasic and protracted reactions; however, a systematic re-

view of the literature failed to retrieve any randomized con-

trolled trials to confirm their effectiveness [80]. An emer-

gency department-based study also failed to find a decrease 

in the rates of return visits or biphasic reactions among pa-

tients treated with glucocorticoids [81]. These adjunctive 

therapies, including corticosteroids, antihistamines, and 

bronchodilators, could help to relieve symptoms, but  

should not be substituted for epinephrine or delay the use 

of epinephrine [82, 83]. 
 

For the treatment of severe delayed-type drug hypersensi-

tivity, there are no optimal treatment guidelines. The effica-

cy of systemic immunosuppressants or immunomodulatory 

treatments (e.g., corticosteroids, cyclosporine, intravenous 

immunoglobulins (IVIg), and plasmapheresis) still remains 

controversial. Systemic corticosteroids could be the most 

common treatment option, but the prior use of corticoster-

oids was found to prolong disease progression with no defi-

nite benefit in terms of survival [84-86]. IVIg is one of the 

most commonly utilized therapies for SJS/TEN and is fre-

quently the adjunctive therapy used for severe cases or pe-

diatric patients [87]. In a meta-analysis, however, IVIg, 

even high doses of IVIg, failed to achieve statistically sig-

nificant results supporting the conclusion that it is clinically 

beneficial [87, 88]. IVIg has been found to yield better out-

comes in pediatric patients, but children with TEN usually 

have lower rates of mortality and better prognoses than 

adult patients [87, 89]. Cyclosporine, has been found to 

decrease the mortality rate and the progression of detach-

ment in adults [90]. However, one recent cohort study re-

vealed a statistically insignificant survival benefit for cy-

closporine therapy compared to supportive care [91]. In 

contrast, the first meta-analysis of 7 studies regarding the 

effect on mortality of cyclosporine in the treatment of SJS/

TEN showed a beneficial effect [92]. A trend identified in 

the same study also indicated that cyclosporine demonstrat-

ed better survival than IVIg [92]. There have also been an  

 

ანაფილაქსიის დიაგნოზის დასადგენად ყველაზე 

ხშირად გამოყენებად ლაბორატორიულ ტესტს 

წარმოადგენს პაციენტის შრატში ტრიპტაზის 

საერთო დონის განსაზღვრა [47]. ეპიზოდის დროს 

ხდება ტრიპტაზის დონის სერიული გაზომვები, 

თუმცა ბაზისური დონის განსაზღვრა ყველაზე 

მნიშვნელოვანია. კლინიკურ პრაქტიკაში მისი 

დონის განსაზღვრას გააჩნია გარკვეული 

შეზღუდვები მწვავე ეპიზოდისას. ჰისტამინის 

მომატებული დონე, რომელიც მასტოციტების მიერ 

გამოყოფილი პირველი მედიატორია, ანაფილაქსიის 

დროს პლაზმასა და შარდში ასევე მომატებულია [2]. 

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ პლაზმაში ჰისტამინის 

დონე დროებით არის მაღალი, ამიტომ მისი 

განსაზღვრა უმჯობესია ეპიზოდის დაწყებიდან 

ერთი საათის განმავლობაში [48]. ამავე დროს, 

ტრიპტაზის ან ჰისტამინის ნორმალური დონე 

წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის დიაგნოზს არ 

გამორიცხავს [13].  
 

IgE-გაშუალებული ჰიპერმგრძნობელობის 

რეაქციების დროს გამომწვევი წამლის აღმოსაჩენად 

ხშირად გამოიყენება წამალ-სპეციფიკური  IgE-ს 

განსაზღვრა (sIgE) და ბაზოფილების აქტივაციის 

ტესტი (BAT). ეს გამოკვლევები მოიცავს: 

რადიოალერგოსორბენტულ ტესტს (RAST), ფერმენტ

-დაკავშირებულ იმუნოსორბენტულ ტესტს (ELISAs), 

ფლუოროფერმენტულ იმუნოტესტს (FEIAs) [49].  

FEIAs გამოკვლევა იყენებს ImmunoCAP-FEIA 

სისტემას [50-52]. წამლისმიერი სტიმულაციის 

შემდეგ ფლოუციტომეტრია განსაზღვრავს 

ბაზოფილების აქტივაციის ან დეგრანულაციის 

მარკერების დონეს. ასევე გაზომილია CD63 და 

CD203c  [54]. ბაზოფილების აქტივაციის ტესტის 

შედეგები აპირინით გამოწვეული 

ჰიპერმგრძნობელობის დროს არასაკმარისია, 

რადგან იგი მოიცავს როგორც IgE-გაშუალებულ, 

ასევე არაიმუნოლოგიურ რეაქციებს [55]. 

მედიტორების გამონთავისუფლების ტესტი ზომავს 

ჰისტამინის ან ლეიკოტრიენების დონეს, თუმცა 

აღნიშნული კვლევის მგრძნობელობისა და 

სპეციფიკურობის დონე დაბალია დიაგნოზის 

დასადგენად [53, 56]. 

კლინიკურ პრაქტიკაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

ენიჭება წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის 

ბიომარკერების აღმოჩენას ადრეული დიაგნოზის  

დასადგენად და გართულებების თავიდან  

 ასაცილებლად. აღმოჩნდა, რომ გრანულიზინი 

წარმოადგენს ძირითად ციტოტოქსიკურ  
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increasing number of case reports regarding the benefit of 

treatment with anti-TNF-α biologic agents for patients with 

TEN [93-98]. One recent systemic review showed that glu-

cocorticosteroids and cyclosporine are the most promising 

therapies in terms of survival benefit, but no such benefits 

were observed for IVIg, plasmapheresis, thalidomide, cy-

clophosphamide, hemoperfusion, tumor necrosis factor 

inhibitors, or granulocyte colony-stimulating factor [99].  
 

Meanwhile, IL-15 was demonstrated to be a major cytokine 

orchestrating SJS/TEN, indicating that further novel thera-

peutics including IL-15 blockers [100]. That said, further 

prospective, randomized controlled studies are needed to 

provide more definitive conclusions regarding treatment in 

patients with SJS/TEN. 
 

Systemic corticosteroids have been considered the treat-

ment of choice for patients with DRESS/DIHS, but they 

may be associated with an increased risk of complications 

such as opportunistic infections [101]. CMV and HHV-6 

viral loads were also reported to be increased in patients 

receiving systemic corticosteroids, while EBV loads were 

higher in patients not receiving systemic corticosteroids 

[102]. Antiviral medications such as ganciclovir can be 

given in addition to steroids and/or IVIg in cases of severe 

disease with confirmation of viral reactivation [103]. Sev-

eral previous studies have reported the effectiveness of 

treatment with IVIg [104]. Plasmapheresis and other im-

munosuppressive drugs, such as cyclophosphamide,  

cyclosporine, interferons, muromonab-CD3, mycopheno-

late mofetil, and rituximab, may also be potential therapies 

[104]. Among the above treatments, the use of cyclospor-

ine was successful in 2 recent cases with rapid response, 

and so, its use could be considered for patients with con-

cerns about using longer courses of systemic corticoster-

oids [105]. Supportive treatment with topical steroid-based 

treatments for AGEP is suggested due to the mostly benign 

and self-limiting course of the condition [106, 107]. Mean-

while, the administration of systemic steroids for a short 

period can be considered for severe and refractory cases 

[58]. 

 
 

The avoidance of undesired events seems economically 

meaningful. In particular, pharmacogenetic testing can help 

prevent serious drug reactions. Genetic testing before car-

bamazepine treatment, for example, has been found to be 

cost-effective. however, that physicians generally did not 

perform the required genetic testing before using carbam-

azepine, but rather went ahead and directly prescribed the 

more expensive alternative drugs. This approach prevents 

the use of drugs that are known to be highly effective in 

favor of others of less certain efficacy, while burdening the 

health-care system with unnecessary costs. 
 

Several studies have shown association of HLA (Human  

მოლეკულას, რომელიც პასუხისმგებელია 

კერატინოციტების გავრცელებულ ნეკროზზე 

ციტოტოქსიკური ლიმფოციტების ან NK-

უჯრედების მოქმედებით. ასევე მნიშვნელოვანი 

კავშირი დადგინდა გრანულიზინის მომატებულ 

დონესა და კლინიკური სურათის სიმძიმეს შორის . 

ამასთანავე, პაციენტებში  SJS/TEN სინდრომით 

შრატის გრანულიზინის დონე მნიშვნელოვნად 

მაღალია კანისა და ლორწოვანის დაზიანების 

განვითარებამდე, შემდეგ კი იკლებს დაავადების 

დაწყებდან 5 დღეში.  DIHS სინდრომის პაციენტებში 

აღინიშნება შრატის გრანულიზინის 

გახანგრძლივებულად მომატებული დონე, რაც 

ადრეული დიაგნოზის დასმისა და პროგნოზირების 

საშუალებას იძლევა [57]. IL-15 დონე კი 

დაკავშირებულია დაავადების პროგრესთან და 

სიკვდილიანობასთან SJS/TEN სინდრომის ადრეულ 

სტადიაზე. ამიტომ მისი, როგორც მარკერის 

გამოყენება, შესაძლებელია მომავალში ადრეული 

დიაგნოზის დადგენისა და პროგნოზის 

მონიტორინგის მიზნით. TARC დონე DRESS/DIHS 

სინდრომის მქონე პაციენტებში მნიშვნელოვნად 

მაღალია, ვიდრე  SJS/TEN და MPE სინდრომების 

დროს მწვავე ფაზაში და დაკავშირებულია კანის 

დაზიანებებთან. ამგვარად, TARC განხილულია 

როგორც პოტენციური ბიომარკერი დაავადების 

ადრეული გამოვლენისა და პროგნოზისათვის  

DRESS/DIHS სინდრომისას. AGEP შემთხვევაში 

სპეციფიკური მარკერი ჯერჯერობით არ არის 

დადგენილი [58].  
 

გამომწვევი წამლის დიაგნოზის დადგენის ოქროს 

სტანდარტად მიჩნეულია პროვოკაციული ტესტი. 

თუმცა, პრაქტიკულად მისი გამოყენება შესაძლოა 

სიცოცხლისათვის საშიში რეაქციებით დასრულდეს. 

ამიტომ გამომწვევი წამლის დადგენის 

სტანდარტული მეთოდი არ არის ჯერ კიდევ 

შემუშავებული. თუმცა, უნდა აღნიშნოს, რომ HLA 

გენოტიპირება შესაძლოა დაგვეხმაროს წამლის 

დადგენაში რისკ-ჯგუფის პოპულაციაში 

სპეციფიკური HLA ალელების გამოვლენით [59]. 

ასევე გამოიყენება ზოგიერთი in vitro ტესტიც, 

თუმცა მათი სენსიტიურობა და სპეციფიკურობა არ  

არის დადგენილი [60, 61]. ამჟამად გამოყენებადი 

ტესტებია: ლიმფოციტების ტრანსფორმაციის ტესტი 

(LTT), ფერმენტ-დაკავშირებული იმუნოტესტი 

(ELISpot), ფერმენტ-დაკავშირებული  

იმუნოსორბენტული კვლევა (ELISA) [62]. LTT 

ზომავს PBMC მომატებულ პასუხს  
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leukocyte antigen )/KIR (Killer immunoglobulin-like re-

ceptros) profiles with the development of different diseases 

– both infectious, such as HIV, HCV], HPV, CMV, HBV 

and non-infectious. To investigate combinations of HLA 

and KIR genotypes associated with allergy to anesthetic 

agents will clarify immunogenetic mechanisms of develop-

ment of drug-related allergies and will stimulate develop-

ment of novel preventive and treatment strategies for drug 

hypersensitivity. We must compare intravenous specific 

IgE and skin allergy tests’ results and detect risk-factors for 

allergic reactions to anesthetic agents (The questionnaire 

will include questions, including: gender, age, allergy in 

family members, food, latex and drug allergy, allergy on 

cosmetics and environmental factors, concomitant chronic 

and infectious diseases). The relevance of these reactions 

urges the need of discovering other biomarkers of DHRs 

and to elucidate all other factors involved in DHR patho-

genesis to prevent DHR onset pre-clinically. Factors such 

as age, gender, viral infections among others are thought to 

play a role in DHR onset. 

 
 

The importance of the proposed study is defined by the 

following factors: no precise data available about associa-

tion between genetic predisposition and allergy to anesthet-

ic agents; this will be initial immunogenetic studies which 

can lead to analyze several pathologies in Georgia; also it 

can be used to study genetic peculiarities of the population. 

Obtained results will contribute to our knowledge about 

immunogenetic factors associated with the allergic reac-

tions to anesthetic agents which will help in development 

of preventive strategies. 
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სენსიბილიზაციის შემდეგ [63]. თუმცა ტესტის 

მგრძნობელობა განსხვავებულია განსხვავებულ 

კვლევებში სხვადასხვა წამლებისა და კლინიკური 

ფენოტიპების გამო [64, 65]. მნიშვნელოვანია  LTT 

ტესტის გამოყენება  DRESS/DIHS და AGEP 

სინდრომების დროს, ხოლო - ნაკლებად  SJS/TEN 

შემთხვევებში [65]. სხვადასხვა მოდიფიკაციების 

საშუალებით შესაძლებელია აღნიშნული 

გამოკვლევების სენსიტიურობის გაზრდა [62, 66-68].  

ELISA ტესტის მიერ გრანულიზინის აღმოჩენის 

სპეციფიკურობა მაღალია (86 %)  SJS/TEN 

სინდრომის დროს [69]. შემდგომში კვლევების 

ჩატარება აუცილებელია მათი მგრძნობელობისა და 

სპეციფიკურობის დასადგენად.  
 

In vivo კონტაქტური ტესტი წარმოადგენს დაბალი 

რისკის გამოკვლევას დაყოვნებული 

ჰიპერმგრძნობელობის შემთხვევებში [70]. მისი 

მნიშვნელობა დაკავშირებულია ფენოტიპსა და 

მედიკამენტზე. მგრძნობელობა ძირითადად 70 %-

ზე ნაკლებია, თუმცა შედარებით მაღალია AGEP 

სინდომის, აბაკავირის მიმართ 

ჰიპერმგრძნობელობის, კარბამაზეპინით 

გამოწვეული  SJS/DRESS სინდრომისა და 

ფიქსირებული წამლისმიერი დაზიანების მქონე 

პაციენტებში [61, 70, 71]. კანის სინჯები, რომელიც 

მოიცავს პრიკ-ტესტირებასა და კანშიგა ტესტს, ასევე 

გამოიყენება მედიკამენტოზური 

ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციების გამოსალენად, 

როგორც IgE-გაშუალებული რეაქციებისას, ასევე 

დაყოვნებული ტიპის ჰიპერმგრძნობელობის დროს, 

ევროპული და ამერიკული გაიდლაინების 

მიხედვით [20, 72-74]. კანის სინჯები არ არის 

მიზანშეწონილი SCAR პაციენტებში, რადგან 

გარკვეულ რისკებთან ასოცირდება [70, 75]. 
 

ანაფილაქსია წარმოადგენს დაუყოვნებელ რეაქციას 
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დაწყებამდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში გაცილებით 

ძვირადღირებული წამლების გამოწერა ხდება  

ამგვარად, ჩატარებული კვლევებით დადგენილ იქნა 

HLA (ადამიანის ლეიკოციტური ანტიგენი)/KIR

(კილერების იმუნოგლობულინის მსგავსი 

რეცეპტორები) პროფილების ასოციაცია სხვადასხვა 

დაავადებების განვითარებასთან, როგორც 

ინფექციურის, როგორიცაა აივ-, ვირუსული C 

ჰეპატიტი, ადამიანის პაპილომავირუსი, 

ციტომეგალოვირუსი, ვირუსული B ჰეპატიტი, და 

ასევე არაინფექციურის. HLA და KIR გენოტიპური 

კომბინაციების ასოციაციის შესწავლა 

ანესთეტიკების მიმართ ალერგიული რეაქციების 

განვითარებაზე კი მეტ სიცხადეს შეიტანს წამლით 

განპირობებული ალერგიის განვითარების 

იმუნოგენეტიკური მექანიზმების ცოდნაში და ხელს 

შეუწყობს წამლისმიერი ჰიპერმგრძნობელობის 

საწინააღმდეგო პრევენციული და სამკურნალო 

სტრატეგიების შემუშავებას., ასევე მოხდება 

ანესთეტიკების მიმართ განვითარებული 

ალერგიული რეაქციების რისკ-ფაქტორების (სქესი, 

ასაკი, ალერგიის ოჯახური ანამნეზი, კვებითი და 

მედიკამენტოზური ალერგია, ალერგია ლატექსზე, 

კოსმეტიკურ და გარემო ფაქტორებზე, თანმხლები 

ქრონიკული და ინფექციური დაავადებები) 

დადგენა და ინტრავენური სპეციფიკური IgE-სა და 

კანის ალერგიული სინჯების შედეგების შედარება. 

ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციების საფუძვლიანად 

შესწავლისათვის საჭიროა ამგვარი რეაქციების 

ბიომარკერების აღმოჩენა და ყველა იმ ფაქტორის 

გამოვლენა, რომელიც მონაწილეობას ღებულობს 

წამლისმიერი ალერგიის განვითარებაში, რათა 

მოხდეს მისი პრევენცია პრეკლინიკურად ანუ 

სიმპტომების წარმოშობამდე, ფაქტორები, 

როგორიცაა გენეტიკა, ასაკი, სქესი, ვირუსული 

ინფექციები მიჩნეულია, რომ ასევე მონაწილ;ეობს 

ჰიპერმგრძნობელობის განვითარებაში.  

აღნიშნული თემა აქტუალურია, რადგან არ 

არსებობს ზუსტი მონაცემები საანესთეზიო 

საშუალებებზე ალერგიასა და გენეტიკურ კავშირს 

შორის, მან შესაძლებელია საფუძველი ჩაუყაროს 

სხვადასხვა პათოლოგიების იმუნოგენეტიკურ 

შესწავლას საქართველოში, აგრეთვე გენების 

განაწილება შესაძლოა გამოყენებულ იქნას 

პოპულაციის სპეციფიურობის დადგენაში. 

შესწავლილი საკითხების გარკვევა მნიშვნელოვან 

წვლილს შეიტანს ისეთი უმნიშვნელოვანესი 

პრობლემის გადაწყვეტის საქმეში, როგორიცაა 

მედიკამენტოზური ალერგიის თავიდან აცილება.  
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Abstract 

International nursing students in the country of Georgia 

face many stressors beyond native Georgians in the same 

context. These students who have chosen to move to a new 

country where they do not speak the language, have differ-

ent food and climate and even look very differently than 

the local population have developed different coping mech-

anisms that are both effective and not effective. This de-

scriptive study provides a basic assessment of stressors and 

coping mechanisms currently being experienced by this 

international community. This is the first of many articles 

discussing this topic.  
 

Introduction:  

Studying at university is a rite of passage for many young 

adults. It forces a transition from dependency to independ-

ence by challenging them academically and promoting au-

tonomy as the student moves from completely under their 

parent’s authority. It is common knowledge that university 

students are required to work hard to succeed to achieve 

their diploma as well as grow as individual adults. In many 

instances, students move from their parent’s home and di-

rect care to another city, a dorm, or another country. Stu-

dents must learn to cook, clean, manage money while de-

veloping new social groups and being engaged in a higher 

standard of achievement.  
 

Students studying outside of their native country and cul-

ture are faced with many challenges that those who study 

within their own culture are not faced with for the most 

part. These stressors include language barriers, climate 

change, different food, living with nonfamily members and 

often without a family support system in country (Amos 

&Lordly, 2014; Hamboyan & Bryan, 1995). Students may 

also experience homesickness that leads to depression, anx-

iety, and withdrawal behaviors (Kovatz, Kutz, Rubin, 

Dekel, & Shenkman, 2006; Thurber & Walton, 2012). All 

of these stressors regardless of expected or not, can lead to 

loneliness, depression, misunderstanding, mistrust and aca-

demic inadequacy and has been documented to affect most 

university students regardless of the major that they have 

chosen (Shaikh & Deschamps, 2006, Thurber & Walton, 

2012).  Students may experience racial discrimination and 

prejudice that leads to conflict between majority and mi-

nority groups and increasing severity of homesickness 

(Shaikh & Deschamps, 2006, Thurber & Walton, 2012).  

These different attributes can be explained through the con-

cept of perceived and actual acculturation stress.  Accul-

turation is apparent when a person gives up traits of their  

საქართველოში საექთნო საქმის საერთაშორისო 

სტუდენტების სტრესორებისა და მათთან 

გამკლავების მექანიზმების შეფასება 

კიმბერლი ა. კროუფორდი1, ხათუნა ჯოჯუა2,  

მაია გოგაშვილი3 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა1; დუქუესნის უნივერსიტეტი2  
1საექთნო საქმის მაგისტრი, საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის მაგისტრი, პრაქტიკის ექთანი, 

რეგისტრირებული ექთანი, საექთნონ საქმის 

სადოქტორო პროგრამის სტუდენტი; 2ექიმი1;  
3მედიცინის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი1 

 

აბსტრაქტი: 

საქართველოში მცხოვრები საექთნო საქმის 

საერთაშორისო სტუდენტები ადგილობრივ 

ქართველებთან შედარებით გაცილებით მეტ 

სტრესორს აწყდებიან. სტუდენტებმა, რომლებიც 

ცხოვრობენ სხვა ქვეყანაში, არ იციან ადგილობრივი 

სალაპარაკო ენა, განსხვავებულია საკვები და 

კლიმატი და ადგილობრივი მოსახლეობისგან 

განსხვავებულად გამოიყურებიან, გამოიმუშავეს 

სტრესორებთან გამკლავების სხვადასხვა მექანიზმი, 

რომლებიდანაც ზოგი ეფექტურია და ზოგი 

არაეფექტური. წინამდებარე აღწერილობით 

კვლევაში მოცემულია იმ სტრესორებისა და მათთან 

გამკლავების მექანიზმების საბაზისო შეფასება, 

რომლებსაც ამჟამად აწყდება ადამიანთა ეს ჯგუფი. 

ეს არის ამ საკითხისადმი მიძღვნილი სტატიებიდან 

პირველი.  
 

შესავალი: 

უნივერსიტეტში სწავლა ბევრი ახალგაზრდისთვის 

ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანეს გადამავალ ეტაპს 

წარმოადგენს. იგი იძულებულს ხდის 

ახალგაზრდას, დაიწყოს დამოუკიდებელი ცხოვრება 

და სრულად გამოვიდეს მშობლების 

ზედამხედველობიდან. საყოველთაოდ 

აღიარებულია, რომ უნივერსიტეტის სტუდენტს 

მოეთხოვება მუყაითი შრომა, რათა მიაღწიოს 

წარმატებას და მიიღოს დიპლომი, და 

ჩამოყალიბდეს დამოუკიდებელ, ზრდასრულ 

ადამიანად. ხშირ შემთხვევაში, სტუდენტები 

ტოვებენ მშობლების სახლს, გამოდიან მათი 

მზრუნველობის არეალიდან  და გადადიან სხვა 

საცხოვრებელში, სხვა ქალაქში ან სხვა ქვეყანაში. 

განსხვავებულ სოციალურ გარემოში სტუდენტებმა 

უნდა ისწავლონ საჭმლის მომზადება, 

დასუფთავება, ფულის განკარგვა.  
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own culture of origin when coming in contact repeatedly 

with another culture. There are varying degrees to this and 

is not an absolute (Purnell, 2013). Acculturation can lead 

both to culture stress and shock as well as assimilation, 

gradual adoption and characteristics of the prevailing  

culture, and enculturation, natural conscious and uncon-

scious conditioning process of learning accepted cultural 

aspects and achieving competence in one’s culture through 

socialization (Purnell, 2013). The ability of one to have 

minimal culture stress and shock and facilitate a smooth 

transition to cultural acceptance and enculturation is a deli-

cate process that involves repeated assessment, implemen-

tation and evaluation of all those involved (Ruddock, & 

Turner, 2007).  
 

Since the fall of the Soviet Union, a growing trend has oc-

curred for students to travel and study overseas in Eastern 

European countries especially for the medical professions.  

Georgia, a former Soviet Union country, has a growing 

international student community, especially in Tbilisi, the 

capital.  This international community is largely made up 

of Indians, Middle Easterners and West Africans. Georgia’s 

population of close to 4.5 million people is approximately 

85% Caucasian ethnicity (Gamkrelidze, et al, 2014) and 

therefore is homogenous in appearance and culture and has 

limited exposure to people with from different regions of 

the world. Minimal exposure leads to limited cultural com-

petency since skilled cultural competency comes from re-

peated exposure to other cultures (Kumas-Tan, Beagan, 

Loppie, Macleod, & Frank, 2007). Only a few universities 

accept international students in Georgia and only one ac-

cepts international students for nursing. In addition, to cul-

tural bias and conflict, nursing only recently was declared a 

profession in Georgia (Wold, Crawford & Jashi, 2013). 

Nursing up until this time was considered a technical diplo-

ma that one could achieve after their first year in medical 

school (Wold, et. al., 2013) rather than a separate profes-

sion as recognized by many international organizations 

(International Council of Nurses, 2011). This ignorance has 

further contributed to the isolation of international nursing 

students.  In Georgia, there is currently 1.6 physicians (per 

100,000) compared to ~ 1 nurses (per 100,000) 

(Gamkrelidze, et al, 2014). One university in Georgia start-

ed the first international Baccalaureate nursing program for 

the country in 2012. There are currently less than 40 inter-

national students from Nigeria and Chile studying nursing 

in Georgia.    

In order to develop a culturally competent community 

within this university, a general assessment of common 

stressors as well as coping skills needs to be collected from 

these students. No literature exists for studying assessing 

the international nursing student situation for Georgia. The 

purpose of this descriptive study is to assess different cop-

ing mechanisms and stressors of international nursing stu-

dent in Georgia. This study will be the first of many used to 

assess and implement a more culturally competent universi-

ty environment.  

საკუთარ ქვეყანაში მოსწავლე სტუდენტებისგან 

განსხვავებით, მშობლიური ქვეყნის და კულტურის 

ფარგლებს გარეთ მოსწავლე სტუდენტები 

აწყდებიან ისეთ მრავალ გამოწვევას, როგორიცაა, 

მაგალითად, ენობრივი ბარიერი, კლიმატის 

ცვლილება, განსხვავებული საკვები, ცხოვრება 

ოჯახის არაწევრ ადამიანებთან, და ხშირად ისეთ 

ქვეყანაში, სადაც არ არსებობს ოჯახის მხარდაჭერის 

სისტემა (Amos &Lordly, 2014; Hamboyan & Bryan, 

1995).  სტუდენტები ასევე შესაძლოა განიცდიდნენ 

ნოსტალგიას, რაც იწვევს დეპრესიას, შფოთვას და 

განმარტოვების სურვილს (Kovatz, Kutz, Rubin, Dekel, 

& Shenkman, 2006; Thurber & Walton, 2012). ყველა ამ 

სტრესორმა შესაძლოა გამოიწვიოს მარტოობა, 

დეპრესია უნდობლობა და აკადემიური ჩამორჩენა 

და როგორც გამოცდილება აჩვენებს, ზემოქმედებას 

ახდენს უნივერსიტეტის სტუდენტების 

უმეტესობაზე, მიუხედავად მათ მიერ არჩეული 

სპეციალობისა (Shaikh & Deschamps, 2006, Thurber & 

Walton, 2012). სტუდენტებმა შესაძლოა განიცადონ 

რასობრივი დისკრიმინაცია, რაც იწვევს 

უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის 

კონფლიქტის წარმოქმნას და ამწვავებს ნოსტალგიას 

(Shaikh & Deschamps, 2006, Thurber & Walton, 2012). ეს 

სხვადასხვა მახასიათებლების ახსნა შესაძლებელია 

აღქმითი და ფაქტიური აკულტურაციის სტრესის 

კონცეფციის მეშვეობით. აკულტურაცია აშკარაა, 

როდესაც ადამიანი უარყოფს მისი საკუთარი 

კულტურის თავისებურებებს, როდესაც ხშირი 

შეხება აქვს სხვა კულტურასთან. ეს ხდება 

სხვადასხვა ხარისხით და არ არის აბსოლუტური 

(Purnell, 2013). აკულტურაციამ შესაძლოა 

გამოიწვიოს როგორც კულტურული სტრესი და 

შოკი, ასევე ასიმილაცია და დომინანტი კულტურის 

მახასითებლების ეტაპობრივად მიღება და 

ენკულტურაცია, ახალი კულტურის ასპექტების 

გააზრებულად და უნებლიედ ათვისება და ამ 

კულტურის საკითხებში კომპეტენციის შეძენა 

სოციალიზაციის გზით (Purnell, 2013). იმის უნარი, 

რომ ადამიანმა მინიმალური კულტურული სტრესი 

და შოკი მიიღოს და ხელი შეუწყოს ახალი 

კულტურის ეტაპობრივად ათვისებას და 

ენკულტურაციას, საკმაოდ  დელიკატური პროცესია 

და მოიცავს ახალი კულტურის ყველა ასპექტის 

მრავალჯერად შეფასებას და ეტაპობრივ 

პრაქტიკულ განხორციელებას (Ruddock, & Turner, 

2007).  
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Methods 

Participants: 

First and third year nursing students from Nigeria (31 stu-

dents) and Chile (1 student) were surveyed to assess differ-

ent possible stressors and coping skills that they had experi-

enced while in Georgia. Student ages range from 18 years  

old to 30 years old. Each of the students had received an 

email as well as verbal reminders to attend of one of two 

meetings that they were to attend the first week of Novem-

ber, 2014. These meetings occurred week nine of a 17-

week semester that was also the week following midterm 

exams. Consent was signed by each participant allowing 

their survey to be used. The survey was approved by the 

Dean of the School of Health Sciences and Public Health. 
 

Procedure: 

A descriptive survey of 39 questions was developed to as-

sess different stressors and coping skills. Thirty-five ques-

tions were measured on a five point Likert scale ranging 

from least likely/never to most likely/always and covered 

six different topics (school, health/coping mechanisms, 

family/support system, culture, spiritual aspects and gen-

eral stress levels/ perception of current situation) and. The 

final four questions consisted of two closed and two open 

questions. Thirty one surveys were distributed. In order to 

maintain anonymity each survey specifically stated that the 

participant to not put their name on the survey.  In addition, 

surveys were collected by one student representative at 

each meeting and then turned collectively for analysis.    
 

Results: 

Twenty-nine surveys were collected. One survey was not 

returned and one student did not give consent for their data 

to be used.  Of those participants eight were male, 18 were 

female and three did not specify gender. The average age of 

all the participants was 23 years-old. The students’ ethnici-

ty was not collected since only one student was not Nigeri-

an.  
 

Results for school topic showed that 55% felt as though 

they are able to communicate effectively with their teachers 

regarding questions or problems they had. In addition, 55% 

of students feel like their lectures and readings for class 

prepare them for the exams. Only 35% stated that they 

study three hours or more a day outside of class. Almost 60 

% felt like the environment provided by the university was 

conducive to the learning process.  
 

When asked about health habits and coping mechanisms, 

less than 10% said that they smoked cigarettes/ cigars less 

than five days a week and less than 15% drink more than 

two alcoholic beverages in a week. Most of the positive 

health habits measured were practiced by less than 25% of 

the population; eat five fruits and vegetables a day (10%), 

exercising five times or more a week for at least 30 minutes 

each time (21%), more than seven hours of sleep a night 

(21%). Students’ current health status over the past two 

months had symptoms of cold/ flu (52%), feeling more 

tired (52%), feelings of hopelessness and despair (41%)  

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაჩნდა 

დასავლეთის ქვეყნებში სასწავლებლად 

გამგზავრების მზარდი ტენდენცია. ეს 

განსაკუთრებით ეხება სამედიცინო პროფესიებს. 

საქართველოში, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, 

განსაკუთრებით მის დედაქალაქში, თბილისში, 

სულ უფრო იზრდება საერთაშორისო სტუდენტების 

რაოდენობა. ისინი ფართოდ არიან წარმოდგენილი 

ინდოეთიდან, ახლო აღმოსავლეთის და დასავლეთ 

აფრიკის ქვეყნებიდან. საქართველოს მოსახლეობის 

(დაახლ. 4.5 მილიონი) თითქმის 85% ეთნიკურად 

კავკასიელია (Gamkrelidze, et al, 2014) და აქედან 

გამომდინარე, გარეგნობით და კულტურით 

ჰომოგენურია და ნაკლები გამოცდილება აქვთ 

მსოფლიოს სხვა რეგიონების წარმომადგენლებთან 

ურთიერთობისა. ამის გამო მათ ნაკლები ცოდნა 

გააჩნიათ სხვა კუტურების შესახებ, რადგანაც ასეთი 

ცოდნა სხვა კულტურასთან მრავალჯერადი შეხების 

შედეგად ყალიბდება. (Kumas-Tan, Beagan, Loppie, 

Macleod, & Frank, 2007). საქართველოში უცხოელ 

სტუდენტებს მცირე რაოდენობის უნივერსიტეტები 

ღებულობენ და მხოლოდ ერთი უნივერსიტეტი 

ღებულობს სტუდენტებს საექთნო საქმის 

სპეციალობაზე. გარდა ამისა, დაქართველოში 

საექთნო საქმე ახლახანს გამოცხადდა 

დამოუკიდებელ პროფესიად (Wold, Crawford & Jashi, 

2013). ამ დრომდე საექთნო საქმის სწავლად 

ითვლებოდა ტექნიკური დიპლომი, რომლის მიღება 

შესაძლებელი იყო სამედიცინო სასწავლებლის 

პირველი სასწავლო წლის დასრულების შემდეგ 

(Wold, et. al., 2013) და იგი არ ითვლებოდა 

დამოუკიდებელ პროფესიად, როგორც ეს 

აღიარებულია მრავალი საერთაშორისო 

ორგანიზაციის მიერ (ექთნების საერთაშორისო 

საბჭო (International Council of Nurses), 2011). ასეთმა 

იგნორირებამ ხელი შეუწყო საექთნო პროგრამის 

საერთაშორისო სტუდენტების იზოლირებას. 

ამჟამად საქართველოში 1.6 ექიმი (ყოველ 100.000) 

და ~ 1 ექთანია (ყოველ 100,000) (Gamkrelidze, et al, 

2014). 2012 წელს ერთმა უნივერსიტეტმა დაიწყო 

საექთნო საქმეში პირველი საერთაშორისო 

საბაკალავრო პროგრამა. ამჟამად საქართველოში 

საექთნო საქმეს სწავლობს 40-ზე ნაკლები 

საერთაშორისო სტუდენტი ნიგერიიდან და 

ჩილედან.   

ამ უნივერსიტეტში კულტურული კომპეტენციების 

განვითარების მიზნით საჭიროა ჩატარდეს 

სტრესორების და მათთან გამკლავების უნარ-

ჩვევების საერთო შეფასება და ინფორმაციის შეკრება  
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and abdominal discomfort (38%).  Only 62% said that they 

mostly or always had enough money to buy food and pay 

for housing with 41% saying that they mostly or always felt 

they were able to relax in their living situation. Ninety per-

cent had little or no financial worries. Even with all of 

these health stressors, 57% said that they mostly or always 

are able to think logically and process potential conse-

quences.  Family and other support systems (such as 

friends, pets and spiritual habits) were also measured. Only 

90% had been in contact with their family that week (93%) 

and 86 percent believe that their family is happy with their 

performance in school. Only two students own or come in 

contact with pets regularly and 38% said that they had 

friends and a support system to mostly or always help them 

deal with stressful situations in Georgia. Over 90% are ei-

ther indifferent or longing to be home with their family and 

friends at the time of this survey.  Sixty-two percent of the 

students mostly or always attend a religious service at least 

once a week and 70% pray at least once a week.  

Figure 1 

Figure 2 

When asking specific questions regarding Georgian regula-

tions and culture, over 50% of students stated they have 

had some level of visa problems, and that cultural and psy-

chological stressors affect them daily. As many as 59% of  

ამ სტუდენტებისგან. არ არსებობს ლიტერატურა 

საქართველოში საექთნო პროგრამის საერთაშორისო 

სტუდენტების მდგომარეობის შესწავლის შესახებ. 

ამ აღწერილობითი კვლევის მიზანია 

საქართველოში საექთნო პროგრამის საერთაშორისო 

სტუდენტების სტრესორებისა და მათთან 

გამკლავების სხვადასხვა მექანიზმების შეფასება. ეს 

კვლევა იქნება პირველი იმ მრვალთაგან, რომელიც 

მიზნად ისახავს უნივერსიტეტში ბევრად 

კომპეტენტური კულტურული გარემოს შეფასებას 

და დანერგვას.  
 

მეთოდები 

მონაწილეები: 

საქართველოში სტრესორებისა და მათთან 

გამკლავების სხვადასხვა უნარ-ჩვევების შეფასების 

მიზნით გამოიკითხა საექთნო პროგრამის პირველი 

და მესამე კურსის სტუდენტები ნიგერიიდან (13 

სტუდენტი) და ჩილედან (1 სტუდენტი). 

სტუდენტთა ასაკი მერყეობს 18-დან 30 წლამდე. 

თითოეულმა სტუდენტმა ელ. ფოსტით და ასევე 

სიტყვიერად მიიღო შეტყობინება, რომ 

დასწრებოდნენ ორიდან ერთ-ერთ შეხვედრას, 

რომელიც ჩატარდებოდა 2014 წლის ნოემბრის 

პირველ კვირაში. ეს შეხვედრები ჩატარდა 17-

კვირიანი სემესტრის მეცხრე კვირას, რომელიც ასევე 

იყო შუალედური გამოცდების მომდევნო კვირა. 

თითოეულმა მონაწილემ ხელი მოაწერა თანხმობის 

წერილს, რომელიც გვაძლევდა მათი გამოკითხვის 

შედეგების გამოყენების უფლებას. კითხვარი 

დამტკიცებულ იქნა ჯანმრთელობის მეცნიერებების 

და საზოგადოენრივი ჯანდავცვის სკოლის 

დირექტორის მიერ. 

პროცედურა: 

სტრესორებისა და მათთან გამკლავების სხვადასხვა 

უნარ-ჩვევების შეფასების მიზნით შემუშავდა 39 

კითსვისგან შემდგარი აღწერილობითი კითხვარი. 

35 კითხვის შეფასება ხდებოდა ლიკერტის 

ხუთქულიანი შკალით (ნაკლებად სავარაუდოა/

არასოდეს, ბევრად სავარაუდოა/ყოველთვის) და 

მოიცავდა ექვს სხვადასხვა საკითხს (სკოლა, 

ჯანმრთელობა/გამკლავების მექანიზმები, ოჯახი/

მხარდაჭერის სისტემა, კულტურა, სულიერი 

ასპექტები და ზოგადი სტრესის დონეები/არსებული 

სიტუაციის აღქმა). ბოლო ოთხი კითხვა შედგებოდა 

ორი დახურული და ორი ღია კითხვისგან. დარიგდა 

31 კითხვარი. ანონიმურობის უზრუნველყოფის 

მიზნით ყოველ კითხვარზე სპეციალურად იყო 

აღნიშნული, რომ მონაწილეს კითხვარში არ უნდა  
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the students state that they have felt uncomfortable with 

strangers calling them names, staring uncomfortably or 

even an unwelcome touch of something on their person in 

the past weeks .  Less than 50 % of the students polled felt 

mostly or completely in control of their environment with 

only 59% feeling in control of their life at the moment of 

the survey. About 50% of the students feel more stressed in 

November, 2014, than they did in September, 2014 while 

60% felt more stressed the week of the survey than the 

midterm week before. Finally, 60% of students feel happy 

about the decisions they made in the prior two weeks to the 

survey according to the Likert scale questions.  
 

Two closed questions were asked regarding if the students 

had considered harming themselves or others in the last two 

months and if they would like to talk with someone profes-

sionally regarding the stress they are experiencing in Geor-

gia. Only two people stated that they had considered harm-

ing themselves or others. Out of 29 people, nine (seven fe-

males, one male, and one participant who did not answer 

the gender question) stated that they would like to talk with 

a professional and two (one male and one female) stated 

they were not sure if they wanted to or not.  
 

The two open questions inquired about the top three differ-

ent stressors in each person’s life and top three ways that 

each person deals with stress (Figure 1). The top stressor 

identified was school studies/ academic work. This was 

followed by personal emotional/mental issues that they did 

not specify and the weather in Georgia. Eight people did 

not list any stressors. The top three ways that students deal 

with stress were sleeping, praying and singing/ listening to 

music respectfully (Figure 2). Only three people identified 

talking with their family as a stress reliever.  Five people 

did not remark. 
 

Discussion: 

It is a given that university students will have stress and 

need to learn to cope in new and changing situations 

(Kovatz, et al. 2006). At this university, this cohort of stu-

dents is part of a larger group of international students with 

other majors besides nursing that started in spring, 2014. 

These are the first international students at this university. 

These nursing students not only are learning to adapt to a 

completely different culture, they are being asked to per-

form where there are no current professional role models in 

clinical settings at their same educational level. This is the 

only BSN program in the country that is set to Bologna 

process standards in the European Union. These students 

only have one professor who was trained and worked in a 

developed country. While the other professors are excep-

tional teachers, they are teaching topics that they may have 

never seen in practice. These professors are all native Geor-

gians and not native English speakers with one exception 

and may explain why the percentage of students who are 

comfortable in communicating with their professors and 

mentors and feel they are adequately prepared for the ex-

ams is not higher than 55%. However since only one third 

მიეთითებინა მისი სახელი და გვარი. გარდა ამისა, 

კითხვარების შეკრება ხდებოდა სტუდენტების 

ერთი წარმომადგენლის მიერ ყოველ შეხვედრაზე 

და მათი ანალიზი.   

შედეგები: 

შეკრებილ იქნა 29 კითხვარი. ერთი კითხვარი არ 

დააბრუნეს და ერთმა სტუდენტმა უარი თქვა 

თანხმობა მოეცა მისი მონაცემების გამოყენებაზე. 

მონაწილეებიდან 8 იყო ვაჟი, 18 გოგონა, ხოლო სამმა 

სქესი არ მიუთითა. მონაწილეთა საშუალო ასაკი 

იყო 23 წელი. მონაცემები სტუდენტთა ეთნიკური 

წარმომავლობის შესახებ არ შეკრებილა, რადგან 

მხოლოდ ერთი სტუდენტი არ იყო ნიგერიელი.  

სკოლის საკითხზე მიღებულმა შედეგებმა აჩვენა, 

რომ მათგან 55% თვლიდა, რომ მათ შეეძლოთ 

ეფექტური კომუნიკაცია ლექტორებთან მათი 

შეკითხვებისა და პრობლემების შესახებ. გარდა 

ამისა, სტუდენტების 55% თვლიდა, რომ ლექციები 

და საკლასო მუშაობა ეხმარებოდა მათ 

გამოცდებისთვის მომზადებაში. მხოლოდ 35% 

აღნიშნავდა, რომ კლასგარეშე სწავლას უთმობდნენ 

3 ან მეტ საათს დღეში. თითქმის 60% აღნიშნავდა, 

რომ უნივერსიტეტში არსებული გარემო ხელს 

უწყობდა სწავლის პროცესში ჩართულობას.  

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ჩვევებსა და 

გამკლავების მექანიზმებთან მიმართებაში 10%-ზე 

ნაკლებმა აღნიშნა, რომ რომ ეწეოდნენ სიგარეტს/

სიგარას კვირაში ხუთ დღეზე ნაკლებ დროს, ხოლო 

15% სვამდა კვირაში ორზე მეტ ალკოჰოლურ 

სასმელს. გამოვლენილი დადებითი ჩვევების 

უმეტესობას პრაქტიკაში იყენებდა 25%-ზე ნაკლები; 

ხილის და ბოსტნეულის მიღება 5-ჯერ დღეში (10%), 

კვირაში ხუთჯერ ან მეტჯერ 30 წუთიანი ვარჯიში 

(21%), ღამით 7 საათზე მეტი ძილი (21%). 

სტუდენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან 

დაკავშირებით: გაციების/გრიპის სიმპტომები (52%), 

დაღლილობის შეგრძნება (52%), უიმედობის და 

სასოწარკვეთის შეგრძნება (41%) და აბდომინალური 

დისკომფორტი (38%). მხოლოდ 62% აღნიშნავდა, 

რომ უმეტესად ან ყოვლეთვის ჰქონდა ფული 

იმისთვის, რომ ეყიდა საკვები და გადაეხადა 

საცხოვრებლის ქირა, რომელთაგან 41% აღნიშნავდა, 

რომ მათ საცხოვრებელ პირობებში შეეძლოთ 

დასვენება. 90%-ს გააჩნდა უმნიშვნელო ან საერთოდ 

არ ჰქონდა ფინანსური პრობლემები. ყველა ამ 

სტრესორის პირობებშიც კი 57% აღნიშნავდა, რომ 

უმეტესად, ან თითქმის ყოველთვის შეეძლოთ 

ლოგიკურად აზროვნება და შესაძლო შედეგების 

გააზრება.  
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of the students study three hours or more a day, responsibil-

ity of preparation for exams cannot be fully placed on pro-

fessors.  
 

In addition, international students have a higher incidence 

of physical ailment than previously stated in the literature 

for other students (Bhandari, 2012). However, nursing stu-

dents who have been educated on the importance of proper 

health habits are not applying this knowledge as demon-

strated by the less than 25% eating, sleeping and exercising 

at commonly accepted recommendations. With the added 

stress in general of being in a different culture, students are 

in need of making sure that they are actively practicing  

positive health habits (Chou, Chao, Yang, Yeh, & Lee, 

2011). These students come from low smoking and alco-

holic intake cultures, which do not add any negative health 

habits. This could also be due to their religious beliefs re-

garding these items since over 60 percent participate regu-

larly in a religious congregation.  
 

It is important to note that over 90% are longing to be 

home with their family as well as communicating regularly 

with their loved ones and yet over 60% have not either had 

time or ability to develop a strong support system in Geor-

gia. This could be due to the significant cultural barriers 

(language, food, weather, etc.) between Nigeria, Chile and 

Georgia. The lack of a local support system could also be a 

cause of higher percentage of cultural stress that affects 

these students daily (Pantelidou & Craig, 2006). Inappro-

priate behavior by native Georgians, who may have never 

seen a person that has different hair and skin tone than eth-

nic Georgians, may also contribute to cultural stress. Cul-

ture stress can also lead to the feeling of lack of control 

both of their personal belongings and on a governmental 

level regarding visa regulations that has a reputation of lim-

ited English and confusing regulations.  
 

At the time of the survey, the majority of students remarked 

that they were happy with decisions that they had made the 

previous two weeks and yet 60% were more stressed the 

week after midterm exams than they were even a month 

prior. Four students identified the actual test taking of mid-

terms itself as one of the three main stressors. More infor-

mation is needs to be explored why these stress levels are 

increasing rather than decreasing after a midterm test.  
 

Limitations: 

This study was a basic descriptive study used to gather ini-

tial information. Each question needs to be reanalyzed in 

order to decrease confusion and bias. A few questions had 

multiple points that might have been confusing for the 

reader. One question had to be thrown out because it was 

missing the Likert scale and a third question was generally 

ambiguous. Before this questionnaire can be administered 

again, there should be a revision to ensure reliability of the 

answers.  
 

 

 

 

 

 

დიაგრამა 1 

დიაგრამა 2 

შეფასდა ასევე ოჯახის და სხვა ხელშემწყობი 

სისტემების (მაგ. მეგობრები, შინაური ცხოველები, 

სულიერი ჩვევები). იმ კვირაში მხოლოდ 90%-ს 

ჰქონდა კონტაქტი  საკუთარ ოჯახთან (93%) და 86% 

დარწმუნებული იყო, რომ მათი ოჯახები ბედნიერი 

იყვნენ მათი აკადემიური მიღწევებით. მხოლოდ ორ 

სტუდენტს ჰყავს შინაური ცხოველი ან აქვს მათთან 

რეგულარული კონტაქტი და 38% აღნიშნავს, რომ 

ჰყავთ მეგობრები და მხარდაჭერის სისტემა, 

რომლებიც ყოველთვის, ან თითქმის ყოველთვის 

ეხმარებიან მათ საქართველოში სტრესულ 

სიტუაციებთან გამკლავებაში. 90%-ზე მეტი ან 

ინდიფერენტული იყო ან ენატრებოდა საკუთარი 

სახლი და ოჯახი ამ გამოკითხვის პერიოდში. 

სტუდენტების 62% უმეტესად ან ყოველთვის 

ესწრება რელიგიურ მსახურებას კვირაში ერთხელ 

მაინც და 70% ლოცულობს კვირაში ერთხელ მაინც.  

საქართველოს კანონმდებლობასა და კულტურასთან 

დაკავშირებულ კითხვებზე 50%-ზე  
მეტი აღნიშნავს, რომ ჰქონდათ გარკვეული სავიზო 

პრობლემები, და რომ კულტურული და  
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The sample size is also small. Unfortunately this conven-

ience sample is not larger. Other international students with 

other majors and from other countries exist in Tbilisi and 

would be invaluable to helping understand international 

students studying in Georgia as well as where universities 

can improve their cultural competence.  
 

Finally, this survey did not conclude any interventions for 

some of the data gathered, ie. Harm to self or others. This 

also did not explain why someone was stressed regarding 

school or having physical ailments. It will be important to 

spend more time on each section, and explore more cause 

and effect reasoning to some of the questions. Focus 

groups with these nursing students will greatly benefit the 

depth and understanding of exactly which stresses these 

students have and why.  Once those areas are explored 

more, then interventions via education and culturally sensi-

tive events can be administered. This is the first survey in 

Georgia for international students with many others to fol-

low.  
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ფსიქოლოგიური სტრესორები მათზე 

ყოველდღიოურად ზემოქმედებენ. 59%-მა 

მიუთითა, რომ არაკომფორტულად გრძნობენ თავს, 

როდესაც უცხოები მათ სახელით მიმართავენ, ან 

უყურებენ, ან გრძნობენ არამეგობრულ შეხებას. 50%

-ზე ნაკლები უმეტესად ან სრულად აკონტროლებს 

მათ გარემოს და მხოლოდ 59% გრძნობს, რომ 

გამოკითხვის მომენტში სრულად აკონტროლებდა 

საკუთარ ცხოვრებას. სტუდენტების დაახლოებით 

50% უფრო სტრესულად გრძნობდნენ თავს 2014 

წლის  ნოემბერში, ვიდრე 2014 წლის სექტემბერში, 

ხოლო 60% უიფრო სტრესულად გრძნობდა თავს 

გამოკითხვის კვირას, ვიდრე წინა კვირის შუა 

პერიოდში. დაბოლოს, ლიკერტის შკალის 

კითხვებზე პასუხების მიხედვით, სტუდენტების 

60% თავს ბედნიერად გრძნობს გამოკითხვამდე ორი 

კვირის განმავლობაში მიღებულ 

გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით.   
 

ორი დახურული კითხვა ეხებოდა იმას, თვლიდნენ 

თუ არა, რომ ბოლო ორი თვის განმავლობაში ზიანი 

მიაყენეს საკუთარ თავს ან სხვას და სურდათ თუ 

არა, რომ გასაუბრებოდნენ ვინმე პროფესიონალს იმ 

სტრესთან დაკავშირებით, რომელსაც ისინი 

განიცდიდნენ საქართველოში. მხოლოდ ორმა 

აღნიშნა, რომ მათი აზრით ზიანი მიაყენეს საკუთარ 

თავს ან სხვას. 29 რესპონდენტიდან ცხრამ (შვიდი 

გოგონა, ერთი ვაჟი და ერთი, რომელმაც არ 

მიუთითა სქესი) აღნიშნა, რომ რომ ისურვებდნენ 

პროფესიონალთან გასაუბრებას და ორმა (ერთი ვაჟი 

და ერთი გოგონა) განაცხადა, რომ არ იყო 

დარწმუნებული უნდოათ თუ არა ეს.  
 

ორი ღია კითხვა ეხებოდა სამ უპირველეს 

სტრესორს თითოეული მათგანის ცხოვრებაში და 

სამ უპირველეს გზას, რომლებსაც ისინი 

მიმართავდნენ სტრესთან გასამკლავებლად 

(დიაგრამა 1). გამოვლენილი უპირველესი 

სტრესორი იყო სკოლაში სწავლა/აკადემიური 

სამუშაო. ამის სემდეგ მოდიოდა პირადი ემოციური/

ფსიქიკური პრობლემები, რომლებიც არ 

დაუზუსტებიათ, და ამინდი საქართველოში. ცხრა 

ადამიანს საერთოდ არ დაუსახელებია არცერთი 

სტრესორი. სამი უპოირველესი გზა, რომელსაც 

სტუდენტები მიმართავენ სტრესთან 

გასამკლავებლად იყო ძილი, ლოცვა და სიმღერა/ 

რესპონდენტების 25%-ზე ნაკლები ასრულებს 

კვების, ძილის და ვარჯიშის საყოველთაოდ 

აღიარებულ რეკომენდაციებს.  

http://ncdc.ge/pdf/ENG1055.pdf
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მუსიკის მოსმენა (დიაგრამა 2). მხოლოდ სამმა 

რესპონდენტმა აღნიშნა, რომ სტრესთან 

გამკლავებაში ოჯახის წევრებთან საუბარი ეხმარება. 
 

განხილვა: 

ეს არის მოცემულობა, რომ უნივერსიტეტის 

სტუდენტებს ექნებათ სტრესი და უნდა ისწავლონ 

მასთან გამკლავება ახალ და ცვალებად 

სიატუაციებში (Kovatz, et al. 2006). ამ 

უნივერსიტეტში სტუდენტთა ეს კოჰორტა 

წარმოადგენს საერთაშოპრისო სტუდენტების უფრო 

დიდი ჯგუფის ნაწილს, რომლებიც საექთნო საქმის 

გარდა სწავლობენ სხვა სპეციალობებზეც, 

რომლებიც დაიწყო 2014 წლის გაზაფხულზე. ესენი 

არიან ამ უნივერსიტეტის პირველი საერთაშორისო 

სტუდენტები. საექთნო პროგრამის ეს სტუდენტები 

არა მხოლოდ სწავლობენ სრულიად განსხვავებულ 

გარემოსთან ადაპტირებას, მათ მოეთხოვებათ 

საქმიანობა ისეთ კლინიკურ გარემოში, სადაც არ 

არიან პროფესიონალები, რომლებიც იმყოფებიან 

იმავე საგანმანათლებლო საფეხურზე. ეს არის 

ქვეყანაში არსებული ერთადერთი საექნო 

საბაკალავრო პროგრამა, რომელიც შექმნილია 

ევროკავშირის ბოლონიის პროცესის სტანდარტების 

მიხედვით. ამ სტუდენტებს ჰყავთ მხოლოდ ერთი 

პროფესორი, რომელმაც განათლება მიიღო და 

მუშაობდა განვითარებულ ქვეყანაში. რამდენადაც 

სხვა პროფესორები გამორჩეული მასწავლებლები 

არიან, ისინი ასწავლიან ისეთ საკითხებს, რომლებიც 

შესაძლოა პრაქტიკაში საერთოდ არ უნახავთ. ეს 

ყველა ეს პროფესორი ადგილობრივი ქართველია და 

ინგლისური მშობლიური მხოლოდ ერთი 

მათგანისთვის არის და ალბათ ამით აიხსნება, რომ 

იმ სტუდენტების რაოდენობა, რომლებიც 

კონფორტულად გრძნობენ თავს პროფესორებთან 

კომუნიკაციის დროს და თვლიან, რომ 

ადექვატურად არიან მომზადებული 

გამოცდბისთვის, არ აღემატება 55%-ს. თუმცა, 

ვინაიდან სტუდენტების მხოლოდ ერთი მესამედი 

უთმობს სწავლას დღეში  3 საათს ან მეტს, სწორი არ 

იქნებოდა გამოცდებისთვის მზადების 

პასუხისმგებლობა სრულად დაეკისროს 

პროფესორებს.  

გარდა ამისა, საერთაშორისო სტუდენტებში უფრო 

მაღალია ავად ყოფნის სიხშირე, ვიდრე ეს ადრე იყო 

აღწერილი ლიტერატურაში სხვა სტუდენტების 

მაგალითზე (Bhandari, 2012). თუმცა, საექთნო 

პროგრამის სტუდენტები, რომლებსაც ასწავლიან 

ჯანსაღი ჩვევების მნიშვნელობას, არ იყენებენ ამ 

ცოდნას, როგორც ეს აჩვენა გამოკითხვამ, სადაც 

განსხვავებულ კულტურაში ცხოვრების საერთო 

სტრესის პირობებში აუცილებელია, რომ 

სტუდენტებმა აქტიურად მისდიონ პოზიტიურ 

ჯანსაღ ჩვევებს (Chou, Chao, Yang, Yeh, & Lee, 2011). 

ეს სტუდენტები არიან იმ ქვეყნებნიდან, სადაც 

დაბალია თამბაქოს და ალკოჰოლის მოხმარების 

დონე. ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს მათ 

რელიგიურ შეხედულებებს ასეთ საკითხებთან 

მიმართებაში, რადგან 60%-ზე მეტი რეგულარულად 

მონაწილეობს რელიგიურ გაერთიანებებში.   

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 90%-ზე მეტს 

ენატრება სახლში ყოფნა და რეგულარულად 

ეკონტაქტებიან მათთვის საყვარელ ადამიანებს და 

მაინც, 60%-ზე მეტმა ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა 

საქართველოში შეექმნა ძლიერი მხარდამჭერი 

სისტემა. ეს შესაძლოა უკავშირდებოდეს 

მნიშვნელოვან კულტურულ ბარიერებს (ენა, 

საკვები, ამინდი, ა.შ.), რომლებიც არსებობს 

ნიგერიას, ჩილესა და საქართველოს შორის. 

ადგილობრივი მხარდაჭერის სისტემის არარსებობა 

შესაძლოა ასევე იყოს იმ კულტურული სტრესის 

გამომწვევი მიზეზი, რომელსაც ეს სტუდენტები 

ყოველდღიურად განიცდიან (Pantelidou & Craig, 

2006). ადგილობრივი ქართველების არასათანადო 

ქცევა, რომლებსაც შესაძლოა არასოდეს უნახავთ 

ეთნიკური ქართველისგან განსხვავებული თმის ან 

კანის ფერის მქონე ადამიანი, შესაძლოა ასევე იყოს 

ეთნიკური სტრესის გამომწვევი მიზეზი. თავის 

მხრივ, კულტურულ სტრესს შეუძლია გამოიწვიოს 

ისეთი შეგრძნება, რომ ადამიანმა დაკარგა 

კონტროლი პირად ნივთებზე, პლუს ვიზასთან 

დაკავშირებული საკანონმდებლო შეუსაბამოებები, 

რომლებიც სხვადასხვა დამატებით პრობლემებს 

უქმნიან მათ.    
 

გამოკითხვის ჩატარების მომენტში სტუდენტების 

უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ თავს ბედნიერად 

გრძნობს გამოკითხვამდე ორი კვირის განმავლობაში 

მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით და 

60% უფრო დასტრესილი იყო შუალედური 

გამოცდის შემდეგ კვირას, ვიდრე ერთი თვით ადრე. 

ოთხმა სტუდენტმა შუალედური გამოცდის 

ცაბარება დაასახელა სამ მთავარ სტრესორს შორის. 

საჭიროა მეტი ინფორმაციის მოპოვება, რომ 

გაირკვეს, რატომ იზრდება და არა პირიქით, 

სტრესის დონე შუალედური გამოცდის შემდეგ.  
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შეზღუდვები: 

ეს კვლევა წარმოადგენდა ბაზისურ არწერილობით 

კვლევას საწყისი ინფორმაციის შესაკრებად. 

თითოეული კითხვა საჭიროებს ხელახალ ანალიზს, 

რათა შემცირდეს გაურკვევლობები და 

უზუსტობები. ზოგიერთი კითხვა შეიცავდა 

რამდენიმე შეხედულებას, რაც სესაძლოა 

დამაბნეველი ყოფილიყო მკითხველისთვის. ერთი 

კითხვა საერთოდ ამოსაღები იყო კითხვარიდან, 

რადგან მას აკლდა ლიკერტის შკალა და მესამე 

კითხვა ზოგადად ორაზროვანი იყო. ამ კითხვარის 

ხელახლა გამოყენებამდე საჭიროა მისი გადახედვა, 

რაც უზრუნველყოფს პასუხების სანდოობას.  
 

მცირე იყო გამოკითხულთა რაოდენობა. თბილისში 

არიან სხვა სპეციალობის სხვა საერთაშორისო 

სტუდენტები და შესანიშნავი იქნებოდა მათთვის 

დახმარების გაწევა. ასევე სესაძლებელია 

უნივერსიტეტების დამხარება იმის გარკვევაში, თუ 

როგორ გააუმჯობესონ საკუთარი კულტურული 

კომპეტენციები.  
 

დაბოლოს, ეს კვლევა არ გულისხმობს რაიმე 

ინტერვენციების განხორციელებას ზოგიერთი 

შეკრბილი მონაცემების საპასუხოდ, მაგალითად, 

ზიანის მიყენება სხვებისთვის ან საკუთარი 

თავისთვის. იგი ასევე არ ხსნის, თუ რატომ არის 

სტრესული ზოგისთვის სკოლა ან უმნიშვნელოდ 

ავად ყოფნა. მნიშვნელოვანია, რომ მეტი დრო 

დაეთმოს თითოეულ სექციას და ზოგიერთ 

კითხვასთან დაკავშირებით მეტი გამომწვევი 

მიზეზების გამოვლენისა და შედეგების მიღების 

შესალებლობა შეიქმნას. ამ საექთნო პროგრამის 

სტუდენტებისგან ფოკუს ჯგუფების შექმნა დიდ 

სარგებელს მოიტანს იმის უფრო ღრმად და ზუსტად 

განსაზღვრასა და გააზრებაში, თუ რა სტრესები 

გააჩნიათ ამ სტუდენტებს და რატომ. ამის შემდეგ 

შესაძლებელი გახდება შესაბამისი ინტერვენციების 

განხორციელება სასწავლო და კულტურული 

ღონისძიებების გზით. ეს არის საერთაშორისო 

სტუდენტების პირველი კვლევა საქართველოში, 

რომელსაც მრავალი ასეთი კვლევა მოჰყვება.  
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Abstract: 

A more common cause of drug-induced iatrogenecity or 

drug-induced disease is self medication or poor adherence 

to the doctor’s prescription. The following types of drug-

induced diseases are found, such as hypoglycemic coma in 

case of excess insulin intake; mutagenic, oncogenic, terato-

genic, embryo toxic, immune depressive activity, drug-

induced allergic diseases, drug addiction; Incompatibility 

between the drug combination, pharmacodynamics and 

pharmacokinetic interaction. The most common cause of 

drug-induced iatrogenecity is taking several drugs simulta-

neously (polypharmacy), especially in polymorbid, elderly 

patients, which significantly increases the risk of the inten-

sity of side effects in case of interaction between drugs. 

Iatrigenic diseases can be prevented by using simple pre-

cautions such as adequate knowledge of indications for use 

of drugs, contraindications and side effects; restriction of 

self medication and reduction of using excessive drugs; 

implementation of qualified systematic training programs 

for doctors and other medical personnel; consulting with 

clinical pharmacologist at any stage of treatment, which 

will help any doctor of the specialty to minimize the com-

plications caused by polypharmacy and the use of inappro-

priate drugs. 
 

Review: 

In general, iatrogenecity is considered as a disease that has 

been provoked by a doctor or by any error of the doctor that 

caused dysfunction of the organism, patient's disability or 

death or a negative impact on his or her psyche. Different 

forms of iatrogenecity are distinguished, including the most 

commonly known drug induced iatrogenic diseases (e.g. 

infectious). Also, iatrogenic disorders may arise after medi-

cal manipulations, diagnostic, laboratory and psychological 

interventions. 

Iatrogenic diseases are one of the most common causes of 

patients' hospitalization, which is a growing healthcare 

problem. Iatrogenic diseases can become the reason of pa-

tients’ morbidity, long-term hospitalization increase; as 

well they may cause patients’ death. Iatrogenecity, defined 

as injury or morbidity developed after medical care 

(Taber's Cyclopedic Medical Dictionary, 2013), is consid-

ered to be the result of a mistake of health care provider 

during treatment or diagnostic manipulations.  

From the time of Hippocrates there was derived one of the 

basic principles of treatment - "do not harm". However, the 

facts about treatment that were more harmful than the bene-

ficiary are being reported even since the time immemorial. 

მედიკამენტოზური იატროგენია 

ლ. გაბუნია1, შ. ხეცურიანი2, ნ. გამყრელიძე3,  

ლ. სუჯაშვილი4, ლ. რუხაძე5 

 

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო 

უნივერსიტეტი, სამეცნიერო უნარ-ჩვევების ცენტრი 
1ექიმი, ასოცირებული პროფესორი; 2ექიმი, 
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სპეციალისტი; 5ექიმი, ჯანდაცვის მაგისტრი, 

მოწვეული მასწავლებელი 
 

აბსტრაქტი: 

წამლისმიერი იატროგენიის ანუ წამლისმიერი 

დაავადების უფრო ხშირი მიზეზია პაციენტის 

თვითმკურნალობა ან ექიმის მიერ მიცემული 

დანიშნულების არასწორად შესრულება. უფრო 

ხშირად გვხვდება შემდეგი სახის წამლისმიერი 

დაავადებები, მაგალითად ჰიპოგლიკემიური კომა 

ინსულინის ჭარბი მიღების შემთხვევაში; 

მუტაგენური, ონკოგენური, ტერატოგენული, 

ემბრიოტოქსიკური, იმუნოდეპრესიული  

მოქმედება, წამლისმიერი ალერგიული 

დაავადებები, წამლისმიერი დამოკიდებულება; 

წამალთა კომბინირების დროს მათ შორის 

შეუთავსებლობა, ფარმაკოდინამიკური და 

ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება. 

წამლისმიერი იატროგენიის ყველაზე უფრო 

გავრცელებულ მიზეზს წარმოადგენს 

ერთდროულად რამდენიმე მედიკამენტის მიღება 

(პოლიფარმაცია), განსაკუთრებით 

პოლიმორბიდულ ხანდაზმულ პაციენტებში, რაც 

მნიშვნელოვნად ზრდის წამალთა შორის 

ურთიერთქმედების შემთხვევაში გვერდითი 

ეფექტების ინტენსივობის გაზრდის საფრთხეს. 

იატროგენული დაავადებები შეიძლება თავიდან 

იქნას აცილებული მარტივი სიფრთხილის ზომების 

გამოყენებით, როგორიცაა მედიკამენტების 

გამოყენების ჩვენებების, უკუჩვენებების, გვერდითი 

ეფექტების საკმარისი ცოდნა; თვითმკურნალობის 

შეზღუდვა და  მედიკამენტების ჭარბი გამოყენების 

შემცირება; ექიმების და სხვა სამედიცინო 

პერსონალის  კვალიფიციური სისტემატიური 

გადამზადების პროგრამების დანერგვა; 

მკურნალობის ნებისმიერ ეტაპზე  კლინიკურ 

ფარმაკოლოგთან კონსულტაცია, რაც დაეხმარება 

ნებისმიერი სპეციალობის ექიმს მინიმუმამდე 

დაიყვანოს პოლიფარმაციით გამოწვეული 

გართულებები და შეუსაბამო წამლების გამოყენება.  
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A more common cause of drug induced iatrogenecity or 

drug induced diseases is patients’ self treatment or incor-

rect fulfillment of the doctor's prescription. The following 

types of drug induced diseases occur more frequently, such 

as: hypoglycemic coma in case of excess insulin intake; 

mutagenic, oncogenic, teratogenic, embryotoxic, immuno-

suppressive action of medicines, drug induced allergy, drug 

addiction; Incompatibility of drugs in combined admin-

istration, also their pharmacodynamics and pharmacokinet-

ic interaction between each other. 
 

The more frequent cause of the hazardous and lethal iatro-

genic complications are the excessive medications and di-

agnostic intervention designated by the doctor, for exam-

ple, a large amount of electrolyte infusion, excessive artifi-

cial respiratory support, electrical stimulation and antibiot-

ics. The most important cause of drug induced iatrogeneci-

ty is polypragmacy that leads to such complications as 

agonulocytosis, liver, kidneys, gastrointestinal tract, osteo-

porosis, candidiasis and other; acute heart failure caused by 

excessive  intake of beta-adrenoblockers; hypoglycemic 

coma caused by insulin overdose; bleeding caused by ex-

cessive use of anticoagulants. Drug induced infections or 

iatrogenic infections can be either opportunistic infections 

or secondary infections spread by patients theirselves. Su-

per infection, which is caused by immune suppressants and 

non rational use of antibacterial drugs may lead to iatro-

genic infections, though post-injection infections related to 

non sterile infusion of medicines do not belong to drug in-

duced infections.  
 

According to certain authors, the drug induced iatrogeneci-

ty is associated with chemical iatrogenecity. Drug induced 

diseases can be caused not only by chemical but also by 

some biological components  such as vaccines, serums, 

bacteriophages, lizzoscene,  and other bacterial prepara-

tions which have no chemical, but biological nature. 
 

Thereby, the drug induced iatrogenecity is diverse due to 

its characters and manifestations. Etiopathogenetic classifi-

cation of drug  induced iatrogenecity is based on scientific 

works of different researchers. This classification pre-

scribes the following groups of drug induced diseases:  1. 

undesirable pharmacological or side effects; 2. drug in-

duced intoxication, which considers toxic, mutagenic, on-

cogenic, teratogenic, embryotoxic and immunosuppressive 

action of the medicines; 3. Allergic reactions of drugs; 4. 

Intolerance to drugs; 5. Drug induced psychosis; 6. Shock 

caused by bacterial endotoxins; 7. Pharmacodynamic or 

pharmacokinetic interaction of drugs injected at the same 

time; 8. Post-vaccination reactions and complications. Al-

so, iatrogenic infection is source of infection for others.  

According to Anderson’s classification, organ-specific re-

actions (head, blood, liver, skin), generalized reactions 

(systemic anaphylaxis, urticaria, drug induced fever, auto-

immune reactions, drug induced vasculitis, serum sickness) 

are identified.  

 

მიმოხილვა: 

ზოგადად იატროგენია განიხილება როგორც 

დაავადება, რომელიც პროვოცირებულია ექიმის 

მიერ ანუ  ექიმის ნებისმიერი შეცდომა, რომელიც 

იწვევს ორგანიზმის ფუნქციის დარღვევას, 

პაციენტის ინვალიდობას ან სიკვდილს ან კიდევ, 

მის ფსიქიკაზე ნეგატიურ ზემოქმედებას. 

განასხვავებენ იატროგენიის სხვადასხვა ფორმებს, 

მათ შორის ყველაზე უფრო გავრცელებულია  

წამლისმიერი იატროგენია. ასევე, ხშირად გვხვდება  

მანიპულაციური, დიაგნოსტიკური, 

ლაბორატორიული, ინფექციური და 

ფსიქოლოგიური.  
 

იატროგენული დაავადებები პაციენტთა 

ჰოსპიტალიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი 

მიზეზია, რაც ჯანდაცვის სფეროს მზარდ 

პრობლემას წარმოადგენს. იატროგენული 

დაავადებები შეიძლება გახდეს პაციენტთა 

ავადობის, ჰოსპიტალიზაციის გახანგრძლივების და 

ასევე, სიკვდილის მიზეზიც. იგი განისაზღვრება, 

როგორც დაზიანება ან ავადობა, რომელიც 

ვითარდება სამედიცინო დახმარების გაწევის 

შემდეგ (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 2013). 

მიჩნეულია, რომ იგი ვლინდება მკურნალობის ან 

დიაგნოსტირებისას ჯანდაცვის სფეროს რომელიმე 

წარმომადგენელის მიერ დაშვებული შეცდომის 

გამო.  
 

ჯერ კიდევ ჰიპოკრატეს დროიდან მომდინარეობს 

მკურნალობის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი - 

„არ ავნო“. თუმცა, ფაქტები მკურნალობის შესახებ, 

რომლებსაც ზიანი უფრო მოაქვთ, ვიდრე 

სარგებელი, უხსოვარი დროიდან არსებობს. 

წამლისმიერი იატროგენიის ანუ წამლისმიერი 

დაავადების უფრო ხშირი მიზეზია პაციენტის 

თვითმკურნალობა ან ექიმის მიერ მიცემული 

დანიშნულების არასწორად შესრულება. უფრო 

ხშირად გვხვდება შემდეგი სახის წამლისმიერი 

დაავადებები, მაგალითად ჰიპოგლიკემიური კომა 

ინსულინის ჭარბი მიღების შემთხვევაში; 

მუტაგენური, ონკოგენური, ტერატოგენული, 

ემბრიოტოქსიკური, იმუნოდეპრესიული  

მოქმედება, წამლისმიერი ალერგიული 

დაავადებები, წამლისმიერი დამოკიდებულება; 

წამალთა კომბინირების დროს მათ შორის 

შეუთავსებლობა, ფარმაკოდინამიკური და 

ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება.  
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Annually, 1–2 million cases of drugs side effects are regis-

tered in USA. 2-5% of hospitalizations are caused due to 

the side effects of drugs; 30% of patients acquire drug in-

duced disease during their treatment in hospitals. Side ef-

fects of antimicrobial therapy range from 1 to 50%. Drug 

induced allergic reactions developed in 0.5-60% of pa-

tients. According to statistical analysis of various study 

results, iatrogenic infections were reason of death in 4-5% 

of patients. Iatrogenic infections are diverse: bacterial, fun-

gal, viral and protozoan. Iatrogenic infections are also clas-

sified according to localization of pathology: blood, surgi-

cal wound, urinary tract, bone, cardiovascular, central nerv-

ous system, lower respiratory tract, eyes, nose, throat, 

mouth, gastrointestinal, reproductive organs, skin and soft 

tissue infections. Iatrogenic infections are caused by ap-

proximately 200 microbial species with leading of oppor-

tunistic infections in patients with acquired or congenital 

immunodeficiency. There are registered outbreaks of iatro-

genic infections caused by methicillin-resistant staphylo-

cocci.  
 

The development of medical sciences and technologies, 

improvement and enhancement of medical assistance, ap-

pearance of new drugs in medical practice promotes the 

recovery of patients, decreases disability, reduces mortality, 

but increases cases of iatrogenic diseases also. Visiting the 

doctor includes not only the  improvement of patient’s well

-being but also contains the threat of health loss.  

The most common cause of drug-induced iatrogenecity is 

taking several medications simultaneously (polypharmacy), 

especially in polymorbid patients, which significantly in-

creases the risk of the intensity of side effects in case of 

interaction between drugs. The risk of medications side 

effects or their combinations increases especially in pa-

tients with renal insufficiency. In polymorbid patients hav-

ing several medications prescribed simultaneously, the risk 

of iatrogenic disease is high. In this case, the medications 

for the treatment of one disease can cause the severity of 

another disease. For instance, the treatment of arthritis with 

non steroidal anti-inflamatory drugs can cause heart failure, 

ischemic heart disease or chronic gastritis.   

Inaccurate diagnosis is a particular problem in elderly pa-

tients, which often leads to excessive or inadequate treat-

ment. The treatment of polymorbid patients with several 

doctors increases the risk development of inappropriate 

pharmacotherapy and results in changed treatment of pa-

tient by one doctor without communication with other doc-

tors, which increases the risk of development of iatrogenic 

diseases and their complications.  

The prognosis of iatrogenic diseases is good. Timely and 

accurate therapy promotes rapid recovery, not more than a 

few weeks. Late diagnosis of iatrogenic diseases prolongs 

the recovery process and therefore the prognosis is hope-

less.   

Preventive measures can be defined as an event that will 

not be achieved if systematization and coordination of 

medical services will not be implemented. Prevention of  

 იატროგენიით განპირობებული საშიში და 

ლეტალური გართულებების უფრო ხშირი მიზეზია 

ექიმის მიერ დანიშნული გადაჭარბებული 

სამკურნალო-დიაგნოსტიკური ჩარევა, მაგალითად, 

ელექტროლიტების დიდი რაოდენობით ინფუზია, 

გადაჭარბებული რესპირატორული მხარდაჭერა, 

ელექტროსტიმულაცია, ანტიბიოტიკების ჭარბად 

მოხმარება. მედიკამენტოზური იატროგენიის 

უმნიშვნელოვანესი მიზეზია პოლიპრაგმაზია, რასაც 

მივყავართ ისეთი გართულებებისაკენ, როგორიცაა 

ციტოსტასტიკებით გამოწვეული 

აგრანულოციტოზი, სისხლმბადი ორგანოების, 

ღვიძლის, თირკმელების, კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის 

დაზიანება, ოსტეოპოროზი,  კანდიდოზი  და ა.შ.; 

ბეტა-ადრენობლოკატორების ჭარბი მიღებით 

გამოწვეული გულის მწვავე უკმარისობა; 

ინსულინის ჭარბდოზირებით გამოწვეული 

ჰიპოგლიკემიური კომა, ანტიკოაგულანტების ჭარბი 

მოხმარებით გამოწვეული სისხლდენები. 

წამლისმიერი ინფექციებს უწოდებენ  იატროგენულ 

ინფექციას, რამეთუ გამოიწვევა უფრო ხშირად 

პირობით პათოგენური მიკრობებით და ამ 

შემთხვევაში პაციენტები წარმოადგენენ ინფექციის 

წყაროს სხვა ადამიანებისათვის ანუ ვითარდება 

მეორადი ინფექცია. წამლისმიერ ინფექციებს არ 

მიეკუთვნება პოსტ–ინექციური ინფექციები, 

რომლებიც დაკავშირებულია წამლების 

არასტერილურად შეყვანასთან. მედიკამენტოზურ 

იატროგენიას მიეკუთვნება, ასევე, სუპერ ინფექცია, 

რომელიც განპირობებულია იმუნოდეპრესანტებით 

და ანტიბაქტერიული საშუალებების 

არარაციონალური მოხმარებით.  
 

ზოგიერთი ავტორის აზრით,  მედიკამენტოზური 

იატროგენია ასოცირდება ქიმიურ იატროგენიასთან. 

წამლისმიერი დაავადებები შეიძლება გამოწვეული 

იქნეს არამხოლოდ ქიმიური, არამედ ბიოლოგიური 

შემადგენლობის სამკურნალწამლო 

საშუალებებითაც, როგორიცაა: ვაქცინები, შრატები, 

ბაქტერიოფაგები, ლიზოცინი, ბაქტერიული 

პრეპარატები რომელთაც აქვთ არა ქიმიური, არამედ 

ბიოლოგიური ბუნება.  
 

 ამგვარად, წამლისმიერი იატროგენია თავისი 

გამოვლინებებით და ბუნებით არის 

მრავალფეროვანი. ცნობილია წამლისმიერი 

იატროგენიის ეტიოპათოგენეზური კლასიფიკაცია,  
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iatrogenic diseases remains as a guarantee of the best quali-

ty of life that can reduce the social and economic costs as-

sociated with the treatment of the disease.  
 

One of the most important way to prevent of drug-induced 

iatrogenecity is the identification of older patients with 

high risk, early diagnosis and treatment of disease, minimi-

zation of  prescribed medications, and optimal management 

of chronic diseases. The study conducted by Mercier et al 

showed that in the intensive care unit 73.8% of patients can 

be prevented from iatrogenic diseases.  
 

Normally, the prevention of iatrogenic diseases is per-

formed by three directions. Primary prevention aims to stop 

the development of iatrogenic diseases before they starts, 

which implies the reduction and elimination of risk factors 

for their development; Secondary prevention includes the 

detection and treatment of iatrogenic disease at early stage, 

before symptoms and functional loss of various organs 

start, resulting in decreased morbidity and mortality. Ter-

tiary prevention intends a proper management of sympto-

matic, chronic iatrogenic disease, in order to prevent fur-

ther functional loss.  
 

Iatrogenic diseases can be avoided by using simple precau-

tions, such as an adequate knowledge of drug use, contrain-

dications, and side effects; Restriction of self-medication 

and reduction of excessive use of medications. Implemen-

tation of qualified, systematic training programs for doctors 

and other medical personnel. At any stage of treatment, 

consultation with clinical pharmacologist will help any 

physician to minimize the complications caused by 

polypharmacy and the use of inappropriate drugs. Risk / 

benefit ratio of the prescribed medications can be improved 

with appropriate knowledge of patient medical history and 

side effects of the drugs. Additionally, it is reasonable that 

schedule and regimen of medications in chronic patients 

should be assessed at least twice a year; Including pharma-

ceutical products, such as over the counter drugs, phyto-

pharmaceuticals and food supplements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

რომელიც შეიქმნა სხვადასხვა მკვლევარების 

სამეცნიერო ნაშრომების განზოგადების შედეგად. ამ 

კლასიფიკაციის მიხედვით გამოყოფენ წამლისმიერი 

დაავადებების შემდეგ ჯგუფებს: 1. არასასურველი 

ფარმაკოლოგიური ანუ გვერდითი ეფექტები; 2. 

წამლისმიერი ინტოქსიკაცია, რომელიც მოიაზრებს 

ტოქსიკურ, მუტაგენურ, ონკოგენურ, 

ტერატოგენულ, ემბრიოტოქსიურ და 

იმუნოდეპრესიულ მოქმედებას; 3. წამლისმიერი 

ალერგიული რეაქციები; 4. წამლის აუტანლობა; 5. 

წამლისმიერი ფსიქოზი; 6. ბაქტერიული ანუ 

ენდოტოქსიური შოკი; 7. ერთდროულად შეყვანილ 

წამლებს შორის ფარმაკოდინამიკური ან 

ფარმაკოკინეტიკური ურთიერთქმედება, რამაც 

შეიძლება გამოიწვიოს ძირითადი დაავადების 

გართულებები; 8. ვაქცინაციის შემდგომი რეაქციები 

და გართულებები. ზემოთჩამოთვლილ წამლისმიერ 

იატროგენიის ფორმებს, ასევე, ემატება წამლისმიერი 

ინფექცია ანუ იატროგენული ინფექცია, რაც 

შეიძლება მიზეზი გახდეს სხვა ადამიანების 

ინფიცირების. ასევე, ცნობილია წამლისმიერი 

დაავადებების ანდერსონის კლასიფიკაცია. 

ანდერსონმა წამლისმიერ დაავადებებს შორის 

გამოყო ორგანო–სპეციფიური რეაქციები (თავის, 

სისხლის, ღვიძლის და კანის); გენერალიზებული 

რეაქციები (სისტემიური ანაფილაქსია, ჭინჭრის 

ციება, კვინკეს შეშუპება, წამლისმიერი ცხელება, 

აუტოიმუნური რეაქციები, წამლისმიერი 

ვასკულიტი, შრატისმიერი დაავადება). ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში ყოველწლიურად 

რეგისტრირდება 1–2 მილიონი შემთხვევა წამლის 

გვერდითი ეფექტებისა. პაციენტების 2–5%-ის 

ჰოსპიტალიზაცია  სწორედ განპირობებულია 

წამლის გვერდითი ეფექტებით ანუ წამლისმიერი 

იატროგენიით; ჰოსპიტალიზირებული პაციენტების 

30% მკურნალობის პროცესში ავადდებიან 

წამლისმიერი დაავადებით; ანტიმიკრობული 

თერაპიის გვერდითი ეფექტები მერყეობს 1-დან 50%

–მდე; წამლით გამოწვეული ალერგიული რეაქციები 

ვითარდება პაციენტების 0.5–60%–ში. სხვადასხვა 

კვლევების შედეგების სტატისტიკური დამუშავების 

შედეგად გამოირკვა, რომ კლინიკაში  
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გარდაცვლილი პაციენტების 4–5%-ის  სიკვდილის 

მიზეზი იყო ინფექციური იატროგენია. 

იატროგენული ინფექცია მრავალფეროვანია. ის 

შეიძლება გამომწვევის მიხედვით იყოს 

ბაქტერიული, სოკოვანი, ვირუსული და 

პროტოზოული. იატროგენული ინფექცია, ასევე, 

იყოფა პათოლოგიური პროცესის ლოკალიზაციის 

მიხედვით: სისხლის ინფექცია, ქირურგიული 

ჭრილობის ინფექცია, საშარდე სისტემის ინფექცია, 

ძვალ–სახსართა სისტემის ინფექცია, გულს–

სისხლძარღვთა სისტემის ინფექცია, ცნს–ის 

ინფექცია, ქვემო სასუნთქი გზების ინფექცია, 

თვალის, ცხვირის, ყელის, პირის ღრუს ინფექციები, 

საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის, 

რეპროდუქციული ორგანოების, კანისა და რბილი 

ქსოვილების ინფექცია. იატროგენული ინფექცია 

შეიძლება გამოწვეული იყოს 200–მდე სახის 

ბაქტერიით: სოკოებით, ვირუსებით, 

უმარტივესებით და ა.შ. წამყვანი როლი ენიჭებათ 

პირობით–პათოგენურ მიკრობებს, რომლებიც 

იწვევენ ოპორტუნისტულ ინფექციებს იმ 

პაციენტებში, რომელთაც აქვთ ბუნებრივი ან 

შეძენილი იმუნოდეფიციტი. უკანასკნელ წლებში 

ბევრ ქვეყანაში რეგისტრირებულია იატროგენული 

ინფექციების აფეთქებები, რომლებსაც იწვევენ 

მეტიცილინ რეზისტენტული სტაფილოკოკები. 

სამედიცინო მეცნიერებების და ტექნიკის  

განვითარების პროცესი, სამედიცინო დახმარების 

სრულყოფა და გაფართოება, სამედიცინო 

პრაქტიკაში ახალი სამკურნალწამლო საშუალებების 

დანერგვა ერთის მხრივ, განაპირობებენ 

პაციენტების გაჯანსაღების დაჩქარებას, 

ინვალიდობის დაქვეითებას, ლეტალობის  

შემცირებას, მეორეს მხრივ კი იზრდება სამედიცინო 

დახმარების შედეგად განვითარებული საფრთხე  

ანუ იატროგენული დაავადებების სიხშირე. 

პაციენტის ექიმთან ნებისმიერი მიმართვა მოიცავს 

არამარტო მის კეთილდღეობის დადგომას, არამედ 

ჯანმრთელობის დაკარგვის საფრთხეს.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128026533000798#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128026533000798#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128026533000798#!
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128026533
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128026533
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780702045882
https://www.sciencedirect.com/science/book/9780702045882
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4923397/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4923397/
https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/00729752
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00729752/121/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/handbooks/00729752
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00729752/121/supp/C
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Permpongkosol%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21472095
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წამლისმიერი იატროგენიის ყველაზე უფრო 

გავრცელებულ მიზეზს წარმოადგენს ერთდროულად 

რამდენიმე მედიკამენტის მიღება (პოლიფარმაცია), 

განსაკუთრებით პოლიმორბიდულ ხანდაზმულ 

პაციენტებში, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის წამალთა 

შორის ურთიერთქმედების შემთხვევაში გვერდითი 

ეფექტების ინტენსივობის გაზრდის საფრთხეს.  

სამკურნალწამლო საშუალებათა ან მათი 

კომბინაციების  გვერდითი ეფექტების რისკი 

განსაკუთრებით იზრდება პაციენტებში თირკმლის 

უკმარისობით. პოლიმორბიდულ პაციენტებში, 

რომლებსაც დანიშნული აქვთ ერთდროულად 

რამოდენიმე მკურნალობა, მაღალია იატროგენული 

დაავადებების განვითარების რისკი. ამ შემთხვევაში 

ერთი დაავადების სამკურნალო საშუალებებმა 

შესაძლოა გამოიწვიოს მეორე დაავადების გამწვავება. 

მაგალითად, ართრიტის მკურნალობამ 

არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო 

პრეპარატებით შეიძლება გაამწვავოს გულის 

უკმარისობა, გულის იშემიური დაავადება ან 

ქრონიკული გასტრიტი.  
 

არასწორი დიაგნოსტიკა, რომელიც ხშირად 

განაპირობებს გადაჭარბებულ  ან არასაკმარის 

მკურნალობას, წარმოადგენს განსაკუთრებულ 

პრობლემას ხანდაზმულ პაციენტებში. 

პოლიმორბიდული პაციენტების მკურნალობა 

რამოდენიმე ექიმთან ზრდის არარაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის განვითარების რისკს, რის 

შედეგადაც, ერთი ექიმის მიერ პაციენტის თერაპიული 

მკურნალობა ხშირად იცვლება სხვა ექიმებთან 

კომუნიკაციის გარეშე, რაც ზრდის იატროგენული  

დაავადებების განვითარების და მათი გართულებების 

საფრთხეს.  
 

იატროგენული დაავადებების პროგნოზი არის 

კეთილსაიმედო. დროული და სწორი თერაპია 

განაპირობებს  სწრაფად გამოჯანმრთელებას, 

არაუმეტეს რამოდენიმე კვირისა. მისი გვიანი 

დიაგნოსტიკა ახანგრძლივებს გამოჯანმრთელების 

პროცესს და შესაბამისად, პროგნოზიც არასაიმედოა.     

პრევენციული ღონისძიება შეიძლება განისაზღვროს, 

როგორც მოვლენა, რომელიც არ მოხდება, თუ არ 

განხორციელდება სამედიცინო მომსახურეობის 

სისტემატიზაცია და კოორდინაცია. იატროგენული 

დაავადებების პრევენცია რჩება როგორც  საუკეთესო 

ცხოვრების ხარისხის გარანტი, რომელმაც შეიძლება 

შეამციროს დაავადების მკურნალობასთან 

დაკავშირებული სოციალური და ეკონომიკური 

ხარჯები.  
 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრევენცია 

მედიკამენტოზური იატროგენიის არის მაღალი რისკის 

მატარებელი ხანდაზმული პაციენტების 

იდენტიფიკაცია, დაავადების ადრეული დიაგნოსტიკა 

და მკურნალობა, დანიშნული მედიკამენტების 

მინიმიზაცია, ქრონიკული დაავადებების 

ოპტიმალური მართვა. Mercier et al -ის მიერ 

ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ინტენსიური 

თერაპიის განყოფილებაში პაციენტების 73.8%-ში 

შესაძლებელია იატროგენული დაავადებების 

პრევენცია.  
 

ტრადიციულად იატროგენული დაავადებების 

პრევენცია ხორციელდება სამი მიმართულებით.  

პირველადი პრევენცია მიზნად ისახავს იატროგენული 

დაავადების შეჩერებას დაწყებამდე, რაც გულისხმობს 

მათი განვითარების რისკ ფაქტორების შემცირებას და 

აღმოფხვრას; მეორადი პრევენცია მოიაზრებს 

იატროგენული დაავადების გამოვლენას და 

მკურნალობას ადრეულ სტადიაზე, სანამ სიმპტომები 

და სხვადასხვა ორგანოების ფუნქციური უკმარისობა 

დაიწყება, რის შედეგადაც მცირდება ავადობა და 

სიკვდილიანობა. მესამეული პრევენცია გულისხმობს 

არსებული სიმპტომური, ქრონიკული იატროგენული 

დაავადების სათანადო მართვას შემდგომი ღრმა 

ფუნქციური უკმარისობის განვითარების თავიდან 

აცილების მიზნით.  
 

იატროგენული დაავადებები შეიძლება თავიდან იქნას 

აცილებული მარტივი სიფრთხილის ზომების 

გამოყენებით, როგორიცაა მედიკამენტების 

გამოყენების ჩვენებების, უკუჩვენებების, გვერდითი 

ეფექტების საკმარისი ცოდნა; თვითმკურნალობის 

შეზღუდვა და  მედიკამენტების ჭარბი გამოყენების 

შემცირება. ექიმების და სხვა სამედიცინო პერსონალის  

კვალიფიციური სისტემატიური გადამზადების 

პროგრამების დანერგვა. მკურნალობის ნებისმიერ 

ეტაპზე  კლინიკურ ფარმაკოლოგთან კონსულტაცია, 

რაც დაეხმარება ნებისმიერი სპეციალობის ექიმს 

მინიმუმამდე დაიყვანოს პოლიფარმაციით 

გამოწვეული გართულებები და შეუსაბამო წამლების 

გამოყენება. გამოწერილი წამლების რისკი/სარგებელის 

თანაფარდობა შეიძლება გაუმჯობესდეს პაციენტის 

სამედიცინო ისტორიის  და წამლების გვერდითი 

ეფექტების სათანადო ცოდნით. ასევე, გონივრულია, 

რომ სულ ცოტა წელიწადში  2-ჯერ შეფასდეს 

ქრონიკული პაციენტის წამლების მიღებისა და 

დოზირების რეჟიმი; მათ შორის ისეთი 

ფარმაცევტული პროდუქტების, როგორიცაა, 

ურეცეპტოდ გასაცემი მედიკამენტები, 

ფიტოპრეპარატები და საკვები დანამატები.  
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Summary: 

Achieving Universal Health Coverage by 2030 is one of 

the priorities of the UN Sustainable Development Goals 

(Priority 3.8) and World health Organizations’ Thirteenth 

general programme of work 2019-2023. From the 1990s, 

after independence, Georgia has gone through a diverse 

and interesting way towards achieving universal coverage. 

A number of reforms were implemented in the healthcare 

sector: 1995-2003 - introduction of mandatory health in-

surance (3% + 1%); 2007-2012 - state health insurance 

through the private insurance companies for target groups 

and since 2013 - universal access to health services. Com-

parison of the models of target population coverage by the 

health service and the universal coverage showed that both 

stages of healthcare financing system are characterized by 

the high share of out-of-pocket payments on health care 

services, especially on drugs (OOP on drugs as share of 

Total Health Expenditure – 36-40%), and thus a gradual 

increase in state funding for healthcare should be advocat-

ed (recommendation of World Health Organization for 

middle income countries - 4-5% of GDP and 14-15% of 

State budget). The need for development of primary health 

care and preventive services also remains a significant 

challenge. Introduction of modern systems for quality con-

trol and provider remuneration is crucial for the financial 

sustainability of the healthcare system and cost contain-

ment (Diagnisis-retalet Groups, Result based Financing, 

Active purchasing, Selective contracting). And the state 

program providing medicines for chronic diseases should 

be expanded to reduce the cost of pharmaceuticals. 
 

Introduction 

Universal health coverage implies the ability of all persons 

to receive high-quality medical services with guaranteed 

financial risk protection. Achieving universal health cover-

age by 2030 is a priority of the UN sustainable develop-

ment goals. Universal access to services creates the oppor-

tunity to attain better health and shield against poverty for 

hundreds of millions of people, especially for vulnerable 

groups. 
 

From the 1990s, after independence, Georgia has gone 

through a diverse and interesting way towards achieving 

universal coverage. A number of reforms were implement-

ed in the healthcare sector: 1995-2003 - introduction of 

mandatory health insurance (3% + 1%); 2007-2012 - state 

health insurance through private insurance companies for 

target groups and since 2013 - universal access to medical 

services. 

This article reviews the strengths and weaknesses of the 

2007-2012 period reform, which has been replaced by the 

new universal healthcare model since February 2013. 

მიზნობრივი ჯგუფების სამედიცინო მომსახურება 

თუ უნივერსალური მოცვა: საქართველოს ნაბიჯები 

მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის 

მიმართულებით 

ქეთევან გოგინაშვილი 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 

დოქტორანტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 

რეზიუმე: 

2030 წლისთვის სამედიცინო მომსახურებით 

მოსახლეობის საყოველთაო მოცვა გაეროს 

მდგრადი განვითარების მიზნების (პრიორიტეტი 

3.8) და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის 

2019-2023 მეცამეტე ზოგადი სამოქმედო პროგრამის  

ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. 1990-იანი წლებიდან, 

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, 

საქართველომ უნივერსალური მოცვის მიღწევის 

მიმართულებით მრავალფეროვანი და საინტერესო 

გზა განვლო. ჯანდაცვის სექტორში გატარდა 

რეფორმების მთელი რიგი: 1995-2003 - 

ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის 

შემოღება (ე.წ. 3%+1%); 2007-2012 - მიზნობრივი 

ჯგუფებისთვის ჯანმრთელობის სახელმწიფო 

დაზღვევა კერძო სადაზღვევო კომპანიების 

მეშვეობით და 2013 წლიდან დღემდე - სამედიცინო 

სერვისების უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა. მიზნობრივი მოსახლეობის 

ჯანდაცვის სერვისებით მოცვის და უნივერსალური 

მოცვის მოდელების შედარების შედეგებმა აჩვენა, 

რომ ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემის ორივე 

ეტაპისთვის დამახასიათებელია მოსახლეობის 

მიერ ჯანდაცვის სერვისებზეგანსაკუთრებით კი 

მედიკამენტებზე ჯიბიდან გადახდების მაღალი 

ხვედრითი წილი (ჯანდაცვაზე მთლიანი 

დანახარჯების 36%-40%), რისთვისაც 

აუცილებელია ჯანდაცვის სექტორის სახელმწიფო 

დაფინანსების ეტაპობრივი ზრდის ადვოკატირება 

(ჯანმოს მიერ საშუალო შემოსავლების 

ქვეყნებისთვის რეკომენდებულია მშპ-დან 4-5% და 

ბიუჯეტიდან 14-15%). ასევე მნიშვნელოვან 

გამოწვევად რჩება პირველადი ჯანდაცვის  
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Methodology used for review 

The following parameters have been selected to compare 

the two phases of health financing reform: health care ex-

penditures, coverage area, Benefit packages, services utili-

zation and medical service satisfaction. The set of indica-

tors to measure above parameters has also been defined. 
 

2007-2012 - target group coverage with advanced pay-

ment schemes 

From 2007 a new wave of health care reform began. The 

management of state assignments for health insurance for 

vulnerable (targeted) groups of the population was trans-

ferred to private insurance companies that became the 

health service purchasers for these groups. The insurance 

companies introduced so-called "pre-payment" schemes 

and the Social Services Agency (passive purchaser) month-

ly transferred premiums in accordance with the number of 

insured population. The state assignments drawn up by 

general taxes were the source of the funding. 
 

2013 - Providing universal access to services 

Since 2013, the state of health policy has changed drastical-

ly: provision of health care services to target groups has 

been replaced by universal coverage. The program is man-

aged by LEPL "Social Service Agency", which was trans-

formed from passive purchaser to active purchaser. By the 

content and management mechanisms, it is not based on 

insurance contributions and is similar to so-called "vertical 

programs" in the country. Financing of rendered services is 

largely based on the cost of the case.  
 

Health service expenditure 

2007-2012 reform aimed at the establishment of pre-

payment practices instead of out-of-pocket payments to 

rationalize private expenditures on health care. Since 2013, 

the government has laid the foundation of the health policy 

oriented to the health and well-being of the population and 

universal coverage by state-funded medical services for all 

citizens. 

From 2007, in parallel with the new wave of reform, the 

gradual increase of funds for health care in the state budget 

has begun and still continues. The health budget amounted 

to 203 million GEL in 2007 and 450 million GEL in 2012 

(Figure 1). 

Since 2013, the declaration of universal well-being policy 

has been reflected in the unprecedented growth of the state 

assignments allocated to the health sector (450 million 

GEL in 2012 – 1135 million GEL in 2018) (Figure 1). 

The share of state expenditure in GDP represents the best 

measure of the country's fiscal situation and the public wel-

fare. In 2007-2012, the share of health expenditure in GDP 

was characterized by fluctuation. However, overall, it did 

not change significantly (1.2% in 2007 and 1.7% in 2012) 

(Figure 1). 

In 2013-2018, the share of public expenditure for 

healthcare in GDP increased from 2% to 3% and the share 

in the state budget - from 5.3% to 10%, thus Georgia got 

closer to European norms (For Middle income cointries – 4 

სისტემის და პრევენციული სერვისების 

განვითარების აუცილებლობა. ჯანდაცვის სისტების 

ფინანსური მდგრადობისა და დანახარჯების ზრდის 

კონტროლისათვის უმნიშვნელოვანესია ხარისხის 

კონტროლისა  და სამედიცინო დაწესებულებათა 

ანაზღაურების თანამედროვე სისტემების დანერგვა 

(დიაგნოზთან სეჭიდული ჯგუფები, შედეგზე 

დაფუძნებული ანაზღაურება, აქტიური შესყიდვა და 

სელექტიური კონტრაქტირება). ფარმაცევტულ 

საშუალებებზე დანახარჯების ზრდის 

შესამცირებლად კი ქრონიკული დაავადებების 

სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის 

სახელმწიფო პროგრამის გაფართოვება.  

შესავალი 

სამედიცინო სერვისებზე უნივერსალური მოცვა 

გულისხმობს ყველა ადამიანის შესაძლებლობას 

მიიღოს ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება 

ფინანსური რისკებისაგან დაცვის გარანტიით. 2030 

წლისთვის სამედიცინო მომსახურებით 

მოსახლეობის საყოველთაო მოცვა გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზების პრიორიტეტს წარმოადგენს. 

სერვისებზე უნივერსალური ხელმისაწვდომობა 

არის უკეთესი ჯანმრთელობის და სიღარიბისაგან 

დაცვის შესაძლებლობა ასობით მილიონი 

ადამიანისათვის, განსაკუთრებით კი - მოწყვლადი 

ჯგუფებისთვის. 
 

1990-იანი წლებიდან, დამოუკიდებლობის 

მოპოვების შემდეგ, საქართველომ უნივერსალური 

მოცვის მიღწევის მიმართულებით მრავალფეროვანი 

და საინტერესო გზა განვლო. ჯანდაცვის სექტორში 

გატარდა რეფორმების მთელი რიგი: 1995-2003 - 

ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის 

შემოღება (ე.წ. 3%+1%); 2007-2012 - მიზნობრივი 

ჯგუფებისთვის ჯანმრთელობის სახელმწიფო 

დაზღვევა კერძო სადაზღვევო კომპანიების 

მეშვეობით და 2013 წლიდან დღემდე - სამედიცინო 

სერვისების უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა.  

წინამდებარე სტატიაში განხილული იქნება 2007-

2012 წლების რეფორმის შედეგების ძლიერი და 

სუსტი მხარეები, რომელსაც 2013 წლის 

თებერვლიდან ჩაენაცვლა ახალი საყოველთაო 

ჯანდაცვის მოდელი.  
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Figure 1: Trends in state expenditure on health 

Source: Ministry of Labor, Health and Social Affairs, Na-

tional Health Accounts  

-5% as share of GDP and 14-15% of State Budget (Figure 

1). Parallel to the growth in public spending on health care 

in absolute numbers, its share in total expenditure on health 

also increased (16% in 2007, 21% in 2012 and 38% in 

2017) (Figure 2). However, it is still low compared to other 

countries in the European region (average for Euro Region 

– 68% - 2015). 

Figure 2: The structure of the total health expenditure, 

Georgia 

Source: Ministry of Labor, Health and Social Affairs, Na-

tional Health Accounts 

 

Significant decline in the share of out-of-pocket payments 

was observed in 2012-2017 (average for Euro Region – 

27% - 2015). This is due to the sharp growth of state fund-

ing in the country, increasing access to healthcare services 

and significant growth of outpatient and inpatient service 

utilization (Figure 3). 

Figure 3: share of out-of-pocket expenditure (%) in total 

expenditure on health, Georgia 

Source: Ministry of Labor, Health and Social Affairs, Na-

tional Health Accounts  

 

 

მიმოხილვისთვის გამოყენებული მეთოდოლოგია 

ჯანდაცვის დაფინანსების რეფორმირების ორი 

ეტაპის შედარებისთვის შეირჩა შემდეგი 

პარამენტრები: ჯანდაცვაზე გაწეული დანახარჯები, 

მოცვის არეალი, სერვისების პაკეტი, სერვისების 

უტილიზაცია და სამედიცინო მომსახურებით 

კმაყოფილება. ასევე განისაზღვრა აღნიშნული 

პარამეტრების გასაზომი ინდიკატორთა ნაკრები. 
 

2007-2012 - მიზნობრივი ჯგუფების წინასწარი 

გადახდის სქემებით მოცვა 

2007 წლიდან დაიწყო ჯანდაცვის სისტემის 

რეფორმის ახალი ტალღა. მოსახლეობის 

მოწყვლადი (მიზნობრივი) ჯგუფების 

ჯანმრთელობის დაზღვევისთვის საჭირო 

სახელმწიფო ასიგნებათა მართვა გადაეცა კერძო 

სადაზღვევო კომპანიებს, რომლებიც გახდნენ 

მოსახლეობის აღნიშნული ჯგუფისთვის 

სამედიცინო მომსახურების შემსყიდველები. 

სადაზღვევო კომპანიებისთვის დაინერგა ე.წ 

„წინასწარი გადახდის“ სქემები და სოციალური 

მომსახურების სააგენტოს მიერ (პასიური 

შემსყიდველი) ყოველთვიურად ერიცხებოდათ 

პრემიები დაზღვეული მოსახლეობის რაოდენობის 

შესაბამისად. პრემიების დაფინანსების წყაროს 

წარმოადგენდა ზოგადი გადასახადებით 

შედგენილი სახელმწიფო ასიგნებები.  
 

2013 წელი - სერვისებზე უნივერსალური 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

2013 წლიდან ჯანმრთელობის დაცვის საკითხებში 

სახელმწიფოს კურსი მკვეთრად შეიცვალა: 

მიზნობრივი ჯგუფების ჯანდაცვის სერვისებით 

უზრუნველყოფა ჩანაცვლდა სერვისების 

საყოველთაო მოცვით. პროგრამას მართავს სსიპ 

„სოციალური მომსახურების სააგენტო“, რომელიც 

პასიური შემსყიდველისგან გახდა აქტიური 

შემსყიდველი. შინარსითა და მართვის 

მექანიზმებით იგი არ არის სადაზღვევო 

შენატანებზე დაფუძნებული და მსგავსია ქვეყანაში 

აქამდე მოქმედი ე.წ „ვერტიკალური პროგრამებისა“. 

გაწეული მომსახურების დაფინანსება ხდება 

უმეტესწილად  შემთხვევის ღირებულების 

მიხედვით.  
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In the last decade, the share of expenditure on medication is 

still high from the total expenditure on health care (36-

40%), the main source of funding is OOP (60-63% of pock-

et payments). Funding for hospital services has been in-

creasing since 2013 and the expenditure of outpatient and 

preventive services are still low (Figure 4). 

Figure 4: Distribution of total health expenditure by the 

service type  

Source: Ministry of Labor, Health and Social Affairs, Na-

tional Health Accounts  

 

Coverage area 

To increase physical access to health care for the vulnera-

ble groups such as population below the poverty line,  

“people’s actors”, “people’s artists”, laureates of Rustaveli 

Prize, IDPs in the compact settlements and children without 

care became the beneficiaries of the state health insurance 

program from 2007 (Decree N218 of 9 December 2009). 

The second state insurance program was launched in Sep-

tember 2012 and included children aged 0-5, retirement age 

population, students, children with disabilities and people 

with severe disabilities (Resolution N165 of May 7, 2012 

of the Government of Georgia). By the end of 2012, state 

health insurance covered 1.6 million people (Social Service 

Agency).  

 

In 2007, only 6% of the population was covered by some 

form of health insurance, and by 2012, every second citizen 

of Georgia was insured and 75% of insured were covered 

by state insurance programs (Figure 5). 

Figure 5: State health insurance program beneficiaries and 

all owners of health insurance policy as share of the total 

population of the country 

LEPL Social Service Agency/National Bank of Georgia 

ჯანდაცვაზე დანახარჯები 

2007-2012 წლებში გატარებული რეფორმის მიზანს 

წარმოადგენდა ჯანდაცვაზე კერძო დანახარჯების 

რაციონალიზაციის მიზნით წინასწარი გადახდის 

პრაქტიკის დამკვიდრება, ნაცვლად ჯიბიდან 

წარმოებული გადახდებისა. 2013 წლიდან 

ხელისუფლებამ საფუძველი ჩაუყარა მოსახლეობის 

ჯანმრთელობასა და კეთილდღეობაზე 

ორიენტირებულ ჯანმრთელობის პოლიტიკას და  

ყველა მოქალაქისთვის სახელმწიფოს მიერ 

დაფინანსებული სამედიცინო მომსახურებით 

უნივერსალურ მოცვას.  
 

2007 წლიდან რეფორმის ახალი ტალღის 

პარალელურად, დაიწყო სახელმწიფო ბიუჯეტში 

ჯანდაცვისთვის განკუთვნილი თანხების 

თანდათანობით მატება. 2007 წ. 203 მლნ. ლარი და 

2012 წ. 450 მლნ. ლარი (ნახ. 1).  
 

2013 წლიდან, საყოველთაო კეთილდღეობაზე 

ორიენტირებული პოლიტიკის დეკლარირებამ 

რეალური ასახვა ჰპოვა ჯანდაცვის  სექტორისთვის 

გამოყოფილი სახელმწიფო ასიგნებების  

მოცულობის უპრეცედენტო  ზრდაში  (2012 წ. 450 

მლნ ლარი – 2018 წ. 1135 მლნ ლარი) (ნახ. 1).  
 

ნახატი 1: ჯანდაცვაზე სახელმწიფო დანახარჯების 
ტენდენციები 
წყარო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო/ჯანდაცვის ეროვნული 
ანგარიშები 

 

ქვეყნის ფისკალური მდგომარეობის და 

საზოგადოების კეთილდღეობის საუკეთესო 

საზომია სახელმწიფო დანახარჯების წილი მშპ-სთან 

მიმართებაში. 2007-2012 წლებში მშპ-დან 

ჯანდაცვაზე ნახარჯების ხვედრით წილს 

ფლუქტუაცია ახასიათებდა. თუმცა, მთლიანობაში 

მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა  (2007 – 1.2%; ხოლო 

2012 წ. 1.7%) (ნახ. 1).  
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The universal health care program beneficiaries are persons 

having the document confirming the Georgian citizenship, 

neutral ID, neutral travel document; also stateless persons 

with status in Georgia, persons with refugee or humanitari-

an status and asylum-seekers.  
 

In February 2013, the launch of universal health care pro-

gram initiated universal coverage with healthcare services 

(29.5% in 2010, 40% in 2012, 100% for 2014 (Health Ser-

vice Utilization and Expenditure Survey 2014).  

Since May 2017, the new wave of universal health care 

reform has created an opportunity for the population with 

an annual income of 40000 GEL and more (in total 42,000 

people) not to be covered either by state or private insur-

ance schemes. 
 

According to LEPL "Georgian Insurance Surveillance Ser-

vice, by the end of 2018, 5.5% of the population was cov-

ered by corporate/individual schemes only, 6.1% - have 

state-budget insurance, the rest of the population was the 

beneficiary of the universal health care program, and only 

0.4% of the population was not covered by either public or 

private scheme. 
 

Service package: BBP 

The state health insurance program for the vulnerable 

groups launched in 2007 (the Government decree 218,  

2009) and the state health insurance program that started in 

2012 (the  Government decree N165, 2012) for children 

aged 0-5, retirement age population, children with disabili-

ties and people with severe disabilities offered quite exten-

sive service package including the planned outpatient, 

emergency  outpatient and inpatient services, planned sur-

gery, childbirth and caesarean section, and also basic medi-

cines. 
 

The first phase of the universal healthcare program that 

began in 2013 implied covering of the uninsured popula-

tion with a minimal package. The second phase of univer-

sal healthcare program started on 1 July 2013 - the volume 

of programmatic medical services increased (basic pack-

age) and became almost the same as the target group insur-

ance package in 2007-2012, with the only difference in co-

payment for different income groups. 

Since May 2017, the beneficiaries have been divided by the 

income groups (the change has not affected the target 

groups (socially vulnerable, age pensioners, children be-

tween 0-6 years, students, teachers, veterans and others) 

and new co-payment mechanisms were identified. 

 

Persons with an annual income of 40,000 GEL or more can 

use only the following services: childbirth/cesarean section, 

hospital care for high-risk women during pregnancy, child-

birth and postpartum period and treatment of infectious 

diseases. 

2013-2018 წლებში  2%-დან 3%-მდე გაიზარდა 

ჯანდაცვისთვის განკუთვნილი სახელმწიფო 

ხარჯების წილი მშპ-დან, და 5.3%-დან 10%-მდე 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რითაც საქართველო 

კიდევ უფრო მიუახლოვდა ევროპულ ნორმებს 

(საშუალო შემოსავლის ქვეყნებისთვის ჯანდაცვაზე 

სახელმწიფო დანახარჯები მშპ-ის 4-5% და 

სახელმწიფო ბიუჯეტის 14-15%) (ნახ. 1).   
 

აბსოლუტურ ციფრებში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო 

ხარჯების მატების პარალელურად, იზრდება მისი 

ხვედრითი წილი ჯანდაცვაზე მთლიან 

დანახარჯებში (2007 წ. 16%; 2012 წ- 21%; - 2017 წ. 

38%) (ნახ. 2). თუმცა, კვლავ დაბალია ევროპის 

რეგიონის ქვეყნებთან შედარებით (ევროპის 

საშუალო 68% - 2015).  

ნახატი 2: ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების 

სტრუქტურა, საქართველო 

წყარო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო/ჯანდაცვის ეროვნული 
ანგარიშები 
 

ჯიბიდან გადახდების ხვედრითი წილის 

მნიშვნელოვანი კლება აღინიშნებოდა 2012-2017 

წლებში (ევროპის საშუალო - 27%, 2015). 

აღნიშნული, ქვეყანაში სახელმწიფო დაფინანსების 

მკვეთრი მატებით, სამედიცინო მომსახურებაზე 

ხელმისაწვდომობის ზრდით და როგორც 

ამბულატორიული ისე სტაციონარული სერვისების 

უტილიზაციის მნიშვნელოვანი მატებითაა 

განპირობებული (ნახ. 3). 

ნახატი 3: ჯიბიდან გადახდების წილი (%) 
ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯებიდან, 
საქართველო 
 

წყარო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო/ჯანდაცვის ეროვნული 
ანგარიშები 
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From July 1, 2017, persons suffering from chronic condi-

tions, who are registered in the unified database of "socially 

vulnerable families" with the rating score not exceeding 

100,000, are eligible for the state program providing drugs 

for chronic conditions. The program provides patients with 

selected drugs for chronic cardiovascular diseases, chronic 

obstructive pulmonary disease, diabetes (type 2) and thy-

roid conditions, Parkinson and Epilepsy. From September 

2018, program was expanded and covers not only social 

vulnerable groups, also pensions and disabled persons. 
 

Service utilization 

To evaluate the reform outcomes it is important to measure 

the health service utilization indicators, especially at the 

primary healthcare level. 
 

In 2002-2012, on average the admissions to outpatient-

polyclinic services in Georgia did not exceed 2.2. Since the 

introduction of the Universal Healthcare Program, a sharp 

rise in admissions was observed in both outpatient and in-

patient facilities. In 2017, the number of admissions to out-

patient-polyclinic services reached 3.5 per capita (Figure 

6). By this indicator, Georgia is among the last ten coun-

tries in the WHO Europe region. As the data of the Health 

Service Utilization and Expenditure Surveys show, the 

population chooses hospitals more frequently compared to 

the outpatient services.  

Figure 6: Number of admissions to outpatient-polyclinic 

facilities per capita, Georgia  

Source: LEPL National Center for Disease Control and 

Public Health  
 

In 2007-2012, hospitalization rates were virtually stagnant. 

In parallel to ensuring universal accessibility since 2013, a 

sharp increase in hospital admissions has begun (Figure 7).  

Figure 7: Hospitalization rate per capita, Georgia 

Source: LEPL National Center for Disease Control and 

Public Health  

უკანასკნელ დეკადაშიც კვლავ მაღალია 

მედიკამენტებზე დანახარჯების წილი ჯანდაცვაზე 

საერთო დანახარჯებიდან (36-40%), რომლის 

დაფინანსების მთავარ წყაროს ჯიბიდან გადახდები 

წარმოადგენს (ჯიბიდან გადახდების 60-63%). 2013 

წლიდან იზრდება ჰოსპიტალური მომსახურების 

დაფინანსება და  კვლავ დაბალია ამბულატორიულ 

და პრევენციულ სერვისებზე დანახარჯები (ნახ. 4).  
 

ნახატი 4: ჯანდაცვაზე მთლიანი დანახარჯების 
განაწილება მომსახურების სახეების მიხედვით 
წყარო: შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტრო/ჯანდაცვის ეროვნული 
ანგარიშები 

 

მოცვის არეალი  

მოსახლეობის მოწყვლადი ფენებისთვის 

სამედიცინო მომსახურებაზე ფიზიკური 

ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, 2007 წელს 

დაწყებული ჯანმრთელობის დაზღვევის 

სახელმწიფო პროგრამის მოსარგებლეები იყვნენ 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი მოსახლეობა, 

სახალხო არტისტები, სახალხო მხატვრები და 

რუსთაველის პრემიის ლაურეატები, კომპაქტურ 

დასახლებებში მყოფი იძულებით 

გადაადგილებული პირები, 

მზრუნველობამოკლებული ბავშვები (საქართველოს 

მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის N218 

დადგენილება). 2012 წლის სექტემბერში ამოქმედდა 

მეორე სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამა, 

რომელმაც მოიცვა 0-5 წლის ასაკის ბავშვები, 

საპენსიო ასაკის მოსახლეობა, სტუდენტები, 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და 

მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული  
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Georgia has made significant progress towards health out-

comes in the last decade in terms of indicators such as ma-

ternal and child mortality and the average life expectancy 

that represent the country's economic development mile-

stone. 

 

The healthy life expectancy - 74 years is relatively high 

compared to the data of similar income countries (72 

years, 2016). Healthy life expectancy in 2012 was 65 years 

(WHO 2015), and by 2015 it increased to 66.4 and is only 

8 years behind the average life expectancy at birth. Reduc-

tion in the under-five mortality rate in 2000-2018 is signif-

icant: from 30.1 to 9.8. Maternal deaths decreased from 

47.8 (2000) to 13.1 in 2017. 

 

Access to health services   

Financial barriers to access to medical services represent 

one of the main challenges that negatively affect the health 

system of the country and, in many cases, do not allow the 

population to seek for care.  

 

The appraisal of government policy success in terms of al-

leviation of the household financial burden of healthcare 

may be based on findings of “Health Service Utilization 

and Expenditure Survey (HUES)” conducted with financial 

and technical support of the World Bank and WHO once in 

every three years.   

 

Despite the significant growth in state health insurance 

coverage in 2007-2012, the financial access to medical ser-

vices increased slightly, however, substantial improvement 

was observed since 2013.  

 

According to the survey, in 2007 approximately 15% of the 

respondents with acute conditions (in 30 days before the 

survey) were not able to receive a medical consultation due 

to the high cost, and in 2010 the indicator grown slightly - 

up to 16%. The universal coverage has decreased this indi-

cator to 10% in 2014, and to 6.8% by 2017. 

 

The share of those people who needed hospitalization, but 

were not hospitalized for financial reasons, decreased from 

4% in 2007 to 2.6% in 2010 and 0.7% in 2017. Survey data 

show that both waves of reforms have not had a significant 

effect on access to medications.  

 

There was a significant difference between the poorest and 

the richest quintile in terms of financial access to medical 

services. The percentage of people who indicated that 

health care is not financially accessible for them varied by 

type of services, but decreased significantly in both quin-

tiles according to data of 2014 and 2017 in comparison 

with 2010. 

 

 

 

შესაძლებლობის მქონე პირები (საქართველოს 

მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის N165 

დადგენილება). 2012 წლის ბოლოსთვის 

სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევამ მოიცვა 1.6 

მლნ ადამიანი (სოციალური მომსახურების 

სააგენტო) 
 

2007 წელს  მოსახლეობის მხოლოდ 6% იყო მოცული 

ჯანმრთელობის დაზღვევის ამა თუ იმ ფორმით, 

ხოლო 2012 წლისთვის უკვე დაზღვეული იყო 

საქართველოს ყოველი მეორე მოქალაქე და 

დაზღვეულთა 75% სახელმწიფო სადაზღვევო 

პროგრამებითაა მოცული (ნახ. 5). 

 

ნახატი 5: ჯანმრთელობის დაზღვევის სახ. პროგრამის 

მოსარგებლეთა და სულ სამედიცინო სადაზღვევო 

პოლისის მფლობელთა პროცენტული წილი ქვეყნის 

მთელ მოსახლეობასთან 

წყარო: სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“, 
საქართველოს ეროვნული ბანკი  

 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლენი 

არიან საქართველოს მოქალაქეობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტის, პირადობის 

ნეიტრალური მოწმობის, ნეიტრალური სამგზავრო 

დოკუმენტის მქონე პირები; ასევე, საქართველოში 

სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირები, 

ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე 

და თავშესაფრის მაძიებელი პირები. 

2013 წლის თებერვალში საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის ამოქმედებამ სათავე დაუდო 

სამედიცინო მომსახურებით უნივერსალურ მოცვას 

(29.5% - 2010 წელს,  40% - 2012 წელს, 100% - 2014 

წლისთვის (ჯანდაცვის სერვისებით სარგებლობისა 

და დანახარჯების კვლევა 2014).  

2017 წლის მაისიდან, საყოველთაო ჯანდაცვის 

რეფორმირების ახალმა ტალღამ წლიური 40000 

ლარის და მეტი შემოსავლების მქონე 

მოსახლეობისთვის (სულ 42 ათასი ადამიანი) 

გააჩინა შესაძლებლობა არ იყვნენ მოცული არც 

სახელმწიფო და არც კერძო სადაზღვევო სქემებით.  

სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო  
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Table 1: Several indicators of access to health services  

Source: WB, WHO: HUES 2017 
 

Conclusion: 

2007-2012 Reform outcomes: Despite the increase in pub-

lic expenditure on healthcare in absolute numbers, its share 

in GDP and state budget was quite low. In the European 

region, Georgia is distinguished by high rates of out-of-

pocket expenditure on health care (70% of total expenditure 

on health care) and unprecedented high expenditure on 

medications that are especially challenging.  
 

It is noteworthy that at the beginning of 2013, despite the 

introduction of various financing models more than half of 

the Georgian population did not have any kind of 

"insurance" for health services. 
 

At the same time, during the same period, establishment of 

the health insurance system and introduction of market 

principles practically eliminated non-formal payments for 

medical services and fully legalized remuneration methods, 

including direct payment for services.  
 

The universal health coverage program outcomes: The 

survey carried out by the World Bank, the World Health 

Organization and the US Agency for International Devel-

opment pointed at the main achievements of the Universal 

Healthcare Program: improved access to health care, in-

creased utilization of health services, reduced financial bar-

riers and enhanced coverage. The European Health Report 

2015 of the WHO Regional  Office for Europe recognized 

the universal health care program as a successful project. 

Implementation of social justice policy resulted in an  

ზედამხედველობის სამსახურის ინფორმაციით, 2018 

წლის ბოლოსთვის სექტემბრისთვის მოსახლეობის 

5.5% დაზღვეულია მხოლოდ კორპორატიული/

ინდივიდუალური სქემებით, 6.1%-ს აქვს 

სახელმწიფო-საბიუჯეტო დაზღვევა (ძალოვანი 

სტრუქტურების თანამშრომლები და მათი ოჯახის 

წევრები), დანარჩენი მოსახლეობა წარმოადგენს 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მოსარგებლეს. 

მხოლოდ მოსახლეობის 0.4% არ არის მოცული არც 

სახელმწიფო და არც კერძო სქემებით. 

სერვისების პაკეტი: BBP 

2007 წელს ამოქმედებული მოწყვლადი ჯგუფების 

ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო 

პროგრამის (საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 

218 დადგენილება) და 2012 წელს დაწყებული 0-5 

წლის ასაკის ბავშვების, საპენსიო ასაკის 

მოსახლეობის, სტუდენტების, შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მკვეთრად 

გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირების ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო 

პროგრამის (საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 

N165 დადგენილება) სერვისების პაკეტი იყო 

საკმაოდ ფართო და მოიცავდა გეგმიურ 

ამბულატორიულ, გადაუდებელ ამბულატორიულ 

და სტაციონარულ მომსახურებას, გეგმიურ 

ქირურგიას, მშობიარობასა და საკეისრო კვეთას, და 

ასევე საბაზისო სამკურნალო საშუალებებს. 

2013 წელს დაწყებული საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის პირველი ეტაპი გულისხმობდა 

ჯანმრთელობის დაზღვევის არმქონე მოსახლეობის 

მოცვას მინიმალური პაკეტით. 2013 წლის 1 

ივლისიდან დაიწყო საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის მეორე ეტაპი -  გაიზარდა პროგრამული 

სამედიცინო სერვისების მოცულობა (ბაზისური 

პაკეტი) და გახდა თითქმის იგივე, რაც იყო 

მიზნობრივი ჯგუფების დაზღვევის პაკეტი 2007-

2012 წლებში, მხოლოდ განსხვავებაა 

თანაგადახდები სხვადასხვა ჯგუფების მიხედვით.  

2017 წლის მაისიდან დაიწყო მოსარგებლეების 

დაყოფა შემოსავლების ჯუფების მიხედვით 

(ცვლილება არ შეეხო მიზნობრივ ჯგუფებს 

(სოციალურად დაუცველებს, ასაკით პენსიონერებს, 

0-6 წლამდე ასაკის ბავშვებს, სტუდენტებს, 

პედაგოგებს, ვეტერანებს და სხვა)) და განისაზღვრა 

თანაგადახდის ახალი მექანიზმები.  

Indictor Year 
Poorest 

Quintile 

Richest 

Quintile 
Total 

 % of the population 

who were ill in the last 

30 days and could not 

receive a consultation 

because it was very 

expensive (% for all 

reasons) 

2007 18.2 11.8 15.1 

2010 25.3 5.3 16.7 

2014 18.7 4.9 10.0 

2017 12.3 2.7 
6.8 

% of consultations 

when a medication 

was prescribed but 

could not be purchased 

because it was expen-

sive (base: all consul-

tations) 

2007 15.7 7.2 11.4 

2010 21.7 10.3 13.1 

2014 18.6 5.6 10.2 

2017 15.2 5.5 
9.6 

% of consultations 

when a lab test was 

prescribed but could 

not be done because it 

was expensive (base: 

all consultations) 

2007 5 3.9 4.1 

2010 6.3 2.9 4.2 

2014 5.1 1.9 2.9 

2017 3.4 1.3 2.4 

% of the population 

who needed hospital 

care but were not hos-

pitalized because it 

was expensive (base: 

total) 

2007 4.6 3.5 4.0 

2010 3.4 2.6 2.6 

2014 1.4 1.2 1.2 

2017 0.7 0.5 0.7 
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unprecedented rise in state spending on health care, a sig-

nificant reduction in the amount paid out-of-pocket (55% 

of total health expenditure in 2017) and financial protec-

tion. 

Substitution of multi-purchasers by a solo-purchaser in the 

health financing system significantly reduced the state pro-

gram administration costs. 

 

Introduction of the universal healthcare program has led to 

a substantial increase in the right of the population to state-

sponsored health care services. As a result, coverage by 

services significantly increased - from 29.5% of the popula-

tion in 2010, up to 40% by the end of 2012 and up to 

99.9% by 2014 (HUES). 

 

The utilization of health services has also increased. In 

2017, the number of outpatient admissions per capita 

amounted to 3.5 (in 2012 - 2.3), while the hospitalization 

rate increased by 100 percent from 8.0 (2012) to 14.0 

(2017). 
 

Recommendations: 

As a result of reforms implemented in the health care sys-

tem over the last 15 years, the overall expenditures on 

health care, as well as allocations from the state budget in-

creased significantly, however, the risk of catastrophic 

household expenditure on health services is still high. Con-

sequently, with the growth of the country's economy and 

budget revenues, it is necessary to advocate for the gradual 

growth of state financing for the health sector, based on 

financial landscape analysis and the programmatic needs of 

health sector (recommendation of World Health Organiza-

tion for middle income countries - 4-5% of GDP and 14-

15% of State Budget). 
 

In order to increase the health system cost-effectiveness, 

modern systems of quality control and medical facility re-

muneration for PHC and inpatient services should be intro-

duced (such as Diagnosis- related Groups, Result-based 

Financing). It is also important to enhance active purchas-

ing role and enlarge the selective contracting mechanisms. 

In order to reduce the cost of pharmaceuticals, it is neces-

sary to improve financial access to essential drugs (for ex-

ample, medications for chronic conditions) through opti-

mized basic package and the principals of rational pharma-

cotherapy. 
 

Development of the primary health care system and its 

"gatekeeping" function are essential for financial sustaina-

bility of the health system and cost containment. At the 

same time, it is important to invest more financial resources 

in preventive services in order to strengthen primary, sec-

ondary and tertiary prevention of diseases imposing the 

most severe burden of morbidity and mortality, and thus 

protecting people with chronic conditions from the cata-

strophic expenditure on health care. 

პირებს, რომელთა წლიური შემოსავალი 40 000 

ლარი და მეტია, შეუძლიათ ისარგებლონ მხოლოდ 

შემდეგი სერვისებით: მშობიარობა/საკეისრო კვეთა 

და მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და 

მელოგინეთა სტაციონარული მომსახურება და 

ინფექციური დაავადებების მკურნალობა.  

2017 წლის 1 ივლისიდან ქრონიკული დაავადებების 

მქონე პირთათვის, რომლებიც რეგისტრირებულნი 

არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების“ 

მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათზე მინიჭებული 

სარეიტინგო ქულა  არ აღემატება 100 000-ს, 

საპენსიო ასაკის მოქალაქეთათვის და შეზღუდული 

შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ამოქმედდა 

ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო 

მედიკამენტებით უზრუნველყოფის სახელმწიფო 

პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში 

გათვალისწინებულია გულ-სისხლძარღვთა 

ქრონიკული დაავადებების,  ფილტვის ქრონიკული 

დაავადებების, დიაბეტის (ტიპი 2), ფარისებრი 

ჯირკვლის პარკინსონისა და ეპილეფსიის 

დაავადებათა რიგი სამკურნალო მედიკამენტებით 

პაციენტთა უზრუნველყოფა.  

 

სერვისების  უტილიზაცია 

რეფორმების შედეგების შეფასებისთვის 

მნიშვნელოვანია ჯანდაცვის სერვისებით 

სარგებლობის მაჩვენებლების შეფასება, 

განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის დონეზე.  

ამბულატორიულ‐პოლიკლინიკური 

მომსახურებისთვის მიმართვიანობის საშუალო 

მაჩვენებელი საქართველოში 2002-2012 წლებში 2.2‐

ს არ აღემატებოდა. საყოველთაო ჯანდაცვის 

სახელმწიფო პროგრამის ამოქმედების შემდეგ, 

დაფიქსირდა მოსახლეობის მიმართვიანობის 

მკვეთრი ზრდა როგორც ამბულატორიულ, ასევე 

სტაციონარულ დაწესებულებებში. 2017 წელს 

ამბულატორიულ‐პოლიკლინიკური 

მომსახურებისთვის მიმართვათა რაოდენობამ ერთ 

სულ მოსახლეზე 3.5‐ს მიაღწია (ნახ. 6). 

საქართველო ამ მაჩვენებლით ქვეყნების ბოლო 

ათეულში შედის ჯანმოს ევროპის რეგიონში. 

როგორც სერვისების უტილიზაციისა და 

დანახარჯების კვლევის შედეგები აჩვენებს, 

მომსახურების მისაღებად მოსახლეობა უფრო 

ხშირად ირჩევს ჰოსპიტალურ დაწესებულებებს, 

ამბულატორიულთან შედარებით.  
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ნახატი 6: ამბულატორულ-პოლიკლინიკური 

დაწესებულებებში მიმართვათა რაოდენობა 1 სულ 

მოსახლეზე, საქართველო 

წყარო: სსიპ „დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრი“ 
 

2007-2012 წლებში ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლები 

პრაქტიკულად სტაგნაციას განიცდიდა. 2013 

წლიდან, უნივერსალური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის პარალელურად, დაიწყო 

მოსახლეობის სტაციონარულ სერვისებზე 

მიმართვიანობის მკვეთრი ზრდის ტენდენცია 

(ნახ .7).  

ნახატი 7: ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი ერთ სულ 

მოსახლეზე, საქართველო 

წყარო: სსიპ „დაავადებათა კონტროლისა და 
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი“ 

საქართველომ მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია 

ჯანდაცვის გამოსავლების თვალსაზრისით. ბოლო 

დეკადაში ისეთ ინდიკატორებთან მიმართებაში, 

როგორიცაა დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობა 

და სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა, რომელიც 

ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების შეფასების  

ნიშნულს წარმოადგენს.  

ჯანმრთელი სიცოცხლის მოსალოდნელი 

ხანგრძლივობა - 74 წელი შედარებით მაღალია 

ანალოგიური შემოსავლების ქვეყნების 

მაჩვენებლებთან შედარებით (72 წელი, 2016).  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1650266?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1650266?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4372?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4372?publication=0
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1852448
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1852448
https://www.moh.gov.ge/ka/566/jandacvis-erovnuli-angariSebi
https://www.moh.gov.ge/ka/566/jandacvis-erovnuli-angariSebi
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=127&lang=geo
http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=127&lang=geo
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610
http://ssa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=610
https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
http://documents.worldbank.org/curated/en/630321497350151165/pdf/114062-PER-P156724-PUBLIC-PERFINAL.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/630321497350151165/pdf/114062-PER-P156724-PUBLIC-PERFINAL.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/630321497350151165/pdf/114062-PER-P156724-PUBLIC-PERFINAL.pdf
https://gateway.euro.who.int/en/hfa-explorer/
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ჯანმრთელი სიცოცხლის ხანგრძლივობა 2012 

წელში იყო 65 წელი (ჯანმო 2015), ხოლო 2015 

წლისთვის 66.4-მდე გაიზარდა და მხოლოდ 8 

წლით ჩამორჩება სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობას დაბადებისას. მნიშვნელოვანია 

ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის 

მაჩვენებლების შემცირება 2000-2018 წლებში: 30.1-

დან 9.8-მდე. დედათა სიკვდილიანობა 47.8-დან 

(2000 წ.) 13.1-მდე შემცირდა 2017 წელს.  
 

ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობა   

სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობაზე 

ფინანსური ბარიერების არსებობა ერთ–ერთი  

უმთავრესი პრობლემაა, რომელიც უარყოფითად 

აისახება ქვეყნის ჯანდაცვის სისტემაზე და, ხშირ 

შემთხვევაში, არ აძლევს მოსახლეობას  საშუალებას, 

სათანადო მომსახურების მისაღებად მიმართოს 

სამედიცინო დაწესებულებებს.  

შეფასება, თუ რამდენად წარმატებულია მთავრობის 

მიერ გატარებული პოლიტიკა 

შინამეურნეობებისათვის სამედიცინო 

მომსახურების ფინანსური ტვირთის 

შემსუბუქებისათვის, შესაძლებელია მსოფლიო 

ბანკისა და ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ფინანსური და ტექნიკური 

დახმარებით ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ 

ჩატარებული „ჯანდაცვის სერვისების მოხმარებისა 

და დანახარჯების კვლევების“ (HUES) შედეგად. 

მიუხედავად იმისა, რომ 2007-2012 წლებში 

ჯანმრთელობის სახელმწიფო დაზღვევით მოცვა 

არსებითად გაიზარდა, მაინც უმნიშვნელო 

ცვლილებები აღინიშნებოდა სამედიცინო 

მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

თვალსაზრისით მთელი მოსახლეობისათვის, 

თუმცა არსებითი გაუმჯობესება აღინიშნება 2013 

წლიდან.  
 

კვლევის შედეგებით, 2007 წელს დაავადების მწვავე 

შემთხვევების (გამოკითხვის წინა 30 დღის 

განმავლობაში) დროს  გამოკითხულთა 

დაახლოებით 15% ვერ იტარებდა სამედიცინო 

კონსულტაციას მათი სიძვირის გამო, 2010 წელს 

მაჩვენებელი უმნიშვნელოდ გაიზარდა და 16% 

გახდა. სერვისების საყოველთაობამ  2014 წელს 10%-

მდე, ხოლო 2017 წელს უკვე 6.8%-მდე შეამცირა 

ასეთი მოსახლეობის წილი.  

იმ ადამიანთა წილი, რომელთაც ესაჭიროებოდა 

ჰოსპიტალიზაცია, მაგრამ არ იყვნენ 

ჰოსპიტალიზებული ფინანსური მიზეზებით,  2007 

წელს - 4%-დან შემცირდა 2.6%-მდე - 2010 წელს, 

ხოლო 0.7%-მდე - 2017 წელს. კვლევების მონაცემები 

აჩვენებს, რეფორმების ორივე ტალღას 

მნიშვნელოვანი ეფექტი არ ჰქონია მედიკამენტებზე 

ხელმისაწვდომობის გაზრდის თვალსაზრისით.  

საგრძნობი განსხვავება არსებობდა სამედიცინო 

მომსახურებაზე ფინანსური ხელმისაწვდომობის 

თვალსაზრისით უღარიბეს და უმდიდრეს 

კვინტილს შორის. იმ პირთა პროცენტული წილი, 

რომლებმაც მიუთითეს, რომ სამედიცინო 

დახმარება მათთვის ფინანსურად 

ხელმიუწვდომელია, ვარირებდა დახმარების 

სახეობების მიხედვით, თუმცა საგრძნობლად 

შემცირებულია ორივე კვინტილში 2014 და 2017 

წლების კვლევების მონაცემებით 2010 წელთან 

შედარებით.  
 

დასკვნა 

2007-2012 წწ რეფორმის შედეგები 

აბსოლუტურ ციფრებში ჯანდაცვაზე სახელმწიფო 

დანახარჯების მატების მიუხედავად, საკმაოდ 

დაბალი იყო მისი წილი მშპ-სა და სახელმწიფო 

ბიუჯეტში.  ევროპის რეგიონში საქართველო 

გამოირჩევა ჯანდაცვაზე ჯიბიდან გადახდების 

მაღალი მაჩვენებლით (ჯანდაცვაზე მთლიან 

დანახარჯების 70%) და განსაკუთრებით 

პრობლემურია მედიკამენტებზე უპრეცედენტოდ 

მაღალი დანახარჯები.  
 

აღსანიშნავია ამავე დროს, რომ დაფინანსების 

სხვადასხვა მოდელის ამოქმედების მიუხედავად, 

2013 წლის დასაწყისისთვის საქართველოს 

მოსახლეობის ნახევარზე მეტი ჯანმრთელობის 

სერვისებისათვის არანაირი სახის  „დაზღვევას“ არ 

ფლობდა.  
 

ამავე დროს, აღნიშნულ პერიოდში სამედიცინო 

სადაზღვევო სისტემის ამოქმედებასა და საბაზრო 

პრინციპების დანერგვასთან ერთად პრაქტიკულად 

აღმოიფხვრა არაფორმალური გადახდები 

სამედიცინო მომსახურებისთვის და მოხდა 

ანაზღაურების მეთოდების სრული ლეგალიზაცია, 

მათ შორის მომსახურებაზე პირდაპირი 

გადახდისას. 
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ცხრილი 1: ჯანდაცვის სერვისებზე 

უზრუნველყოფის შეფასების რამდენიმე 

ინდიკატორი 

წყარო: WB, WHO: HUES 2017 

 

 

 

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედების 

შედეგები 

 

მსოფლიო ბანკის, ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის და აშშ-ის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტოს მიერ ჩატარებულმა 

კვლევამ გამოავლინა საყოველთაო ჯანდაცვის 

პროგრამის ძირითადი მიღწევები: სამედიცინო 

სერვისებზე ხელმისაწვდომიბის გაზრდა,  

სამედიცინო სერვისების უტილიზაციის მატება, 

ფინანსური ბარიერების შემცირება და  მოცვის 

გაფართოვება.  ჯანმრთელობის მსოფლიო 

ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს ჯანმრთელობის 

ანგარიშში 2015 - საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა 

წარმატებულ პროექტად იქნა აღიარებული. 

სოციალური სამართლიანობის დანერგვის 

პოლიტიკას შედეგად მოჰყვა ჯანდაცვაზე 

სახელმწიფო დანახარჯების უპრეცენდენტო ზრდა, 

ჯიბიდან გადახდილი თანხების მნიშვნელოვანი 

შემცირება (55% - ჯანდაცვაზე მთლიან 

დანახარჯებში 2017 წ.) და ფინანსური დაცულობა. 

ჯანდაცვის დაფინანსების სისტემაში 

მულტიშემსყიდველების სოლო შემსყიდველით 

ჩანაცვლებამ საგრძნობლად შეამცირა სახელმწიფო 

პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯები.  

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედებამ 

განაპირობა სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებულ 

ჯანდაცვის მომსახურებებზე მოსახლეობის 

უფლების მნიშვნელოვანი ზრდა. შედეგად, 

მნიშვნელოვნად და სწრაფად გაიზარდა 

სერვისებით მოცვა მოსახლეობის 29.5%-დან 2010 

წელს, დაახლოებით 40%-მდე 2012 წლის 

დასასრულს  - 99.9%-მდე 2014 წლისთვის (HUES).  

ასევე გაიზარდა სამედიცინო მომსახურების 

უტილიზაცია: 2017 წელს ამბულატორიულ 

მიმართვათა რაოდენობამ ერთ სულ მოსახლეზე 

შეადგინა - 3.5  (2012 წელს – 2.3), ხოლო 

ჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებელი 100 სულ 

მოსახლეზე გაიზარდა 8.0-დან (2012წ) 14.4-მდე 

(2017 წ).  

ინდიკატორი წელი 
უღარიბესი 

კვინტილი 

უმდიდრესი 

კვინტილი 
სულ 

მოსახლეობის 

%, როცა იყო 

ავად ბოლო 30 

დღის 

განმავლობაში 

და ვერ მიიღო 

კონსულტაცია, 

ვინაიდან ეს იყო 

ძალიან ძვირი 

(% ყველა 

მიზეზებიდან) 

2007 18.2 11.8 15.1 

2010 25.3 5.3 16.7 

2014 18.7 4.9 10.0 

2017 12.3 2.7 

6.8 

კონსულტაციებ

ის %, სადაც 

მოხდა 

მედიკამენტების 

დანიშვნა, 

მაგრამ ვერ 

მოხდა შეძენა, 

სიძვირის გამო

(ბაზა: ყველა 

კონსულტაცია) 

2007 15.7 7.2 11.4 

2010 21.7 10.3 13.1 

2014 18.6 5.6 10.2 

2017 15.2 5.5 

9.6 

კონსულტაციებ

ის %, სადაც 

მოხდა 

ლაბორატორიუ

ლი კვლევების 

დანიშვნა, 

მაგრამ ვერ 

ჩატარდა 

სიძვირის გამო

(ბაზა: ყველა 

კონსულტაცია) 

2007 5 3.9 4.1 

2010 6.3 2.9 4.2 

2014 5.1 1.9 2.9 

2017 3.4 1.3 

2.4 

მოსახლეობის 

%, რომელთაც 

ესაჭიროებოდა

თ 

ჰოსპიტალზიაც

ია, მაგრამ ვერ 

იქნა 

ჰოსპიტალიზებ

ული, ვინაიდან 

ეს იყო ძალიან 

ძვირი (ბაზა: 

სულ) 

2007 4.6 3.5 4.0 

2010 3.4 2.6 2.6 

2014 1.4 1.2 1.2 

2017 0.7 0.5 

0.7 
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რეკომენდაციები 

უკანასკნელი 15 წლის განმავლობაში ჯანდაცვის 

სისტემაში გატარებული რეფორმების შედეგად 

საგრძნობლად გაიზარდა როგორც ჯანდაცვაზე 

მთლიანი დანახარჯები, აგრეთვე სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან ასიგნება, თუმცა კვლავ მაღალია 

შინამეურნეობათა მიერ სამედიცინო 

მომსახურებაზე დანახარჯების შედეგად 

გაღარიბების რისკი. შესაბამისად, ქვეყნის 

ეკონომიკისა და საბიუჯეტო შემოსავლების 

ზრდასთან ერთად საჭიროა განხორციელდეს, 

ჯანდაცვის სექტორის სახელმწიფო დაფინანსების 

ეტაპობრივი ზრდის ადვოკატირება, ფინანსური 

სივრცის ანალიზისა და ჯანდაცვის სექტორის 

პროგრამულ საჭიროებებზე დაყრდნობით, რათა 

მიუახლოვდეს ჯანმოს მიერ რეკომენდებულ 

საშუალო შემოსავლების მქონე ქვეყნების 

პარამეტრებს: ჯანდაცავზე სახელმწიფო 

დანახარჯების წილი მშპ-დან 4-5% და სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან 14%-15%.  
 

ჯანდაცვის სისტემის ხარჯთეფექტურობის 

გაზრდისათვის საჭიროა დაინერგოს ხარისხის 

კონტროლისა  და სამედიცინო დაწესებულებათა 

ანაზღაურების თანამედროვე სისტემები 

პირველადი და მეორეული ჯანდაცვის 

სერვისებისთვის, როგორიცაა, დიაგნოზთან 

შეჭიდული ჯგუფები, შედეგზე ორიენტირებული 

ანაზღაურების მოდელი.  ასევე მნიშვნელოვანია 

აქტიური შემსყიდველი როლის გაძლიერება და 

სელექტიური კონტრაქტირების მექანიზმების 

გაფართოვება.  
 

ფარმაცევტულ საშუალებებზე დანახარჯების 

ზრდის შესამცირებლად აუცილებელია საბაზისო 

პაკეტის ოპტიმიზაციისა და რაციონალური 

ფარმაკოთერაპიის პრინციპების დანერგვით 

ესენციალურ ფარმაცევტულ საშუალებებზე 

(მაგალითად, ქრონიკული დაავადებების 

სამკურნალო მედიკამენტებზე) ფინანსური 

ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება. 

ჯანდაცვის სისტების ფინანსური მდგრადობისა და  

დანახარჯების ზრდის კონტროლისათვის 

უმნიშვნელოვანესია პირველადი ჯანდაცვის 

სისტემის განვითარება და მისი „მეკარიბჭის“ 

ფუნქცის გაზრდა. ამავე დროს, მნიშვნელოვანია 

პრევენციული მომსახურებების მიმართულებით 

მეტი ფინანსური რესურსების ინვესტირება, რათა 

გაძლიერდეს ავადობისა და სიკვდილიანობის 

ყველაზე მძიმე ტვირთის მქონე დაავადებათა 

პირველადი, მეორეული და მესამეული პრევენცია 

და, შესაბამისად, ქრონიკული დაავადებების მქონე 

მოსახლეობის დაცვა ჯანდაცვის კატასტროფული 

დანახარჯებისაგან.  
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Summary 
Ethanol (ET), together with caffeine and nicotine is exten-

sively used trough the world. It is documented that as many 

as 80% of men and 60% of women in developed countries 

drink at some time during their lives. The dangerous and 

destructive use of alcohol is a fundamental pivotal factor to 

death, disease and injury. Although its anxiolytic, euphoric, 

analgesic and in some cases antidepressant effects must be 

foreseen, and it is for this reason that people begin to con-

sume of alcohol that leads to abuse and alcoholism at last. 

In the submitted review paper some aspects of ET effects 

on the neurotransmitter systems and correlated behavior 

alternation are discussed. The effectiveness of the methods 

used in experimental conditions is specifically discussed. 

Key words:  Ethanol, Dopaminergic, GABA-ergic, Opi-

oidergic, Serotoninergic systems, addiction, mesolimbic 

rewarding system 

20 Noah, a man of the soil, proceeded to plant a vineyard. 

21 When he drank some of its wine, he became drunk and lay 

uncovered inside his tent. 22 Ham, the father of Canaan, saw his 

father naked and told his two brothers outside. 

23 But Shem and Japheth took a garment and laid it across their 

shoulders; then they walked in backward and covered their fa-

ther’s naked body. Their faces were turned the other way so that 

they would not see their father naked. Old Testament | LDS. 

org.https://www.lds.org/scriptures/ot?lang=eng New Internation-

al Version NIV Book of Genesis, ch.9 
 

For the present time ethanol (ET), which is known as alco-

hol, together with caffeine and nicotine is extensively used 

trough the world. It is documented that as many as 80% of 

men and 60% of women in developed countries drink at 

some time during their lives (Teesson  et.al 2006). 

The dangerous and destructive use of alcohol is a funda-

mental pivotal factor to death, disease and injury: to the 

alcohol addict through health impacts, such as alcohol de-

pendence, liver cirrhosis, cancers and injuries; and to others 

through the dangerous actions of intoxicated people, such 

as drink– driving and violence or through the impact of 

drinking on fetus and child development. Alcohol-use dis-

orders are common in all developed countries, and are more 

prevalent in men than women, with lower, but still substan-

tial rates in developing countries.Excessive alcohol con-

sumption in developing countries and not only leads to sig-

nificant negative effects on the health and also on the quali-

ty of life of the drinking individuals and their families. It 

also causes massive direct and indirect costs to these coun-

tries that they can ill∗afford. European countries have 

played a major facilitator role for alcohol consumption 

(see: Saxena 1997) and unfortunately this statement is not  
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რეზიუმე 

ეთანოლი, კოფეინთან და ნიკოტინთან ერთად  

ფართოდ მოიხმარება მსოფლიოში. 

სტატისტიკურად დადასტურებულია, რომ 

განვითარებად ქვეყნებში მამაკაცების 80% და 

ქალების 60%  პერიოდულად მოიხმარს ალკოჰოლს, 

რაც არის სიკვდილიანობის, სხვადასხვა დაავადების 

განვითარებისა და დაზიანებების მნიშვნელოვანი 

მიზეზი. თუმცა, ცნობილია აგრეთვე, რომ 

ალკოჰოლს გააჩნია ანქსიოლიზური, ეოფორიული, 

ანალგეზიური და ზოგიერთ შემთხვევაში 

ანტიდეპრესიული ეფექტი, რის გამოც ადამიანები 

ხშირად მიმართავენ ალკოჰოლს, რაც საბოლოოდ, 

ადიქციის განვითარებას იწვევს. წარმოდგენილ 

ნაშრომში განხილულია ეთანოლის  ზოგიერთი 

ეფექტი ნეიროტრანსმიტერულ სისტემებზე და 

შესაბამისად, ქცევის ცვლილებებზე. 

ექსპერიმენტულ პირობებში გამოყენებული 

მეთოდების ეფექტურობას  განსაკუთრებული 

ყურადღება ექცევა. 

საძიებო სიტყვები: ეთანოლი, დოპამინერგული, 

გაემ-ერგული, ოპიოიდერგული, 

სეროტონინერგული სისტემები, ადიქცია, 

დაჯილდოების მეზოლიმბური სისტემა. 

  

 ...  “დაიწყო ნოემ მიწის 

მუშაკობა და გააშენა ვენახი. 
შესვა ღვინო, დათვრა და 
გაშიშვლდა თავის  კარავში. 
დაინახა ქამმა, ქანაანის 
მამამთავარმა მამის 
სიშიშვლე“... 
 
 დაბადება.  თავი 9-10. 

 

 

https://www.lds.org/scriptures/ot?lang=eng
https://www.lds.org/scriptures/ot?lang=eng
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hanged till first decade of the XXI century (WHO Library 

Cataloguing-in-Publication Data Global status report on 

alcohol and health, 2011). Statistically worldwide, 6.2% of 

all male deaths are induced by alcohol impact, compared to 

1.1% of female deaths. (World Health Organization, 

2011).This problem is more important in the developing 

countries with low social level as more than 80% of men 

and 60% of women consume  different kinds of alcohol

(Teesson et al., 2006). 
 

For 2010 according the research of risk-factors of noninfec-

tious diseases alcohol consumption in Georgia reaches to 

78.5%. Regarding of the different regions most drinkers are 

in Kakheti 51.7% and less in South Georgia 28 - 32%

(Resolution of the Sixty-third World Health Assembly 

(2010). WHA63.13 Global strategy to reduce the harmful 

use of alcohol); http://www.who.int/substance_abuse/

alcstratenglishfinal.pdf).These are common and potentially 

lethal disorders that mimic and exacerbate a wide range of 

additional medical and psychiatric conditions, and thereby 

shorten the lifespans of afected people by more than a dec-

ade. 
 

By the way in ancient Greek sources vine was mentioned 

as therapeutic and dietary agent (Schuckit 2009).In Georgia 

from the old times vine also was used for energy recovery 

and treatment of wounded soldiers and seriously ill pa-

tients. 
 

Epidemiologically it is obtained, that low doses of alcohol 

(20-30 gr/day, no more than 60gr/day) is not dangerous for 

life and moreover somewhat useful (https://

www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-

drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1. 

Is alcohol a food production? After oxidation of 1 gr 7.1 

cal. of energy released in the form of acetate. It can reserve 

some amount of carbohydrates and proteins, but it is not 

enough for normal metabolism of the body. There is strong 

deficiency nutrients in alcoholics. Even more there is no 

possibility to deposit vitamins, especially, B12 (Martin 

et.,al.,2003). 
 

Some of the studies showed the particular depressive effec-

tof alcohol on the CNS (Getachew et., al.2010; Sqiers et 

al.,1978). 
 

The development of alcoholism is characterized by fre-

quent episodes of intoxication, obsession with alcohol and 

the use of alcohol despite hard side effects compulsive al-

cohol-seeking behavior, loss of control limiting intake, and 

a negative emotional state in the absence of alcohol, a pat-

tern of heavy episodic drinking increases risk for some dis-

ease and all injury outcomes (American Psychiatric Associ-

ation. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-

ders. American Psychiatric Press; Washington, D.C.: 1998. 

National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. Five-

year strategic plan FY08-13. National Institute on Alcohol 

Abuse and Alcoholism; Washington, D.C.: 2007; Rehm et., al., 

M., 2010 ). 

ეთანოლი, რომელც ცნობილია როგორც ალკოჰოლი, 

კოფეინთან და ნიკოტინთან ერთად თანამედროვე 

მსოფლიოში  ყველაზე გამოყენებად ნივთიერებებს 

მიეკუთვნება. დოკუმენტურად არის 

დადასტურებული, რომ განვითერებადი ქვეყნების 

მოსახლეობის მამაკაცების 80% და ქალების 60% 

დრო-და დრო სვამს ალკოჰოლურ სასმელებს 

სიცოცხლის სხვადასხვა ეტაპზე (Teesson et.al 2006). 
 

ალკოჰოლის ჭარბი გამოყენების საშიშროება და 

დესტრუქციულობა სასიცოცხლო ფუნქციებზე 

უარყოფითი მოქმედების გამო ავადობის, ორგანოთა 

დაზიანების და საბოლოოდ, სიკვდილიანობის ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ალკოჰოლზე 

დამოკიდებულების განვითარების გამო ზიანდება 

შინაგანი ორგანოები, ვითარდება ღვიძლის ციროზი, 

სხვადასხვა სახეობის კიბო, ნაყოფისა და ბავშვთა 

განვითარების დარღვევები; მთვრალ 

მდგომარეობაში სატრანსპორტო საშუალებების 

მართვით გამოწვეული უბედური შემთხვევები და 

ძალადობა. 
 

ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებული 

დარღვევები, მეტად მამაკაცებში, ვიდრე ქალებში, 

განვითარებულ ქვეყნებში საერთო ხასითისაა, 

თუმცა არც განვითარებადი ქვეყნები ჩამორჩება, 

სადაც ჭარბი მოხმარებას მივყევართ არა მარტო 

ჯანმრთელობის გაუარესებით გამოწვეულ 

პრობლემებთან, არამედ ცხოვრების ხარისხის მეტად 

გაუარესებასთან, და არა მხოლოდ საკუთრივ მსმელ 

ინდივიდებში, არამედ მათ ოჯახებშიც. ეს იწვევს ამ 

ქვეყნებში ჯანდაცვაზე გათვალისწინებული 

ხარჯების მომატებას. ევროპულმა ქვეყნებმა მეოცე 

საუკუნეში, ალკოჰოლის გამოყენების 

თვალსაზრისით, ფაცილიტატორის როლი 

შეასრულეს (იხ: Saxena 1997), თუმცა, 21-ე საუკუნის 

პირველ დეკადაში არაფერი შეცვლილა ალკოჰოლის 

ბოროტად მოხმარებასთან მიმართებაში, და 

შესაბამისად, ჯანდაცვასთან დაკავშირებული 

სირთულეები მეტად აქტუალურ პრობლემას 

წარმოადგენს (WHO Library Cataloguing-in-

Publication Data Global status report on alcohol and 

health, 2011). სტატისტიკურად, მთელს მსოფლიოში, 

მამაკაცების 6.2% და ქალების 1.1% სიკვდილიანობა 

ალკოჰოლის ჭარბად გამოყენებას უკავშირდება 

(World Health Organization, 2011). ეს პრობლემა 

კიდევ უფრო მწვავეა განვითარებად ქვეყნებში, 

სადაც სოციალური დონე დაბალია  და მამკაცების 

80% და ქალების 60% ალკოჰოლის სხვადასხვა 

სახეობას მოიხმარს (Teesson et al., 2006).  
 

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1
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Although its anxiolytic, euphoric, analgesic and in some 

cases antidepressant effects must be foreseen, and it is for 

this reason that people begin to consume of alcohol that 

leads to abuse and alcoholism at last. 

Why does alcohol act on human organisms in different 

ways? Or which kinds of mechanism are underling heavy  

drinking? The answers on this questions are not yet satisfy-

ing. That’s why clinical toxicologists as matter of fact are 

based mainly on symptoms of this condition. 
 

Thereby alcoholism, or alcohol dependence, is a progres-

sive and chronically relapsing disorder, as it is demarcated 

in the enormous scientific and clinical researches. 

First physiological experiment was carried out on an ani-

mal in the seventeenth century by mean of intravenous in-

jection of filtered spiritus vini. The animal was drunk and 

sobered up after several hours. Forward experiments 

showed: injection of alcohol in blood induced intoxication 

and killed the animal without the convulsions; intravenous 

injection was more effective than intrperitoneal; blood co-

agulation was the reason of animal’s death. 
 

Subsequent experiments exhibited raped decreasing of ex-

citation of muscular and nervous systems after alcohol im-

pact (Fontan and Gumgoldt, 1780).   Gumgoldt was the 

first’s investigator who mentioned about increasing of pre-

vious excitation after alcohol administration and conse-

quence decreasing of this process.  
 

From the beginning of XX century interest of effects of 

alcohol on the CNS elevated.  
 

The clinical data, that discuses memory processing disturb-

ances in the chronic alcoholic, first of all we have to men-

tion Korsakoff - Vewrnike syndrome. This syndrome was 

identified in the patients with long terming alcohol con-

sumption in the 80-th of the 19th century (Remy M. 1942; 

Caine, et al., 1997; Martin et., al., 2003). Disorientation in 

time and space were main symptoms. At the same time, 

memory disorders were associated with difficulties of reg-

istration and fixation of events that reflected in anterograde 

amnesia.  Possible this effects don’t relate only with alco-

hol chronic consumption, but on the toxic influence of al-

cohol metabolic product – acetaldehyde. This product in-

duces lot of pathological processes, including different vis-

ceral pathologies and psychometric and encephalographic 

abnormalities (Rabin, 1985;Ron, 1983). 
 

Among of the pharmacological effects of alcohol opioid 

and GABA- systems are most important. The first one is 

leading for rewarding as it was shown in works of Volpi-

celli, (1987) Swift (1995),Froehlich, (1997), Froehlich et 

al.,(1998). Using different technical methods for studying 

of mesolimbic dopaminergic system and some of the struc-

tures of the limbic system, the dopamine - opioid rewarding 

(positive reinforcement) hypothesis was confirmed (Koob, 

1992; Rossetti et al., 1992; Diana et al., 1996). Main symp-

toms of opioid addiction – tolerance, abusing, withdrawal, 

2010 წლისათვის არაინფექციურ დაავადებათა რისკ-

ფაქტორების კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში 

ალკოლს მოიხმარს მოსახლეობის 78.5%. 

რეგიონების მიხედვით კახეთის მოსახლეობის 51.7%

-ზე მეტი რაოდენობით მოიხმარს ალკოჰოლს. 

გაცილებით ნაკლებს, სამხრეთ საქართველოში - 28-

32%-ს (Resolution of the Sixty-third World Health Assem-

bly (2010). WHA63.13.  Global strategy to reduce the 

harmful use of alcohol); http://www.who.int/

substance_abuse/alcstratenglishfinal.pdf). 
 

ეს არის საერთო და პოტენციურად ლეტალური 

დარღვევები, რომლებიც დამატებით  სამედიცინო 

და კერძოდ, ფსიქო-სომატურ მდგომარეობას 

ამწვავებს, რის გამოც ალკოჰოლზე დამოკიდებული 

ადამიანების სიცოცხლის ხანგრძლივობა ათეული 

წლით მცირდება. 
 

მეორეს მხრივ, ძველი ბერძნული წყაროები ღვინის 

თერაპიულ და დიეტურ თვისებებზე მიუთითებენ 

(Schuckit 2009). საქართველოშიც, ოდითგანვე, 

დაჭრილი მეომრების და მძიმე ავადმყოფების 

ენერგიის აღსადგენად და მკურნალობისათვის  

ღვინო გამოიყენებოდა.  
 

ეპიდემიოლოგიური კვლევების ნაწილი აჩვენებს 

ალკოლის დაბალი დოზების (20-30 გ/დღეში და არა 

უმეტეს 60 გ/დღეში), დადებით გავლენას 

ჯანმრთელობაზე. (https://www.telegraph.co.uk/

science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-

dementia-risk-new-study-finds1). 
 

არის ალკოჰოლი საკვები პროდუქტი? 1 გ დაჟანგვის 

შემდეგ აცეტატისაგან  7.1 კალ ენერგია გამოიყოფა. 

რასაც ნახშირწყლებისა და ცილების გარკვეული 

ოდენობის რეზერვირება შეუძლია, თუმცა 

ნორმალური მეტაბოლიზმისათვის ეს რაოდენობა 

არ არის საკმარისი. ამიტომაც ალკოჰოლიკებს 

კვების პროდუქტების ძლიერი დეფიციტი 

აღნიშნებათ. უფრო მეტიც, მათ ორგანიზმს არ 

შეუძლია ვიტამინების და განსაკუთრებით B12 

დეპონირება (Martin et.,al.,2003). 

ალკოჰოლიზმის განვითარებას ახასიათებს 

ინტოქსიკაციის ხშირი ეპიზოდები, სასმელის ძიება, 

მისი ხშირი გამოყენება, მიუხედავად შემდგომში 

სავალალო გვერდითი ეფექტების წარმოქმნისა, მათ 

შორის ალკოჰოლზე კომპულსიური 

დამოკიდებულების განვითარების ქცევისა, 

სასმელის მიღებაზე კონტროლის დაკარგვით, 

უარყოფითი ემოციებით აბსტინენციის პერიოდში, 

სმის მძიმე ეპიზოდების პატერნებით, სხვადასხვა 

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/08/01/middle-aged-drinking-may-reduce-dementia-risk-new-study-finds1


  https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                               60 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 4,  June  21, 2019 

terizing by disturbances of the SWC structure (Gillin et al., 

1989; Brower 2000; Schreckenberger et al., 2004; Soder-

lund et al., 2007). The same effects have been observed in 

the researches connected to the animals (Gogichadze et al., 

1988; Ehlers, Slaweski, 2000; Gogichadze et al., 2000, 

2002, 2004; Kubota et al., 2002). Among them the problem 

of correlation of sleep disorders and cognitive deficit in the 

alcoholics is very interesting, as to a greater extent addic-

tion is followed by cognitive deficit (Liapas et al., 2007; 

Nowakowska et al., 2008). Study of influence of different 

neurotropic and psychotropic substances on the CNS gener-

ally and the sleep-wakefulness structure particularly, has 

important significance for understandings of neurobiologi-

cal mechanisms. This view point comes from the position 

that some medications (including caffeine, alcohol, nico-

tine), are used without medical prescriptions.  

(American Psychiatric Association. Diagnostic and Statis

tical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric 

Press; Washington, D.C.: 1998. National Institute on Al

cohol Abuse and Alcoholism. Five-year strategic plan 

FY08-13. National Institute on Alcohol Abuse and Alco

holism; Washington, D.C.: 2007; Rehmet., al., M., 2010 ). 
are common for alcohol using, that depends on the pres-

ence opioid targets (Froehlich, 1997; Herz, 1997). 
 

Alcohol induces euphoria, relaxation, and disinhibition 

while reducing stress and anxiety increasing of pain thresh-

old (Gilman et al. 2008), and this is common for animal 

models. Mainly it is the reason of its popularity in different 

levels of human populations. In his elegant review Brust

(2010) discussed different effects of ethanol on cognitive 

functions, particularly neuron-protectant properties of etha-

nol. He pointed on low-to-moderate dosage reduces the risk 

of dementia (Brust,2010). Even more, in some researches,  

in experiments conducted on the rats, was shown facilita-

tion of learning and memory processing at low doses of ET 

administration (0.5-1 ml/kg), compared with control intact 

group, and while increasing of dose produced impairment 

of this process (Tsagareli, Gogichadze et.al., 

2004;.Gogichadze, et. al., 2018). 
 

Recording of electrical activity of the different areas of the 

brain during ethanol acute and chronic administration in the 

experiments conducted on the animals showed, that low 

doses (in blood 20-40 mg/100 sm3) of ethanol induces low 

amplitude spindles on the back ground of desynchronisa-

tion. Rising of the dose (70-90 mg/100 sm3) produced de-

celeration of spontaneous EEG activity (Horsey, Akert 

1953; Hadgi-Dimo et al., 1968). After high dose impact 

(300 mg/100 sm3blood concentration) in the cats EEG de-

pression was observed (Horsey, Akert 1953; Hadgi-Dimo 

et al., 1968) and 4.25 g/kg at intra peritoneal injection in 

rats EEG depression was observed   (Gogichadze et.al. 

2018). The visible sleep patterns did not detect. It is inter-

esting that on the following day (hangover) implementation  

ზოგიერთ კვლევაში ნაჩვენებია ცნს-ზე ალკოჰოლის 

დეპრესიული გავლენა (Getachew et., al., 2010; Sqiers 

et al., 1978). თუმცა მისი ანქსიოლიზური, 

ეიფორიული, ანალგეზიური, ზოგიერთ 

შემთხვევაში ანტიდპრესიული მოქმედებაც 

გასათვალისწინებელია. მით უფრო, რომ ხშირ 

შემთხვევაში ადამიანები სწორედ ამ ეფექტების გამო 

მიმართავენ სასმელს, რასაც საბოლოო ჯამში  

ბოროტად გამოყენება და ალკოჰოლიზმის 

განვითარება მოსდევს. 
 

 რატომ მოქმედებს ალკოჰოლი ადამიანის 

ორგანიზმზე განსხვავებულად? ან რა მექანიზმები 

უდევს საფუძვლად ალკოლის ჭარბად მოხმარების 

ჩვევას? ეს საკითხები ჯერ კიდევ თავის პასუხებს 

მოითხოვენ, ვინაიდან ტოქსიკოლოგები, ხშირ 

შემთხვევებში, ამ მდგომარეობის მხოლოდ 

სიმპტომატიკის აღწერით შემოიფარგლებიან.  

პირველი ფიზიოლოგიური ექსპერიმენტები 

ალკოჰოლის ორგანიზმზე ზემოქმედების შესწავლის 

მიზნით, რომლებიც ცხოველებზე გაფილტრული 

ღვინის სპირტის ინტრავენური ინექციებით 

განხორციელდა, მე-18საუკუნეში ჩატარდა. 

ცხოველები დაითვრნენ და მხოლოდ რამდენიმე 

საათის შემდეგ გამოფხიზლდნენ. შემდგომმა 

ექსპერიმენტებმა აჩვენა, რომ ალკოჰოლის სისხლში 

მოხვედრა იწვევდა ინტოქსიკაციას და სიკვდილს 

კონვულსიების გარეშე.  ამასთან ინტრა-ვენური 

ინექცია უფრო ეფექტური იყო, ვიდრე ინტრა-

პერიტონეალური. აღინიშნებოდა ნერვ-კუნთოვანი 

სისტემის აგზნებადობის სწრაფი შემცირება. მათი 

შხედულების შესაბამისად სისხლის შედედება 

სიკვდილის  ძირითადი მიზეზი იყო (Fontan and 

Gumgoldt, 1780). გუმბოლტმა პირველმა აღწერა 

აგზნებადობის სწრაფი მომატება ალკოჰოლის 

ადმინისტრირებისას და ამ პროცესის შემდგომი 

შემცირება.  

შემდგომი კლინიკური მონაცემები მიუთითებენ 

მეხსიერების ძლიერ გაუარესებაზე, რაც ქრონიკული 

ალკოჰოლიკემისათვის დამახასიათებელ ძირითად 

დარღვევას წარმოადგენს. პირველ რიგში უნდა 

აღინიშნოს კორსაკოვ-ვერნიკეს სინდრომი,  
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of previously well learned active avoidance was completely 

blocked (Gogichadze et.al. 2018)or hangover was causally 
related to performance impairment (Howland,et.al. 2010). 
 

From early 60-th of the last century interest in the functions 

of sleep and its diagnostic value for some psycho-

neurological diseases, including chronic alcoholism in-

creased. Sleep is a highly evolved global behavioral state in 

homoeothermic vertebrates. Sleep in mammals can be de-

fined by specific characteristic changes in EEG

(Jouvet 1965; Hobson, Pace-Schott. 2002), neurotransmis-

sion, and subsequence posture (Jouvet, 1965; Datta, 1997; 

Hobson, Pace-Schott, 2002; Datta et. al., 2004).  
 

On the basis of long-term investigation of the SWC neuro-

biological mechanisms and survey of scientific literature a 

view has been formulated according to the SWC as a valid 

physiological model. In the pointed cycle the ratio of the 

stages, their homeostatic nature, reciprocal interdepend-

ence, a delicate, regular and consecutive pattern of the 

phases alteration, make it possible to apply this model as 

the natural test for studying the pharmacological and non-

pharmacological impacts (Oniani et al., 2001; Gogichadze 

et al., 2000, 2002; Maisuradze et al., 2003; Gvilia et. al., 

2006; Campbell et al., 2007). At the same time a number of 

psycho-nervous diseases including alcoholism are charac 
Above mentioned substances can change central transmis-

sion and are related with many behavioral, including SWC, 

disorders (Roehrs, et al., 1999, 2003). 

In the earlier works it was documented that in the alcohol-

ics structure of the sleep is fragmented  with frequent 

arousals, movement, and  numerous transients from one 

stage to another, decreasing of the Rem-sleep duration,  

deceleration of spontaneous EEG activity especially in the 

delta activity spectra (Johson, 1970; Gross et al, 1966; 

1971; Johnson et al, 1971).In summarizing of these evi-

dences it may be concluded that alcohol has  strong influ-

ence on the somnological mechanisms. depressive. More 

resent investigations confirm this position (Stein and Fried-

mann, 2006;Brower, 2009; Brower and Perron, 2010; An-

garita, et. al., 2016; Ebrahim et.,al. 2013).Recognition of 

alcohol problems among insomniacs might also lead clini-

cians to alter their treatment of sleep complaints (Stein, et., 

al., 2005). 
 

It is clear that insufficient sleep can affect multiple aspects 

of a person’s health and well-being, thus making it a major 

“quality of life” concern( Brooks and  Wallen, 2014). 

Among sleep related/supported mechanisms the problem of 

the circadian rhythm is very important. The impact of a 

relatively low dose of alcohol on performance, for exam-

ple, is notable when alcohol is given at the start of the 

“biological night” and with a high homeostatic load (Rupp 

et.,al., 2007; Van Reen et. al., 2011). 

At all dosages, alcohol causes a reduction in sleep onset 

latency, a more consolidated first half sleep and an increase 

in sleep disruption in the second half of sleep. The effects 

on rapid eye movement (REM) sleep in the first half of 

რომელიც ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს იქნა 

აღწერილი (Remy M. 1942; Caine, et al., 1997; Martin 

et., al., 2003). დროში და სივრცეში დეზორიენტაცია, 

მეხსიერების დარღვევა ანტეროგრადული ამნეზიის 

ფორმით, არი სამ სინდრომის ძირითადი 

სიმპტომები. ვარაუდობენ, რომ ეს ცვლილებები, 

შესაძლოა არა მხოლოდ საკუთრივ ალკოჰოლის 

მოქმედების შედეგია, არამედ მისი მეტაბოლური 

პროდუქტების, განსაკუთრებით კი, 

აცეტილალდეჰიდის მოქმედებით გამოიწვევა. ეს 

პროდუქტი სხვადასხვა ვისცერალური 

პათოლიგიების, ფსიქომეტრული და 

ელექტროენცეფალოგრაფიული აბერაციების 

მიზეზია (Tabakoff1979; Rabin, 1985; Ron, 1983). 
 

მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ცნს-ზე ალკოჰოლის 

ეფექტების ექსპერიმენტული კვლევების აღმავლობა 

დაიწყო - ცხოველებზე დარღვევების 

მოდელირებით, რაც მიზანდასახულად მიიჩნევა, 

ადმიანებზე ექსპერიმენტირების ეთიკური 

ნორმების შესაბამისად. 
 

ალკოჰოლის ფარმაკოლოგიური და ქცევითი 

ეფექტების შესწავლამ აჩვენა მისი ოპიოდურ და გაემ

-ერგულ სისტემებზე მოქმედების განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა. პირველი მათგანი გადმწყვეტ როლს 

თამაშობს განმტკიცების მექანიზმების 

რეგულაციაში, რაც მრავალ ადრინდელ სამეცნიერო 

შრომაშია განხილული (Volpicelli, 1987; Swift1995; 

Froehlich, 1997; Froehlich et al.,1998). სხვადასხვა 

ტექნიკური მეთოდების გამოყენებით, ცხოველებზე 

ექსპერიმეტირებისას, მეზოლიმბური-

დოპამინერგული (განმტკიცების მექანიზმები) და 

ლიმბური სისტემის (მოტივაციურ-ემოციური 

ქცევის რეგულაცია) რიგი სტრუქტურების 

შესწვლით ჩამოყალიბდა დოპამინ-ოპიოდური 

დაჯილდოების (დადებითი განმტკიცება) ჰიპოთეზა 

(Koob, 1992; Rossetti et al., 1992; Diana et al., 1996;).  
 

ოპიოდებზე დამოკიდებულების (opioid addiction), 

ტოლერანტობის, ბოროტად მოხმარების (abusing) 

აღკვეთის (withdrawal) სიმპტომები საერთოა 

ალკოჰოლის მომხმარებლებისათვისაც, რაც 

განპირობებული უნდა იყოს ოპიოიდური 

სამიზნეების არსებობით (Froehlich, 1997; Herz, 1997). 

ალკოჰოლით გამოწვეული ეიფორია და განშეკავება, 

როდესაც მცირდება სტრესი და შფოთვა, იზრდება 

ტკივილის ზღურბლი (Gilman et al. 2008).   

დამახასიათებელია, ცხოველური 

მოდელებისათვისაც, ხოლო ადამინების სხვადასხვა  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ebrahim%2C+Irshaad+O
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brooks%20AT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25288884
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallen%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25288884
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sleep appear to be dose related with low and moderate dos-

es showing no clear trend on REM sleep in the first half of 

the night whereas at high doses, REM sleep reduction in 

the first part of sleep is significant. Total night REM sleep 

percentage is decreased in the majority of studies at moder-

ate and high doses with no clear trend apparent at low dos-

es ( Ebrahim et., al., 2013). 
 

Despite alcohol molecule is very small and is able to pass 

most membrane channels via lipid barrier, damage it and 

has diffusion- non specific action (Tabakoff, 1979; 

Tabakoff and Hoffman, 2013), this substance influences on 

the different neurotransmitter systems and by activation/

inactivation of specific neural mechanisms induces differ-

ent behavioral activity. 
 

Special attention should be paid on the effects of alcohol 

on the neurotransmission systems involved in regulation of 

SWC mechanisms. There some very interesting and im-

portant works for understanding neurobiology of alcohol 

influence on the neurotransmission. We mentioned the opi-

oid and GABA systems.  
 

The first one, as it was described, is the main in terms of its 

importance in the organization and manifestation of posi-

tive reinforcement for drugs consumption (Koob et. 

al.,1998) and euphoria. This suggestion mostly shown in 

correlation with agonistical effect of alcohol, as antagonists 

of opioid receptors naloxone and naltrexone in some cases 

inhibit/ reduce alcohol effects and even use for treatment of 

dependence (Volpicelli et al., 1992; Volpicelly et at. al.,  

1994; Froehlich et al.,1998;Badia-Elder et al., 

1999;Gianoulakis, 2001;Nutt, 2013; Berrettini, 2016;), 

even diminish effects of alcohol on the structure of SWC 

(Gogichadze, et.al.,2009). 
 

GABA, the main inhibitory transmitter  of the brain 

mainly associated with depressive effect of alcohol (Topel, 

1985; Zoethout et., al., 2011) and participation in regula-

tion of NREM-sleep patterns (Saper et. al., 2010). Earlier 

Larrabee and Posternak (1952) suggested that main reason 

of the depressive effect of ethanol exposure like other ac-

tion of anestheticsis inducing of mono and polysynaptic 

reflexes via inhibition of mechanism of the spinal cord. 

The GABA systems in the brain are altered in situations of 

chronic alcohol exposure (Banerjee, 2014). The consump-

tion of alcohol is suppressed by compounds that interfere 

with the actions of the GABA-A receptor (i.e., GABAA 

receptor antagonists) as well as compounds that stimulate 

the GABA-B receptor (i.e., GABAB agonists) in the nucle-

us accumbens, ventral pallidum, bed nucleus of the stria 

terminalis and amygdala (Koob, 2004). 

In the Boris Tabakoff’s and Paula L. Hoffman’s review 

(Tabakoff and Hoffman,2013) different effects (excitatory/

inhibitory) of alcohol consumption in the human and ani-

mals are discussed. Using animal models for studying ef-

fects of drugs is common approach for researches (Kalueff,  

დონის პოპულაციებში ალკოჰოლის მოხმარებას 

მიმზიდველობას ანიჭებს. თავის ელეგანტურ 

მიმოხილვაში ბრუსტი (Brust, 2010) განიხილავს 

ალკოჰოლის განსხვავებულ ეფექტებს კოგნიტურ 

ფუნქციებზე, კერძოდ, ეთანოლის 

ნეიროპროტექტორულ გავლენას. იგი მიუთითებს 

იმაზე, რომ ალკოჰოლის ზომიერი დოზებით 

გამოყენება ამცირებს დემენციის რისკს. უფრო 

მეტიც ზოგიერთ ნაშრომში მითითებული, ეთანოლს 

მცირე დოზების (0.5 -1გ/კგ) ინტრაპეროტონეალური 

ინექციების შემდეგ ცხოველებში დასწავლისა და 

მეხსიერების პროცესირების გაადვილება 

საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით. ხოლო დოზის 

გაზრდა აუარესებსამ პროცესებს (Tsagareli, Gog

ichadze et.al., 2004;.Gogichadze, et. al., 2018). 

თავის ტვინის სხვადასხვა უბნის ელექტრული 

აქტივობის რეგისტრაციის მეთოდის გამოყენებით 

ეთანოლის მწვავე და ქრონკული ადმინისტრასციის 

დროს ცხოველებზე  (კატები) ჩატარებულ 

ექსპერიმენტებში მცირე დოზების გამოყენებისას 

(სისხლში20-40 მგ/100 სმ3)) მიიღება ეთანოლით/

გამოწვეული დაბალ-ამპლიტუდიანი 

თითისტარების გენერაცია ეეგ დესინქრონიზაციის 

ფონზე. დოზის მომატება (70-90 მგ/100 სმ3) იწვევს 

სპონტანური ეეგ-ს შენელებას (Horsey, Akert 1953; 

Hadgi-Dimo et al., 1968). დოზის უფრო მეტად 

გაზრდისას ეეგ-დეპრესია ვლინდება (Akert 1953; 

Hadgi-Dimo et al., 1968) იგივე სურათი ფიქსირდება 

ვირთაგვებზე ჩატარებულ ექსპერიმენტებში 4.25 გ/

კგ დოზის ინტრაპრიტონეალური ინექციის 

გამოყენებისას (Gogichadze et.al. 2018). ამ დროს 

ძილისათვის დამახასიათებელი პატერნები არ 

ფიქსირდებოდა. ეფექტი ხანგრძლივობით 

გამოირჩეოდა და ინექციიდან 24 სთ-ის შემდეგ 

გამომუშავებული თავდაცვითი პირობითი ქცევის 

(აქტიური განრიდების ტესტი) სრული ბლოკირება 

ფიქსირდებოდა (Gogichadze et.al. 2018). მსგავსი 

„ნაბახუსევობის“ ეფექტი სხვა მკვლევარების 

ექსპერიმენტებშიც (გამომუშავებული ქცევის 

შესრულების ბლოკირება) არის ნაჩვენები (Howland, 

et.al. 2010). 
 

გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან ინტერესი 

ძილის საბაზისო მექანიზმების მიმართ გაძლიერდა. 

მით უფრო, როდესაც დადგინდა ძილის 

დარღვევების კორელაცია ზოგიერთ ფსიქო-

ნევროლოგიურ დაავადებასთან, ალკოჰოლიზმის 

ჩათვლით. ძილის პატერნების ცვლილებამ 

სადიაგნოსტიკო მნიშვნელობა შეიძინა. ძილი  

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Ebrahim%2C+Irshaad+O
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banerjee%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959010
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Tuohimaa, 2004). In the above mentioned review the au-

thors discussed alcohol metabolism in different viewpoints, 

beginning from Acetaldehyde and Condensation Products, 

components of the membrane, continuous GABA-ergic 

mechanism, including numerous subtypes of receptors that 

are responsible for GABA action. “What Does Ethanol’s 

Action at the GABA-A Receptor Have to Do with Drink-

ing?” – Question pointed in front of researchers. And we 

can find possible answer to it in the mentioned paper: “If 

one accepts the premise that particular subunits of the 

GABA-A receptor are determinant in the ethanol sensitivity 

of the GABA-A receptor (potentiation of its inhibitory ac-

tions), then one can hypothesize that brain areas containing 

the δ subunits as part of the GABA-A receptor may be 

more sensitive to ethanol. The properties of GABA-A δ 

subunits were studied by other researchers as well.  Expres-

sion of δ subunits shown in the brain structure that are re-

sponsible for emotions, memory and movement particularly 

the nucleus accumbens (NAc), as well as thalamus, cortex, 

hippocampus and cerebellum(Pirker et al., 2000; Schwarzer 

et al., 2001). ”Ethanol potentiating of the GABA effect in a 

very circumscribed area of brain may be critical for main-

taining ethanol consumption”. First of all it is considers to 

limbic system and NAc, that have to crucial for sedative 

effects of alcohol and involves in the brain reinforcement 

circuit. They postulate: “The lack of the δ subunit would 

reduce the disinhibition of appetitive behavior by GABA in 

combination with ethanol”. This passage of the mentioned 

review promotes participation of GABA-A receptors’ δ 

subunits in drinking behavior (Tabakoff and Hoffman, 

2013). Possible here it is suitable to mention dose-

dependence effects of alcohol, as in different doses alcohol 

produces contradictory effects – sedation to euphoria, anal-

gesia to aggression. As it was shown above GABA system 

has essential role in anxiety disorders and mediates some 

aspects of alcohol drinking behavior, but there was obscuri-

ty in the literature with respect to the directions of these 

effects. Experiments conducted in rats showed that system-

ic administration of GABAAR agonists increased voluntary 

alcohol drinking, whereas GABAAR antagonists and ben-

zodiazepine inverse agonists decreased alcohol drinking 

(Boyle et al. 1993; Rassnick et al., 1993).  Infusion of both 

GABAAR agonists and antagonists into the nucleus accum-

bens (NAcc) suppressed alcohol drinking by alcohol-

nondependent rats (Hodge et.al. 1995). 
 

Acute alcohol facilitates GABAergic transmission in hip-

pocampus (Ariwodola ,Weiner, 2004) and nucleus accum-

bens (Nie et al. 2011) only if GABAB receptors are 

blocked. Considerable evidence supports that glutamatergic 

component is also cr itical in the development of addic-

tion (Gass and Olive, 2008; Kalivas and Volkow, 2011). 

Participation of dopaminergic system in the reward–

motivation behavior, in due of drug consumption that leads 

to drug abuse, and relapse of AD after withdrawal, has 

highly interest in variety of researches (Koob, 2011).  

 

წარმოადგენს მაღალორგანიზებულ ზოგად 

მდგომარეობას ჰომოიოთერმულ ხერხემლიანებში. 

ძუძუმწოვრების ძილის იდენტიფიკაცია პირველ 

რიგში როგორც ეეგ მაჩვნებლებით (Jouvet 1965; Oni

ani, 1969, 1980; Hobson, Pace-Schott. 2002), ასევე 

ნეიროტრასმისიური მახასიათებლებისა და პოზის 

ცვლილებით (Jouvet, 1965; Datta, 1997; Hobson, Pace-

Schott, 2002; Datta et. al., 2004) არის შესაძლებელი 

როგორც ადმიანებში, ასევე ცხოველებში. 
 

ძილ-ღვიძილის ციკლის (ძღც) ნეირობიოლოგიური 

მექანიზმების ხანგრძლივი  კვლევებისა და 

სამეცნიერო ლიტერატურის შესწავლის 

საფუძველზე შემუშავებულ იქნა მოსაზრება იმის 

თაობაზე, რომ ძილ-ღვიძილის ციკლის სტრუქტურა 

წარმოადგენს ვალიდურ ფიზიოლოგიურ მოდელს. 

ამ ციკლის ფაზებისა და სტადიების მონაცვლეობის 

პატერნები, მათი ჰომეოსტაზური ბუნება,  

რეციპროკული ურთიერთდამოკიდებულება 

იძლევა საშუალებას მივიჩნიოთ იგი, როგორც 

ბუნებრივი მოდელი მრავალი ფარმაკოლოგიური 

და არაფარმაკოლოგიური ზეგავლენების 

შესასწავლად (Oniani et al., 2001; Gogichadze et al., 

2000, 2002; Maisuradze et al., 2003; Gvilia et. al., 2006; 

Campbell et al., 2007).) ამავე დროს მრავალი ფსიქო-

ნევროლოგიური დაავადება, ალკოჰოლიზმის 

ჩათვლით, ამ ციკლის დარღვევებით ხასიათდება 

(Gillin et al., 1989; Brower 2000; Schreckenberger et al., 

2004; Soderlund et al., 2007).  

იგივე ხასიათის მონაცემებია მიღებულ ცხოველებზე 

ექსპერიმენტირებისას (Gogichadze et al., 1988; Ehlers, 

Slaweski, 2000; Gogichadze et al., 2000, 2002, 2004; Ku

bota et al., 2002). მათ შორის აღსანიშნავია ძილის 

დარღვევებისა და კოგნიტური დეფიციტის 

კორელაცია ალკოჰოლიკებში (Liapas et al., 2007; 

Nowakowska et al., 2008). სხვადასხვა 

ნეიროტროპული, თუ ფსიქოტროიპული 

ნივთიერებების ეფექტების შესწავლა ცნს-ზე 

ზოგადად და, ძღც-ზე კერძოდ, მნიშვნელოვანია ამ 

ციკლის ნეიროიბიოლოგიური მექანიზმების 

დასადგენად. მით უფრო, რომ ზოგიერთი 

ნივთიერება (მათ შორის კოფეინი, ალკოჰოლი, 

ნიკოტინი) ყოველგვარი სამედიცინო 

დანიშნულების გარეშე გამოიყენება. ამასთან, ეს 

ნივთიერებები შესაძლოა ცვლიდეს ცენტრალურ 

ტრანსმისიას, რაც ქცევით დარღვევებში 

გამოიხატება (Roehrs, et al., 1999, 2003). 
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Deficiency of this neuromediator, together with serotonin 

and epinephrine, connects with depression. Among the lit-

erature data assembly with depression and drugs consump-

tion experimentally is documented  and indicate significant 

co-morbid appearance of alcoholism, anxiety, and depres-

sion, even more  the results confirm a phenotypic associa-

tion between abnormal DA and 5-HT systems projecting of 

the rats’ brain (Getachew,et.al., 2008,). Thus after animals’ 

selection on “depressive” and “non-depressive” groups by 

mean of Porsolt-Test (Porsolt et al., 1977)and after retest-

ing in the alcohol free-choice paradigm the correlation in 

behavioral properties of alcohol drinkers and “depressive” 

animals was shown experimentally (Rezvani et.al, 1990. 

McBride et.al.1995; Belmer,et.al, 2016; Ballesta, 

et.al,2016; Burov et. al,1983; Burov andVedernikova, 

1985). 
 

“A principle focus of research on the neurobiology of the 

positive reinforcing effects of drugs with addiction poten-

tial has been the origins and terminal areas of the mesocor-

ticolimbic dopamine system, and there is compelling evi-

dence for the importance of this system in drug re-

ward” (Koob, 2011). For example, a particularly sensitive 

site for blockade of the acute reinforcing effects of alcohol 

with opioid and GABA-ergic antagonists appears to be the 

central nucleus of the amygdala (Koob, 2003). 
 

Alcohol as well as other elements of abuse have reinforcing 

effects and manifest their possessions through activation of 

the mesolimbic dopaminergic reward pathways of the brain 

and specific patterns of motivational behavior. Numerous 

experiments in the scientific literature have established that 

the brain’s major reward neurotransmitter pathway —the 

road to Rome—is indeed dopamine (Blum et., al., 2012; 

Kirsch et. al., 2006.). 

Dopamine receptor agonists reduce alcohol consumption, 

whereas antagonists, in general, show the opposite effect; 

Human studies provide additional support for connection 

between alcohol dependence and CNS dopaminergic func-

tion. In endocrinological studies, using dopamine receptor 

agonists, reduced dopaminergic activity has been found in 

more severe and more genetic types of alcoholics. Brain 

imaging studies are similarly revealing a diminished dopa-

minergic tone in alcoholics. Treatment of alcoholics with 

dopamine receptor agonists shows reducing of alcohol con-

sumption and enhancements in other consequence events 

(Noble. 1996). 
 

Effects of alcohol on the dopaminergic system might be 

direct (Boileau, et.al. 2003) or mediated by the opioid sys-

tem (Di Ciara and Imperato, 1988 cit., from Verheul et.al., 

1998). As it was shown “the afferent projections to the 

NAc (that is the main target for opioids) from the ventral 

tegmental area (VTA) provide potential substrate by which 

endogenous opioids may modulate the dopaminergic re-

warding effects of ethanol”(Yong-Kyu et al., 2005). 
 

 

ალკოჰოლიკების ძილის დარღვევების კვლევამ 

აჩვენა, რომ მათი ძილი ფრაგმენტირებულია ხშირი 

შეღვიძებების, ფაზიდან ფაზაში გადასვლის 

სიხშირის მატების გამო. აღინიშნება თვალის სწრაფ-

მოძრაობიანი ძილის (Rem-ძილის) ლატენტური 

პერიოდის შემცირება, ხანრძლივობის მემცირება, 

სპონტანური ეეგ-ს შენელება, ეს განსაკუთრებით 

დელტა აქტივობის სპექტრს ეხება. ცხადია, რომ 

ალკოჰოლის ზეგავლენის ქვეშ სომნოლოგიური 

მექანიზმებიც ექცევა. უფრო ახალი მონაცემების 

გაანალიზებამ ამ შეხედულების მართებულობის 

დადგენას შეუწყო ხელი (Stein and Friedmann, 2006; 

Brower, 2009; Brower and Perron, 2010; Angarita, et. al., 

2016; Ebrahim et.,al. 2013). ალოკოჰოლიკებში 

აღწერილია ინსომნიის განვითარება, თუმცა ძნელი 

სათქმელია ალკოლიზმია ინსომნიის 

წარმმართველი, თუ ინსომნიაკები დასაძინებლად 

ალკოჰოლს მიმართავენ, რაც, რა თქმა უნდა, 

კლინიცისტების მეტ ყურადღებას უნდა 

იმსახურებდეს  (Stein, et., al., 2005). 

ნათელია, რომ არაადექვატური (არასაკმარისი) 

ძილი უარყოფით ზეგავლენას ახდენს 

ჯანმრთელობაზე, რაც ეხმიანება „ცხოვრების 

ხარისხის“ კონცეპციას (Brooks, Wallen, 2014). 

ძილთან დაკავშირებულ/ხელსისშემწყობ 

მექანიზმებს შორის ცირკადული რითმებს დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება. ასე მაგალითად, 

„ბიოლოგიური ღამის“ ძილის წინამორბედ 

პერიოდში ალკოჰოლის შედარებით დაბალი 

დოზით მიღება მნიშვნელოვან ეფექტს იწვევს 

მაღალი ჰომეოსტაზური დატვირთვის გამო (Rupp 

et.,al., 2007; Van Reen et. al., 2011). 

ალკოჰოლის ყველა დოზა ამცირებს ძილის 

დადგომის ლატენტურ პერიოდს, უფრო 

კონსოლიდირებულს ხდის ძილს პირველ 

ეპიზოდებში, თუმცა არღვევს ძილის მთლიანობას 

ღამის მეორე ნახევარში. რაც შეეხება Rem-ძილს: 

დაბალი და საშუალო დოზები ღამის ძილის პირველ 

ნახევარში თვალშისაცემ ცვლილებებს არ იწვევს. 

მაღალი დოზების გამოყენებისას აღინიშნებას Rem-

ძილის მნიშვნელოვანი რედუცირება. რიგი 

შრომების მიხედვით Rem-ძილის ტოტალური 

პროცენტულობა მცირდება საშუალო და მაღალი 

დოზების გამოყენებისას მცირე დოზებისაგან 

განსხვავებით (იხ. Ebrahim et., al., 2013 ). 
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In the Verheul et.,al. (1998) paper different pathways 

(reward craving, relief craving, obsessive craving)of alco-

hol influence on the brain are discussed. At once with phe-

nomenology, pathogenesis (affective and motivational fac-

tors), psychophysiological effects of craving, they con-

versed about neurochemical evidence of alcohol impact on 

opioidergic/dopaminergic system in regard to NAc partici-

pation in positive reinforcement via increasing of DA re-

leasing. They appealed to the “opioid deficiency hypothe-

sis”by which family prediction is connected with suscepti-

ble of the offspring for alcoholism (Volpicelli et al., 1992). 

Another pathway -relief craving – depends on the GABA/

glutamatergic dysregulation and connect with anxiety dis-

orders. The III pathway- obsessive craving is expressed by 

serotonin deficiency (neurobiological component)or per-

sonal disinhibition (psychological component). They sug-

gested that like DA (in some cases) and serotoninergic sys-

tems indirectly involves in craving, possible by means of 

mood dysregulation (depression? M.G.). Although since 

those times a lot of data has been obtained these conclu-

sions remain valid and interesting. 
 

It is well known that limbic system (that involves various 

brain structures) plays crucial role in regulation numerous 

emotions, SWC and participate in processing of memory 

(Oniani, 1980). Among these structures, the amygdala, 

with its different nuclei, is an important brain region in-

volved in the regulation of emotional states (LeDoux, 2000. 

Mgaloblishvili – Nemsadze  et al., 2013; 2018). This subdi-

vision (especially central amygdala) is particularly sensi-

tive to suppression of alcohol drinking. As it is pointed by 

Roberto et al., (2012) “Central Amygdala is a hub for nega-

tive emotional circuitry”. In this work the authors consider 

thattheeffects of alcohol depend on the physiological con-

ditions (especially anxiety) of GABA, Glutamat- ergic,the 

stress regulating systems (including neoromediators and 

peptides). According of discussed papers they conclude the 

CeA is a critical locus of neuroadaptation during the transi-

tion to alcohol dependence and alcohol has strong and per-

sistent effects, particularly on inhibitory transmission, in 

the CeA of alcohol-dependent animals (Roberto et 

al.2012). 

Studying of the CeA showed that this structure is responsi-

ble to transform sensory information into behavioral re-

sponses, and by this physiological pathways can be in-

volved in the stress regulation and possibly related to drugs 

abuse including alcohol (Sakanaka et., al. 1986; Gog-

ichadze et .al. 1999). 
 

This suggestion was developed in other experimental re-

searches. Many of the long-term emotional disturbances 

associated with alcohol abuse and dependence are attribut-

ed to neurotransmission within a conceptual macrostructure 

in the basal forebrain called the “extended amygda-

la” (Koob, 2008).The outputs of the extended amygdala 

project largely to effector regions, including lateral hypo-

thalamus and various brain stem regions, that produce  

მიუხედავად იმისა, რომ ალკოჰოლის მოლეკულა 

ძალიან მცირე ზომისაა და მას შეუძ ლია  პლაზმური 

მემბრანის ლიპიდური შრის არხების საშუალებით 

უჯრედში შეღწევა და არასპეციფიკური დიფუზური 

ეფექტების გამოწვევა (Tabakoff , 1979; Tabakoff and 

Hoffman, 2013), ეს ნივთიერება სხვადასხვა 

ნეიროტრანსმიტერულ სისტემაზე მოქმედებს და 

შესაბამისად აგზნება/შემაკავებელ გავლენას ახდენს 

სპეციფიკურ ნერვულ მექანიზმებზე და 

განსხვავებულ ქცევით აქტივობას განაპირობებს. 

ყველაზე მნიშვნელოვანი ეფექტი, როგორც ეს უკვე 

ზემოთ იყო ნაჩვენები არის დამოკიდებულების 

გამომწვევი ნივთიერებების დადებითი 

წამახალისებელი გავლენა (Koob et. al., 1998) და 

ეიფორია. ეს შეხედულება განმტკიცებულია 

ოპიოიდური რეცეპტორების არსებობით, რომლებიც 

განთავსებულია სწორედ დადებით განმტკიცებაზე 

პასუხისმგებელ სისტემაში. ნაჩვენებია ,რომ 

ოპიოიდური რეცეპტორების ანტაგონისტების - 

ნალოქსონისა და ნალტრექსონის გამოყენება 

ზოგიერთ შემთხვევაში ამცირებს/აკავებს 

ალკოჰოლის ეფექტებს და მასზე 

დამოკიდებულებას, რის გამოც ისინი 

ალკოჰოლიზმის მკურნალობისთვისაც მისაღებია 

(Volpicelli et al., 1992; Volpicelly et al., 1994;Froehlich 

et al., 1998; Badia-Elder et al., 1999;Gianoulakis, 2001; 

Nutt, 2013; Berrettini, 2016). უფრო მეტიც, 

ნალოქსონის ინექციით (ექსპერიმენებში 

ვირთაგვებზე) ალკოჰოლით გამოწვეული ძღც-ის 

დარღვევების შემსუბუქებაც არის შესაძლებელი 

(Gogichadze, et.al., 2009). 
 

გაემ-ი თავის ტვინის ძირითადი შემაკავებელი 

ნეიროტრასმიტერი ასოცირებულია ალკოჰოლის 

დეპრესიულ ეფექტთან (Topel, 1985; Zoethout et., al., 

2011) და ძილის ნელტაღოვანი ფაზის (NREM 

ძილის) მარეგულირებელ მექანიზმებთან (Saper et. 

al., 2010). უფრო ადრე ლარაბემ და პასტერნაკმა 

(Larrabee and Posternak 1952) აჩვენეს, რომ 

ალკოჰოლის დეპრესიის გამომწვევი ეფექტი 

მსგავსად ანესტეტიკების მოქმედებისა, 

უკავშირდება ზურგის ტვინის მონო და 

პოლისინაფსური შეკავების მექანიზმებს. 

ალკოჰოლის ქრონიკული მოქმედებისას თავის 

ტვინში გაემ-ის სისტემები აქტიურდება 

(Banerjee,2014). ხოლო მისი მოხმარება მცირდება 

გაემ- ა-რეცეპტორის ანტაგონისტის ან გაემ- ბ-

რეცეპტორის აგონისტის მიმდებარე ბირთვში, 

ვეტრალურ მკრთალ ბირთვში, საბოლოო  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Banerjee%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24959010
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This consideration confirmed in the review -article by Mur-

phy, et. al., (2012). The authors concluded that “drugs of 

abuse effectively trick the brain's emotional systems into 

thinking that they have survival significance, resulting in 

their high valuation and overvaluing of actions that lead to 

drug use”. The same time they underlined importance of 

cognition for drug consumption behavior and proposed 

“treatment strategies based on emotion regulation and 

strengthening cognitive control processes in high-risk indi-

viduals could potentially prevent the cycle developing, and 

therefore holds enormous promise in preventing addiction 

and its many associated harms” (Murphy, et. al., 2012). 
 

Evaluation of methods using for research of alcohol im-

pact 
 

As leading specialists in research of neurobiological mech-

anisms of addiction Edwards S. and  Koob G.F. noted 

“Issues of reliability and validity are critical in developing 

and utilizing animal models of complex neuropsychiatric 

disorders and must always be considered “ (Edwards, Koob 

2012).Animal modeling of the psycho-neurological disor-

ders, including alcohol craving, in the experimental condi-

tions is generally used to study the neurobiological basis of 

impairments.  First of all this have respect to ethical issues 

as methods using in the experiments can’t be apply on the 

humans.  
 

Different and mostly informative methods were developed 

during last decades. Mostly a “two-bottle choice” proce-

dure was used, in which the animals have to show prefer-

ence to water and ethanol. During this selection the alcohol

-preferring (P) or non-preferring (nP) rats might be picked 

for further experiments. The P and nP rats have been the 

most comprehensively categorized behaviorally and neuro-

chemically (McBride, Li 1998; Colombo, 1997;Colombo et 

al., 2006; Lobina et al.1997; Overstreet et al.1999). P-rats 

demonstrated anxiety and depression-like behavior and ac-

cording the obtained data comorbidity of alcoholism and 

depression (Rezvani et al., 2002), alcoholism and anxiety 

symptoms have high level of correlation in humans (see for 

reviews Schry, White 2013; Morris et al, 2005). By mean 

of using elevated plus maze test the anxiety symptoms were 

observed in the particular strain of the Wistar-Harlan and 

the Wistar-BgVV rats drank more alcohol 

(Langen, Fink,  2004). The anxiety symptoms manifested 

during withdrawal after chronic administration of alcohol 

and these anxiety signs decreased after repeated administra-

tion of ethanol (Overstreet et al., 2004). More over the P- 

rats exhibited low level of serotoninergic activity 

(Overstreet, Rezvani, 1996). 
 

According to our consideration these approaches are rele-

vant and important for clinicians for use in clinical practice. 

However, the question “Can animal laboratory behavioral 

paradigms identify clinically effective medications for al-

coholism? is pointed by Egli (2005) in his review. But evi-

dence of applying of experimental results in preventing of 

heavy consumption of alcohol, especially in the relapse, by 

using of naltrexone (opioid receptors non selective antago-

nist) and acamprosate  (NMDA receptors antago-

nist and  modulator of GABAA receptors)  was previously 

researched in the experiments conducted on the animals  

ფირფიტის bed nucleus-ში და ნუშისებრ ბირთვში 

ადმინისტრირებისას (Koob,2004). 

ბორის თაბაკოვისა და პულა ჰოფმანის (Tabakoff and 

Hoffman, 2013) რევიუში განხილულია ალკოჰოლის 

მოხმარების სხვადასხვა (ამაგზნებელ/შემაკავებელი) 

ეფექტები როგორც ადამიანებში, ისე ცხოველურ 

მოდელებში. ცხოველური მოდელების გამოყენება  

მიჩვევის გამომწვევი ნივთიერებების ცნს-ზე 

მოქმედების შესასწავლად მისაღებია მთელ რიგ 

კვლევებში (Kalueff, Tuohimaa, 2004). ზემოხსენებულ 

რევიუში ავტორები ალკოჰოლის მეტაბოლიზმის 

საკითხებს სხვადასხვა კუთხით განიხილავენ - 

აცეტილალდეჰიდის კონდენსანტებიდან და 

უჯრედული მემბრანის კომპონენტებიდან 

დაწყებული, გაემ-ერგული მექანიზმებით 

გაგრძელებული,  და ამ სისტემის რეცეპტორების 

სუბერთეულებით დამთავრებული. „როგორ 

მოქმედებს გაემ-ა რეცეპტორზე ალკოჰოლი და რა 

გავლენას ახდენს მოხმარებაზე?“ - შეკითხვა, 

რომელიც დასმულია მკვლევარების წინაშე.– ჩვენ 

შეგვიძლია პასუხი სწორედ ამ მიმოხილვაში 

ვნახოთ. „ თუ ვინმე ვარაუდობს, რომ  

გამოვლენილია კერძოდ, გაემ-ა რეცეპტორის 

(პოტენციურად შემაკავებელი მოქმედება) 

განსაკუთრებული მგრძნობელობა, შესაძლოა მათ 

შემოგვთავაზონ ჰიპოთეზა, იმის თაობაზე, რომ 

თავის ტვინის ის უბნები, რომლებიც შეიცავენ გაემ-ა 

რეცეპტორის δ სუბერთეულს, ეთანოლის მიმართ 

მეტად სენსიტიურები არიან.“ გაემ-ა δ 

სუბერთეულის თვისებები შესწავლილია სხვა 

მეცნიერთა მიერ. δ სუბერთეულის ექსპრესია 

მითითებულია თავის ტვინის იმ სტრუქტურებში, 

რომლებიც მონაწილეობენ ემოციების, მოძრაობის 

რეგულაციაში, მეხსიერების პროცესირებაში, 

კერძოდ,  მიმდებარე ბირთვში, ასევე თალამუსში, 

ქერქში, ჰიპოკამპში და ნათხემში (Pirker et al., 2000; 

Schwarzer et al., 2001). „ეთანოლი აძლიერებს გაემ-ის 

ეფექტებს ძალიან შემოსაზღვრულ არეებში, 

რომლებიც შესაძლოა იყოს კრიტიკული 

ალკოჰოლის მოხმარების თვალსაზრისით“. პირველ 

რიგში ეს ლიმბურ სისტემას და მიმდებარე ბირთვს 

ეხება, რომლებიც მეტად რეაგირებენ ალკოჰოლის 

სედაციურ მოქმედებაზე და ჩართული არიან თავის 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=AnnaMurphy&UID=53522
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=AnnaMurphy&UID=53522
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoActivity.aspx?sname=AnnaMurphy&UID=53522
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Colombo%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16961762
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Langen%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15380856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fink%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15380856
https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor_antagonist
https://en.wikipedia.org/wiki/Receptor_antagonist
https://en.wikipedia.org/wiki/Positive_allosteric_modulator
https://en.wikipedia.org/wiki/GABAA_receptor
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behaviors related to fear and anxiety (Walker et al., 2010 ; 

Sakanaka et., al.1986). 
 

“Anxiety disorders and Alcohol Use Disorders are highly 

co-morbid in humans. A pre-existing anxiety disorder can 

precipitate alcohol abuse, and high anxiety is a hallmark 

symptom of alcohol dependence that manifests during 

withdrawal. Anxiety disorders and AUD in humans are 

both defined by altered amygdala structure and function, 

the end result of which may be disinhibition of downstream 

“effector” regions that regulate anxiety- and alcohol-related 

behaviors” – concluded Gilpin and colleges in the paper 

“The Central Amygdala as an Integrative Hub for Anxiety 

and Alcohol Use Disorders” (Gilpin et., al., 2015). They 

discussed, as well, functions of the main neurotransmitters 

for improving this conclusion. It has been found that acute 

and chronic alcohol exposure inducesincreasing of GABA 

transmission in the amygdala.It is interesting that ventral 

pallidum, which connects to extended amygdala contains 

“target a specific component of the GABAA receptor com-

plex (i.e., the α1-subunit in addition)” influences on alcohol 

consumption (Roberto et.al., 2018). 
 

Koob (2008) discussed feasibility of emotional disturb-

ances, counting stress, on alcohol abuse and consequence 

neurotransmitters in the basal forebrainincluding “extended 

amygdala”. Experiments showed that in vitro and in vivo 

conditions alcohol consumption influences on the dopa-

mine signaling (according to principle down- regulation) in 

the “mesocorticolimbic reward system hyperactivity of glu-

tamate signaling, and dysregulation of brain stress sys-

tems” (Koob and Volkow 2010). Consequently, if the CeA 

by its’ exclusivelylocation in the brain for transform senso-

ry information into behavioral and physiological come-

backs, supposal is responsible for stress- and alcohol-

related stimuli. 
 

Extensive surgical lesion of amygdala, in the experiments 

conducted on cats, showed decreasing of fear and anxiety, 

increasing total sleep time (;Mgaloblishvili-Nemsadze et., 

al., 2008). Ethanol exposure in this cats did not cause dra-

matic changes in structure of SWC, as it was described in 

intact animals in which complete disorder of this cycle ob-

served (Gogichadze et.,al 1988; 1989. Gogichadze et al., 

2004). After ablation of the amygdala normalization of 

sleep-wakefulness structure was occurred (Gogichadze, 

Mgaloblishvili et al. 1999 ). 

(Egli, 2005;Kiefer, Wiedemann 2004).At the same time, 

Krystal et al., (2001) reported that effectiveness of naltrex-

one was not established as administration of this drug was 

not changed alcohol withdrawal and relapse symptoms. 
 

Chronic alcohol exposure produces tolerance to many be-

havioral effects of the drug, including the anxiolytic, seda-

tive, ataxic, and positive reinforcing effects (Kumar et al. 

2004). Using animal models obtained data show that opioid 

system participates in ethanol-consumption behavior. It is 

confirmed by administration of opioid receptors blockers in 

the animal models of alcoholism. Selective and  

ზემოხსენებული რევიუს ეს პასაჟი ადასტურებს გაემ

-ა რეცეპტორის δ სუბერთეულის  მონაწილეობას 

სმის ქცევაში (Tabakoff and Hoffman, 2013). 

ვფიქრობთ, აქ მიზანშეწონილია ალკოჰოლის დოზა-

დამოკიდებულ  ურთიერთ საწინააღმდეგო 

ეფექტებზე მითითება - სედაცია -ეიფორია, 

ანალგეზია - აგრესია, რაც გამოიწვევა ალკოჰოლის 

სხვადასხვა დოზის მოქმედებისას.  

როგორც ზემოთ მივუთითეთ, გაემ-სისტემას 

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება შფოთვითი 

აშლილობების დროს და ასრულებს მედიატორის 

როლს ალკოჰოლის სმის ქცევაში, თუმცა 

ლიტერატურულ წყაროებში სხვა მოსაზრებებიც 

მოიძებნება  ამ ეფექტების სხვადასხვა მიმათულების 

თაობაზე. ვირთაგვებზე ჩატარებულმა 

ექსპერიმენტება აჩვენა, რომ GABAAR აგონისტის 

სისტემური ადმინისტრირებისას მატულობს 

ალკოჰოლის თავისუფალი სმის ქცევა, ხოლო 

GABAAR ანტაგონისტი და ბენზოდიაზეპინის 

ინვერსიული აგონისტი ამცირებს ალკოჰოლის სმის 

ქცევას (Boyle et al. 1993; Rassnick et al., 1993). 

GABAAR აგონისტისა და ანტაგონისტის ინფუზია 

მიმდებარე ბირთვში  ალკოჰოლისადმი 

არამიდრეკილ ვირთაგვებში ამცირებს ალკოჰოლის 

სმის ქცევას (Hodge et.al. 1995). 

ალკოჰოლის მწვავე გამოყენებით მატულობს გაემ-

ერგული ტრანსმისია ჰიპოკამპში (Ariwodola and 

Weiner, 2004) და მიმდებარე ბირთვში (Nie et al. 

2011), მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს 

რეცეპტორები ბლოკირებულია. ხოლო გასი და 

ოლივა გლუტამატერგული სისტემის კრიტიკულ 

როლზე მიანიშნებენ (Gass and Olive, 2008; Kalivas and 

Volkow, 2011). 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მეცნიერთა 

განსაკუთრებულ ინტერსს დოპამინერგული 

სისტემა იწვევს, რაც პირველ რიგში 

განპირობებულია, იმით, რომ ეს სისტემა 

მონაწილეობს დაჯილდოების მოტივაციურ ქცევაში 

ზოგადად და კერძოდ დამოკიდებულების 

გამომწვევის ნივთიერებების გამოყენებაში, მათ 

ბოროტად მოხმარებაში, აღკვეთის შემდგომ 

რელფსის განვითარებაში (Koob, 2011). დოპამინისა 

და მასთან ერთად სეროტონინისა და 

ნორეპინეფრინის დეფიციტი დეპრესიას 

უკავშირდება. ლიტერატურულ წყაროებში 

დეპრესიასა და წამლების (ნარკოტიკების) 

გამოყენების კავშირი ექსპერიმენტულად არის  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kiefer%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15456690
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wiedemann%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15456690
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nonselective opioid blockers reduce alcohol consumption 

behavior and reinforced operant response in the mice. It 

was suggested that “reversal of anxiety-like behavior is 

what may have led to the increased ethanol preference in 

the mice” (Roberts 2000). Later Olive et. al., (2001) pro-

posed that as” ethanol increases extracellular endorphins in 

the NAc, the reinforcing properties of ethanol by opioid 

antagonists may be related to inhibition of endogenous en-

dorphin actions in the NAc” (Olive et al., 2001). 
 

In the earlier works A. Kampov-Polevoiand colleges de-

scribed experiments by mean of using narcotic doses (4.25 

g/kg) of ethanol on duration of sleep time after peritoneal 

injections. They concluded that “short-sleeper” rats were 

predisposed for alcohol consumption versus “long-

sleepers”, as in the “two-bottle choice” procedure“short-

sleepers” consumed alcohol in greater amount (see 

Vlasova, Rodionova 1987). 
 

As withdrawal is related condition for heavy alcoholics 

Vendruscolo and Roberts (2014) discussed the possibility 

of using operant alcohol self-administration in dependent 

rats focusing on the vapor model. These model was propo-

sed by Roberts et al. in 1996.They believed that critical in 

developing a successful model of increased operant ethanol 

self- administration in rats associated with alcohol depen-

dence and withdrawal. It is suggested that ” having a model 

of ethanol self-administration in animals experiencing 

withdrawal and in abstinent animals is important for the 

advancement of better prevention and treatment approa-

ches” and ”free-choice bottle drinking models capture con-

summator aspects, whereas operant self-administration is 

more versatile in modeling different behavioral aspects of 

alcohol drinking”. And more, alternating ethanol vapor 

exposure facilitates the self-administration of ethanol in 

operant testing during withdrawal (O’Dell et al., 2004). 
 

Alterations of dopamine level as well was studied by mean 

of experiments on the animals using different methods. 

დადასტურებული. სარწმუნოდ არის მითითებული 

ალკოჰოლიზმის, შფოთვითი აშლილობებისა და 

დეპრესიის კომორბიდულობა. უფრო მეტიც, 

შედეგები მიუთითებს დოპამინის და 5-HT 

სისტემის  პროექციების ფენოტიპურ კავშირზე 

ვირთაგვების თავის ტვინში (Getachew,et.al., 2008,). 

პორსოლტის (დეპრესიულობის დამდგენი - 

ფორსირებული ცურვის) (Porsolt et al., 1977) და 

ალკოჰოლის თავისუფალი არჩევანის ტესტების 

გამოყენებამ ექსპერიმენტულად დაადასტურა, რომ 

„დეპრესიული“ ცხოველები თავისუფალი არჩევანის 

პარადიგმაში მეტ ალკოჰოლს მოიხმარენ 

„არადეპრესიულ“ ცხოველებთან შედარებით 

(Rezvani et.al, 1990; McBrideet.al.1995; Belmer,et.al, 

2016; Ballesta, et.al, 2016; Burovet. al,1983; Burov and 

Vedernikova, 1985). 

როგორც კობი მიუთითებს „მეცნიერთა 

განსაკუთრებული ინტერესი ფოკუსირებულია 

წამლების (drugs) დადებითი განმტკიცების 

ეფექტებთან, ვინაიდან ადიქცია პოტენციურად 

იწყება და მთავრდება მეზოლიმბურ დოპამინურ 

სისტემაში და არსებობს თვალსაჩინო 

მტკიცებულება იმის თაობზე, რომ ეს სისტემა 

უზრუნველჰყოფს წამლებით გამოწვეულ 

დაჯილდოებას“ (Koob, 2011). მაგალითად, 

ნაჩვენებია, რომ ცენტრალური ამიგდალა 

ალკოჰოლის მწვავე განმამტკიცებელი ეფექტის 

მიმართ განსაკუთრებული სენსიტიურობით 

ხასიათდება იქ განთავსებული ოპიოიდური და გაემ

-რეცეპტორების გამო, რაც ვლინდება ამ 

ნივთიოერებების  ანტაგონისტების მოქმედებისას 

(Koob, 2003). 
 

ალკოჰოლი, ისევე როგორც დამოკიდებულების 

გამომწვევი სხვა ნივთიერებები თავის ეფექტებსა და 

თვისებებს ავლენს მეზოლიმბური 

დოპამინერგულის სისტემის გზების აქტივაციისას, 

რასაც შესაბამისი მოტივაციური ქცევის პატერნები 

გამოხატავს. სამეცნიერო ლიტერატურაში 

განხილულ მრავალი ექსპერიმენტით 

დადასტურებილია, რომ თავის ტვინის მთავარი 

დამაჯილდოებელი ნეიროტრანსმიტერულ გზას - 

„გზას რომისაკენ“ -  ნამდვილად დოპამინისაკენ 

მივყევართ (Blum et., al., 2012;Kirschet. al., 2006.). 

დოპამინის რეცეპტორების აგონისტები ამცირებს 

ალკოჰოლის მოხმარებას, მაშინ როდესაც, 

ანტაგონისტებს ძირითადად საწინააღმდეგო 

ეფექტი გააჩნია. ადამიანებზე ჩატარებული 

კვლევები დამატებით ადასტურებს შეხედულებას  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091305708002335#!
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=McBride%2C+W+J
https://content.iospress.com/search?q=author%3A%28%22Belmer,%20Arnauld%22%29
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 Correlation of dopamine levels alterations in the Nac with 

behavioral parameters of alcohol consumption was investi-

gated and it demonstrated that low level of dopamine was 

normalized after alcohol self-administration in the para-

digm of lever press for getting the dose of alcohol in the 

rats (Weiss et.al., 1996). 
 

The role of the hypothalamic–pituitary–adrenal axis (HPA 

axis) in mood regulation was shown in numerous of experi-

mental and clinical reports (see for ref. Watson and 

Mackin, 2006).  
 

Obviously that alcohol can influence on this system, as 

HPA axis correlates with stress. In some works there is the 

evidence of relationship of stress to depression, stress to 

consumption alcohol, depression to heavy intake of etha-

nol.  Consequently below mentioned papers have certain 

interest for us.  

Searching of possible correspondence of predisposition to 

alcoholism and depression involve studies of corticotrophin 

releasing factor receptor’ geneticallypolymorphism. 

“Dysregulation of the brain corticotrophin releasing factor 

(CRF) system appears to be one of the major elements 

common to depression, anxiety and alcohol addiction 

“(Cippitelli et al.,2015; Nemeroff 2005; Clarke et al. 2008). 

The results of the presented  in the Eiler’s and June study 

demonstrated that unilateral microinjection of the selective 

D2 antagonist eticlopride into the VTA of P rats produced 

suppression of EtOH-maintained responding (Eiler, June. 

2007). 

It is very important that analyzing of neuroimaging of drug 

addicts evidences confirmed suggestion according partici-

pation of amygdala, Nac,VTA in the manifestation of be-

havioral parameters of drugs addiction (Kalivas and 

Volkov, 2011). 
 

Concluding considerations 
Thus, analyzing the experimental data considered in this 

review, it can be concluded that alcohol has a polymodal 

effect on the CNS which is confirmed by data obtained in 

clinical conditions and in experimental models of alcohol-

ism. 
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იმის თაობაზე, რომ არსებობს კავშირი ალკოჰოლზე 

დამოკიდებულებასა და ცნს-ს დოპამინერგულ 

ფუნქციასთან. ენდოკრინოლოგიურ კვლევებში, 

სადაც გამოყენებულია დოპამინის რეცეპტორის 

აგონისტი, ნაჩვენებია, რომ დოპამიერგული აქივობა 

გენეტიკურ ალკოჰოლიკებში  შემცირებულია. ეს 

მოსაზრება თანამედროვე ტექნოლოგიების (Brain 

imaging) გამოყენებითაც დასტურდება - 

ალკოჰოლიკებს  შემცირებული აქვთ დოპამინის 

ტონუსი. ალკოჰოლიკების დოპამინის  

ანტაგონისტით  მკურნალობა ამცირებს ალკოჰოლის 

მოხმარებას და აუმჯობესებს სხვა თანმდევ  

მოვლენებს (Noble, 1996). 
 

ალკოჰოლის ეფექტები დოპამინერგულ სისტემაზე 

შესაძლოა იყოს პირდაპირი (Boileau, et.al. 2003) ან 

ოპიოიდური სისტემის შუამვლობით (DiCiara, Impe

rato, 1988 cit., fromVerheul et. al., 1998). როგორც 

ნაჩვენები იქნა „ვენტრალური ტეგმენტური არიდან 

(რომელიც ოპიოიდებისათვის ძირითადი სამიზნეა) 

მიმდებარე ბირთვისაკენ წამოსული აფერენტული 

პროექციები წარმოადგენენ ძირითად სუბსტრატს, 

რომლის საშუალებითაც ენდოგენურო ოპიოიდური 

სისტემა ამოდულირებს ეთანოლის დოპამინერგულ 

დამაჯილდოებელ  ეფექტებს (Yong-Kyuetal., 2005). 
 

ვერჰულისა და თანამშრომლების 1998 წლის 

შრომაში (Verheul, et,al, 1998) განხილულია 

ეთანოლის თავის ტვინზე გავლენის სხვადასხვა 

გზები (დაჯილდოების სურვილი, სწრაფვა, 

აკვიატებული სწრაფვა). სწრაფვის ფსიქო-

ფიზიოლოგიურ ეფექტებად მათ მიაჩნიათ 

ოპიოიდერგულ/დოპამინერგული სისტემის 

დადებით განმტკიცებაში მიმდებარე ბირთვის 

მონაწილეობა დოპამინის გამოყოფის გაძლიერებით. 

ისინი ეყრდნობიან „ოპიოიდების დეფიციტის 

ჰიპოთეზას“, რომლის მიხედვით ოჯახურ წინასწარ 

განწყობას, დიდი მნიშვნელობა აქვს, ვინაიდან 

შთამომავლები ალკოჰოლისადმი მეტ 

მოწყვლადობას ავლენენ (Volpicelli et al., 1992).  
 

მეორე გზა - სწრაფვის შემსუბუქება 

დამოკიდებულია გაემ/გლუტემატის 

დისრეგულაციაზე  და უკავშირდება შფოთვის 

დარღვევებს. მესამე გზა -აკვიატებული სწრაფვა 

ვლინდება სეროტონინის დეფიციტის პირობებში 

(ნეირობიოლოგიური კომპონენტი) ან პიროვნული 

განშეკავებისას (ფსიქოლოგიური კომპონენტი). 

ისინი ვარაუდობენ, რომ მსგავსად დოპამინისა  
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(ზოგიერთ შემთხვევაში) სეროტონინერგული 

სისტემაც არაპირდაპირად არის ჩართული გუნებ/

განწყობის რეგულაციაში (დეპრესიაში -მ.გ). იმ 

პერიოდიდან დაწყებული მონაცემთა დიდი ნაწილი 

ადასტურებს ამ შეხედულებას, მათი 

ვალიდურობიდან გამომდინარე. 
 

ჰეინზმა და მისმა თანამშრომლებმა (Heinz et al., 

(1998) აღწერეს სეროტონინის ტრანსპორტერების 

მოქმედების შესაძლებლობის დაქვეითება ტვინის 

ღეროს რაფეს ბირთვებში ექსპერიმენტამდე ცოტა 

ხნით ადრე აბსტინირებულ ალკოჰოლიკებში. ეს 

მონაცემები ადასტურებს ჰიპოთეზას სეროტონინის 

დისფუნქციის თაობაზე, რომლის მიხედვითაც 

ალკოჰოლიკებს მწვავე და აღკვეთის პერიოდში 

მომატებული აქვთ დეპრესიულობის სიმპტომები. 

ნაჩვენებია, აგრეთვე, რომ  პრეფრონტალურ ქერქი, 

ამიგდალა, ბაზალური განგლიების ლიმბური 

არეები (მიმდებარე ბირთვი) და დოპამინით 

მდიდარი ვენტრალური ტეგმენტუმის უბანი 

წამყვანი სტრუქტურებია, რომელთა დისფუნქცია 

ნეიროფსიქიატრიულ დაავადებში ვლინდება; მათ 

შორის არის დეპრესია, მანია, პოსტტრავმატული 

სტრესის დარღვევები, იმპულსურობა, კოგნიტური 

ფუნქციების დაქვეითება (Kalivas, Volkov 2011). 

ცნობილია,რომ ლიმბური სისტემა (რომელშიც 

გაერთიანებულია თავის ტვინის ემოციოგენური 

სტრუქტურები) კრიტიკულ როლს თამაშობს 

სხვადსხვა ტიპის ემოციური რეაქციების, ძღც-ის 

რეგულაციაში და მონაწილეობს აგრეთვე 

მეხსიერების პროცესირებაში (Oniani, 1980). მათ 

შორისაა ნუშსებრი კომპლექსი (ამიგდალა), რომლის 

მრავალი ბირთვი ჩართულია ემოციების 

რეგულაციაში (LeDoux, 2000. Mgaloblishvili – Nem-

sadze  et al., 2013; 2018).  
 

ამგდალას ცენტრალური ბირთვის შესწავლამ აჩვენა, 

რომ ეს სტრუქტურა პასუხისმგებელია სენსორული 

ინფორმაციის ქცევით აქტებში ტრანსფორმაციაზე, 

მისი ფიზიოლოგიური კავშირებით შესაძლოა 

ჩართულია სტრესის რეგულაციაში და 

დაკავშირებულია ნივთიერებების, ალკოჰოლის 

ჩათვლით ბოროტად გამოყენების ქცევაში (Sakanaka 

et., al. 1986, Gogichadze et .al., 1999). 
 

ამ შეხედულებამ თავის განვითარება სხვა 

ნაშრომებშიც ჰპოვა. მრავალი, ხანგრძლივად 

მიმდინარე ემოციური დარღვევა, ასოცირებული 

ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებასთან, მასზე  
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დამოკიდებულების განვითარებასთან, მიეკუთვნება 

შესაბამის ნეიროტრანსმისიას, და მიმდინარეობს 

ბაზალური წინა ტვინის კონცეპტუალურ 

მაკროსტრუქტურის გავლენით, რომელსაც 

„გაფართოებული ამიგდალა“ ეწოდება” (Koob, 2008). 

„გაფართოებულ ამიგდალას“ მრავლობითი კავშირი 

აქვს ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურასთან 

ლატერალური ჰიპოთალამუსისა და ტვინის ღეროს 

უბნების ჩართვით, რომელებიც პასუხისმგებელი 

არიან შიშთან და შფოთვასთან დაკავშირებული 

ქცევების გაშვებაზე (Walker et al., 2010 ; Sakanaka et., 

al.1986). 
 

„შფოთვითი დარღვევები და ალკოჰოლის 

გამოყენებით გამოწვეული დარღვევები კო-

მორბიდულია ადამიანებში. შფოთვის აშლილობის 

წინასწარმა დარღვევებმა შესაძლოა დააჩქაროს 

ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება, მაღალი დონის 

შფოთვა  კი წარმოადგენს  ალკოჰოლზე 

დამოკიდებულების ნიშანდობლივ სიმპტომს, რაც 

აღკვეთის პერიოდში ვლინდება. შფოთვითი 

დარღვევები და ალკოჰოლზე დამოკიდებულება 

ადამიანებში გამოიხატება ამიგდალას 

სტრუქტურისა და ფუნქციების აქტივაციაში, რის 

საბოლოო ეფექტი შესაძლოა იყოს დაღმავალი 

„ეფექტორული“ უბნების დისინჰიბიცია 

(განშეკავება), რომლებიც არეგულირებს  შფოთვასა 

და ალკოჰოლთან დაკავშირებულ ქცევას“ - ასკვნიან 

ჟილპინი და მისი კოლეგები ნაშრომში „The Central 

Amygdala as an Integrative Hub for Anxiety and Alcohol 

Use Disorders” (Gilpin et., al., 2015). ისინი, ამავე 

დროს, განიხილავენ ძირითადი 

ნეიროტრანსმიტერების ფუნქციებს თავის 

შეხედეულების განსამტკიცებლად. ნაჩვენებია, რომ 

ეთანოლის მწვავე და ქრონიკული ზემოქმედებით 

იზრდება გაემ-ის ტრანსმისია ამიგდალაში. 

საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ვენტრალური 

პალიდუმი, რომელიც უკავშირდება 

„გაფართოებულ ამიგდალას“, შეიცავს „გაემ-ა 

რეცეპტორების კომპლექსის სპეციფიკური 

კომპონენტის სამიზნეს (მაგალითად, α1 

დამატებით“) რაც მოქმედებს ალკოჰოლის 

მოხმარებაზე (Roberto et.al., 2018). 

კუბი (Koob,2008) განიხილავს ემოციური 

დარღვევების განვითარების შესაძლებლობას 

სტრესის ჩათვლით, ალკოჰოლის მომხმარებლებში, 

და შესაბამის ნეიროტრანსმიტერებზე 

„გაფართოებულ ამიგდალას,“ ჩათვლით. 

ექსპერიმენტებმა აჩვენეს, რომ in vitro and in vivo  
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პირობებში  ალკოჰოლის გამოყენება ზეგავლენას 

ახდენს დოპამინის სიგნალირებაზე (down-

regulation) „მეზოლიმბური დაჯილდოების 

სისტემის ჰიპერაქტივობით გულუტამატის 

სიგნალზე და ტვინის სტრეს-სისტემის 

დისრეგულაციით“ (Koob and Volkow 2010). 

შესაბამისად, ცენტრალური ამიგდალა თავისი 

განსაკუთრებული მდებარეობით ტვინში 

სენსორული ინფორმაციის გადამუშავებით ქცევით 

და ფიზიოლოგიურ უკუკავშრებით სავარაუდოდ 

პასუხისმგებელია სტრესზე და ალკოჰოლით 

სტიმულირებაზე. ამიგდალას ვრცელი დაზიანება 

კატებში იწვევს შიშისა და შფოთვის შემცირებას და 

ძილის ტოტალური მოცულობის გაზდას 

(Mgaloblishvili-Nemsadze et., al., 2008). ინტაქტური 

კატები, ძალიან მძიმედ იტანენ ეთანოლის 

ინექციებს, რაც პირველ რიგში გამოიხატება ძღც-ის 

სტრუქტურის მნიშვნელოვან დარღვევაში 

(Gogichadze et.,al., 1988; 1989; Gogichadze et al., 2004). 

ამიგდალას აბლაციის შემდეგ ძღც-ის სტრუქტურის 

ნორმალიზაცია აღინიშნება (Gogichadze, Mgaloblish

vili et al. 1999). 
 

ეს მონაცემები ეხმიანება მერფისა და 

თანამშომლების (Murphy, et. al., 2012) მონაცემებს. 

ავტორები მიუთითებენ, რომ „დამოკიდებულების 

გამომწვევი ნივთიერებები „ატყუებენ“ ემოციურ 

სტრუქტურებს და „აფიქრებენ“, რომ გააჩნიათ 

სასიცოცხლო მნიშვნელობა, რაც ვლინდება 

ნარკოტიკული საშუალებების გამოყენების მაღალ 

და გადაჭარბებულ შეფასებაში.“ ამავე დროს ეს 

ავტორები ხაზს უსვამენ კოგნიტიური  დონის 

მნიშვნელობას წამლების მოხმარების ქცევის 

განვითარებაში და გვთავაზობენ „მკურნალობის 

სტრტეგიას, რომელიც ეფუძნება ემოციების 

რეგულაციას და კოგნიტური კონტროლის 

გაძლიერებას მაღალი რისკის ინდივიდებში, რამაც 

შესაძლოა ციკლური დამოკიდებულების პრევენცია 

მოახდინოს და შესაბამისად გვპირდება ადიქციისა 

და მასთან დაკავშირებულ მრავალი საშიშროების 

პრევენციას“ (Murphy, et. al., 2012). 
 

ალკოჰოლის ზემოქმედების შესასწავლად 

კვლევებში გამოყენებული  მეთოდების შეფასება 

როგორც ადიქციის კვლევების წამყვანი 

სპეციალისტები ედვარსი და კუბი მიუთითებენ 

„თავისი მაღალი სანდოობისა და სარწმუნოებიდან 

გამომდინარე  კომპლექსური ფსიქო-

ნევროლოგიური დაავადებების შესასწავლად 

ცხოველური მოდელების განვითარება და  
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გამოყენება კრიტიკულია და ყოველთვის 

ყურადსაღები“ (Edwards, Koob 2012). ამას 

მნიშვნელობა ენიჭება იმ თვალსაზრისით, რომ 

ცხოველური მოდელები საშუალებას იძლევა 

ექსპერიმენტულ პირობებში შესწავლილ იქნას 

ფსიქო-ნევროლოგიური, მათ შორის ალკოჰოლის 

ბოროტად მოხმრებით გამოწვეული დარღვევების 

ნეირობიოლოგიური მექანიზმები. პირველ რიგში ეს 

უკავშირდება ეთიკურ ნორმებს, ვინაიდან 

ცხოველებზე ექსპერიმენტული მეთოდების 

გამოყენება შეუძლებელია ადამიანებზე.  

მრავალფეროვანი და ინფორმაციული მეთოდები 

გამოიყენება ბოლო დეკადების განმავლობაში. მათ 

შორის ყველაზე ინტენსიურად „ორბოთლიანი 

არჩევანის (two-bottle choice) პროცედურას 

მიმართავენ - როდესაც ცხოველმა უნდა აირჩიოს 

წყალი ან ალკოჰოლი. ცხოველთა ამ შერჩევის 

შემდეგ გამოყოფენ ალკოჰოლის უპირატესობა-

მიმნიჭებელ (P) და უპირატესობა-არამიმნიჭებელ 

(nP) ჯგუფებს, რომელებზეც შემდგომ 

ექსპერიმენტები ტარდება. P და nP ცხოველები 

ქცევითი და ნეიროქიმიური პარამეტრებით 

განსხვდებიან (McBride, Li 1998; Colombo, 1997; Lobi

na et al.1997; Overstreet et al.1999). P ცხოველებს 

ახასითებს შფოთვა და დეპრესიის მსგავსი ქცევა, 

რაც ადასტურებს დეპრესიისა და ალკოჰოლიზმის 

კომორბიდობას (Rezvani et al., 2002). შფოთვითი 

აშლილობები მაღალი კორელაციით 

დამახასიათებელია ალკოჰოლიკი 

პაციენტებისათვის (იხ. რევიუსთვის Schry, White 

2013; Morris et al, 2005).  ამღლებულ ჯვარედინ 

ლაბირითში (elevated plus maze) Wistar-Harlan and 

the Wistar-BgVV ჯიშის ვირთაგვები, რომელთაც 

შფოთვის მაღალი დონე აქვთ, უფრო მეტი 

რაოდენობით სვამენ ალკოჰოლს 

(Langen, Fink,  2004). შფოთვის სიმპტომები 

ვლინდება ქრონიკული ალკოჰოლისაგან აღკვეთის 

პერიოდში და მათი ინტენსივობა მცირდება 

ალკოჰოლის განმეორებითი ადმინისტრაციის 

შემდეგ (Overstreet et al., 2004). ამ ჯგუფის 

ცხოველებში აღინიშნება სეროტონინერგული 

აქტივობის დაბალი დონე (Overstreet, Rezvani, 1996). 
 

თუმცა, იგლის (Egli 2005) მიმოხილვაში დასმული 
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მოვიძიოთ. ეს მონაცემები ადასტურებენ, რომ 

ნამდვილად არის შესაძლებელი ალკოჰოლის ჭარბი 

მოხმარების, (განსაკუთრებით რელაფსის დროს) 

პრევენცია ნალტრექსონის (ოპიოიდური 

რეცეპტორების არასელექციური ანტაგონისტის), 

აქამპროსატის (NMDA რეცეპტორების 

ანტაგონისტის და GABAA  რეცეპტორების 

მოდულატორის) მოქმედებითრაც თავდაპირველად 

ექსპერიმენტულ კვლევებში იქნა დადასტურებული, 

შემდგომ კლინიკებში იქნა აპრობირებული და 

გამოყენებული (Egli, 2005;Kiefer, Wiedemann 2004). 

თუმცა საპირისპირო მონაცემებიც არსებობს - 

ნალტრექსონი არ ამცირებს ალკოჰოლის აღკვეთის 

დროს რეგისტრირებულ დარღვევებს და რელაფსის 

სიმპტომებს (Krystal et al., 2001). 
 

ალკოჰოლის ქრონიკული ზემოქმედება მის მიმართ 

ტოლერანტობას იწვევს და მრავალ ქცევით 

პარადიგმებში, მათ შორის შფოთვაში, სედაციაში, 

ატაქსიაში და დადებითი რეინფორსმენტის 

ეფექტებში ვლინდება (Kumar et al. 2004). 

ცხოველური მოდელებში მიღებული შედეგები 

აჩვენებს, რომ ოპიოიდური სისტემა მონაწილეობს 

ეთანოლის სმის ქცევის განხორციელებაში. 

დადასტურებულია ოპიოიდური რეცეპტორების 

ბლოკატორების გამოყენებით. როგორც 

სელექციური ისე არასელექციური ბლოკატორები 

ამცირებს ალკოჰოლის მიღებას განმამტკიცებელ 

ოპერანტულ პასუხს ცხოველებში. დასკვნის სახით 

ვარაუდობენ, რომ „შფოთვის მსგავსი ქცევა 

განპირობებს ეთანოლის უპირატესი სმის ქცევას 

თაგვებში“ (Roberts 2000). მოგვიანებით ოლივემ და 

თანამშრომლებმა (Olive et. al.,2001) ივარაუდეს, რომ 

ვინაიდან „ეთნოლი ზრდის უჯრედ-გარეთა 

ენდორფინების დონეს Nac-ში, ეთანოლის 

განმამტკიცებელი თვისებების შემცირება შესაძლოა 

უკავშირდებოდეს ენდოგენური ოპიოიდების 

მოქმედების შეკავებას Nac ში. 
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ალკოჰოლს ირჩევდნენ, ხოლო „ხანგრძლივად 
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რომ პირველნი ალკოჰოლის სმისადმი მიდრეკილნი 

იყვნენ (იხ.Vlasova., Rodionov 1987). 
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ალკოჰოლის აღკვეთა არის მძიმე 

ალკოჰოლიკებისათვის დამახასიათებელი 

მდგომარეობა. ვენდრისკოლო და რობერტსი 

(Vendruscolo and Roberts 2014) ყურადდღებას 

ამახვილებენ ალკოჰოლზე დამოკიდებული 

ვირთაგვების თვითადმინისტრირების ქცევაზე 

ალკოჰოლის ორთქლის მოდელში. ეს მოდელი 

რობერტოსა და მისი თანამშრომლების მიერაა 

შემოთავაზებული 1996წ. მათ მიაჩნდათ, რომ 

მოდელის განვითერების წარმატებისათვის 

კრიტიკული მნიშვნელობა ენიჭება ოპერანტულ 

თვითადმინისტრირებას ვირთაგვებში, რომელთაც 

დამოკიდებულება გააჩნიათ და ახასითებთ 

აღკვეთის პერიოდის დარღვევები. ისინი 

ვარაუდობენ, რომ „ეთანოლის 

თვითადმინისტრირების მოდელი ცხოველებში, 

რომლებიც განიცდიან აღკვეთისა და აბსტინენციურ 

სიმპტომებს, მნიშვნელოვანია პრევენციისა და 

მკურნალობისთვის“ და “თავისუფალი არჩევანის 

სმის მოდელი მოიცავს ხელში ჩაგდების 

კონსუმატორული ქცევის ასპექტებს, მაშინ, როცა 

ოპერანტული თვითადმინისტრირება მეტად 

მრავალფეროვანია ალკოჰოლის სმის ქცევის 

სახვადასხვა ასპექტში“. უფრო მეტიც, ეთანოლის 

ორთქლით “დამუშავებული“ ცხოველებში ჩქარდება 

თვითადმინისტრირება ოპერანტული ტესტის 

გამოყენებისას აღკვეთის პერიოდში (O’Dell et al., 

2004). 
 

დოპამინის დონის განსაზღვრის მიზნით 

ექსპერიმენტები ცხოველებზე სხვადასხვა მეთოდის 

გამოყენებით ტარდებოდა. შესწავლილია Nac-ში 

დოპამინის დონის ცვლილების კორელაცია 

ალკოჰოლის მიღების ქცევასთან და ნაჩვენებია, რომ 

დოპამინის დაბალი დონე ნორმალიზდება 

ალკოჰოლის თვითადმინისტრაციის შემდეგ. 

ექსპერიმენტი გულისხმობდა დოზის მისაღებად 

ვირთაგვის მიერ ბერკეტის დაჭერას (Weiss et.al., 

1996). 

ჰიპოთალამო-ჰიპოფიზარულ-ადრენალური ღერძის 

(HPA axis) როლი განწყობის რეგულაციაში მრავალ 

ექსპერიმენტულ და კლინიკურ ნაშრომშია 

ნაჩვენები (იხ.წყაროებისთვის Watson and 

Mackin,2006). 

ცხადია, რომ ალკოჰოლი უნდა მოქმედებდეს ამ 

სისტემაზე, ვინაიდან HPA ღერძი სტრესთან 

კორელირებს. ზოგიერთ ნაშრომში მითითებული 

სტრესისა და დეპრესიის, სტრესისა და ალკოჰოლის 

ჭარბი მოხმარების ქცევის, დეპრესიისა კავშირები.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Volpicelli%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1345133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alterman%20AI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1345133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hayashida%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1345133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=O%27Brien%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1345133
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1345133
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://doi.org/10.1093/alcalc/agh163
https://doi.org/10.1093/alcalc/agh163
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შესაბამისად, ქვემოთ მოყვანილი მონაცემები 

ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესოა. 

ალკოჰოლიზმის სავარაუდო წინასწარ განწყობისა 

და დეპრესიის კავშირის კვლევები მოიცავს 

კორტიკოტროპინის გამომყოფი ფაქტორის 

რეცეპტორების გენეტიკურ პოლიმორფიზმს. 

„კორტიკოტროპინის გამომყოფი ფაქტორის (CRF) 

სისტემის დისრეგულაცია, როგორც ჩანს , არის ერთ-

ერთი მთავარი ელემენტი დეპრესიის, შფოთვისა და 

ალკოჰოლორური ადიქციის 

განვითარებისათვის“ (Cippitelli et al.,2015; Nemeroff 

2005; Clarke et al. 2008). 
 

შედეგები ,რომლებიც წარმოდგენილია ეილერისა 

და ჯუნის (Eiler, June HL. 2007) 

შრომაში აჩვენებენ, რომ VTA ში D2-ის 

ანტაგონისტის ეთიკლოპრიდის (eticlopride) 

უნილატერალური მიკროინექციები იწვევს 

ეთანოლზე პასუხის შენარჩუნებას. ალკოჰოლის 

უპირატესი სმის ქცევის  მქონე ვირთაგვებში. 

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ნეიროვიზუალიზაციით 

(neuroimaging) მიღებული  მონაცემების ანალიზი 

ადასტურებს  ამიგდალას, Nac-ს, VTA-ს  

მონაწილეობას ნარკოტიკებზე დამოკიდებულების 

ქცევის მანიფესტაციაში (Kalivas and Volkov, 2011). 

 

დასკვნითი მოსაზრებები: 

ამგვარად, წინამდებარე განხილვაში წარმოდგენილი 

ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი გვაძლევს 

საშუალებას დავასკვნათ, რომ ალკოჰოლს ცნს-ზე 

პოლიმოდალური გავლენა გააჩნია, რაც 

კლინიკურად და ცხოველური მოდელების 

გამოყენებითაც დასტურდება.  

ეს ეხება როგორც ძირითად ნეიროტრანსმიტერულ 

სისტემებს, ისე თავის ტვინის სტრუქტურებს, 

რომლებიც არგეულირებენ მოტივაციურ ემოციურ 

ქცევას, ძილ-ღვიძილის ციკლის ელექტროგრაფულ 

და ქცევით პარამეტრებს. თუმცა ექსპერიმენტული 

მონაცემები ხშირად არ არის გათვალისწინებული 

კლინიკებში,  

განსაკუთრებით ზოგიერთი ფსიქო სომატური 

დარღვევებისა და ძილის არასტაბილურობის 

კომორბიდულობასთან, რაც შესაძლებელია იყოს 

წინმსწრები მარკერი ალკოჰოლიზმის 

განვითარებისა და შემდგომი მენეჯმეტის საქმეში. 

ქვემოთ მოყვანილმა სქემამ შესაძლოა დახმარება 

გაუწიოს იმ მექანიზმების გარკვევას, რომლებიც 

საფუძვლად უდევს ალკოჰოლისს ახვადასხვა 

დოზით გამოწვეულ ეფექტებს და  მათ ურთიერთ 

კავშირს თავის ტვინის სისტემებსა და შესაბამის 

ქცევით დარღვევებს. 

გამოყენებული ლიტერატურა: 

იხ. წინა გვერდები 

 

 

  ზოგადი სქემა 
 

ეთანოლის 

დაბალი 

დოზები 

 (1-1,5 გ/კგ) 
 

 

ღვიძილის 

მეზენცეფალურ

ი სისტემის, 

უკანა 

ჰიპოთალამუსი

ს,  ლიმბური და 

ოპიოიდური 

სისტემების 

აქტივაცია  

 

აქტიური ღვიძილი, ეეგ 

დესინქრონიზაცია, 

მოტორული აქტივობის, 

დასწავლისა და 

მეხსიერების 

პროცესირების 

გაადვილება   

ეთანოლის 

საშუალო 

დოზები (2-2,5 

გ/კგ) 
 

 

ღვიძილის 

მეზენცეფალურ

ი სისტემის, 

უკანა 

ჰიპოთალამუსი

ს,  ლიმბური 

სისტემის 

ნაწილობრივი 

ინაქტივაცია 

 

პასიური ღვიძილისა და 

ზერელე ნელი ძილის 

მონაცვლეობა,მოტორუ

ლი აქტივობის შენელება, 

დასწავლისა და 

მეხსიერების 

პროცესირები 

გართულება  

ეთანოლის 

მაღალიდოზებ

ი (3-4 გ/კგ) 
 

 

ღვიძილის 

მეზენცეფალურ

ი სისტემის 

ბლოკირება 

სპინალური 

რეფლექსების 

შეკავება 

 

ეეგ და ქცევის დეპრესია 

(მწვავე 

ადმინისტრირებისას) ეეგ 

და ქცევის პატერნების 

დისოციაცია, ძღც-ის 

სტრუქტურისა და 

მეხსიერების 

პროცესირების დარღვევა   

 



  https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                               77 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 4,  June  21, 2019 
 

Oral Health Care Provision System and Dental Educa-

tion in Georgia (2014-2017) 

Elene Gigineishvili1, Mariam Margvelashvili-Malament2 

 

The University of Georgia, School of Health Sciences, 

Department of Dentistry1,2 , Tbilisi, Georgia 

Tufts University, School of Dental Medicine2, Boston MA 

USA 
1DDM, PhD(s); 2DDM, MSc, PhD, Associate Professor 
 

Abstract 

This article presents an overview of oral health-care deliv-

ery in Georgia since 2014.Paper describes the dental edu-

cation sources, shows the statistics of licensed dentists and 

number of dentists of seven sub-specialties registered in 

Georgia. National statistics office of Georgia (Geostat), 

Ministry of Labor Health and Social Affairs and National 

Centre for disease Control (NCDC), Georgian legislation 

Matsne were used as the information source.  

Keywords: Georgia, Oral Health Care System, Dental Edu-

cation. 
 

Introduction 

This paper will present the oral health care system and its 

current status in Georgia. Most of the data cited in the pa-

per were obtained from the National statistics office 

(Geostat), Ministry of Labor Health and Social Affairs and 

National Centre for disease Control (NCDC) in 2014-

2017. 
 

The country and its population structure 

Georgia is located at the crossroads of Western Asia and 

Eastern Europe, bounded by to the west by the Black Sea, 

to the north by Russia, to the south by Turkey and Arme-

nia, and to the southwest by Azerbaijan. It covers the terri-

tory of 69,700 km2. 
 

Not including the territories occupied by Russia (Abkhazia 

and South Ossetia), population of Georgia is 3 718 200 [1] 

of whom 47, 7 % are male and 52, 3 % female[2]. 30 % of 

the population resides in the capital Tbilisi, and the rest of 

the 70%    in rural areas. The majority of Georgian popula-

tion consists of ethnic Georgians 86, 3 %, 6, 27 % Azer-

baijan’s, 4, 53 % Armenians, 0.71 % Russians and other 

minorities. From 2013 the Georgian population was con-

siderably decreased. Three main factors were the reason of 

this statistics: birth rate, death rate and migration. The gov-

ernment of Georgia is trying to slow down the drop-in 

population decline by encouraging new births through so-

cial programs [3]. 
 

Health Insurance 

Universal health care program is widely used among the 

population of Georgia, except for the Upper and Upper 

Middle class families that chose private health insurance 

plans. The right to use additional private insurance plans is 

available to the socially vulnerable, pensioners, children 

aged 0-6, teachers, students, internally displaced, persons  

პირის ღრუს ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა და 

სტომატოლოგიური განათლება საქართველოში 

(2014-2017) 

ელენე გიგინეიშვილი1 , მარიამ მარგველაშვილი-

მალამენტი2 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა1,2, თბილისი, საქართველო 

ტაფტის     უნივერსიტეტი, სტომატოლოგიის 

სკოლა, ორთოპედიული სტომატოლოგიის 

დეპარტამენტი2, ბოსტონი, მასაჩუსეტსის შტატი, 

აშშ 
 

რეზიუმე: 

სტატიაში აღწერილია 2014 წლიდან პირის ღრუს 

ჯანმრთელობის მომსახურების სერვისების 

მიწოდება საქართველოში. ნაშრომი წარმოადგენს  

სტომატოლოგიურ განათლებას და 

რეგისტრირებული სერტიფიცირებული ექიმი 

სტომატოლოგების სტატისტიკას დარგის მიხედით. 

ინფორმაციულ წყაროდ გამოყენებულ იქნა 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახური,დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენრი და საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე. 

საკვანძო სიტყვები: საქართველო, პირის ღრუს 

ჯანმრთელობა, სტომატოლოგიური განათლება. 
 

შესავალი: 

სტატიაში აღწერილია პირის ღრუს ჯანმრთელობის 

სისტემა და მიმდინარე სტატუსი საქართველოში. 

მონაცემები აღებულია საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული სამსახურის, საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს და დაავადებათა კონტროლისა და 

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 

ცენტრის მონაცემთა ბაზიდან 2014-2017 წლებში. 
 

ქვეყანა და პოპულაცია: 
საქართველო მდებარეობს დასავლეთ აზიისა და 

აღმოსავლეთ ევროპის საზღვარზე, დასავლეთით 

ესაზღვრება შავი ზღვა, ჩრდილოეთით რუსეთი, 

სამხრეთით თურქეთი და სომხეთი და სამხრეთ-

დასავლეთით აზერბაიჯანი. ქვეყნის ფართობი 

შეადგენს 69,700კმ2. 
 

თუ არ ჩავთვლით რუსეთის მიერ ოკუპირებულ 

ტერიტორიებს (აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი), 

საქართველოს პოპულაცია შეადგენს 3 718 200 [1], 

აქედან 47,7% არის მამაკაცი და 52,3% ქალი [2].  
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with disabilities. Without changing the targeted special ser-

vices provided by the universal program. The Universal 

Health Care program insures only urgent medical services 

such as oral cavity phlegmon and abscess, craniofacial 

fractures, mandible and maxilla fractures, and some emer-

gency cases. Planned dental services are not covered this 

insurance [4]. In 2006 Colgate-Palmolive launched an oral 

health educational program “Bright Smile, Bright Future”. 

But rather than that there are no state oral health education 

programs in the country [5].  
 

Dental workforce 

The number of licensed dentists according to their posi-

tions from 2014 to 2017 is 8420. The Georgian statistical 

Centre provided this information of dentists in active prac-

tice. (2014 -1846; 2015-2140; 2016-2281,2017-2153) 

(Figure 1).  

Figure 1. Number of Dentists in 2014-2017 in active practice. 

 

The gender of Georgian dentists they can’t provide [6].   

 
 

Dental Education  

Currently there are 9 Dental Schools in Georgia, three be-

ing State and six private schools. Five of the universities 

have English Dental Programs.  
 

Medical and Dental education in Georgia is a one stage 

higher education program which ends with awarding aca-

demic degree of certified physician/Dentist (MD and DMD 

respectively). Academic Degree is received after complet-

ing educational program of 360 credits for medical doctors 

and 300 credits for doctor of dental medicine respectively 

[10]. 
 

Admission in dental schools is granted to those who suc-

cessfully pass Unified National Exams (Law defined by 

Ministry of Education and Science of Georgia).  
 

In the Figure 2 and Figure 3 the statistics of graduated stu-

dents in public health programs is presented, among the 

2015-2017 years period.  

 

მოსახლეობის 30% ცხოვრობს დედაქალაქში, 

თბილისში, ხოლო დანარჩენი 70%  რეგიონშია 

დასახლებული. ‐აქართველოს მოსახლეობის 86, 3 %

-ს შეადგენს ქართველი, 6, 27%-ს აზერბაიჯანელი, 

4.53%-ს სომეხი, 0.71%-ს რუსი და სხვა 

უმცირესობები. 2013 წლიდან საქართველოს 

მოსახლეობა მნიშვნელოვნად შემცირდა. შემცირება 

მოხდა სამი კონკრეტული მიზეზით: შობადობის 

შემცირებული მაჩვენებელი, სიკვდილიანობა და 

მიგრაცია. აღნიშნული ფაქტის შედეგად 

სახელმწიფომ ჩამოაყალიბა სოციალური პროგრამა 

ყოველ ახალ შობილზე [3]. 
 

ჯანმრთელობის დაზღვევა: 
საქართველოში საყოველთაო ჯანმრთელობის 

დაზღვევის პროგრამა ფართოდ გამოიყენება , გარდა 

იმ პირებისა რომლებიც იყენებენ ფასიან კერძო 

სადაზღვევო კომპანიებს. 
     

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევა მოიცავს 

უფასო დაზღვევას 0 დან 6 წლამდე ასაკის 

ბავშვებისთვის, პენსიონერებისთვის, სოციალურად 

დაუცველებისთვის, მასწავლებლებისთვის, 

სტუდენტებსითვის და იძულებით 

გადაადგილებულთა პირებისათვის. 
 

სტომატოლოგიური მომსახურეობიდან 

საყოველთაო ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამა 

ფინანსურად ანაზღაურებს მხოლოდ მწვავე 

შემთხვევევბს, როგორიცაა პირის რღუს ფლეგმონა 

და აბსცესი, თავის ქალას ტრამვული დაზიანებები, 

ზედა და ქვედა ყბის მოტეხილობები და ა.შ. 

გეგმიური სტომატოლოგიური მანიპულაციების 

დაფინანსება საყოველთაო დაზღვევის   მიხედვით 

არ ხდება[4]. 2006 წელს „ქოლგეით პალმოლივმა“ 

აწარმოა პირის ღრუს განათლების პროგრამა 

„ნათელი ღიმილი,ნათელი მომავალი“ . მას შემდეგ 

საყოველთაო პირის ღრუს ჯანმრთელობის 

განმახორციელებელი პროგრამა საქართველოში არ 

ჩატარებულა [5]. 
  

ადამიანური რესურსი სტომატოლოგიაში 
 

სერთიფიცირებული სტომატოლოგების რაოდენობა 

პოზიციის მიხედვით 2014-2017 წლებში არის 8420. 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის მონაცემების მიხედვით  

სტომატოლოგების რაოდენობა წლების მიხედვით 

წარმოდგენილია პირველ ცხრილში (2014 -1846; 2015

-2140; 2016-2281,2017-2153). 
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Figure 2  
Figure 3 

 

Dental School graduates are mandated to enroll  residency 

programs in seven specialties of Dentistry offered by the 

Tbilisi State University and Tbilisi State Medical Universi-

ty [11]. 

 

There are seven sub specializations in  Dentistry Georgia : 

maxillofacial surgery, orthodontics, prosthetic dentistry, 

therapeutic dentistry (conservative dentistry, endodontics, 

periodontology), surgical dentistry, pediatric therapeutic 

dentistry, pediatric surgical dentistry[12].In the figure 4 

statistics of the students is presented, which were involved 

in the dental residency programs, from 2014-2017 years. 

Figure 5 describes the statistics of licensed dentists during 

2014-2017 years: 

 
დიაგრამა 1. სტომატოლოგების რაოდენობა 2014-2017 წლებში 
სქესის შესახებ ინფორმაცია არ არის წარმოდგენილი [6]. 
 

სტომატოლოგიური განათლება 
ამჟამად საქართველოში ფიქსირდება ცხრა 

სტომატოლოგიის პროგრამა, რომელსაც 

ახორციელებს სამი სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 

ექვსი კერძო უნივერსიტეტი.  ხუთი პროგრამაზე 

სწავლება ხორციელდება ინგლისურ ენაზე. 
 

სამედიცინო და სტომატოლოგიური განათლება 

საქართველოში არის ერთსაფეხურიანი, 

მისანიჭებელი კვალიფიკაციით დიპლომირებული 

სტომატოლოგი/დიპლომირებული ექიმი. 

დიპლომირებული სტომატოლოგი ვალდებულია 

სწავლების პროცესში დააგროვოს 300 კრედიტი, 

ხოლო დიპლომირებული ექიმი ვალდებულია 

დააგროვოს 360 კრედიტი [10]. 
 

საქართველოს მოქალაქეებისთვის პროგრამაზე 

დაშვების წინაპირობაა ერთიანი ეროვნული 

გამოცდების წარმატებით ჩაბარება. 

დიაგრამა 2 და დიაგრამა 3 წარმოადგენს 2015-2017 

წლებში ჯანდაცვის სპეციალისტების სტატისტიკას. 

ერთსაფეხურიანი სწავლების დასრულების შემდეგ 

დიპლომირებული სტომატოლოგი ვალდებულია 

გაიაროს საკვალიფიკაციო რეზიდენტურის 

პროგრამა[11].  

განათლების ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს 

მიხედვით, საქართველოში არსებობს 

სტომატოლოგიური შვიდი მიმართულება: ყბა-სახის 

ქირურგია, ორთოდონტია, ორთოპედიული 

სტომატოლოგია, თერაპიული სტომატოლოგია, 

ქირურგიული სტომატოლოგია, ბავშვთა 

თერაპიული სტომატოლოგია, ბავშთა ქირურგიული 

სტომატოლოგია [12]. 



  https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                               80 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 4,  June  21, 2019 

Figure 4 

Figure 5 
 

Epidemiology 

Ecording to an epidemiological study which was conducted 

in Tbilisi by University of Georgia, Dentistry Department 

in 2018 , the results  of DMF in first, seventh and tenth 

grade was recorded.  The focus groups were examined  

among the private and Statehool children. Caries preva-

lence for the first grade children ( 6-7 years)  were 

dmf=2.44 (d=1.46; m=0; f=0.98), and DMF=0.12 (D=0.12; 

M=0; F=0), 24 % were caries free, visible plaque was de-

tected in 26%. Caries Prevalence for seventh grade children 

11-12 years was DMF=0.63 (D=0.6; M=0; F=0.03), visible 

plaque was detected in 43%, caries free was 60%.Caries 

prevalence among tenth grade children (16-17 years) was 

DMF=5.87 (D=1.37; M=0; F=4.5), caries free were found 

to be 12.5%.Visible plaque among tenth grade children was 

10%, Periodontal status among first, seventh and tenth 

grade children was evaluated by recording plaque, calculus 

and bleeding on probing. Bleeding on probing was detected 

by 12.5 % among tenth grade children.  

დიაგრამა 2       

დიაგრამა 3      
 

ეპიდემიოლოგია 
2018 წელს  საქართველოს უნივერსიტეტის 

სტომატოლოგიის დეპარტამენტის მიერ ჩატარდა  

ეპიდემიოლოგიური კვლევა კბა ინდექსის 

დასადგენად. სამიზნე ჯგუფი წარმოადგენდა 

სკოლის მოსწავლეებს, კერძოდ პირველ, მეშვიდე და 

მეათე კლასებს. კვლევის ჩატარება მოხდა როგორც 

საჯარო სკოლაში, ასევე - კერძო სკოლაში. კბა 

ინდექსი პირველი კლასის ბავშვებში , სარძევე 

კბილებში  (6-7 წელი) დაფიქსირდა 2.44; 

(კ=1,46;ბ=0.98;ა=0), ხოლო მუდმივ კბილებში  
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Calculus was presents in 3.3% children. Regarding this 

epidemiological research, there are no prevention program 

ordered to improve the oral health among school children. 
 

Costs of Oral Health Services 

As virtually all oral health services are provided under pri-

vate arrangements between patients and dentists, it is im-

possible to know exactly how much is spent on oral health 

care in Georgia.  
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კბა=0.12, (კ=0.12; ბ=0; ა=0), გამოკვლელუთა 24 % არ 

აღინიშნებოდა კარიესი, გამოკვლეულ ასაკობრივ 

ჯგუფში კბილის რბილი ნადები დაფიქსირდა 

ბავშვთა 26%-ში. კბა ინდექსი სკოლის მეშვიდე 

კლასის მოსწავლეებში (11-12 წელი)  დაფიქსირდა 

0.63. კერძოდ (კ=0.6; ბ=0.03; ა=0), რბილი ნადები 

მოცემულ ასაკობრივ ჯგუფში დაფიქსირდა 43%-ში, 

ხოლო 60 % არ აღენიშნებოდა კარიესი. კბა ინდექსი 

მეათე კლასის ბავშვებში (16-17 წელი) დაფიქსირდა 

საკმაოდ მაღალი 5.87. აქედან (კ=1.37;ბ=4.5;ა=0), 

ბავშვების 12.5 პროცენტს არ აღმოაჩნდა კარიესი, 

ხოლო ნადები აღინიშნა გამოკვლეულთა 10% ში. 

ზონდირების დროს სისხლმდენი ღრძილები 

დაფიქსირდა 12.5 %-ში მეათე კლასის 

მოსწავლეებში. კბილის მაგარი ნადები დაფიქსირდა 

3.3 5-ში. ამ კვლევებზე დაფუძნებით შეგვიძლია 

აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში ამჟამად არ 

არსებობს პროგრამა, რომელიც მოიცავს პირის ღრუს 

ჯანმრთელობის  გაუმჯობესებას და კარიესის 

პრევენციას. 

დიაგრამა 4 
 

სტომატოლოგიური მომსახურების ხარჯები 
 

საქართველოში სტომატოლოგიური მომსახურების 

ხარჯები არ არის ფიქსირებული, შესაბამისად 

მონაცემები სტომატოლოგიური მომსახურების 

ხარჯებთან  დაკავშირებით არ არსებობს. 
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Summary 

Biomarkers are key tools and can provide crucial infor-

mation on the complex cascade of events and molecular 

mechanisms underlying pathophysiology and the secondary 

pathologic cascades of rare diseases. Obtaining a profile of 

distinct classes of biomarkers reflecting core pathologic 

mechanisms could enable us to identify and characterize 

the initial injury. Thus, they represent a logical adjunct to 

improve diagnosis. Regular monitoring both for disease 

onset and progression but also demonstrating the benefit of 

potential treatment are of high value for the patients. Bi-

omarkers bring rationality in the treatment of patients with 

rare diseases. We present review of the biomarkers, their 

role in rare diseases diagnostic process and implementation 

in currently available predictive and personalize medicine, 

while characterizing their potential role and applications in 

diagnosis, monitoring, drug discovery. In reviewing these 

concepts, we discuss epidemiological and interventional 

clinical studies as the important and powerful tool in bi-

omarkers development. Based on several examples outline 

the advantages and limitations, perspectives and draw-

backs, for their use at the clinic. 

Keywords: Biomarkers, Rare diseases, Personalized Medi-

cine, Diagnostic tests, Drug Innovation 
 

Overview 

The opportunity for world-changing breakthroughs and the 

limitless potential of the life sciences are both exciting and 

compelling to us. An interest in new therapeutic agents, 

anging from the underlying basic mechanisms of disease, 

the role of genetics, pathophysiology and pharmacotherapy 

in genetic disorders and metabolic diseases, which are ex-

hausted with classic medical principles requires the transla-

tion of our scientific knowledge and emerging concepts of 

the personalized medicine into early screening, diagnosis, 

and individualized treatment of diseases. In this context, 

the discovery of biomarkers in Rare diseases will be of 

prime importance to enable timely prevention, early diag-

nose and effective treatment. 2 

 

Biomarkers represent key features in both diagnostics and 

research on rare diseases and will encounter wide exploita-

tion in translational and personalized medicine. 9 

It is therefore actual to focus on identifying determinants 

able to distinguish between specific disease stages, discrim-

inate states and probabilities of response to treatments- the 

biomarkers-State of art.   
 

The classic definition of a biomarker is “a characteristic 

that is objectively measured and evaluated as an indicator 

ბიომარკერები იშვიათი დაავადებების 

დიაგნოსტიკაში. ზუსტი და პერსონალიზებული 

მედიცინის ინოვაციური მიდგომები 

თათია გახარია1, ნინო ბესიაშვილი2, ნოდარ 

სულაშვილი3 
 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1დიპლომირებული მედიკოსი, რეზიდენტი-ექიმი, 

მოწვეული ლექტორი; 2 დიპლომირებული 

მედიკოსი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი, 

რეზიდენტი-ექიმი, მოწვეული ლექტორი; 
3ფარმაციის დოქტორი, ერევნის სახელმწიფო 

სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტი 
 

რეზიუმე 

ბიომარკერები წარმოადგენენ მნიშვნელოვან 

საშუალებებს,  რომლებიც მოიცავენ ძირითად 

ინფორმაციას იშვიათი დაავადებების კომპლექსურ 

კასკადებს, მოლეკულურ პათოფიზიოლოგიურ 

მექანიზმებსა და მეორად პათოლოგიურ 

პროცესებზე. განსაზღვრული კლასის სხვადასხვა 

ბიომარკერის მოპოვება, რომელიც ასახავს 

პათოლოგიური მექანიზმების ბირთვს, საშუალებას 

მოგვცემს აღმოვაჩინოთ და დავახასიათოთ საწყისი 

დაიზანება. ამდენად , ისინი წარომოადგენენ 

დამხარე ლოგიკურ საშუალებებს დიაგნოზის 

დაზუსტებისათვის. დაავადების საწყისისა და მისი 

მიმდინარეობის რეგულარული მონიტორინგი, ასევე 

პოტენციური მკურნალობის არსებობა, ძალიან 

ღირებულია პაციენტებისათვის.  ბიომარკერებით 

შესაძლებელია იშვიათი დაავადებების მქონე 

პაციენტების მკურნალობა გახდეს რაციონალური. 

ჩვენ წარმოვადგენთ მიმოხილვას ბიომარკერების 

შესახებ, მათ როლს იშვიათი დაავადებების 

დიაგნოსტირების პროცესში და მათ რეალიზაციას 

პერსონალიზირებულ მედიცინაში, შევაჯერებთ რა, 

ბიომარკერების პოტენციურ დანიშნულებასა და 

გამოყენებას დიაგნოსტირების, მონიტორინგისა და 

წამლის შექმნის პროცესებში.  ამ საკითხების 

მიმოხილვისას, განვიხილავთ ეპიდემიოლოგიურ 

და ინტერვენციულ კლინიკურ კვლევებს, როგორც 

მნიშვნელოვან და მძლავრ საშუალებებს 

ბიომარკერების შექმნისათვის. მრავალ მაგალითზე 

დაყრდნობით ხაზს გავუსვამთ ბიომარკერების 

უპირატესობებსა და შეზღუდვებს, პერსპექტივებასა 

და ხარვეზებს მათი კლინიკაში გამოყენებისათვის.  
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of normal biological processes, pathogenic processes, or 

pharmacological responses to a therapeutic intervention” 3 

Biomarkers can be used to identify the primary cause or 

track the primary and secondary pathophysiologic changes 

at the genetic, RNA, protein, and metabolite levels. 12 

Following the rules of regulatory authorities such as the 

European Medicines Agency (EMA), the features of an 

‘ideal’ biomarker, namely 8 : 

 Analytical validity. Require for  detection biomarker  

accurately, reproducibly, with their clearly defined 

technological limits. As the analytical accuracy de-

pends on laboratory procedures for biomarker discov-

ery and validation. 

 Clinical validity. Not be influenced by circumstan-

tial factors, always reflect a change in the disease. In 

other words, identify specific disease parameters and 

be sensitive to any change in them. 

 Non-invasiveness, accessibility, enable an ear ly, sen-

sitive measurement, of disease severity etc. allow a dis-

order to be monitored at different time points, without 

recourse to invasive procedures via the simple collec-

tion of body fluids (urine/blood) or scanned images 

(e.g. MRI or PET, etc.) 

 Feasibility. Practical to identify and measure, as 

well as invariable, irrespective of the type of sample for 

collection, in its detection. 

 Time and cost-effectiveness. Quick and easy to use, 

not so expensive and time consuming to measure. 
 

In other words ideal biomarker should be linked to clinical 

manifestation or outcome, realistically reflects the burden 

of the disease, reflects therapeutic measures, elucidates mo-

lecular pathogenesis of the disease, is easy to be quantified 

reliably, easily accessible clinical sample. 17 

 

Since 80 % of RDs are of genetic origin 2, identification 

causative genes, disease-causing mutations, polymor-

phisms, and phenotypic dynamic markers, i.e., RNA/

miRNAs, proteins, and metabolites are all considered valu-

able biomarkers to identify/characterize the disease as well 

as the cellular pathophysiology.. A gene mutation causing a 

Mendelian disease has to be considered as biomarker for 

genetic diagnosis, according to the IRDiRC statement 

(http://www.irdirc.eu), and, thus, all the gene discovery 

methods considered as specific strategies for diagnostic 

biomarker identification the advent of high-throughput 

technologies such as genomics, transcriptomics, prote-

omics, metabolomics, and modern imaging. 
 

Strategic approaches for biomarker discovery currently be-

ing applied: 

1. Candidate approach: meta-analysis of data - proteins , 

specific transcripts with proven functional relationship 

with the disease or some aspects of it. This approach is 

less demanding but not effective, at least until the hu-

man profilomics will be fully defined.  

High-throughput strategy takes advantage of the novel 

მიმოხილვა 

სამყაროს შემცვლელი მიღწევების შესაძლებლობები 

და სიცოცხლის მეცნიერებათა ამოუწურავი 

პოტენციალი ამაღელვებელი, სარწმუნო და 

თვალსაჩინოა ჩვენთვის. ახალი თერაპიული 

აგენტებისადმი ინტერესი, გენეტიკის როლი, 

პათოფიზიოლოგია და ფარმაკოთერაპია გენეტიკურ 

დარღვევებსა და მეტაბოლურ დაავადებებში, 

რომელიც ამოწურულია კლასიკური მედიცინის 

პრინციპებით, საჭიროებს ჩვენი მეცნიერული 

ცოდნის და  პერსონალიზირებული მედიცინის  

განვითარებადი პრინციპების გამოყენებას 

დაავადების ადრეული სკრინინგის, დიაგნოსტიკისა 

და ინდივიდუალური მკურნალობისათვის. ამ 

კონტექსტის გათვალისწინებით, ბიომარკერების 

აღმოჩენა იშვიათი დაავადებებისათვის იქნება 

უმნიშვნელოვანესი ღირებულების, რათა შევძლოთ 

დროული პრევენცია, ადრეული დიაგნოზირება და 

ეფექტური მკურნალობა.2 

 

ბიომარკერები წარმოადგენს მნიშვნელოვან 

საშუალებებს როგორც იშვიათი დაავადებების 

დიაგნოსტიკისა და კვლევისათვის,  ასევე ისინი 

ფართო გამოყენებას მოიპოვებენ ტრანსლაციურ და 

პერსონალიზირებულ მედიცინაში. 9 

 

აქედან გამომდინარე, აქტუალურია , ვფოკუსირდეთ 

ისეთი დეტერმინანტების იდენტიფიკაციაზე, 

რომელიც საშუალებას მოგვცემს განვასხვავოთ 

დაავადებების სპეციფიკური სტადიები,  განირჩეს 

სხვადასხვა ეტაპები და მკურნალობაზე პასუხის 

შესაძლებლობები- ბიომარკერები, როგორც 

ხელოვნება.  
 

ბიომარკერები კლასიკურად განიმარტება, როგორც : 

,,მახასიათებელი, რომელიც ობიექტურად იზომება 

და ფასდება, როგორც ინდიკატორი ნორმალური და 

პათოლოგიური ბიოლოგიური პროცესებისა ან 

ფარმაკოლოგიური პასუხისა თერაპიულ 

ინტერვენციაზე''3 

 

ბიომარკერები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას 

დაავადების  გამომწვევი პირველადი მიზეზების,  ან 

პირველადი და მეორადი პათოფიზიოლოგიური 

ცვლილებების საინდენტიფიკაციოდ,  გენეტიკურ, 

რნმ-ის, ცილებისა და სხვა მეტაბოლიტური 

აგენტების დონეზე. 12 
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     techniques (e.g. parallel sequencing, mass spectrometry 

(MS), array expression profiling towards whole exome 

sequencing, and similar omic approaches) to pick up and 

identify a small cohort of biomarkers. This is a very cost

-intensive approach with a high potential ( EU BIO-

NMD project).  

3. High-throughput/candidate-combined approach: uses the 

high-throughput techniques using in silico methods 

(software) that prioritize the candidates to be further 

selected.  

4. Parallel-omics: complex, parallel omic analysis 

(genomic, proteomic, metabolomics, etc.) often per-

formed on the same individual/patient, at different 

times and/or disease stages. To create personal omic 

profiles, thereby lending themselves to the develop-

ment of personalised medicine strategies, it can be 

widely used when omic techniques will become less 

expensive and better interpretable in terms of bioinfor-

matics filters applied. 
 

Biomarker determination disease genes detection  

method: 

Next‐generation sequencing (NGS) techniques are based on 

high‐throughput genomic and transcriptomic sequencing- 

capturing of target regions ‐coding regions only ( whole 

exome sequencing), a specifically targeted gene region 

(limited number of known genes), or whole‐genome se-

quencing. The advantage of the WGS approach is covering, 

all exons and non-coding genomic sequences that can act as 

modifier can be informative for explanation of discordant 

spectrum of phenotypes that is frequently observed in rare 

diseases4. 

 

In some cases, mutations in causative genes can be consid-

ered biomarkers of disease severity. in the case of fragile X 

syndrome , The CGG triple‐repeat located within the 5' 

UTR of the FMR1 gene expansion variability defines four 

different phenotypes of a rare intellectual disability disor-

der and can therefore be used to distinguish between them 7 

Cellular gene expression patterns are known to change in 

health and disease. Global transcriptome assays now can be 

done using the RNA-Seq technology that utilizes the next 

generation sequencing methodology or a gene expression 

microarray to perform transcriptome analysis qualitative 

and quantitative variations at the RNA level. 
 

Discovery of RNA variations: 

For example, circulating miRNAs are found to be elevated 

in serum of patients with Duchenne and Becker muscular 

dystrophies. 19 This supports the idea that genetic modifiers 

exist and can influence both the phenotype and the clinical 

severity of the disease and also response to therapy. The 

level of the identified miRNAs decreased after exon skip-

ping therapy and restoration of dystrophin protein. Another 

rare disease where alterations in miRNAs expression have 

been observed is Rett syndrome in mice with disease-

causing mutations in the Mecp2 protein  11 

 

ისეთი ავტორიტეტული მარეგულირებელი ორგანოს 

წესების მიხედვით, როგორიცაა ევროპის მედიკამენტების 

სააგენტო (ემს), იდიალური ბიომარკერი უნდა 

ხასიათდებოდეს შემდეგი თვისებებით8 : 

 ანალიტიკურად ვალიდური: საჭიროა 

ბიომარკერების ზუსტად აღმოჩენა, 

რეპროდუცირება, მათი თვალნათლივ 

განსაზღვრული ტექნოლოგიური 

ლიმიტირებით, რამეთუ  ანალიტიკური 

სიზუსტე  დამოკიდებულია  ბიომარკერის 

აღმოჩენის და ვალიდაციის ლაბორატორიულ 

პროცედურებზე. 

 კლინიკური ვალიდურობა.გარემო ფაქტორები 

არ უნდა ახდენდნენ გავლენას, ყოველთვის 

უნდა ასახავდეს დაავადების ცვლილებას. სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, აუცილებელია 

სპეციფიკურად განსაზღვრავდეს კონკრეტული 

დაავადების პარამეტრებს და უნდა იყოს 

მგრძნობიარე მისი ნებისმიერი ცვლილების 

მიმართ. 

 არაინვაზიურობა, ხელმისაწვდოობა, ადრეული 

განსაზღვრა, დაავადების მიმდინარეობის 

სიმძიმის და ა.შ  დასაშვები იყოს დროის 

სხვადასხვა მონაკვეთში მონიტორინგი,ისეთი 

ინვაზიური პროცედურების ჩართვის გარეშე,  

როგორიცაა ბიოლოგიური სითხეების 

გამოყენება (შარდი/სისხლი) ან სკანირებული 

გამოსახულებები (მაგ: მრტ ან პეტ, და ა.შ) 

 ვარგისობა: პრაქტიკული, რათა გამოავლინის და 

შეაფასოს შეუცვლელად, განურჩევლად ნიმუშის 

ტიპისა ბიომარკერის დეტექციისთვის.  

 დროისა და ხარჯების ეფექტრობა: სწრაფი და 

გამოსაყენებლად მარტივი, ნაკლებად 

ძვირადღირებული და შრომატევადი 

გაზომვებისთვის. 

სხვა სიტყვებით, იდეალური ბიომარკერი 

დაკავშირებული უნდა იყოს დაავადების კლინიკურ 

მანიფესტაციასა და გამოსავალთან, რეალისტურად 

უნდა ასახავდეს დაავადების მსვლელობას, 

ზომავდეს თერაპიულ ეფექტურობას, ეფუძნებოდეს 

დაავადების მოლეკულურ პათოგენეზს, ადვილად 

გამოისახებოდეს რაოდენობრივად, ადვილად 

ხელმისაწვდომი იყოს კლინიკური ანალიზისთვის17. 

 

რადგან იშვიათ დაავადებათა 80% გენეტიკური 

წარმოშობისაა2, გამომწვევი გენების 

იდენტიფიცირება, დაავადების გამომწვევი 

მუტაციები, პოლიმორფიზმები და ფენოტიპური  
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Cellular pathways reflects the actual metabolic state of a 

cell, tissue or organ, translating the genotype and epigenet-

ic factors into the phenotype. 

An metabolomics approach  
Detect alterations and deficiencies in the metabolic state 

that is a cellular marker for as a molecular signature .  af-

fected biochemical pathways can act as targets for drug 

discovery. 
 

Metabolomics studies are condensed into two main catego-

ries :13  In untargeted metabolomics from global profile of 

the samples extract statistically different metabolites be-

tween control and test samples. Upon determining statisti-

cally significant metabolites, they are then subjected to val-

idation- “hypothesis generating metabolomics”.  

By targeted metabolomics Disease-specific analytes can  be 

routinely screened-Organic acidemias, amino acid disor-

ders, fatty acid oxidation defects, congenital disorders of 

glycosylation, and lysosomal storage , PKU-PHE, Ho-

moscystinuria- MET, Systemic carnitine deficiency. 
 

More than 50 different monogenic Lysosomal storage dis-

eases (LSD) have been reported with multisystemic effects 

involving the central nervous system, connective tissue, 

skin, heart or other organs. CENTOGENE has developed 

specific biomarkers for certain LSDs with therapeutic op-

tions. They can be analyzed from dried blood spots-One 

single sample for complete patient diagnostics via enzyme 

assay, biomarker analysis and genetic testing , appropriate 

classification of identified genetic variants in single data-

base combining genotype and phenotype.  
 

As an example, Morquio A syndrome, also named muco-

polysaccharidosis IVA is recessive lysosomal storage dis-

order caused by a mutation in N-acetylgalactosamine-6-

sulfatase gene (GALNS) 1, 14,  which codes for keratan sul-

phate and chondroitin-6-sulphate. The mutation results in a 

wide spectrum of clinical features involving skeletal and 

dental abnormalities 5, valvular heart disease, hearing and 

visual impairment, and the identification of biomarkers 

able to monitor the response to Enzyme replacement thera-

py (ERT). The diagnosis of MPS IVA is established with 

detection of enzymatic activity of the lysosomal enzyme N-

acetylgalactosamine-sulfate sulfatase, GALNS gene se-

quencing and deletion/duplication testing of 

the GALNS gene20. 

 

Fabry disease is a lysosomal storage disorder which will 

typically lead to the accumulation of the sphingolipid glo-

botriaosylceramide (Gb3) in numerous organs leads to pro-

gressive skin lesions, renal failure, cardiac and cerebrovas-

cular involvement, and peripheral neuropathy. (Schiffmann 

R. Fabry disease. Handb Clin Neurol. 2015;132:231-48), 

The most efficient and reliable method for the diagnosis of 

Fabry disease in affected males is the demonstration of de-

ficient α-galactosidase A (α-Gal A) enzyme activity in plas-

ma, isolated leukocytes, and/or cultured cells. Males with 

classic Fabry disease have less than 1% α-Gal A enzyme 

დინამიკური მარკერები, ასევე რნმ/მრნმ, ცილები და 

მეტაბოლიტები- ყველა ზემოხსენებული შეიძლება 

ჩაითვალოს პოტენციურ ბიომარკერად, რომელიც 

ახდენს დაავადების უჯრედული 

პათოფიზიოლოგიის იდენტიფიცირებას და 

დახასიათებას. გენური მუტაცია, რომელსაც 

შეუძლია გამოიწვიოს მენდელის კანონებით 

დამემკვიდრებადი დაავადება, შეიძლება 

ჩაითვალოს გენეტიკური დიაგნოზის ბიომარკერად, 

იშვიათი დაავადებების კვლევის საერთაშორისო 

კონსორციუმის- IRDiRC თანახმად ((http://

www.irdirc.eu), და ამგვარად, გენის აღმომჩენი ყველა 

მეთოდი, შესაძლოა განიხილებოდეს, როგორც 

დიაგნოსტიკური ბიომარკერის იდენტფიცირების 

სპეციფიკური სტრატეგია, მაღალი სამეცნიერო 

უნარების მქონე ტექნოლოგიების გამოყენებით, 

როგორიცაა გენომიკა, ტრანსკრიპტომი, 

პროტეომიკა, მეტაბოლომიკა, და თანამედროვე 

იმიჯინგი. 
 

ამჟამად გამოყენებადი სტრატეგიული მიდგომები 

ბიომარკერის აღმოსაჩენად არის: 

1. კანდიდატური მიდგომა: ცილების, 

სპეციფიკური ტრანსკიპტების მონაცემთა ბაზის 

მეტა -ანალიზი ფუნქციური კავშირის 

დასადასტურებად დაავადებას ან მის რომელიმე 

ასპექტთან მიმართებით. ეს მიდგომა 

ნაკლებსაეჭვოა, მაგრამ არაეფექტური,  სანამ 

ადამიანის პროფილომიკა არ იქნება მთლიანად 

აღწერილი საბოლოოდ.  

2. მაღალი სამეცნიერო უნარების მქონე 

მეთოდების სტრატეგიას აქვს უახლესი 

ტექნიკური აღჭურვის უპირატესობა, 

(პარალელური სექვენირება, მას-

სპექტრომეტრია, არაი ექსპრესია მთელი 

ეგზომის პროფილირება და მსგავსიი ომიკური 

მიდგომების გამოყენება) , რათა აღმოაჩინოს 

ბიომარკერთა მცირე კოჰორტა. არის ძალიან 

ძვირადღირებული მაღალი პოტენციალით. EU 

BIO-NMD პროექტი).  

3. მაღალი სამეცნიერო უნარების მქონე 

მეთოდების  / კანდიდატ-კომბინირებული 

მიდგომა: იყენებს მოწინავე ტექნოლოგიებს in 

silico (პროგრამულად ), რაც ახდენს კანდიტატი 

მოლეკულების შემდგომი ამონარჩევისთვის 

პრიორიტიზებას. 

4. პარალელური ომიკები- კომპლექსური ომიკური 

ანალიზი (გენომური, პროტეომული, 

მეტაბოლომური) ხშირად ტარდება  ერთსა და  
 

http://www.irdirc.eu
http://www.irdirc.eu
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For example, Glycosylsphingosine is highly sensitive and 

specific biomarker for primary diagnostic and follow-up 

monitoring in Gaucher disease 16; Lyso-Gb1 reflects severi-

ty of the individual mutation and concentration is linked to 

clinical manifestation or outcome during ERT therapy. 

An example of a diagnostic biomarker has been found in 

Alexander disease (ALXDRD, OMIM: 203450), a very 

rare neurodegenerative disorder (incidence of 1/2.7 million 

per year) characterised by varying degrees of macroceph-

aly, spasticity, ataxia, and seizures. Causative mutations 

have been identified in Glial Fibrillary Acidic Protein 

(GFAP), which result in toxic accumulation of the protein 

in astrocytes. Animal model studies have demonstrated that 

transactivation of the GFAP promoter is an early indicator 

of the disease process, and that GFAP level in the CSF 

could be a potential biomarker in human patients.  

Biomarkers are useful not only for diagnosis of rare diseas-

es. The current research focus to identification of bi-

omarkers, which is hoped will furnish as prognostic, pre-

dicative and pharmacological sources. That makes baseline 

categorization of patients by the degree of risk for disease 

occurrence/progression, classifies  characteristics of pa-

tients by likelihood for response or evaluates dynamic bio-

logical response after a pharmaceutical intervention. 
 

An example of prognostic biomarker for Marfan syndrome 

(MFS, OMIM: 154700), by a wide spectrum of systemic 

manifestations, is TGF‐β. patients affected by MFS suffer 

from an increased risk of cardiovascular complications that 

lead to premature death, and a correlation has been demon-

strated between the larger aortic root diameters, coupled to 

a faster aortic root growth, and high serum levels of trans-

forming growth factor‐β (TGF‐β). Increasing levels of TGF

‐β predict cardiovascular events and thereby possesses sig-

nificant prognostic value. 
 

The matrix metalloproteinase‐9 (MMP‐9) is as both a diag-

nostic and prognostic biomarker . in DMD, Indeed, DMD 

patients showed a higher serum level of MMP‐9 protein 

and tissue inhibitors of metalloproteinase‐1 (TIMP‐1) pro-

teins with respect to controls. 
 

A single disease can defined and monitored through differ-

ent types of biomarkers. For instance, in the case of cystic 

fibrosis (CF), the G551D mutation and forced expiratory 

volume in 1 second (FEV1) G551D is the third most com-

mon CF mutation and is a predicative biomarker because 

knowing the specific CF mutation allows a clinician to pre-

dict whether a drug like Ivacaftor would be effective for 

that individual patient.5 Ivacaftor is a potentiator that as-

sists in the folding of the CFTR protein to increase protein 

functionality.FEV1 was used as a pharmacologic biomarker 

to measure improvement in lung function,  It is caused by 

mutations in the cystic fibrosis conductance regulator gene 

(CFTR), and it appears that miR‐494 and miR‐145 are sig-

nificantly over‐expressed in CF tissues with respect to 

those of healthy individuals, suggesting their role as disease 

biomarkers. 

იმავე პაციენტზე/ინდივიდუალურად 

სხვადასხვა დროს და/ან დაავადების სხვადასხვა 

სტადიაზე. მოახდენს პერსონალური ომიკური 

პროფილების შექმნას, პერსონალიზებული 

მედიცინის სტრატეგიების დაყრდნობით 

შესაძლოა ფართოდ გამოყენებული იქნეს 

ომიკური ტექნოლოგიები და გახდეს ნაკლებად 

ძვირადღირებული და უკეთესად 

ინტერპრეტირებადი, რისთვისაც 

ბიოინფორმატიკული ფილტრები გამოიყენება.  
 

ბიომარკერის დეტერმინაცია დაავადების გენის 

დეტექციის მეთოდი: 

სექვენირების მომავალი-თაობის ტექნიკა ეფუძნება 

მოწინავე, მაღალ-განვითარებულ გენომურ და 

ტრანსკრიპტომულ სექვენირებას- სამიზნე 

რეგიონების ამოჭრა- მაკოდირებელი რეგიონების 

მხოლოდ (მთელი ეგზომის სექვენირება) , 

სპეციფიური სამიზნე გენის რეგიონის 

(ლიმიტრებული რაოდენობის ცნობილი გენების) ან 

მთელი გენომის სექვენირება მთელი გენომის 

სექვენირების მეთოდის უპირატესობაა, რომ 

მოიცავს ყველა ეგზონისა და არამაკოდირებელი 

გენომური თანმიმდევორბებს, რომელთაც 

შეუძლიათ მოქმედებდეს , როგორც მოდიფიკატორი 

და შესაძლოა იყვნენ ინფორმატიული დაავადების 

ფენოტიპის დისკორდანტული სპექტრის 

ასახსნელად, რაც ხშირად გვხვდება  იშვიათი 

დაავადებების შემთხვევაში.4
 

 

ზოგიერთ შემთხვევაში, მუტაციები 

განმაპირობებელ გენებში შეიძლება ჩაითვალოს 

დაავადების სიმზიმის ბიომარკერად. მსხვრევადი X  

ქრომოსომის მაგალითზე, FMR1  გენის 5' UTR 

დაბოლოებაზე CGG განმეორებადი ტრიპლეტის 

გავრცელების ვარიაბელურობა აზუსტებს იშვიათი 

ინტელექტუალური უნარშეზრუდულობის ოთხ 

განსხვავებულ ფენოტიპს და ამრიგად 

შესაძლებელია გამოყებული იქნეს მათი 

განსამიჯნად 7. 

 

ცნობილია, რომ გენის უჯრედული ექსპრესიის 

პატერნები  იცვლება ჯანმრთელობისა და ავადობის 

დროს.  გლობალური ტრანსკირპტომების მიდგომა 

შესაძლებელია ჩატარებულ იქნეს რნმ-სექვენირების 

ტექნოლოგიით, რომელიც ახდენს სექვენირების 

მომავალი თაობის მეთოდის უტილიზაციას ან ასევე 

მიკროარაი ექსპრესიით ტრანსკიპტომის ანალიზის 

ჩატარება  რაოდენობრივი და ხარისხობრივი 

ვარიაცების დასადგენად რნმის დონეზე.  
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activity. (Lukas L. et al. Enzyme enhancers for the treat-

ment of Fabry and Pompe disease. Mol Ther. 2015 Mar;23

(3):456-64. 
 

Proteomics 

Due to the low invasiveness of the methods involved, pro-

teomic biomarkers are also very appealing in clinical trials 

and/or screening (e.g. neonatal testing). New methods, like 

mass-spectrometry characterizes  metabolic alterations in 

plasma.   It allow diagnosing in the future the disease  with 

new valid biochemical markers earlier, with a higher sensi-

tivity and specificity. Established tandem mass spectrome-

try (MRM-MS) based biomarker tests for Gaucher, Nie-

mann-Pick type C, Fabry and Farber disease. 
 

Biomarkers can offer an objective measurement of small 

changes over a short period which is directly related to an 

aspect of the condition even before the patient or the clini-

cian have noted a worsening in symptoms They suggest a 

disease’s likely course, progression or activity and make 

predictions about the benefits of a therapy or any effects.  

The novel idea of RNA-Targeted splice-correction therapy 

for Neuromuscular Diseases - Werdnig-Hoffmann disease 

(SMA1). Which is a perfect example of benefit of multiple 

‐omics approaches. In recent ‘BforSMA’ 10 cross‐sectional 

study aimed at identifying novel biomarkers in spinal mus-

cular atrophy (SMA, OMIM: 253300 The SMN protein 

plays a crucial role in RNA biosynthesis in all tissues, 

forming a large, multiprotein complex that drives the as-

sembly of small nuclear ribonucleoproteins (snRNPs) of 

the spliceosomes]. Preliminary results based on proteomics, 

metabolomics, and transcriptomics discovery platforms 

correlated with motor performance, as assessed by the 

Modified Hammersmith Functional Motor Scale 

(MHFMS), and secondary measures, such as SMN2 copy 

number, body mass, walking time scores, nutritional status, 

and respiratory function,  Candidate biomarkers were iden-

tified that significantly differentiated between disease and 

control groups and that correlated with SMA disease sever-

ity. The top 35 hits from the proteomics analysis were used 

to produce a multiplex immunoassay SMA-MAP panel , 

Although the majority of SMA cases (>95%) are caused by 

homozygous deletions of exon 7 and/or exon 8 in 

the SMN1 gene 18 other genes have also been associated 

with SMA 15. Confirmation of a clinical diagnosis through 

genetic testing of SMN-negative spinal muscular atrophy 

can allow for genetic counseling and may direct medical 

management, expedite the discovery of new diagnostic 

tools and treatments-the greatest chance of bringing science 

to society from Bench to Bedside and Back (BBB). 
 

Conclusions 
Indeed, the creation of an exhaustive catalogue of approved 

biomarkers may be the single most important innovation in 

healthcare, bringing considerable clinical and economic 

benefits. Although current science is heavily focused on the 

development of drugs and companion diagnostic tests, in 

the future, biomarker discovery and development will be  

რნმ ვარიაციების აღმოჩენა 

მაგალითისთვის, მოცირკულირე მესენჯერული 

რნმის დონის მომატება შრატში შეინიშნება 

დიუშენისა და ბეკერის კუნთოვანი დისტროფიების 

დროს19 .  ეს ამყარებს იდეას, რომ გენეტიკური 

მოდიფიკატორები არსებობს და მათ შესაძლოა 

გავლენა ჰქონდეთ, დაავადების როგორც ფენოტიპსა 

და კლინიკურ სიმძიმეზე, ასევე თერაპიულ 

გამოსავალზე.  იდენტიფიცირებული მესენჯერული 

რნმების დონე დაქვეითებულია ეგზონის სქიფინგ 

თერაპიის შემდგომ და ცილა დისტროფინის 

დაგროვების შედეგად.  სხვა იშვიათი დაავდება, 

რომელშიც ასევე შეინიშნება მესენჯერული რნმების 

ალტერაციული ექსპრესია , არის რეტის სინდრომი 

დაავადების გამომწვევი Mecp2 ცილის მუტაციის 

მქონე  თაგვებში. 11 

უჯრედული სასიგნალო გზები ასახავს  უჯრედის, 

ქსოვილის ან ორგანოს მიმდინარე მეტაბოლურ 

მდგომარეობას, რომელიც არის გენოტიპისა და 

ეპიგენეტიკური ფაქტორების  ტრანსლირება 

ფენოტიპად.  
 

მეტაბოლომური მიდგომა 

დეფექტური ალტერაციების და დეფიციტების 

აღმოჩენა მეტაბოლურ მდგომარეობებში არის 

უჯრედული მარკერი მოლეკულური დამოწმებისა . 

დარღვეული ბიოქიმიური რეაქციები შესაძლოა 

გამოყენებულ იქნას, როგორც სამიზნე წამლის 

აღმოჩენა-შექმნისათვის. 
 

მეტაბოლომური კვლევები იყოფა ორ ძირითად 

კატეგორიად:13 არასამიზნე მეტაბოლომიკა- 

გლობალური პროფილების ნიმუშებიდან ხდება 

სტატისტიკურად განსხვავებული მეტაბოლიტების  

გამოყოფა კონტროლისა და კვლევის ნიმუშებში. 

სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი მეტაბოლიტების 

პოვნის შემდგომ, ისინი სუბიექტირდებიან 

ვალიდაციისთვის- ჰიპოტეზის ჩამომაყალიბებელი 

მეტაბოლომიკა“. 
 

სამიზნე მეტაბოლომიკის მიხედვით, დაავადების 

სპეციფიკური მეტაბოლიტები შესაძლებელია 

რუტინულად დასკრინინგდეს- მაგ.: ორგანული 

აციდემიები, ამინომჟავების დარღვევები, ცხიმოვანი 

მჟავების ოქსიდაციის დეფექტები, გლიკოზირების 

თანდაყოლილი დარღვევები, ლიზოსომური 

დაგროვების დაავადებები, ფენილკეტონურია, 

ჰომოცისტინურია, კარნიტინის სისტემური 

დეფიციტი. 

 
 

http://www.smafoundation.org/discovery/sma-map-biomarker-panel/
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vital for tailoring medical care to individual patients 6. 

 

Personalized medicine has a high potential in translating 

research results to clinical practice. In order to counter 

small consumer base  orphan drug are priorities, Given the 

fact that undiagnosed diseases still constitute the largest 

portion of the rare diseases cohorts, advances in the high-

throughput omics technologies will enable to universally 

and objectively diagnose, measure disease progression, 

unravel biochemical pathways that are potential drug tar-

gets. 
 

Personalized medicine will be at the forefront of clinical 

applications, and customizing the individualized treatment 

will be guided by the individual’s specific biomarker pan-

els. and will have a high impact on increasing the quality of 

medical care of rare disease patients, better align with pa-

tient-centric approaches, biomarker discovery represents a 

giant leap towards the ultimate goal of truly personalized 

medicine. 
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აღწერილია 50-ზე მეტი სხვადასხვა, მონოგენური 

ლიზოსომური დაგროვების დაავადება 

მულტისისტემური ეფექტებით, რომელიც აზიანებს 

ცენტრალურ ნერვულ სისტემას, შემაერთაებელ 

ქსოვილს, კანს, გულსა და სხვა ორგანოებს. 

„ცენტოჯინმა“ შეიმუშავა სპეციფიკური 

ბიომარკერები რამდენიმე ლიზოსომური 

დაავადებისთვის თერაპიული თვალსაზრისით. ამ 

ბიომარკერების ანალიზი შესაძლებელია მოხდეს 

მშრალი სისხლის წვეტის -ერთი მარტივი ნიმუშის 

აღებით პაციენტის სრული ფერმენტული და 

ბიომარკერული ანალიზისთვის და ასევე 

გენეტიკური ტესტირებისთვის. მიღებული 

იდენტიფიცირებული გენეტიკური ვარიაციების 

შესაბამისი კლასიფიკაციისთვის ერთიან , 

კომბინირებული გენოტიპისა და ფენოტიპის 

ბაზებში.   
 

მაგალითად, შესაძლოა განვიხილოთ , მორკიო A  

სინდრომი, რომელიც ასევე იწოდება 

მუკოპოლისაქარიდოზი IVA ტიპად, წარმოადგენს 

რა, აუტოსომურ რეცესიული ლიზოსომური 

დაგროვების დაავადებას გამოწვეული N-

აცეტილგალაქტოზამინ-6-სულფატაზას გენის 

(GALNS) მუტაციით 1, 14,  რომელიც აკოდირებს 

კერატინ სულფატსა და ქონდროიტინ-6 სულფატს. 

მუტაცია იწვევს ფართო სპექტრის კლინიკური 

დარღვევების გამოვლინებებს, რომლებიც მოიცავს 

ჩონჩხისა და დენტალურ ანომალიებს 5, გულის 

სარქვლოვან დაავადებებს, სმენისა და 

მხედველობის დარღვევებს, ხოლო ბიომარკერის 

იდენტიფიცირება საშუალებას გვაძლევს მოხდეს 

ჩანაცვლებითი ფერმენტულ თერაპიიაზე პასუხის 

მონიტორინგი.  მუკოპოლისაქარიდოზი IVA 

დიაგნოზი ეფუძნება ისეთი ფერმენტული 

აქტივობის დეტექციას, როგორიცაა ლიზოსომური 

ენზიმი N‐აცეტილგალაქტოზამინ-6-სულფატაზა,  

GALNS გენის სექვენირებას და დელეცია/

დუბლიკაციის ტესტირებას GALNS გენში20 

ფაბრის დაავადება არის ლიზოსომური დაგროვების 

დაავადება, რომელიც ,ტიპურად , გამოწვეულია 

სფინგოლიპიდ გლობოტრიაზოსილცერამიდი (Gb3) 

კუმულირებით რამდენიმე ორგანოში, რასაც 

მივყავართ კანის პროგრესირებად დაზიანებასთან, 

თირკმლის უკმარისობასთან, გულისა და 

კარდიოვასკულური სისტემის პროცესში 

ჩართვასთან, პერიფერიულ ნეიროპათიებთან 

(Schiffmann R. Fabry disease. Handb Clin Neurol. 

2015;132:231-48), ყველაზე ეფექტური და სათანადო  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%26%23x000fc%3Blbakan%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d6%3Bzg%26%23x000fc%3Bl%20RK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%26%23x000fc%3Bzba%26%23x0015f%3B%26%23x00131%3Bo%26%23x0011f%3Blu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Y%26%23x000fc%3Bzba%26%23x0015f%3B%26%23x00131%3Bo%26%23x0011f%3Blu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kohl%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deigner%20HP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d6%3Bzg%26%23x000fc%3B%26%23x000e7%3B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%26%23x000d6%3Bzg%26%23x000fc%3B%26%23x000e7%3B%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27980697
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143439/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143439/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ciaccio%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fontana%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Milani%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tabano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miozzo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Esposito%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28420439
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5395755/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ferlini%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24503592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scotton%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24503592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Novelli%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24503592
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24503592
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მეთოდი ფაბრის დაავადების დიაგნოსტიკისთვის 

დაავადებულ მამაკაცებში არის ალფა-

გალაქტოზიდაზას (α-Gal A) ენზიმური აქტივობის 

შეფასება პლაზმაში, იზოლირებულ ლეიკოციტებსა 

და/ან კულტივირებულ უჯრედებში. მამაკაცებს 

კლასიკური ფაბრის დაავადებით აღენიშნებათ 1% 

ნაკლები ალფა-გალაქტოზიდაზას (α-Gal A) 

აქტივობა (Lukas L. et al. Enzyme enhancers for the 

treatment of Fabry and Pompe disease. Mol Ther. 2015 

Mar; 23(3):456-64). 
 

პროტეომიკა 

გამოყენებული მეთოდების ნაკლებინვაზიურობის 

გამო პროტეომული ბიომარკერები ფართოდ 

გამოიყენება კლინიკურ კვლევებში და / ან 

სკრინინგისთვის ( მაგ. ნეონატალური სკრინინგი ) .  

ახალი მეთოდები, როგორიცაა მას-სპექტროასკოპია 

ახასიათებს მეტაბოლურ დარღვევებს პლაზმაში. ის 

საშუალებას გვაძლევს, მოხდეს მომავალში 

მოსალოდნელი დაავადების ბიომარკერის  

განსაზღვრა ადრეულად, მაღალი მგრძნობელობითა 

და სპეციფიკურობით. ტანდემური მას-

სპექტროსკოპია გამოყენებადია გოშეს, ნიმან პიკი C-

ს , ფაბრის და ფარბერის დაავადებებისთვის.  

ბიომარკერებს შეუძლიათ შემოგვთავაზონ 

ობიექტური საზომი მცირე ცვლილებებისა, დროის 

მოკლე მონაკვეთში , რომელიც კორელირებს 

მდგომარეობასთან, ვიდრე პაციენტი ან ექიმი 

მოახდენს სიმპტომთა გაუარესების დაფისქსირებას. 

მაგალითად, გლიკოზილსფინგოზინი არის 

მაღალსენსიტიური და სპეციფიკური ბიომარკერი 

გოშეს დაავადების პირველადი დიაგნოსტიკისა და 

შემდგომი მონიტორინგისთვის 16;  Lyso-Gb1 ასახავს 

ინდივიდუალური მუტაციის სიმძიმეს და მისი 

კონცენტრაცია დაკავშირებულია კლინიკურ 

მანიფესტაციასთან ან ენზიმ-ჩანაცვლებითი 

თერაპიის გამოსავალთან.   
 

დიაგნოსტიკური ბიომარკერის ნიმუში 

წარმოდგენილია ალექსადნრეს დაავადებისთვის 

(ALXDRD, OMIM: 203450), რომელიც წარმოადგენს 

იშვიათ ნეიროდეგენერაციულ დაავადებას 

( დაავადების სიხშირეა 1/2.70000000  წლის 

განმავლობაში), ხასიათდება გასნახვავებული 

ხარისხის მაკროცეფალიით, სპასტიკურობით, 

ატაქსიითა და გულყრებით. გამომწვევი მუტაციები 

შესაძლოა აღმოჩენილ იქნეს გლიური 

ფიბრილარულ ცილაში Glial Fibrillary Acidic Protein 

(GFAP), რაც განაპირობებს ამ ცილის აბნორმალურ 

დაგროვებას ასტროციტებში. ცხოველური  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Finkel%20RS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crawford%20TO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Swoboda%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufmann%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufmann%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Juhasz%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Li%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trachtenberg%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trachtenberg%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Forrest%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kobayashi%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joyce%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joyce%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Plasterer%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pilot%20Study%20of%20Biomarkers%20for%20Spinal%20Muscular%20Atrophy%20Trial%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pilot%20Study%20of%20Biomarkers%20for%20Spinal%20Muscular%20Atrophy%20Trial%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22558154
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ehrhart%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coort%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cirillo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cirillo%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smeets%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Evelo%20CT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curfs%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Curfs%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27884167
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5123333/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5123333/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roberts%20LD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22470063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Souza%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22470063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerszten%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22470063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerszten%20RE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22470063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Clish%20CB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22470063
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=24726177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=24726177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4492791/
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მოდელში,  აღმოჩნდა რომ,  GFAP პრომოტორის 

ტრანსაქტივაცია არის ადრეული ინდკატორი 

დაავადების პროცესისა , GFAP დონე ლიქვორში 

შესაძლოა იყოს პოტენციური ბიომარკერი 

დაავადებულ ადამიანებში.  
 

ბიომარკერები გამოიყენება არამხოლოდ 

დაავადების დიაგნოსტირებაში. ამჟამინდელი 

კვლევები ფოკუსირდება ბიომარკერის აღმოჩენაზე, 

რომელიც საიმედოა, რომ იქნება პროგნოზული, 

წინასწარი და ფარმაკოლოგიური რესურსი. რაც 

მოახდენს პაციენტთა საბაზისო კატეგორიზაციას 

დაავადების ქონის რისკის /პროგრესიის მიხედვით, 

მოხდება პაციენტთა კლასიფიცირება შესაძლო 

გამოსავლის მიხედვით ან მოახდენს დინამიური 

ბიოლოგიური პასუხის შეფასებას 

ფარმაკოლოგიური ინტერვენციის შემდგომ.  
 

პროგნოზული ბიომარკერის მაგალითად 

მოყვანილია TGF‐β -მარფანის სინდრომისთვის, ეს 

უკანასკნელი  ხასიათდება ფართო სპექტრის 

კლინიკური მანიფესტაციებით.  მარფანის 

სინდრომით დაავადეული პაციენტებს აღენიშნებათ 

კარდიოვასკულური გართულებების გაზრდილი 

რისკი, რაც იწვევს უმეტესად ფატალურ 

გამოსავალს. მოხდა კორელაცია აორტის ფესვის 

დიამეტრს, შეუღლებული აორტის ფესვის სწრაფ 

ზრდასთან და TGF‐β შრატის მაღალი 

შემცველობასთან. TGF‐β მომატებული დონე 

მაწინასწარმეტყველებია კარდიოვასკულური 

დარღვევების და,  ამრიგად ,აქვს  მნიშვნელოვანი 

პროგნოზული ღირებულება. 
 

მატრიქსის მეტალოპორეაზა 9 (MMP‐9) არის 

პროგნოზული და დიაგნოსტიკური ბიომარკერიც. 

დიუშენის კუნთივანი დისტროფიისთვის, 

დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე 

პაციენტებს გამოუვლინდათ, რომ აღენიშნებოდათ 

შრატის MMP‐9 და მეტალოპროტეინაზა-1ის (TIMP‐

1) ქსოვილოვანი ინჰიბიტორი ცილების მაღალი 

შემცველობა  კონტროლის ჯგუფთან შედარეით.    

ასევე,  ერთი დაავადება შესაძლოა განვიხილოთ და 

ამ დაავადებაზე მეთვალყურეობა შესაძლებელია 

მოხდეს სხვადასხვა ტიპის ბიომარკერების 

მეშვეობით. მაგალითად, ცისტური ფიბროზში, 

G551D მუტაცია და ფორსირებული ამოსუნთქვის 

მოცულობა  1 წმში . G551D არის რიგით მესამე 

სიხშირის მუტაცია ცისტური ფიროზის 

პათოგენეზში და ასევე წინასწარგანმსაზღველი 

მარკერი, რადგან ექიმის კონრეტული სპეციფიკური 

მუტაციის ცოდნა საშუალებას აძლევს განჭვრიტოს 

წამლის, როგორიცაა ივაცაფტორი, ეფექტურობა 

ინიდვიადულარად პაციენტზე. ივაცაფტორი არის 

CFTR  ცილს ფოლდინგის პოტენციატორი, რათა 

გაზარდოს ცილის ფუნქციური აქტივობა.  
 

ამოსუნთქვის ფორსირეული  მოცულობა გამოყენება 

როგორც ფარმაკოლოგიური  ბიომარკერი ფილტვის 

ფუნქციის გაუმჯობესების შესაფასებალდ. თუკი 

დაავადება გამოწევეულია მუტაციიებით გენის 

რეგულატორში(CFTR), შეინიშნა რომ miR‐494 და 

miR‐145 მნიშვნელოვნად ექსპრესირებს ცისტური 

ფიზროზის ქსოვილებში , შედარებით ნორმალურ 

ინდივიდებთან, რაც მიუთითებს ამ მოლეკულების 

როლზე ,როგორც დაავადების ბიომარკერზე. 

რნა-ტარგეტული სპლაისინგის მაკორეგირებელი 

უახლესი თერაპია ნერვ-კუნთოვანი 

დაავადებისთვის ვერდნინგ-ჰოფმანის დაავადება, 

(სპინალური ამიოტროფია ტიპი 1). არის 

მულტიომური მიდგომების შესანიშნავი მაგალითი . 

წინარე ჯვარედინ-სექციურ კვლევაში ‘BforSMA’ 10 

რომელიც მიზნად ისახავდა ახალი ბიომარკერების 

აღმოჩენას სპინალური ამიოტროფიისთვის  (SMA, 

OMIM: 253300 SMN ცილა თამაშობს გადამწყვეტ 

როლს რნმ ბიოსინთეზისთვის ყველა ქსოვილში, 

ქმნის რა დიდ მულტიპროტეინულ კომპლექსს, 

რომელიც წარმართავს მცირე ზომის 

რიბონუკლეოპროტეინულ კომპლექსს- 

სპლაისოსომებს).  ადრეული შედებით 

პროტეომიკის, მეტაბოლომიკის და 

ტრანსკიპტომული პლატფორმების გამოყენებით , 

ასევე ჰამერსმიტის ფუნქციური მოტორული შკალის 

შეფასებათა მონაცემებით და მონაცემთა მეორეული 

გაზმომვებით, -SMN 2 ასლეის რაოდენობა, სხეულის 

მასა,  ნუტრიციული სტატუსი, რესპირატურული 

ფუნქცია, შეჯერდნენ კანდიდატ ბიომარკერებზე, 

რომლებიც მნიშვნელოვნად დიფერენცირდებოდნენ 

დაავადებულ და საკონტოლო ჯგუფებში და 

კორელირებდა ამიოტროფიის სიმიმესთან. პირველი 

35 მოლეკულა პროტეომული ანალიზიდან 

გამოყენეულ იქნა, რათა შექმნილიყო 

მულტიპლექსური იმუნასსაი SMA-MAP პანელიl 

ამავდროულად , სპინალური ამიოტროფიის 

შემთხვევათა უმეტოსობა (>95%) გამოწვეულია 
SMN1 გენის ეგზონ 7 და ან.8 ჰომოზიგოტური 

დელეცით18,  თუმცა სხვა გენებიც ასოცირდებიან 

სპინალურ ამიოტროფიასთან 15. სპინალური 

ამიოტროფიის კლინიკური დიაგნოზის 

დადასტურება გენეტიკური ტესტირებით SMN- 

ნეგატიური პანელის გამოყენებით გვაძლევს  
 

http://www.smafoundation.org/discovery/sma-map-biomarker-panel/
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ახალი დიაგნოსტიკური ხერხებისა და 

მკურნალობის აღმოჩენისკენ- რაც წარმოადგენს 

უდიდესს შანსსა და  გამოწვევას, მეცნიერება 

მიტანილ იქნეს საზოგადოებასთან  და პაციენტის 

საწოლთან.  
 

დასკვნები 

ამრიგად, აპრობირებული ბიომარკერების ფართო 

კატალოგის შექმნა იქნება უპირველესთაგანი და 

უმნიშვნელესი ინოვაცია ჯანდაცვაში, რომელიც 

მოიტანს კლინიკურ და ეკომონიკურ სარგებელს. 

ამჟამინდელი მედიცინა მტკიცედაა ფოკუსირებული 

წამლისა და თანხმლები დიაგნოსტიკური ტესტების 

შექმნაზე, ბიომარკერების აღმოჩენა და შექმნა იქნება 

ვიტალურად დამაკავშირებელი სამეცნიერო 

მენეჯმენტის ინდივიდუალურ პაციენტთან6 

პერსონალიზებულ მედიცინას აქვს მაღალი 

პოტენციალი დანერგოს სამეცნიერო კვლევის 

შედეგები კლინიკურ პრაქტიკაში . პაციენტთა 

მცირერიცხოვანი კონტიგენტის გამო ე.წ. ობოლი 

წამლები არის პრიორიტეტული, ხოლო ფაქტი,  რომ 

არადიაგნოზირებული დაავადებები კვლავაც 

წარმოდაგენს იშვიათი დაავადებები კოჰორტის 

უდიდეს ნაწილს, მოწინავე ომიკური 

ტექონოლგიები უნივერსალურად და ობიექტურად 

მოახდენენ დიაგნოსიტირებას, დაავადების 

პროგრესიის შეფასებას, გამოავლენენ ბიოქიმიურ 

პათომექნიზმებს, როგორც პოტენციურ სამიზნეს 

წამლის ინოვაციისთვის. 
 

პერსონალიზებული მედიცინა იქნება მოწინავე 

კლინიკურ აპლიკაციებში, გვთავაზობს რა 

ინდივიდუალიზირებულ მკურნალობას 

სპეციფიკური ბიომარკერული პანელების 

გზამკვლევებით, მას ექნება დიდი ზეგავლენა 

სამედიცინო მოვლის ხარისხის გაზრდაში იშვიათი 

დაავადებების მქონე პაციეტნებთა შემთხვევებში, 

უკეთ წარმართავს პაციოენტოცენტრულ მიდგომას; 

ბიომარკერების აღმოჩენა წარმოადგენს გიგანტურ 

ნაბიჯს ჭეშმარიტად პერსონალიზირებული 

მედიცინის ულიტმატური მიზნებისთვის.  
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Abstract  

The goal of this paper is to present the results of one nutri-

tion status study in pregnant women carried out in Georgia 

in. Until 2015, systematic statistical data on micronutrient 

deficiency was not available in Georgia, to provide devel-

oping national strategy. Afterword, in collaboration with 

the USA CDChas been launched the project 

“Strengthening surveillance of micronutrient deficiency in 

Georgia” (grant # 5U2GGH001658). 

The results of 2 years study show that Iron and folate defi-

ciency was quite common during the1st trimester of preg-

nancy. Our findings is a “key information for actions” for 

the public health policy makers to take relevant decisions 

on required interventions, such as health education, distri-

bution of relevant supplements, and food fortification. Fo-

late and Iron deficiency problems in pregnant is somehow 

reflection of the general situation existing in Georgia. Ac-

cording to experts opinion it is the quite sufficient evidenc-

es for final conclusion and recommendations for the initia-

tion of nutrition interventions. 

Keywords: Nutrition, Folate, Iron, deficiency, health, 

pregnant, anemia. 

Introduction: 

Globally, micronutrients deficiency affects approximately 

2 billion people. Major morbidity and mortality are associ-

ated with vulnerable populations notably children under 

five and pregnant woman.  Major micronutrient deficien-

cies include iron, folate and iodine.  In 2013, iron deficien-

cy anemia affects 27% of the world’s population. More 

than 89% of the burden comprises low income countries. 

Iron-deficiency anemia causes more than 60% of anemia in 

the general population.  Children under five and women of 

reproductive age are particularly vulnerable by anemia, 

which occurs when red blood cells are below the normal 

level.   Epidemiological studies for assessing the micronu-

trient status among the population in the South Caucasus 

region which includes Georgia, Azerbaijan, and Armenia, 

are limited.  Reports from Armenia (2000) estimated the 

prevalence of anemia to be 12 % and 12.4% among preg-

nant women and non-pregnant women, respectively and to 

be 23.9% in children under five.  

A nationwide survey in Georgia reported prevalences of 

22.8% anemic children U5, 25.6% in pregnant women, and 

Folate deficiency in 36.6% of pregnant women. 

Iron is an essential element for the biosynthesis of blood 

hemoglobin. The symptoms of iron deficiency anemia can 

be mild at first and are not diagnosed until they have a  

ფოლატის და რკინის დეფიციტი საქართველოში 

რობიზონ წიკლაური1, ი. პარვანტა2,  

ლ. ჯიჯეიშვილი3, ნ. ყაზახაშვილი4, 
 

საქართველოს უნივერსიტეტი 
1დოქტორანტი; 2მედიცინის აკადემიური დოქტორი; 
3ექიმი; 4ხელმძღვანელი, მედიცინის აკადემიური 

დოქტორი, პროფესორი 

აბსტრაქტი 

ამ სტატიის გამოქვეყნების მიზანს წარმოადგენს 

ერთი ნუტრიციული კვლევის შედეგების 

პრეზენტაცია, რომელიც ჩატარდა ორსულებში, 

საქართველოში. 2015 წლამდე არ იყო შესაძლებელი 

მიკრონუტრიენტების დეფიციტის შესახებ 

სისტემატური სტატისტიკური მონაცემების 

მოპოვება საქართველოში, ნაციონალური 

სტრატეგიის განვითარების უზრუნველსაყოფად. 

შემდგომ,  აშშ დაავადებათა კონტროლისა და 

პროფილაქტიკის ცენტრებთან (USA CDC) 

კოლაბორაციის გზით დაიწყო „მიკრონუტრიენტთა 

დეფიციტის ზედამხედველობის გაძლიერება 

საქართველოში“ პროექტის (გრანტი # 

5U2GGH001658) იმპლემენტაცია. 2 წლიანი კვლევის 

შედეგებმა აჩვენა, რომ რკინის და ფოლატის 

დეფიციტი საკმაოდ დიდ  პრობლემას წარმოადგენს 

1-ლი ტრიმესტრის ორსულებში. ისინი შეიძლება 

გამოყენებული იყოს როგორც „ინფორმაცია 

ქმედებებისათვის“ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

პოლიტიკის შემქნელთათვის, ნუტრიციული 

ინტერვენციის შესაბამისი გადაწყველებების 

მიღების თვალსაზრისით, როგორიცაა 

ჯანმრთელობითი განათლება, შესაბამისი 

ნუტრიციული სუპლემენტების განაწილება, და 

სურსათის ფორტიფიკაცია. ფოლატის და რკინის  

დეფიციტის პრობლემა ორსულებში ასე თუ ისე 

ასახავს ზოგადად მოსახლეობაში არსებულ 

პრობლემებს, საქართველოში. ექსპერტთა 

მოსაზრების თანახმად ისინი სრულიად საკმარისი 

მტკიცებულებებია იმისთვის, რომ საბოლოო 

დასკვნები და რეკომენდციები იქნას მიღებული 

ნუტრიცული ინტერვენციების ინიცირებისათვის.  

საკვანძო სიტყვები: კვება, ფოლატი, რკინა,  
დეფიციტი, ჯანმრთელობა, ორსული, ანემია.  
 

შესავალი: 

მსოფლიოში, მიკრონუტრიენტთა დეფიციტი 

აღენიშნება დაახლოებით 2 მილიარდ ადამიანს.  
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routine blood test.  Potential health complications of iron 

deficiency anemia include rapid or irregular heartbeat, 

pregnancy complications of premature birth or low birth 

weight, and delayed growth in infants and children. Folate 

deficiency manifests in neural tube defects (NTDs), which 

is caused by the low concentration of vitamin B9 (folate) in 

blood. Approximately 190,000 neonates are born with 

NTD in low Income Countries. NTDs are serious and most 

common consequence of folic acid deficiencies. 

Micronutrient deficiencies are more accessible indicator of 

risk in the general population for the assessment of nutri-

tion status in community surveys. In the present study sur-

veillance of iron deficiency is focused on pregnant target 

group.  

Objective of the study: Determining the prevalence of 

micronutrient deficiency (Iron and Folate) in pregnant 

women (1st trimester).   

Study Design: 

The study focused on pregnant women (PW). Selection 

of these target group were based on level of risk or vulnera-

bility, accessibility of the target group for assessment, and 

degree of representativeness, or the ability to reflect the 

extent of the problem in the overall population. Other crite-

ria included the availability of normative data and the po-

tential usefulness of the targeted population for surveil-

lance of other micronutrient deficiencies. 

Sites and Population: 

We have selected Sentinel Sites in 4 regions of Georgia 

(Tbilisi, Kakheti/Lagodekhi, Achara/Batumi, and Samegre-

lo/Martvili), using the criteria of geographical, social, eth-

nical, urban/rural, and religion. We also considered exist-

ing information about malnutrition, dietary habits and tra-

ditions in the regions.  

The project protocols were approved by the Institutional 

review board (IRB) at the NCDC and by the Research Re-

view Committee and Ethical review committee of the US 

CDC. 

For the study the following cut off points were used: 

1. Anemia – Hemoglobin <110 g/L 

2. Severe anemia – Hemoglobin < 70  g/L 

3. Iron deiciency - ferritin < 15.0 µg/L 

4. Folate deficiency - folate < 3.0 ng/mL 
 

Laboratory Methods: 

 After explaining the aim of the study (informal con-

sent), a blood sample was collected from the anticu-

bital vein in heparinized tube. 

 For the testing of Hemoglobin multi-analisator was 

used, in most cases. Sometimes “Hemo-Cue” equip-

ment. 

დაავადებიანობისა და სიკვდილიანობის უმეტესი 

წილი ასოცირებულია მოსახლეობის მოწყვლად 

კონტინგენტზე, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებსა და 

ორსულებზე. მიკრონუტრიენტთა დეფიციტში 

წამყვანი ადგილი უკავია რკინის, ფოლატისა და 

იოდის დეფიციტს. 2013 წელს რკინის დეფიციტის 

პრევალენსი მსოფლიოს მოსახლეობაში შეადგენდა 

27%. დაავადების დატვირთვის უმეტესი ნაწილი  

(89% და მეტი) მოდიოდა დაბალი შემოსავლების 

ქვეყნებზე. რკინის დეფიციტი წარმოადგენს 

ანემიების 60%-ზე მეტი შემთხვევების 

განვითარების უშუალო მიზეზს. 5 წლამდე ასაკის 

ბავშვები და რეპროდუქციული ასაკის ქალები 

წარმოადგენენ მეტად სენსიტიურ (მოწყვლად) 

მოსახლეობას ანემიის განვითარებასთან 

მიმართებაში. ანემია ვითარდება, როცა, 

ერითროციტების დონე ნორმალურზე დაბალია. 

მიკრონუტრიენტთა სტატუსის შეფასების 

ეპიდემიოლოგიური კვლევები სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონის ქვეყნებში (საქართველო, სომხეთი, 

აზერბაიჯანი) მეტ-ნაკლებად შეზღუდულია. 2000 

წელს სომხეთში ჩატარებული ნუტრიციული 

კვლევის შედეგად გამოვლინდა ანემია 12% -ში და 

12.4 %-ში, შესაბამისად ორსულ და არაორსულ 

ქალებში, და 23% 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში.   

საქართველოში, 2009 წელს ჩატარებული ეროვნული 

დონის ნუტრიციული კვლევის შედეგად 

გამოვლინდა ანემიის პრევალენსი -22.8% ბავშვებში 

U5; 25.6% ორსულ ქალებში, და ფოლატის 

დეფიციტი ორსულების 36.6%-ში.  

რკინა წარმოადენს ჰემოგლობინის 

ბიოსინთეზისთვის ძირითად ელემენტს. 

რკინადეფიციტური ანემიის სიმპტომები შესაძლოა 

იყოს მსუბუქი პირველ ხანებში და ვერც იქნას 

დიაგნოსტირებული სანამ არ მოხდება სისხლის 

ტესტირება. რკინადეფიციტური ანემიის 

პოტენციური ჯანმრთელობითი გართულებები 

მოიცავს სწრაფ ან დარღვეულ გულისცემის რიტმს, 

ორსულობის გართულებას, ნაადრევ მშობიარობას, 

და შეფერხებებს ახალშობილისა და ბავშვის 

ზრდაში და სხვ.  

ფოლატის დეფიციტი ვლინდება ნაყოფის ნერვული 

მილის დეფექტების (ნმდ) განვითარებით, რომელიც 

გამოწვეულია B9 ვიტამინის (ფოლატის) დაბალი 

კონცენტრაციით სისხლში. დაახლოებით 190 000 

ახალშობილი იბადება ნერვული მილის დეფექტით 

დაბალი შემოსავლების ქვეყნებში. ნმდ-ს  
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 Iron deficiency in survey participants has been meas-

ured using ferritin concentration in serum. Ferritin was 

tested in serum using the ELISA method. Hemoglobin 

was measured at the sentinel sites.  

 Folate deficiency has been measured using serum fo-

late concentration measured on serum separated from 

blood. Testing was done using an ELISA method and a 

microbiologic test kit (DRG International Inc., USA. 

BIO-4886).  

Data Analysis: 

The Statistic Package for the Social Sciences (SPSS) was 

used for Data Analysis.  
 

Results: 
The percentage of iron deficiency in total (483 pregnant 

with Lab. testing on ferritin) resulted in 61%. And 26.4% 

of folate deficiency in 483 pregnant (with Lab. testing on 

folate). Reviewing regional profiles for anemia in preg-

nant, showed that anemia prevalence in studied 4 regions is 

almost the same, and the percentage is around the 20-22%, 

Severe anemia cases were not identified in pregnant 

women. But we have big differences in folate deficiency 

between east and west parts of Georgia (its about TWICE 

more in west part of Georgia).  
 

 

The main findings of Study (2016-2017): 

Anemia 

Iron 

Folate 

 

 

განვითარება არის ფოლის მჟავას  დეფიციტის 

მეტად სერიოზული და მძიმე გამოვლინება.  

მიკრონუტრიენტთა დეფიციტი არის პოპულაციურ 

კვლევებში ნუტრიციული სტატუსის 

შეფასებისთვის შედარებით ხელმისაწვდომი 

რისკის ინდიკატორი ზოგადად მოსახლეობისთვის. 

ამ კვლევაში რკინის დეფიციტის ზედამხედველობა 

ფოკუსირებულია 1-ლი ტრიმესტრის ორსულთა 

სამიზნე ჯგუფზე.   

კვლევის ამოცანა: მიკრონუტრიენტთა (რკინა, 

ფოლატი) დეფიციტის  გავრცელების შესწავლა 

ორსულებში (1-ელ ტრიმესტრში).  

კვლევის დიზაინი: 

კვლევა ფოკუსირებული იყო ორსულთა სამიზნე 

ჯგუფზე (PW). ამ ჯგუფის შერჩევა დაფუძნებული 

იყო მოწყვლადობის, კვლევისთვის 

ხელისაწვდომობის, რეპრეზენტატულობის 

ხარისხის, ზოგადად მოსახლეობაში არსებული 

ნუტრიციული სტატუსის პრობლემების ასახვის, და 

სხვა მახასიათებლების გათვალისწინებით. 

შერჩევის კრიტერიუმები მოიცავს, აგრეთვე, სხვა 

ნუტრიციულ ინდიკატორებზეც შემდგომი 

კვლევების პოტენციურ შესაძლებლობებს.   

საიტები და მოსახლეობა: 

ჩვეენს მიერ შერჩეული იქნა სენტინელური საიტები 

საქართველოს 4 რეგიონში (თბილისი, კახეთი/

ლაგოდეხი, აჭარა/ბათუმი, და სამეგრელო/

მარტვილი), გეოგრაფიული, სოციალური, 

ეთნიკური, ქალაქი/სოფელი, და რელიგიური 

კრიტერიუმების გამოყენებით. ასევე 

გათვალისწინებული იყო ინფორმაცია 

მალნუტრიციის, კვებითი ჩვევების, და 

ტრადიციების შესახებ რეგიონებში.  

კვლევის პროტოკოლები დამტკიცებული იქნა 

ინსტიტუციონალური განხილვის საბჭოს  (IRB) 

მიერ NCDC -ში, აგრეთვე US CDC -ს კვლევების  და 

ეთიკური განხილვის კომიტეტში.  

კვლევისათვის გამოყენებული იქნა შემდეგი 

ზღვრული მაჩვენებლები (cut off points): 

1. ანემია - <110 g/L 

2. მძიმე ანემია - < 70  g/L 

3. რკინის დეფიციტი - ფერიტინი < 15.0 µg/L 

4. ფოლატის დეფიციტი - ფოლატი < 3.0 ng/mL 

# Contingent Proportion of  

anemia  in 

studded  

contingent 

Nutrition  

status 

1 Pregnant 22 % High 

(moderately) 

# Contingent Proportion of  

Iron deficiency 

in studded con-

tingent 

Nutrition 

status 

1 Pregnant 61% High Iron 

deficiency 

# Contingent Proportion of  

folate deficien-

cy in studded 

contingent 

Nutrition 

status 

1 Pregnant 26.4% High Folate 

deficiency 
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Limitations:  

This study has one main limitation: We defined the preva-

lence of Iron and Folate Deficiency, but could not investi-

gate the reasons of the deficiency, because the study design 

did not include the personal interviews on dietary habits.  

Results by tables: 

Note. March-August/6 month’s period was used in each 

year for this surveillance/study. 

Table #1 Iron (Ferritin) and Folate Deficiency/total  

From 483 pregnant (were taken blood from venous on ferri-

tin) – 26.4% were anemic & 73.6 % was not anemic  
 

Table #2 Iron (Ferritin) Deficiency/by Regions  
Conclusion:  

After reviewing of study results we can conclude that: we 

have Folate and Iron deficiency problem in pregnant. That 

is reflection of the general situation existing in Georgia. 

According to experts opinion it is the quite sufficient evi-

dences for final conclusion and recommendations for the 

initiation of nutrition interventions (mainly, food fortifica-

tion) and for making the adequate changes/amendments in 

relative legislation.  Due to similar studies in similar con-

text, we can assume that above mentioned deficiencies are 

caused due to possible reasons: a) Georgian foods do not 

contain sufficient amount of micronutrients. b) ’’Formula’’ 

for toddlers’ nutrition does not contain the needed micronu-

trients that should meet physiological requirements of chil-

dren after breastfeeding. c) There is a low education/

informative level in population about the principles of 

healthy nutrition.  

 

 

 

 

 

ლაბორატორიული კვლევის მეთოდები:  

 კვლევის მიზნების განმარტების შემდეგ 

(ინფორმირებული თანხმობა), ხდებოდა 

სისხლის ნიმუშის აღება ვენიდან, 

ჰეპარინიზებული ტუბების გამოყენებით. 

 ჰემოგლობინის განსაზღვრა ძირითადად 

წარმოებდა მულტი-ანალიზატორის 

გამოყენებით. ზოგიერთ შემთხვევაში Hemo-Cue 

-ს აპარატით. 

 რკინის დეფიციტის კვლევა წარმოებდა 

ფერიტინის კონცენტრაციის განსაზღვრით 

შრატში, ELISA მეთოდის გამოყენებით. 

  ფოლატის დეფიციტი განსაზღვრული იქნა 

შრატში ფოლატის კონცენტრაციის დადგენით, 

ELISA მეთოდის გამოყენებით (DRG International 

Inc., USA. BIO-4886). 

 

მონაცემთა ანალიზი: 

სოციალური კვლევების სტატისტიკური 

პაკეტი (SPSS) იყო გამოყენებული მონაცემთა 

ანალიზისათვის.  

შედეგები: 

რკინის დეფიციტის გავრცელების პროცენტულმა 

მაჩვენებელმა (480 გამოკვლეულ ორსულში) 

შეადგინა 61%, და ფოლატის დეფიციტმა - 26.4 %. 

ანემიის პრევალენსი თითქმის თანაბარი იყო 4-ვე 

რეგიონში და ვარირებდა 20-22%-ის ფარგლებში. 

მძიმე ანემია არ დაფიქსირებულა არც ერთ 

შემთხვევაში. თუმცა ფოლატის დეფიციტის 

გავრცელებაში არის დიდი განსხვავება  

საქართველოს აღმოსავლეთ და დასავლეთ  

რეგიონებს შორის (თითქმის 2-ჯერ მეტია 

დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში)  

კვლევის შეზღუდვები: 

ამ კვლევას ჰქონდა ერთი ძირითადი შეზღუდვა: 

განვსაზღვრეთ რკინის  და ფოლატის დეფიციტის 

პრევალენსი, მაგრამ არ გამოგვიკვლევია 

დეფიციტის რეალური მიზეზები, ვინაიდან 

კვლევის დიზაინი არ მოიცავდა პერსონალურ 

ინტერვიუებს კვებით ჩვევებზე.  

Re-

gions\

Years 

2016 2017 Total  

2016-2017 

Preg

nant 

(1st 

tri-

mest

er) 

Ferri-

tin 

<15.0 

µg/L 

Preg

nant 

(1st 

tri-

mes

ter) 

Ferri-

tin 

<15.0 

µg/L 

Pre

gna

nt 

(1st 

tri-

mes

ter) 

Ferri-

tin 

<15.0 

µg/L 

Tbilisi 56 78.6% 60 78.3% 116 70.0% 

Kakhe-

ti 

60 61.7% 60 46.7% 120 54.2% 

Achara 61 63.9% 60 28.3% 121 45.5% 

Sameg 66 68.2% 60 68.3% 126 67.5% 

Total 243 67.4% 240 54.6% 483 60.9% 
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Table #3 Folate deficiency /by Regions 

Table #4 Stat. analyses / Pregnant 

Recommendations:  
 Need to advocate for nutrition interventions regarding 

food fortification (with iron and folic acid) strategy.   

 Should implement one additional project for studying 

the dietary habits of population using standard ques-

tionnaires.  

 Enforcement is needed of promotion of healthy eating 

principles.  

 In toddlers (6-23 months), special micronutrients pow-

der should be used to supplement feeding menus. 

 

კვლევის ძირითადი მიგნებები (2016-2017): 

ანემია 

რკინა 

ფოლატი 

 

შედეგები ცხრილების სახით: 

შენიშვნა: მარტი-აგვისტო/ 6 თვიანი პერიოდი იყო 
გამოყენებული კვლევისთვის ყოველ მითითებულ 
წელს.   

483 ორსულიდან (ვისგანაც სისხლი იქნა აღებული 

ვენიდან) – 26.4% იყო ანემიური და 73.6 % არ იყო 

ანემიური. 

 

 

 

Re-

gions\

Years 

2016 2017 Total (2016-

2017) 

Preg

nant 

(1st 

tri-

mest

er) 

serum 

folate 

<3.0 

ng/mL 

preg

nant 

(1st 

tri-

mes

ter) 

serum 

folate 

<3.0 

ng/mL 

pre

gna

nt 

(1st 

tri-

mes

ter) 

serum 

folate 

<3.0 

ng/

mL 

Tbilisi 56 12.5% 60 11.7% 116 19.2% 

Kakhe

ti 

60 26.7 % 60 10.1 % 120 18.3% 

Acha- 61 47.5% 60 26.7% 121 37.2% 

Sameg 66 40.9 % 60 35.0 % 126 37.3% 

Total 243 31% 240 22% 483 26.4% 

Descriptive 

  
Hb Fe Folate 

Mean   119.48 20.2000 8.1810 

95% Confi-

dence Inter-

val for Mean 

Lower 

Bound 
117.26 18.0460 7.2563 

Upper 

Bound 
122.92 22.4034 9.1010 

Median     

122.00 
12.7000 

4.2340 

Std. Devia-

tion 

  9.960 
14.45681 

7.95610 

Minimum   74 3.55 1.17 

Maximum   142 86.00 43.40 

Range   68 82.45 42.23 

Interquar-

tile Range 

  11 
13.24 

10.40 

# კონტინგენტი ანემიის 

პროპორცია 

შეწავლილ 

კონტინგენტში 

ნუტრიციული 

სტატუსი 

1 ორსულები 22 % ზომიერად 

მაღალი ანემია 

# კონტინგენტი ანემიის 

პროპორცია 

შეწავლილ 

კონტინგენტში 

ნუტრიცი

ული 

სტატუსი 

1 ორსულები 22 % ზომიერა

დ მაღალი 

ანემია 

# კონტინგენტი ფოლატის 

დეფიციტის 

პროპორცია 

შეწავლილ 

კონტინგენტში 

ნუტრიციულ

ი სტატუსი 

1 ორსულები 26.4% მაღალი 

ფოლატის 

დეფიციტი 
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ცხრილი #1 რკინის (ფერიტინი) და ფოლატის 

დეფიციტი/სულ 

ცხრილი #2 რკინის (ფერიტინი) დეფიციტი/

რეგიონების მიხედვით 

დასკვნები  

კვლევის შედეგების განხილვის შემდეგ შეგვიძლია 

დავასკვნათ, რომ გვაქვს რკინისა და ფოლატის 

დეფიციტის მაღალი მაჩვენებლები ორსულებში, 

რომელიც თავისთავად ასახავს ზოგადად 

საქართველოს მოსახლეობაში არსებულ 

პრობლემებს. ექსპერტთა მოსაზრებით იგი 

წარმოადენს სრულიად საკმარის მტკიცებულებებს 

საბოლოო დასკვნებისა და რეკომენდაციებისათვის 

ნუტრიციული ინტერვენციების ინიცირების 

თვალსაზრისით (ძირითადად იგულისხმება 

სურსათის ფორტიფიკაცია), და შესაბამისი 

ცვლილებების (თუ დამატებების) გაკეთება 

შესაბამის კანონმდებლობაში. 

მსგავსი კვლევების კონტექსტიდან შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული 

მიკრონუტრიენტების დეფიციტი გამოწვეული იქნა 

შემდეგი ფაქტორებით ა) ქართული პროდუქტი არ 

შეიცავს საკმარისი რაოდენობით 

მიკრონუტრიენტებს (რკინა, ფოლატი), ბ) ბავშვთა 

საკვები პროდუქტები ე.წ.“ფორმულები“ არ 

შეიცავენ ბავშვის ფიზიოლოგიური 

მოთხოვნილებების შესაბამისი რაოდენობის 

მიკრონუტრიენტებს, ძუძუთი კვების შემდეგ, გ) 

დაბალია მოსახლეობის განათლების/

ინფორმირებულობის დონე ჯანსაღი კვების 

პრინციპებთან მიმართებაში. 

ცხრილი #3 ფოლატის დეფიციტი/რეგიონების 

მიხედვით 

ცხრილი #4 სტატ. ანალიზი / ორსულები  

Descriptive 

  
Hb Fe Folate 

Mean   119.48 20.2000 8.1810 

95% Confi-

dence Inter-

val for Mean 

Lower 

Bound 
117.26 18.0460 7.2563 

Upper 

Bound 
122.92 22.4034 9.1010 

Median     

122.00 
12.7000 

4.2340 

Std. Devia-

tion 

  9.960 
14.45681 

7.95610 

Minimum   74 3.55 1.17 

Maximum   142 86.00 43.40 

Range   68 82.45 42.23 

Interquar-

tile Range 

  11 
13.24 

10.40 

წელი # ორსული ფერიტინი 

<15.0 µg/L 

ფოლატი 

<3.0 ng/mL 

  

2016 243 67.4% 31% 

2017 240 54.6% 22% 

სულ 483 60.9% 26.4% 

რეგიო

ნი\წე

ლი 

2016 2017 სულ 2016-

2017 

# 

ორსუ

ლი 

ფერიტი

ნი<15.0 

µg/L 

# 

ორს

ული 

  

ფერიტ

ინი<15

.0 µg/L 

# 

ორ

სუ

ლი 

ფერი

ტინი
<15.0 

µg/L 

თბილ

ისი 

56 78.6% 60 78.3% 116 70.0

% 

კაეთი 60 61.7% 60 46.7% 120 54.2

% 

აჭარა 61 63.9% 60 28.3% 121 45.5

% 

სამეგ

რელო 

66 68.2% 60 68.3% 126 67.5

% 

სულ 243 67.4% 240 54.6% 483 60.9

% 

რეგი

ონი\წ

ელი 

2016 2017 სულ (2016-

2017) 

# 

ორ

სუ

ლი 

ფოლა

ტი 

<3.0 ng/

mL 

# 

ორს

ული 

ფოლა

ტი 

<3.0 ng/

mL 

# 

ორსუ

ლი 

ფოლ

ატი 

<3.0 

ng/mL 

თბი

ლისი 

56 12.5% 60 11.7% 116 19.2% 

კაეთი 60 26.7 % 60 10.1 % 120 18.3% 

აჭარა 61 47.5% 60 26.7% 121 37.2% 

სამეგ

რელ

ო 

66 40.9 % 60 35.0 % 126 37.3% 

სულ 243 31% 240 22% 483 26.4% 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was to evaluate knowledge, 

attitudes, and practices of infection control among senior 

dental students. 

Methods: A questionnaire study was conducted among 

102 voluntarily participated third, fourth and fifth year den-

tal students of the University of Georgia. It included 20 

close-ended questions related to vaccination status, barrier 

techniques, Universal Precautions, students' self-

assessment of knowledge about infection control issues, 

transmission of infection at a dental clinic, etc. 

Results: Only 31%  of students believe that all patients 

are potentially infected; Only 40% agree to treat patients 

with infectious diseases; 34,3%  do not consider the used 

personal protective equipment as hazardous waste; Only 

44,4% think that used dental hand pieces must be auto-

claved; Compliance with the use of protective barriers was 

high with the exception of protective eyewear and head 

cap. Only 48% remove gloves and musk while walking 

around in clinic; 75,3% believe that infection control 

should be studied as an independent subject in dentistry. 

Conclusion: A better  knowledge of infection control is 

essential for safe practice of dentistry. Efforts are needed to 

motivate students in the correct and routine use of infection 

control measures. This will ensure provision of better and 

safer dental healthcare services for the population. 

Keywords: Infection Control, Dental students, Universal 

Precautions. 
 

Introduction:  

Nosocomial transmission of pathogens continues to be a 

major public health problem worldwide (Kochlamazashvili, 

M., et al, 2018). The dental clinic is an environment where 

disease transmission occurs easily and dentists are at high 

risk of exposure to cross∗infection with blood∗borne 

pathogens (Varshan, R.,  Arumugham, M. &Ashish, R. 

J.2017;  Assiri, K.I., et al, 2018). Infections may be trans-

mitted in the dental operatory through several routes in-

cluding direct contact with blood or oral fluids and indirect 

contact with contaminated instruments or environmental 

surfaces (Assiri, K.I., et al, 2018). Exposure to infected 

blood can result in disease transmission from patient to 

dentist, from dentist to patient, and from one patient to an-

other. The opportunity for transmission from patient to den-

tist is greatest, as dentists are frequently in contact with 

patients’ blood and blood-contaminated saliva during den-

tal procedures (AL-Essa, N.A. & AlMutairi, M.A, 2017).  

ინფექციის კონტროლის ცოდნა-დამოკიდებულების  

და პრაქტიკაში გამოყენების შეფასება საქართველოს 

უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის 

სტუდენტებს შორის  

თამთა ჩიტალაძე1, ნატა ყაზახაშვილი2 
 

 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1დოქტორანტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა  
2ხელმძღვანელი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 

აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 
 

 

 

რეზიუმე: 
მიზანი: კვლევის მიზანი იყო სტომატოლოგი 

სტუდენტების ინფექციის კონტროლის საკითხების 

ცოდნა-დამოკიდებულებისა და პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარის შეფასება. 

მეთოდები: კვლევაში ნებაყოფლობით მიიღო 

მონაწილეობა საქართველოს უნივერსიტეტის 

სტომატოლოგიის პროგრამის მე-3, მე-4 და მე-5 

კურსის 102-მა სტუდენტმა. კვლევა მოიცავდა 20 

დახურულ კითხვას და შეეხებოდა ვაქცინაციის 

სტატუსს, ბარიერულ ტექნიკას, უნივერსალურ 

თავდაცვის ზომებს, სტუდენტთა თვითშეფასებას 

ინფექციური კონტროლის საკითხების ცოდნის 

შესახებ, სტომატოლოგიურ კლინიკაში ინფექციის 

გადაცემის გზების შესახებ ცოდნას და ა.შ. 

შედეგები: სტუდენტთა მხოლოდ 31% ფიქრობს, რომ 

ყველა პაციენტი პოტენციურად ინფიცირებულია; 

მხოლოდ 40% არის თანახმა უმკურნალოს 

ინფიცირებულ პაციენტს; 34,3% არ მიაკუთვნებს 

გამოყენებულ თავდაცვის საშუალებებს საშიშ 

ნარჩენებს; მხოლოდ 44,4% ფიქრობს, რომ 

გამოყენებული სტომატოლოგიური ბუნიკი 

ექვემდებარება ავტოკლავირებას; უმეტესობა იყენებს 

თავდაცვის საშუალებებს, გამონაკლისია სათვალე და 

სამედიცინო ქუდი; მხოლოდ 48% იხსნის ნიღაბსა და 

ხელთათმანებს კლინიკაში გადაადგილებისას; 75,3% 

ფიქრობს, რომ სტომატოლოგიაში ინფექციის 

კონტროლი უნდა ისწავლებოდეს დამოუკიდებელ 

საგნად. 

დასკვნა: სტომატოლოგიის უსაფრთხო პრაქტიკისთვის 

აუცილებელია ინფექციის კონტროლის შესახებ 

ცოდნის გაუმჯობესება. საჭიროა  სტუდენტების 

მოტივაცია ინფექციის კონტროლის ზომების სწორი და 

რუტინული გამოყენებისათვის. ეს უზრუნველყოფს 

მოსახლეობისთვის უკეთესი და უსაფრთხო 

სტომატოლოგიური  მომსახურების მიწოდებას. 

საკვანძო სიტყვები: ინფექციის კონტროლი, 

სტომატოლოგიის პროგრამის სტუდენტები, 

უნივერსალური თავდაცვის ზომები.  
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As dental students have less experience than do regular 

dentists, the implementation of standard universal precau-

tions in dental schools is the most effective way to control 

cross-infection. Dental schools are responsible for applying 

appropriate infection control strategies and facilitating ap-

propriate immunization to establish a healthy environment 

in which dental students and patients are protected 

(Alshiddi,I.F. 2015;  AL-Essa, N.A. & AlMutairi,M.A, 

2017). The aim of this study was to evaluate the 

knowledge, attitudes, and practices of the dental students 

toward infection control measures in the University of 

Georgia. 

 

Materials and methods: 

A questionnaire study was conducted during the spring se-

mester of  2019 among 102 voluntarily participated third, 

fourth and fifth year dental rotation students of the Univer-

sity of Georgia (from the fifth to tenth semester respective-

ly). The anonymous self-administered questionnaire includ-

ed 20 close-ended questions related to vaccination status, 

barrier techniques, Universal Precautions, students' self-

assessment of knowledge about infection control issues, 

transmission of infection at  dental clinic, etc. Students 

were sent a questionnaire through docs.google.com, data 

collection and statistical analysis were automatically gener-

ated electronically. 

Results: 

102 undergraduate students participated in the study, 21% 

of them were female and 79% of them were male students. 

According to semesters their number was: fifth semester -

12,1%, sixth - 15,2%, seventh - 8%, eighth - 16,2%, ninth - 

13,1% and tenth semester - 35,4% (fig.1,2). 

Fig.1-Gender  

Source: Results of Research 

 

 

შესავალი: 

პათოგენების ნოზოკომიური გადაცემა მსოფლიო 

მასშტაბით მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს 

(Kochlamazashvili, M., et al, 2018).  

 

სტომატოლოგიური კლინიკა არის გარემო, სადაც 

დაავადებათა გადაცემა ხდება ადვილად და 

სტომატოლოგების სისხლის გზით გადამდები 

პათოგენებით დაინფიცირების რისკი მაღალია 

(Varshan, R.,  Arumugham,M. &Ashish, R. J.2017;  Assi

ri, K.I., et al, 2018). დაავადების გადაცემა შეიძლება 

მოხდეს როგორც პირდაპირი გზით - 

ინფიცირებული სისხლის ან ნერწყვის საშუალებით, 

ასევე არაპირდაპირი გზით - კონტამინირებული 

ინსტრუმენტებით და გარემო ზედაპირებიდან 

(Assiri, K.I., et al, 2018). სისხლის გზით გადამდები 

დაავადების გადაცემა შესაძლოა მოხდეს 

პაციენტიდან ექიმზე, ექიმიდან პაციენტზე და ერთი 

პაციენტიდან მეორეზე. პაციენტიდან ექიმზე 

დაავადების ტრანსმისიის ალბათობა უფრო 

მაღალია, რადგან სამკურნალო მანიპულაციების 

ჩატარების დროს სტომატოლოგები ხშირ შეხებაში 

არიან პაციენტის სისხლთან და პირის ღრუს 

სითხესთან (AL-Essa, N.A. & AlMutairi,M.A, 2017).  

 

ვინაიდან სტომატოლოგ სტუდენტებს უფრო 

ნაკლები გამოცდილება აქვთ, ვიდრე მოქმედ 

ექიმებს, სტომატოლოგიურ პროგრამებში 

უნივერსალური თავდაცვის ზომების დანერგვა 

ყველაზე ეფექტური გზაა ჯვარედინი ინფექციების 

გავრცელების გასაკონტროლებლად. 

სტომატოლოგიური პროგრამები პასუხისმგებელნი 

არიან ინფექციის სათანადო კონტროლის 

სტრატეგიების აღსრულებაში და შესაბამისი 

იმუნიზაციის ხელშეწყობის გზით ჯანსაღი გარემოს 

ჩამოყალიბებაში, სადაც დაცულნი იქნებიან 

როგორც სტომატოლოგები, ასევე პაციენტები 

(Alshiddi,I.F. 2015; AL-Essa, N.A. & AlMutairi,M.A, 

2017).  
 

კვლევის მიზანი იყო შეგვეფასებინა საქართველოს 

უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის 

სტუდენტების ინფექციის კონტროლის საკითხების 

ცოდნა-დამოკიდებულებისა და პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი. 
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Fig. 2 - Semester of study 

Source: Results of Research 
 

59,4% of the students consider that dental clinics are more 

prone to infection than any other medical fields and 75,2% 

of  them  consider that vaccination for hepatitis B is man-

datory, however, only 62% of students are vaccinated for 

hepatitis B (fig. 3,4,5).  

Fig. 3 - Are you vaccinated for hepatitis B?  

Source: Results of Research 

 

Fig. 4 - Do you think vaccination for hepatitis B is manda-

tory?  

Source: Results of Research 

 

 

 

 

მასალა და მეთოდები: 

კვლევა ჩატარდა საქართველოს უნივერსიტეტის 

სტომატოლოგიის პროგრამის ფარგლებში 2019 

წლის გაზაფხულის სემესტრის განმავლობაში. 

კვლევაში ნებაყოფლობით მიიღო  მონაწილეობა 

კურაციული სწავლების მე-3, მე-4 და მე-5 კურსის 

102-მა სტუდენტმა (შესაბამისად მე-5-დან  მე-10 

სემესტრის ჩათვლით). კვლევა იყო ანონიმური. 

თვითადმინისტრირებადი კითხვარი მოიცავდა 20 

დახურულ კითხვას და შეეხებოდა ვაქცინაციის 

სტატუსს, ბარიერულ ტექნიკას, უნივერსალურ 

თავდაცვის ზომებს, სტუდენტთა თვითშეფასებას 

ინფექციური კონტროლის საკითხების ცოდნის 

შესახებ, სტომატოლოგიურ კლინიკაში ინფექციის 

გადაცემის გზებს და ა.შ. სტუდენტებს კითხვარი 

გაეგზავნათ docs.google.com-ის საშუალებით. 

მონაცემების შეგროვება  და სტატისტიკური 

ანალიზი ხდებოდა ავტომატურად ელექტრონული 

სახით. 

 

შედეგები: 

კვლევაში მონაწილეობა მიიღო 21% მდედრობითი 

და 79% მამრობითი სქესის 102-მა სტუდენტმა. 

სასწავლო სემესტრების მიხედვით მათი რაოდენობა 

შემდეგნაირად გადანაწილდა: მე-5 სემესტრი- 

12,1%, მე-6 სემესტრი-  15,2%, მე-7 სემესტრი- 8%, მე

-8 სემესტრი- 16,2%, მე-9 სემესტრი- 13,1% და მე-10 

სემესტრი- 35,4% (სურ.1,2). 
 

სურ.1-სქესი  

სურ. 2 - სასწავლო სემესტრი  
 

სტუდენტთა 59,4% ფიქრობს, რომ 

სტომატოლოგიურ კლინიკაში ინფექციური 

დაავადებების გადაცემა უფრო ადვილია და 75,2% -

ის აზრით ვაქცინაცია B ჰეპატიტის წინააღმდეგ 

აუცილებელია; თუმცა მხოლოდ 40%-ს  აქვს 

ჩატარებული იმუნიზაცია (სურ. 3,4,5). 
  

სურ. 3 - B ჰეპატიტზე იმუნიზაცია 

სურ. 4 - ფიქრობთ, რომ B ჰეპატიტზე იმუნიზაცია 

აუცილებელია?  

სურ. 5 - ფიქრობთ, რომ სტომატოლოგიურ 

კლინიკაში ინფექციები უფრო ადვილად 

ვრცელდება?  

სტუდენტთა 73% ფიქრობს, რომ 

სტომატოლოგიური პროგრამები პასუხისმგებელნი 

არიან ინფექციის კონტროლის იმპლემენტაციაზე 

(სურ. 6). 
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Fig. 5 - Do you think dental clinics are more prone to in-

fection than any other medical fields?  

Source: Results of Research 

 

73% of students think that dental schools are responsible 

for implementation of infection control measures (fig. 6). 

Fig. 6 - Are dental schools responsible for implementation 

of infection control?  

Source: Results of Research 

 

Only 31% of students think that all patients are potentially 

infected (fig. 7). 

Fig. 7-Are all patients potentially infected?  

Source: Results of Research 

 

სურ. 6 - სტომატოლოგიური პროგრამები 

პასუხისმგებელნი არიან ინფექციის კონტროლის 

იმპლემენტაციაზე?  

სტუდენტების მხოლოდ 31% ფიქრობს, რომ ყველა 

პაციენტი პოტენციურად ინფიცირებულია (სურ. 7). 
 

სურ. 7-ყველა პაციენტი პოტენციურად 

ინფიცირებულია?  
 

მე-8 სურათი ასახავს სტუდენტთა აზრით 

სხვადასხვა ინფექციების გადადების 

შესაძლებლობას სტომატოლოგიურ კლინიკაში 

(სურ. 8). 
 

სურ. 8-სტუდენტთა აზრით სხვადასხვა 

ინფექციების გადადების შესაძლებლობა 

სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევისას.  

სტუდენტთა უმეტესობის აზრით (90%) ინფექცია 

შესაძლოა გადაეცეს პაციენტიდან ექიმს; 

დაახლოებით 68%-ის აზრით, შესაძლოა ექიმმა 

გადასდოს პაციენტს; ხოლო 70% თვლის, რომ 

ინფექციის გადაცემა შესაძლოა პაციენტიდან 

პაციენტზე (სურ. 9) 
 

სურ. 9-სტუდენტების აზრით ინფექციის გადაცემის 

გზების ალბათობა.  
 

სტუდენტთა მხოლოდ 40%-ია თანახმა 

უმკურნალოს ინფიცირებულ პაციენტებს (სურ. 10) 
 

სურ.10-სტუდენტთა თანხმობა უმკურნალონ 

ინფიცირებული პაციენტებს.  

სტუდენტთა 16,2% აღნიშნავს არასტერილური 

იარაღით ტრავმის ფაქტს (სურ. 11). 

 

სურ.11-არასტერილური იარაღით ტრავმა.  
 

სტუდენტების 17,2% „ორი ხელის“ ტექნიკას იყენებს 

შპრიცზე ხუფის ჩამოცმისას (სურ. 12). 
 

სურ.12-შპრიცზე ხუფის დახურვის ტექნიკა.  
 

სტუდენტების 34,3% არ მიაკუთვნებს გამოყენებულ 

თავდაცვის საშუალებებს საშიშ ნარჩენებს; მხოლოდ 

44,4% ფიქრობს, რომ გამოყენებული 

სტომატოლოგიური ბუნიკი ექვემდებარება 

ავტოკლავირებას და იგივეს აღნიშნავს წყლისა და 

ჰაერის ეჯექტორზე მხოლოდ 30% (სურ. 13,14,15). 
 

სურ.13-გამოყენებული ხელთათმანის, ნიღაბის 

მიკუთვნება საშიშ და არასაშიშ ნარჩენებთან.  
 

სურ.14-გამოყენებული სტომატოლოგიური ბუნიკის 

დამუშავების წესი.  
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Fig. 8-Do you believe you can catch infection during den-

tal treatment?  

Source: Results of Research 

 

Figure 8 illustrates students' opinion about the transmission 

of various infections at the dental clinic (fig. 9). 

Most students (90%) believe that infections may be trans-

mitted from the patient to the doctor, about 68% believe 

that transfer is possible from the doctor to the patient and 

70% think that infection can be transferred from patient to 

the patient (fig .9). 

Fig. 9-In your opinion, the transmission of infection may 

be possible at a dental clinic?  

Source: Results of Research 
 

Only 40% of students agree to treat infected patients (fig. 

10). 

სურ.15-გამოყენებული წყლისა და ჰაერის 

ეჯექტორის დამუშავების წესი.  
 

რაც შეეხება ინდივიდუალური თავდაცვის 

საშუალებების გამოყენებას, ირკვევა, რომ 

სტუდენტების უმეტესობა ხმარობს ხელთათმანს 

(93%) და ნიღაბს (88%), თუმცა მათი მხოლოდ 44% 

იყენებს დამცავ სათვალეს, 54% სამედიცინო ქუდს 

და 69% უნიფორმას (სურ.16). 
 

სურ.16-ინდივიდუალური თავდაცვის 

საშუალებების გამოყენება.  

 

პროცედურებს შორის ხელის დაბანის ნაცვლად 

სტუდენტების 6,2% მხოლოდ ხელთათმანს იცვლის 

(სურ. 17). 

სურ.17-ხელის ბანვა ყოველი პროცედურის შემდეგ.  

კლინიკაში მოძრაობისას სტუდენტთა მხოლოდ 48% 

იხსნის ნიღაბსა და ხელთათმანებს (სურ.18). 
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Fig.10-Will you agree to treat patients with infectious dis-

eases?  

Source: Results of Research 

 

16,2% of students have been exposed to any injury from 

non-sterilized instruments (fig. 11). 

Fig.11-Have you ever been exposed to any injury of non-

sterilized instruments?  

Source: Results of Research 

 

17,2% of students recap used needles by “two-hand scoop 

technique” (fig. 12). 

Fig.12-How to recap used needles?  

Source: Results of Research 
 

34,3% of students  do not consider the used personal pro-

tective equipment as hazardous waste; Only 44,4% think 

that the used dental hand pieces must be autoclaved; and 

only 30% of them  think that used dental air/water syringe 

must be autoclaved (fig.13,14,15). 

სურ.18-კლინიკაში მოძრაობისას სტუდენტთა მიერ 

ნიღაბისა და ხელთათმანების მოცილება.  

მე-19 სურათზე ასახულია სტუდენტების 

კმაყოფილების თვითშეფასება სტომატოლოგიურ 

კლინიკაში ინფექციის კონტროლის საკითხების 

ცოდნის შესახებ: მხოლოდ 8,2%-ია თავისი ცოდნით 

სრულიად კმაყოფილი, ხოლო 4,1% - უკმაყოფილოა 

(სურ.19). 

 

სურ.19-სტუდენტების კმაყოფილების 

თვითშეფასება სტომატოლოგიურ კლინიკაში 

ინფექციის კონტროლის საკითხების ცოდნის 

შესახებ.  

გამოკითხული სტუდენტების 75,3% ფიქრობს, რომ 

ინფექციის კონტროლი სტომატოლოგიაში უნდა 

ისწავლებოდეს ცალკე დამოუკიდებელ საგნად, 

14,4% არ ეთანხმება, ხოლო 10,3%-მა არ იცის (სურ. 

20). 

 

სურ. 20-უნდა ისწავლებოდეს თუ არა ინფექციის 

კონტროლი სტომატოლოგიაში ცალკე საგნად?  

 

შეჯამება: 

სტომატოლოგი სტუდენტები არიან მომავალი 

პროფესიონალები, რომლებიც მოსახლეობას 

გაუწევენ სტომატოლოგიურ მომსახურებას 

ინფექციის კონტროლის იმ წესების დაცვით, 

რომელსაც შეისწავლიან სტუდენტური პრაქტიკის 

განმავლობაში (Assiri, K.I., et al, 2018). 
 

მნიშვნელოვანია სტუდენტებთან ეფექტური 

კომუნიკაცია და სწავლება სტომატოლოგიური 

პროცედურების დროს გადამდები დაავადებების 

შესაძლო გავრცელების შესახებ. საჭიროა 

ძალისხმევა, რომ სათანადოდ მოხდეს ინფორმირება 

და სტუდენტთა მოტივაცია ინფექციის კონტროლის 

ზომების რუტინულად და სწორად 

გამოყენებისათვის. სტომატოლოგიურ პროგრამებზე 

უკვე განხორციელებული ინფექციის კონტროლის 

პოლიტიკის მიუხედავად, ინფექციის კონტროლის 

რეკომენდაციების დაცვა კვლავ გამოწვევად რჩება 

(Deogade,SC., et al, 2018; Rahman B., et al, 2017).   
 

კვლევის შედეგები ასახავს სტომატოლოგი 

სტუდენტების ინფექციის კონტროლის საკითხების 

ცოდნა-დამოკიდებულებისა და პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარის დაბალ და საშუალო დონეს. 
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Fig.13-Used gloves, masks, caps belong to:  

Source: Results of Research 

Fig.14-Use of dental hand pieces:  

Source: Results of Research 

Fig.15-Use of dental air/water syringe:   

Source: Results of Research 
 

As for the use of the PPE (Personal Protective Equipment), 

it becomes clear that most students use gloves (93%) and 

masks (88%), but only 44% use a protective eyewear, 54% 

medical head cap and 69% gowns (fig. 16). 

Fig.16-Use of protective barrier. 

Source: Results of Research 

სტუდენტების უმეტესობას არ აქვს ჩატარებული 

იმუნიზაცია B ჰეპატიტის წინააღმდეგ; 

სტუდენტების თითქმის ნახევარი არ ფიქრობს, რომ 

ყოველი პაციენტი პოტენციურად ინფიცირებულია; 

გამოკითხულთა 35% არ არის თანახმა უმკურნალოს 

ინფიცირებულ პაციენტებს; 34,3%-მა ზუსტად არ 

იცის, რა მიეკუთვნება საშიშ ნარჩენებს; 44,4%-მა არ 

იცის მოხმარებული სტომატოლოგიური ბუნიკების 

დეზინფექცია-სტერილიზაციის საკითხი; 7% უარს 

აცხადებს დამცავი სათვალის, ხოლო 2% დამცავი 

ნიღაბის ტარებაზე; პროცედურებს შორის 

სტუდენტთა 6,2% ხელის დაბანის აუცილებლობას 

ვერ ხედავს და მხოლოდ ხელთათმანს იცვლის; 

კლინიკაში გადაადგილებისას სტუდენტების 

მხოლოდ 48% იხსნის ნიღაბს და ხელთათმანს; 

ინფექციის კონტროლის წესების ცოდნით 

სტუდენტთა მხოლოდ 8,2%-ია ფრიად კმაყოფილი; 

სტუდენტების 75,3% აღნიშნავს, რომ ინფექციის 

კონტროლი სტომატოლოგიაში უნდა 

ისწავლებოდეს როგორც დამოუკიდებელი საგანი. 
 

 

დასკვნა: 

ეს კვლევა ჩატარდა ინფექციის კონტროლის  

საკითხების ცოდნა-დამოკიდებულების- 

პრაქტიკაში გამოყენების შესაფასებლად 

სტუდენტებს შორის და სტომატოლოგიურ 

კლინიკებში ჯვარედინი ინფექციების გავრცელების 

შემცირების მიზნით. წარმატებული 

სტომატოლოგიური მკურნალობის გარდა, ჯანსაღი 

სტომატოლოგიური გარემოს უზრუნველყოფა 

ჯანდაცვის პროვაიდერებისა და პაციენტებისთვის 

უმნიშვნელოვანესია.   
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After each procedure, instead of  hand wash, 6,2% of stu-

dents only change gloves (fig. 17). 

Fig.17-Do you wash hand after every procedure:  

Source: Results of Research 

 

Only 48% of students remove gloves and musk while walk-

ing around in clinic (fig.18). 

Fig.18-Do you remove gloves/musk while walking around 

in clinic?  

Source: Results of Research 

 

Figure 19 demonstrates how do students evaluate level of 

satisfaction with their knowledge about infection control 

practices in dental clinic: only 8,2% of them are totally sat-

isfied and 4,1% - are not satisfied (fig.19). 

Fig.19-How do you evaluate level of satisfaction with your 

knowledge about infection control practices in dental clin-

ic?  

Source: Results of Research 

უნივერსალური თავდაცვის ზომების სათანადო 

აკადემიური სწავლება და გადამზადება 

სტუდენტებისთვის ინფექციის კონტროლის 

სტრატეგიების დანერგვის  წინაპირობას 

წარმოადგენს მომავალი სტომატოლოგებისთვის (AL

-Essa, N.A. & AlMutairi,M.A, 2017). 

 

გამოყენებული ლიტერატურა: 
1. AL-Essa, N.A., AlMutairi,M.A. (2017). To what extent 

do dental students comply with infection control prac-

tices? The Saudi Journal for Dental Research. Volume 

8, Issues 1–2, January–July 2017, Pages 67-72. https://

www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S2352003516300302 

2. Alshiddi,I.F. (2015). Attitude and awareness of dental 

students and interns toward infection control measures 

in prosthodontic clinics. Dental, Oral and Craniofacial 

Research, 2015 doi: 10.15761/DOCR.1000128 Volume 

1(4): 116-120. ISSN: 2058-5314. https://

www.oatext.com/pdf/DOCR-1-128.pdf. 

3. Anders,P.L., Townsend,N.E., Davis,EL., McCallJr. 

W.D. (2016). Observed infection control compliance in 

a dental school: A natural experiment. American Jour-

nal of Infection Control. Volume 44, Issue 9, 1 Septem-

ber 2016, Pages e153-e156. https://

www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S0196655316001413 

4. Assiri, K.I., Naheeda.,  Kaleem,S.M.,  Ibrahim, M.,  

Alam, T.,   Asif, S.M. (2018). Knowledge, attitude, and 

practice of infection control among dental students in 

King Khalid University, Abha. Journal of international 

oral health. Year : 2018  |  Volume : 10  |  Issue : 2  |  

Page : 83-87. http://www.jioh.org/article.asp?

issn=0976-

7428;year=2018;volume=10;issue=2;spage=83;epage=

87;aulast=Assiri 

5. Deogade,SC., Suresan, V.,  Galav, A.,   Rathod, J.,   

Mantri, SS.,  Patil, SM. (2018). Awareness, 

Knowledge, and Attitude of Dental Students toward 

Infection Control in Prosthodontic Clinic of a Dental 

School in India. 2018 Nigerian Journal of Clinical 

Practice | Published by Wolters Kluwer – Medknow. 

https://www.academia.edu/37449652/

Aware-

ness_Knowledge_and_Attitude_of_Dental_Students_to

ward_Infection_Control_in_Prosthodontic_Clinic_of_a

_Dental_School_in_India 

6. Halboub,E.S., Al-Maweri, S.A.,  Al-Jamaei,A.A., Ta-

rakji, T., & Al-Soneidar,W.A. Knowledge, Attitudes, 

and Practice of Infection Control among Dental Stu-

dents at Sana’a University, Yemen. Journal of Interna-

tional Oral Health 2015; 7(5):15-19. https://

www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441229/pdf/

JIOH-7-15.pdf 



  https://www.caucasushealth.ge   E ISSN  2449-2450                                                                                                               108 

ISSN 24499-2647:  Caucasus Journal of Health Sciences and Public Health,  Volume 3,  Issue 4,  June  21, 2019 

75,3% of students consider that infection control in dentis-

try should be taught as a separate subject, 14,4% do not 

agree and 10,3% do not know (fig.20). 

Fig. 20-Should infection control in dentistry be taught as a 

separate subject? 

Source: Results of Research 
 

 

Discussion: 

Dental students are the future dental professionals, who 

will provide oral health care for general population. They 

tend to practice infection control procedures what they ac-

quired during their training in dental school (Assiri, K.I., et 

al, 2018). 

 

It is necessary to effectively communicate to students the 

associated risks and importance of transmission of infec-

tious diseases and exposures during dental treatments. Ef-

forts are needed to improve attitudes, to implement infor-

mation and motivate students in the correct and routine use 

of infection control measures. With all infection control 

protocols already implemented in dental schools, the chal-

lenge remains on improving compliance with infection con-

trol recommendations (Deogade,SC., et al, 2018; Rahman 

B., et al, 2017).   

 

The results of this study indicate a low to moderate level of 

knowledge, attitudes, and practices of infection control 

among senior dental students. 
 

Most students are not immunized against B hepatitis; Al-

most half of the students do not think that every patient is 

potentially infected; 35% of respondents do not agree to 

treat infected patients; 34.3% of students do not know ex-

actly what is hazard waste; only 44,4% think that the used 

dental handpieces must be autoclaved; 7% of students re-

fuse to wear protective glasses and 2% protective masks; 

6.2% of  respondents do not see the need to wash hands and 

change the gloves after each procedure; Only 48% of stu-

dents remove masks and gloves while walking around the 

clinic; Only 8.2% of students are totally satisfied with their 

knowledge about infection control practices in dental clin-

ic; 75,3% of the students consider that infection control 

should be taught in dentistry as an independent subject. 
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Conclusion: 

This study was conducted to assess knowledge, attitudes, 

and practices of Infection Control measures used by stu-

dents, planning to reduce cross-contamination in dental 

clinics. In addition to successful dental treatment, the pro-

vision of a healthy dental environment is important for 

health care providers and patients. Proper academic training 

with instruction in ideal infection control measures for un-

dergraduate students will lead to the implementation of ap-

propriate strategies by future dentists (AL-Essa, N.A. & 

AlMutairi,M.A, 2017). 
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Summary  
The quality of the health care system is the most important 

and priority issue of recent years. Along with the develop-

ment of the healthcare system, many countries around the 

world are paying great attention to the quality of hospital 

services. Despite the technological advances, the quality of 

health care remains a problem. Countries with high as well 

as medium and low income often face the problems. Even 

in those countries where health care system is well devel-

oped and provisioned with recourses, quality remains the 

main problem.  
Keywords: healthcare quality, measuring the quality. 
 

Overview:  

The second decade of the 21st century expires, innovations, 

modern technologies and new methods of treatment are 

being introduced in many countries throughout the world, 

despite the technological progress, the quality of healthcare 

services still remains a big challenge. 
 

Along with the development of the healthcare system, 

many countries around the world are paying great attention 

to the quality of hospital services. The main aim of Sustain-

able Development Goals (SDGs) for 2030 is universal 

health coverage (UHC) which implies population’s access 

to high quality health care [8].  Despite the technological 

advances, the quality of health care remains a problem. 

Countries with high as well as medium and low income 

often face the problems. Even in those countries where 

health care system is well developed and provisioned with 

recourses, quality remains the main problem.  

According to studies conducted in the United States, the 

annual cost of measurable medical errors made $ 17.1 bil-

lion in 2008 [9]. In 1999, the US Institute of Medicine 

(IOM) published the work “To Err is Human: Building a 

Safe Health System”. According to the report 44,000 - 

98,000 people are being victims of a preventable medical 

error every year in the hospital [10]. Although in recent 

years active attention is paid to the quality of medical care, 

the issue still needs improvement. 

Various literatures give different definitions of quality. The 

quality of the medical service is a notion that implies the 

level of compliance with the selected technologies stand-

ards, by achieving the goals set out in the professional 

standards. Often, the quality of medical care is considered 

as the health state of the population. That’s why in some 

literary sources health care quality is used as a "typical 

model of the final outcome of the activity". In general, the 

quality is the ability to do the right thing from the very be-

ginning right and continue to make them even better, taking  

სამედიცინო ხარისხის მდგომარეობა და მისი 

გაუმჯობესების ინსტრუმენტები საქართველოს 

ჰოსპიტალურ სექტორში. ლიტერატურის 

მიმოხილვა 

ა. ბოლქვაძე1, ნ. ყაზახაშვილი2 

 

საქართველოს უნივერსიტეტი, ჯანმრთელობის 

მეცნიერებების სკოლა 
1დოქტორანტი; 2ხელმძღვანელი, მედიცინის 

აკადემიური დოქტორი, პროფესორი 
 

რეზიუმე 

ხარისხი ჯანდაცვის სისტემაში უკანასკნელი 

წლების ყველაზე მნიშვნელოვანი და 

პრიორიტეტული საკითხია. ჯანდაცვის სისტემის 

განვითარებასთან ერთად,  მსოფლიოს მრავალ 

ქვეყანაში დიდი ყურადღება ექცევა ჰოსპიტალური 

სერვისების ხარისხის გაუმჯობესებას. 

ტექნოლოგიური წინსვლის მიუხედავად კვლავ 

პრობლემურ საკითხად რჩება სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხი. იმ ქვეყნებშიც კი სადაც 

ჯანდაცვის სისტემა კარგადაა განვითარებული და 

რესურსებით უზრუნველყოფილი, სამედიცინო 

სერვისების ხარისხი სერიოზულ პრობლემად რჩება. 

საკვანძო სიტყვები: სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხი, ხარისხის გაზომვა. 
 

მიმოხილვა: 

21-ე საუკუნის მეორე ათწლეული იწურება, 

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში ჯანდაცვის სისტემაში 

ინოვაციები, თანამედროვე ტექნოლოგიები და 

მკურნალობის ახალი მეთოდები ინერგება, 

მიუხედავად ტექნოლოგიური პროგრესისა, 

ჯანდაცვის სერვისების ხარისხი  კვლავ  დიდ 

გამოწვევად რჩება. 
 

ჯანდაცვის სისტემის განვითარებასთან ერთად,  

მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დიდი ყურადღება 

ექცევა ჰოსპიტალური სერვისების ხარისხის 

ამაღლებას. 2030 წლისათვის მდგრადი 

განვითარების მიზნების (Sustainable Development 

Goals (SDGs) უმთავრეს მიზანს საყოველთაო 

ჯანდაცვის (universal health coverage (UHC) სისტემა 

წარმოადგენს, რომელიც გულისხმობს მოსახლეობის 

ხელმისაწვდომობას მაღალი ხარისხის სამედიცინო 

მომსახურებაზე [8]. ტექნოლოგიური წინსვლის 

მიუხედავად კვლავ პრობლემურ საკითხად რჩება 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მდგომარეობა. 

როგორც მაღალი ასევე საშუალო და დაბალი  
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into consideration the existing capabilities, considering the 

customer's satisfaction (W. Edwards Deming). The US In-

stitute of Medicine explains the quality of health care as to 

whether the services provided for individual patient or the 

entire population improves the health outcomes, health in-

dicators [7]. 
 

The US Health Institute (IOM) provided 6 goals of improv-

ing healthcare quality, which should be considered by any 

country at any stage of development when working on im-

proving the quality of medical services: 

1. Safety: Health care should not affect the patient; Work-

ing by the principle "Do not harm". 

2. Efficiency: Services must be based on scientific evi-

dence and proven that the risk of damage while deliver-

ing medical services is low and benefits service recipi-

ents. 

3. Patient centered: Care with respect and understanding. 

4. Timeliness: patient waiting time is minimized and 

harmful delay is avoided. 

5. Efficiency: dissipation of resources should be avoided. 

6. Equality: The quality of medical care should be equal 

for all patients: the discrimination of the patient is not 

allowed by race, skin color, language, sex, religion, 

political and other opinions, nationality, ethnicity and 

social origin, property and rank status, place of resi-

dence, disease, sexual orientation or personal negative 

attitude. 
 

Assessing the health care quality is one of the key compo-

nents of the quality of medical care. Quality measurement 

gives us the ability to demonstrate and evaluate the level of 

improvement, improvement quality, identify errors, per-

form interventions and compare the end result with the best 

practices and national standards. 

There are no national standards in Georgia today that will 

enable us to measure and evaluate the quality of medical 

services provided to the consumer. Subjective approach is 

with doctors and institutions. The risks associated with the 

service are not protected due to the failure of the health 

care system. Other countries experience shows that a well-

maintained health care system does not allow a doctor to 

make a serious mistake under the constant control of the 

quality standards introduced. 
 

The three-component approach presented by A. Donabedi-

an is a tool for measuring health care quality. These com-

ponents are - structure, process and outcome. 
 

Structure measures - otherwise known as input measures. 

The structure implies the existence of all the instruments 

through which medical services are provided. These in-

clude: medical institution, doctor / nurse and medical staff / 

patient ratio and time of operation of services. 
 

Attempt to approach medical standards in Georgia is pre-

sented in the Decree of the Government of Georgia dated 

December 17, 2010 №385. This defines the list of mini-

mum requirements for medical institutions for their 

შემოსავლების მქონე ქვეყნები ხშირად აწყდებიან 

პრობლემებს. იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ჯანდაცვის 

რესურსებით უზრუნველყოფილი, ხარისხი 

სერიოზულ პრობლემად რჩება. აშშ-ში ჩატარებული 

კვლევების მიხედვით, გაზომვადი სამედიცინო 

შეცდომების წლიურმა ღირებულებამ 2008 წელს 

$17.1 ბილიონი შეადგინა [9]. 1999 წელს, აშშ 

მედიცინის ინსტიტუტმა (IOM) გამოსცა ნაშრომი 

„შეცდომა ადამიანური თვისებაა: როგორ გავხადოთ 

ჯანდაცვის სისტემა უფრო უსაფრთხო“ (To Err is Hu

man: Building a safer health system).  
 

ანგარიშის მიხედვით 44,000 – 98,000 ადამიანი 

ყოველწლიურად პრევენცირებადი სამედიცინო 

შეცდომის მსხვერპლი ხდება საავადმყოფოში [10]. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში აქტიური 

ყურადღება ექცევა სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხს, აღნიშნული საკითხი ჯერ კიდევ 

საჭიროებს გაუმჯობესებას.  
 

სხვადასხვა ლიტერატურა ხარისხის სხვადასხვა 

განსაზღვრებას იძლევა. სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხი ეს არის ცნება, რომელიც გულისხმობს, 

პროფესიული სტანდარტების დაცვით, დასახული 

მიზნის მისაღწევად შერჩეული ტექნოლოგიების 

სტანდარტებთან შესაბამისობის დონეს. ხშირად, 

სამედიცინო დახმარების ხარისხი მოიაზრება, 

როგორც მოსახლეობის ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის მაჩვენებელი. აღნიშნულმა 

განაპირობა, რომ ზოგიერთ ლიტერატურულ 

წყაროში სამედიცინო დახმარების ხარისხი 

გამოყენებულია, როგორც „საქმიანობის საბოლოო 

შედეგის ტიპიური მოდელი“. ზოგადად, ხარისხი ეს 

არის უნარი, აკეთო სწორი რამ თავიდანვე სწორად 

და გააგრძელო მათი კიდევ უფრო უკეთ კეთება, 

არსებული შესაძლებლობების ფარგლებში, 

მომხმარებელთა კმაყოფილების გათვალისწინებით 

(W. Edwards Deming). 
 

აშშ-ის მედიცინის ინსტიტუტი განმარტავს 

ჯანდაცვის ხარისხს, იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

აუმჯობესებს ცალკეული პაციენტისა, თუ 

მთლიანად მოსახლეობისთვის მიწოდებული 

სერვისები ჯანმრთელობის გამოსავალს, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის ამსახველ 

მაჩვენებლებს [7]. 
 

აშშ ჯანმრთელობის ინსტიტუტის (IOM) მიერ  

მოწოდებულია ჯანდაცვის ხარისხის 

გაუმჯობესების  6  მიზანი, რომელიც  განვითარების  

ნებისმიერ ეტაპზე მყოფმა ქვეყანამ უნდა  
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licensing. Another initiative of the state is to approve the 

procedure for the infection control system function in med-

ical institutions [1].  
 

Georgia's health care system is distinguished by the abun-

dance of doctors and deficit of nurses, as well as unequal 

distribution of health care personnel (especially doctors).  

In Georgia, the index of providing health care for the popu-

lation by doctors is very high and in 2014 there were 568.8 

per 100,000 inhabitants, which are 24.7% more than in the 

previous year - in 2013 this figure was 456.3. It is notewor-

thy that Georgia is one of the leaders in the European Un-

ion and is only behind the San Marino (100,000 inhabitants 

per 636.2) and Greece (indicator for 100,000 inhabitants 

625.5). 
 

Since 2004, Georgia has a tendency of decreased number 

of nurses, which amounted 328.2 per 100,000 inhabitants in 

2013, and in 2014 this figure increased to 402.8, or by 

22%. The number of nurses in 2015 was 440.5, despite the 

positive dynamics, it is still significantly low in the Europe-

an region, the EU and CIS countries, namely in Switzerland 

number of nurses is 1781.3, in Denmark - 1685.7, in Ger-

many - 1342.3. Georgia exceeds only Greece and Turkey 

(respectively, 344.0 and 251.9). 
 

One of the important indicators of health care human re-

sources is the ratio of doctors to nurses. This indicator has 

also been characterized by a decrease in recent years. It 

reached 1:1.5 in 2013, in 2014 - 1:1.3 (in hospital sector 1: 

1) and in 2015 - 1:1.25 (or 0.8 nurse per doctor).  Apparent-

ly, the indicator has improved significantly in 2014-2015, 

but it is still far from the World Health Organization's rec-

ommendation - 4: 1. It is noteworthy that for example, in 

Finland it is 4.8: 1, Germany - 3.3: 1, Ukraine 2.2: 1 and 

between the 53 European regions Georgia ranks second 

from the last place after Greece [2]. 

 

Process measures - these reflect the way systems and pro-

cesses work to deliver the desired outcome. Example: using 

guidelines during the treatment process, hand washing by 

the staff, giving the care corresponding standards, record-

ing of incidents and acting on the findings and whether pa-

tients are kept informed of the delays when waiting for an 

appointment. 
 

There are also gaps in the assessment of the process in 

Georgia. The tools for evaluation of medical services are 

not clearly identified. The treatment process assessment 

tool at the current stage is a monitoring of the quality of 

medical documentation. The revision of the abovemen-

tioned is made by the Resolution №36 of the Government 

of Georgia issued on February 21, 2013, which is more of a 

financial instrument than the quality assessment tool at this 

stage: Article 19. Paragraph 10. "Violation of the procedure 

for conducting medical documentation, which will be re-

vealed during revision, shall be subject to penalty of the 

latter in accordance with the cost of the accident, by the 

10% of the reimbursement program". 

გაითვალისწინოს სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხის გაუმჯობესების საკითხებზე მუშაობის 

დროს:  

1. უსაფრთხოება: ჯანდაცვამ პაციენტს არ უნდა 

მიაყენოს ზიანი; მუშაობა პრინციპით „არ ავნო“ 

2. ეფექტურობა: სერვისები მეცნიერულ 

მტკიცებულებებზე უნდა იყოს დაფუძნებული 

და დამტკიცებული, რომ სამედიცინო 

სერვისების მიწოდებისას ზიანის რისკი 

დაბალია და  სარგებელი მოაქვს მომსახურების 

მიმღებთათვის;   

3. პაციენტზე კონცენტრირებული: მოვლა 

პატივისცემითა და გაგებით; 

4. დროულობა: ჯანდაცვის მიწოდებამ 

მინიმუმამდე უნდა დაიყვანოს პაციენტის 

ლოდინი და თავიდან აიცილოს ზიანის მომტანი 

დაყოვნება; 

5. ეფექტიანობა: თავიდან  უნდა იყოს აცილებული  

რესურსების ფლანგვა;  

6. თანასწორობა: სამედიცინო მომსახურების 

ხარისხი  თანაბარი უნდა იყოს ყველა 

პაციენტისთვის: დაუშვებელია პაციენტის 

დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, 

სქესის, აღმსარებლობის, პოლიტიკური და სხვა 

შეხედულებების, ეროვნული, ეთნიკური და 

სოციალური კუთვნილების, წარმოშობის, 

ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, 

საცხოვრებელი ადგილის, დაავადების, 

სექსუალური ორიენტაციის ან პირადული 

უარყოფითი დამოკიდებულების გამო.            
 

მომსახურების ხარისხის შეფასება სამედიცინო 

მომსახურების ხარისხის ერთ-ერთი ძირითადი 

შემადგენელი ნაწილია. ხარისხის გაზომვა 

შესაძლებლობას გვაძლევს: დავაფიქსიროთ და 

შევაფასოთ განხორციელებული ცვლილებების 

დონე, გაუმჯობესების ხარისხი, გამოვავლინოთ 

ხარვეზები, განვახორციელოთ ინტერვენციები და 

საბოლოო მონაცემებით შევედაროთ საუკეთესო 

პრაქტიკის გამოცდილებას და ნაციონალურ 

სტანდარტებს. 
 

საქართველოში დღეს არ არის ჩამოყალიბებული 

ნაციონალური სტანდარტები, რომელიც 

შესაძლებლობას მოგვცემდა გაგვეზომა და 

შეგვეფასებინა მომხმარებლისათვის მიწოდებული 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხი. სუბიექტური 

მიდგომა არის ექიმებთან და დაწესებულებებთან. 

ჯანდაცვის სისტემის გაუმართაობის გამო არ არის 

დაცული  მომსახურებასთან დაკავშირებული  
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The existence of connection between the structure and the 

process is important when evaluating the quality of medical 

care. The correct structure determines the correct delivery 

of processes. Continuous medical and professional educa-

tion is one of the most important factors for increasing the 

level of competence of medical personnel. It is essential 

that medical personnel should constantly take care of their 

qualification; they should participate in clinical trials and in 

various scientific activities. 

Outcome measures – measuring the end result and wheth-

er it has ultimately achieved the aims set. Examples of out-

come measures are reduced mortality; reduced length of 

stay, reduced number of rehospitalization, reduced hospital 

acquired infections, adverse incidents or harm, improved 

patient experience, reduced direct costs in hospital sector.  

The issue of receiving and processing information is a seri-

ous problem at current stage in Georgia. Although the Min-

istry and the Center have developed mechanisms aimed at 

improving information on hospital acquired infections, they 

are not sufficient to ensure its credibility. Consequently, the 

Ministry lacks the possibility to have full information on 

the real situation existing in the medical facilities in this 

direction, which in turn would have created conditions for 

identification and effective management of nosocomial in-

fections [3]. 
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პაციენტზე თანაფარდობა და სერვისების 

ოპერირების დრო.  

საქართველოში სამედიცინო დაწესებულებების 

სტანდარტებთან მიახლოების მცდელობას 

წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 

17 დეკემბრის დადგენილება  №385 „სამედიცინო 

საქმიანობის ლიცენზიისა და სტაციონარული 

დაწესებულების ნებართვის გაცემის წესისა და 

პირობების შესახებ დებულებების დამტკიცების 

თაობაზე“, რომელიც განსაზღვრავს სამედიცინო 

დაწესებულებების მინიმალულური მოთხოვნების 

ჩამონათვალს მათი ლიცენზირებისათვის. 

სახელმწიფოს კიდევ ერთ ინიციატივას 

წარმოადგენს სტაციონარულ სამედიცინო 

დაწესებულებებში ინფექციების კონტროლის 

სისტემის ფუნქციონირების შეფასების წესის 

დამტკიცება [1].  
 

საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა გამოირჩევა 

ექიმთა სიჭარბით და ექთნების დეფიციტით, ასევე, 

ჯანმრთელობის დაცვის პერსონალის 

(განსაკუთრებით ექიმების) არათანაბარი 

გადანაწილებით. საქართველოში მოსახლეობის 

ექიმებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი საკმაოდ 

მაღალია და 2014 წელს ყოველ 100 000 მოსახლეზე 

568.8-ს შეადგენდა, რაც 24.7%-ით მეტია წინა წლის 

მაჩვენებელთან შედარებით - 2013 წელს ეს 

მაჩვენებელი იყო 456.3. აღსანიშნავია, რომ ექიმებით 

უზრუნველყოფის მაჩვენებლის მხრივ საქართველო 

ერთ-ერთი ლიდერია ევროპის რეგიონში და  
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ჩამორჩება მხოლოდ სან-მარინოსა (მაჩვენებელი 100 

000 მოსახლეზე 636.2) და საბერძნეთს (მაჩვენებელი 

100 000 მოსახლეზე 625.5).  
 

2004 წლიდან საქართველოში აღინიშნება ექთნებით 

უზრუნველყოფის მაჩვენებლის კლების ტენდენცია, 

რამაც 2013 წელს ყოველ 100 000 მოსახლეზე 

შეადგინა 328.2, ხოლო 2014 წელს ეს მაჩვენებელი 

გაიზარდა 402.8-მდე ანუ დაფიქსირდა ექთნებით 

უზრუნველყოფის მაჩვენებლის 22%-ით მატება. 

ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელმა 2015 

წელს 440.5 შეადგინა, მიუხედავად დადებითი 

დინამიკისა, ის მაინც მნიშვნელოვნად ნაკლებია 

ევროპის რეგიონის, ევროკავშირისა და დსთ-ს 

ქვეყნების მაჩვენებლებზე, კერძოდ, შვეიცარიაში 

ექთნებით უზრუნველყოფის მაჩვენებელი შეადგენს 

1781.3-ს, დანიაში - 1685.7-ს, გერმანიაში - 1342.3-ს 

და საქართველოს მაჩვენებელი აღემატება მხოლოდ 

საბერძნეთისა და თურქეთის ანალოგიურ 

მაჩვენებელს (შესაბამისად, 344.0 და 251.9). 
 

ჯანდაცვის ადამიანური რესურსის შეფასების ერთ-

ერთ მნიშვნელოვან ინდიკატორს ექთნების 

რაოდენობის ექიმების რაოდენობასთან შეფარდება 

წარმოადგენს. ეს მაჩვენებელიც უკანასკნელ წლებში 

ხასიათდებოდა კლების ტენდენციით და 2013 წელს 

შეადგინა 1:1.5, 2014 წელს - 1:1.3 (ჰოსპიტალურ 

სექტორში 1:1), 2015 წელს კი - 1:1.25 (ანუ ერთ 

ექიმზე მოდიოდა 0.8 ექთანი). როგორც ჩანს, 2014-

2015 წლებში მაჩვენებელი მცირედ გაუჯობესდა, 

მაგრამ ჯერ კიდევ შორს არის ჯანმრთელობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული 

შეფარდებისგან - 4:1. საყურადღებოა, რომ, 

მაგალითად, ფინეთში ეს შეფარდება 4.8:1-ია, 

გერმანიაში - 3.3:1, უკრაინაში 2.2:1 და ევროპის 

რეგიონის 53 ქვეყანას შორის საქართველო 

ბოლოდან მე-2 ადგილზეა საბერძნეთის შემდეგ [2]. 

 

პროცესი - სასურველი შედეგის მისაღებად 

სისტემებისა და პროცესების  მუშაობა. მაგ. 

გაიდლაინების გამოყენება მკურნალობის პროცესში, 

პერსონალის მიერ ხელის დაბანა, სტანდარტების 

შესაბამისი მომსახურების გაწევა, არასასურველი 

შემთხვევების დაფიქსირება და შესაბამისი 

რეაგირება, პაციენტის ინფორმირება დიდი ხნით 

მოცდის შემთხვევაში.  
 

საქართველოში პროცესის შეფასების 

თვალსაზრისითაც ხარვეზებია. სამედიცინო 

მომსახურების პროცესების შეფასების  

http://www.healthquality.ge
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ინსტრუმენტები არ არის მკაფიოდ 

იდენტიფიცირებული. მკურნალობის პროცესის 

შეფასების ინსტრუმენტს მიმდინარე ეტაპზე 

სამედიცინო დოკუმენტაციის წარმოების ხარისხის 

კონსტროლი წარმოადგენს. ზემოაღნიშნულის 

რევიზია ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 

2013 წლის 21 თებერვლის დადგენილება №36 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით 

გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ 

შესაბამისად, რომელიც აღნიშნულ ეტაპზე ხარისხის 

შეფასებაზე მეტად ფინანსურ ინსტრუმენტს უფრო 

წარმოადგენს: მუხლი 19. პუნქტი 10. „სამედიცინო 

დოკუმენტაციის წარმოების წესის დარღვევა 

მიმწოდებლის მიერ, რომელიც გამოვლენილი 

იქნება რევიზიის დროს, გამოიწვევს ამ 

უკანასკნელის დაჯარიმებას შემთხვევის 

ღირებულების შესაბამისად, პროგრამის ფარგლებში 

ანაზღაურებული თანხის 10%-ით“. 
 

სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შეფასებისას 

მნიშვნელოვანია სტრუქტურასა და პროცესს შორის 

კავშირის არსებობა. სწორი სტრუქტურა 

განსაზღვრავს პროცესების სწორად წარმართვას. 

უწყვეტი სამედიცინო და პროფესიული განათლება 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია სამედიცინო 

პერსონალის კომპეტენციის დონის 

ამაღლებისათვის. აუციელებელია სამედიცინო 

პერსონალი მუდმივად ზრუნავდეს კვალიფიკაციის 

ამაღლებაზე, იგი უნდა მონაწილეობდეს კლინიკურ 

კვლევებსა და სხვადასხვა სამეცნიერო საქმიანობაში.  
 

გამოსავალი - მიღებული შედეგის გაზომვა, 

რამდენად მოხდა დასახული მიზნის მიღწევა. 

მაგალითებია: ლეტალობის მაჩვენებლის შემცირება,  

საწოლზე დაყოვნების შემცირება, 

რეჰოსპიტალიზაციის მაჩვენებლის შემცირება, 

ნოზოკომიური ინფექციების შემცირება, გვერდითი 

ეფექტები ან ზიანი, პაციენტის გამოცდილების 

გაუმჯობესება. ჰოსპიტალურ სექტორში პირდაპირი 

ხარჯების შემცირება. 
 

საქართველოში მიმდინარე ეტაპზე სერიოზულ 

პრობლემას წარმოადგენს ინფორმაციის მიღების და 

დამუშავების საკითხი. მიუხედავად იმისა, რომ 

სამინისტროსა და ცენტრის მიერ შემუშავებულია 

მექანიზმები, რომლებიც მიმართულია ქვეყანაში 

სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული 

ინფექციების შესახებ ინფორმაციის 

გაუმჯებესებისკენ, ისინი არ არის საკმარისი მისი 

სანდოობის უზრუნველსაყოფად. შესაბამისად, 

სამინისტრო მოკლებულია შესაძლებლობას 

ფლობდეს სრულყოფილ ინფორმაციას 

სტაციონარულ სამედიცინო დაწესებულებებში  
 

აღნიშნული მიმართულებით არსებული რეალური 

მდგომარეობის შესახებ, რაც, თავის მხრივ, შექმნიდა 

ნოზოკომიურ ინფექციებზე გაწეული ხარჯების 

იდენტიფიცირებისა და ეფექტიანი მართვის 

პირობებს [3].  
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Summary 

Despite the age of study, the existence and widespread use 

of methods of specific prevention and treatment, hepatitis B 

remains an urgent medical problem. This problem is caused 

by severe forms and complications of the disease. The fre-

quency of mutations in the genome of the etiological agent.  

The purpose of this work is to identify the causes of this 

relevance by analyzing literary sources. 
Keywords: B Hepatitis, Vaccination, Immunization, 

HBsAg-antigen,  Anti-HBs antibody. 

 
 

Introduction:  
Viral hepatitis B (HBV) is one of the most serious and vital 

health problems. In terms of latitude, incidence, severity 

and incidence of chronic forms with the transition to cirrho-

sis  and hepatocellular carcinoma (HCC), hepatitis B is 

economically damaged  occupies a leading place in human 

infectious diseases (1-16). 
 

Safe and effective vaccines for the prevention of hepatitis B 

have become available for mass use since 1981. In 1992, 

the World Health Organization (WHO) recommended that 

all countries evalable mass vaccination of newborns in the 

state immunization schedules. Almost 10 years later, in 

2003, 151 (79%) of 192 countries adopted a universal hep-

atitis B vaccination strategy, which includes vaccination of 

newborns, adolescents, health workers, and populations 

with an increased risk of infection with the hepatitis B virus 

(HBV) (5,17-27). 
 

Global anti-epidemic measures lead to the need for their 

continuous and comprehensive assessment. The positive 

impact of mass vaccination can be assessed by reducing the 

frequency of detection of markers of hepatitis B virus in-

fection in the population and the incidence rate of acute 

hepatitis B (AVH) and chronic hepatitis B (CVH),  mortali-

ty from hepatitis B and its outcomes. There is another indi-

cator on which mass vaccination can not exert its influence.  

This indicator - the average life expectancy (ALE) of the 

population. 
 

When conducting mass immunization, the phenomenon of 

HBV genetic variability acquires particular importance. 

Due to the peculiarities of the virus replication mechanism, 

including the stage of reverse transcription, the HBV ge-

nome has a very high degree of variability, the highest 

among DNA-containing viruses (3,5, 28-36). The appear-

ance in the HBV genome of mutations associated with the 

"vaccine escape", which allow you to escape from the vac-

cine ^ associated immune response, gives the virus an  

B ჰეპატიტის ვაქცინაციის ვირუსოლოგიური და 

გენეტუკური საფუძვლები. ლიტერატურის 

მიმოხილვა 

ეკატერინე ყიფიანი 
 

საქართველოს უნივერსიტეტი,  

ჯანმრთელობის მეცნიერებების სკოლა 

დოქტორანტი, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 
 

რეზიუმე 

ხანგრძლივი შესწავლის, სპეციფიკური 

პროფილაქტიკური საშუალებების,   მკურნალობის 

სათანადო მეთოდების არსებობისა და ფართოდ 

გამოყენების მიუხედავად,  В ჰეპატიტი 

პრაქტიკული და თეორიული მედიცინის ერთ-ერთ 

აქტუალურ პრობლემად რჩება.  დაავადების მძიმე 

კლინიკური ფორმების, გართულებების, 

ეტიოლოგიური აგენტის გენომის მუტაციების 

სიხშირით პირობადებულია В ჰეპატიტისადმი 

პრაქტიკოს ექიმთა და მკვლევართა დიდი 

ინტერესი.  წინამდებარე ნაშრომის მიზანს 

შეადგენდა, ჩვენს ხელთ არსებული 

ლიტერატურული წყაროების ანალიზის 

საფუძველზე ზემოაღნიშნული პრობლემის 

აქტუალობის წარმოჩენა და მისი მიზეზების 

ანალიზი. 

საკვანძო სიტყვები:  B ჰეპატიტი,  ვაქცინაცია, 

იმუნიზაცია, HВsAg-ანტიგენი, ანტი- HВs   

ანტისხეული.    
 

შესავალი:   

B ჰეპატიტი დღემდე წარმოადგენს თანამედროვე 

მედიცინის ერთ-ერთ უმწვავეს პრობლემას.  

სიხშირის, მძიმე კლინიკური ფორმების და 

გართულებების (ღვიძლის ციროზი, ღვიძლის 

პირველადი კიბო) გამო იგი ეკონომიური ზარალის 

თვალსაზრისით ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა 

ადამიანის ინფექციურ დაავადებებს შორის  (1-16). 
 

В ჰეპატიტის სპეციფიკური პროფილაქტიკისათვის 

მასობრივი ვაქცინაციის მეთოდი შემოღებულია 

1981 წლიდან.  1992 წლიდან ჯანდაცვის მსოფლიო 

ორგანიზაციის რეკომენდაციით ვაქცინაცია 

ხორციელდება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. 

საყოველთაო ვაქცინაციის დაწყებიდან 20 წლის 

შემდეგ მსოფლიოს 192 ქვეყნიდან 151 -ში (79%) 

დანერგილი იყო საყოველთაო ვაქცინაციის 

სახელმწიფოებრივი პროგრამები, რაც 

ითვალისწინებდა ახალშობილთა,  მოზრდილთა და 

რისკის მქონე ზრდასრულთა (მედიცინის მუშაკები) 

ვაქცინაციას (5,17-27) . 
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advantage in terms of vaccination against HB. Therefore, it 

becomes relevant to study the prevalence of such mutations 

and assess the degree of threat they may pose to the mass 

immunization program. 

 

Viral hepatitis B - etiology, pathogenesis, clinic 
 

HBV is a widespread human infection caused by  hepatitis 

B virus; in clinically severe cases characterized by  symp-

toms of acute liver damage and intoxication, different  a 

variety of clinical manifestations and outcomes of the dis-

ease (1,8,9,37-42). 
 

HBV belongs to the family Hepadnaviridae, to the genus 

Orthohepadnavirus. 

 

The main characteristics of the viruses that make up this 

family  are: 

 predominant hepatotropism; 

 development of persistent infection; 

 he occurrence of a virus-associated primary liver can-

cer; 

 presence of double stranded DNA (the smallest of all 

DNA)  containing viruses, approximately 3200 nucleo-

tides in length); 

 particle size - 40-48 nm; 

 the presence of virus nucleocapsid coated with enve-

lope proteins; 

 the presence of viral DNA polymerase; 

 replication system, including the stage of reverse tran-

scription; 
 

Morphologically, HBV is a complex spherical particle with 

a diameter of 40-48 nm (42 nm on average). The particle 

consists of a nucleocapsid nucleus with a diameter of 28 

nm, inside of which there is a double-stranded DNA, the 

terminal protein and the DNA polymerase enzyme Bilipid 

layer with integrated viral proteins surrounds the icosahe-

dral capsid. 
 

HBV nucleic acid is represented by a double-stranded cir-

cular DNA molecule with a length of about 3,200 bp. The 

genome of the virus includes four genes: S-gene (encoding 

HBsAg), consisting of three sections Pre-Sl, Pre-S2 and S; 

C-gene (encoding HBcAg), consisting of Reg-C and C; P-

gene encoding a DNA polymerase, which has the function 

of reverse transcriptase; X-gene, responsible for the synthe-

sis of X-protein . The high informative capacity of HBV 

DNA is ensured by the fact that the open reading frames 

partially overlap each other. HBV DNA is able to integrate 

(integrate) into the cell genome and persist in it for many 

years. 
 

Inside the nucleocapsid of the Hepatitis B virus, in addition 

to viral DNA, is DNA polymerase. This enzyme is neces-

sary for the completion of the single-stranded portion of the 

short HBV DNA chain inside the viral particle, as well as 

for viral replication in the hepatocyte, during which RNA-

replicative mediator (pregenome) is formed with simultane-

ous transcription and translation. 

საყოველთაო ვაქცინაციის ეფექტურობის 

შესაფასებლად აუცილებელია ისეთი მაჩვენებლების 

აღრიცხვა-გაანალიზება, როგორიცაა  დაავადების 

მწვავე და ქრონიკული კლინიკური ფორმების 

სიხშირე,  დაავადების გართულებების  სიხშირე,  

აგრეთვე მოსახლეობის სიცოცხლის საშუალო 

ხანგრძლივობის შესწავლა-შეფასება. 
 

საყოველთაო იმუნიზაციის ფონზე,  

განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს 

ეტიოლოგიური აგენტის გენეტიკური 

ცვალებადობების სრულყოფილი შესწავლა, 

მითუმეტეს, რომ B ჰეპატიტის ვირუსს გააჩნია 

რეპლიკაციის რიგი სპეციფიკურობანი, რაც თავის 

თავში მოიცავს შებრუნებით ტრანსკრიფციას (3,5, 28

-36), B ჰეპატიტის ვირუსის გენომი გამოირჩევა 

ვარიაბელურობის მაღალი ხარისხით;  ამ 

მაჩვენებლით იგი ლიდერია  დნმ-შემცველ სხვა 

ვირუსებს შორის.  ვირუსული გენომის 

ცვალებადობა არაეფექტური ვაქცინაციის მიზეზი 

შეიძლება გახდეს, ამიტომ აუცილებელია 

მუტაციური შტამების შესწავლა,  მათი 

გავრცელების მექანიზმების შეფასება,  მუტაციის 

გამომწვევი მიზეზების დადგენა და მუტანტთა 

სელექციის ხელშემწყობი პირობების მაქსიმალური 

მინიმალიზაცია. 
 

ვირუსული ჰეპატიტის ეტიოლოგია, პათოგენეზი 

და კლინიკა 
 

ვირუსული B ჰეპატიტი ადამიანის ფართოდ 

გავრცელებული ინფექციაა, რომელსავ იწვევს 

Bჰეპატიტის ვირუსი. კლინიკურად იგი 

უპირატესად ვლინდება ღვიძლის მწვავე 

დაზიანებით და ინტოქსიკაციით;  ხასიათდება 

კლინიკური მიმდინარეობისა და გამოსავალის 

მრავალფეროვნებით. (1,8,9,37-42). 
 

B ჰეპატიტის ვირუსი მიეკუთვნება Hepardnaviridae- 

ის ოჯახს და  Orthohepadnavirus-ის გვარს.  ამ 

ოჯახში გაერთიანებულ ვირუსთა საერთო 

მახასიათებლებია: 

-უპირატესად ჰეპატოტროპიზმი; 

-პერსისტირებადი ინფექციების განვითარება; 

-ღვიძლის პირველადი ვირუს – ასოცირებული 

კიბოს წარმოქმნა; 

-ორჯაჭვიანი დნმ; 

-ვირუსის ზომა 4048 ნმ; 

-გარსის ცილებით დაფარული ნუკლეოკაფსიდის 

არსებობა; 

-ვირუსული დნმპოლიმერაზის არსებობა; 
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During penetration into the cell, elongation (extension) of 

the short ("plus") DNA chain occurs. In the nucleus, cellu-

lar DNA-dependent RNA polymerase synthesizes RNA of 

3500 nucleotides (pregenome) and smaller mRNA for the 

synthesis of viral proteins. Then pregenome and viral DNA 

polymerase are packaged into a newly synthesized capsid, 

which is transferred to the cytoplasm. This is where the 

pregenome reverse transcription occurs. It synthesizes a  

new "minus" -to DNA. 
 

After the completion of the synthesis of the miUS-DNA, 

the pregenomic RNA is destroyed. Virionic DNA polymer-

ase on the "minus" chain synthesizes the "plus" chain. Viral 

DNA, now double-stranded, can exist in the cell for quite 

some time and return to the nucleus for the next replication 

cycle. If a new virus particle does not undergo further repli-

cation, then the formed nucleocapsid, passing through the 

cell membrane, becomes covered by supercapsid, buds 

from the cell, and the extension of the short plus-chain 

DNA immediately stops in it. That is why the length of this 

thread varies. In the typical acute form of hepatitis B, the 

following serological markers consistently appear in the 

blood: HBsAg, HBeAg and antibodies (IgM, IgG): anti-

HBcAg. anti-HBeAg and anti-HBsAg (2, 13,26,42-47). 
 

 

A characteristic feature of HBV is the formation during 

replication of an excess of subviral particles, which consist 

of a bilipid layer of the cell membrane, expressing HBsAg 

on the surface. The number of such particles reaches 1014 

ml of blood serum (4,37,43,47,48). 
 

HBV is considered to be one of the most variable DNA-

containing viruses, the frequency of synonymous substitu-

tions in the HBV genome is 4.57 x 10 "5 / site / year . The 

complex cycle of HBV replication, including the stage of 

reverse transcription, provides its increased mutational po-

tential. Variants are identified HBV that has mutations in 

all genes of the virus. Currently, more than 150 mutant var-

iants of HBV have been described (49,50,51). 
 

One of the main properties of the virus, providing a wide 

distribution of HBV, is its high infectivity. To infect HBs, 

from 10 to 100 virus particles are sufficient. The concentra-

tion of viral particles in the blood serum with the presence 

of HBsAg ranges from 101 particles in 1 ml to amounts 

that are not available for detection using immune electron 

microscopy.   The high resistance of HBV to various envi-

ronmental influences also provides for the wide distribution 

of HBV. HBV enters the human body directly into the 

blood (with parenteral interventions, blood transfusions) or 

through the mucous membranes, damage to the skin 

(during sexual intercourse, close household contact), verti-

cal transmission, causing primary viraemia. The spectrum 

of HBV infection is diverse. From acute hepatitis 

(including the fulminant, or fulminant form) to chronic 

hepatitis, which can turn into CP and primary liver cancer 

(7, 52,53). 
 

-რეპლიკაციის ისეთი სისტემა, რომელიც თავის 

თავში მოიცავს შებრუნებით ტრანსკრიფციასაც. 
 

მორფოლოგიურად B ჰეპატიტის ვირუსი 

წარმოადგენს 40-48 ნმ-ის დიამეტრის მქონე, 

რთული აგებულების სფერულ ნაწილაკს. იგი 

შედგება 28 ნმ დიამეტრის მქონე ნუკლეოკაფსიდის 

ბირთვისაგან, რომლის ცენტრში მოთავსებულია 

ორჯაჭვიანი დნმ,  რგოლის ფორმის ცილა და 

ფერმენტი-დნმ-პოლიმერაზას შრე, რომელიც 

ინტეგრირებულია კაფსიდში არსებულ ცილასთან. 
 

B ჰეპატიტის ვირუსის ნუკლეინის მჟავა 

წარმოდგენილია ორჯაჭვიანი დნმ-ს რგოლისებური 

მოლეკულით.  ვირუსის გენომი შეიცავს 4 გენს:  S-

გენი (ახდენს  HBsAg-ს კოდირებას),   იგი შედგება 3 

უბნისაგან: Pre-S1, Pre - S2 და S ;   C-გენი  (ახდენს  

HBcAg ს კოდირებას), იგი შედგება PreC    და C 

უბნებისაგან;   P-   გენი, იგი ახდენს დნმ-

პოლიმერაზას კოდირებას,  რომელსაც 

შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზის ფუნქცია გააჩნია;  X

- გენი, იგი პასუხისმგებელია X-ცილის სინთეზზე.  
 

B ჰეპატიტის ვირუსის დნმ-ს დიდი ინფორმაციული 

ტევადობა  გაპირობებულია იმ გარემოებით, რომ 

გენების ღია უბნები გადაფარულია ერთი-მეორის 

მიერ.  B ჰეპატიტის ვირუსის დნმ-ს აქვს მასპინძელი 

უჯრედის გენომში ჩაშენების-ინტეგრირებისა და 

მასში მრავალი წლის მანძილზე შეცერება-შენახვის 

უნარი. 
 

B ჰეპატიტის ვირუსის ცენტრში, გარდა ვირუსული 

დნმ-სა, მოთავსებულია დნმ-პოლიმერაზაც; ეს 

ფერმენტი აუცილებელია უჯრედში ერთჯაჭვიანი 

დნმ-ს მოკლე ჯაჭვის ასაგებად, აგრეთვე 

ჰეპატოციტში ვირუსის რეპლიკაციისათვის. 

რეპლიკაციის პროცესში ხორციელდება რნმ-

რეპლიკატორული შუამავლის, ანუ პრეგენომის 

წარმოქმნა, რაც ხორციელდება პარალელურად 

ტრანსკრიპციითა და ტრანსლაციით. მასპინძელ 

უჯრედში შეწრისას დნმ-ს მოკლე («პლიუს») ჯაჭვი 

იწყებს დაგრძელებას (მორგებას); ბირთვში დნმ-

დამოკიდებულუ რნმ-პოლიმერაზა ახდენს 3500 

ნუკლეოტიდის შემცველ და შედარებით მცირე 

ზომის მატრიცული რნმ-ს სინთეზს, ეს უკანასკნელი 

აუცილებელია ვირუსული ცილების 

სინთეზისათვის.   შემდგომ პრეგენომი და 

ვირუსული დნმ-პოლიმერაზა მოთავსდებიან 

ახლადსინთეზირებულ კაფსიდში, კაფსიდი, ტავის 

მხრივ, თავსდება მასპინძელი უჯრედის 

ციტოპლაზმაში.  აქ ხორციელდება პრეგენომის  
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The most common variant of the course is an acute cyclic 

form, in which four periods are distinguished: incubation, 

prodromal (preicteric), jaundice (height of the disease) and 

convalescence. According to the severity of the disease, 

AHB is divided into hepatitis, which has a mild, moderate, 

severe course, including fulminant hepatitis, which in most 

cases results in the death of the patient. In adults and older 

children, usually acute hepatitis occurs in mild and moder-

ate form. In most cases, the GB ends in recovery. Antibod-

ies to HBsAg and HBcAg of the HBV virus, which have 

been circulating for many years, persist in reconvalescence 

(1, 32,53-61). 
 

In 5-10% of cases, the disease takes a protracted or persis-

tent course. The development of CHB depends on the age 

when the infection occurred. With perinatal infection 

(especially if the mother has HBeAg), CHB develops in 

90% of cases, with infection between the ages of one and 

five years - in 20-50%, and among adults - in 5% (62-64). 
 

 

Chronic hepatitis B is a long-lasting inflammatory liver 

disease caused by HBV, which can turn into a more severe 

disease - cirrhosis, remain unchanged or regress under the 

influence of treatment or spontaneously. The main criterion 

for attributing the disease to CHB is the preservation of 

diffuse inflammation of the liver for more than 6 months. 

In most cases, CHB is asymptomatic. (11, 34, 64-70). 

The result of an active process with the development of 

severe complications (CP and HCC) can be a complete loss 

of working ability. A study in Taiwan has shown that the 

percentage of deaths from cirrhosis of the liver or primary 

cancer among patients with chronic hepatitis B is from 15% 

to 25% (71-80). 
 

Genotypes and Serotypes of Hepatitis B Virus,  

Mutations in HbsAg 
 

Directly related to vaccine prevention of HBV, is the study 

of the genetic and serotypic diversity of the virus. Based on 

the degree of difference in the nucleotide sequence of the 

complete genome, exceeding 8%, or 4.1%, the analysis of 

the nucleotide sequences of the S-gene results in the classi-

fication of HBV into genotypes. (77,81). 
 

Distinguish 8 genotypes of VGV designated by Latin let-

ters A-H which in turn divide into subgenotypes which des-

ignate by figures (A1, A2, B1, etc.). Researches on molecu-

lar epidemiology of VGV showed that the genotype  is 

most widespread in Northwest Europe, North America and 

Africa. Genotypes in and With circulate in Asia. The geno-

type of D is the most widespread around the world, meets 

on all continents, however prevails in the Mediterranean 

region, the Middle East and India. The genotype E is re-

vealed in Africa, F genotype mainly in the New World. The 

genotype of G is described in North America and in France, 

and a genotype of N - in Central America, Mexico and the 

USA (California), and as well as F genotype, it is consid-

ered a genotype of the native population of America (82-

85). 

შებრუნებითი ტრანსკრიფცია, რაზეც 

სინთეზირდება დნმ-ს ახალი  «მინუს ჯაჭვი». 
 

დნმ-ს «მინუს» ჯაჭვის სინთეზის შემდეგ 

პრეგენომული რნმ იშლება. ვირიონული დნმ-

პოლიმერაზა ახორციელებს «პლიუს» ჯაჭვის 

სინთეზს «მინუს» ჯაჭვზე.  ასე სინთეზირდება 

ვირუსული ორჯაჭვიანი დნმ;  იგი შეიძლება 

დაყოვნდეს უჯრედში საკმაოდ ხანგრძლივად, ან 

დაუბრუნდეს ბირთვს რეპლიკაციის შემდგომი 

ციკლის განსახორციელებლად. იმ შემთხვევაში, თუ 

ასეთი ვირუსული ნაწილაკი არ ექვემდებარება 

შემდგომ რეპლიკაციას, მაშინ ახლადფორმირებული 

ნუკლეიკაფსიდი, გაივლის რა, უჯრედულ 

მემბრანას, იფარება სუპერკაფსიდით, გამოეყოფა 

უჯრედს ერთგვარი კვირტის სახით. მის შიგნით 

ყოვნდება ან ჩერდება დნმ-ს მოკლე «მინუს» ჯაჭვის 

დაგრძელების პროცესი. ამიტომ, ამ ჯაჭვის სიგრძე 

არაა სტანდარტული და იგი ვარირებს.   
 

B ჰეპატიტის ტიპიურად მიმდინარე მწვავე ფორმის 

დროს სისხლში თანმიმდევრობით გამოვლინდება 

შემდეგი სეროლოგიური მარკერები: HBsAg, HBeAg 

და   ანტი -  HBcAg,   ანტი – HBeAg,   ანტი-HBsAg,  

IgM   და  IgG  კლასის ანტისხეულები.(2, 13,26,42-47). 
 

რეპლიკაციის პროცესში ჭარბი სუბვირუსული 

ნაწილაკების წარმოქმნა B ჰეპატიტის  

ვირუსისათვის დამახასიათებელი ნიშანია,  ეს 

ნაწილაკები შედგებიან უჯრედული მემბრანის 

ბილიპიდური შრისაგან ექსპრესირდებიან  HBsAg-ს 

ზედაპირზე.  ასეთი ნაწილაკების რაოდენობა 1 მლ 

სისხლის შრატში  1014-ს შეადგენს. (4,37,43,47,48). 
 

მიჩნეულია, რომ გენიმის სინინიმური 

ცვადებადობის სიხშირის მიხედვით, B ჰეპატიტის 

ვირუსი ლიდერია დნმ-ს სემცველ სხვა ვირუსებს 

შორის, ცვალებადობის სიხშირე შეადგენს 

4.57x10´´5/საიტ./წელი/.  B ჰეპატიტის ვირუსის 

რეპლიკაციის რთული ციკლი,  რომელიც 

შებრუნებით ტრანსკრიფციასაც მოიცავს, 

წარმოადგენს მაღალი მუტაციური პოტენციალის 

მიზეზს. იდენტიფიცირებულია ვირუსის ისეთ 

ვარიანტები, რომლებშიც მუტაციური უბნები ყველა 

გენშია ლოკალიზებული. სადღესოდ შესწავლილია  

B ჰეპატიტის ვირუსის 150 მუტაციური ვარიანტი.  

(49,50,51). 
 

B  ჰეპატიტის ვირუსის ფართოდ გავრცელების ერთ-

ერთი მიზეზი არის მისი მაღალი ვირულენტობა.  

დაინფიცირებისათვის საკმარისია 10-დან 100-მდე 

ვირუსული ნაწილაკი.  HВsAg-ს შემცველ 1მლ  
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In the 1970th by means of a method of immunodiffusion 

the serological heterogeneity of VGV was established. It 

was shown that the antigenic HBsAg complex includes 

several determinants: the general determinant - and (three 

couples of its option - al, a2 and аЗ), two couples of allelic 

or substandard determinants of d or at and or w (four op-

tions — wl, by w2, w3, w4 are identified) and additional 

(minor) determinants x, f, t, п, g, to, q. The combination of 

antigenic determinants of HBsAg defines its serotype. Nine 

main serotypes of VGV { aywl, ayw2, Aum> 3 are allocat-

ed, to ayw4, ayr, adrq, adrq, adw2, adw4) and five more 

rare (awr, adrw, adyr, adyw, adywr) (86). 
 

Later the molecular foundation of serological distinctions 

of VGV was laid. It turned out that variations in the amino-

acid sequence of a product of a S-gene in positions 122 and  

160 define specificity of d/y and w/r, respectively (88), and 

the basis in position 127 influences the choice of subdeter-

minants and, designated as wl/w2, w3 and w4 (89). 
 

In terms of vaccinal prevention of GV the most important 

issue is the genetic variability of VGV in the site of a d-

determinant. The protective immunity which is formed as a 

result of vaccination is caused by development of neutral-

ized HBsAg of antibodies (anti-HBs) specific to a ^-

determinant. Development of neutralized antibodies to an 

adeterminant provides cross protection against VGV of all 

genotypes. The termination of the VGV-infection is almost 

always connected with seroconversion of HBsAg on anti-

HBs. However in some sporadic cases of GV which devel-

oped despite the carried-out vaccination at patients HBsAg 

and anti-HBs at the same time come to light. 
 

General for all options of VGV and a determinant is the 

main immunogene epitope of HBsAg. It is located between 

amino-acid positions 122 and 137, and 139 and 149  and 

forms two conformational loops supported by several disul-

fide bridges.(89) 
 

In spite of the fact that there is a correlation between geno-

types and serotypes of VGV, some serotypes can treats 

more than one genotype, or on the contrary, one genotype 

can code several serotypes as it is shown, for example, for a 

subgenotype of D2 coding serotypes of ayw3 and ayw4 

(90). 
 

Studying of a variety of serotypes of VGV in various re-

gions of the world showed a prevalence of one of serotypes 

in this or that territory. All territory of the globe can be di-

vided into four zones: 

 the zone "Y" (HBsAg/qy) - the Middle East, Iran, Paki-

stan, East Mediterranean, the South European coun-

tries, Africa; 

 the zone "D" (HBsAg/aaf) - the Northern and Central 

regions of Europe, America and Africa, Thailand, Indo-

nesia, New Guinea; - the zone "R" (HBsAg/aJr) - 

Southeast Asia (China, Japan, Korea), the Far East;   

 the mixed zone - the central areas of Oceania (24, 90). 
 

სისხლის შრატში ვირუსული ნაწილაკების 

კონცენტრაცია ვარირებს 1000000 ნაწილაკიდან,  

ნაწილაკთა იმ რაოდენობამდე,  რომლის აღრიცხვაც 

შესაძლებელია იმუნური ელექტრონული 

მიკროსკოპიის მეთოდით.  ზოგიერთ შემთხვევაში 

ვირუსული ნაწილაკის პოვნა შესაძლებელია 100000-

ჯერ განზავებულ დაინფიცირებული სისხლის 

შრატის 1მლ-შიც კი.  მიაჩნიათ, რომ B ჰეპატიტის 

ვირუსის დაავადების გამოწვევის უნარი თითქმის 

100-ჯერ აღემატება აივ-ინფექციის გამომწვევი 

ვირუსის ანალოგიურ მაჩვენებელს.  B ჰეპატიტის 

ვირუსის ფართოდ გავრცელების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი მიზეზი არის, აგრეთვე, მისი 

მაღალი მდგრადობა რიგი გარემო 

ფაქტორებისადმი.  (7, 52,53). 
 

B ჰეპატიტის ვირუსი მოხვდება რა, ადამიანის 

სისხლში (უშუალოდ სისხლში – პარენტერალური 

მანიპულაციების ან ჰემოტრანსფუზიის დროს, 

დაზიანებული ლოწოვანი გარსიდან ან კანიდან-

სქესობრივი კავსირის ან მჭიდრო საყოფაცხოვრებო 

კონტაქტის დროს, ვერტიკალური გადაცემისას) 

იწვევს პირველად ვირუსემიას.  B ჰეპატიტის 

ვირუსის მიერ გამოწვეული ინფექციური 

დაავადების კლინიკური გამოვლინებანი 

მრავალგვარია:  მწვავე ჰეპატიტით დაწყებული (მათ 

შორის ელვისებურად ან ფულმინანტურად 

მიმდინარე), ქრონიკული ჰეპატიტით 

დამთავრებული, რომელიც, თავის მხრივ, შეიძლება 

გადაიზარდოს ღვიძლის ციროზში ან ღვიძლის 

პირველად კიბოში (1, 32,53-61) . 
 

ყველაზე ფართოდ გავრცელებულია B ჰეპატიტის 

მწვავე ციკლური ფორმა.  განარჩევენ მის 4 პერიოდს;  

ესენია:  ინკუბაციური, პროდრომული 

(გაყვითლებამდელი),  გაყვითლების  (დაავადების 

გამოვლენის) და რეკონვალესცენციის.  დაავადების 

სიმწვავის მიხედვით განარჩევენ   B ჰეპატიტის 

შემდეგ ფორმებს:  მსუბუქად მიმდინარე, საშუალო 

სიმძიმით მიმდინარე, მძიმედ მიმდინარე და 

ფულმინანტური.  ამ უკანასკნელს, უმეტეს წილად, 

ლეტალური გამოსავალი აქვს.  მოზრდილებში და 

უფროსი ასაკის ბავსვებსი  B  ჰეპატიტი, 

უპირატესად, მსუბუქი ან საშუალო მძიმე ფორმით 

მიმდინარეობს. ამ ასაკობრივ ჯგუფში მწვავე B 

ჰეპატიტი გამოჯანმრთელებით მთავრდება. 

რეკონვალესცენტის სისხლის შრატში მრავალი 

წლის მანძილზე ცირკულირებენ  ანტი-HBsAg-ს    

და ანტი-HBcAg-ს ანტისხეულები. 5-10% 

შემთხვევაში დაავადება სეიძლება მიმდინარეობდეს  
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In terms of vaccinal prevention of GV the most important 

issue is the genetic variability of VGV in the site and - de-

terminants. It is connected with the fact that the protective 

immunity which is formed as a result of vaccination is 

caused by development of neutralized HBsAg of antibodies 

(antihbs), specific to a d-determinant. Development of neu-

tralized antibodies to and - a determinant provides cross 

protection against VGV of all genotypes. The termination 

of the VGV-infection is almost always connected with se-

roconversion of HBsAg on anti-HBs. However in certain 

cases, when the disease of GV developed despite the car-

ried-out vaccination, at patients HBsAg and anti-HBs at the 

same time come to light. The analysis of the virus isolates 

emitted from such cases showed existence of mutations in 

and - HBsAg determinant. The mutant HBsAg allocated 

from patients at the researches in vitro was not distin-

guished monoclonal or poliklonalntm by the antibodies 

specific for and - determinants of "wild" type. Therefore 

mutations in an adeterminant of HBsAg in amino-acid po-

sitions 124 - 148 consider as connected with avoiding of a 

virus of an immune response of an organism (91). 

 

Because of overshoot of the open reading frames in a ge-

nome of a virus coding HBsAg and a virus polymerase, 

mutations in and - a determinant can lead to mutations in a 

polymerase that can lead to development of medicinal sta-

bility of a virus. In turn, the mutations in a polymerase gene 

arising in a virus genome during anti-virus therapy and 

leading to development of medicinal stability can cause 

mutations in HBsAg. It was shown that mutations in a pol-

ymerase of VGV rtV173L rtL180M rtM204V lead to emer-

gence of replacements in HBsAg sE164D sI195M that is 

followed by weakening of binding of HBsAg neutralized 

antibodies. Though decrease in binding was not full as it is 

observed for a classical mutation of "vaccinal flight" of 

sG145R, it was considerable in comparison with VGV of 

wild type (51, 92,93). 
 

It shows that under the influence of anti-virus therapy 

emergence and selection of options of VGV avoiding neu-

tralized action of postvaccinal anti-HBs is possible. Distri-

bution to populations of such options of VGV poses a 

threat for the persons who are earlier vaccinated against 

GV and threatens efficiency the program of vaccinal pre-

vention of GV. The role of the virus options bearing muta-

tions in a d-determinant in emergence of cases of failure of 

vaccination against GV is obvious.  However not at all pa-

tients with the VGV-infection who were earlier vaccinated 

against GV mutations in and - a determinant come to light. 

For example, in the research conducted in Singapore only 

in 16 of 41 cases of failure of vaccination mutations in and 

- a determinant, and among 27 vaccinated were revealed, 

but VGV-infitsirovannykh children on Taiwan only at 6 

mutations in this site of a virus genome were revealed. Al-

so, among 24 children in China vaccinated against GV, but 

at which Vgvinfektion was revealed later only at 4 replace-

ments in and - a determinant were revealed.   n many cases  
 

მძიმე ან პერსისტირებული ფორმით.  ქრონიკული B 

ჰეპატიტის განვითარებისათვის გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს პაციენტის ასაკს 

დაინფიცირებისას.   
 

პერინატალური დაინფიცირებისას (მითუმეტეს, თუ 

დედას სისხლში აქვს HBeAg)  ქრონიკული  B 

ჰეპატიტი  ვითარდება 90% შემთხვევაში, იგივე 

მაჩვენებელი 1-დან 5-წლამდე ასაკის ბავშვების 

დაინფიცირებისას შეადგენს 20-25%-ს,  მოზრდილი 

ასაკის ბავშვების დაინფიცირებისას კი-მხოლოდ 5%

-ს  (62-64). 
 

ქრონიკული B ჰეპატიტი წარმოადგენს 

ხანგრძლივად მიმდინარე ღვიძლის ანთებით 

პროცესს, რომელიც შეიძლება გადაიზარდოს უფრო 

მძიმე დაავადებებში-ღვიძლის ციროზში,  არ 

განიცადოს ამათუიმ სახის ცვლილება ან 

რეგრესირდეს მკურნალობის ფონზე ან 

სპონტანუტად. ინფექციური დაავადების  B 

ჰეპატიტად მიკუთვნებისათვის აუცილებელ 

კრიტერიუმს წარმოადგენს ხანგრძლივად 

მიმდინარე  (6 თვე და მეტი) ღვიძლის დიფუზურად 

მიმდინარე ანთება.  უმეტეს შემთხვევაში 

ქრონიკული  B ჰეპატიტი მიმდინარეობს 

უსიმპტომოთ.  აქტიურად მიმდიმარე პროცესის 

დროს შეიძლება განვითარდეს მძიმე გართულებები: 

ღვიძლის ციროზი ან ღვიძლის პირველადი კიბო,  

რაც შრომისუნარიანობის სრულად დაკარგვის 

მიზეზი ხდება (11, 34, 64-70) . ჩატარებული 

კვლევებით დადგენილია, რომ  ქრონიკული  B 

ჰეპატიტით დაავადებულებში ღვიძლის ციროზითა 

და ღვიძლის პირველაი კიბოთი სიკვდილიანობის 

მაჩვენებელი მერყეობს 15%დან  25%-მდე (71-80).  
 

B ჰეპატიტის ვირუსის გენოტიპები და სეროტიპები: 
 

B  ჰეპატიტის ვაქცინაციის ეფექტურობაზე 

მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს B ჰეპატიტის 

ვირუსის გენოტიპები და სეროტიპები; ამდენად, ამ 

საკითხის სრულფასოვანი შესწავლა B ჰეპატიტის 

პროფილაქტიკისათვის გადამწყვეტი და 

აუცილებელია.  B ჰეპატიტის ვირუსის 

გენოტიპებად დაყოფას საფუძვლად უდევს S გენზე 

ნუკლეოტიდური თანამიმდევრობის შეფასება.  

განსხვავებულ გენოტიპად მიჩნევისათვის 

აუცილებელია ამ თანამიმდევრობათა შორის  

განსხვავება მერყეობს 4,1%-დან  8%-მდე (77,81) . 
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at the subsequent observation registered a positive take of 

identification of anti-HBs that says that these patients 

should responded to vaccination. Thus, mutations in an 

adeterminant do not explain the most part of cases of fail-

ure of vaccination. The prenatal transplacentrany infection 

of VGV or a perinatal infection from mothers with high 

virus loading of VGV can be their reason. Nevertheless, 

cases of failure of vaccination at children at whom markers 

of infection of VGV appeared after the birth after a while 

that excludes the probability of a prenatal or perinatal in-

fection (75) are described.  There is a hypothesis according 

to which the d-determinant can not be the only or main pro-

tective epitope of vaccinal HBsAg. The research in which 

chimpanzees, immunized were commercial vaccine against 

GV containing HBsAg of "wild" type unreceptive to the 

subsequent infection of VGV, bearing a mutation in and - a 

determinant is described. Apparently, animals remained 

protected without participation of neutralized antibodies, 

specific to a d-determinant, (49,88).  Similar data were ob-

tained other researchers at experimental infection of a 

chimpanzee with the virus, mutant after an adeterminant, 

bearing a classical mutation of "vaccinal flight" of sG145R. 

Immunized standard commercial vaccine against GV of a 

chimpanzee was unreceptive to infection with a mutant of 

SG145R (18,94). 
 

The provided data demonstrate that, perhaps, other epitopes 

in HBsAg, in addition to l determinant, can have protective 

properties and provide neutralization of VGV. 
 

The facts given above indicate importance in terms of post-

vaccinal protection against infection of VGV of other sub-

determinants of HBsAg (d/y. w/r). At a meeting of an or-

ganism, immunized against GV, with the virus bearing a 

mutation in "-a determinant, protection against infection 

will happen due to neutralization of a virus antibodies not 

to an adeterminant, namely to these subdeterminants. In 

this regard essentially important is use in the program of 

mass immunization against GV of the vaccinal drugs bear-

ing the subdeterminants, the most widespread in the con-

crete territory.    
 

Vaccines Against Hepatitis B. Schemes of Vaccination: 
 

Now from the known parenteral viral hepatitis, only GV 

can be warned by means of specific prevention. It should 

be noted that applying vaccines against GV, it is possible to 

warn also cases of simultaneous infection with viruses of 

hepatitis B and D because pathological action of the last 

can take place only in the presence of replication of VGV 

(6,94). 
 

So-called "plasma" vaccines which received allocation 

from plasma of persons with chronic Vgvinfektion of high 

cleaning HBsAg with its additional inactivation were origi-

nally developed. Results of use of these vaccines, since 

1982, proved their safety, weak reactogenicity, high immu-

nogene activity (triple introduction provided emergence of 

anti-HBs in protective concentration at 87-95%  

განარჩევენ B ჰეპატიტის ვირუსის 8 გენოტიპს, 

რომელთაც აღნიშნავენ ლათინური ასოებით A-დან  

H-მდე, და რომლებიც, თავის მხრივ, იყოფიან 

სუბგენოტიპებად,  მათ აღნიშნავენ ციფრებით (A1, 

A2,  B1 და ა.შ.).  B ჰეპატიტის ვირუსის  

მოლეკულურ-ეპიდემიოლოგიურმა შესწავლამ 

აჩვენა, რომ ჩრდილო-დასავლეთ ევროპაში, 

ჩრდილო ამერიკასა და აფრიკაში უმეტეს წილად 

გავრცელებულია  A გენოტიპი;  D გენოტიპი 

პრევალირებს ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ახლო 

აღმოსავლეთსა და ინდოეთში;  E გენოტიპი-

აფრიკაში; F გენოტიპი კი – სამხრეთ ამერიკაში;  G 

გენოტიპი უპირატესად გვხვდება ჩრდილოეთ 

ამერიკასა და საფრანგეთში;  H გენოტიპი – 

ცენტრალურ ამერიკაში, მექსიკასა და აშშ-ში 

(კალიფორნიაში).  გენოტიპი H, ისევე როგორც 

გენოტიპი F,  ითვლება ამერიკის აბორიგენი 

მოსახლეობის გენოტიპად  (82-85). 
 

1970-იანი წლებში იმუნოდიფუზიის მეთოდით 

დადგენილი იქნა B  ჰეპატიტის ვირუსის 

სეროლოგიური ჰეტეროგენულობა.  გამოვლინდა, 

რომ ანტიგენური კომპლექსი HBsAg,  თავის თავში 

მოიცავს რამოდენიმე დეტერმინანტს:   ზოგადი 

დეტერმინანტი – a (იდენტიფიცირებულია მისი 

ვარიანტების 3 წყვილი: a1, a2, a3 ),  ორი წყვილი 

ალელური ან ქვეტუპური დეტერმინანტი d ან y  და  

г ან w (მისი 4 ვარიანტით w1, w2,  w3,,w4)  და 

დამატებით  (მინორული)  დეტერმინანტები  x, f, t, 

n, g, k, q.  HBsAg  ანტიგენური დეტერმინანტების 

ერთობლიობა განსაზღვრავს მის სეროტიპს.  

გამოყოფილია  B ჰეპატიტის ვირუსის 9 ძირითადი 

სეროტიპი {ayw1, ayw2, aym>3, ayw4, ayr, adrq, adrqt, 

adw2, adw4}  და 5 იშვიათი სეროტიპი {awr, adrw,  

adyr, adyw, adywr }(86). .   მოგვიანებით ნაპოვნი იქნა  

B  ჰეპატიტის ვირუსის  სეროლოგიური 

მრავალფეროვნების მოლეკულური საფუძვლები .  

აღმოჩნდა, რომ  s-გენის 122-ე და მე-160 პოზიციების 

პროდუქტში ამინომაჟავების თანამიმდევრობის 

ვარიაციები განაპირობებენ შესაბამისად d/y და   w/r  

თავისებურებებს  (88) ,  ხოლო 127 პოზიცია არის 

w1/w2,  w3 და w4-ით აღნიშნული 

სუბდეტერმინანტის a-ს საფუძველი (89). 
 

B ჰეპატიტის სპეციფიკური პროფილაქტიკის 

თვალსაზრისით,  განსაკუთრებით საყურადღებოა 

ვირუსის  d-დეტერმინანტში მიმდინარე 

გენეტიკური თავისებურებანი.  ვაქცინაციის 

შედეგად გამომუშავებული პროტექტორული 

იმუნიტეტის საფუძველს წარმოადგენს HBsAg -ს  
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vaccinated).  Further, development of recombinant DNA 

technologies in other organisms allowed to develop the re-

combinant vaccines against GV applied now in the majori-

ty of the countries of the world for HBsAg expression. 

Though plasma vaccines still continue to release in some 

countries of the world (Indonesia, Vietnam, Iran, etc.), in 

practice of health care recombinant vaccinal drugs, despite 

comparability of two types of vaccines on immunogene 

activity and preventive efficiency dominate now.   First of 

all it is connected with safety reasons. The production tech-

nology of recombinant vaccines guarantees receiving the 

drug free against contamination by blood of the person. 

Though results of use of plasma vaccines proved their safe-

ty, use of drugs of human origin does not guarantee protec-

tion of recipients against various pathogens. Recombinant 

vaccines against GV contain a surface antigen of the GV 

virus (protein of HBsAg) which is a product of a S-gene of 

VGV of 226 amino-acid remains.  The expression of 

HBsAg occurs in genetically modified cells of the yeast 

bearing the plasmid coding Sgen. Polipetid HBsAg ex-

pressed in the culture of yeast cells independently gathers 

in immunogene spherical particles which are similar to nat-

ural particles of HBsAg with a diameter of 22 nanometers. 

Artificial particles differ from natural only in glycosylation 

of HBsAg (95,96). 
 

As adjuvant in vaccines against GV the hydroxide of alu-

minum or aluminum phosphate is used. To prevention of 

bacterial contamination of vaccines when using multidose 

bottles quality of preservative in many countries it is  

applied timerosat. In the USA timerosat  is not used in vac-

cines against GV intended for children and teenagers be-

cause of fears of neurologic effect of mercury. However 

certificates on negative action of the small concentration of 

a timerosal which are contained in vaccines against GV are 

absent. (17,47,90, 97). 
 

Usually express ionic plasmid carries 3' the site of a S-gene 

coding only the main HBsAg without epitopes of proteins 

of pre-Sl and pre-S2. However the vaccines bearing in ad-

dition to actually HBsAg and proteins of pre-Sl, pre-S2 are 

also developed. It is shown that the vaccines containing 

proteins of pre-Sl and pre-S2 strengthen development of 

anti-HBs, and can be effective at vaccination of persons 

with genetically caused lack of the answer to the vaccines 

containing only HBsAg. However the high cost of produc-

tion of the vaccines bearing pre-Sl and pre-S2 antigens lim-

its distribution of these vaccines (23,38,97). 
 

Recombinant vaccines against GV produce for adults and 

children with contents in each dose 20 and 10 mkg of 

HBsAg respectively. Also other dosages are possible - so, 

in an adult dose of the vaccine H-B-Vax II of production 

Merck Sharp Doum (USA) contains 10 mkg of HBsAg, 

and the nursery - 5 mkg. Usually a vaccine dose for chil-

dren and teenagers 50% less than a dose for adults. 
 

Period of validity of vaccines - 3 years. Vaccinal drugs 

გამანეიტრალებელი ანტისხეულების წარმოქმნა.  ეს 

ანტიგენი სპეციფიურია k- დეტერმინანტისათვის,  

ადეტერმინანტისათვის სპეციფიკური 

გამანეიტრალებელი ანტისხეულების გამომუშავება 

უზრუნველჰყოფს   ჯვარედინ დაცვას  B ჰეპატიტის 

ვირუსის ყველა გენოტიპისაგან.  B ჰეპატიტის 

დასრულება ყოველთვის დაკავშირებულია  HBs-ზე   

HBsAg-ს    რეკონვალესცენციასთან.  თუმცა, 

ზოგიერთ სპორადიულ შემთხვევაში  B ჰეპატიტი 

ვითარდება ვაქცინირებულ ორგანიზმში;  ასეთ 

პაციენტებს სისხლში ერთდროულად უვლინდებათ  

HВs-იც და HBsAg-ც. 
 

B ჰეპატიტის ვირუსის ყველა ვარიანტისათვის 

დამახასიათებელი ადეტერმინანტი წარმოადგენს 

HBsAg-ს  ძირითად იმუნოგენურ ეპიტოპს. იგი 

მდებარეობს 123 და 137,  139 და 149   ამინომჟავურ 

პოზიციებს შორის და ახდენს ორი კონფორმაციული 

ჯაჭვის ფორმირებას, რომლებიც ერთმანეთს 

უკავშირდებიან დისულფიდური კავშირებით (89). 
 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს   B  ჰეპატიტის 

ვირუსის გენოტიპებსა და სეროტიპებს შორის 

მჭიდრო კორელაციური კავშირი,  ზოგიერთი 

სეროტიპი შეიძლება მიეკუთვნებოდეს რამოდენიმე 

გენოტიპს და პირიქით,  ერთი გენოტიპი შეიძლება 

ახდენდეს რამოდენიმე სეროტიპის კოდირებას.  

ასეთი მაგალითია სუბგენოტიპი D2, იგი ახდენს     

ayw3  და  ayw4  სეროტიპების კოდირებას (90). 
 

მსოფლიო მასშტაბით  B ჰეპატიტის ვირუსის 

სეროტიპების შესწავლამ გამოავლინა, რომ 

მსოფლიოს კონკრეტულ არეალზე აღინიშნება 

კინკრეტული სეროტიპის პრევალირება. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით მსოფლიო 

დაყოფილია 4 გეოგრაფიულ არეალად-ზონად: 

- «Y» ზონა--- (HBsAg/qy) – შუა აღმოსავლეთი, არანი, 

პაკისტანი,  აღმოსავლეთ 

ხმელთაშუაზღვისპირეთი,  სამხრეთ ევროპის 

ქვეყნები, აფრიკა; 

-  «D»  ზონა  (HBsAg/aaf) – ევროპის ჩრდილო და 

ცენტრალური რეგიონები, ამერიკისა და აფრიკის 

ჩრდილო და ცენტრალური რეგიონები, ტაილანდი, 

ინდონეზია, ახალი გვინეია; 

-  «R»  ზონა  (HBsAg/aJr) – სამხრეთ აღმოსავლეთ 

აზია (ჩინეთი, იაპონია, კორეა ), შორეული 

აღმოსავლეთი, 

-  შერეული ზონა – ოკეანიის ცენტრალური 

რეგიონები (24, 90). 
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need to be stored at a temperature of 2-8 °C. The majority 

of vaccines against GV are stable when heating, and show 

only insignificant loss of immunogene potential at storage 

till 1 year at a temperature of 20-26 °C, within 2-6 months 

at a temperature of 37 °C and 1 week at 45 °C (55,72, 

94,98). Researches showed lack of statistically significant 

differences in the frequency of seroconversion and levels of 

protective antibodies at the children receiving the first dose 

of the vaccine stored with observance of a cold chain and at 

the children receiving the first dose of the vaccine stored up 

to 1 month at tropical temperatures. The high heat stability 

of vaccine against GV is of great importance when per-

forming vaccination of newborns in the tropical countries, 

first of all in case of childbirth in the conditions of impossi-

bility of observance of a cold chain  at home. (98). 
 

Vaccines against GV and the combined vaccines containing 

a component against GV should not be exposed to freezing. 

When freezing vaccine against GV there is a dissociation of 

HBsAg and adjuvant (an aluminum hydroxide) that leads to 

loss of immunogenicity (54,98). Temperature of freezing of 

vaccine against GV is about 0.5 °C. 
 

Vaccine against GV is entered intramusculary into an an-

terolateral part of a hip to newborns and children aged up to 

24 months, and into a deltoid muscle to children of ad-

vanced age, teenagers and adults. Introduction to a gluteus 

because of the reduced development of protective antibod-

ies shown in several researches that is connected with an 

injection in a hypodermic fatty tissue, and because of risk 

of hit in a sciatic nerve  is not recommended.(99). 
 

Although subcutaneous administration of HB vaccine for 

adult vaccination requires the administration of lower dos-

es, which is more cost-effective (98), this route of admin-

istration is not recommended due to a decrease in the fre-

quency of generating a protective response compared to  

standard three doses of the vaccine administered intramus-

cularly (34,99). 
 

Standard vaccine against HB consists of three doses of vac-

cine, administered according to the scheme of 0.1 and 6 

months, that is, the first two doses are administered at a 

monthly interval, and the third dose is administered 6 

months after the first dose. However, it is possible to use 

other vaccination schemes. The increase in the interval be-

tween the first and second dose of the vaccine does not 

have a pronounced effect on the immunogenicity or the 

final concentration of anti-HBs. An increase in the interval 

between the last two doses of the vaccine may lead to an 

increase in the final antibody concentration (100-103).  The 

immunogenicity data for violations of vaccination regimens 

showed that if the vaccination course was interrupted after 

the first vaccine, the second should be administered as ear-

ly as possible, while the second and third doses should be 

separated at least 2 months apart; if there is a delay in ad-

ministering a third dose of vaccine, it must be administered 

as early as possible. Studies have shown that in many age  

B ჰეპატიტის სპეციფიკური პროფილაქტიკისის 

თვალსაზრისით, განსაკუთრებით საყურადღებოა  B 

ჰეპატიტის ვირუსის ადეტერმინანტის 

ლოკალიზაციაში მიმდინარე გენეტიკური 

ცვალებადობანი.  აღნიშნული გაპირობებულია იმ 

გარემოებით, რომ ვაქცინაციის შედეგად 

ჩამოყალიბებული პროტექტორული იმუნიტეტი 

პირობადებულია   HBsAg -ს გამანეიტრალებელი 

ანტისხეულების გამომუშავებით (ანტი-HВs), მისი 

გენეტიკური საფუძველი მდებარეობს 

ადეტერმინანტში. ადეტერმინანტით კოდირებული 

ანტიგენების გამანეიტრალებელი ანტისხეულების 

გამომუშავება უზრუნველყოფს ჯვარედინ იმუნურ 

დაცვას  B ჰეპატიტის ვირუსის ყველა გენოტიპის 

შემთხვევაში.  იმუნიზაციის მიუხედავად 

განვითარებული  B ჰეპატიტის შემთხვევების 

შესწავლამ აჩვენა, რომ არაეფექტური ვაქცინაციის 

მიზეზებს შეიძლება ჰქონდეს გენეტიკური 

საფუძვლები, კერძოდ მუტაცია   HBsAg ს     

ადეტერმინანტში. ვაქცინაციის მიუხედავად B 

ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტების სისხლის in 

vitro  შესწავლამ აჩვენა, რომ მუტაციური  HВsAg ვერ 

შეიცნობა მონოკლონური ან პოლიკლონური 

ანტისხეულების მიერ, თუმცა ისინი არიან 

სპეციფიკურები «ველური»  ტიპის ადეტერმინანტის 

მიმართ.  ამიტომ   HBsAg ს  ადერმინანტის  124-148 

ამინომჟავურ ლოკაციაში ფიქსირებული მუტაცია 

განიხილება არაეფექტური ვაქცინაციის ერთ-ერთ 

ძირითად მიზეზად  (91). 
 

იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ B 

ჰეპატიტის ვირუსის გენომში  HBsAg ს  და 

ვირუსული პოლიმერაზის მაკოდირებელი გენების 

ღია უბნები ხშირად გადაფარავენ ხოლმე 

ერთმანეთს,  ადეტერმინანტის მუტაციამ შიძლება 

გამოიწვიოს პოლიმერაზის მუტაციაც, რამაც, თავის 

მხრივ,  შეიძლება გამოიწვიოს ვირუსის მხრიდან 

სამკირნალწამლო საშუალებებისადმი 

რეზისტენტობის გამოვლენა და პირიქით, 

პოლიმერაზის გენში  წარმოქმნილმა მუტაციამ 

შეიძლება გამოიწვიოს   HBsAg ს მუტაციაც [86, 89].   

აღნიშნული იძლევა შემდეგი დასკვნის გაკეთების 

საშუალებას:  ანტივირუსული თერაპია შეიძლება 

იყოს  B ჰეპატიტის ვირუსის იმ შტამების 

სელექციისა და გადარჩევის საშუალება,  რომელთა 

მიმართ პოსტვაქცინაციური ანტი- HВs არ არის 

ეფექტური.  B ჰეპატიტის ეტიოლოგიურ აგენტებს 

შორის ასეთი შტამების პრევალენტობის ზრდამ 

შეიძლება საფრთხის წინაშე დააყენოს  B ჰეპატიტის 

ვაქცინაციის ეფექტურობა (51, 92, 93). 
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groups, interruption of the course of vaccination does not 

require a re-start of the course (102, 103). 
 

Thus, vaccination against hepatitis B, regardless of the type 

of vaccine used and the age of the patient, consists of three 

injections of the vaccine at intervals of at least 1 month 

after the first injection and at least 3-6 months after the sec-

ond. In some cases, the interval between the second and 

third injections can be reduced to 2 months or extended to 

12 months. 
 

Conclusion:    

Literature analysis confirmed the urgency of the problem. 

Its main cause is the high frequency of mutations of the 

viral genome of the etiological agent and violation of the 

vaccination scheme. 
 

References: 

1. D. Lavanchy, Hepatitis B virus epidemiology, disease 

burden, treatment, and current and emerging prevention 

and control measures, J. Viral. Hepat. 11 (2004) 97–

107. 

2. A. Goyal, J.M. Murray, The impact of vaccination and 

antiviral therapy on hepatitis B and hepatitis D epide-

miology, PLoS One 9 (2014) e110143. 

3. D. Lavanchy, Worldwide epidemiology of HBV infec-

tion, disease burden, and vaccine prevention, J. Clin. 

Virol. Off. Publ. Pan Am. Soc. Clin. Virol. 34 (Suppl 

1) (2005) S1–3. 

4.  M.M. Jonas, Hepatitis B and pregnancy: an underesti-

mated issue, Liver Int. Off. J. Int. Assoc. Study Liver 

29 (Suppl 1) (2009) 133–139. 

5. C.J. Chen, U.H. Iloeje, H.I. Yang, Long-term outcomes 

in hepatitis B: the REVEAL-HBV study, Clin. Liver 

Dis. 11 (2007) 797–816, viii. 

6.  I. Vodkin, H. Patton, Management of Hepatitis B virus 

infection during pregnancy, Minerva Gastroenterol. 

Dietol. 60 (2014) 205–214. 

7. L. Ma, N.R. Alla, X. Li, O.A. Mynbaev, Z. Shi, Mother

-to-child transmission of HBV: review of current clini-

cal management and prevention strategies, Rev. Med. 

Virol. 24 (2014) 396–406. 

8.   G.R. Han, C.L. Xu, W. Zhao, Y.F. Yang, Management 

of chronic hepatitis B in pregnancy, World J. Gastroen-

terol. WJG 18 (2012) 4517–4521. 

9. K.W. Cheung, M.T. Seto, S.F. Wong, Towards com-

plete eradication of hepatitis B infection from perinatal 

transmission: review of the mechanisms of in utero 

infection and the use of antiviral treatment during preg-

nancy, Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 169 

(2013) 17–23. 

10. J. Hou, Z. Liu, F. Gu, Epidemiology and prevention of 

hepatitis B virus infection, Int. J. Med. Sci. 2 (2005) 50

–57. 

 

 

 

არაეფქტური ვაქცინაციის მიზეზებს შორის  B 

ჰეპატიტის ვირუსის ისეთი შტამების როლი, 

რომელთაც აქვთ d-დეტერმინანტში 

ლოკალიზებული მუტაცია თვალნათელია, თუმცა 

აღნიშნული არ წარმოადგენს არაეფექტური 

ვაქცინაციის ერთადერთ მიზეზს.  არაეფექტური 

ვაქცინაციის მიზეზი ასევე შეიძლება იყოს 

ადეტერმინანტში ფიქსირებული მუტაციაც.  

სინგაპურში  არაეფექტური ვაქცინაციის 41 

შემთხვევიდან მხოლოდ 16-ს დაუდასტირდა 

მუტაცია ადეტერმინანტში,  ტაილანდში 

არაეფექტური ვაქცინაციის 27 შემთხვევიდან 

ვირუსული გენომის აღნიშნული უბნის მუტაცია 

დადასტურდა 6 შემთხვევაში,  ჩინეთში 

არაეფექტურად ვაქცინირებული 24 ბავშვიდან 

ვირუსის ადეტერმინანტის მუტაცია დაფიქსირდა 4 

შემთხვევაში.  შემდგომი გამოკვლევებით 

გამოვლინდა, რომ ამ პაციენტებს სისხლში  

აღენიშნებოდათ    ანტი- HBs, მაშასადამე 

ადეტერმინანტში ფიქსირებული მუტაცია არ არის 

არაეფექტური ვაქცინაციის ერთადერთი მიზეზი.  ამ 

უკანასკნელის მიზეზი შეიძლება იყოს ნაყოფის 

პარენტერალუტ-ტრანსპლაცენტარული 

დაინფიცირება დაინფიცირება ან პერინატალური 

დაინფიცირება დედისაგან.  თუმცა, აღწერილია  

ბავშთა არაეფექტური ვაქცინაციის ისეთი 

შემთხვევები,  როდესაც  B  ჰეპატიტის ვირუსით 

ინფიცირების მარკერები დადასტირდა 

დაბადებიდან  გარკვეული პერიოდის შემდეგ,  რაც 

გამორიცხავს პრენატალურ ან პერინატალურ 

დაინფიცირებას (75) .  არსებობს ჰოპოთეზა, 

რომლის თანახმადაც  d-დეტერმინანტი არ 

წარმოადგენს    HВsAg - ს  ერთადერთ და ძირითად 

პროტექტულ ეპიტომს.  აღწერილა შემთხვევა, 

როდესაც  «ველური» ტიპის   HBsAg ს   შემცველი 

ვირუსის ვაქცინით ვაქცინირებული შიმპანზე 

შემდგომში ავლენდა მდგრადობას  

ადეტერმინანტში ფიქსირებული მუტაციის მქონე 

ვირუსის შტამისადმი.  რაც ნიშნავს, რომ ცხოველის 

ორგანიზმში გამომუშავდა იმუნიტეტი  d-

დეტერმინანტის  მიერ კოდირებული ანტიგენის 

მიმართ, ამ ანტიგენის ორგანიზმში მოხვედრის 

გარესე  (49,88).  მსგავსი სედეგები მიღებულია სხვა 

მკვლევარების მიერაც,  რომელთაც შიმპანზე აცრეს  

SG145R  ვირუსული მუტაციის მქონე შტამით,  

ვაქცინაციის შემდეგ ცხოველი ავლენდა 

მდგრადობას  ვირუსის SG145R მუტაციის მქონე 

შტამის მიმართაც.  აღნიშნული მონაცემები  
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ადასტურებენ იმ გარემოებას, რომ d-დეტერმინანტი 

არ წარმოადგენს      HВsAg - ს    ერთადერთ ეპიტოპს.

(18,94). 
 

ზემოაღნიშნული დასტურია იმისა, რომ  B  

ჰეპატიტის ეფექტური ვაქცინაციის უპირობო 

გარანტიას წარმოადგენს  B  ჰეპატიტის გენეტიკის 

სრულყოფილი ცოდნა.  მიუხედავად ხანგრძლივი 

შესწავლისა,  ეს საკითხი სადღეისოდ საბოლოოდ 

შეუსწავლელია  და შესაბამისად არ არის 

იტერესსმოკლებული.    
 

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინები. 

ვაქცინაციის სქემები 
 

სადღეისოდ ცნობილ პარენტერალურ 

ჰეპატიტთაგან მხოლოდ B ჰეპატიტს გააჩნია 

სპეციფიკური პროფილაქტიკის საშუალება. 

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ B ჰეპატიტის 

საწინააღმდეგო ვაქცინა იცავს პიროვნებას B და D 

ჰეპატიტით ერთდროულად დაინფიცირებისაგანაც, 

ვინაიდან ეს უკანასკნელი პათოგენურ მოქმედებას 

ავლენს მხოლოდ B ჰეპატიტის ვირუსის 

რეპლიკაციის ფონზე (6,94). 
 

თავდაპირველად B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო 

ვაქცინაციას ახორციელებდნენ ე.წ. «პლაზმური» 

ვაქცინით,  რომელსაც ღებულობენ ქრონიკული B 

ჰეპატიტით დაავადებული პაციენტების სისხლის 

პლაზმისაგან – გაწმენდილი HBsAg-s შემდგომი 

ინაქტივაციის გზით.  1982 წლიდან მოყოლებული 

ამ ვაქცინის გამოყენებამ დაადასტურა   «პლაზმური»  

პლაზმური ვაქცინის უსაფრთხოება, დაბალი 

რეაქტოგენურობა, მაღალი იმუნოგენური აქტივობა.  

შემდგომში, სხვა ორგანიზმში  HBsAg-s    

ექსპრესიისათვის რეკომბინირებული დნმ-

ტექნოლოგიების განვითარებამ,  შესაძლებელი 

გახადა  B ჰეპატიტის საწინააღმდეგოდ 

კომბინირებული ვაქცინების გამოყენება.  

სადღეისოდ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში 

ვაქცინაციისათვის სწორწდ ასეთ ვაქცინებს 

იყენებენ. თუმცა, მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყანაში 

(ინდონეზია, ვიეტნამი, ირანი და სხვა)  დღემდე 

გრზელდება  «პლაზმური» პლაზმური ვაქცინების 

წარმოება.  მკვლევართა უმეტესობა უპირატესობას 

რეკომბინანტულ ვაქცინებს ანიჭებს, რის 

მიზეზადაც, უმეტეს წილად,  ვაქცინის 

უსაფრთხოებას მიიჩნევენ.  რეკომბინანტული 

ვაქცინების წარმოების ტექნოლოგია სრულად 

გამორიცხავს წარმოებისას პრეპარატის ადამიანის 

სისხლთან კონტამინაციას.  მიუხედავად იმისა, რომ    
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X.F. Liang, J. Li, et al., An algorithm for risk assess-

ment and intervention of mother to child transmission 

of hepatitis B virus, Clin. Gastroenterol. Hepatol. Off. 
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of the hepatitis B virus and of the HBV-associated del-

ta agent from mothers to offspring in northern Italy, J. 
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H. Okamoto, F. Tsuda, et al., Hepatitis B virus mutants 

with precore-region defects in two babies with fulmi-
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«პლაზმური» ვაქცინების ხანგრძლივი გამოყენებით 

დადასტურდა მათი უსაფრთხოება, ისინი მაინც ვერ 

იძლევიან ამათუიმ პათოგენური აგენტისაგან 

რეციპიენტის სრული დაცვის გარანტიას.   

B ჰეპატიტის რეკომბინირებული ვაქცინა შეიცავს  B 

ჰეპატიტის ვირუსის ზედაპირულ ანტიგენს  ( HBsAg 

ცილას),  რომელიც წარმოადგენს ვირუსის S გენით 

კოდირებულ პროდუქტს და რომელიც შედგება 226 

ამინომჟავისაგან.   HBsAg-ის ექსპრესია ხდება  S 

გენის მაკოდირებელი პლაზმიდის შემცველ  

გენეტიკურად მოდიფიცირებულ საფუარა სოკოს 

უჯრედში. პოლიპეპტიდური    HBsAg 

ექსპრესირებულ საფუარა სოკოს უჯრედში 

თავისთავად გროვდება იმუნოგენური სფერული 

სხეულაკები, რომლებიც გვანან    HBsAg-ს   

ბუნებრივ სხეულაკებს. მათი დიამეტრი 22 ნმ-ს 

შეადგენს.  ხელოვნური სხეულაკები, 

ბუნებრივისაგან განსხვავებით მხოლოდ     HBsAg-

ის   გლიკოლიზირების შემდეგ წარმოიქმნებიან .

(95,96). 
 

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაში 

ადიუვანტად გამოყენებულია ალუმინის 

ჰიდროქსიდი ან ალუმინის ფოსფატი.  ბაქტერიული 

კონტამინაციისაგან დაცვის მიზნით,  

მულტიდოზირებული ფლაკონის გამოყენებისას, 

მასში კონსერვანტის სახით ამატებენ თიმეროსალს. 

ვერცხლისწყლის ნევროგენური მოქმედების 

გათვალისწინებით,  აშშ-ში ბავშთა ასაკის 

კონტინგენტისათვის განკუთვნილ ვაქცინებში 

თიმეროსალს არ უმატებენ; მიუხედავად იმისა, რომ 

მცირე კონცენტრაციის თიმეროსალის ამათუიმ 

სახის უარყოფითი ეფექტი დადგენილი არ არის.  

(17,47,90, 97). 
 

როგორც წესი,  ექსპრესიული პლაზმიდი ატარებს s 

გენის 3’ უბანს,  რომელიც არის ძირითადი   HBsAg- 

ის    მაკოდირებელი, ექსპრესიული პლაზმიდი ვერ 

აკოდირებს  პრე-S1 და პრე-S2 გენების ეპიტოპებს,  

თუმცა შემუშავებულია ისეთი ვაქცინებიც, 

ძირითადი   HBsAg- ის   პარალელურად   პრე-S1 და 

პრე-S2 ცილებსაც სეიცავენ.  დადგენილია  პრე-S1 და 

პრე-S2 ცილების შემცველი ვაქცინების მაღალი 

იმუნოგენური ეფექტი სხვა ვაქცინებთან 

შედარებით,  თუმცა მათი წარმოების სიძვირე 

ზღუდავს მათ მასიურ გამოყენებას (23,38,97).  
 

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო რეკომბინანტულ 

ვაქცინას აწარმოებენ მოზრდილთათვის და 

ბავშვებისათვის.  მოზრდილთათვის განკუთვნილი  
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41. C. Lee, Y. Gong, J. Brok, E.H. Boxall, C. Gluud, Effect 

of hepatitis B immunisation in newborn infants of 

mothers positive for hepatitis B surface antigen: sys-

tematic review and meta-analysis, BMJ 332 (2006) 328

–336. 

 42. T. Piratvisuth, Optimal management of HBV infection 

during pregnancy, Liver Int. Off. J. Int. Assoc. Study 

Liver 33 (Suppl 1) (2013) 188–194. 
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ვაქცინა HBsAg- ის  20 მკგ-ს შეიცავს,  

ბავშვებისათვის განკუთვნილი კი- 10 მკგ-ს; თუმცა, 

აღნიშნული კანონს არ წარმოადგენს. ასე 

მაგალითად,  მერკ შარპ დოუმის (აშშ) წარმოებული 

ვაქცინა შეიცავს მოზრდილთათვის 10 მკგ  HBsAg- ს, 

ბავშვებისათვის კი-  5 მკგ  HВsAg-ს.  აუცილებელს 

წარმოადგენს ის ფაქტი,რომ მოზრდილთათვის 

განკუთვნილ ვაქცინაში  HBsAg- ის   რაოდენობა 2-

ჯერ აღემატება ბავშთა ასაკის კონტინგენტისათვის 

განკუთვნილ  ვაქცინებში არსებულ  HBsAg- ის  

რაოდენობას. 
 

B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინის 

ვარგისიანობის ვადა არის 3 წელი. ვაქცინა ინახება 2

-8°С ტემპერატურაზე.  ვაქცინების უმეტესობა 

ტემპერატურისადმი სტაბილურია. გათბობისას 

ისინი იმუნოგენურ პოტენციალს უმნიშვნელოდ 

კარგავენ.   20-26°С ტემპერატურაზე შენახული 

ვაქცინა ვარგისია 1 წლის მანძილზე,   37°С 

ტემპერატურაზე შენახული ვაქცინა – 2-6 თვის 

მანძილზე, 45°С  ტემპერატურაზე შენახული ვაქცინა 

კი -მხოლოდ 1 კვირის მანძილზე (55,72, 94,98) . 
  

გამოკვლევებით ვერ იქნა ნაპოვნი სტატისტიკურად 

დადასტურებული განსხვავება რეკონვალესცენციის 

სიხსირესა და პროტექტული ანტისხეულების 

კონცენტრაციას შორის იმ კონტიგენტთა 

შემთხვევაში, რომლებიც, ერთ შემთხვევაში, აცრეს 

დაბალი ტემპერატურული ჯაჭვით შენახული 

ვაქცინით,  მეორე სემთხვევაში კი – ტროპიკულ 

ტემპერატურაზე 1 თვით შენახული  ვაქცინით.  B  

ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინის მაღალ 

თერმოსტაბილურობას აქვს დიდი მნიშვნელობა 
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ვაქცინაციის სქემის დარღვევის გამო, რევაქცინაციის 

სრული სქემით ჩატარება არ არის საჭირო.(34,99-

103). 
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