საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი
რეცენზია კლინიკური პრაქტიკის რეკომენდაციებისა და პროტოკოლების თაობაზე

გულმკერდის არეში ტკივილი
ნაციონალური გაიდლაინი
სრული ვერსია
და
გულმკერდის არეში ტკივილის მართვის პროტოკოლები
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დავალების განმარტება;
საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირმა ოქსფორდის პოლიტიკის მართვის ჯგუფთან
ხელშეკრულების ფარგლებში განიხილა და მოამზადა რეცენზია გულმკერდში ტკივილის მართვის
კლინიკური პრაქტიკის ნაციონალური სახელმძღვანელოსა და თანდართული პროტოკოლების
თაობაზე:
1. გულმკერდში ტკივილის დროს ოჯახის ექიმის მოქმედების პროტოკოლი
2. გულმკერში ტკივილის დროს სასწრაფო დახმარების ბრიგადის და სადისპეტჩეროს
მოქმედების პროტოკოლი
კლინიკური პრაქტიკის სახელმძღვანელო და პროტოკოლები შეაფასა საოჯახო მედიცინის ექსპერტთა
ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებს თბილისსა და მცხეთაში მოქმედი ექვსი საოჯახო მედიცინის
სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებს მ.შ. პრაქტიკოსი ოჯახის ექიმები და დაწესებულების
ხელმძღვანელები (საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი; თბილისის საოჯახო
მედიცინის სასწავლო ცენტრი; საოჯახო მედიცინის ცენტრი/28 მოზრდილთა პოლიკლინიკა; სააქციო
საზოგადოება „ ვერე XXI“ ; ქ. თბილისის №1 სამკურნალო-პროფილაქტიკური ცენტრი; მცხეთამთიანეთის რეგიონული სასწავლო ცენტრი)

I. ზოგადი კომენტარები
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უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ გულმკერდის არეში ტკივილის მართვის კლინიკური
პრაქტიკის ნაციონალური სახელმძღვანელოსა და პროტოკოლების შემუშავება და დანერგვა, ამ
პრობლემის ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობისა და მისი მართვისთვის დაუყოვნებელი და სწორი
მოქმედების მნიშვნელობის გათვალისწინებით უდავოდ საშური საქმეა.
სახელმძღვანელოში ნათლადაა წარმოდგენილი პრობლემის ეპიდემიოლოგიური მნიშვნელობა,
განხილულია სხვადასხვა გენეზით გამოწვეული ტკივილის სპეციფიკური თანმხლები სიმპტომები,
რაც მნიშვნელოვნად გაუიოლებს პრაქტიკოს ექიმებს, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის
ქსელში, რომლებისთვისაც ანამნეზი და ფიზიკალური მონაცემები კლინიკური გადაწყვეტილების
მთავარი საფუძველია, დიფერენციულ დიაგნოსტიკას.
გაიდლაინი გვათავაზობს გულმკერდის არეში ტკივილის მართვის კონკრეტულ სქემას, რაც
ითვალისწინებს ჯანდაცვის სისტემის სხვადასხვა დონის შესაძლებლობებს.
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გაიდლაინის სტრუქტურა
რეცენზირებული სახელმძღვანელოს სტრუქტურა
შესაბამისობაშია კლინიკური პრაქტიკის
ნაციონალური რეკომენდაციებისა (გაიდლაინები) და დაავადებათა მართვის სახელმწიფო
სტანდარტების შემუშავების, შეფასებისა და დანერგვის ეროვნული საბჭოს მიერ დადგენილ
მოთხოვნებთან (საბჭოს დებულება მუხლი 4, პუნქტი 14) და მოიცავს ფორმით განსაზღვრულ
აუცილებელ თავებს.
თვალსაჩინოდაა წარმოდგენილი (ცხრილები, სქემები) ინფორმაცია მართვისა და მკურნალობის
გზების თაობაზე, რაც გააიოლებს მის აღქმას პრაქტიკოსი ექიმების მიერ.

გაიდლაინის შინაარსი
შინაარსი ჩამოყალიბებულია ნათლად. თავმოყრილია მსოფლიოში ჩატარებული სარწმუნო
კვლევების შედეგები, რომელთა გაცნობა გაზრდის პრაქტიკოსი ექიმების მოტივაციას შეასრულოს
მითითებული რეკომენდაციები. მითითებულია მტკიცებულებების ხარისხი.
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შესაბამისობა
რესურსთან

პჯდ

ექიმების

პროფესიულ

კომპეტენციასა

და

ქსელში

არსებულ

პჯდ ექიმებისთვის რეკომენდებული ღონისძიებების განხორციელება დღეს სისტემაში არსებული
რესურსის ფარგლებში სავსებით შესაძლებელია.
განსაკუთრებით საინტერესოა ის ფაქტი, რომ სახელმძღვანელო იძლევა რეკომენდაციას
პრეჰოსპიტალური თრომბოლიზისის შესახებ. თავისთავად ეს ძალიან თამამი გადაწყვეტილებაა, რაც
ოჯახის ექიმებს სერიოზულ ფუნქციას აკისრებს. პირველადი ჯანდაცვის აღჭურვილობის პაკეტი
ითვალისწინებს ელექტროკარდიოგრაფს ყველა პჯდ ობიექტისთვის, თუმცა ოჯახის ექიმებისთვის
რთული იქნება რევასკულარიზაციასთან დაკავშირებული გართულებების მართვა (მ.შ. რითმის მძიმე
მოშლა, პარკუჭთა ფიბრილაცია). მეორეს მხრივ, დაშორებულ და იზოლირებულ ადგილებში ამ
ინტერვენციის პჯდ დონეზე დანერგვამ შესაძლოა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს გამოსავალი, რაც
პაციენტის ტრანსპორტირების გადავადების შემთხვევაში სახარბიელო ვერ იქნება. ზემოაღნიშნული
რისკის გათვალისწინებით მიგვაჩნია, რომ პრეჰოსპიტალური თრომბოლიზისის დანერგვისთვის
სავალდებულოა მოსალოდნელი გართულებების მართვის არსებული შესაძლებლობების შესწავლა,
პჯდ სამედიცინო პერსონალის პროფესიული მზადყოფნის გაუმჯობესება და მკურნალობის ამ
მეთოდის მედიკამენტური უზრუნველყოფა.

პროტოკოლები
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წარმოდგენილი პროტოკოლები ძირითადად ითვალისწინებს დაავადებათა მართვის სახელმწიფო
სტანდარტის (პროტოკოლის) ფორმა №2-ის მოთხოვნებს, თუმცა გათვალისწინებული არ არის
ადამიანური და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსი. საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა
კავშირი მიზანშეწონილად მიიჩნევს გარკვეული სტრუქტურული ცვლილებების შეტანას და
პროტოკოლების ჩამოყალიბებას, როგორც ეს დანართშია წარმოდგენილი (იხ. დანართი 1).
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II. სპეციფიკური კომენტარები

ქვემოთ წარმოდგენილია რამოდენიმე სპეციფიკური შენიშვნა, რომელთა გათვალისწინება
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, კერძოდ
• გვ. 12: სასურველია მეტად დეტალუტად იყოს წარმოდგენილი კორონარული გენეზის
ტკივილის მკურნალობის სქემა (პრეპარატებისა და დოზების მითითებით)
• ქვეთავს „ კვალიფიკაციის ხარისხი“ უმჯობესია ვუწოდოთ სამედიცინო მომსახურების
ხარისხი
• „ მენეჯერიბის“ ნაცვლად მართვა
• ზოგადი პრაქტიკის ექიმის ნაცვლად უმჯობესია გამოვიყენოთ „პირველადი
ჯანდაცვის ექიმი“ ან ოჯახის ექიმი
• მუსკულოსკელეტარულის ნაცვლად ძვალ-კუნთოვანი
• აორტის დისექციის ნაცვლად აორტის განშრევება
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რედაქციული ხასიათის შენიშვნები:
საბოლოო ვარიანტის ჩამოყალიბებამდე მიზანშეწონილია გაიდლაინის ტექსტური
რედაქტირება.

დასკვნა:
•

•

რეცენზირებული სახელმძღვანელო, მისი ამომწურავი შინაარსისა და პირველადი
ჯანდაცვის
ექიმების
პრაქტიკულ
საქმიანობაში
გამოყენების
მნიშვნელობის
გათვალისწინებით, დადებითად უნდა შეფასდეს;
სასურველია, რომ რეცენზირებული სახელმძღვანელოს გადახედვის ვადა არ
აღემატებოდეს დამტკიცებიდან ერთ წელს. საოჯახო მედიცინის მოდელის ამგვარი
სწრაფი განვითარების პირობებში მნიშვნელოვანია ადრეულ ეტაპზევე შეფასდეს
გაიდლაინის დანერგვის პირველი შედეგები და ახალ ვერსიაში გატარდეს ცვლილებები,
რაც დაემყარება უახლეს მტკიცებულებებს და ამასთან შესაბამისობაში იქნება პირველადი
სამედიცინო მომსახურების მოდელის შესაძლებლობებთან და საჭიროებებთან.
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danarTi #1
gulmkerdSi tkivilis marTva
gulmkerdSi tkivilis dros ojaxis eqimis moqmedebis
protokoli
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momzadebulia saqarTvelos kardiologTa kolejis da
saqarTvelos kardiologTa sazogadoebis mier mier
2006w.
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momzadebulia saqarTvelos kardiologTa kolejis da saqarTvelos
kardiologTa asociaciis gaerTianebuli komitetis eqspertTa samuSao jgufis
mier: zaza mgalobliSvili jo-enis saxelobis samedicino centri; rezo TaTaraZe
msoflio jandacvis organizaciis programa “ CINDI’–s direqtori saqarTveloSi;
vaxtang WumburiZe profesori Terapiis erovnuli centri; giorgi kaWarava jo-enis
saxelobis samedicino centri; levan yuraSvili jo-enis saxelobis samedicino
centri;
nata gonjilaSvili, jo-enis saxelobis samedicino centri; naTia axalaZe jo-enis
saxelobis samedicino centri; giorgi papiaSvili jo-enis saxelobis samedicino
centri; paata sulaberiZe akademikos mixeil winamZRvriSvilis saxelobis
kardiologiis instituti;
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akronimebis ganmarteba:
ACS = mwvave koronaruli sindromi
AHA/ACC = amerikis gulis asociacia/amerikis kardiologiuri koleji
aPTT = aqtivirebuli Tromboplastinis dro
CCS = kanadis kardiologiuri asociacia
CK-MB = kreatinfosfokinaza MB izofermenti
cTnI = kardiotroponini I
cTnT = kardiotroponini T
CK-MB = kreatinfosfokinaza MB izofermenti
CT = kompiuteruli tomografia
ECG = e.k.g.
GP = glukoproteini
GPIIb/IIIa=glikoprotein IIb/IIIa inhibitori
INR = saerTaSoriso normalizaciis Sefardeba
IV = intravenuri
LMWH = dabalmolekuluri wonis heparini
LOE = mtkicebulebis xarisxi
LV = marcxena parkuWi
MI = miokardiumis infarqti
MRI = magnito-rezonansuli gamosaxuleba
PCI = perkutaneuli koronaruli intervencia
PTCA = perkutaneuli transluminaruli koronaruli angioplastika
Rx= rentgenologiuri gamokvleva
STEMI = miokardiumis infarqti ST elevaciiT am jgufSi ganixileba pacientebi miokardiumis
infarqtiT, romelTac e.k.g-ze aqvT persistentuli > (20-30wT) ST segmentis elevacia
UA/NSTEMI = arastabiluri stanokardia/ST-segmentis elevaciis gareSe mimdinare
miokardiumis infarqti
s.d.b=saswrafo daxmarebis brigada

A
M

F
G
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1. problemis ganmarteba
tkivili gulmkerdis areSi
aris xSiri paTologia da is SeiZleba gamowveuli iyos
sxvadasxva mizeziT m.S sicocxlisTvis saSiSi mdgomareobebiT. gulmkerdis areSi tkivilis
marTva simpromebis gamoCenidan maleve unda daiwyos. uamravi pacienti am sindromiT,
romelTac
aqvT
sicocxlisTvis
saxifaTo
mdgomareoba,
ayovnebs
kvalificiuri
daxmarebisTvis mimarTvas an ver Rebulobs mas medpersonalisgan saswrafo samedicino
Carevis aucileblobis drosac ki. am dros erT-erT ZiriTad problemas warmoadgens
simptomatikis variabeluroba da pacientis mier misi araswori aRqma. gulmkerdSi intensiuri
tkivili SesaZloa iyos iseTi mosalodneli garTulebis winapiroba, rogoric aris gulis
“aresti”. amitom aris mniSvnelovani pacientis mier gulmkerdSi diskomfortis aRwera, raTa
maqsimalurad gamoiricxos pacientis binaze datovebis albaToba araswori diagnoziT. aseT
mdgomareobaSi myofi pacientebis drouli gamokvleva da mkurnalobis dawyeba sicocxlis
SenarCunebis erTaderTi gzaa.

epidemiologia
tkivilis gamomwvevi mizezebis procentuli ganawileba damokidebulia imaze Tu vis mier da ra
teqnikuri saSualebebis farglebSi aris gasinjuli pacienti.
im pacientebs Soris, romlebic pirveladi jandacvis eqims gulis areSi tkiviliT mimarTvas,
tkivilis gamomwvevi mizezebis sixSire Semdegia:
•
•
•
•
•
•

pacientebis 20%-Si tkivili kardiuli genezisaa;
43%-Si Zval-kunTovani
4%-Si pulmonuri
5% kuW-nawlavis problemebiT gamowveuli
11%-Si tkivili fsiqogenuria
16%-Si tkivili gamowveulia sxva SesaZlo mizezebiT

A
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2.simptomebi da klinikuri niSnebi

gulmkerdSi sxvadasxva mizeziT gamowveuli tkivili gansxvavebulia, rac naCvenebia #2 cxrilSi.
cxrili #2
tkivilis mizezi

tkivilis tipi

tkivilis
gadacema

pasuxi
poziciis
Secvlaze

pasuxi sakvebze
an siTxeze

palpacia

pasuxi
nitroglicerinze

iSemiuri
tkivili

visceraluri

+

_

_

_

+

visceraluri

+

_

_

_

_

visceralur

Cveulebriv _

_

__

_

_

visceralur/zeda
piruli

_

+

_

_

_

zedapiruli

_

+

_

+

_

kuW-nawlavis
daavadebebi

visceraluri

zogjer

_

+

_

_

aortis
anevrizma

visceraluri

+

_

_

_

_

fsiqiatriuli

variabeluri

_

_

_

_

_

araiSemiuri
kardialuri
tkivili
filtvebis
daavadebebi
pnevmoToraqsi
Zval-kunTovani
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simptomebis Sefasebisas mniSvnelovani amocanaa kardialuri da arakardialuri
warmoSobis tkivilis diferencireba.
1. iSemiuri kardialuri tkivili
pacientebi ,romelTac aqvT mwvave koronaruli sindromi, sakuTari Civilebis
aRwerisas ufro xSirad iyeneben terminebs “ gaxvreta, moWera, gagleja, autaneli” da
naklebad xSirad “Cxvleta,Sewuxeba”.
pacientebs, romelTac gulmkerdSi tkivili meti intensiurobiT aqvT, meti albaToba
aqvT miokardiumis infarqtisa. rogorc wesi, isini uCivian tkivils difuzurad
gulmkerdis areSi, romelic ar aris lokalizebuli da SeiZleba gadaecemodes
marcxena an orive winamxarSi, aseve zurgSi, beWebSi an qveda ybaSi.
sxvadasxva socialuri fenis, asakis da sqesis pacientebi gansxvavebulad aRweren
sakuTar Civilebs. magaliTad: qalebi ufro xSirad xmaroben sityvas “gagleja” da
ufro iSviaTad sityvas “moWera’. aseve qalebi miokardiumis infarqtiT ufro xSirad
uCivian tkivils zurgSi, yelsa da qvedaybaSi.
3. araiSemiuri warmoSobis tkivili gulmkerdSi
gulmkerdSi araiSemiuri tkivilis mizezebi SeiZleba mravalmxrivi warmoSobis iyos
da maTi diferenciacia mocemulia #3 cxrilSi
cxrili #3

A
M

tkivilis kavSiri sunTqvasTan, xvela.
plevriti
Zvalxrtilovani

tkivilis gaZliereba palpaciis da moZraobis dros.

HERPES ZOSTER adreul stadiaSi

e.k.g. dinamikis gareSe, gamonayari, lokaluri paresTeziebi gamonayris
gaCenis win

eqstrasistola
kuWis wylulovani daavadeba,qolecistiti,
pankreatiti
depresia
alkohol -damokidebuli

F
G

gardamavali, mwvervalis areSi

klinikuri dakvirveba- qvemo kedlis infarqtma SeiZleba mogvces mwvave
muclis klinikuri suraTi
gulmkerdSi simZimis gaxangrZlivebuli SegrZneba, datvirTvasTan
kavSirisa da e.k.g cvlilebebis gareSe
axalgazrda mamakaci, anamnezSi alkoholis xSiri moxmarebiT

refluqs-ezofagiti, ezofagospazmi

e.k.g. dinamikis gareSe, wvis SegrZneba, gauareseba horizontalur poziciaSi

pulmonaruli embolizmi

taqipnea,hipoqsemia,hipokarbia,Rx-Segubeba ar aris, SeiZleba iyos qvemo
kedlis infarqtis suraTi: ST-elevacia (II,III,aVF), hiperventilacia,
PO2↓,PCO2↓

hiperventilacia
dispnea, xSirad axalgazrda pacienti, PCO2↓PO2↑ an NORMA, kidurebis
dabuJeba da kankali, Tavbrusxveva
spontanuri pnevmoToraqsi
dispnea, auskultaciuri da rentgenologiuri cvlilebebi, cal mxares
tkivili da sunTqvis SezRudva
aortis ganSreveba

Zlieri tkivili lokalizaciis cvalebadobiT, A-tipis dros koronaris
ostiumis obstruqciiT, ufro xSirad marjvena koronaris –qvemo kedlis
infarqtis suraTiT, axali aortis naklovanebiT, RX_aortis Crdilis
gafarToeba

perikarditi

tkivilis intensivobis cvlileba sunTqvis da poziciis Secvlisas,
perikardiumis xaxunis xma, ST-elevacia reciprokuli depresiis gareSe
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gulmkerdis areSi tkivilis Sefasebisas gaiTvaliswineT asocirebuli simptomebi

-

-

gulmkerdSi tkivili an diskomforti ZiriTadad asocirebulia autonomiuri
nervuli sistemis stimulaciasTan. magaliTad, aseT pacients xSirad gamoxatuli
aqvs sifermkrTale, diaforezi, civi kani. xSirad gvxvdeba gulisreva, Rebineba,
dispnea, gansakuTrebiT qalebSi miokardiumis infarqtis diagnoziT, maSin,
roca oflianoba ufro xSiria kacebSi.
asocirebuli simptomebi SeiZleba Segvxvdes agreTve arakoronaruli
daavadebebis, magaliTad aortis ganSrevebis dros, rac aseve unda gaxdes e.w.
„swrafi moqmedebis“ mizezi. miSvnelovania asocirebuli simptomebis Sefaseba
sxva davadebebis SesaZlo simptomebTan erTad, rogoric aris infeqcia,
hiperTermia, stresi da sxv

3. diagnostikuri testebi gulmkerdSi mwvave tkivilis dros
diagnostikuri RonisZiebebi pacientebSi, gulmkerdSi mwvave tkiviliT, emsaxureba
or ZiriTad mizans:
1. gamoavlindes pacientebi, romlebic ganekuTvnebian maRali riskis jgufs da
ganxorcieldes maT mimarT e.w. ‘swrafi moqmedeba”
2. gamovlindes dabali riskis jgufis pacientebi.
rekomendebuli gamokvlevebi:

A
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1. eleqtrokardiografia

mizani: gulmkerdSi tkivilis mqone pacientebSi mwvave koronaruli sindromis
diagnostireba.
aseve gamoiyeneba: ariTmiis,
darRvevis dasadgenad.
Sefaseba:
-

-

-

F
G
marcxena

parkuWis

hipertrofiis,

gamtareblobis

ST–segmentis elevacia yvelaze specifikuri da mgrZnobiare markeria
miokardiumis infarqtis dros. is, Cveulebriv, Tavs iCens simptomebis gaCenidan
ramdenime wuTSi. ST –elevaciiT mimdinare infarqti ufro xSiria mamakacebSi.
ST segmentis depresia, aseve miokardiumis iSemiis maCvenebelia, Tumca aseTi
cvlilebebis mqone pacientebis mxolod 50% uyalibdeba sabolood
miokardiumis infarqti.
T kbilis inversia araspecifiuri niSania da SeiZleba Segvxvdes iseTi
daavadebebis dros, rogoric aris miokardiumis iSemia, miokarditi,
pulmonaruli embolia da sxva. aseTi pacientebis daaxloebiT 1/3 aqvs
miokardiumis infarqti.
Q kbili: axali paTologiuri Q kbilis mqone pacientebis 90% aqvs miokardiumis
infarqti. pacientebis Soreuli da uaxloesi prognozi uSualo kavSirSia
pacientis Semosvlis e.k.g.-Tan.

ekg Sedegebis prognozuli mniSvneloba:
normaluri e.k.g.-s mqone pacientebSi garTulebebis riski da sikvdilianoba aris
dabali. cudi gamosavlis maRali procentia ST –elevaciis mqone, saSualo STdepresiis mqone da dabali ki mxolod invertirebuli T kbilis mqone pacientebSi.
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2. bioqimiuri markerebi
pirveladi jandacvis doneze bioqimiuri markerebi gulis areSi tkilivis
diferenciuli diagnostirebisTvis ar gamoiyeneba, Tumca pjd personali unda
acnobierebdes am gamokvlevebis mniSvnelobas da SesaZleblobis farglebSi xels
uwyobdes pacientis droul mimarTvas Sesaferisad aRWurvil dawesebulebebSi.
mizani: sisxlis bioqimiuri markerebis gansazRvra xdeba miokardiumis nekrozis
dasadastureblad an gamosaricxad.
yvelaze xSirad gamoiyeneba troponinebi, mioglobini da CK-MB.
troponini ufro specifikuri markerebi miokardiumis mwvave infarqtis dros,
vidre CK-MB.
cxrilSi naCvenebia markerebi, romlebic gamoiyeneba miokardiumis infarqtis
diagnostirebisTvis, maTi sawyisi momatebis, pikuri da normaSi dabrunebis dro.
cxrili # 4

markeri

sawyisi momateba
miokardiumis
infarqtis
Semdeg

mioglobini

1- 4sT

CK-MB

3-12 sT

troponin -I
troponin T

pikuri momatebis
saSualo dro

A
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3-12 sT
3-12 sT

wyaro: Jeff Mann’s guidelines- cardiac enzimes.2005

sawyis
maCveneblamde
dabrunebis dro

6sT

18-24 sT

10-24sT

48-72 sT

10-24 sT

5-10 dRe

12-24 sT

5-14 dRe

sxva gamokvlevebi, romelic pacientis hospitalizaciis Semdeg sruldeba (ix.
gaidlainis sruli versia)
•
•
•

gulmkerdis radiografia
radionukliduri gamokvleva
eqokardiografia

4. gulmkerdis areSi tkivilis marTva
-

gulmkerdSi tkivilis mqone pacientTan kontaqtisas umniSvnelovanesia Sefaseba
imisa, emuqreba Tu ara mis sicocxles safrTxe.

-

amis Sefaseba dafuZnebulia pacientis anamnezze, simptomatikaze da klinikur
monacemebze, e.k.g, eqoskopiur da laboratoriul monacemebze. miuxedavad
miRebuli informaciis didi moculobisa, es gadawyvetileba unda miRebuli
iqnas maqsimalurad swrafad.

-

pirveladi jandacvis samedicino personalma nebismier pacients momatebuli
koronaruli riskiT unda gaacnos, Tu rogor moiqces gumkerdis areSi
tkivilis aRmocenebis SemTxvevaSi.

maRali riskis jgufis pacientebs miekuTvnebian pirebi: koronaruli daavadebiT,
periferiuli arteriebis daavadebiT da gadatanili insultiT
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ganumarteT pacients, rom
-

-

-

gulmkerdSi arsebuli diskomforti SeiZleba iyos seriozuli
da
sicocxlisaTvis saxifaTo, amdenad gulis areSi tkivilis aRmocenebisas swraf
gadawyvetilebebsa da moqmedebas udidesi mniSvneloba aqvs;
simptomatika SeiZleba iyos gansxvavebuli da gamovlindes rogorc: tkivili,
dispnoe, simZime, moWera an msubuqi diskomforti.
tkivili SeiZleba gadaecemodes winamxarSi, mxarSi, qvedamxarSi, kiserSi an
zurgSi.
tkivili SeiZleba SeiZleba iyos mwvave, gardamavali, talRovani.
simptomebi, romelic Tan axlavs diskomforts gulmkerdSi, mniSvnelovania
mdgomareobis simZimis gansazRvrisaTvis.
naklebad seriozuli mdgomareobis maCvenebelia: tkivili, romelic icvleba
sunTqvisas, poziciis Secvlisas, sakvebis miRebisas, aris kargad SemosazRvruli
an icleba palpaciis dros.
seriozuli mdgomareobis maCvenebelia :
a) normaluri aqtiurobis SezRudva
b) roca diskomforts gulmkerdSi Tan axlavs civi ofli, Rebineba ,
gulisreva, gonebis dakargva, Zlieri SiSi.
miokardiumis infarqtis gamomwvevi okluzirebuli arteriis reperfuziis
warmateba mniSvnelovnad damokidebulia drois faqtorze. reperfuziuli
Terapiis dawyebis dayovneba mniSvnelovnad amcirebs warmatebuli Sedegis
albaTobas;
metic, drouli samedicino daxmarebis miReba garantiaa imisa, rom parkuWovani
fibrilaciis SemTxvevaSic reanimaciuli RonisZiebebi gacilebiT efeqturi
iqneba, vidre gaumarTlebeli dayovnebis Semdeg.

A
M

F
G

nebismieri aseTi saxis informacias unda hqondes dokumentis saxe, mieciT pacients e.w
“moqmedebis gegma” (gulmkerdSi tkivilis dawyebisas).
moqmedeba:

1. gadaudebeli konsultacia eqimTan;
2. ar unda daelodoT simtomebis gaqrobas, maSinac ki, Tu TvliT, rom es saSiSi
ar aris Tqveni janmrTelobisaTvis da nitroglicerinis miRebidan 5 wuTSi Tu
ar moxda tkivilis kupireba, mimarToT saswrafo daxmarebas an ojaxis eqims.
3. aspirini _ sublingvalurad ( 250-500 mg).

pirveladi jandacvis eqimis moqmedebis taqtika
-

-

-

pirveladi jandacvis doneze gulmkerdSi tkivilis mizezis dadgenis ZiriTadi
iaraRi anamnezis sworad Segrovebaa;
Rirebuli informacia SeiZleba miviRoT fizikaluri gasinjviTa da
arteriuli wnevis gazomviT;
gaxangrZlivebuli mwvave tkivili gulmkerdSi iSviaTad aris martivi mizeziT
gamowveuli. Tu gamoricxulia tkivilis travmuli warmomavloba( mag:neknis
motexiloba an gulmkerdis daJeJiloba), is moiTxovs saswrafo zomebis
miRebas misi mizezis dasadgenad.
gulmkerdSi mwvave tkivilis dros diferencialuri diagnostika moicavs,
sicocxlisaTvis saSiS iseT daavadebebs, rogoricaa mwvave koronaruli
sindromi, aortis anevrizma da ganSreveba, pulmonaruli embolia.
pnevmoToraqsi da sxva pulmonaruli problemebi.
zemoaRniSnul problemebze eWvis SemTxvevaSi aucilebelia pacientis saswrafo
hospitalizacia.
tkivili an sxva diskomforti gulmkerdis areSi romelic xasiaTdeba uecari
dasawyisiT, xanmokle mimdinareobiT 2-40wT, swrafi progresirebiT da

12

-

saWiroebs urgentul Carevas_ saukeTeso gadawyvetilebaa saswrafo daxmarebis
brigadis gamoZaxeba da hospitalizacia, sasurvelia tkivilis dawyebidan erTi
saaTis ganmavlobaSi.
Tu saeWvoa kardiologiuri problemebi, hospitalizaciamde,
sasurvelia
xanmokle moqmedebis nitratis gamoyeneba, Tu ar aris saxeze bradikardia an
dabali arteriuli wneva., aseve unda mieces rac SeiZleba swrafad aspirini enis
qveS. Tu gagrZeldeba tkivili an SfoTva, gamoyenebuli unda iyos opiatebis
jgufis preparatebi. aseT SemTxvevebSi zogadi prqtikis eqimi valdebulia
darCes pacientTan saswrafo daxmarebis brigadis mosvlamde.

gulmkerdSi qronikuli tkivili, romelsac mwvavesgan gansxvavebiT ar axasiaTebs
uecari dasawyisi da swrafi progresireba, aris persistentuli da xSirad
rezistentuli mkurnalobis mimarT, magram aiZulebs mas gamoiZaxos zogadi
praqtikis eqimi, warmoadgens ufro rTul sadiagnostiko da samkurnalo SemTxvevas,
gansakuTrebiT maSin, roca ar aris urgentuli moqmedebisTvis saWiro simptomatika
(ix.cxr #8) da ar axlavs e.k.g. dinamika. am SemTxvevaSi zogadi praqtikis eqimis
moqmedeba da pacientis Semdgomi marTva efuZneba koronaruli arteriebis daavadebis
albaTobis Sefasebas, rac damyarebulia pacientis sqesze, asakze da tkivilis
tipiurobaze (ix.cxr #6, cxr.#7, sqema #1).
cxrili # 5
gulmkerdSi tkivilis klinikuri daxasiaTeba
tkivilis xasiaTi
tkivilis
lokalizacia

wva, Cxvleta, dawola, moWera, yru, mwvave
retrosternaluri an gulmkerdis erTmxares lokalizebuli, iradiaciiT
orive winamxarSi an beWebSi

tkivilis
xangrZlivoba
tkivilis
maprovocirebeli
mizezi
tkivilis kupireba

2-30 wT, wamebi, ramdenime saaTi

A
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datvirTva, emociuri stresi,kveba, xvela

cxrili # 6

tipiuri

F
G

nitroglicerini, antacidi, ibuprofeni an sxva antianTebiTi arasteroiduli
preparatebi

gulmkerdSi tkivilis klinikuri klasifikacia
1.retrosternaluri diskomforti, damaxasiaTebeli lokalizaciiT
da xangrZlivobiT (cxr #7 )
2. provocirebuli datvirTviT an emociuri stresiT
3. kupirdeba nitrogliceriniT

atipiuri
arakoronaruli

gvxvdeba mxolod 2 - zemoT CamoTvlili kriteriumebidan
gvxdeba 1 an arcerTi - zemoT CamoTvlili kriteriumebidan

cxrili # 7

tkivilis xasiaTi

tkivilis
xangrZlivoba

gulmkerdSi iSemiuri tkivilis daxasiaTeba
tipiur SemTxvevebSi moWera, simZime, zewola retrosternalurad,
romelic SeiZleba iradirdes ybaSi, kiserSi, mxrebSi, winamxrebSi,
zurgSi an epigastriumSi.
xSirad Tan axlavs diaforezi, gulisreva an qoSini
2-20 wuTi: stabiluri stenokardia
>30 wuTze: arastabiluri stenokardia an miokardiumis infarqti
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cxrili # 8

simptomi

gaxangrZlivebuli da mimdinare tkivili gulmkerdSi,
SesaZloa asocirebuli: 1. dispnoe
2. civi ofli
3. moWera
4 simZime
5.iradiacia mxrebSi, winamxxrebSi, epigastriumSi

sunTqva

gazrdili sunTqvis sixSire (>24/wT), mZime dispnea
dabinduli

cnobiereba
cirkulacia

guliscemis sixSire (<40/wT an >100/wT)
arteriuli wneva ( sistoluri<100mmHg an >200mmHg)
civi kidurebi
sauRle venis wnevis (JVP) gazrda

e.k.g

ST-segmentis elevacia an depresia, aradiagnostirebuli e.k.g.
dakavSirebuli ariTmiasTan, gamtareblobis darRvevasTan, maRali
xarisxis AV blokTan, parkuWovan taqikardiasTan

A
M

oqsigenacia
< 90%
arteriul
sisxlSiurgentuli moqmedebis saWiroeba izrdeba Tu pacients aqvs anamnezSi koronaruli arteriebis
daavadeba an aTerosklerozis maRali riski. ZiriTadi/mTavari risk faqtorebia:
- moweva
- gid ojaxuri istoria
- lipiduri speqtris gauareseba
- maRali arteriuli wneva.
- am dros damatebiT risk faqtorebad ganixileba: mamrobiTi sqesi > 50 welze,
mdedrobiTi sqesi > 60 welze,
- genetikuri datvirTva.
Saqriani diabeti: pacientebs diabetiT da periferiuli arteriebis daavadebebiT aqvT
miokardiumis infarqtis ganviTarebis igive riski, rac daavadebulebs gulis
koronaruli daavadebiT.

F
G
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sqema #1. koronaruli arteriebis daavadebis arsebobis albaToba da misi
mixedviT saswrafo daxmarebis brigadis da ojaxis eqimis moqmedebis
protokoli

kaci >
40
qali
> 60

maRali

arakoronaruli

atipuri /SesaZlo
koronaruli

tipuri

kaci <
40
qali
< 60

kaci
>30
qali
>50

qali 40-50

kaci>
40
qali
>60

qali<
40

saSualo

kaci<
40
qali50-60

dabali

hospitalizacia

asimptomuri

qali
<50

kaci >
40
qali
> 60

kaci <
40 qali
< 60

Zalian
dabali

ambulatoriuli monitoringi

1. ganmeorebiTi e.k.g da klinikuri Sefaseba
2. fermentebi (3sT-6sT) (troponini)
3. datvirTvis stres-testi (8sT-12 sT-Si Zalian
dabali riskisas da 24-sT-Si dabali riskisas Tuki
troponini negatiuria
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prehospitaluri Trombolizisi

mravali gamokvleva adasturebs droulad dawyebuli Trombolizisis efeqturobas
pacientebSi, romelTac aqvT ST-elevaciiT mimdinare miokardiumis mwvave infarqti.
es efeqturoba pirdapir kavSirSia Trombolizisis dawyebis drosTan- rac ufro
swrafad aris dawyebuli Trombolizisi simptomatikis dawyebidan, miT efeqturia
igi. zogadi praqtikis eqimma unda daicvas ori ZiriTadi piroba:
1. daiwyos Trombolizisi mxolod e.k.g.-is monacemebze dayrdnobiT,
2. Seecados daiwyos Trombolizisi pacientTan pirveli kontaqtidan 1 saaTSi.
e.k.g. aparatis qona saSualebas aZlevs mas daiwyos Trombolizisi prehospitalur
etapze, Tumca amas sWirdeba e.k.g. zedmiwevniT swori interpretacia. Trombolizisi
gansakuTrebiT mniSvnelovania pacientebisTvis, romlebic imyofebian hospitlidan
30wT-ze met saval manZilze, zogierTi monacemiT angioplastika ufro efeqturia
pacientebisTvis, rac unda icodes eqimma droisa da hospitlamde manZilis
gaTvaliswinebiT.
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pirveladi jandacvis done: ojaxis eqimi – “swrafi moqmedeba”
1. simptomatikis intensivoba susti markeria im pacientebis mdgomareobis
Sesafaseblad, romelTac aqvT seriozuli problemebi.
2. gulmkerdSi diskomfortis tipi, iradiaciis xasiaTi da asocirebuli
simptomebi ( civi ofli, gulisreva, Rebineba, fermkrTali kani) miuTiTebs
SesaZlo seriozul mdgomareobaze.
3. pemodinamikurad arastabiluri da ariTmiis mqone pacientebi saWiroeben
gadaudebel dakvirvebas da kvlevas gamomwvevi mizezis gamosavlenad.
Tu saeWvoa pacientis seriozuli, sicocxlisTvis saxifaTo mdgomareoba:
1 .ar unda daikargos dro zusti diagnozis gamosavlenad, raTa droulad
moxdes Careva
( magaliTad: Trombolizisi, defibrilacia)
2 pacientis mdgomareoba unda optimizirdes, rac gulisxmobs tkivilix da
SfoTvis kupirebas da hemodinamikuri da eleqtruli darRvevebis stabilizacias.
3. koronarul problemebze eWvis dros :
● aspirini
●xanmokle moqmedebis nitrati
●morfini
●beta-blokatori ( guliscemis sixSiris, arteriuli wnevis,
gulis ukmarisobis da AV-gamtareblobis gaTvaliswinebiT)
●Trombolizisis gadaudebeli dawyeba Cvenebis dros
●saWiroebis SemTxvevaSi intravenuri nitrati da diuretiki

6. meTodologia

A
M

F
G

protokoli eyrdnoba gulmkerdis areSi tkivilis marTvis gaidlains, romelic
momzadebulia saqarTvelos kardiologTa kolejis da saqarTvelos kardiologTa
asociaciis gaerTianebuli komitetis eqspertTa samuSao jgufis mier. gaidlainis
sruli versia eyrdnoba evropis gulis asociaciis samuSao jgufis moxsenebis mokle
variants.
2002 damatebaSi gamoyenebulia masalebi Semdegi literaturidan:
ACC/AHA praqtikuli gaidlaini UA/NSTEMI 2002
ACC/AHA gaidlainis sruli teqsti 2004w.
e. braunvaldi, zaips libbi, gulis daavadebebi, VI gamocema, 2001
brain p. grifini, erik j. topoli, kardivaskularuli medicinis saxelmZRvanelo, II
gamocema 2004.
jef mani - gulis enzimebis gaidlaini, 2005
frensis kimi, li grini, “mwvave anu axal-dawyebuli gulmkerdSi tkivili”. “medicinis
saukeTeso praqtika” 2001w. ukanaskneli modifikacia- 2002w.

7. adamianuri da materialur-teqnikuri resursi
adamianuri ojaxis eqimi an ubnis Terapevti, praqtikis (ubnis) eqTani
materialuri: sfigmomanometri, eleqtrokardiografi.
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