
შაქრიანი დიაბეტის გამოვლენა, დიაგნოსტიკა და საწყისი შეფასება

კლინიკური გზამკვლევი პირველადი ჯანდაცვისთვის

ჩაატარეთ ტესტირება 3 წელიწადში ერთხელ პაციენტებში ≥40 წელზე ან ჭარბი წონის/მსუქან მოზრდილ პაციენტებში (სმი≥25კგ/მ2 ან ≥23კგ/მ2 აზიური
წარმოშობის პირებში), ვისაც აღენიშნება ჩამოთვლილიდან ერთი ან მეტი რისკ-ფაქტორი:
 დიაბეტი პირველი რიგის ნათესავში;
 მაღალი რისკის რასობრივი/ეთნიკური კუთვნილება (მაგალითად, აფრო-ამერიკელი, ძირეული ამერიკელი, აზიელი ამერიკელი, წყნარი ოკეანის

კუნძულების მცხოვრები);
 გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების ანამნეზი;
 ჰიპერტენზია (≥140/90 მმ ვწყ სვ ან ანტიჰიპერტენზიულ მკურნალობაზე);
 HDL ქოლესტეროლი <35 მგ/დლ (0.90 მმოლ/ლ) და/ან ტრიგლიცერიდები >250 მგ/დლ (2.82 მმოლ/ლ);
 ქალები  პოლიცისტური საკვერცხეების სინდრომით;
 სხვა კლინიკური მდგომარეობა, რომელიც ასოცირებულია ინსულინრეზისტენტობასთან (მაგ.: მძიმე სიმსუქნე, ჭარბი ცხიმის განაწილების

თავისებურებები-ცენტრალური ან აბდომინალური სიმსუქნე, კერძოდ, წელის გარშემოწერილობა ევროპული: მამაკაცი≥94 სმ, ქალი≥80 სმ; სამხრეთ
აზია, ჩინეთი, იაპონია: მამაკაცი≥90 სმ. ქალი≥80 სმ; მეტაბოლური სინდრომი*, acanthosis nigricans).

 გესტაციური დიაბეტის ანამნეზი.

ჩაატარეთ ტესტირება ყოველწლიურად პაციენტებში:

 პრედიაბეტით: ([A1C ≥5.7% [39 მმოლ/მოლ], უზმოდ პლაზმის გლუკოზა (FPG) 100–125 მგ/დლ (5.6–6.9 მმოლ/ლ)),
 გლუკოზისადმი ტოლერანტობის დარღვევით (IGT) - პლაზმის გლუკოზის მომატებული დონე (≥140 და <200 მგ/დლ) 75გ სტანდარტული გლუკოზის

მიღებიდან 2 სთ-ში, უზმოდ პლაზმაში გლუკოზის <126 მგ/დლ კონცენტრაციის ფონზე.
 უზმოდ გლიკემიის დარღვევით (IFG) - უზმოდ პლაზმის გლუკოზა 100 –125 მგ/დლ და 75გ გლუკოზატოლერანტობის ტესტიდან  2-სთ შემდეგ

<140 მგ/დლ.
შესაბამისი დიაგნოსტიკური კვლევა (პლაზმაში შემთხვევითი გლუკოზა/უზმოდ პლაზმური

გლუკოზა/ორალური ტოლერანტობის ტესტი)

FPG<5.6მმოლ/ლ და/ან
A1C<5.7%

FPG 5.6-6.9 მმოლ/ლ და/ან
A1C 5.7%-6.4%

FPG ≥7 მმოლ/ლ და/ან A1C
≥6.5%

დიაბეტიპრედიაბეტი
განმეორებითი სკრინინგი

წელიწადში ერთხელ

ნორმა
განმეორებითი სკრინინგი

რეკომენდებული ინტერვალით



დიაბეტის სკრინინგისა და დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები
პრედიაბეტი დიაბეტი

A1C 5.7–6.4%* ≥6.5%†
FPG 100–125 მგ/დლ (5.6–6.9 მმოლ/ლ)* ≥126 მგ/დლ (7.0 მმოლ/ლ)†
OGTT 140–199 მგ/დლ (7.8–11.0 მმოლ/ლ)* ≥200 მგ/დლ (11.1 მმოლ/ლ)†
RPG ≥200 მგ/დლ (11.1 მმოლ/ლ)‡
*სამივე ტესტისთვის რისკი უწყვეტია, და არაპროპორციულად მატულობს დიაპაზონის ზედა ზღვარზე.
†თვალსაჩინო ჰიპერგლიკემიის არარსებობისას დიაგნოზი უნდა დადასტურდეს ნორმიდან გადახრილი ორი შედეგით,

სისხლის იმავე ნიმუშიდან ან სხვა ნიმუშის გამოყენებით.
‡დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება მხოლოდ პაციენტებში ჰიპერგლიკემიის კლასიკური სიმპტომებით, ან მწვავე
ჰიპერგლიკემიური მდგომარეობის დროს.
RPG - პლაზმის გლუკოზის რანდომული ნიმუში; FPG - უზმოდ პლაზმის გლუკოზა; OGTT - ორალური გლუკოზა-ტოლერანტობის
ტესტი; A1C - გლიკოზირებული ჰემოგლობინი

1 კვირა
შედეგებისთვის

შშედეგების

დიაბეტი დადასტურდა? საწყისი კვლევებისა და შეფასების
ნაკრები

დიაგნოზის დადასტურების შემდეგ დაგეგმეთ პაციენტთან ვიზიტი
საწყისი შეფასებისთვის, სადაც:
 ეცნობება საბოლოო დიაგნოზი და განემარტება დაავადების

ბუნება;
 უტარდება შემდგომი შეფასება, მათ შორის:
 რეტინოპათიის სკრინინგი შდ ტ2-ის შემთხვევაში დიაგნოზის

დასმისთანავე, ხოლო შდ ტ1-ის დროს დიაგნოზის დასმიდან
5 წელიწადში;

 ფსიქოლოგიური შეფასება;
 გაგზავნა საგანმანათლებლო პროგრამაში;
 კონსულტირება ფიზიკურ აქტივობასა და კვებაზე;
 ტერფების დათვალიერება და დაწყლულების რისკის

შეფასება;
 ინსულინოთერაპიის პროგრამის შესახებ ინფორმაციის

მიწოდება;
 განმეორებითი ვიზიტის დაგეგმვა ჩატარებული

გამოკვლევების შედეგების და მკურნალობის მეთოდების
ასახსნელად.

საწყისი კვლევების ძირითადი ნაკრები მოიცავს:
1. სისხლში გლუკოზის და გლიკოზირებული ჰემოგლობინის

გაზომვას (HbA1c) -ოპტიმალური დონე 6.5%-სა და 7.5%-ს
შორისაა

2. სისხლის წნევის გაზომვა - სამიზნე სისტოლური <130მმ ვწყ სვ,
ხოლო დიასტოლური <80მმ ვწყ სვ

3. ქოლესტეროლი და ლიპიდური პროფილი - სამიზნე საერთო
ქოლესტეროლი <5მმოლ/ლ, LDL-ქოლესტეროლი <2.0 მმოლ/ლ ან
საწყისი მაჩვენებლიდან >50%-ით შემცირება. ალტერნატიული
სამიზნე შესაძლებელია იყოს non-HDL ქოლესტეროლი <2.6 მმოლ/ლ

4. თირკმლის ფუნქცია (შარდში ალბუმინი) - <2.5მგ/მმოლ
მამაკაცები, <3.5 მგ/მმოლ ქალებში

5. თირკმლის ფუნქცია (შრატის კრეატინინი) - თუ > 150
მიკრომოლ/ლ - მეტფორმინი უნდა შეწყდეს

6. აწონვა და სმი-ს შენარჩუნება 18.5 - 24.9 კგ/მ2 - ის ფარგლებში
7. მწეველობის სტატუსი - მწეველობის შემოწნება

ყოველწლიურად
8. თვალების გამოკვლევა - რეტინოპათიის სკრინინგი

ყოველწლიურად
9. ტერფების გამოკვლევა - სკრინინგი ყოველწლიურად



დიაგნოსტიკური ტესტების ძირითადი ნაკრები 18 წელს ზევით ყველა პაციენტისთვის დიაბეტის
დიაგნოზით

სრულყოფილი
სამედიცინო ანამნეზი,

მედიკამენტების
გადახედვა + გულ-

სისხლძარღვთა
დაავადებების რისკის

შეფასება

შარდის ანალიზი
კეტონები
ალბუმინ/კრეატინინის
შეფარდება
პროტეინურიის
შემთხვევაში

სისხლის ანალიზი
შარდოვანა და
ელექტროლიტები/
ღვიძლის
ფუნქციები/eGFR/სისხლის
საერთო ანალიზი/HbA1C

უზმოზე
ლიპიდური

სპექტრი

თვალის ფსკერის
ყოველწლიური

გამოკვლევა

სტომატოლოგიური
შემოწმება,

პერიოდონტოზის
რისკის და ქრონიკული
სეფსისის ალბათობის

შეფასება

ურთიერთშეთანხმებული მოვლის
გეგმის შემუშავება, მათ შორის,
სტრუქტურირებული
საგანამანათლებლო ღონისძიებების
გათვალისწინებით

რჩევა-დარიგება ცხოვრების
ჯანსაღი სტილისა და რისკ-
ფაქტორების მოდიფიცირების
შესახებ (დიეტა, ვარჯიში, ოჯახის
დაგეგმვა)
კვების შეფასება

ინდივიდუალური რეალისტური
სამიზნეების განხილვა და
შეთანხმება გლიკემიის
კონტროლისა და არტერიული
წნევის თვალსაზრისით

თვითმონიტორინგის
შესაძლებლობისა და
ბარიერების განხილვა

1 კვირა
შედეგებისთვის



*მეტაბოლური სინდრომი
ამერიკის ქოლესტერინის ნაციონალური საგანმანათლებლო პროგრამის მოზრდილთა
მკურნალობის პანელის (ATP III) კრიტერიუმების მიხედვით მეტაბოლური სინდრომი
განისაზღვრება, როგორც მდგომარეობა, რომელსაც ახასიათებს ჩამოთვლილი ხუთი
კრიტერიუმიდან სამის არსებობა:
- ცენტრალური (აბდომინური) სიმსუქნე, კერძოდ, წელის გარშემოწერილობა ≥102 სმ

მამაკაცებში და ≥88 სმ ქალებში (დიაბეტის საერთაშორისო ფედერაციის განმარტებაში
ცენტრალური სიმსუქნე დიფერენცირებულია ეთნიკური კუთვნილების მიხედვით და
მითითებულია წელის გარშემოწერილობის უფრო დაბალი ზღვრული მაჩვენებლები,
კერძოდ, ევროპული: მამაკაცი≥94 სმ, ქალი≥80 სმ; სამხრეთ აზია, ჩინეთი, იაპონია:
მამაკაცი≥90 სმ, ქალი≥80 სმ);

- ტრიგლიცერიდები სისხლის შრატში ≥150 მგ/დლ (1.7 მმოლ/ლ) ან მედიკამენტური
თერაპია ტრიგლიცერიდების მომატებული მაჩვენებლების გამო;

- სისხლის შრატში მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების (HDL) ქოლესტეროლი <40
მგ/დლ (1 მმოლ/ლ) მამაკაცებში და <50 მგ/დლ (1.3 მმოლ/ლ) ქალებში ან
მედიკამენტური თერაპია HDL ქოლესტეროლის დაბალი დონის გამო;

- სისხლის წნევა ≥130/85 მმ ვწყ სვ ან მედიკამენტური თერაპია მომატებული წნევის გამო
- უზმოდ გლუკოზა პლაზმაში (FPG) ≥100 მგ/დლ (5.6 მმოლ/ლ) ან მედიკამენტური თერაპია

გლუკოზის მომატებული დონის გამო.

ტიპი 2 დიაბეტის პრევენცია ან გადავადება
1. პაციენტებისთვის, რომელთაც გამოუვლინდათ პრედიაბეტი, რეკომენდებულია, სულ

მცირე ყოველწლიური მონიტორინგი
2. პაციენტებში პრედიაბეტით, რეკომენდებულია, ცხოვრების სტილის ცვლილებასთან

დაკავშირებული ინტენსიური ჩარევა, რაც ნიშნავს სხეულის საწყისი მასის 7%-ით
შემცირებას და საშუალო ინტენსივობის ფიზიკურ დატვირთვას, როგორიცაა
მაგალითად, ფეხით სწრაფი სიარული, კვირაში 150 წუთის განმავლობაში.

3. პრედიაბეტის მდგომარეობაში მყოფი პაციენტებისთვის, რომელთაც აღენიშნებათ
ჭარბი წონა ან სიმსუქნე, მნიშვნელოვანია საკვების დღიური კალორაჟის შემცირება,
რისთვისაც შესაძლებელია ხმელთაშუა ზღვის დიეტის ან დაბალკალორიული
დაბალცხიმიანი დიეტის გამოყენება. ამასთან, გარკვეული საკვების მიღება ამცირებს
დიაბეტის განვითარების რისკს, როგორიცაა მაგალითად, თხილეული, კენკრა, ყავა და
ჩაი; ამავე დროს, ხელოვნურად დამტკბარი სასმელები და წითელი ხორცი ზრდის
დიაბეტის განვითარების რისკს.

4. რეკომენდებულია, მეტფორმინით მკურნალობა პრედიაბეტის მქონე პაციენტებში,
განსაკუთრებით მათთვის, ვისი სმი ≥35კგ/მ2, ასაკი <60 წელზე და ქალებისთვის
ანამნეზში გესტაციური დიაბეტით.

5. პრედიაბეტი და დიაბეტი ასოცირებულია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების
მომატებულ რისკთან, ამიტომ რეკომენდებულია, გსდ მოდიფიცირებადი რისკ-
ფაქტორების სკრინინგი და მკურნალობა.



6. ტიპი 2 დიაბეტის მქონე პაციენტებში თანმხლები ჰიპერტენზიით, სისტოლური წნევის
სამიზნე დონე 130-დან 140მმ ვწყ სვ-მდეა, ხოლო დიასტოლურის - 80 მმ ვწყ სვ-ზე
დაბლა. უფრო დაბალი სამიზნე დონის გათვალისწინება, რეკომენდებულია,
ახალგაზრდა პაციენტებში ან მიკროვასკულური დაავადების (დიაბეტური
რეტინოპათიის, ნეფროპათიის ან ნეიროპათიის) თანაარსებობისას.

7. რეკომენდებულია სუფრის მარილის შეზღუდვა, მაგალითად, საკვებზე მარილის
დამატების მორიდება, რაც შესაძლებელია მაღალი არტერიული წნევის კონტროლის
დამხმარე მეთოდს წარმოადგენდეს.

8. მაღალი არტერიული წნევის (≥140/90 მმ ვწყ სვ) მქონე პაციენტებს უნდა დაეწყოთ
ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობა აგფ-ინჰიბიტორით ან არ-
ბლოკერით;

- უმრავლეს პაციენტებში მკურნალობის დაწყება რეკომენდებულია ორი მედიკამენტის
ერთაბიანი ფიქსირებული კომბინაციით (SPC), რათა გაუმჯობესდეს არტერიული წნევის
სამიზნე მაჩვენებლების მიღწევს პროცესი და ანტიჰიპეტენზიული მკურნალობის
ეფექტურობა.

- ორი პრეპარატის სასურველი კომბინაციაა რენინ-ანგიოტენზინ სისტემის ბლოკერი (აგფ
ან არბ) - კალციუმის არხების ბლოკერთან ან შარდმდენთან.

9. აგფ-ინჰიბიტორი ან არ-ბლოკერი ასევე უნდა დაინიშნოს იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს
აღენიშნება პერსისტიული მიკროალბუმინურია მაღალი არტერიული წნევის
არარსებობის ფონზეც კი.

10.პაციენტს უნდა მიეცეს კვებისა და ცხოვრების სტილის მოდიფიკაციის რეკომენდაცია,
როგორიცაა:  წონის დაკლება ჩვენების შემთხვევაში, ხმელთაშუა ზღვის ან DASH დიეტა;
ნაჯერი ცხიმის და ტრანს-ცხიმების შემცირება, საკვებში ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავების
გაზრდა, მცენარეული ბოჭკოს, მცენარეული სტენოლების/სტეროლების (შედის
მცენარეულ ზეთებში, მარცვლეულსა და თხილეულში) ჩართვა საკვებში, ფიზიკური
აქტივობის გაზრდა, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს ლიპიდური პროფილი და
შეამციროს ათეროსკლეროზული გსდ განვითარების რისკი.

11.პაციენტებში ტრიგლიცერიდების მომატებული დონით (≥150მგ/დლ [1.7მმოლ/ლ])
და/ან HDL-ქოლესტეროლის დაბალი დონით (<40 მგ/დლ [1.0 მმოლ/ლ] მამაკაცებში, <50
მგ/დლ [1.3 მმოლ/ლ] ქალებში), რეკომენდებულია ცხოვრების სტილის ჩარევის
ინტენსივობის გაზრდა  და გლიკემიის კონტროლის ოპტიმიზაცია.

თვითმართვის საგანმანათლებლო პროგრამა

12.დიაბეტით დაავადებული ყველა პაციენტი უნდა ჩაერთოს თვით-მართვის
საგანმანათლებლო პროგრამაში, რათა გაიუმჯობესოს დიაბეტის თვით-მართვისთვის
აუცილებელი ცოდნა, უნარ-ჩვევები და შესაძლებლობები. დიაბეტის თვით-მართვის
საგანმანათლებლო პროგრამა, ასევე, რეკომენდებულია მიმდინარე
მეთვალყურეობისთვის აუცილებელი უნარებისა და ქცევების განვითარებისა და
შენარჩუნებისთვის.



13.თვით-მართვის საგანმანათლებლო პროგრამის საჭიროების შეფასება უნდა
განხორციელდეს შემდეგ ოთხ კრიტიკულ პერიოდში: დიაგნოზის დასმისას, წელიწადში
ერთხელ, გართულებების განვითარებისას და მეთვალყურეობის ცვლილებისას.

14.თვით-მართვის საგანმანათლებლო პროგრამა უნდა იყოს პაციენტზე ორიენტირებული,
შესაძლებელია განხორციელდეს ინდივიდუალურად, პაციენტთა ჯგუფში ან ციფრული
ტექნოლოგიების მეშვეობით და უნდა ეცნობოს დიაბეტზე ზრუნვის
განმახორციელებელი გუნდის ყველა წევრს.



გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკის შეფასება და პრევენცია, დიაბეტით
დაავადებულ პაციენტებში

პაციენტი დიაბეტის დადასტურებული
დიაგნოზით

შეაფასეთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების
რისკფაქტორები:
 ასაკი შაქრიანი დიაბეტის დიაგნოზის დასმისას;
 სქესი;
 მწეველობის სტატუსი;
 HbA1c (%) საშუალო მაჩვენებელი;
 სისტოლური წნევის მაჩვენებელი;
 ლიპიდური სპექტრი (საერთო ქოლესტეროლი, LDL, HDL, TG)
 სიმსუქნე (სმი≥30კგ/მ2, წელის გარშემოწერილობა

ევროპული: მამაკაცი≥94 სმ, ქალი≥80 სმ; სამხრეთ აზია,
ჩინეთი, იაპონია: მამაკაცი≥90 სმ. ქალი≥80 სმ)

 ფიზიკური არააქტიურობა
 კორონარული არტერიების დაავადებით ნაადრევი

სიკვდილის ოჯახური ისტორია (55-წლამდე მამაკაცებში, 65
წლამდე ქალებში)

ძალიან მაღალი რისკი
შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე
ორგანოების დაზიანებით*, ან სულ
მცირე, სამი ძირითადი
რისკფაქტორით**, ან ხანგრძლივად
არსებული (>20 წელზე) ტიპი 1
დიაბეტის ადრეული დასაწყისი.

მაღალი რისკი
შაქრიანი დიაბეტი სამიზნე
ორგანოების დაზიანების გარეშე*, თუ
დიაბეტის ხანგრძლივობა ≥ 10 წელზე
ან სახეზეა სხვა დამატებითი
რისკფაქტორი.

საშუალო რისკი
ახალგაზრდა პაციენტები (ტიპი 1 შდ-ს
შემთხვევაში <35 წელზე; ტიპი 2 შდ-ს
შემთხვევაში <50 წელზე) 10 წელზე
ნაკლები დიაბეტის ხანგრძლივობით
და რისკფაქტორების გარეშე.

არტერიული
წნევის

კონტროლი

სამიზნე <130/80
მმ ვწყ სვ

ფიზიკური
აქტივობა

კვირაში სულ
მცირე, 150 წთ
ზომიერი
აერობული
ფიზიკური
აქტივობა (30 წთ
კვირაში 5 დღე) ან
კვირაში 75 წთ
ინტენსიური
აერობული
ფიზიკური
აქტივობა (15 წთ
კვირაში 5 დღე) ან
მათი კომბინაცია

სხეულის წონა

სმი 20–25
კგ/მ2. წელის
გარშემოწერი
ლობა <94 სმ
(მამაკაცებში)
ან <80 სმ
(ქალებში)

კვება

ნაჯერი
ცხიმებით
ღარიბი,
მარცვლეული
თ, ხილით,
ბოსტნეულით
და თევზით
მდიდარი
დიეტა

ლიპიდები
(ყოველწლიურად)

ძალიან მაღალი
რისკი: პირველადი
სამიზნე LDL-C: <1.4
მმოლ/ლ (<55
მგ/დლ), ან სულ
მცირე, ბაზისური
მაჩვენებელის 50%-
ით შემცირებაd

მაღალი რისკი: <1.8
მმოლ/ლ
(<70მგ/დლ), ან სულ
მცირე, ბაზისური
მაჩვენებლის 50%-
ით შემცირება
დაბალიდან
საშუალომდე
რისკი: <3.0
მმოლ/ლ (<115
მგ/დლ).

გლიკემიის
კონტროლი

HbA1c <7%.
(<53 მმოლ/მოლ)



ლიპიდები (გაგრძელება)

non-HDL-ქოლესტეროლის მკურნალობის სამიზნე 30 მგ/დლ-ით (0,8 მმოლ/ლ-ით)
აღემატება LDL-ქოლესტეროლის მკურნალობის სამიზნეს. მაგალითად, თუ LDL-
ქოლესტეროლის მკურნალობის სამიზნე <70 მგ/დლ (1,8 მმოლ/ლ), მაშინ non-HDL-
ქოლესტეროლის მკურნალობის სამიზნე იქნება <100 მგ/დლ (2,6 მმოლ/ლ) პაციენტებში
მაღალი გსდ რისკით და ტრიგლიცერიდების >200 მგ/დლ მაჩვენებლით
HDL-ქოლესტეროლი - სამიზნე განსაზღვრული არ არის, მაგრამ >1.0 მმოლ/ლ (>40მგ/დლ)
მამაკაცებში და >1.2 მმოლ/ლ (>45 მგ/დლ) ქალებში გსდ დაბალ რისკზე მიუთითებს
TG - სამიზნე განსაზღვრული არ არის, მაგრამ <1.7 მმოლ/ლ (<150 მგ/დლ) დაბალ რისკზე
მიუთითებს, ხოლო უფრო მაღალი მაჩვენებელი გვაფიქრებინებს სხვა რისკფაქტორების
შეფასების საჭიროებაზე.

მედიკამენტური მკურნალობის
საჭიროების განსაზღვრა

ჰიპერტენზიის მედიკამენტური
მკურნალობა

დისლიპიდემიის მედიკამენტური
მკურნალობა

 ყველა პაციენტს მე-2 ტიპის დიაბეტით და გსდ
დადგენილი დიაგნოზით ან ათეროსკლეროზული
გსდ 10 წლიანი ძალიან მაღალი რისკით,
არამედიკამენტურ თერაპიასთან ერთად უნდა
დაენიშნოს სტატინით მკურნალობა (მეორეული
პრევენცია).

 მკურნალობა შესაძლებელია დაიწყოს
ატორვასტატინის ან როზუვასტატინის
მაქსიმალური რეკომენდებული დოზებით, ან
მოხდეს სტატინის დოზის თანდათანობით
ტიტრაცია LDL ქოლესტეროლის <70 მგ/დლ (1.8
მმოლ/ლ) სამიზნე დონის მისაღწევად.

პაციენტთა
უმრავლესობა

ნებისმიერი
ასაკის
დაუძლურებული
პაციენტები ან
მრავლობითი
კომორბიდული
პათოლოგიები

დაბალი რისკის
პაციენტები
ჰიპერტენზიის I
სტადიით, საწ.
<150 მმ ვწყ. სვ.,
ძალიან მაღალი
რისკის
პაციენტები
მაღალი
ნორმალური
წნევით; ძალიან
ხანდაზმული ან
დაუძლურებული
პაციენტები

აწ არ არის
კონტროლირებ
ული
ორმედიკამენტი
ანი – ერთაბიანი
ფიქსირებული
კომბინაციით

ორი
მედიკამენტის
ერთაბიანი
ფიქსირებული
კომბინაცია(SPC)
-სასურველი
კომბინაციაა აგფ
ან არბ კაბ-თან
ან
შარდმდენთან

მედიკამენტური
თერაპია
დაიწყეთ
კლინიკური
განსჯის
საფუძველზე

შესაძლებელია
მონოთერაპიის
განხილვა
დიურეტიკებით,
აგფ-
ინჰიბიტორებით
კალციუმის
ანტაგონისტები
თ ან არბ-ით

სამი პრეპარატის
კომბინაცია – SPC
(ერთაბიანი
ფიქსირებული
კომბინაცია) არბ
ან აგფ-ი, კაბ და
შარდმდენით

ანამნეზში გულ-სისხლძარღვთა
ათეროსკლეროზული დაავადება

ასპირინი 75–162 მგ/დღეში მეორეული
პრევენციის სახით



დისლიპიდემიის მედიკამენტური მკურნალობა

დიახ

შშედეგე
ბის

პირველადი სამიზნე
ძალიან მაღალი რისკი: LDL-C: <1.4 მმოლ/ლ
(<55 მგ/დლ), ან სულ მცირე, ბაზისური
მაჩვენებელის 50%-ით შემცირებაd

მაღალი რისკი: <1.8 მმოლ/ლ (<70მგ/დლ),
ან სულ მცირე, ბაზისური მაჩვენებლის 50%-
ით შემცირება
დაბალიდან საშუალომდე რისკი: <3.0
მმოლ/ლ (<115 მგ/დლ).

განიხილეთ და
შეათანხმეთ სამიზნე
ქოლესტეროლი
პაციენტთან

ქოლესტეროლის
დონე<4მმოლ/ლ ან

დსლ
ქოლესტეროლი

<2მმოლ/ლ?

მკურნალობის
დაწყებიდან 1-3
თვეში შეაფასეთ

ლიპიდური
პროფილი

დაიწყეთ 40მგ
სიმვასტატინით
მკურნალობა 40

წელს ზევით
პირებში თუ გსდ

შემთხვევის
განვითარების 10

წლიანი რისკი
ძალიან მაღალია

ყოველწლიურად
გადაამოწმეთ გულ-

სისხლძარღვთა
დაავადებების რისკის

სტატუსი და რისკ-
ფაქტორები

გაზარდეთ
სიმვასტატინის
დოზა 80მგ-მდე

პაციენტს აღენიშნება
მე-2 ტიპის დიაბეტი და
ტრიგლიცერიდები
>2მმოლ/ლ
ინტერვენციების,
ცხოვრების სტილის
ცვლილებისა და
სისხლში გლუკოზის
კონტროლის
გაუმჯობესების შედეგ?

გაითვალისწინეთ
ფიბრატებით
მკურნალობის

შესაძლებლობა

დიახ

შშედეგე
ბის

არა

შშედეგე
ბის

არა

შშედეგე
ბის



აგფ-ი - ანგიოტენზინგარდამქმნელი ფერმენტის ინჰიბიტორი; არბ - ანგიოტენზინის რეცეპტორების
ბლოკერი; კაბ - კალციუმის არხების ბლოკერი; LDL-C - დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების
ქოლესტეროლი; HDL-ქოლესტეროლი - მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინების ქოლესტეროლი; TG -
ტრიგლიცერიდები.

* სამიზნე ორგანოების დაზიანება განისაზღვრება, როგორც მიკროალბუმინურია, რეტინოპათია ან
ნეიროპათია.
** გსდ-ის ძირითად მოდიფიცირებად რისკფაქტორებს მიეკუთვნება:

- თამბაქოს წევა
- ფიზიკური არააქტიურობა
- სიმსუქნე (სმი≥30კგ/მ2, ან წელის გარშემოწერილობა ევროპული: მამაკაცი≥94 სმ, ქალი≥80 სმ;

სამხრეთ აზია, ჩინეთი, იაპონია: მამაკაცი≥90 სმ. ქალი≥80 სმ)
- მომატებული სისხლის წნევა
- დისლიპიდემია
- შაქრიანი დიაბეტი
- მეტაბოლური სინდრომი

არამოდიფიცირებადი ძირითადი რისკფატორებია:
- კორონარული არტერიების დაავადებით ნაადრევის სიკვდილის ოჯახური ისტორია (55-წლამდე

მამაკაცებში, 65 წლამდე ქალებში)
- ასაკი ≥55 წელზე ქალებში, ≥65 წელზე მამაკაცებში

შაქრიანი დიაბეტი და გსდ რისკი

R1 მულტიფაქტორული მიდგომა ძალზედ მნიშვნელოვანია პაციენტებში ტიპი 2 შაქრიანი
დიაბეტით. ცხოვრების სტილის რეკომენდაციები, წონის კონტროლი, დიეტა და ფიზიკური
აქტივობა შდ ტიპი 2-ის მართვის საფუძველია.

- ჰიპერგლიკემიის ინტენსიური მართვა ამცირებს მიკროვასკულურ გართულებებს და
შესაბამისად, გსდ რისკს. თუმცა, რეკომენდებულია სამიზნეების შერბილება ხანდაზმულებში,
დაუძლურებულებში, პაციენტებში შდ-ს ხანგრძლივი მიმდინარეობით და დიაგნოსტირებული
გსდ-ით.

- ჰიპერტენზიის ინტენსიური მკურნალობა სისტოლური წნევის შემცირებით <130 მმ ვწყ სვ-მდე
ამცირებს ინსულტის, რეტინოპათიის და ალბუმინურიის რისკს.

- ლიპიდდამაქვეითებელი თერაპია გსდ რისკის შემცირების ძირითადი საშუალებაა როგორც
ტიპი 1, ისე ტიპი 2 შდ-ის შემთხვევაში. ყველა პაციენტს >40 წლის ასაკში და შერჩეულ
პაციენტებს, უფრო ახალგაზრდა ასაკში მომატებული გსდ რისკით, რეკომენდებულია
ჩაუტარდეს მკურნალობა სტატინებით.

მოდიფიცირებადი რისკფაქტორები და მათი სამიზნე მაჩვენებლები

R2 გსდ და მიკროვასკულური გართულებების შემცირების მიზნით, როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2 შდ-
ით დაავადებულ არაორსულ პაციენტთა უმრავლესობის შემთხვევაში, რეკომენდებულია
სამიზნე HbA1c <7.0% (<53 მმოლ/მოლ). I, A



R3 პაციენტებში დიაბეტის ხანგრძლივი მიმდინარეობით, ხანდაზმულებში, ფიზიკურად
დაუძლურებულ ან გსდ დიაგნოზის მქონე პირებში, შესაძლებელია HbA1c-ს ნაკლებად მკაცრი
სამიზნის განსაზღვრა. IIa, B

R4 HbA1c სამიზნე ≤6.5% (≤48მმოლ/მოლ), რეკომენდებულია, გათვალისწინებულ იქნეს დიაგნოზის
დადგენისას ან ტიპი 2 შდ-ის ადრეულ სტადიაზე პაციენტებში, რომლებიც არ არიან ფიზიკურად
დაუძლურებული ან არ აქვთ დადგენილი გსდ დიაგნოზი. IIa, B

R5 შაქრიან დიაბეტზე სკრინინგის დროს, როგორც გსდ დიაგნოზის მქონე პირებში, ისე მის გარეშე,
უნდა განისაზღვროს HbA1c (რომელიც შეიძლება გაიზომოს არა-უზომოდაც) ან სისხლში უზმოდ
გლუკოზა. საეჭვო შემთხვევებში შესაძლებელია ორალური გლუკოზა-ტოლერანტობის ტესტის
ჩატარება. IIa, A

R6 შდ ტიპი 2 ძალიან მაღალირისკის პაციენტებში, რეკომენდებულია LDL-C შემცირება საწყისიდან
≥50% და LDL-C სამიზნე <1.4 მმოლ/ლ (<55 მგ/დლ). I, A

R7 შდ ტიპი 2 მაღალი რისკის პაციენტებში, რეკომენდებულია LDL-C შემცირება საწყისიდან ≥50%
და LDL-C სამიზნე <1.8 მმოლ/ლ (<70 მგ/დლ). I, A

R8 ტიპი 2 დიაბეტის მქონე პაციენტებში თანმხლები ჰიპერტენზიით, სისტოლური წნევის სამიზნე
დონე 130-დან 140მმ ვწყ სვ-მდეა, ხოლო დიასტოლურის - 80 მმ ვწყ სვ-ზე დაბლა. უფრო დაბალი
სამიზნე დონის გათვალისწინება რეკომენდებულია ახალგაზრდა პაციენტებში ან
მიკროვასკულური დაავადების (დიაბეტური რეტინო, ნეფრო- ან ნეიროპათიის)
თანაარსებობისას.

მოდიფიცირებადი რისკფაქტორების არამედიკამენტური მართვა

R9 რეკომენდებულია ცხოვრების სტილის ცვლილება, რომელიც მოიცავს თამბაქოს მოწევის
მიტოვებას, დაბალცხიმიან დიეტას, საკვებში ბოჭკოს მაღალ შემცველობას, აერობულ ფიზიკურ
აქტივობას, ძალოვან ვარჯიშებს. I, A

R10 რეკომენდებულია დღიური კალორაჟის შემცირება, წონის შემცირების ან წონაში მატების
თავიდან აცილების მიზნით. I, B

R11 რეკომენდებულია სუფრის მარილის შეზღუდვა, მაგალითად, საკვებზე მარილის დამატების
მორიდება, რაც შესაძლებელია მაღალი არტერიული წნევის კონტროლის დამხმარე მეთოდს
წარმოადგენდეს.

მოდიფიცირებადი რისკფაქტორების მედიკამენტური მართვა

R12 კარგი ამტანობისა და უკუჩვენების არარსებობის პირობებში, თირკმლის ფუნქციის შეფასების
შემდეგ, მეტფორმინი რეკომენდებულია პირველი რიგის თერაპიის სახით. I, B

R13 პაციენტებში შორსწასული დაავადებით, უნდა გავითვალისწინოთ ჰიპოგლიკემიის და წონაში
მატების რისკი და ინდივიდუალური მიდგომა (როგორც მკურნალობის სამიზნეების, ისე
მედიკამენტის შერჩევის თვალსაზრისით). IIa, B



R14 პაციენტებში ტიპი 2 შდ-ით და გსდ-ით, კარდიოვასკულური და საერთო სიკვდილობის
შემცირების მიზნით, რეკომენდებულია SGLT2 ინჰიბიტორის (დაპაგლიფლოზინი) გამოყენება
დაავადების ადრეულ სტადიაზე. IIa, B

R15 გსდ რისკის შემცირების მიზნით 40 წელს ზევით ასაკის პაციენტებში როგორც ტიპი 1, ისე ტიპი 2
შდ-ს დროს, რეკომენდებულია ლიპიდდამაქვეითებელი პრეპარატებით (კერძოდ, სტატინებით)
მკურნალობა. I, A

R16 ლიპიდდამაქვეითებელი პრეპარატებით (კერძოდ, სტატინებით) მკურნალობას შესაძლებელია
რეკომენდაცია გაეწიოს მაღალი რისკის მქონე 40 წელს ქვევით პირებშიც, მათი მიკროვასკულური
გართულებების და მრავლობითი გსდ რისკფაქტორების გათვალისწინებით. IIb, A

R17 HDL-ქოლესტეროლის მოსამატებელი მედიკამენტების გამოყენება გსდ პრევენციის მიზნით
ტიპი 2 შდ-ს შემთხვევაში რეკომენდებული არ არის.  III, A

R18 დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში, რომელთაც არ აქვთ გულ-სისხლძარღვთა დაავადება,
ანტიაგრეგანტული თერაპიის (მაგალითად, ასპირინის) გამოყენება რეკომენდებული არ არის.
III, A

R19 დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში ისეთი გართულებების რისკის შემცირების მიზნით,
როგორიცაა ინსულტი, რეტინოპათია და ალბუმინურია, რეკომენდებულია სამიზნე წნევა იყოს
<130/80 მმ ვწყ სვ. ჰიპერტენზიის მკურნალობის მიზნით რეკომენდებულია რენინ-ანგიოტენზინ-
ალდოსტერონის სისტემის ბლოკერის გამოყენება, განსაკუთრებით, პროტეინურიის ან
მიკროალბუმინურიის შემთხვევაში.  I, B

R20 მაღალი არტერიული წნევის (≥140/90 მმ ვწყ სვ) მქონე პაციენტებს უნდა დაეწყოთ
ანტიჰიპერტენზიული მედიკამენტური მკურნალობა აგფ-ინჰიბიტორით ან არ- ბლოკერით;

 უმრავლეს პაციენტებში მკურნალობის დაწყება რეკომენდებულია ორი მედიკამენტის
ერთაბიანი ფიქსირებული კომბინაციით (SPC), რათა გაუმჯობესდეს არტერიული წნევის სამიზნე
მაჩვენებლების მიღწევს პროცესი და ანტიჰიპეტენზიული მკურნალობის ეფექტურობა.

 ორი პრეპარატის სასურველი კომბინაციაა რენინ-ანგიოტენზინ სისტემის ბლოკერი (აგფ ან არბ)
- კალციუმის არხების ბლოკერთან ან შარდმდენთან.

R21 აგფ-ინჰიბიტორი ან არ-ბლოკერი, ასევე, უნდა დაინიშნოს იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს
აღენიშნება პერსისტიული მიკროალბუმინურია, მაღალი არტერიული წნევის არარსებობის
ფონზეც კი.



დიაბეტის არამედიკამენტური თერაპია

ინტენსივობა დამოკიდებულია სიმსუქნის ხარისხსა და შესაბამის გართულებებზე

კვება

ფიზიკური
აქტივობა

ძილი

ქცევითი
მხარდაჭერა

მოწევის
თვის თავის

დანებება

• ოპტიმალური წონის შენარჩუნება
• კალორაჟის შეზღუდვა მომატებული

სმი-ს შემთხვევაში
• უპირატესად მცენარეული

პროდუქტები; პოლიუჯერი და
მონოუჯერი ცხიმოვანი მჟავების
მაღალი შემცველობით

• მოერიდეთ ტრანს-
ცხიმებს

• შეზღუდეთ ნაჯერი
ცხიმოვანი მჟავების
მოხმარება

• კონსულტირების
სტრუქტურირებული
გეგმა

• საკვები
პროდუქტების
ჩანაცვლება

• კვირაში 150 წთ ზომიერი ფიზიკური
დატვირთვა (მაგ.: ფეხით სიარული,
კიბეებზე ასვლა)

• ძალოვანი ვარჯიშები
• ამტანობის შემთხვევაში რეკომენდებულია

ინტენსივობის გაზრდა

• სტრუქტურირებული
პროგრამა

• მოძრავი
ტექნოლოგიები

• სამედიცინო
შემოწმება

• სამედიცინო
მეთვალყურეობა

• დაახლოებით 7 საათი ღამეში;
• ძილის ჰიგიენასთან დაკავშირებული

ბაზისური საკითხები

• ძილის ობსტრუქციული
აპნოეს გამოკვლევა

• სახლის პირობებში ძილის
შესწავლა

• საჭიროებისას რეფერალი
ძილის პათოლოგიაზე
სპეცილიზირებულ
ცენტრში

• საზოგადოებრივი აქტივობა
• ალკოჰოლის ზომიერი

მოხმარება

• გუნება-განწყობის
ცვლილებების განხილვა
სამედიცინო
პერსონალთან

• ფორმალური
ქცევითი თერაპია

• თამბაქოს პროდუქტების
მოხმარების აკრძალვა

• ნიკოტინჩანაცვლები
თი თერაპია

• რეფერალი თამბაქოსთვის
თავის დანებების
სტრუქტურირებულ
პროგრამაში



ნახშირწყლების რაოდენობის დათვლა
საფეხური 1: სამიზნის გაცნობიერება

ნახშირწყლების დაახლოებით ერთნაირი რაოდენობის მოხმარება ყოველდღიურად, ძირითადი კვებისა და წახემსების დროს,
ხელს უშლის გლუკოზის დონის ძლიერ მომატებას ან დაქვეითებას.

რეკომენდებულია ნახშირწყლების ზომიერი მოხმარება სისხლში გლუკოზის დონის მომატებისგან თავის დაზღვევის მიზნით.
არ არის მიზანშეწონილი ნახშირწყლების სრული ამოღება საკვები რაციონიდან, რადგანაც მათი გარკვეული რაოდენობა
ყოველდღიურად აუცილებელია ორგანიზმის, განსაკუთრებით, თავის ტვინის ფუნქციონირებისთვის.

საფეხური 2: მოხმარების და სისხლში გლუკოზის მონიტორინგი

ყოველდღიურად მიღებული ნახშირწყლების და სისხლში გლუკოზის მაჩვენებლების ჩანაწერების წარმოება საშუალებას
იძლევა განისაზღვროს კონკრეტული პროდუქტის ზემოქმედება გლიკემიაზე.

საკვების აწონვა და გაზომვა თავიდან გვეხმარება იმის გარკვევაში, როგორ გამოიყურება ძირითადი საკვები პროდუქტების
ერთი ულუფა.

საფეხური 3: ნახშირწყლების რაოდენობის დათვლის მეთოდები

ნახშირწყლების რაოდენობის დასათვლელად გამოიყენება ორი მეთოდი, პაციენტს შეუძლია ორივე მეთოდის კომბინირებული
გამოყენება

საკვები პროდუქტების ეტიკეტის წაკითხვა: ეტიკეტზე მითითებულია ინფორმაცია ნახშირწყლების საერთო რაოდენობის
შესახებ გრამებში. ეტიკეტზე ჩვეულებრივ, განთავსებულია ულუფის სტანდარტული ზომის ნუტრიციული ინფორმაცია,
ხოლო თუ ულუფა ზომაში განსხვავდება, აუცილებელია ნახშირწყლების შესახებ ინფორმაციის შესაბამისი კორექტირება.

რეკომენდებულია ჩანაცვლების სისტემის გამოყენება: ნახშირწყლების შემცველობა შეიძლება შეფასდეს პროდუქტების
ცალკეული ჯგუფების მიხედვით, რომელთა კონკრეტული ულუფაც შეიცავს სტანდარტულ რაოდენობას. მაგალითად,
პურეულის/სახამებლის, ხილის ან რძის პროდუქტების ერთი ულუფა შეიცავს 12-დან 15 გრამამდე ნახშირწყალს.
ბოსტნეულის უმეტესობა არ შეიცავს ნახშირწყლების მნიშვნელოვან რაოდენობას და არ ესაჭიროება დათვლა, თუმცა არის
გარკვეული გამონაკლისებიც (მაგალითად, სიმინდი, კარტოფილი).



კვებითი გეგმა, მაკრონუტრიენტების გადანაწილება და საკვების ულუფა

R1 დიაბეტის დიაგნოზის მქონე თითოეული პაციენტი აქტიურად უნდა ჩაერთოს კვების ინდივიდუალური
გეგმის შემუშავებაში. ყველა პაციენტს შესთავაზეთ რეფერალი დიეტოლოგთან ინდივიდუალური
სამედიცინო ნუტრიციული თერაპიის შერჩევისთვის.

R2 არსებული მტკიცებულებები გვიჩვენებს, რომ არ არსებობს ნახშირწყლებიდან, ცილებიდან და
ცხიმებიდან მიღებული კალორიების იდეალური პროპორცია დიაბეტით დაავადებული ყველა
პაციენტისთვის. ამიტომ მაკრონუტრიენტების განაწილება უნდა ეფუძნებოდეს არსებული კვებითი
ჩვევის, პირადი თავისებურებების (მაგალითად, ტრადიციის, კულტურის, რელიგიის, ჯანმრთელობაზე
წარმოდგენების და მიზნების, ეკონომიკური ფაქტორების) და მეტაბოლური სამიზნეების შეფასებას.

R3 ხმელთაშუა ზღვის, DASH-დიეტა და უპირატესად მცენარეული კვება, ჯანსაღი საკვების მაგალითებია
და კვლევებში დადებითი შედეგი აჩვენა შაქრიანი დიაბეტის მართვისას. დამატებით, კვლევები
მიუთითებს რომ დაბალ-ნახშირწყლოვანი კვებითი გეგმა აუმჯობესებს გლიკემიას და ამცირებს
ანტიდიაბეტური მედიკამენტების საჭიროებას ტიპი 2 შდ დიაგნოზის მქონე პაციენტებში; რაც შეეხება
შდ ტ1 დიაგნოზს, საკმარისი მტკიცებულებები რომელიმე კვებითი გეგმის უპირატესობის შესახებ არ
მოიპოვება.

R4 საკვების ულუფის კონტროლისა და ჯანსაღი საკვების შერჩევის მიზნით რეკომენდებულია დიაბეტური
თეფშის მეთოდის გამოყენება. აღნიშნული მეთოდი მისაღებია შდ ტ2 მქონე პაციენტებისთვის,
რომლებიც არ იმყოფებიან ინსულინოთერაპიაზე. ასევე არ არის მიზანშეწონილი მისი გამოყენება
ჯანმრთელობის შესახებ განათლების დაბალი დონის, ხანდაზმული ასაკისა და ჰიპოგლიკემიის რისკის
მქონე პაციენტებისათვის. ეს ვიზუალური ინსტრუქცია პაციენტს ასწავლის, როგორ აკონტროლოს
კალორიები (უფრო მცირე ზომის თეფშის დემონსტრირებით), ნახშირწყლები (მათი რაოდენობის
შემცირებით თეფშის ერთ მეოთხედ ნაწილამდე) და ხაზს უსვამს დაბალნახშირწყლოვანი (ან
უსახამებლო) ბოსტნეულის უპირატესობას.

ალკოჰოლი

R5 ალკოჰოლთან მიმართებაში დიაბეტიანი პაციენტებისთვის რეკომენდებულია ისეთივე მითითებების
შესრულება, როგორც დიაბეტის არარსებობის შემთხვევაში, კერძოდ, ქალებისთვის არა უმეტეს ერთი
სასმისისა დღეში და მამაკაცებისთვის - არაუმეტეს 2 სასმისისა დღეში1 .

თამბაქო

R6 ყველა პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს კონსულტირება სიგარეტის მოწევის ან თამბაქოს ნებისმიერი სხვა
პროდუქტის მოხმარების თავიდან არიდების შესახებ.

R7 კონსულტირება მწეველობის შეწყვეტის შესახებ და თამბაქოზე დამოკიდებულების მკურნალობის სხვა
ფორმები უნდა იყოს შაქრიან დიაბეტზე მეთვალყურეობის რუტინული შემადგენელი ნაწილი.

ხელოვნური დამატკბობლები

1 ერთი სასმისი=350მლ ლუდი, 150მლ ღვინო, 45 გრამი არაყი



R8 შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული ზოგიერთი პაციენტისთვის, ვისაც უჭირს ტკბილი საკვების გარეშე,
მისაღები ალტერნატივის სახით შესაძლებელია ზომიერი ოდენობით არანუტრიციული
დამატკბობლების გამოყენება (რომლებიც არ შეიცავენ ან მცირე რაოდენობით შეიცავენ კალორიებს).

R9 ზოგადად პაციენტებს უნდა ერჩიოთ როგორც შაქრის, ისე არანუტრიციული დამატკბობლების
შემცველი სასმელების რაოდენობის შემცირება და ხაზი გაესვას წყლის ადეკვატური რაოდენობით
მიღების მნიშვნელობას.

ფიზიკური აქტივობა

R10 შდ ტ1 და შდ ტ2 დიაბეტის მქონე მოზრდილი პაციენტების უმრავლესობისთვის რეკომენდებულია
კვირაში 150 წთ ან მეტი ზომიერიდან ინტენსიურამდე აერობული ფიზიკური აქტივობა, სულ მცირე,
კვირის 3 დღე მაინც, და არაუმეტეს 2 თანმიმდევრული დღისა ფიზიკური აქტივობის გარეშე. ნაკლები
ხანგრძლივობის (მინიმუმ 75 წთ/კვირაში) ინტენსიური ან ხანგამოშვებით ვარჯიში შესაძლოა
საკმარისი იყოს ახალგაზრდა ან კარგ ფიზიკურ ფორმაში მყოფი პაციენტებისთვის.

R11 შდ ტ1 და შდ ტ2 დიაბეტის მქონე მოზრდილი პაციენტებისთვის რეკომენდებულია, კვირაში 2-3
არათანმიმდევრული დღე დაიტვირთოს ფიტნეს ვარჯიშებით.

R12 ყველა მოზრდილმა პაციენტმა და განსაკუთრებით, შდ ტ2-ით დაავადებულებმა, უმჯობესია,
უმოძრაობის პერიოდი შეამცირონ მინიმუმამდე, რეკომენდებულია 30 წუთში ერთხელ, მინიმალური
ფიზიკური აქტივობა მაინც, სისხლში გლუკოზის კონტროლის გასაუმჯობესების მიზნით.

R13 წონასწორობის პრობლემის დასაძლევი ვარჯიშები რეკომენდებულია უფრო ხანდაზმული
პაციენტებისთვის კვირაში 2-3 დღე.

R14 პროლიფერაციული დიაბეტური რეტინოპათიის ან მძიმე არაპროლიფერაციული დიაბეტური
რეტინოპათიის შემთხვევაში ინტენსიური ვარჯიში ან ფიტნეს დატვირთვები წინააღმდეგნაჩვენებია
მინისებრ სხეულში სისხლჩაქცევისა და ბადურის აშრევების რისკის გამო. ასეთ შემთხვევებში
ფიზიკური აქტივობის რეჟიმის შერჩევამდე, რეკომენდებულია კონსულტაცია ოფთალმოლოგთან.

R15 ფიზიკური აქტივობის ფონზე, შესაძლებელია შარდში ალბუმინის ექსკრეციის გაზრდა, თუმცა არ
არსებობს მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ ინტენსიურმა ვარჯიშმა შესაძლოა ხელი შეუწყოს
დიაბეტური ნეფროპათიის პროგრესირებას და შესაბამისად, ამ დროს სპეციფიკური ვარჯიშის შერჩევის
საჭიროება არ არის.

R16 აუცილებელია პაციენტის შეფასება დიაბეტურ ნეიროპათიაზე, რადგანაც ამ დროს კიდურებში ტკვილის
მგრძნობელობის დაქვეითება და ტკივილის აღქმის ზღურბლის გაზრდა ხელს უწყობს ვარჯიშის
გარკვეული ტიპების შემთხვევაში კანის დაზიანებას, ინფექციის და შარკოს სახსრების (დიაბეტური
ოსტეოართროპათია ტერფის დეფორმაციით, სპონტანური მოტეხილობებითა და
ამოვარდნილობებით) განვითარებას. თუმცა, კარგად მორგებული ფეხსაცმლით ზომიერი
ინტენსივობის ფეხით სიარულისას რისკი არ მატულობს.

სიმსუქნის მართვა



R17 არსებობს მყარი და თანმიმდევრული მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ სიმსუქნის მართვა
სასარგებლოა შდ ტ2-ით დაავადებულ პაციენტებში. შდ ტ2-ის დროს, პაციენტებში ჭარბი წონით ან
სიმსუქნით, წონის ზომიერი და გრძელვადიანი დაკლება აუმჯობესებს გლიკემიის კონტროლს და
ამცირებს ანტიდიაბეტური მედიკამენტების საჭიროებას.

R18 პაციენტის ყოველი ვიზიტის დროს რეკომენდებულია სმი-ს გამოთვლა და დოკუმენტირება
სამედიცინო ბარათში. სხეულის წონის კლასიფიკაცია სმი-ს საფუძველზე იხილეთ ცხრილი 1-ში.

R19 შეაფასეთ აბდომინალური/ცენტრალური სიმსუქნე წელის გარშემოწერილობის საფუძველზე (იხილეთ
ცხრილი 2).

R20 შდ ტ2 მქონე პაციენტებს ჭარბი წონით ან სიმსუქნით, რომლებიც მზად არიან წონის დაკლებისთვის,
უნდა დაენიშნოთ დიეტა, ფიზიკური აქტივობა და ქცევითი თერაპია, წონის >5% შემცირებისა და
შენარჩუნების მიზნით.

R21 ამგვარი ჩარევა უნდა იყოს ინტენსიური (≥16 კონსულტაციაზე 6 თვეში) და ფოკუსირებული დიეტაზე,
ფიზიკურ აქტივობასა და ქცევით სტრატეგიაზე, 500-750 კკალ/დღეში დეფიციტის მისაღწევად.

R22 დიეტის შერჩევა უნდა მოხდეს ინდივიდუალურად, რადგანაც კვების გეგმა, რომელიც ემყარება ცილის,
ნახშირწყლისა და ცხიმის სხვადასხვა შემცველობას, მაგრამ ერთნაირად ზღუდავს კალორაჟს,
თანაბრად ეფქტურია წონის დაკლების მიზნით.

R23 პაციენტებს, რომლებიც მიაღწევენ წონის დაკლების მოკლევადიან მიზანს, უნდა დაენიშნოთ
გრძელვადიანი (≥1 წელზე) წონის შემანარჩუნებელი ყოვლისმომცველი პროგრამა. ამგვარ პროგრამაში
რეკომენდებულია, სულ მცირე, ყოველთვიური ვიზიტი და წონის რეგულარული (ყოველკვირეული ან
უფრო ხშირი) მონიტორირების წახალისება, და/ან თვით-მონიტორინგის სხვა სტრატეგიების
გამოყენება, როგორიცაა, მაგალითად, საკვების კალორაჟის, ნაბიჯების თვლა, ფიზიკური აქტივობis
გაზრდა (200-300 წთ/კვირაში) და ა. შ.

R24 >5% წონის დაკლების მისაღწევად, მოკლევადიანი (3 თვიანი) ინტერვენციები, რომელთა დროსაც
გამოიყენება ძალიან დაბალკალორიული დიეტა (≤800 კკალ/დღეში), შესაძლებელია დაენიშნოს
სიფრთხილით შერჩეულ პაციენტებს, ტრენირებული პრაქტიკოსის მიერ, სამედიცინო
დაწესებულებაში, მკაცრი სამედიცინო მეთვალყურეობის პირობებში. წონის დაკლების შენარჩუნების
მიზნით, ამგვარი პროგრამები უნდა მოცავდეს წონის შენარჩუნებაზე ორიენტირებულ ზოგად
კონსულტაციებს.

R25 შდ ტ2-ის მქონე ჭარბწონიან ან მსუქან პაციენტებში ანტიდიაბეტური მედიკამენტების შერჩევისას
გაითვალისწინეთ მათი ზემოქმედება წონაზე.

R26 შეძლებისდაგვარად შეამცირეთ კომორბიდული მდგომარეობების სამართავი მედიკამენტების
რაოდენობა, რომლებიც ასოცირებულია წონის მომატებასთან.

R27 შდ ტ2-ის მქონე პაციენტებისთვის, რომელთა სმი≥27 კგ/მ2, დიეტასთან, ფიზიკურ აქტივობასთან და
ქცევით კონსულტირებასთან ერთად, ეფექტურია წონის შემამცირებელი მედიკამენტური თერაპია.



R28 აუცილებელია ამგვარი მედიკამენტების რისკისა და სარგებელის ბალანსის შეფასება.

R29 თუ წონის დამაქვეითებელი მედიკამენტების მიღებიდან 3 თვის შემდეგ პაციენტის წონაში კლება <5%,
ან სახეზეა უსაფრთხოებასთან და აუტანლობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი პრობლემები,
მედიკამენტი უნდა შეწყდეს და განხილულ იქნას ალტერნატიული მედიკამენტი ან სამკურნალო
მიდგომა.

R30 შდ ტ2 - ით დაავადებულ პაციენტებში, რომელთა სმი≥40 კგ/მ2 (37.5 კგ/მ2 აზიურ მოსახლეობაში)
გაითვალისწინეთ ბარიატრიული ქირურგიის შესაძლებლობა და გადაამისამართეთ პაციენტი
მულტიდისციპლინური ბარიატრიული გუნდის მეთვალყურეობის მიზნით.

R31 თუ სმი 30-34.9 კგ/მ2 (27.5 – 32.4 კგ/მ2 აზიურ მოსახლეობაში) მიაწოდეთ ინფორმაცია შდ ტ2 მქონე
პაციენტებს, ბარიატრიული ქირურგიის შესაძლებლობის შესახებ, როდესაც სტანდარტული
მკურნალობის მიმართ მეტაბოლური მდგომარეობის პასუხი არადამაკმაყოფილებელია.

ცხრილი 1. წონის კლასიფიკაცია სმი-ს მაჩვენებლების საფუძველზე

კლასიფიკაცია სმი კატეგორია (კგ.მ2) ჯანმრთელობის პრობლემების
განვითარების რისკი

ნორმაზე დაბალი <18.5 მომატებული

ნორმალური წონა 18.5–24.9 მცირე

ჭარბი წონა 25.0–29.9 მომატებული

სიმსუქნე ≥30.0

I ხარისხი 30.0–34.9 მაღალი

II ხარისხი 35.0–39.9 ძალიან მაღალი

III ხარისხი ≥40.0 უკიდურესად მაღალი

ცხრილი 2. წელის გარშემოწერილობა სპეციფიკური ეთნოსის გათვალისწინებით

ეთნიკური ჯგუფი ცენტრალური/აბდომინალური სიმსუქნე

მამაკაცი ქალი

ევროპული ≥94 სმ ≥80 სმ
სამხრეთ აზია, ჩინეთი, იაპონია ≥90 სმ ≥80 სმ



დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგი
კლინიკური გზამკვლევი პირველადი ჯანდაცვისთვის

სკრინინგისთვის შესაბამისი
პაციენტების იდენტიფიცირება

სკრინინგისთვის პაციენტების იდენტიფიცირება
უნდა მოხდეს საუკეთესო მტკიცებულებებზე
დაყრდნობით და რეესტრების გამოყენებით, რათა
შეკრებილი ინფორმაცია იყოს განახლებული

დიაბეტის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა სიის (ე.წ. დიაბეტის
რეგისტრის) შექმნა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი
ნაბიჯია დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგის
თვალსაზრისით, რადგანაც მისი საშუალებით შესაძლებელია
დიაბეტით დაავადებულ პირთა სრულყოფილი მოცვა. თუ არ
მოხდება დიაბეტის მქონე ყველა პაციენტის იდენტიფიცირება,
მხედველობის დაზიანების პრევენციის ეფექტური და
სამართლიანი პროგრამის განხორციელება საკმაოდ რთულია.

მოწვევა და ინფორმირება

სკრინინგისთვის მოიწვიეთ მთელი კოჰორტა,
მიაწოდეთ სპეციფიკური ჯგუფებისთვის
ადაპტირებული ინფორმაცია, რათა ხელი შეუწყოთ
მონაწილეთა მიერ ინფორმირებული
გადაწყვეტილების მიღებას

დიაბეტის მქონე პაციენტების მოწვევა თვალების შემოწმების
მიზნით უნდა განხორციელდეს რეგულარული
ინტერვალებით, მოწვევისა და შეხსენების სისტემის
გამოყენებით. პაციენტებს უნდა მიეწოდოთ ზუსტი
ინფორმაცია ინფორმირებული გადაწყვეტილების
ხელშესაწყობად. ეს საფეხურები მნიშვნელოვანია
სკრინინგულ პროგრამაში აქტიური მონაწილეობისა და
დაავადების ადრეულ სტადიაზე ამოცნობის თვალსაზრისით,
რათა თავიდან ავიცილოთ მხედველობის დაზიანება.

ტესტირება

სკრინინგული ტესტის ჩატარება
შეთანხმებული/რეკომენდებული მეთოდის
გამოყენებით

დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგისთვის არსებობს
სხვადასხვა მეთოდები (იხილეთ ქვემოთ). ტესტი უნდა
ჩატარდეს თანმიმდევრული მეთოდოლოგიით და
შეთანხმებული ხარისხის სტანდარტით. ტესტის
განხორციელება არასათანადო ხარისხის სტანდარტით
ნიშნავს, რომ დაავადების გამოვლენა და მკურნალობა ვერ
მოხდება.

სკრინინგის დადებითი შედეგების
რეფერალი და უარყოფითი შედეგების

ანგარიში

სკრინინგის შედეგად გამოვლენილი ყველა
დადებითი პაციენტი უნდა გაიგზავნოს შესაბამისი
სამედიცინო დახმარებისთვის, ხოლო უარყოფითი
შედეგები უნდა ეცნობოს პაციენტებს და
დავრწმუნდეთ, რომ ისინი რჩებიან სკრინინგულ
პროგრამაში

პაციენტებს, რომელთაც უტარდებათ თვალების პრობლემების
სკრინინგი, უნდა ეცნობოთ ტესტის შედეგები, უარყოფითის
ჩათვლით. სკრინინგული პროგრამა მხოლოდ მაშინ იქნება
ეფექტური, თუ სკრინინგ-პოზიტიური პირები გაიგზავნებიან
შეფასებისთვის დიაგნოზის დასადასტურებლად (ნამდვილად
პოზიტიური) და საჭიროების შემთხვევაში ექნებათ წვდომა
მკურნალობის ეფექტურ საშუალებებზე. იმის გამო, რომ
დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგი ტარდება პაციენტის
მთელი ცხოვრების მანძილზე, ადეკვატური ინფორმაციის
მიწოდება შედეგებზე და მოსალოდნელ მეთვალყურეობაზე
მნიშვნელოვანია დიაბეტით დაავადებული პაციენტების
ჩართულობისთვის საკუთარი დაავადების მართვაში და
დიაბეტური რეტინოპათიის გაუარესების შემთხვევაში
შესაბამისი ზომების მიღების უზრუნველსაყოფად.



სკრინინგული ტესტი
დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგისთვის გამოიყენება სხვადასხვა ტესტები. ტესტის
შერჩევისას მნიშვნელოვანია მისი სენსიტიურობის (დაავადების არსებობის შემთხვევაში მისი
გამოვლენის უნარი) და სპეციფიკურობის (დაავადების არარსებობის შემთხვევაში ტესტის
ნორმალური შედეგის მიღების უნარი) გათვალისწინება, მაგრამ პოლიტიკის შემქმნელებს უნდა
ესმოდეთ, რომ დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგული ტესტების ინტერპრეტაცია მარტივი
არ არის, რადგანაც:

 მგრძნობელობის შესაფასებლად მკვლევარები იყენებენ სხვადასხვა გამოსავალს,
როგორიცაა მაგალითად, ტესტის უნარი გამოავლინოს ყველა ტიპის რეტინოპათია
მხედველობისთვის საშიშ რეტინოპათიასთან შედარებით; და

დიაგნოზი

ჭეშმარიტად დადებითი შემთხვევების
დიაგნოსტირება და ცრუ პოზიტიურების
იდენტიფიცირება

ზუსტი დიაგნოზი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია დიაბეტური
რეტინოპათიის ეფექტური მკურნალობის შერჩევის მიზნით.
აუცილებელია სამედიცინო მომსახურების ადეკვატური
სისტემის არსებობა სკრინინგ-პოზიტიური პირებისთვის
დიაგნოზის დროულად დადგენის მიზნით. დადებითი
სკრინინგ-ტესტის შემდეგ დიაგნოზისა და მკურნალობის
ხანგრძლივი მოლოდინი შესაძლოა გახდეს როგორც
შფოთვისა და სტრესის, ისე მხედველობის შეუქცევადი
დაზიანების გაზრდილი რისკის მიზეზი.

ჩარევა/მკურნალობა/მეთვალყურე
ობა

გამოვლენილი შემთხვევების შესაბამისი
ჩარევა/მკურნალობა; ზოგ შემთხვევაში შესაძლოა
საჭირო იყოს მეთვალყურეობა

პაციენტთა სკრინინგი ამა თუ იმ პათოლოგიაზე ეთიკურია
მხოლოდ მაშინ, თუ არსებობს ამ მდგომარეობის
მკურნალობის ან ეფექტური ჩარევის შესაძლებლობა.
ამდენად, მნიშვნელოვანია სკრინინგული პროგრამით
შექმნილი მოთხოვნილების შესაბამისობაში მოყვანა
დროული მკურნალობის ხელმისაწვდომ შესაძლებლობებთან.
მაგალითად, არაეთიკურია პაციენტთა დიდი რიცხვის
რეფერალი ოფთალმოლოგიური სერვისისთვის, როდესაც
ლაზერული თერაპიის ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია.

გამოსავლების ანგარიში

გამოსავლების შესახებ ინფორმაციის შეკრება,
გაანალიზება და ანგარიშგება ცრუ ნეგატიური
შედეგების იდენტიფიცირების და სკრინინგული
პროგრამის ეფექტურობის და ხარჯთეფექტურობის
გაუმჯობესების მიზნით.

მნიშვნელოვანია სკრინინგული პროგრამის გამოსავლების
გაზომვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეუძლებელია სიბრმავის
პრევენციის მიზნით პროგრამის ეფექტურობის შეფასება და
ღონისძიებების იდენტიფიცირება, რაც გააუმჯობესებს
პროგრამის ეფექტურობას. ეს ასევე მნიშვნელოვანია
დაუკმაყოფილებელი ან მანამდე გამოუვლენელი
საჭიროებების დადგენისა და დიაბეტით დაავადებულ პირთა
უფლებების ადვოკატირების მიზნით.



 ზოგიერთი ტესტი დიაბეტური მაკულური შეშუპების გამოვლენის უკეთესი უნარით
გამოირჩევა დიაბეტური რეტინოპათიის სხვადასხვა ხარისხის ფონზე.

ტესტის დახასიათებისას აუცილებელია ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, როგორიცაა ფასი
და გამოყენების სიმარტივე. როდესაც ფასის ბარიერი არ არსებობს, სკრინინგის უპირატესი
მეთოდია ბადურის ციფრული ფოტოგრაფია, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია
ხარისხიანი გამოსახულების მიღება, აგრეთვე გამოსახულებების შენახვა და აუდიტირება.

სხვადასხვა ტესტების მგრძნობელობა ცვალებადობს იმის მიხედვით, ვინ ატარებს გასინჯვას და
რამდენად კარგად არის პერსონალი ტრენირებული, რომელიც მნიშვნელოვანია ისეთი
ტესტისთვის, როგორიცაა პირდაპირი ოფთალმოსკოპია. ზოგიერთი კვლევის მიხედვით ოჯახის
ექიმების მიერ ჩატარებული ოფთალმოსკოპიის მგრძნობელობა 25-66%-ია, ხოლო
ოფთალმოლოგების შემთხვევაში - 43% -79%.

რეკომენდაციები დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგთან დაკავშირებით

1. ზოგადად, შეფასება შესაძლებელია პირდაპირი ოფთალმოსკოპიით (გაფართოებული გუგებით),
რეტინალური ფოტოგრაფირებით და ფლუორესცენტული ანგიოგრაფიით. თუმცა,
ჩვენთან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში, ოფთალმოლოგთან
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა - პირდაპირი ოფთალმოსკოპიით (გაფართოებული გუგებით).

2. გართულებების აღმოჩენისა და პრევენციისთვის რეგულარულად მოახდინეთ თვალების შემოწმება
(სულ მცირე ყოველ 2 წელიწადში) დიაბეტით დაავადებულებს აქვთ მომატებული რისკი თვალის
ზოგიერთი გართულების განვითარებისათვის.

3. ბავშვებში, რომელთაც დიაბეტი დაეწყოთ პუბერტამდე პერიოდში, თვალების სკრინინგი უნდა
დაიწყოს პუბერტის ხანაში ან ცალკეულ შემთხვევებში, ადრეც.
ყველა სხვა პაციენტი უნდა იყოს კონსულტირებული ოფთალმოლოგის მიერ დიაგნოზის
დასმისთანავე, შემდეგ ყოველ მეორე წელს ან უფრო ხშირად პრობლემის არსებობის შემთხვევაში.

4. მოზრდილ პაციენტებს შდ ტ1-ით, სრული ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა ოფთალმოლოგის
მიერ გაფართოებული გუგით უნდა ჩაუტარდეთ დიაბეტის დაწყებიდან 5 წლის შემდეგ.

5. პაციენტებს შდ ტ2-ით, სრული ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა ოფთალმოლოგის მიერ
გაფართოებული გუგით უნდა ჩაუტარდეთ დიაბეტის დიაგნოზის დადგენისთანავე.

6. თუ თვალების ერთი ან მეტი ყოველწლიური გამოკვლევით არ დგინდება რეტინოპათია, ხოლო
გლიკემია კარგად კონტროლირებადია, შესაძლებელია შემდგომი გამოკვლევის პერიოდულობა
განისაზღვროს 1-2 წლიანი ინტერვალით. თუ სახეზეა დიაბეტური რეტინოპათიის ნებისმიერი
ხარისხი, თვალების სრულყოფილი გამოკვლევა ოფთალმოლოგის მიერ გაფართოებული გუგით,
აუცილებელია ჩატარდეს სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ. თუ რეტინოპათია პროგრესირებს ან
მხედველობა უარსედება, ოფათალმოლოგიური კვლევა უნდა ჩატარდეს უფრო ხშირად.

7. შდ ტ1 ან შდ ტ2 დიაბეტის მქონე ქალებს, რომლებიც გეგმავენ ორსულობას ან არიან ორსულად,
უნდა მიეწოდოთ ინფორმაცია დიაბეტური რეტინოპათიის განვითარების და/ან პროგრესირების
რისკის შესახებ.

8. პაციენტებში შდ ტ1 და შდ ტ2 დროს, ოფთალმოლოგიური გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს
ორსულობამდე ან ორსულობის პირველ ტრიმესტრში, ხოლო შემდგომ განხორციელდეს
მონიტორინგი ყოველ ტრიმესტრში და მშობიარობის შემდგომ 1 წლის მანძილზე, რეტინოპათიის
ხარისხის მიხედვით.

9. ნებისმიერი პაციენტი მაკულარული შეშუპებით, მძიმე არაპროლიფერაციული დიაბეტური
რეტინოპათიით, ან ნებისმიერი პროლიფერაციული დიაბეტური რეტინოპათიით, უნდა



დაუყოვნებლად გადამისამართებულ იქნას ოფთალმოლოგთან, რომელსაც გააჩნია დიაბეტური
რეტინოპათიის მართვის გამოცდილება
10. ოჯახის ექიმმა უნდა იცოდეს ოფთალმოლოგის მიერ გაკეთებული ჩანაწერის ინტერპრეტაცია

და შესაბამისად, ის, რომ:
 რეტინოპათია ბადურას მიკრო-სისხლძარღვოვანი დაავადების შედეგია.
 რეტინოპათიის ადრეული დიაგნოსტიკის მიზანი - აუცილებელია ლაზერული

ფოტოკოაგულაციის ადრეული გამოყენებისთვის, რაც შესაძლებელია მხოლოდ რუტინული
სკრინინგული პროგრამის განხორციელებით.

 დიაბეტის დროს ვითარდება რეფრაქციული ცდომა, რადგან ბროლის ფორმა იცვლება სისხლში
გლუკოზის კონცენტრაციასთან ერთად.

 ბუნდოვანი მხედველობა ცუდად ემორჩილება პინჰოლ-ტესტით რეფრაქციული ცდომის
კორექციას და იგი უნდა მოხდეს სისხლში გლუკოზის დონის სტაბილიზაციის შემდეგ.

 კატარაქტა ნაადრევად ვითარდება დიაბეტით დაავადებულებში.
 პაციენტებს აღენიშნებათ ბუნდოვანი მხედველობა, კაშკაშა სინათლის აუტანლობა და

ნაწილობრივ, ღამის მხედველობის პრობლემები. ფერების ინტერპრეტაცია გაძნელებულია.
 კლინიკურად სინათლის რეფლექსი შემცირებულია და ფსკერი ძნელად ვიზუალიზდება.
 მკურნალობა ქირურგიულია მაშინ, როდესაც მხედველობის სიმახვილის შემცირება მოქმედებს

ცხოვრების ხარისხზე.
 მხედველობის სიმახვილის შემცირებას, რომელიც არ კორეგირდება პინჰოლ-ტესტით,

შეიძლება გამოწვეული იყოს რეტინოპათიით. ცვლილებები თვალის ფსკერზე:
a.წერტილოვანი ან ლაქისებრი ჰემორაგიები
b.პროლიფერაციული სისხლძარღვების ფორმაციები
c. რბილი და მკვრივი ექსუდატები მაკულაროპათია რთულად ოფთალმოსკოპირდება, მაგრამ

დიაბეტიანებში მხედველობის დაკარგვის ყველაზე ხშირი მიზეზია.
 მხედველობის უეცარი დაკარგვის მიზეზი შესაძლოა იყოს: ბადურას ცენტრალური არტერიის

ოკლუზია; მინისებრ სხეულში სისხლჩაქცევა; ბადურას აშრევების ნიშნების დროს ნაჩვენებია
ოფთალმოლოგის გადაუდებელი კონსულტაცია.

11. ორსულ ქალებს შდ ტიპი 1 ან ტიპი 2-ით უტარდებათ დამატებითი სკრინინგი დიაბეტურ
რეტინოპათიაზე პირველ ანტენატალურ ვიზიტზე ან ვიზიტიდან მალევე, აგრეთვე, ორსულობის
28 კვირის შემდეგ. ეს აუცილებელია, რადგანაც დიაბეტური რეტინოპათია დაკავშირებულია
რისკთან როგორც დედისთვის ისე ახალშობილისთვის. ორსულებს, რომელთაც უვითარდებათ
გესტაციური დიაბეტი, დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგს არ სთავაზობენ.



დიაბეტური რეტინოპათიის
სკრინინგის პროცესი

მოზრდილი პაციენტები შდ ტ1-
ით დიაბეტის დაწყებიდან 5 წლის

შემდეგ

ბავშვები დიაბეტის
გამოვლინებით პუბერტამდე

ასაკში - პუბერტის პერიოდი ან
უფრო ადრე

პაციენტები შდ ტ2-ით -
დიაგნოზის დასმისთანავე

გაგზავნა ოფთალმოლოგთან
 მხედველობის სიმახვილის განსაზღრა, მათ შორის სათვალით ან პინჰოლით კორეგირებული სიმახვილე
 ბადურის გამოკვლევა გაფართოებული გუგით და პირდაპირი ოფთალმოსკოპიით (ალტერნატიული მეთოდები

იხილეთ ცხრილი 1)

სახეზეა დიაბეტური
რეტინოპათია ან მაკულოპათია

(RxMx ქულობრივი შეფასება)

არა
გააგრძელეთ რუტინული
სკრინინგი - გამოიძახეთ

ყოველწლიურად, ან სულ მცირე, 2
წელიწადში ერთხელ

გლუკოზის კარგი კონტროლის შენარჩუნება (HbA1c < 6.5-7.5%,
ინდივიდუალური სამიზნის გათვალისწინებით) და სისხლის წნევის

კონტროლი (< 130/80 მმ ვწყ სვ)
მართეთ რეტინოპათია:

დიახ

• უეცრად
განვითარებული
სიბრმავე

• ბადურის
აშრევება

• ნეოვასკულარიზ
აცია

• პრე-რეტინული
ან მინისებრ
სხეულში
სისხლჩაქცევა

• ფერადი გარსის
რუბეოზი

• მხედველობის
სიმახვილის
აუხსნელი
შემცირება, რაც
შესაძლოა,
მაკულარულ
შეშუპებას
მიუთითებდეს

• მყარი ექსუდატი
ფოვეადან 1
დისკის
დიამეტრში

• მაკულარული
შეშუპება

• აუხსნელი
ცვლილებები
ბადურაზე

• პრე-
პროლიფერაციუ
ლი ან მძიმე
რეტინოპათია

• დაზიანების
გაჩენა ან
გაუარესება წინა
გასინჯვის
შემდეგ

• გაფანტული
ექსუდატი
ფოვეადან >1
დისკის
დიამეტრზე

• პაციენტები
პროგრესირების
მაღალი რისკით
(მაგ,: მაღალი აწ
ან ნეფროპათია)

მინიმალური ან
დაბალი რისკის
რეტინოპათია

გადაუდებელი
რეფერალი (იმავე
დღეს)
სპეციალიზებულ
ოფთალმოლოგიურ
კლინიკაში

სასწრაფო
რეფერალი (1
კვირის ვადაში)
ოფთალმოლოგიურ
კლინიკაში

რეფერალი (4
კვირის ვადაში)
ოფთალმოლოგიურ
კლინიკაში

ადრეული
გამოძახება
სკრინინგისთვის (3-
6 თვის ვადაში)



RxMx გრეიდინგის სისტემის ინტერპრეტაცია (სკრინინგისთვის ბადურის ფოტოგრაფიის
გამოყენებისას)
R0 = რეტინოპათია არ ვლინდება

R1 = არაპროლიფერაციული რეტინოპათია

R2 = პრე-პროლიფერაციული რეტინოპათია

R3A = აქტიური პროლიფერაციული რეტინოპათია

R3S = სტაბილური პროლიფერაციული რეტინოპათია

M0 = მაკულოპათია არ ვლინდება

M1 = მაკულოპათია

სკრინინგის გამოსავლები პჯდ როლი
რეტინოპათია ან მაკულოპათია არ ვლინდება

შესაძლო შედეგი
R0M0

მეთვალყურეობა:
რუტინული ყოველწლიური სკრინინგი

• გააგრძელეთ პაციენტის
გათვიცნობიერება დიაბეტის
მართვის, სისხლში გლუკოზის,
არტერიული წნევისა და
ლიპიდების მონიტორინგის
შესახებ.

• უზრუნველყავით პაციენტის
რუტინული ვიზიტები დიაბეტზე
მეთვალყურეობისათვის

არაპროლიფერაციული რეტინოპათია
შესაძლო შედეგი
R1M0

მეთვალყურეობა:
რუტინული ყოველწლიური სკრინინგი

რეფერალი ციფრული მეთვალყურეობის კლინიკაში

შესაძლო შედეგი:
R2
M1
R3S

მეთვალყურეობა:
სკრინინგი ტარდება ციფრული
მეთვალყურეობის კლინიკაში 3, 6 ან 12
თვეში ერთხელ, გამომდინარე
დაავადების პროგრესირებიდან

• გააგრძელეთ პაციენტის
გათვიცნობიერება დიაბეტის
მართვის, სისხლში გლუკოზის,
არტერიული წნევისა და
ლიპიდების მონიტორინგის
შესახებ.

• უზრუნველყავით პაციენტის
რუტინული ვიზიტები დიაბეტზე
მეთვალყურეობისათვის

• დაიბარეთ დამატებით
ვიზიტებზე, თუ ამას მოითხოვს
დიაბეტის კონტროლი

• საჭიროების შემთხვევაში
რეფერალი დიაბეტოლოგთან.

რეფერალი ჰოსპიტალურ ოფთალმოლოგიურ სერვისში
შესაძლო შედეგი:
R3A
R2
M1

მეთვალყურეობა:
• რეფერალი ჰოსპიტალში შესაძლო

დამატებითი კვლევებისა და
მკურნალობისთვის.

• პაცენტები ითიშებიან სკრინინგის
პროგრამიდან ჰოსპიტალური
ოფთალმოლოგიური
მეთვალყურეობის პერიოდში.
რუტინული სკრინინგის პროგრამას
უბრუნდებიან ჰოსპიტლიდან გაწერის
შემდეგ.



დიაბეტური რეტინოპათიის სკრინინგის გზამკვლევი გაერთიანებული სამეფოს მაგალითზე



მოსაწვევი კოჰორტის
იდენტიფიცირება

პაციენტთა არსებულ სიაში ახალი
რეფერალი

პაციენტის შესაბამისობა
დადასტურებულია

სკრინინგიდან გამოთიშვა შესაძლებელია
მხოლოდ დამტკიცებული პოლიტიკის

საფუძველზე

პაციენტი გამოითიშა ან
სკრინინგი გადაიდო

დამტკიცებული პოლიტიკის
საფუძველზე ∆

მოიწვიეთ და
მიაწოდეთ ინფორმაცია არ გამოცხადდა

სკრინინგის
პროცედურა

ციფრული
გამოსახულებ

ის მიღება
შეუძლებელია

ციფრული
გამოსახულების

მიღება
შესაძლებელია

სხვა რიცხვში

დიახ
დაგეგმეთ განმეორებითი

ვიზიტი

არა
შეუძლებელია

ე.წ.
„გრეიდინგის“
გზამკვლევი

R3A R3S R2 M1*
გრეიდინგი ვერ

ხერხდება
ანტენატალური

სხვა პათოლოგია

∆

რეფერალის შედეგის
„გრეიდი“

დრ რომელიც არ
ექვემდებარება
რეფერალს (არა
ანტენატალური)

არ ექვემდებარება
რეფერალს
R0M0 R1M0

დაბრუნება
რუტინული
სკრინინგის
პროგრამაში

რეფერალი SLB
მეთვალყურეობის

სქემაში

რეფერალი
ციფრული

მეთვალყურეობის
სქემაში

რეფერალი
ჰოსპიტალური

სერვისისთვის დრ-ის
სამართავად

სხვა პათოლოგია
მიჰყევით ლოკალურ
პროტოკოლს/უკურე

ფერალი ოჯახის
ექიმთან

დამატებითი
სკრინინგის

საჭიროების მქონე
ორსული

⭐ ⭐ ⭐

∆
∆ კომუნიკაცია ოჯახის ექიმთან

 შედეგების/გამოსავლების შესახებ
ინფორმაციის მიწოდება პაციენტისთვის,
ოჯახის ექიმისთვის და სხვა სამედიცინო
პერსონაალისთვის
⭐ პაციენტის რუტინული ციფრული სკრინინგი
შეჩერებულია

ოფთალმოსკოპია
გაფართოებული გუგით



ალგორითმში გამოყენებული ტერმინები და შემოკლებები: დრ - დიაბეტური რეტინოპათია.
SLB: slit-lamp biomicroscopy - ნაპრალოვანი სანათით ბიომიკროსკოპია
* ქულობრივი („გრეიდინგის“) სისტემა ეფუძნება გაერთიანებული სამეფოს დიაბეტური
რეტინოპათიის სკრინინგის პროგრამის მონაცემებს (Public Health England, 2017a):
R აღნიშნავს რეტინოპათიის ხარისხს სკალაზე, სადაც R0 ნიშნავს პათოლოგიის არარსებობას,
ხოლო R3 - ყველაზე მძიმე ხარისხს; M აღნიშნავს მაკულოპათიას, სადაც M0 არის მაკულოპათიის
არარსებობა, ხოლო M1 - მაკულოპათიის არსებობა; S - სტაბილური დაავადება; A - აქტიური
დაავადება.
წყარო: Public Health England (2017b).

ნაპრალოვანი სანათით
ბიომიკროსკოპია

უპირატესობა
 შესაძლებელია ბადურის დიდი მონაკვეთის დათვალიერება
 ბადურის გამოკვლევაში სამედიცინო პერსონალის ტრენინგის ოქროს სტანდარტი
 არსებობს მობილური სამაგიდო ვერსიები

ნაკლი
 შედარებით ძვირია
 უმეტესობა ფიქსირებულია
 მოითხოვს გუგის გაფართოებას
 მოითხოვს სპეციალურ ლინზებს

ცხრილი 1. სკრინინგის არსებული ინსტრუმენტები: მათი უპირატესობები და ნაკლოვანებები

Technique Comments
პირდაპირი ოფთალმოსკოპია

© Vittorio Silvestre.

უპირატესობა
 მობილური
 შედარებით იაფი
 არ მოითხოვს სპეციალურ სივრცეს

ნაკლი
 მოითხოვს გუგის გაფართოებას
 შესაძლებელია ბადურის მხოლოდ მცირე მონაკვეთის გასინჯვა
 დაბალი მგრძნობელობა: ტრენინრებული პრაქტიკოსის შემთხვევაშიც კი მცირე

მიკროვასკულური დარღვევების გამოვლენა შეიძლება რთული იყოს
 ნაკლებ ეფექტურია ვიდრე ნაპრალოვანი სანათით ბიომიკროსკოპია
 არ არსებობს რეტროსპექტულად აუდიტის ჩატარების შესაძლებლობა

არაპირდაპირი ოფთალმოსკოპია

© Vittorio Silvestre.

უპირატესობა
 მობილური
 შესაძლებელია ბადურის დიდი მონაკვეთის დათვალიერება
 შედარებით იაფია

ნაკლი
 მოითხოვს გუგის გაფართოებას
 ტრენინრებული პრაქტიკოსის შემთხვევაშიც კი მცირე მიკროვასკულური დარღვევების

გამოვლენა შეიძლება რთული იყოს
 ნაკლებ ეფექტურია ვიდრე ნაპრალოვანი სანათით ბიომიკროსკოპია
 არ არსებობს რეტროსპექტულად აუდიტის ჩატარების შესაძლებლობა



© Simon Harding.  ჩვეულებრივ, არ არსებობს რეტროსპექტულად აუდიტის ჩატარების შესაძლებლობა
თუმცა შეიძლება ფოტოს გადაღებაც

ბადურის ფოტოგრაფია
(გუგის გაფართოებით ან
გაფართოების გარეშე)

© Simon Harding.

უპირატესობა
 დასათვალიერებლად ხელმისაწვდომია ბადურის ადეკვატური მონაკვეთი
 შესაძლებელია ჩაატაროს ტრენირებულმა ტექნიკურმა პერსონალმა (არა ექიმმა)
 ზოგიერთი პორტატულია და შესაძლებელია გადატანა პაციენტის მომსახურების

ადგილზე
 შეიძლება დაუკავშირდეს კომპიუტერს და ფოტოები შეინახოს ხანგრძლივი დროის

მანძილზე
 იძლევა ერთი და იგივე პირის ან პაციენტთა სხვადასხვა ჯგუფების დროის სხვადასხვა

პერიოდში ან სხვადასხვა პროფესიონალების მიერ ჩატარებული გამოკვლევების
შედეგების შედარების საშუალებას
 შესაძლებელია გამოყენება პაციენტის განათლების მიზნით, იძლევა რა უშუალო და

პირადი მნიშვნელობის განცდას
 მარტივად ექვემდებარება შემსრულებელის სამუშაოს ხარისხის შემოწმებას
 შესაძლებელია აუდიტის ჩატარება

ნაკლი
 შედარებით ძვირია
 პაციენტებთან, რომელთაც აღენიშნებათ ბროლის გამჭვირვალობის დაქვეითება,

მაგალითად კატარაქტა, შეიძლება ვერ მოხერხდეს ფოტოს გადაღება. დიაბეტური
რეტინოპათიის სკრინინგისას აღნიშნული წარმოდაგენს წარუმატებლობის ძირითად
მიზეზს და პაციენტს ესაჭიროება განმეორებითი სკრინინგი სხვა მეთოდის,
მაგალითად ნაპრალოვანი ბიომიკროსკოპიის გამოყენებით

მიდრიაზული და არამიდრიაზული კამერები
 არამიდრიაზულ კამერებს შემთხვევათა 80-90%-ში არ ესაჭიროება გუგის გაფართოება,

თუმცა კლინიცისტების ნაწილი იყენებს გაფართოებულ გუგას იმ გამოსახულებების
რიცხვის შემცირების მიზნით, რომელთა შეფასებაც შეუძლებელია; მიდრიაზული
კამერების შემთხვევაში აუცილებელია გუგის გაფართოება
 არამიდრიაზულ კამერებს ესაჭიროებათ ბნელი სივრცე გუგის მაქსიმალური

გაფართოებისთვის
 გუგის გაფართოება შეიძლება გაგრძელდეს რამდენიმე საათი და გამოიწვიოს

მხედველობის დაბინდვა; პაციენტებს ეძლევათ რჩევა არ ატარონ ავტომობილი გუგის
გაფართოების შემდეგ

 ზუსტი დრო დამოკიდებულია გამოყენებული მიდრიატიკის ტიპზე და შეიძლება 2-დან
24 საათამდე გრძელდებოდეს.

ოპტიკური კოჰერენტული
ტომოგრაფია (OCT)

© Simon Harding.

უპირატესობა
 მაკულარული შეშუპების (ბადურის გასქელება და ბადურის შიდა შეშუპება) შეფასების

ერთ-ერთი საუკეთესო მეთოდი
ნაკლი
 დიაბეტური რეტინოპათიის გამოვლენის მიზნით ესაჭიროება სხვა სკრინინგულ

ტესტებთან ერთად გამოყენება, როგორიცაა ნაპრალოვანი სანათი ან ბადურის
ფოტოგრაფია
 შედარებით ძვირია



დიაბეტური ნეფროპათიის პრევენციის, გამოვლენისა და მართვის სახელმძღვანელო პირველად ჯანდაცვაში
შარდში ალბუმინი (მაგალითად ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება-ACR შარდის წვეთში) და eGFR ტიპი 1 დიაბეტის მქონე პაციენტებში
დიაგნოზის დასმიდან ≥5 წელიწადში და ტიპი 2 დიაბეტით დაავადებულ ყველა პაციენტში სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ.

eGFR ≥30მლ/წთ და <60მლ/წთ eGFR ≥60მლ/წთ

შეაფასეთ eGFR-ის დაქვეითება შეაფასეთ eGFR-ის დაქვეითება

eGFR-ის დაქვეითება
<5მლ/წთ სულ მცირე,

3 თანმიმდევრული
გასინჯვით ბოლო 12

თვის
განმავლობაში

eGFR-ის დაქვეითება
≥5მლ/წთ სულ მცირე,

3 თანმიმდევრული
გასინჯვით ბოლო 12

თვის განმავლობაში

eGFR-ის დაქვეითება
<10მლ/წთ სულ

მცირე, 3
თანმიმდევრული

გასინჯვით ბოლო 12
თვის განმავლობაში

eGFR-ის დაქვეითება
≥10მლ/წთ სულ

მცირე, 3
თანმიმდევრული

გასინჯვით ბოლო 12
თვის განმავლობაში

რეფერალი
დიაბეტოლოგთან,

ნეფროლოგთან

რეფერალი
დიაბეტოლოგთან,

ნეფროლოგთან
შეაფასეთ ACR შეაფასეთ ACR

ACR ≤ 30მგ/მმოლ ACR> 30 მგ/მმოლ ACR ≤ 30მგ/მმოლ ACR> 30 მგ/მმოლ
აგფ-ი/არბ

მაქსიმალურ
დოზებზე

აგფ-ი/არბ, აწ და
გლიკემიის

კონტროლის
ოპტიმიზაცია. ACR

და eGFR
მონიტორინგი სულ
მცირე წელიწადში

ერთხელ და
ხელახალი შეფასება

რეფერალი
დიაბეტოლოგთან,

ნეფროლოგთან

აგფ-ი/არბ, აწ და
გლიკემიის

კონტროლის
ოპტიმიზაცია. ACR

და eGFR
მონიტორინგი სულ
მცირე წელიწადში

ერთხელ და
ხელახალი შეფასება

რეფერალი
დიაბეტოლოგთან,

ნეფროლოგთან

eGFR,30მლ/წთ
ან
მძიმე პროტეინურია
(PCR>300მგ/მმოლ ან
ACR>250მგ/მმოლ)
ან
თირკმლის არტერიის
საეჭვო სტენოზი
ან
მნიშვნელოვანი
პროტეინურიის
გამოვლინება მანამდე
მიკროალბუმინურიის
გარეშე

რეფერალი,
ნეფროლოგთან

შემოკლებები:
eGFR - სავარაუდო
გორგლოვანი ფილტრაციის
სხიშირე;
PCR -
პროტეინის/კრეატინინთან
შეფარდება;
ACR -
ალბუმინის/კრეატინინთან
შეფარდება;
აგფ-ი - აგფ ინჰიბიტორი;
არბ - ანგიოტენზინის
რეცეპტორების ბლოკერი;
აწ - არტერიული წნევა
თქდ - თირკმლის ქრონიკული
დაავადება

eGFR>30მლ/წთ

რეფერალი
სპეციალისტთან
(დიაბეტოლოგი,
ნეფროლოგი), თუ სახეზეა:
- არაკონტროლირებადი

ჰიპერტენზია ≥4
ანტიჰიპერტენზიულის
გამოყენების
მიუხედავად;
- დიაბეტის

სუბოპტიმალური
კონტროლი,
გართულებული
თირკმლის ფუნქციის
დარღვევით/პროგრესუ
ლი გაუარესებით.

პროგრესირების ხარისხის
შეფასების მიზნით
რეკომენდებულია eGFR-ის
გამოთვლა, სულ მცირე, სამჯერ
90 დღის განმავლობაში, თუ
წინა მაჩვენებლები უცნობია.
თუ eGFR<60მლ/წთ, გაიმეორეთ
2 კვირის ვადაში (გარდა იმ
შემთხვევებისა, როცა წინა
მაჩვენებლების საფუძველზე
სიტუაცია სტაბილურია).
გაითვალისწინეთ პაციენტის
საწყისი eGFR და ბოლო
სტადიის თქდ-ს განვითარების
ალბათობა, თუ eGFR
სტაბილურად მცირდება.



ალბუმინურიის კატეგორიები თირკმლის ქრონიკული დაავადებისას

კატეგორია AER
(მგ/24სთ)

ACR აღწერა
მგ/მმოლ მგ/გ

A1 <30 <3 <30 ნორმიდან მცირედ მომატებულამდე
A2 30-300 3-30 30-300 საშუალო ხარისხის მომატებაa

A3 >300 >30 >300 ძლიერ მომატებულიb

AER - ალბუმინის ექსკრეციის სიხშირე; ACR - ალბუმინ/კრეატინინს შეფარდება
a - ახალგაზრდა მოზრდილის ნორმალურ დონესთან შედარებით
b - ნეფროზული სინდრომის ჩათვლით (ალბუმინის ექსკრეცია ჩვეულებრივ, >2200მგ/24სთ (ACR
>2200მგ/გ; >220მგ/მმოლ).

დიაბეტური ნეფროპათიის სკრინინგის სიხშირესთან დაკავშირებული რეკომენდაციები
გლომერულური ფილტრაციის სიხშირისა და ალბუმინურიის გათვალისწინებით

გლომერულური
ფილტაციის
სიხშირის
სტადია

გლომერულური
ფილტრაციის
სიხშირე

მლ/წთ/1.73მ2

სკრინინგის სიხშირე ალბუმინურიის დონის მიხედვით
წელიწადში
ერთხელ

2 წელიწადში
ერთხელ

4 თვეში
ერთხელ

მკაცრი
მეთვალყურეობაa

G1 >90 A1b, A2c A3d

G2 60-89 A1, A2 A3
G3a 45-59 A1 A2 A3
G3b 30-44 A1 A2, A3
G4 15-29 A1, A2 A3
G5 <15 A1, A2, A3

a – 1-3 თვეში ერთხელ
b – 1-ლი სტადიის ალბუმინურია, <30მგ/გ
c - მე-2 სტადიის ალბუმინურია >30მგ/გ და <300მგ/გ
d - მე-3 სტადიის ალბუმინურია >300მგ/გ

ACR და eGFR მონიტორინგის ინტერვალის განსაზღვრისას აუცილებელია სხვა ფაქტორების
გათვალისწინებაც, როგორიცაა ACR და eGFR მაჩვენებლების დინამიკა, კომორბიდული
პათოლოგიები, განსაკუთრებით, გულის უკმარისობის არსებობა, ცვლილებები მკურნალობაში,
მაგალითად, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდები, რენინ-ალდოსტერონ-ანგიოტენზინის
სისტემის ანტაგონისტები, დიურეტიკები, ინტერკურენტული დაავადება და პაციენტის
გადაწყვეტილება თქდ კონსერვატიული მკურნალობის სასარგებლოდ.

დიაბეტური ნეფროპათიის პროგრესირების რისკფაქტორები:
- შდ ტ2-ის გამოვლინება შედარებით ახალგაზრდა ასაკში;
- დიაბეტის ხანგრძლივობა;
- ცუდად კონტროლირებადი დიაბეტი;
- თანმხლები დიაბეტური გართულებები;
- ალბუმინურია;
- თირკმლის მწვავე დაზიანება;
- დიაბეტური ნეფროპათიის ოჯახური ანამნეზი;
- ცუდად კონტროლირებადი ჰიპერტენზია;
- აფრიკული, აფრო-კარიბული, აზიური ან ლათინურამერიკული წარმომავლობა;
- ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდების ქრონიკული გამოყენება;
- არანამკურნალები საშარდე ტრაქტის ობსტრუქცია;



- მწეველობა.

რეკომენდაციები

R1 რეკომენდებულია შარდში ალბუმინის (მაგალითად ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება
შარდის წვეთში) და eGFR-ის შეფასება ტიპი 1 დიაბეტის მქონე პაციენტებში დიაგნოზის
დასმიდან ≥5 წელიწადში და ტიპი 2 დიაბეტით დაავადებულ ყველა პაციენტში სულ
მცირე, წელიწადში ერთხელ.

R2 გლუკოზის კონტროლის ოპტიმიზაცია რეკომენდებულია თქდ-ს რისკის შემცირების ან
პროგრესირების შენელების მიზნით.

R3 შდ ტ2 და თქდ-ს შემთხვევაში რეკომენდებულია SGLT2 ინჰიბიტორის
(დაპაგლიფლოზინის) ან GLP-1 რეცეპტორების აგონისტის (ლირაგლუტიდის) გამოყენება,
რომელთაც გამოავლინეს თქდ პროგრესირების, გულ-სისხლძარღვთა შემთხვევის, ან
ორივეს რისკის შემცირების პოტენციალი.

R4 რეკომენდებულია არტერიული წნევის ოპტიმიზაცია (სამიზნე სისტოლური <130მმ ვწყ სვ,
დიასტოლური < 80 მმ ვწყ სვ) თქდ-ს რისკის შემცირების ან პროგრესირების შენელების
მიზნით.

R5 დიალიზზე არმყოფი თქდ-ს მქონე პაციენტებისთვის საკვებში ცილის შემცველობა უნდა
იყოს დაახლოებით 0.8გ/კგ დღეში. დიალიზზე მყოფი პაციენტებისათვის ცილის
რეკომენდებული დღიური რაოდენობა უფრო მეტია.

R6 არაორსული პაციენტებისთვის, დიაბეტითა და ჰიპერტენზიით რეკომენდებულია აგფ-
ინჰიბიტორი ან არ ბლოკერი, როგორც ზომიერად მომატებული ალბუმინ/კრეატინინის
შეფარდების (30–299 მგ/გ კრეატინინზე), ასევე განსაკუთრებით ≥300 მგ/გ
ალბუმინ/კრეატინინს შეფარდების და/ან eGFR <60 მლ/ წთ/1.73 m2-ის დროს.

R7 აგფ-ინჰიბიტორის, არ-მაბლოკირებელი მედიკამენტის ან დიურეტიკის გამოყენებისას
რეკომენდებულია კრეატინინისა და კალიუმის პერიოდული მონიტორირება.

R8 დიაბეტური ნეფროპათიის პირველადი პრევენციის მიზნით არ არის რეკომენდებული
აგფ-ინჰიბიტორის ან არ-ბლოკერის გამოყენება, თუ პაციენტს აქვს ნორმალური
არტერიული წნევა, ნორმალური ალბუმინ/კრეატინინის შეფარდება შარდში (<30 მგ/გ
კრეატინინზე), და ნორმალური eGFR.

R9 როდესაც eGFR <60 მლ/წთ/1.73მ2, შეაფასეთ და მართეთ თქდ-ს პოტენციური
გართულებები.

R10 თუ eGFR <30 მლ/წთ/1.73მ2, პაციენტი უნდა გაიგზავნოს თირკმლის
ტრანსპლანტაციის საკითხის განსახილველად.



დიაბეტური ნეიროპათიის პრევენცია და მართვა

ნეიროპათიის სიმპტომების გამოკითხვა დიაბეტის პერიოდული მეთვალყურეობის
აუცილებელი ნაწილი უნდა იყოს (სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ)

დეტალური ანამნეზის შეკრება
• გამორიცხეთ სისტემური

პათოლოგია. თუ აღნიშნული
სახეზეა, უმკურნალეთ ან
გააგზავნეთ შესაბამისად.

სიმპტომები
• ჩხვლეტის და დაბუჟების შეგრძნება, უფრო ხშირად ღამით
• პათოლოგიურად მგრძნობიარე კანი დაჭიმულობის შეგრძნებით
• გაელვების ტიპის ტკივილი
• მწველი ტკივილი, სიცივის ან დაბუჟების შეგრძნება

ნორმის შემთხვევაში გაითვალისწინეთ დიაბეტის ოპტიმალური
კონტროლის აუცილებლობა გართულებების პრევენციისთვის

სიმპტომები სახეზეა
• განიხილეთ ნეიროპათიური სიმპტომების მიზეზები და პროგნოზი (სხვა მიზეზების გამორიცხვის პირობებში);
• შეათანხმეთ მკურნალობის შესაბამისი ალტერნატივები და მიმოიხილეთ ყველა კლინიკური კონტაქტის დროს;
• შეაფასეთ გლიკემიის კონტროლი, მისი ზემოქმედება მტკივნეული ნეიროპათიის განვითარებაზე და შეათანხმეთ

მართვის გეგმა;
• გამოკითხეთ ფსიქოსოციალურ შედეგებზე და შესთავაზეთ დახმარება კონკრეტული პრობლემის გათვალისწინებით.

სიმპტომები არაკონტროლირებადია

ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები - შესაძლოა გამოყენებული იქნეს ნეიროპათიური ტკივილის სამკურნალოდ
(ნორტრიპტილინი წარმოადგენს ამიტრიპტილინის ალტერნატივას, თუ ეს უკანასკნელი ჭარბ სედაციას იწვევს)
• დაიწყეთ მინიმალური დოზით და გატიტრეთ ამტანობის მიხედვით დღეში 75მგ-მდე გვერდითი ეფექტების მინიმალიზაციის

მიზნით;
• შეარჩიეთ მედიკამენტის მიღების დრო მაქსიმალური სარგებელისა და მინიმალური გვერდითი ეფექტების მისაღწევად;
• აცნობეთ პაციენტს, რომ ეს საცდელი მკურნალობაა.

სიმპტომები არაკონტროლირებადია

• სცადეთ ტრიციკლურ ანტიდეპრესანტებზე დულოქსეტინის, გაბაპენტინის ან
პრეგაბალინის დამატება. შეწყვიტეთ ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები, თუ
მათი ამტანობა არადამკმაყოფილებელია.

• საცდელი მკურნალობა უნდა შეწყდეს, თუ მაქსიმალურად ასატანი დოზები
არაეფექტურია.

• სცადეთ ალტერნატიული პრეპარატი, თუ გვერდითი ეფექტების გამო დოზის
ტიტრაცია შეუძლებელია

სიმპტომები არაკონტროლირებადია

სიმპტომები
არაკონტროლირებადია

პაციენტთან ერთად განიხილეთ რეფერალი
სპეციალისტთან (ნევროლოგი, დიაბეტოლოგი და ა.შ)

გაითვალისწინეთ პრეპარატის
შეწყვეტა/დოზის შემცირება

პაციენტთან შეთანხმების
საფუძველზე



მონიტორინგი

დიაბეტური ნეიროპათია

დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში ნეიროპათიური ტკივილი საკმაოდ გავრცელებულია,
ხშირად არასათანადოდ ხდება მისი დიაგნოსტირება ან ტკივილს არ უკავშირებენ დიაბეტს.
სიმპტომები შეიძლება უკიდურესად დამაუძლურებელი იყოს და იწვევდეს ფიზიკურ და
ფსიქოსოციალურ პრობლემებს. დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებზე მეთვალყურეობისას
აუცილებელია ნეიროპათიის სიმპტომების გამოვლენა, დიაგნოსტირება, მკურნალობა და
მონიტორინგი. პაციენტთა ნაწილს შესაძლოა, დასჭირდეს რეფერალი სპეციალისტთან
(ნევროლოგი, დიაბეტოლოგი და ა.შ.) ტკივილის კონტროლისთვის მკურნალობის შერჩევის
მიზნით.

ზოგადი რეკომენდაციები
 მნიშვნელოვანია, სისხლში გლუკოზის, წნევის, შრატის ლიპიდების და სხვა

გართულებების მონიტორინგი, რაც არის ყველა დიაბეტით დაავადებული პაციენტის
ზოგადი მენეჯმენტი.

დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის დროს:
 ყველა პაციენტის სიმპტომები და ნიშნები უნდა შეფასდეს, სულ მცირე,

ყოველწლიურად.
 ყველაზე გავრცელებული სიმპტომებია: ტკივილი, დიზესთეზია და

დაბუჟება/მგრძნობელობის დაქვეითება.
 ნიშნების სკრინინგისათვის უნდა გამოყენებულ იქნას მარტივი კლინიკური ტესტები,

თუმცა აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული ტესტებით ვლინდება მხოლოდ საშუალო და მძიმე
ნეიროპათია.

 ელექტროფიზიოლოგიური ტესტირება საჭიროა იშვიათად, როდესაც კლინიკური
სურათი ატიპიურია.

დიაბეტური აუტონომიური ნეიროპათია
 აუტონომიური ნეიროპათიის სიმპტომებისა და ნიშნების ყოველწლიური შეფასება.
 დიაბეტური აუტონომიური ნეიროპათიის დიდი კლინიკური ნიშნები/სიმპტომები

მოიცავს მოსვენებით ტაქიკარდიას, დატვირთვაზე ტოლერანტობის დაქვეითებას,
ორთოსტატიკურ ჰიპოტენზიას, ყაბზობას, გასტროპარეზსს, ერექტიულ დისფუნქციას,
სუდომოტორულ დისფუნქციას, ნეირო-ვასკულური ფუნქციის შეფერხებას და
გაუცნობიერებელ ჰიპოგლიკემიას.

 სპეციალური ტესტირება იშვიათად არის საჭირო და გავლენას ნაკლებად ახდენს
მართვასა და გამოსავლებზე.

ნეიროპათიის მკურნალობა და პრევენცია
 სტაბილური გლიკემიური კონტროლი, დაწყებული რაც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე,

ეფექტურია დიაბეტური ნეიროპათიის განვითარების პრევენციისათვის.
 მედიკამენტური მკურნალობა რეკომენდებულია ტკივილის შემცირების, ძილის

გაუმჯობესების და ცხოვრების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.



 მკურნალობა საჭიროებს რეგულარულ მონიტორინგს სიმპტომების, დამყოლობისა და
გვერდითი მოვლენების მართვის მიზნით. მიმდინარე მეთვალყურეობის სიხშირე
დამოკიდებულია მდგომარეობასა და დანიშნულ მკურნალობაზე.

ფეხების მოვლა
 ფეხების ვიზუალური დათვალიერება უნდა განხორციელდეს ყველა ვიზიტზე.
 ყველა პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს განათლება ფეხების თვითმოვლაზე. ზოგჯერ, საჭირო

ხდება პაციენტის გაგზავნა სპეციალური ფეხსაცმლის მოხმარების ჩვენებით.



დიაბეტური ტერფის სკრინინგის და მართვის კლინიკური გზამკვლევი პირველადი ჯანდაცვისთვის1



გასინჯვა შედეგი R L რისკი
კანი ნორმალური ინტაქტური კანი - ჯანმრთელი ან მშრალი *შეამოწმეთ თითებს შორის დაბალი

კალუსი/კორძი/ნახეთქი არა სისხლმდენი ან გამონადენი საშუალო
ანამნეზში ტერფის დიაბეტური წყლული წყლული რემისიის სტადიაში
ბლისტერი (ბუშტუკი) = B ან ჰემორაგიული კალუსი = HC მაღალი
ნაპრალი ან ნახეთქი სისხლდენა ან გამონადენი = F
ტერფის დიაბეტური წყლული – არაინფიცირებული და/ან ინტაქტური მშრალი შავი
ქერქით = U
ტერფის ინფიცირებული დიაბეტური წყლული ან სველი განგრენა სასწრაფო

ფრჩხილები ნორმალური, კარგ მდგომარეობაში, ფერის მინიმალური ცვლილებით დაბალი
არარსებობა, წვეტიანი, მოუვლელი, გასქელებული, გრძელი ან დეფორმირებული საშუალო
ინფიცირებული ჩაზრდილი ფრჩხილი

ანატომიური
სტრუქტურა

ნორმალური ხილული პათოლოგიის გარეშე დაბალი
შემცირებული მოძრაობის დიაპაზონი კოჭ-წვივის ან თითების სახსარში საშუალო
დეფორმაციები - ბუნიონი/ჩაქუჩისებრი ან ბრჭყალისებრი თითები/ურთიერთგადამჯდარი
თითები
სტრუქტურა თაღის დადაბლება/როკერის ტერფი/შარკოს ტერფი
ანამნეზში ამპუტაცია აღნიშნეთ X-ით ლოკალიზაცია/ აღწერეთ
სიწითლე ნებისმიერი სტრუქტურული დეფორმაციის არეში წნევის გამო მაღალი
წითელი, ცხელი, მტკივნეული ტერფი ან მწვავე შარკოს ტერფი სასწრაფო

მგრძნობელობ
ა

ნორმალური მგრძნობელობა 10გ მონოფილამენტით გასინჯვისას ტერფის წინასწარ
განსაზღვრულ 5 წერტილში

დაბალი

დაბუჟების/ჩხვლეტის/პულსაციის/წვის შეგრძნება საშუალო
მგრძნობელობის არარსებობა ან ცვლილება ტერფის ხუთი წერტილიდან ერთ-ერთში
მწვავედ განვითარებული ტკივილი მანამდე უგრძნობ ტერფში სასწრაფო

სისხლძარღვოვ
ანი
გართულებები

ნორმალური პულსაცია კაპილარული ავსება ნორმაში დაბალი
იშემიის ნიშნები (პად) ცივი ფერმკრთალი კანი, ციანოზი, ლაქები და/ან პოზიციაზე
დამოკიდებული სიწითლე

მაღალი

ვერ ხერხდება პულსაციის შეგრძნება ან მოსმენა (დოპლერით) ერთ ან მეტ არტერიაზე
პულსის არარსებობა ტერფის არტერიაზე და ტკივილი ტერფის ან თითების არეში სასწრაფო

ფეხსაცმელი შეესაბამება ტერფის ფორმას დაბალი
არაადეკვატური ფეხსაცმელი საშუალო
არაადეკვატური ფეხსაცმელი, რომელიც იწვევს ზეწოლას/კანის დაზიანებას მაღალი

ინსტრუქცია:
აღნიშნეთ წყლულის ლოკაცია(U). აღნიშნეთ სხვა პრობლემები: ბლისტერი (B), ნაპრალი გამონადენით/ნახეთქი (F), ჰემორაგიული კალუსი
(HC), ამპუტაცია ანამნეზში (X).

მგრძნობელობის გასინჯვა (მონოფილამენტი)

თარიღი ხელმოწერა დაწესებულება

კომენტარი/შენიშვნა:

დაადგინეთ ტერფის ან თითების ნებისმიერი
დაზიანების არსებობა და ლოკალიზაცია

მარჯვენა - R მარცხენა - L

გააფერადეთ თუ მგრძნობელობა
არ არის

არ გააფერადოთ, თუ
მგრძნობელობა არსებობს



R1 ყველა პაციენტი უნდა შეფასდეს დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის არსებობაზე შდ ტ2
დიაგნოზის დადგენისთანავე და შდ ტ1 დიაგნოზის დასმიდან 5 წელიწადში, ხოლო შემდეგ სულ
მცირე, წელიწადში ერთხელ.

R2 დისტალური სიმეტრიული ნეიროპათიის შეფასება უნდა მოიცავდეს დეტალურ ანამნეზს,
ტემპერატურული და ტკივილის მგრძნობელობის გამოკვლევას, ასევე ვიბრაციული
მგრძნობელობის შემოწმებას 128 ჰც სიხშირის კამერტონის გამოყენებით.

R3 პაციენტებში მიკროვასკულური გართულებებით უნდა შეფასდეს ავტონომიური ნეიროპათიის
სიმპტომები და ნიშნები.

R4 გლუკოზის კონტროლის ოპტიმიზაცია აუცილებელია დიაბეტური ნეიროპათიის პრევენციის ან
მისი გადავადების მიზნით შდ ტ1-ის დროს, ხოლო პროგრესირების შენელების მიზნით - შდ ტ2-
ით დაავადებულ პირებში.

R5 შეაფასეთ და უმკურნალეთ პაციენტებს დიაბეტურ პერიფერიულ ნეიროპათიასთან
დაკავშირებული ტკივილის, ავტონომიური ნეიროპათიის სიმპტომების შემცირებისა და
სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

R6 დიაბეტური ნეიროპათიული ტკივილის საწყისი ფარმაკოლოგიური მკურნალობის მიზნით
რეკომენდებულია პრეგაბალინის, დულოქსეტინის ან გაბაპენტინის გამოყენება.

R7 დიაბეტური პერიფერიული ნეიროპათიის შემთხვევათა დაახლოებით 50% შესაძლოა იყოს
ასიმპტომური. თუ არ მოხდა ტერფის პრობლემების იდენტიფიცირება და პრევენციული ზომების
დანერგვა, კიდურების მგრძნობელობის დაქვეითების გამო პაციენტები აღმოჩნდებიან დაზიანების
მაღალი რისკის ქვეშ.

R8 ტერფების სრულყოფილი შეფასება უნდა ჩატარდეს სულ მცირე, ყოველწლიურად, წყლულისა და
ამპუტაციის რისკის ფაქტორების დადგენის მიზნით.

R9 პაციენტებს მგრძნობელობის დაკარგვის, დაწყლულების ან წარსულში ამპუტაციის ისტორიით,
ტერფების გამოკვლევა უნდა ჩაუტარდეთ ყოველ ვიზიტზე.

R10 ინფორმაცია უნდა შეგროვდეს დაწყლულების, ამპუტაციის, შარკოს ტერფის, ანგიოპლასტიკის
ან სისხლძარღვოვანი ქირურგიული ჩარევის, მწეველობის სტატუსის, რეტინოპათიის, თირკმლის
დაავადების შესახებ და შეფასდეს ნეიროპათიის (ტკივილი, წვა, დაბუჟება) და სისხლძარღვოვანი
დაავადების (ფეხების დაღლა, კოჭლობა) არსებული სიმპტომები.

R11 ობიექტური გასინჯვა უნდა მოიცავდეს კანის დათვალიერებას, ტერფების დეფორმაციის
შეფასებას, ნევროლოგიურ გასინჯვას (ტკივილის, ტემპერატურული, ვიბრაციული
მგრძნობელობის გამოკვლევა) და სისხლძარღვების შეფასებას, მათ შორის, პულსაციის შემოწმებას
ქვემო კიდურებსა და ტერფებზე.



R12 პაციენტები კოჭლობის სიმპტომებით, ან ტერფზურგის არტერიაზე პულსაციის
შესუსტებით/არარსებობით, უნდა გაიგზავნონ ანგიოლოგთან მხარ-გოჯის ინდექსისა და შემდგომი
სისხლძარღვოვანი შეფასებისთვის საჭიროების შემთხვევაში.

R13 ტერფზე წყლულების ან მაღალი რისკის ტერფის შემთხვევაში პაციენტს ესაჭიროება
მულტიდისციპლინური მიდგომა (მაგალითად, პაციენტებს დიალიზზე შარკოს ტერფით,
წყლულის ან ამპუტაციის ისტორიით).

R14 მწეველები, აგრეთვე პაციენტები წარსულში ქვემო კიდურების გართულებებით,
მგრძნობელობის დაკარგვით, ტერფის დეფორმაციით ან პერიფერიული არტერიების დაავადებით,
რეკომენდებულია გაიგზავნონ ტრენირებულ სპეციალისტთან (ექიმი/ექთანი სპეციალური
ინტერესით ტერფის საკითხებში/ანგიოლოგი/ქირურგი) მიმდინარე პრევენციული
მეთვალყურეობისთვის.

R15 შდ დიაგნოზის მქონე ყველა პაციენტს უნდა ჩაუტარდეს საინფორმაციო მოკლე კურსი
ტერფების მოვლის ზოგადი საკითხების შესახებ.

R16 სპეციალური თერაპიული ფეხსაცმლის გამოყენება რეკომენდებულია მაღალი რისკის
პაციენტებისთვის, მათ შორის მძიმე ნეიროპათიით, ტერფის დეფორმაციებით ან ამპუტაციის
ისტორიით.

Semmes-Weinstein-ის მონოფილამენტის გამოყენება ტერფის მგრძნობელობის
შესამოწმებლად

Semmes –Weinstein-ის მონოფილამენტის გამოყენების ინსტრუქცია
1. შეამოწმეთ მონოფილამენტის მთლიანობა (გადაგრეხის/დაზიანების გარეშე).
2. აჩვენეთ მონოფილამენტი პაციენტს. მიადეთ მონოფილამენტის ბოლო პაციენტს
ხელზე/მხარზე იმის სადემონსტრაციოდ, რომ გამოკვლევა მტკივნეული არ არის.

3. სთხოვეთ პაციენტს მიატრიალოს თავი და დახუჭოს თვალები ან უცქიროს ჭერს.
4. მოათავსეთ მონოფილამენტი კანის პერპენდიკულარულად.



5. მონოფილამენტის ბოლო მოათავსეთ ტერფის ძირზე. თხოვეთ პაციენტს გითხრათ
„დიახ“ როდესაც ის იგრძნობს ტერფზე მონოფილამენტის შეხებას. არ კითხოთ
პაციენტს „იგრძენით შეხება?“ თუ პაციენტი არ გეტყვით „დიახ“-ს მითითებულ
წერტილზე შეხებისას, გააგრძელეთ ტესტირება სხვა წერტილში. როდესაც
დაასრულებთ მითითებულ თანმიმდევრობას, განმეორებით გასინჯეთ წერტილი,
სადაც პაციენტმა ვერ იგრძნო მონოფილამენტი.

6. მიაჭირეთ მონოფილამენტი სანამ გადაიღუნება და შემდეგ გეჭიროთ 1-3 წამის
განმავლობაში.

7. მოაშორეთ მონოფილამენტი კანს ისე რომ არ გაასრიალოთ კანზე.
8. აღნიშნული თანმიმდევრობა გაიმეორეთ ტერფის თითოეულ გასასინჯ წერტილში
მორიგეობით (იხილეთ სურათი ქვემოთ).

წერტილები ტერფის ძირზე მონოფილამენტით ტესტირებისთვის
დაცვითი შეგრძნების დაკარგვა = მგრძნობელობის არარსებობას ერთ ან რამდენიმე წერტილში

შენიშვნა
 გამოიყენეთ მხოლოდ ინტაქტურ კანზე. მოერიდეთ
კორძიან, დაწყლულებულ ან გაკაწრულ არეებს. არ
გააკეთოთ სწრაფი ან დარტყმითი მოძრაობა.

 თუ მონოფილამენტი შემთხვევით გაგისრიალდებათ
კანზე, ის წერტილი განმეორებით შეამოწმეთ იგივე
თანმიმდევრობით.

 მონოფილამენტი შეინახეთ მწარმოებლის
ინსტრუქციის შესაბამისად.

 გაწმინდეთ მონოფილამენტი ინფექციის კონტროლის
წესების შესაბამისად.

1 Diabetes Foot Care Clinical Pathway Healthcare Provider’s Guide Diabetes, Obesity & Nutrition Strategic
Clinical Network™, 2020: https://www.albertahealthservices.ca/assets/about/scn/ahs-scn-don-diabetes-
foot-care-clinical-pathway-hp-guide.pdf

კანი მონოფილამენტი გადაღუნვა

მარჯვენა
ტერფი

მარცხენა
ტერფი

მარჯვენა
ტერფი



კოჭ-მხრის ინდექსის (ABI) განსაზღვრა პერიფერიული არტერიების
დაავადების (PAD) შეფასების მიზნით

პაციენტი საეჭვო PAD სიმპტომებით:

 ქვემო კიდურის წყლული
 ხანგამოშვებითი კოჭლობა.
 ქვემო კიდურის იშემიური მოსვენების ტკივილი
 70 წლის ზემოთ.
 თამბაქოს მომხმარებელ და დიაბეტით დაავადებულ პაციენტებში,

50 წლის ზემოთ.
 ქვედა კიდურზე კომპრესიული თერაპიის ან ჭრილობის სანაციის წინ,

ადექვატური არტერიული ნაკადის განსაზღვრა

ABI-ს განსაზღვრა მოსვენებულ
მდგომარეობაში

ABI >1.2 ABI: 1.2 – 1.0 ABI: 0.9 – 0.99 ABI: 0.8 – 0.89 ABI: 0.5 – 0.79 ABI <0.5

კალციფიკაცია/
სისხლძარღვის
გამკვრივება

ნორმალური მისაღები
მსუბუქი

არტერიული
დაავადება

საშუალო სიმძიმის
არტერიული
დაავადება

მწვავე
არტერიული
დაავადება

რუტინული
რეფერალი

სისხლძარღვთა
სპეციალისტთან

რეფერალი
საჭირო არ არის

რეფერალი საჭირო
არ არის

რისკფაქტორების
მოდიფიცირება

რუტინული
რეფერალი

სისხლძარღვთა
სპეციალისტთან

რუტინული
რეფერალი

სისხლძარღვთა
სპეციალისტთან

 ფეხების ძლიერი ტკივილი;
 ღრმა ვენების თრომბოზი, რამაც
შესაძლოა გამოიწვიოს თრომბის
გადაადგილება;
 ფეხზე არსებული ძლიერ მტკივნეული
ჭრილობა(ები).

 პაციენტები, რომელთაც არ შეუძლიათ
ზურგზე წოლა;
 პაციენტები, რომელთაც მდგომარეობა
უმწვავდებათ ფეხზე მანჟეტის
მოჭერისას.

ABI-ს ჩატარება არ არის ნაჩვენები



ABI-ს გაზომვის მეთოდი: ABI უნდა განისაზღვროს თითოეული ფეხისათვის ცალ-ცალკე.
ABI განისაზღვრება კოჭის არტერიაზე გაზომილი წნევის 2 მაჩვენებლიდან უფრო
მაღალის გაყოფით ბრაქიალური არტერიაზე 2-ჯერ გაზომილი უფრო მაღალი
სისტოლური წნევის მაჩვენებელზე. ABI გამოთვლა ხდება წნევის 0.2 ერთეულით
გათვალისწინებით.

რეკომენდაციები:

1. პაციენტებს PAD-ის მომატებული რისკით უნდა ჩაუტარდეთ შეფასება ფიზიკურ
დატვირთვაზე ქვემო კიდურის სიმპტომების, მოსვენების იშემიური ტკივილისა და
შეუხორცებელი წყლულების არსებობაზე. სისხლძარების გასინჯვა უნდა მოიცავდეს
პულსაციის შემოწმებას ქვემო კიდურებზე და ბარძაყის არტერიის აუკულტაციას.

2.

3. მოსვენების ABI ტესტირება რეკომენდებულია პაციენტებისთვის PAD-ზე საეჭვო
ანამნეზით ან ობიექტური გასინჯვის მონაცემებით. ფიზიკური დატვირთვის ABI
ტესტირების საკითხის განხილვა რეკომენდებულია იმ პაციენტებისთვის, ვისაც
ფიზიკურ დატვირთვაზე კოჭლობის სიმპტომების მიუხედავად, აღენიშნება
მოსვენების ABI-ს ნორმალური მაჩვენებლები.



4. ABI სკრინინგის ჩატარება არ არის რეკომენდებული უსიმპტომო პაციენტებში,
რომელთაც არ აღენიშნებათ PAD რისკი

პაციენტები პერიფერიული არტერიების დაავადების მომატებული რისკით:

1. 65 წელს ზევით:
2. 50-64 წლის ათეროსკლეროზის რისკფაქტორების არსებობისას (ჰიპერტენზია,

შაქრიანი დიაბეტი, ჰიპერლიპიდემია, თამბაქოს წევა) ან პერიფერიული
არტერიების დაავადების ოჯახური ანამნეზის შემთხვევაში;

3. 50 წელს ქვევით პაციენტები დიაბეტით და ათეროსკლეროზის ერთი
დამატებითი რისკფაქტორით;

4. პაციენტები სხვა სისხლძარღვების (მაგ.: მუცლის აორტის, საძილე არტერიების,
კორონარების, მეზენტერული, თირკმლის ან ლავიწქვეშა არტერიების)
დადასტურებული ათეროსკლეროზით.



ტიპი 2 დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობა
სახელმძღვანელო პირველადი ჯანდაცვისთვის

eGFR
მისაღებია

(>40მლ/წთ)?
სმი>25კგ/მ2

მეტფორმინი
უკუჩვენების

არარსებობის
შემთხვევაში

მეტფორმინი ან
სულფონილშარდოვანას

პრეპარატი

კრეატინინი
სისხლში>150მკ
მოლ/ლ ან
eGFR<30მლ/წთ

მოხსენით
მეტფორმინი

დიახ

შშედეგე
ბის

დიახ

შშედეგები
ს

არა

შშედეგე
ბის

არა

შშედეგე
ბის

ჰიპოგლიკემიის
მკაცრი მონიტორინგი

სულფონილურეას
შემთხვევაში

გაითვალისწინეთ
მედიკამენტის

დოზის გაზრდა

დიახ

შშედეგე
ბის

არა

შშედეგე
ბის

განსაზღვრეთ eGFR
და ღვიძლის
ფუნქციები

ყოველწლიურად

HbA1C
ოპტიმალური

ა?

განსაზღვრეთ 6 თვეში
ერთხელ

ჩვენების შემთხვევაში
განსაზღვრეთ უფრო

ხშირად

დიახ

შშედეგე
ბის

არა

შშედეგე
ბის



შდ ტიპი2-ით დაავადებული პაციენტები, რომელთაც შეუძლიათ
მეტფორმინის მიღება

მეტფორმინი უკუნაჩვენებია ან
არადამაკმაყოფილებელი ამტანობა

ინსულინოთერაპია
 ინსულინოთერაპიის საჭიროების

შესაფასებლად რეკომენდებულია
ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია;
 ინსულინთან ერთად უკუჩვენებების

არარსებობის პირობებში
რეკომენდებულია მეტფორმინის
გაგრძელება. უნდა გადაიხედოს
გლუკოზის დამაქვეითებელი სხვა
მედიკამენტების გაგრძელების საჭიროება
 ბაზალური ინსულინი რეკომენდებულია

დღეში ერთხელ ან ორჯერ
 ბაზალური და ხანმოკლე ინსულინის

კომბინაცია განიხილება განსაკუთრებით
მაშინ, როცა HbA1c≥9.0%
 ინსულინთან ერთად GLP-1 მიმეტიკის

დანიშვნა უნდა გადაწყდეს მხოლოდ
სპეციალისტთან კონსულტაციის
საფუძველზე
 ინსულინის დოზის შერჩევა ზოგადად

წარმოებს სხეულის მასის მიხედვით და
სტანდარტულად მერყეობს 0,4-დან 1.0
ერთ/კგ-მდე დღეში. უფრო მაღალი
დოზების საჭიროება დგება პუბერტატულ
პერიოდში, ორსულობასა და
თანდართული ავადმყოფობის დროს.
 ინსულინის საფეხურებრივი დანიშვნა და

ტიტრაცია კრიტიკულად მნიშვნელოვანია
გლიკემიური კონტროლის
გაუმჯობესებისა და დიაბეტთან
დაკავშირებული გართულებების
პრევენციის მიზნით. ტიპიურ
შემთხვევებში, თუ გლიკემიის სამიზნე
მაჩვენებლების მიღწევა ვერ ხერხდება,
ინსულინის დოზის ცვლილება ხდება 2-3
ერთეულით 3-7 დღეში ერთხელ.

თუ HbA1c ცხოვრების სტილთან დაკავშირებული
ჩარევების ფონზე აღემატება 48მმოლ/მოლ (6.5%)-ს:
 შესთავაზეთ სტანდარტული გამოთავისუფლების

მეტფორმინი

 წაახალისეთ პაციენტი შეინარჩუნოს HbA1c
48მმოლ/მოლ-მდე (6.5%)

თუ პაციენტი ვერ იტანს
სტანდარტული
გამოთავისუფლების
მეტფორმინს, განიხილეთ
მოდიფიცირებული
გამოთავისუფლების
მეტფორმინის დანიშვნა

თუ HbA1c ცხოვრების სტილთან
დაკავშირებული ჩარევების ფონზე აღემატება
48მმოლ/მოლ (6.5%)-ს:
 გაითვალისწინეთ რომელიმე ჩამოვლილი:
 DPP-4, პიოგლიტაზონი ან სშ
 SGLT-2-ი DPP-4-ს ნაცვლად თუ სშ ან

პიოგლიტაზონი შეუსაბამოა
 წაახალისეთ პაციენტი შეინარჩუნოს HbA1c

48მმოლ/მოლ-მდე (6.5%) თუ იმყოფება SGLT-2-
ი, DPP-4 ან პიოგლიტაზონით თერაპიაზე ან
53მმოლ/მოლ (7.0%) თუ
სულფონილშარდოვანაზეა

მკურნალობის რეჟიმის პირველი ინტენსიფიკაცია
თუ HbA1c > 58მმოლ/მოლ (7.5%)
 განიხილეთ ორმაგი თერაპია:
 მეტფორმინი და DPP-4
 მეტფორმინი და პიოგლიტაზონი
 მეტფორმინი და სულფონილშარდოვანა
 მეტფორმინი და SGLT-2-ი

 წაახალისეთ პაციენტი შეინარჩუნოს HbA1c 53
მმოლ/მოლ-მდე (7.0%)

თუ სამმაგი თერაპია
არაეფექტურია, ამტანობა
დაბალია ან
უკუნაჩვენებია,
განიხილეთ
კომბინირებული თერაპია
მეტფორმინით,
სულფონილშარდოვანით
და GLP-1 მიმეტიკით
პაციენტებისთვის,
რომელთა სმი≥35კგ/მ2 და
აქვთ სპეციფიკური
ფსიქოლოგიური ან
ჯანმრთელობის სხვა
პრობლემები სიმსუქნის
გამო, ან სმი<35კგ/მ2 და
მათთვის
ინსულინთერაპია
დაკავშირებული იქნება
მნიშვნელოვან
სამსახურებრივ
სირთულეებთან ანწონის
დაკლება მნიშვნელოვან
სარგებელს უკავშირდება
სიმსუქნესთან
დაკავშირებული სხვა
კომრბიდული
პათოლოგიების გამო

მკურნალობის რეჟიმის პირველი
ინტენსიფიკაცია
თუ HbA1c > 58მმოლ/მოლ (7.5%)
 განიხილეთ ორმაგი თერაპია:
 DPP-4 და პიოგლიტაზონი
 DPP-4 და სულფონილშარდოვანა
 პიოგლიტაზონი და სულფონილშარდოვანა

წაახალისეთ პაციენტი შეინარჩუნოს HbA1c 53
მმოლ/მოლ-მდე (7.0%)

მკურნალობის რეჟიმის მეორე ინტენსიფიკაცია
თუ HbA1c > 58მმოლ/მოლ (7.5%)
 განიხილეთ სამმაგი თერაპია:
 მეტფორმინი, DPP-4 და სულფონილშარდოვანა (სშ)
 მეტფორმინი, პიოგლიტაზონი და

სულფონილშარდოვანა
 მეტფორმინი, პიოგლიტაზონი ან

სულფონილშარდოვანა და SGLT-2-ი
 ინსულინოთერაპია
წაახალისეთ პაციენტი შეინარჩუნოს HbA1c 53
მმოლ/მოლ-მდე (7.0%)

მკურნალობის რეჟიმის მეორე
ინტენსიფიკაცია
თუ HbA1c > 58მმოლ/მოლ (7.5%)
 განიხილეთ ინსულინოთერაპია
 წაახალისეთ პაციენტი შეინარჩუნოს HbA1c 53

მმოლ/მოლ-მდე (7.0%)

GLP-1  agonists - Glucagon-like peptide-1 agonists - გლუკაგონის მსგავსი პეპტიდი-1-ის რეცეპტორების აგონისტები
DPP-4 inhibitors - Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors - დიპეპტიდილ პეპტიდაზა-4-ის ინჰიბიტორები
SGLT2 inhibitor - sodium/glucose cotransporter 2 inhibitor - ნატრიუმ-გლუკოზის კოტრანსპორტერ 2-ის ინჰიბიტორი
სშ - სულფონილშარდოვანა



ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტის მედიკამენტური მკურნალობის რეკომენდაციები

1. შდ ტ2-ის მკურნალობისთვის პირველი რიგის არჩევის პრეპარატი არის მეტფორმინი.
2. მკურნალობის დაწყების შემდეგ მეტფორმინი უნდა გაგრძელდეს ხანგრძლივად, თუ მის მიმართ

ამტანობა დამაკმაყოფილებელია და არ აღინიშნება უკუჩვენება; საჭიროების შემთხვევაში, სხვა
მედიკამენტი, მათ შორის ინსულინიც, უნდა დაემატოს მეტფორმინს.

3. მეტფორმინის ხანგრძლივი გამოყენება შესაძლოა ასოცირებული იყოს B12 ვიტამინის დეფიციტთან,
შესაბამისად მეტფორმინით მკურნალობის პერიოდში რეკომენდებულია გაითვალისწინოთ B12
კონცენტრაციის გაზომვა, განსაკუთრებით, ანემიის ან პერიფერიული ნეიროპათიის დროს.

4. ინსულინის ადრეული დანიშვნის განხილვა რეკომენდებულია კატაბოლური პროცესების ნიშნების (წონაში
კლების), ჰიპერგლიკემიის სიმპტომების, ძალიან მაღალი A1C მაჩვენებლის (>10% [86 მმოლ/მოლ]) ან
სისხლში გლუკოზის ძალზედ მომატებული კონცენტრაციის (≥300 მგ/დლ [16.7 მმოლ/ლ]) შემთხვევაში.

5. გაითვალისწინეთ ორმაგი თერაპიის დაწყება პაციენტებში ახლად დიაგნოსტირებული შდ ტ2-ით ,
რომელთა A1C ≥1.5%-ით (12.5 მმოლ/მოლ-ით) აღემატება მათ ინდივიდუალურ გლიკემიის სამიზნეს.

6. უპირატესი კომბინაციის სახით, რეკომენდებულია, მეტფორმინს დაემატოს სულფანილშარდოვანა
(გლიბენკლამიდი/გლიბურიდის გარდა), დიპეპტიდილ პეპტიდაზა-4-ს (DPP4) ინჰიბიტორი (მაგალითად,
სიტაგლიპტინი) ან ნატრიუმ-გლუკოზის კოტრანსპორტერ 2-ის (SGLT2) ინჰიბიტორი (მაგალითად,
დაპაგლიფლოზინი).

7. ფარმაკოლოგიური აგენტის შერჩევისას გამოიყენეთ პაციენტზე ორიენტირებული მიდგომა. კერძოდ,
აუცილებელია კომორბიდული მდგომარეობების (გსდ, გულის უკმარისობა, თქდ), ჰიპოგლიკემიის რისკის,
წონაზე ზეგავლენის, ღირებულების, გვერდითი ეფექტების რისკის და პაციენტის უპირატესი არჩევანის
გათვალიწინება.

8. პაციენტებში დადგენილი ათეროსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით,
ანტიჰიპერგლიკემიური პრეპარატების შერჩევისას. რეკომენდებულია ნატრიუმ-გლუკოზის
კოტრანსპორტერ 2-ის (SGLT2) ინჰიბიტორი (მაგალითად, დაპაგლიფლოზინი) ან გლუკაგონის მსგავსი
პეპტიდი-1 (GLP-1) რეცეპტორის აგონისტი (მაგალითად, ლირაგლუტიდი), რომელთაც გამოავლინეს
მტკიცებულებებზე დაყრდნობით დადასტურებული ეფექტურობა გსდ-ს დროს.

9. პაციენტებში ათეროსკლეროზული გულ-სისხლძარღვთა დაავადებით და გულის უკმარისობის მაღალი
რისკით, ან დადგენილი გულის უკმარისობით, უპირატესობა უნდა მიენიჭოს SGLT2 ინჰიბიტორებს
(მაგალითად, დაპაგლიფლოზინს).

10. პაციენტებში მე-2 ტიპის დიაბეტით და თირკმლის ქრონიკული დაავადებით, გასათვალისწინებელია SGLT2
ინჰიბიტორის (მაგალითად, დაპაგლიფლოზინი) ან GLP-1 რეცეპტორის აგონისტის (მაგალითად,
ლირაგლუტიდი) დანიშვნა, დიაბეტური თირკმლის დაავადების რისკის შემცირების მიზნით,
მტკიცებულებებზე დაყრდნობით.

11. პაციენტთა უმრავლესობაში, რომელთაც ესაჭიროებათ საინექციო მედიკამენტი გლუკოზის
დამაქვეითებელი დამატებითი ეფექტით, ინსულინთან შედარებით უპირატესობა ენიჭება GLP-1
რეცეპტორის აგონისტს (მაგალითად, ლირაგლუტიდს) .

12. შდ ტ2 მქონე პაციენტებში, რომელთა შემთხვევაშიც არსებული შაქრისდამწევი პრეპარატების
გამოყენებისას ვერ ხერხდება მკურნალობის სამიზნეების მიღწევა, არ გადადოთ მკურნალობის
ინტენსივობის გაზრდა.

13. რეგულარულად (3-6 თვეში ერთხელ) გადახედეთ მედიკამენტური მკურნალობის რეჟიმს და საჭიროების
შემთხვევაში, გაითვალისწინეთ პაციენტთან დაკავშირებული ახალი გარემოებები (ძირითადი
ანტიდიაბეტური მედიკამენტების რისკი და სარგებელი შეჯამებულია ცხრილი 1-ში).



ცხრილი 1. ძირითადი ანტიდიაბეტური მედიკამენტების (ინსულინის გარდა) რისკი და სარგებელი

მეტფორმინი სულფონილშარდო
ვანა

გლინიდები პიოგლიტაზონი ალფა-
გლუკოზიდაზას
ინჰიბიტორები

DPP4
ინჰიბიტორები

GLP1
რეცეპტორების
აგონისტები

SGLT2
ინჰიბიტორები

ჰიპოგლიკემია ნეიტრალური ზომიერი/ძლიერი ზომიერი ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური
წონა მცირედი კლება მატება მატება მატება ნეიტრალური ნეიტრალური დაკლება დაკლება
თქდ, 3A, 3B
სტადია

შეამცირეთ
დოზა 3A

სტადიაზე
უკუნაჩვენებია
3B სტადიაზე

სიფრთხილით -
ჰიპოგლ.მომტებულ

ი რისკი

სიფრთხილით -
ჰიპოგლ,

მომტებული
რისკი

ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური,
მაგრამ დოზა

უნდა შემცირდეს,
გარდა

ლინაგლიპტინისა

სიფრთხილე
ექსენატიდ ER-ის

შემთხვევაში

უკუნაჩვენებია 3B
სტადიის დროს

თქდ, სტადია 4, 5 უკუნაჩვენებია უკუნაჩვენებია
გლიპიზიდის და
გლიკლაზიდის

გარდა

უკუნაჩვენებია უკუნაჩვენებია უკუნაჩვენებია უკუნაჩვენებია

გასტრო-
ინტესტინური გვ.
ეფექტები

ზომიერი ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური ზომიერი ნეიტრალური ზომიერი ნეიტრალური

სხვა გვ. ეფექტები შეშუპება და
ძვლების
მოტეხილობა

პანკრეატიტი
გულის

უკმარისობა (არ
არის

მედიკამენტის
კლასის ეფექტი)

გენიტალური
სოკოვანი
ინფექცია,
მოტეხილობები,
ამპუტაციის
რისკის ზრდა
(მოტეხილობა და
ამპუტაცია
შესაძლოა არ
იყოს კლასის
ეფექტი)

მნიშვნელოვანი
გს შემთხვევა

სასარგებლო ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური სასარგებლო* სასარგებლო*

გულის
უკმარისობა

ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური მომატებული
რისკი

ნეიტრალური ნეიტრალური ნეიტრალური სასარგებლო**

თქდ - თირკმლის ქრონიკული დაავადება; გს - გულ-სისხლძარღვთა;
* რანდომიზებულ კვლევაში გამოვლინდა რისკის შემცირება ლირაგლუტიდის, სემაგლუტიდის, ემპაგლიფლოზინის და კანაგლიფლოზინის შეთხვევაში.
** რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევაში გამოვლინდა რისკის შემცირება ემპაგლიფლოზინის და კანაგლიფლოზინის შემთხვევაში.



დიაბეტით დაავადებული პაციენტის მეთვალყურეობა

გლიკემიის კონტროლის სამიზნეები

R1 გლიკემიის ოპტიმალური კონტროლი დიაბეტის მართვის ქვაკუთხედია:

- პლაზმის გლუკოზის როგორც უზმო, ისე პოსტპრანდიალური მაჩვენებელი კორელირებს გართულებების
რისკთან და კავშირშია გლიკოზირებული ჰემოგლობინის (A1C) დონესთან.

- რეკომენდებულია გლიკემიის ინდივიდუალური სამიზნეების დასახვა, რაც უნდა ემყარებოდეს პაციენტის
ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ფუნქციურ დამოკიდებულებას და სიცოცხლის მოსალოდნელ
ხანგრძლივობას.

R2 არაორსული მოზრდილი პაციენტების უმრავლესობაში A1C ზოგადი სამიზნე <7% (53 მმოლ/მოლ).

R3 შესაძლებელია გაითვალისიწინოთ A1C უფრო მკაცრი მონიტორინგი და დაბალი სამიზნე (<6.5% [48
მმოლ/მოლ]) ცალკეულ პაციენტებში, თუ აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია კლინიკურად

მართვის გეგმის განხილვა და შეთანხმება
- მართვის გეგმის განხილვა
- ურთიერთშეთანხმება ცვლილებებზე
- თერაპიის ცვლილების დროული

დანერგვისუზრუნველყოფა კლინიკური
ინერტულობის თავიდან ასაცილებლად

- გადაწყვეტილების ციკლის რეგულარული
გამეორება (სულ მცირე წელიწადში 1-2-ჯერ

პაციენტის ძირითადი თავისებურებების შეფასება
- ცხოვრების სტილი
- კომორბიდობა (გსდ, თქდ, გუ)
- კლინიკური თავისებურება, მაგ.: HbA1C, წონა
- ისეთი საკითხები, როგორიცაა მოტივაცია და

დეპრესია
- კულტურული და სოციალ-ეკონომიკური კონტექსტი

მკურნალობის შერჩევაზე მოქმედი ფაქტორები:
- HbA1C ინდივიდუალური სამიზნე

- ზემოქმედება წონასა და ჰიპოგლიკემიაზე

- მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების პროფილი

- დანიშნული რეჟიმის სირთულე (სიხშირე, ფორმა)

- მედიკამენტური რეჟიმის შერჩევა, რომელიც
უზრუნველყოფს მკურნალობაზე ოპტიმალურ
დამყოლობასა და ერთგულებას

- მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ფასი

მართვის გეგმის გაზიარებული შედგენა
- განათლებული/ინფორმირებული პაციენტის

ჩართვა

- პაციენტის უპირატესობების გათვალისწინება

- მოტივაციური ინტერვიუ, სამიზნეების დადგენა და
გადაწყვეტილების გაზიარებული მიღება

- პაციენტის თვითეფექტურობის ხელშეწყობა

- დიაბეტის საგანმანათლებლო პროგრამაში ჩართვის
ხელშეწყობა

რეგულარული მონიტორინგი და
დახმარება:
- ემოციური მხარდაჭერა
- მედიკამენტების ამტანობა
- გლიკემიის სტატუსი
- თვითმონიტორინგი, წონის

კონტროლი, ნაბიჯების დათვლა,
HbA1C, სისხლის წნევა, ლიპიდები

მართვის გეგმის იმპლემენტაცია
- პაციენტები, რომლებთანაც ვერ

ხერხდება მართვის სამიზნეების
მიღწევა, პროგრესის შესაფასებლად
საჭიროებენ სულ მცირე, 3 თვიანი
ინტერვალებით მონიტორინგს.

- უფრო ხშირი კონტაქტი დასაწყისში
შესაძლოა, საჭირო გახდეს
განათლებისა და თვითმართვის
ხელშეწყობისთვის

შეთანხმება მართვის
გეგმაზე
განსაზღვრეთ SMART
ამოცანები
- სპეციფიკური
- ზომვადი
- მიღწევადი
- რეალისტური
- დროში გაწერილი



მნიშვნელოვანი ჰიპოგლიკემიის ან მკურნალობის სხვა არასასურველი ეფექტების (მაგ.:
პოლიფარმაციის) გარეშე. ასეთ პაციენტებს მიეკუთვნებიან პირები, ვისაც აღენიშნება
ახლადდიაგნოსტირებული, კვების მოდიფიკაციით, ან მეტფორმინით მართვადი შდ ტ2 და
რომლებსაც არ აქვთ გულ-სისხლძარღვთა გართულებების მაღალი რისკი.

R4 A1C ნაკლებად მკაცრი სამიზნე (<8% [64 მმოლ/მოლ]) შესაძლოა მისაღები იყოს პაციენტებისთვის III
დონის ჰიპოგლიკემიით (მენტალური და/ან ფსიქიკური სტატუსის დარღვევა, რომელიც საჭიროებს
მეორე პირის დახმარებას). ნაკლებად მკაცრი სამიზნე, დასაშვებია, პროგრესირებადი მიკრო- და
მაკროვასკულური გართულებების, მრვალობითი კომორბიდული მდგომარეობების ან დიაბეტის
ხანგრძლივი ისტორიის დროს, როდესაც სამიზნეების მიღწევა გართულებულია, თვით-მართვის
გლუკოზის სათანადო მონიტორინგის არაეფექტურობისა და გლუკოზის დამაქვეითებელი რამდენიმე
რიგის მედიკამენტის, მათ შორის, ინსულინის გამოყენების მიუხედავად, (იხილეთ სურათი 1).

R5 A1C ≤7.0% მიღწევის მიზნით რეკომენდებულია პლაზმის გლუკოზის შემდეგი სამიზნეების დასახვა:

- უზმოდ პლაზმის გლუკოზის სამიზნე 4.0-დან 7.0 მმოლ/ლ-მდე და 2 საათიანი პოსტპრანდიალური
პლაზმის გლუკოზა 5.0–10.0 მმოლ/ლ.

- თუ A1C ≤7.0% სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება უზმოდ პლაზმის გლუკოზის 4.0-დან 7.0 მმოლ/ლ-მდე და
2 საათიანი პოსტპრანდიალური პლაზმის გლუკოზის 5.0–10.0 მმოლ/ლ-ის ფონზე, რეკომენდებულია
უზმოდ პლაზმის გლუკოზის 4.0-დან 5.5 მმოლ/ლ-მდე და/ან პოსტპრანდიალური გლუკოზის 5.0–
8.0 მმოლ/ლ-მდე შემდგომი დაქვეითება, თუმცა აუცილებელია ჰიპოგლიკემიის რისკის გათვალისწინება.

R6 I დონის ჰიპოგლიკემია განისაზღვრება, როგორც გლუკოზის კონცენტრაცია <70 მგ/დლ (3.9 მმოლ/ლ).
II დონის ჰიპოგლიკემია განისაზღვრება, როგორც გლუკოზის კონცენტრაცია <54 მგ/დლ (3.0მმოლ/ლ),
როდესაც უკვე იწყება ნეიროგლიკოპენიური სიმპტომების განვითარება და მოითხოვს დაუყოვნებელ
ჩარევას ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობის აღკვეთის მიზნით. III დონის ჰიპოგლიკემია წარმოადგენს
მძიმე მოვლენას, რომელიც ხასიათდება მენტალური სტატუსის და/ან ფიზიკური ფუნქციის
დარღვევით, რასაც ესაჭიროება გარეშე პირის დახმარება მდგომარეობიდან გამოსვლის მიზნით.

R7 ჰიპოგლიკემიის რისკის მქონე პირებს ყოველ ვიზიტზე გამოკითხეთ სიმპტომური და ასიმპტომური
ჰიპოგლიკემიის ეპიზოდების შესახებ.

R8 შენარჩუნებული ცნობიერების პირობებში, თუ სისხლში გლუკოზის კონცენტრაცია <70 მგ/დლ (3.9
მმოლ/ლ), უპირატეს მკურნალობად ითვლება პერორალურად 15–20გ გლუკოზა, თუმცა,
შესაძლებელია ნებისმიერი ნახშირწყლის გამოყენება, რომელიც შეიცავს გლუკოზას. თუ გლუკოზის
მიღებიდან 15 წუთში გლუკომეტრი კვლავ ჰიპოგლიკემიას აჩვენებს, მკურნალობა უნდა გამეორდეს.
როგორც კი გლუკომეტრის მაჩვენებელი დაუბრუნდება ნორმას, პაციენტმა უნდა მიიღოს საკვები, რათა
თავიდან იქნას აცილებული ჰიპოგლიკემიის რეციდივი.

R9 გლუკაგონი უნდა გაუკეთდეს ყველა პაციენტს II დონის ჰიპოგლიკემიის მომატებული რისკით, როდესაც
სისხლში გლუკოზის კონცენტრაცია <54 მგ/დლ (3.0 მმოლ/ლ), შესაბამისად, რეკომენდებულია
გლუკაგონი ხელმისაწვდომი იყოს არა მარტო სამედიცინო პერსონალისთვის, არამედ პაციენტის
მომვლელისთვის/ოჯახის წევრისთვის.

R10 ჰიპოგლიკემიის გაუცნობიერებლობა ან მე-3 დონის ჰიპოგლიკემიის ერთი და მეტი ეპიზოდი უნდა
გახდეს მკურნალობის რეჟიმის გადახედვის საფუძველი.



R11 ინსულინის მომხმარებელ პაციენტებს ჰიპოგლიკემიის გაუცნობიერებლობის ან II დონის
ჰიპოგლიკემიის ერთი ეპიზოდის შემთხვევაში, სულ მცირე, რამდენიმე კვირის მანძილზე უნდა ერჩიოთ
გლიკემიის კონტროლის სამიზნეების აწევა ჰიპოგლიკემის თავიდან ასაცილებლად, რათა
ნაწილობრივ მაინც გამოსწორდეს ჰიპოგლიკემიის სიმპტომების ამოცნობა და შემცირდეს
განმეორებითი ეპიზოდის რისკი.

R12 კოგნიტური ფუნქციის ან აზროვნების დარღვევის შემთხვევაში რეკომენდებულია კოგნიტური
ფუნქციის მიმდინარე შეფასება ჰიპოგლიკემიის მიმართ განსაკუთრებული ყურადღების ფონზე.

R13 გლუკოზის თვით-მონიტორინგი აუცილებელია პაციენტებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან
ინსულინოთერაპიაზე.

გლუკოზის მონიტორინგი სასარგებლოა მკურნალობის შერჩევის/მორგების, მწვავე დაავადების დროს
ან თვით-მართვის საგანმანათლებლო საშუალების სახით. (გლიკემიის კონტროლის სამიზნეები
შეჯამებული სახით წარმოდგენილია ცხრილი №1-ში).

ცხრილი№1. გლიკემიის კონტროლის რეკომენდაციების შეჯამება არაორსული დიაბეტიანი მოზრდილი
პაციენტების უმრავლესობისთვის

A1C <7.0% (53 მმოლ/მოლ)*
პრეპრანდიალური კაპილარული პლაზმის გლუკოზა 80–130 მგ/დლ* (4.4–7.2 მმოლ/ლ)
პიკური პოსტპრანდიალური პლაზმის გლუკოზა† <180 მგ/დლ* (10.0 მმოლ/ლ)

*ინდივიდუალურ პაციენტთან მიმართებაში გლიკემიის სამიზნეები შესაძლებელია იყოს მეტად ან ნაკლებად მკაცრი.
სამიზნეების შერჩევა უნდა მოხდეს დიაბეტის ხანგრძლივობის, ასაკის/სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის,
კომორბიდული მდგომარეობების, დადგენილი გსდ დაავადების ან პროგრესული მიკროვასკულური გართულებების,
ჰიპოგლიკემიის რისკის გაცნობიერების და ცალკეული პაციენტის თავისებურებების გათვალისიწინებით
†პოსტპრანდიალური გლუკოზის დასახვა სამიზნედ შესაძლებელია, თუ A1C სამიზნის მიღწევა ვერ ხერხდება
პრეპრანდიალური გლუკოზის სამიზნეების მიღწევის მიუხედავად. პოსტპრანდიალური გლუკოზის განსაზღვრა უნდა
მოხდეს პაციენტის მიერ საკვების მიღების დაწყებიდან 2 სთ-ში, როცა ზოგადად გლუკოზის კონცენტრაცია აღწევს პიკს
შდ მქონე პაციენტებში.



გლიკემიის კონტროლის ალგორითმი

მართვის ინდივიდუალური
სამიზნეები

A1C≤6.5% პაციენტებისთვის თანმხლები სერიოზული
დაავადების გარეშე და ჰიპოგლიკემიის დაბალი რისკით

A1C>6.5% პაციენტებისთვის თანმხლები სერიოზული
დაავადებით და ჰიპოგლიკემიის რისკით

ცხოვრების სტილის ცვლილება (მათ შორის, წონის დაკლება მედიკამენტური თერაპიის დახმარებით)

საწყისი A1C<7.5% საწყისი A1C ≥7.5% საწყისი A1C>9%

მონოთერაპია 1

მეტფორმინი

GLP1-რა2,3

SGLT2-ი2,3

DPP4-ი

TZD

AG-ი

SU/GLN

თუ 3 თვეში სამიზნის მიღწევა ვერ
ხერხდება, გაითვალისწინეთ

ორმაგი თერაპია

ორმაგი თერაპია1

მეტფორმინი
ან სხვა 1-ლი
რიგის
პრეპარატი

GLP1-რა2,3

SGLT2-ი2,3

DPP4-ი

TZD

AG-ი

SU/GLN

ბაზალური
ინსულინი

თუ 3 თვეში სამიზნის მიღწევა ვერ
ხერხდება, გაითვალისწინეთ

სამმაგი თერაპია

სამმაგი თერაპია1

მეტფორმინი
ან სხვა I
რიგის
პრეპარატი +
II რიგის
პრეპარატი

GLP1-რა2,3

SGLT2-ი2,3

TZD

ბაზალური ინსულინი

DPP4-ი

AG-ი

SU/GLN

თუ 3 თვეში სამიზნის მიღწევა ვერ
ხერხდება, გაითვალისწინეთ ან

გააძლიერეთ ინსულინოთერაპია

სიმპტომები

არა დიახ

ორმაგი
თერაპია

სამმაგი
თერაპია

ან

ინსულინი

±

სხვა
აგენტები

დაამატეთ ან
გააძლიერეთ ინსულინი

(გააგზავნეთ
სპეციალისტთან)

1. მედიკამენტები ჩამოთვლილია გამოყენების უპირატესობის მიხედვით, ხაზის სიგრძე მიუთითებს რეკომენდაციის ხარისხს
2. GLP1-რა და SGLT2-ი პრეპარატების გარკვეულმა წარმომადგენლებმა აჩვენა სარგებელი გსდ და თქდ გამოყენების

შემთხვევაში და უპირატესობა ენიჭება ამ მდგომარეობების დროს
3. რეკომენდებულია რომელიმე ამათგან გსდ-ს შემთხვევაში

შემოკლებები: GLP-1 რა - გლუკაგონის მსგავსი პეპტიდი-1-ის რეცეპტორების აგონისტები; DPP-4-ი - დიპეპტიდილ პეპტიდაზა-
4-ის ინჰიბიტორები, SGLT2-ი - ნატრიუმ-გლუკოზის კოტრანსპორტერ 2-ის ინჰიბიტორი, TZD - თიაზოლიდენედიონი, AG-ი -
ალფაგლუკოზიდაზას ინჰიბიტორი, SU - სულფონილშარდოვანა, GLN - გლინიდები

- თიაზილ

ნაკლები გვერდითი
ეფექტები და/ან
შესაძლო სარგებელი

გამოიყენეთ
სიფრთხილით



სურათი 1. გლიკემიის სამიზნეების მიმართ ინდივიდუალური მიდგომა

სურათი 1. სურათზე მითითებულია პაციენტის და დაავადების ფაქტორები, რომელთა საფუძველზეც განისაზღვრება A1C-ს
ოპტიმალური სამიზნეები. მარცხენა მხარეს მითითებული მახასიათებლები და კატეგორიები უფრო მკაცრი მონიტორინგის და
A1C -ს მეტად დაქვეითების საშუალებას იძლევა; მარჯვენა მხარეს მითითებულ კატეგორიაში რეკომენდებულია ნაკლებად
მკაცრი მონიტორინგი და A1C-ს უფრო მაღალი სამიზნე. A1C 7% = 53 მმოლ/მოლ.
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