კლი
ინიკური შემთხვ
ხვევა N 4
78 წლის მამაკკაცი, ფილტვის მმგბ(+) ტუბერკუ
ულოზით, კონტ
ტაქტის ჯგუფიდ
დან
ტუბერკულ
ლოზის დიაგნოსტ
ტიკა

რამდენად
დ დროულად და სტანდარტულად
ს
დ მოხდა ოჯახური
ი კონტაქტის
გამოვლენნა და დიაგნოსტიკ
იკა?

30.05.13-ში ფთიზიატრიულ
ლ ქსელს მიმართა 778 წლის მამაკაცმმა.

ანამნეზის მმიხედვით პაციეენტს ბოლო 3 კვი
ირის განმავლობაშ
ში აღენიშნებოდ
და
პროდუქტი
იული ხველა, ტეემპერატურის მაატება 380C-მდე, ძლიერი საერთო
ო
სისუსტე, წონაში კლება და ოფლიანობა. პაციენტმა ბ
ბინაზე 12 დღი
ის
ითმკურნალობა ააუგმენტინით და ცეფტრიაქსონით
თ,
განმავლობაში ჩაიტარა თვი
გომარეობა არ გაუ
უმჯობესდა.
მაგრამ მდგ
პაციენტი კკონტაქტში იმყოფ
ფებოდა მგბ(+) შვილთან, რომელ
ლიც 2 თვის წინ გ
გარდაიცვალა. მაას
როგორც კკონტაქტს შვილი
ის დიაგნოსტიკი
ისთანავე შესთავვაზეს შესაბამისსი გამოკვლევები
ი,
მაგრამ პაცი
იენტმა ეპიდკვლეევაზე და ფთიზი
იატრის კონსულტ
ტაციაზე უარი განნაცხადა.

აუსკულტაც
აციით მარცხენა ფ
ფილტვის პროექც
ციაზე მოისმინებო
ოდა შესუსტებულ
ლი სუნთქვა.
სიმპტომების და კონტაქტი
ის გათვალისწინებით პაციენტი შე
შეფასდა როგორც ტუბერკულოზზ
ზე
საეჭვო, მიეენიჭა კოდი Z.03.0 და დიაგნოზისს დაზუსტების მმიზნით ჩაუტარდ
და გამოკლვევები
(30.05.13).

გულმკერდ
დის რენტგენოგრა
რაფიით მარცხენა ფილტვის ზემო
ო წილის პროექცი
იაზე გამოვლინდ
და
არაჰომოგენური, არამკაფიო
ო კონტურების მქონე ჩრდილი.

ნახველის ბაქტერიოსკოპიი
ით ორივე ულუ
უფაში დაფიქსირ
რდა მგბ (+1; +1)) შედეგი. მასალ
ლა
გაიგზავნა ჰჰაინის ტესტზე დ
და კულტურალურ
რ კვლევაზე.

აივ-ტესტირ
ირების შედეგი უაარყოფითი იყო.
დაისვა ბააქტერიოლოგიურ
რად დადასტურ
რებული დიაგნო
ოზი: A.15.0 მარ
რცხენა ფილტვი
ის
ინფილტრააციული ტუბერკულოზი რღვევისს და მოთესვის ფ
ფაზაში, მგბ(+), „აახალი შემთხვევაა“
(03.06.13). პპაციენტი სამკურნალოდ რაიონულ
ლ სპეციფიურ სტ
ტაციონარში გაიგზ
ზავნა.

მკურნალო
ობა სტაციონარულ
ლ და ამბულატორ
რიულ რეჟიმში, მკ
მკურნალობის მონ
ონიტორინგი

პაციენტს, როგორც მგბ(+) შვილთან კონტააქტში მყოფ პირსს, დროულად
დ ფთიზიატრთ
თან კონსულტაცი
ია, მაგრამ მან
შესთავაზეეს ეპიდკვლევა და
უარი განააცხადა და შესაბამმისი კვლევები არ
რ ჩაიტარა. შედეგ
გად მივიღეთ,
რომ მოცეემულ შემთხვევაშ
ში ტუბერკულოზ
ზის დიაგნოსტიკკა დაგვიანდა,
დაავადები
ის ტრანსმისიის რისკი
რ
კი გაიზარ
რდა და ეს პაციენტ
ტის მიზეზით
მოხდა. თუ
უმცა ეს არ ნიშნაავს, რომ მედპერ
რსონალის მხრიდ
დან მაქსიმუმი
გაკეთდა.
სასურველი
ია, რომ
კო
ონტაქტების ეპიდკვლევისას
ოვანი დრო დაეეთმოს კონსულტ
ტირებას, ამასთანნ გაიზარდოს
მნიშვნელო
კონსულტ
ტირების ხარისხ
ხი და თუ ყველა არა, შემთხვევათა
უმრავლესსობაში
მოხდეეს
კონტაქტები
ის
სწორი
ინფორმირება
ტუბერკულ
ლოზთან დაკავვშირებული რი
ისკების და ფთიზიატრთან
დროული ვიზიტის აუც
ცილებელობის შესახებ. ასეთი
ი მიდგომით
დ
მინიმუმამმდე დავა პაციენნტის მიზეზით კონტაქტების დაგვიანებული
დიაგნოსტ
ტიკის მაჩვენებელ
ლი და ახალი ინდექს-პაციენტეების ხარჯზე
დაუსრულ
ლებლად აღარ გაი
იზრდება დაავადების ტრანსმისიი
ის ჯაჭვი.
თან ფილტვის ტუბერკულოზის
ტ
დიაგნოსტიკა სტანდარტის
პაციენტთ
შესაბამისაად მოხდა, კერძოდ
კ
ჩატარდ
და 2 ულუფა ნახველის
ბაქტერიო
ოსკოპიული კვლეევა, რასაც მოჰყვაა კულტურალურ
რი კვლევა და
ჰანის ტესტი, თუმცა ამ უკკანასკნელის შედეეგი ცნობილი გახ
ხდა მხოლოდ
მ
შემთხვევეებში გამოყენებუ
ული სწრაფი
1 თვის შემდეგ, რაც მგბ(+)
ლური
კვლევისსათვის
ზედმ
მეტად
გახანგრ
რძლივებული
მოლეკულ
დაყოვნებააა. ასევე კულტ
ტურა დადებითი
ი შედეგის მიუხ
ხედავად ვერ
მოხერხდაა პირველი რიგი
ის პრეპარატების
სამი სრული DST
T პროფილის
განსაზღვრ
რა. ეს ყოველივეე ადასტურებს სტ
ტანდარტული დიაგნოსტიკის
დ
ხარისხის გაუმჯობესები
ის და მასთან დაკავშირებუ
ული ყველა
იკური პრობლემი
ის გადაჭრის აუცი
ილებლობას.
ლოჯისტი

რამდენად
დ სწორად მოხდა სამკურნალო
ს
პრეეპარატების დოზი
ზირება და
რამდენად
დ სრულყოფილად
დ ტარდებოდა მკუ
კურნალობის მონი
ნიტორინგი?

05.06.13.-ში პაციენტი სტაციონარში მოთავსდა, სადაც მთელი ინტენსიური ფაზის
განმავლობაში ტუბსაწინააღმდეგო მკურნალობა 2 HRZE სქემით (4 FDC აბი [H 75, R 150, E 275,
Z 400] 1 ჯერ დღეში) ჩაუტარდა. პაციენტს დამატებით დანიშნული ჰქონდა B6 ვიტამინი და
გადასხმები (ფიზიოლოგიური ხსნარი, რინგერი და გლუკოზა).
03.06.13-ში ცნობილი გახდა ჰაინის ტესტის შედეგი, შტამი მგრძნობიარე აღმოჩნდა
რიფამპიცინის და იზონიაზიდის მიმართ. 09.07.13-ში ცნობილი გახდა კულტურალური
კვლევის დადებითი შედეგიც, თუმცა ამ მასალაზე პირველი რიგის პრეპარატებისადმი ტესტის
ინტერპრეტაცია ვერ განხორციელდა, მასალა განმეორებით დაითესა (20.08.13), თუმცა ამჯერად
კულტურა უარყოფითი შედეგი დაფიქსირდა.
ინტენსიური ფაზის ბოლოს პაციენტს ჩაუტარდა ნახველის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა,
დაფიქსირდა მგბ(-) შედეგი.
06.08.13.-ში, ინტენსიური ფაზის დასრულების შემდეგ, პაციენტი სტაციონარიდან
დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში გაეწერა და გაგრძელების ფაზაში მკურნალობა რაიონულ
ტუბკაბინეტში 4 HR სქემით (არაფიქსირებულდოზიანი აბებით - R 600 მგ, 1 ჯერ დღეში; H 300
მგ 1 ჯერ დღეში) გაუგრძელდა.

სამკურნალო
სქემა
და
პრეპარატების
დოზირება,
რომელიც
პაციენტისათვის სტაციონარულ და ამბულატორიულ რეჟიმში შეირჩა
(ინტენსიურ ფაზაში 4 FDC აბი [H 75, R 150, E 275, Z 400] 1 ჯერ დღეში და
გაგრძელების ფაზაში არაფიქსირებულდოზიანი აბები - R 600 მგ. და H
300 მგ. 1 ჯერ დღეში) სრულად შეესაბამებოდა რეგულარული
ტუბერკულოზის მკურნალობის სტანდატს.
ასევე სტანდარტის შესაბამისად მოხდა მგბ(+) პაციენტის მკურნალობის
სტაციონარულ რეჟიმში ინიცირება, ხოლო ნახველის კონვერსიის შემდეგ
მკურნალობის ამბულატორიულ რეჟიმში გაგრძელება.
სტანდარტის შესაბამისი იყო გაგრძელების ფაზაში მკურნალობის
მონიტორინგიც. პაციენტს თვეში ერთხელ უტარდებოდა ფთიზიატრის
კონსულტაცია,
ფასდებოდა
მისი
კლინიკური
მდგომარეობა,
აუსკულტაციური მონაცემების დინამიკა, გვერდითი მოვლენების
არსებობა და მკურნალობისადმი დამყოლობა.

18.09.13-ში და 07.10.13-ში ჩატარებულ მონიტორინგით გათვალისწინებულ ფთიზიატრის
კონსულტაციებზე დაფიქსირდა გაიშვიათებული პროდუქტიული ხველა, წონაში მატება,
აუსკულტაციით ორივე ფილტვის პროექციაზე მოისმინებოდა ერთეული სველი ხიხინი.
მკურნალობისადმი დამყოლობა შეფასდა დამაკმაყოფილებლად, გვერდითი მოვლენები არ
გამოვლენილა.

სტანდარტის შესაბამისი იყო მკურნალობის ლაბორატორიული
მონიტორინგიც.
საწყისი
კვლევით
მგბ(+)
პაციენტს
შემდეგი
ბაქტერიოსკოპია ინტენსიური ფაზის ბოლოს ჩაუტარდა და ვინაიდან
უარყოფითი შედეგი დაფიქსირდა. მორიგი ბაქტერიოსკოპიები
მკურნალობის მეხუთე და მეექვსე თვეებზე, კულტურალური კვლევების
და DST პროფილის ხელახლა განსაზღვრის გარეშე, ჩატარდა.

მკურნალობის მეხუთე და მეექვსე თვის ბოლოს (11.11.13 და 17.12.13) ჩატარებული

საწყისი კვლევით მგბ(+) პაციენტს მეორე, მეხუთე და მეექვსე თვეებზე

ბაქტერიოსკოპიული კვლევებით კვლავ მგბ(-) შედეგები დაფიქსირდა.

მიღწეული ნახველის კონვერსიის გამო მკურნალობის გამოსავალი

მკურნალობის დასრულებისას (13.12.13)
დაფიქსირდა დადებითი დინამიკა.

ჩატარებული

რენტგენოლოგიური

17.12.13-ში პაციენტის მკურნალობა დასრულდა გამოსავლით „განკურნება“.

კვლევით

„განკურნება“ სწორად მიენიჭა.

