ბრიტანული კომპანია «RICH PHARMA»-სექსკლუზიური
უფლებით წარდგენილი მაღალტექნოლოგიური
საერთშორისო სტანდარტების მქონე ქარხანა
«UNI-PHARMA»-ს პრეპარატები იმსახურებენ ნდობას!
ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ენდობით ინოვაციურ
ტექნოლოგიებსა და მაღალ ევროპულ ხარისხს!

პაციენტის საინფორმაციო ბროშურა

რა სიმპტომები
ახასიათებს გრეივსის
დაავადებას?

რა არის ფარისებრი ჯირკვალი?
ფარისებრი ჯირკვალი პეპლის ფორმის ენდოკრინული ორგა
ნოა, რომელიც კისრის წინა ზედაპირზე მდებარეობს. ფარი
სებრი ჯირკვალი გამოიმუშავებს ჰორმონებს, რომლებიც
გავლენას ახდენს ორგანიზმის თითქმის ყველა ქსოვილსა
და უჯრედზე. ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონების მოქმედე
ბით რეგულირდება ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლა და თა
ვის ტვინის, გულის, კუნთებისა და სხვა ორგანოების ადეკ
ვატური მუშაობა.
რა არის გრეივსის დაავადება?
გრეივსის დაავადება აუტოიმუნური დაავადებაა, რომელიც
იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის მატებას, რასაც
თირეოტოქსიკოზი ეწოდება. ის 7-8-ჯერ უფრო ხშირია ქა
ლებში, ვიდრე მამაკაცებში.
რა იწვევს გრეივსის დაავადებას?
იმუნური სისტემა, რომელიც ორგანიზმს იცავს მიკროორგა
ნიზმებისგან, (მაგ.: ბაქტერიები და ვირუსები), შეცდო
მით ვერ ასხვავებს საკუთარ ქსოვილს უცხო, და
მაზიანებელი აგენტისგან, თავს ესხმის მას
და იწვევს ორგანოს დაზიანებას.
გრეივსის დაავადების დროს, იმუნური
სისტემა გამოიმუშავებს ანტისხეუ
ლებს ფარისებრი ჯირკვლის მიმართ და
იწვევს ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქცი
ის მატებას.

• ზოგადი სიმპტომები - გრეივსის დაავადებისთვის და
მახასიათებელია გულისცემის გახშირება, ხელების კანკა
ლი, ძილის დარღვევა, წონაში კლება, კუნთების სისუსტე, ადვი
ლად გაღიზიანებადობა, სითბოს აუტანლობა და სხვა. გრეივსის
დაავადების სიმპტომების უმრავლესობა გამოწვეულია ფარი
სებრი ჯირკვლის მიერ ჰორმონების ჭარბი წარმოქმნით, რასაც
თირეოტოქსიკოზი ეწოდება.
• თვალის დაზიანება - გრეივსის დაავადების დროს, პაციენტე
ბის მესამედში გამოვლინდება თვალების ანთება, თვალების
ირგვლივ არსებული ქსოვილების შეშუპება და თვალების წინ
წამოწევა, რასაც გრეივსის ორბიტოპათია ეწოდება. თვალის
მხრივ გამოვლინებების სიმძიმე არ არის დაკავშირებული გრე
ივსის დაავადების სიმძიმესთან. დაავადების, როგორც განვი
თარების, ისე პროგრესირების, მთავარი რისკის ფაქტორი არის
მწეველობა. შესაბამისად, გრეივსის დაავადების მქონე პაცი
ენტმა დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს თამბაქოს მოხმარება
თვალისმხრივი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით.
• კანის დაზიანება - იშვიათად, გრეივსის დაავადე
ბის მქონე პაციენტებს უვითარდებათ წვივე
ბის წინა ზედაპირზე კანის უსწორმასწორო
მოწითალო გასქელება, ე.წ. გრეივსის
დერმოპათია. აღნიშნული კანის პრობ
ლემა, როგორც წესი, უმტკივნეულო და
შედარებით მსუბუქია, თუმცა, ზოგი
ერთ შემთხვევაში შესაძლოა იყოს
მტკივნეულიც.

როგორ ხდება
დიაგნოსტიკა?
ექიმი დიაგნოზს გასინჯ
ვის დროს მიღებული მონაცე
მებისა და ლაბორატორიული კვლე
ვების საფუძველზე ადგენს. აუცილებ
ელია განისაზღვროს სისხლში ფარისებრი
ჯირკვლის ჰორმონების (FT4 და FT3), თირეო
იდ-მასტიმულირებელი ჰორმონისა (TSH) და გრეივსის
დაავადების გამომწვევი ანტისხეულების – Anti-TSH-R-ის
დონე. ექიმს შესაძლოა დამატებით დასჭირდეს ფარისებ
რი ჯირკვლის ექოსკოპია და იზოტოპური სკანირება.
როგორია მკურნალობა?
გრეივსის დაავადებით გამოწვეული თირეოტოქსიკო
ზის დროს პირველი რიგის თერაპია არის ტაბლეტირებული
მკურნალობა: ინიშნება მეთიმაზოლი, ან კარბიმაზოლი;
თუმცა, ორსულობის დაგეგმვისას და I ტრიმესტრში გა
მოიყენება პროპილთიოურაცილი. გრეივსის დაავადების
დროს მეთიმაზოლით მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს 1218 თვე. თუ ამ დროისათვის TSH-სა და Anti-TSH-R-ის
დონე იქნება ნორმალური, მკურნალობა უნდა შეწყდეს.
თუ Anti-TSH-R-ის დონე რჩება მაღალი, დაავადებისგან
განკურნების ალბათობა ბევრად ნაკლებია და პაციენტს
უნდა შეეთავაზოს მეთიმაზოლით მკურნალობის კურსის
გახანგრძლივება დამატებითი 12 თვით, ან რადიოაქტიუ
რი იოდით თერაპია, ან ქირურგიული მკურნალობა. ჰიპერ
თირეოზის მქონე ყველა პაციენტს, მკურნალობის საწყის
ეტაპზე, უნდა დაენიშნოს ბეტა–ბლოკერები, მაგალითად:
პროპრანოლოლი. გრეივსის დაავადების მკურნალობა
უსაფრთხო და, თითქმის ყოველთვის, წარმატებულია!
დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ექიმს.

