
პაციენტის საინფორმაციო ბროშურა

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!



რა არის ფა  რი  სებ   რი ჯირ   კ   ვა  ლი?

ფა  რი  სებ   რი ჯირ   კ   ვა  ლი პეპ   ლის ფორ   მის ენ   დოკ   რი  ნუ  ლი ორ   გა -
ნო  ა, რო  მე  ლიც კის   რის წი  ნა ზე  და  პირ   ზე მდე  ბა  რე  ობს. ფა  რი -
სებ   რი ჯირ   კ   ვა  ლი გა  მო  ი  მუ  შა  ვებს ჰორ   მო  ნებს, რომ   ლე  ბიც 
გავ   ლე  ნას ახ   დენს ორ   გა  ნიზ   მის თით   ქ   მის ყვე  ლა ქსო  ვილ   სა 
და უჯ   რედ   ზე. ფა  რი  სებ   რი ჯირ   კ   ვ   ლის ჰორ   მო  ნე  ბის მოქ   მე  დე -
ბით რე  გუ  ლირ   დე  ბა ორ   გა  ნიზ   მ   ში ნივ   თი  ე  რე  ბა  თა ცვლა და თა -
ვის ტვი  ნის, გუ  ლის, კუნ   თე  ბი  სა და სხვა ორ   გა  ნო  ე  ბის ადეკ  -
ვა  ტუ  რი მუ  შა  ო  ბა.

რა არის გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბა?

გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბა აუტო  ი  მუ  ნუ  რი და  ა  ვა  დე  ბა  ა, რო  მე  ლიც 
იწ   ვევს ფა  რი  სებ   რი ჯირ   კ   ვ   ლის ფუნ   ქ   ცი  ის მა  ტე  ბას, რა  საც 
თი  რე  ო  ტოქ   სი  კო  ზი ეწო  დე  ბა. ის 7-8-ჯერ უფ   რო ხში  რია ქა -
ლებ   ში, ვიდ   რე მა  მა  კა  ცებ   ში.

რა იწ   ვევს გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბას?

იმუ  ნუ  რი სის   ტე  მა, რო  მე  ლიც ორ   გა  ნიზმს იცავს მიკ   რო  ორ   გა -
ნიზ   მე  ბის   გან, (მაგ.: ბაქ   ტე  რი  ე  ბი და ვი  რუ  სე  ბი), შეც   დო -
მით ვერ ას   ხ   ვა  ვებს სა  კუ  თარ ქსო  ვილს უცხო, და -
მა  ზი  ა  ნე  ბე  ლი აგენ   ტის   გან, თავს ეს   ხ   მის მას 
და იწ   ვევს ორ   გა  ნოს და  ზი  ა  ნე  ბას. 
გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბის დროს, იმუ  ნუ  რი 
სის   ტე  მა გა  მო  ი  მუ  შა  ვებს ან   ტის   ხე  უ -
ლებს ფა  რი  სებ   რი ჯირ   კ   ვ   ლის მი  მართ და 
იწ   ვევს ფა  რი  სებ   რი ჯირ   კ   ვ   ლის ფუნ   ქ   ცი -
ის მა  ტე  ბას.

რა სიმ   პ   ტო  მე  ბი    

ახა  სი  ა  თებს გრე  ივ   სის 

და  ა  ვა  დე  ბას?

• ზო  გა  დი სიმ   პ   ტო  მე  ბი - გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბის   თ   ვის და -
მა  ხა  სი  ა  თე  ბე  ლია გუ  ლის   ცე  მის გახ   ში  რე  ბა, ხე  ლე  ბის კან   კა -
ლი, ძი  ლის დარ   ღ   ვე  ვა, წო  ნა  ში კლე  ბა, კუნ   თე  ბის სი  სუს   ტე, ად   ვი -
ლად გა  ღი  ზი  ა  ნე  ბა  დო  ბა, სით   ბოს აუტან   ლო  ბა და სხვა. გრე  ივ   სის 
და  ა  ვა  დე  ბის სიმ   პ   ტო  მე  ბის უმ   რავ   ლე  სო  ბა გა  მოწ   ვე  უ  ლია ფა  რი -
სებ   რი ჯირ   კ   ვ   ლის მი  ერ ჰორ   მო  ნე  ბის ჭარ   ბი წარ   მოქ   მ   ნით, რა  საც 
თი  რე  ო  ტოქ   სი  კო  ზი ეწო  დე  ბა. 

• თვა  ლის და  ზი  ა  ნე  ბა - გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბის დროს, პა  ცი  ენ   ტე -
ბის მე  სა  მედ   ში გა  მოვ   ლინ   დე  ბა თვა  ლე  ბის ან   თე  ბა, თვა  ლე  ბის 
ირ   გ   ვ   ლივ არ   სე  ბუ  ლი ქსო  ვი  ლე  ბის შე  შუ  პე  ბა და თვა  ლე  ბის წინ 
წა  მო  წე  ვა, რა  საც გრე  ივ   სის ორ   ბი  ტო  პა  თია ეწო  დე  ბა. თვა  ლის 
მხრივ გა  მოვ   ლი  ნე  ბე  ბის სიმ   ძი  მე არ არის და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი გრე -
ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბის სიმ   ძი  მეს   თან. და  ა  ვა  დე  ბის, რო  გორც გან   ვი -
თა  რე  ბის, ისე პროგ   რე  სი  რე  ბის, მთა  ვა  რი რის   კის ფაქ   ტო  რი არის 
მწე  ვე  ლო  ბა. შე  სა  ბა  მი  სად, გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე  ბის მქო  ნე პა  ცი -
ენ   ტ   მა და  უ  ყოვ   ნებ   ლივ უნ   და შეწყ   ვი  ტოს თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბა 
თვა  ლის   მ   ხ   რი  ვი გარ   თუ  ლე  ბე  ბის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის მიზ   ნით. 

• კა  ნის და  ზი  ა  ნე  ბა - იშ   ვი  ა  თად, გრე  ივ   სის და  ა  ვა  დე -
ბის მქო  ნე პა  ცი  ენ   ტებს უვი  თარ   დე  ბათ წვი  ვე -

ბის წი  ნა ზე  და  პირ   ზე კა  ნის უს   წორ   მას   წო  რო 
მო  წი  თა  ლო გას   ქე  ლე  ბა, ე. წ .  გ რე ივ სის 

დერ   მო  პა  თი  ა. აღ   ნიშ   ნუ  ლი კა  ნის პრობ  -
ლე  მა, რო  გორც წე  სი, უმ   ტ   კივ   ნე  უ  ლო და 
შე  და  რე  ბით მსუ  ბუ  ქი  ა, თუმ   ცა, ზო  გი -
ერთ შემ   თხ   ვე  ვა  ში შე  საძ   ლოა იყოს 
მტკივ   ნე  უ  ლიც. 

რო  გორ ხდე  ბა       

დი  აგ   ნოს   ტი  კა?

         ექი        მი დი   აგ       ნოზს  გა                                                                სინ                                                                                                                               ჯ                                                                                                 -
                             ვის დროს მი                                                                ღე                                                                ბუ                                                                ლი მო                                                                ნა                                                                ცე          -
                                                     მე                                                                ბი                                                                სა და ლა                                                                ბო                                                                რა                                                                ტო                                                                რი                                 უ                                                                ლი კვლე                                                     -

ვე    ბის სა                                                                ფუძ                                                                                                                               ველ                                                                                                                               ზე ად                                                                                                                               გენს. აუცი                                                                ლებ                                                                         -
                                      ე    ლია გა                                                                ნი                                                                საზღ                                                                                                                               ვ                                                                                                                               როს სის                                                                                                                               ხ                                                                                                                               ლ                                                                                                                               ში ფა                                                                რი                                                                სებ                                                                                                                               რი 

ჯირ                                                                                                                               კ                                                                                                                               ვ                                                                                                                               ლის ჰორ                                                                                                                               მო                                                                ნე                                                                ბის (FT4 და FT3), თი                                                                რე                                 ო                                -
იდ                                                                                                                               -                                                                                                                               მას                                                                                                                               ტი                                                                მუ                                                                ლი                                                                რე                                                                ბე                                                                ლი ჰორ                                                                                                                               მო                                                                ნი                                                                სა (TSH) და გრე                                 ივ                                                                                                                               სის 

და                                 ა                                                                ვა                                                                დე                                                                ბის გა                                                                მომ                                                                                                                               წ                                                                                                                               ვე                                                                ვი ან                                                                                                                               ტის                                                                                                                               ხე                                 უ                                                                ლე                                                                ბის – Anti-TSH-R-ის 
დო                                                                ნე. ექიმს შე                                                                საძ                                                                                                                               ლოა და                                                                მა                                                                ტე                                                                ბით დას                                                                ჭირ                                                                                                                               დეს ფა                                                                რი                                                                სებ         -
                                                                                                                     რი ჯირ                                                                                                                               კ                                                                                                                               ვ                                                                                                                               ლის ექოს                                                                                                                               კო                                                                პია და იზო                                                                ტო                                                                პუ                                                                რი სკა                                                                ნი                                                                რე                                                                ბა.  

რო  გო  რია მკურ   ნა  ლო  ბა?

გრე         ივ                               სის და         ა                ვა                დე                ბით გა                მოწ                               ვე         უ                ლი თი                რე         ო                ტოქ                               სი                კო               -
ზის დროს პირ                               ვე                ლი რი                გის თე                რა                პია არის ტაბ                               ლე                ტი                რე                ბუ                ლი 
მკურ                               ნა                ლო                ბა: ინიშ                               ნე                ბა მე                თი                მა                ზო                ლი, ან კარ                               ბი                მა                ზო                ლი; 
თუმ                               ცა, ორ                               სუ                ლო                ბის და გეგ მ ვი სას და I ტრი                მეს                               ტ                               რ                               ში გა               -
მო         ი                ყე                ნე                ბა პრო                პილ                               თი         ო         უ                რა                ცი                ლი. გრე         ივ                               სის და         ა                ვა                დე                ბის 
დროს მე                თი                მა                ზო                ლით მკურ                               ნა                ლო                ბა უნ                               და გაგ                               რ                               ძელ                               დეს 12-
18 თვე. თუ ამ დრო         ი                სათ                               ვის TSH-სა და Anti-TSH-R-ის 
დო                ნე იქ                               ნე                ბა ნორ                               მა                ლუ                რი, მკურ ნა ლო ბა უნ და შეწყ დეს. 
თუ Anti-TSH-R-ის დო                ნე რჩე                ბა მა                ღა                ლი, და         ა                ვა                დე                ბის                               გან 
გან                               კურ                               ნე                ბის ალ                               ბა                თო                ბა ბევ                               რად ნაკ                               ლე                ბია და პა                ცი         ენტს 
უნ                               და შე         ე                თა                ვა                ზოს მე                თი                მა                ზო                ლით მკურ                               ნა                ლო                ბის კურ                               სის 
გა                ხან                               გ                               რ                               ძ                               ლი                ვე                ბა და                მა                ტე                ბი                თი 12 თვით, ან რა                დი         ო         აქ                               ტი         უ               -
რი იოდით თე                რა                პი         ა, ან ქი                რურ                               გი         უ                ლი მკურ                               ნა                ლო                ბა. ჰი                პერ                              -
თი                რე         ო                ზის მქო                ნე ყვე                ლა პა                ცი         ენტს, მკურ                               ნა                ლო                ბის საწყის 
ეტაპ                               ზე, უნ                               და და         ე                ნიშ                               ნოს ბე                ტა–ბლო                კე                რე                ბი, მა                გა                ლი                თად: 
პროპ                               რა                ნო                ლო                ლი. გრე     ივ               სის და     ა        ვა        დე        ბის მკურ               ნა        ლო        ბა 
უსაფ               რ               თხო და, თით               ქ               მის ყო        ველ               თ               ვის, წარ               მა        ტე        ბუ        ლი     ა! 

დამატებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ ექიმს.


