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ჟურნალის ეს სტატია იწყება შემთხვევის აღწერით, რომელიც აშუქებს ხშირ კლინიკურ 
პრობლემას. შემდგომში წარმოდგენილია სხვადასხვა სტრატეგიების მხარდამჭერი 
მტკიცებულებები, რასაც მოსდევს ოფიციალური გზამკვლევების (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) მიმოხილვა. სტატიის დასასრულს მოწოდებულია ავტორების კლინიკური 
რეკომენდაციები.

71 წლის ქალ ბა ტო ნი აღ ნიშ ნავს ად ვი ლად დაღ-
ლას და მსუ ბუქ დეპ რე სი ას. აქვს არ ტე რი უ ლი 
ჰი პერ ტენ ზი ა, 4 წლის წინ გა და ტა ნი ლი მი ო კარ-
დი უ მის ინ ფარ ქ ტი, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის აუტო-
ი მუ ნუ რი და ა ვა დე ბის ოჯა ხუ რი ანამ ნე ზი. ფი ზი კა-
ლუ რი გა სინ ჯ ვით ცვლი ლე ბე ბი არ აღე ნიშ ნე ბა, 
ფა რი სებ რი ჯირ კ ვა ლი გა დი დე ბუ ლი არ არის. 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი გა მოკ ვ ლე ვე ბით სის ხ ლ ში 
ჰე მოგ ლო ბი ნის დო ნე, კრე ა ტი ნი ნი, კალ ცი უ მი და 
ერით რო ცი ტე ბის და ლექ ვის სიჩ ქა რე ნორ მა ლუ-
რი ა. თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე არის 6,9 
მსე/ლ (რეფერენსული საზღ ვ რე ბი 0,4-4,3), ხო ლო 
თა ვი სუ ფა ლი თი როქ სი ნი (T4) – ნორ მა ლუ რი – 19 
პმო ლი/ლ (რეფერენსული საზღ ვ რე ბი 11-25). რო-
გორ უნ და მოხ დეს პა ცი ენ ტის შემ დ გო მი შე ფა სე ბა 
და მი სი სიმ პ ტო მე ბის მარ თ ვა?

კლი ნი კუ რი პრობ ლე მა

სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი ბი ო ქი მი უ რად გა-
ნი საზღ ვ რე ბა, რო გორც შრა ტის თი რე ოტ რო პუ-
ლი ჰორ მო ნის მო მა ტე ბუ ლი დო ნე თა ვი სუ ფა ლი 
T4–ის ნორ მა ლურ დო ნეს თან ერ თად, რო მე ლიც 
შე ე სა ბა მე ბა პო პუ ლა ცი ის რე ფე რენ სულ საზღ ვ-
რებს. სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის შემ თხ ვე ვე ბი 

ცვა ლე ბა დია პო პუ ლა ცი ის მი ხედ ვით და მერ ყე-
ობს 3-15%-ის ფარ გ ლებ ში; გაზ რდი ლი სიხ შირე 
ასო ცირ დე ბა ასა კის მა ტე ბას თან, მდედ რო ბით 
სქეს სა და იოდის სუ ბოპ ტი მა ლურ სტა ტუს თან [1,2]. 
თა ვი სუ ფა ლი T4-ის მცი რედ მა შემ ცი რე ბამ შე იძ-
ლე ბა გა მო იწ ვი ოს თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნის შე და რე ბით მკვეთ რი მა ტე ბა. თი რე ოტ-
რო პულ ჰორ მონ სა და თა ვი სუ ფალ T4-ს შო რის 
არ სე ბუ ლი ამ გ ვა რი ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე-
ბა გა ნა პი რო ბებს თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნის მა ტე ბას რე ფე რენ სუ ლი საზღ ვ რის ზე ვით 
T4-ის ნორ მა ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლის ფონ ზე. აშ კა რა 
ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
რო გორც წე სი, თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო-
ნე აგ რ ძე ლებს მა ტე ბას, ხო ლო თა ვი სუ ფა ლი T4 
მცირ დე ბა რე ფე რენ სუ ლი საზღ ვ რის ქვე ვით. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი 
შე იძ ლე ბა მიჩ ნე უ ლი იყოს რო გორც ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის მსუ ბუ ქი ფუნ ქ ცი უ რი უკ მა რი სო ბა, რომ-
ლის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი, ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, არის 
ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის აუტო ი მუ ნუ რი და ა ვა დე ბა. 
თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე 10 მსე/ლ, რო-
გორც წე სი, არის ზღვა რი მსუ ბუქ და შე და რე ბით 
მძი მე სუბ კ ლი ნი კურ ჰი პო თი რე ოზს შო რის [3,4]. 
სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტ თა 
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და ახ ლო ე ბით 75%-ში თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო-
ნის დო ნე არის <10 მსე/ლ [1].

თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნი და თა ვი სუ ფა ლი T4 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ცვა ლე ბა დია ჯან მ რ თელ პი რებს 
შო რის მა შინ, რო ცა ცალ კე ულ ჯან მ რ თელ ინ დი-
ვიდ ში ცვა ლე ბა დო ბის დი ა პა ზო ნი გა ცი ლე ბით ვიწ-
რო ა [5]. ეს აღ მო ჩე ნა მი უ თი თებს, რომ თი თო ე უ ლი 
პი რის თ ვის ჰი პო თა ლა მუს–ჰი პო ფიზ–ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის ღერ ძი უნი კა ლუ რი ა; ყო ვე ლი ვე ეს, სა-
ვა რა უ დოდ, ხსნის, თუ რა ტომ შე იძ ლე ბა იყოს 10 
მსე/ლ თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის ფონ ზე ერთ 
პირ ში თა ვი სუ ფა ლი T4-ის დო ნე ნორ მა ლუ რი 
და სხვა პირ ში თა ვი სუ ფა ლი T4-ის დო ნე დაქ ვე-
ი თე ბუ ლი. ჰი პო თა ლა მუს–ჰი პო ფიზ–ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის ღერ ძის აღ ნიშ ნუ ლი უნი კა ლუ რო ბა 
65%–ში მემ კ ვიდ რე ო ბი თი ა [6]. ხან დაზ მულ პი-
რებს, ქა ლებს და თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის მა ღა ლი ტიტ რის 
მქო ნე პა ცი ენ ტებს აღე ნიშ ნე ბათ თი რე ოტ რო პუ-
ლი ჰორ მო ნი სა და თა ვი სუ ფა ლი T4-ის დო ნე ებს 
შო რის უფ რო ძლი ე რი წრფივ–ლო გა რით მუ ლი 
ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა, ვიდ რე ახალ გაზ რ-
დებს, მა მა კა ცებ სა და თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და-
ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის შე და რე ბით 
და ბა ლი ტიტ რის მქო ნე პა ცი ენ ტებს [7].

სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის აშ კა რა ჰი პო-
თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბის რის კი და ახ ლო ე-
ბით 2-6%–ია წე ლი წად ში; რის კი უფ რო მა ღა ლია 
ქა ლებ ში, მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით, ასე ვე, იმ 
პი რებ ში, რომ ლებ საც აქვთ თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის უფ რო მა ღა ლი დო ნე, თი რე ო ი დუ ლი 
პე როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე-
ბის შე და რე ბით მა ღა ლი ტიტ რი და თა ვი სუ ფა ლი 
T4–ის და ბალ–ნორ მუ ლი დო ნე [2,8,9]. იმ პი რებ ში, 
რომ ლებ საც აქვთ მხო ლოდ შრა ტის თი რე ოტ რო-
პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე მო მა ტე ბუ ლი, მაგ რამ <7 
მსე/ლ, მი სი ნორ მა ლი ზე ბა ხდე ბა შემ თხ ვე ვა თა 
46%–ში, შემ დ გო მი 2 წლის გან მავ ლო ბა ში [8-10].

ძირითადიკლინიკურისაკითხები

სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზი

• სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზიგანისაზღვრება,როგორც
თირეოტროპულიჰორმონისმომატებულიდონეთავი
სუფალიT4–ისნორმალურიმაჩვენებლისფონზე.დი
აგნოზისდასადასტურებლად,საჭიროაგამოირიცხოს
თირეოტროპულიჰორმონისდონისტრანზიტორული
მატება,23თვისშემდეგთირეოტროპულიჰორმონი
სადათავისუფალიT4–ისდონეებისგანმეორებითი
განსაზღვრისგზით.

• სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზისმქონეპაციენტთადაახ
ლოებით46%ს,რომელთათირეოტროპულიჰორმონის
დონე<7მსე/ლ,თირეოტროპულიჰორმონისდონე
ნორმალიზდებადაახლოებით2წლისგანმავლობაში.

• სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზი,განსაკუთრებით,როცა
თირეოტროპულიჰორმონისდონეარის>10მსე/ლ,
ასოცირებულიაჰიპოთირეოზისსიმპტომებისადაკარ
დიოვასკულარულიმოვლენებისგაზრდილრისკთან.

• სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზისლევოთიროქსინით

მკურნალობისშესახებმწირიამონაცემებირანდომიზე
ბულიკონტროლირებულიკვლევებიდან,რომლებშიც
შეფასდამკურნალობისეფექტიანობაკარდიოვასკუ
ლარულგამოსავალებზე.

• როგორცწესი,რეკომენდებულია≤70წლისასაკისპი
რებისმკურნალობა,როცათირეოტროპულიჰორმონის
დონესულმცირე10მსე/ლ–ია.თუმცა,არარისნანახი
მკურნალობისგრძელვადიანისარგებელი.

• პაციენტებში,რომელთაცთირეოტროპულიჰორმონის
დონეაქვთ<10მსე/ლ,ანარიან>70წლისასაკის,მკურ
ნალობისგადაწყვეტილებისმიღებახდებაცალკეული
ფაქტორებისსაფუძველზე(მაგალითად:ჰიპოთირეო
ზისსიმპტომები,თირეოიდულიპეროქსიდაზასსაწინა
აღმდეგოანტისხეულები,ანკარდიოვასკულარული
რისკისფაქტორები).

სიმპტომები

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე-
ო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი ასიმ პ ტო მუ-
რი ა, ასე თი პა ცი ენ ტე ბი უფ რო ხში რად აღ ნიშ ნა ვენ 
აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ 
სიმ პ ტო მებს, შე სა ბა მი სი ასა კის სა კონ ტ რო ლო 
ჯგუფ თან შე და რე ბით; ეს სიმ პ ტო მე ბი, რო გორც 
წე სი, უფ რო მსუ ბუ ქია აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ-
ტო მებ თან შე და რე ბით და აქვს მა ტე ბის ტენ დენ ცია 
რო გორც რა ო დე ნობ რი ვად, ისე სიმ ძი მის მხრივ, 
თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის მო მა ტე ბას თან 
ერ თად. ზო გი ერ თ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა დეპ რე სი უ ლი 
სიმ პ ტო მე ბის უფ რო მა ღა ლი სიხ ში რე და სი ცოცხ-
ლის ხა რის ხის, კოგ ნი ტუ რი ფუნ ქ ცი ი სა და მეხ სი ე-
რე ბის დაქ ვე ი თე ბა სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის 
მქო ნე პი რებ ში, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ნორ მა ლუ-
რი ფუნ ქ ცი ის მქო ნე პი რებ თან შე და რე ბით [1,11-14]. 
სუბ კ ლი ნი კურ ჰი პო თი რე ოზ თან ასო ცი რე ბუ ლი 
ად ვი ლად დაღ ლის, კუნ თე ბის სი სუს ტის, სხე უ ლის 
მა სის მა ტე ბის, სი ცი ვის აუტან ლო ბი სა და ყაბ ზო-
ბის გაზ რ დი ლი სიხ ში რე სხვა დას ხ ვაგ ვა რა დაა 
აღ წე რი ლი [1,15]. ახალ გაზ რ დებ თან შე და რე ბით, 
ხან დაზ მუ ლებ ში სიმ პ ტო მე ბი ნაკ ლე ბა დაა გა მოვ-
ლე ნი ლი [16-18]. ერ თ -ერ თი კვლე ვის მი ხედ ვით, 
რო მელ შიც ჩარ თულ ნი იყ ვ ნენ >70 წლის ასა კის 
პი რე ბი, გა მოვ ლინ და, რომ სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო-
თი რე ო ზის მქო ნე პი რებს აღე ნიშ ნე ბო დათ უფ რო 
სწრა ფი სი ა რუ ლი და ფი ზი კუ რი დატ ვირ თ ვი სად მი 
უკე თე სი ამ ტა ნო ბა, ვიდ რე ეუთი რე ო ზის მქო ნე 
სა კონ ტ რო ლო ჯგუფს [17]. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს 
აღ მო ჩე ნა არ და დას ტურ და შე და რე ბით ახა ლი 
კვლე ვით [19]. კვლე ვე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი შე დე-
გე ბი, შე საძ ლო ა, და კავ ში რე ბუ ლი იყოს კვლე ვა ში 
ჩა სარ თა ვი პა ცი ენ ტე ბის შერ ჩე ვის კრი ტე რი უ მებ-
თან (მაგ.: პო პუ ლა ცი ის ბი ო ქი მი უ რი სკრი ნინ გი 
vs. უკ ვე არ სე ბუ ლი სიმ პ ტო მე ბით პა ცი ენ ტე ბის 
შერ ჩე ვა), ასე ვე, პა ცი ენ ტე ბის გან ს ხ ვა ვე ბულ ასა-
კობ რივ ჯგუ ფებ სა და სიმ პ ტო მე ბის შე სა ფა სებ ლად 
გა მო ყე ნე ბულ მე თო დებ თან.

 შორეულიკლინიკურიშედეგები

არ   სე  ბობს სა  ფუძ   ვ   ლი  ა  ნი ეჭ   ვი სუბ   კ   ლი  ნი  კუ  რი ჰი -
პო  თი  რე  ო  ზის შო  რე  ულ გვერ   დით ეფექ   ტებ   ზე, გან  -
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სა  კუთ   რე  ბით, კარ   დი  ო  ვას   კუ  ლა  რუ  ლი და  ა  ვა  დე  ბის 
რის   კე  ბის თვალ   საზ   რი  სით. 11 პროს ტექ ტულ კო-
ჰორ ტულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე 55 000 პა ცი ენ ტის 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მე ტა -ა ნა ლი ზის მი-
ხედ ვით, გუ  ლის კო  რო  ნა  რუ  ლი და  ა  ვა  დე  ბის ფა  ტა -
ლუ  რი და არა  ფა  ტა  ლუ  რი შემ   თხ   ვე  ვე  ბის რის   კე  ბი 
გა  ი  ზარ   და თი  რე  ოტ   რო  პუ  ლი ჰორ   მო  ნის მა  ღა  ლი 
დო  ნის მქო  ნე პი  რებ   ში[4]. რო ცა თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის დო ნე 4,5–6,9 მსე/ ლ -ი ა, გუ ლის კო რო ნა-
რუ ლი და ა ვა დე ბის შემ თხ ვე ვე ბის სიხ ში რის რის კე-
ბის თა ნა ფარ დო ბა არის 1,00 (95% სარ წ მუ ნო ო ბის 
ინ ტერ ვა ლი [CI], 0,86-1,18); რო ცა თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის დო ნე 7,0-9,9 მსე/ ლ -ი ა, რის კე ბის თა ნა-
ფარ დო ბა შე ად გენს 1,17 (95% CI, 0,96-1,43); ხო ლო, 
რო ცა თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე 10,0-19,9 
მსე/ ლ -ი ა, რის კე ბის თა ნა ფარ დო ბა არის 1,89 (95% 
CI, 1,28-დან 2,80-მდე) (P<0,001) [4]. ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი 
მო  ნა  წი  ლე  ე  ბის მო  ნა  ცემ   თა ბა  ზის მსგავ   სი მე  ტა  -ა  ნა -
ლი  ზე  ბით, სუბ   კ   ლი  ნი  კუ  რი ჰი  პო  თი  რე  ო  ზი, გან   სა  კუთ  -
რე  ბით, რო  ცა თი  რე  ოტ   რო  პუ  ლი ჰორ   მო  ნის დო  ნე 
სის   ხ   ლ   ში >7 მსე/ ლ -ი ა, ასე  ვე, ასო  ცი  რე  ბუ  ლი იყო გუ -
ლის შე  გუ  ბე  ბი  თი უკ   მა  რი  სო  ბი  სა [20] და ფა  ტა  ლუ  რი 
ინ   ფარ   ქ   ტის [21] გაზ   რ   დილ რის   კ   თან. სუბ   კ   ლი  ნი  კუ  რი 
ჰი  პო  თი  რე  ო  ზი ასო  ცი  რე  ბუ  ლია სა  ერ   თო და და  ბა  ლი 
სიმ   კ   ვ   რი  ვის ლი  პოპ   რო  ტე  ი  ნის ქო  ლეს   ტე  რო ლის 
დო  ნის მა  ტე  ბა  სა და კარ   დი  ო  ვას   კუ  ლა  რუ  ლი და  ა  ვა -
დე  ბე  ბის სუბ   კ ლი  ნი  კუ რ მაჩ   ვე  ნებ   ლებ   თან [15]. თუმ  -
ცა, უც   ნო  ბი  ა, სუბ   კ ლი  ნი  კურ ჰი  პო  თი  რე  ოზ   თან ასო -
ცი  რე  ბუ  ლი კარ   დი  ო  ვას   კუ  ლა  რუ  ლი და  ა  ვა  დე  ბე  ბი 
გან   პი  რო  ბე  ბუ  ლია ლი  პი  დუ  რი ცვლის დარ   ღ   ვე  ვით 
თუ სხვა მე  ქა  ნიზ   მე  ბით. სხვა მე  ტა  -ა  ნა  ლი  ზებ   მა არ 
აჩ   ვე  ნა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი ასო  ცი  ა  ცი  ე  ბი სუბ   კ   ლი  ნი  კურ 
ჰი  პო  თი  რე  ოზ   სა და კოგ   ნი  ტურ დარ   ღ   ვე  ვებს [22], ან 
სუბ   კ   ლი  ნი  კურ ჰი  პო  თი  რე  ოზ   სა და მო  ტე  ხი  ლო  ბის 
რისკს შო  რის [23].

თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის შე და რე ბით მა ღა ლი 
დო ნე ასო ცი რე ბუ ლია გაზ რ დილ სხე უ ლის მა სის 

ინ დექ ს სა და მო მა ტე ბულ წე ლის გარ შე მო წე რი-
ლო ბას თან [24]. თუმ ცა, სხე უ ლის მა სის მკვეთრ 
კლე ბას შე დე გად მოჰ ყ ვე ბა თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის დო ნის შემ ცი რე ბა, რაც მი უ თი თებს, 
რომ სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი არ არის სიმ-
სუქ ნის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზი. 

სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი სა და ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის აუტო ი მუ ნუ რი და ა ვა დე ბე ბის დროს 
იზ რ დე ბა ქა ლებ ში უნა ყო ფო ბის, სპონ ტა ნუ რი 
აბორ ტე ბი სა და ორ სუ ლო ბას თან ასო ცი რე ბუ-
ლი სხვა გარ თუ ლე ბე ბის რის კე ბი – გეს ტა ცი უ რი 
ჰი პერ ტენ ზია და პრე ეკ ლამ ფ სი ა. ორ სუ ლო ბის 
დროს, თი რე ო ი დულ ჰო მე ოს ტაზ ში აღი ნიშ ნე ბა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი, რაც გან პი რო ბე ბუ-
ლია ადა მი ა ნის ქო რი ო ნუ ლი გო ნა დოტ რო პი ნის 
დო ნის მა ტე ბით. ორ სუ ლო ბის თ ვის სპე ცი ფი კურ მა 
აღ ნიშ ნულ მა ცვლი ლე ბებ მა და თი რე ო ი დუ ლი 
ჰორ მო ნე ბი სად მი გაზ რ დილ მა მოთხოვ ნი ლე ბამ 
შე იძ ლე ბა გა ა უ ა რე სოს ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის უკ-
ვე არ სე ბუ ლი მსუ ბუ ქი დის ფუნ ქ ცი ა. სუბ კ ლი ნი კუ რი 
ჰი პო თი რე ო ზის დი აგ ნოს ტი კი სა და მკურ ნა ლო-
ბი სათ ვის თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნი სა და თა-
ვი სუ ფა ლი T4-ის დო ნის ზღვრუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
გან ს ხ ვავ დე ბა ორ სულ და არა ორ სულ ქა ლებ ში. 
ამ სტა ტი ა ში მო წო დე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი არ 
მი ე სა და გე ბა ორ სულ ქა ლებს, ან ახალ გაზ რ და 
ქა ლებს, რომ ლე ბიც შე იძ ლე ბა და ორ სულ დ ნენ; 
ორ სულ ქა ლებ ში, ან ქა ლებ ში, რომ ლებ საც აღე-
ნიშ ნე ბათ უნა ყო ფო ბა, სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე-
ო ზის მარ თ ვა გან ხი ლუ ლია სხვა სტა ტი ა ში [25].

სტრა ტე გი ე ბი და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი

შეფასება

სუბ კ ლინ კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი არის ბი ო ქი მი უ რი 
დი აგ ნო ზი, რო მე ლიც გა ნი საზღ ვ რე ბა, რო გორც 
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არა თი რე ო ი დუ ლი ავად მ ყო ფო ბე ბის შემ დ გო მი გა მო ჯან მ რ თე ლე ბის პე რი ო დი;

თი რე ო ი დი ტის სხვა დას ხ ვა ტი პე ბის დროს ფუნ ქ ცი ის აღ დ გე ნის ფა ზა; 

მე დი კა მენ ტე ბი, რო გო რი ცა ა, ამი ო და რო ნი და ლი თი უ მი;

ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბა ზე არა ამ ყო ლო ბა, ან ლე ვო თი როქ სი ნის შე წო ვის პრობ ლე მე ბი ჰი პო თი რე ო ზის მქო ნე  
პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლე ბიც უკ ვე იღე ბენ ლე ვო თი როქ სინს;
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ფი ზი ო ლო გი უ რი ადაპ ტა ცია და ბე რე ბას თან (აღწერილია რე ფე რენ სუ ლი საზღ ვ რე ბის გა ფარ თო ე ბა იმ ხან დაზ მულ პი რებ ში, 
რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ის ტო რი უ ლად იოდით უზ რუნ ველ ყო ფილ რე გი ო ნებ ში);

ანა ლი ზე ბის შე დე გე ბის ცდო მი ლე ბე ბი (მაგ.: გა მოწ ვე უ ლი ჰე ტე რო ფი ლუ რი ან ტის ხე უ ლე ბით);

სიმ სუქ ნე;

თირ კ მელ ზე და ჯირ კ ვ ლის უკ მა რი სო ბა (ძალიან იშ ვი ა თად);

თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის რი ლი ი ზინგ ჰორ მო ნის, ან თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის მი მართ; რე ზის ტენ ტო ბა (უკიდურესად 
იშ ვი ა თად).
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თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის მა ღა ლი და თა ვი სუ-
ფა ლი T4-ის ნორ მა ლუ რი დო ნე. თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის დო ნის ტრან ზი ტო რუ ლი ცვლი ლე ბე ბი 
შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მრა ვალ მა ფაქ ტორ მა: ქვემ-
წ ვა ვე თი რე ო ი დი ტი, არა თი რე ო ი დუ ლი ავად მ ყო-
ფო ბე ბის შემ დ გო მი გა მო ჯან მ რ თე ლე ბის პე რი ო დი 
და მე დი კა მენ ტე ბი (მაგ.: ამი ო და რო ნი და ლი თი-
უ მი). აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სუბ კ ლი ნი-
კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის დი აგ ნო ზის დად გე ნამ დე, 
აუცი ლე ბე ლი ა, გა მო ი რიცხოს თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის ტრან ზი ტო რუ ლი მა ტე ბა (ცხრილი 1) 
[26,27]. ნაჩ ვე ნე ბია თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნი სა 
და თა ვი სუ ფა ლი T4-ის დო ნის, სულ მცი რე, ერ თი 
გან მე ო რე ბი თი გან საზღ ვ რა, 2-3-თვეში, თი რე ო ი-
დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ-
ლებ თან ერ თად [26]. თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის და დე ბი თი ტიტ-
რი ადას ტუ რებს სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის 
გან ვი თა რე ბის აუტო ი მუ ნურ მი ზეზს და ასო ცი რე-
ბუ ლია აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბის 
გაზ რ დილ რის კ თან. ეს რის კი და ახ ლო ე ბით 2-ჯერ 
უფ რო მა ღა ლია თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა-
წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის უარ ყო ფი თი ტიტ რის 
შემ თხ ვე ვებ თან შე და რე ბით (კუმულაციური შემ თხ-
ვე ვე ბი 9 წე ლი წად ში, 59% vs. 23%) [2,9]. რო გორც 
წე სი, თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ-
დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის ტიტ რი მცირ დე ბა დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში; თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის გან მე ო რე ბი თი 
გან საზღ ვ რა არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი, რად გან 
არ ცვლის სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მარ თ-
ვას [28]. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ულ ტ რაბ გე რი თი 
გა მოკ ვ ლე ვით ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ჰი პო ე ქო-
გე ნუ რი, ან არა ჰო მო გე ნუ რი სუ რა თი შე იძ ლე ბა 
იყოს აუტო ი მუ ნუ რი თი რე ო ი დი ტის და მა ტე ბი თი 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის 
შე ფა სე ბის თ ვის ულ ტ რაბ გე რი თი კვლე ვის რუ ტი-
ნუ ლი ჩა ტა რე ბა, ასე ვე, არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი.

მკურნალობისდაწყებისსაკითხის
რაციონალურობა

სიმპტომები

ფარ თო მას შ ტა ბი ან რან დო მი ზე ბულ კონ ტ რო ლი-
რე ბულ კვლე ვა ში [29], Stott et al-მა გა მო იკ ვ ლია 
>65 წლის ასა კის პი რებ ში სუბ კ ლი ნი კურ ჰი პო-
თი რე ოზ ზე ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბის 
ეფექ ტე ბი; კვლე ვამ არ აჩ ვე ნა ლე ვო თი როქ სი ნით 
მკურ ნა ლო ბის სარ გე ბე ლი, ცხოვ რე ბის ხა რის ხის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. კვლე ვის მო ნა წი-
ლე ებს აღე ნიშ ნე ბო დათ თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო-
ნის დო ნის ძა ლი ან მსუ ბუ ქი მა ტე ბა (საშუალოდ, 
6,4 მსე/ლ) და, მკურ ნა ლო ბის და საწყის ში, არ 
ჰქონ დათ მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი სიმ პ ტო მე ბი 
(სიმპტომების ქუ ლე ბი მსგავ სი იყო ეუთი რე ო ი დუ-
ლი სა კონ ტ რო ლო ჯგუ ფის ქუ ლე ბის). აღ ნი შუ ლი 
ქუ ლე ბის მი ხედ ვით გა ნი საზღ ვ რე ბო და კვლე ვა ში 
გა მო ყე ნე ბუ ლი, თი რე ო იდ - ს პე ცი ფი კუ რი, ცხოვ-
რე ბის ხა რის ხის შე სა ფა სე ბე ლი კითხ ვა რე ბის 

ვა ლი დუ რო ბა [30]. შე და რე ბით მცი რე მას შ ტა ბი-
ან მა, რან დო მი ზე ბულ მა, პლა ცე ბო- კონ ტ რო ლი-
რე ბულ მა კვლე ვამ, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბას 
იღებ და უფ რო გა მო ხა ტუ ლი სუბ კ ლინ კუ რი ჰი პო-
თი რე ო ზის (თირეოტროპული ჰორ მო ნის სა შუ ა-
ლო დო ნე 11,7 მსე/ლ და ჰი პო თი რე ო ზის ქუ ლე ბი 
მი უ თი თებ და მო საზღ ვ რე ჰი პო თი რე ოზ ზე) მქო ნე 
66 ქა ლი (საშუალო ასა კი 57 წე ლი), არ აჩ ვე ნა 
ლე ვო თი როქ სი ნით ნამ კურ ნა ლებ პი რებ ში ჩი ვი-
ლე ბის უფ რო მე ტად შემ ცი რე ბა, პლა ცე ბოს ჯგუფ-
თან შე და რე ბით [31]. თუმ ცა, ლე ვო თი როქ სი ნით 
მკურ ნა ლო ბის ფონ ზე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა უმ ჯო ბე-
სე ბა აღე ნიშ ნე ბო და პა ცი ენ ტ თა იმ ქვეჯ გუფს, სა-
დაც მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბამ დე თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის დო ნე იყო >12 მსე/ლ. გა ურ კ ვე ვე ლი ა, 
ამ ქვეჯ გუ ფის ანა ლი ზი იყო თუ არა წი ნას წარ გან-
საზღ ვ რუ ლი [31]. ჯვა რე დი ნი დი ზა ი ნის რან დო მი ზე-
ბულ მა კონ ტ რო ლი რე ბულ მა კვლე ვამ, რო მელ შიც, 
სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის სამ კურ ნა ლოდ, 
100 პა ცი ენ ტი (საშუალო ასა კი 54 წე ლი) იღებ და 
ლე ვო თი როქ სინს, ან პლა ცე ბოს (თირეოტროპული 
ჰორ მო ნის სა შუ ა ლო დო ნე 6,6 მსე/ლ), აჩ ვე ნა ლე-
ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბის სარ გე ბე ლი, ზო-
გი ერ თი სიმ პ ტო მის შემ ცი რე ბის თვალ საზ რი სით 
[12]. თუმ ცა, მრა ვალ ჯე რა დი გან მე ო რე ბი თი გა მოკ-
ვ ლე ვის სა ფუძ ველ ზე, დაღ ლი ლო ბის შემ ცი რე ბა 
იყო ერ თა დერ თი სიმ პ ტო მი, რო მელ მაც აჩ ვე ნა 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბა ამ ორ ჯგუფს შო რის 
[12]. მეხ სი ე რე ბის შე ფა სე ბის მიზ ნით ჩა ტა რე ბულ მა 
რამ დე ნი მე [32,33], მაგ რამ არა ყვე ლა კვლე ვამ 
[11,34,35], აჩ ვე ნა გა უმ ჯო ბე სე ბა სუბ კ ლი ნი კუ რი 
ჰი პო თი რე ო ზის გა მო ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ-
ნა ლო ბის შემ დეგ. კვლე ვე ბის შე დე გებს შო რის 
გან ს ხ ვა ვე ბა შე იძ ლე ბა აიხ ს ნას შემ დე გით: თი რე-
ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
საწყი სი მაჩ ვე ნებ ლე ბი, მკურ ნა ლო ბამ დე სხვა დას-
ხ ვა სიმ ძი მის სიმ პ ტო მე ბი (ზოგადად, მკურ ნა ლო ბის 
ნაკ ლე ბი სარ გე ბე ლი იყო ნა ნა ხი იმ პა ცი ენ ტებ ში, 
რო მელ თა თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე იყო 
შე და რე ბით და ბა ლი და აღე ნიშ ნე ბო დათ უფ რო 
მსუ ბუ ქი სიმ პ ტო მე ბი), ნი მუ შე ბის სხვა დას ხ ვა ზო მა, 
მო ნა წი ლე თა ასა კი და გა მო ყე ნე ბუ ლი ნე ი რო კოგ-
ნი ტუ რი ტეს ტე ბი.

ზო გა დად, ამ მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, თი რე ოტ-
რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის მსუ ბუ ქი მა ტე ბი სა და 
მკურ ნა ლო ბამ დე მცი რე რა ო დე ნო ბით სიმ პ ტო მე-
ბის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ-
ნა ლო ბა არ  ამ ცი რებს სიმ პ ტო მებს, მაგ რამ ამ გ ვარ 
მკურ ნა ლო ბას შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სარ გე ბე ლი 
სიმ პ ტო მურ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ საც თი რე ოტ-
რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე აქვთ >10-12 მსე/ლ.

შორეულიკლინიკურიშედეგები

ობ სერ ვა ცი უ ლი კვლე ვე ბი აჩ ვე ნებს მნიშ ვ ნე ლო-
ვან ასო ცი ა ცი ას სუბ კ ლი ნი კურ ჰი პო თი რე ოზ სა და 
კარ დი ო ვას კუ ლა რულ გა მო სა ვა ლებს შო რის. მი-
უ ხე და ვად ამი სა, არ არ სე ბობს რან დო მი ზე ბუ ლი 
კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბი სუბ კ-
ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მკურ ნა ლო ბის ეფექ ტე-
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ცხრილი2.სუბკლინიკურ ჰიპოთირეოზსა და კლინიკურ გამოსავალს შორის ასოციაცია და მკურნალობის 
შედეგები*

სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზის
გამოსავალი

ასოციაციისძალა

მკურნალობისსარგებელითირეოტროპუ
ლიჰორმონი
4,59,9მსე/ლ

თირეოტროპუ
ლიჰორმონი
≥10მსე/ლ

აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბა ძლიერი უფრო ძლიერი ად რე უ ლი მკურ ნა ლო ბა უფ რო მძი მე სიმ პ-
ტო მე ბის მქო ნე აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზის გან-
ვი თა რე ბამ დე

ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ ტო მე ბი (მაგ.: დაღ-
ლი ლო ბა, კოგ ნი ტუ რი დარ ღ ვე ვე ბი)

ძლიერი უფრო ძლიერი შე უ სა ბა მო. ფარ თო მაშ ტა ბი ან მა კვლე ვებ მა, 
რომ ლებ შიც ჩარ თულ ნი იყ ვ ნენ პი რე ბი, თი-
რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის მსუ ბუ ქი მო-
მა ტე ბით (<10 მსე/ლ), ან მცი რე რა ო დე ნო ბით 
სიმ პ ტო მით, არ აჩ ვე ნა ეფექ ტი. მცი რე მაშ ტა-
ბი ან მა კვლე ვებ მა, რომ ლებ შიც ჩარ თულ ნი 
იყ ვ ნენ პი რე ბი, თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნით >10 მსე/ლ, გა მო ავ ლი ნა სარ გე ბე ლი 

კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი რის კის სუ რო-
გა ტი მარ კე რე ბი (მაგ.: სა ერ თო ქო ლეს-
ტე რო ლის და LDL-C-ის მო მა ტე ბუ ლი 
დო ნე, სა ძი ლე არ ტე რი ის კედ ლის ინ-
ტი მა- მე დი ის შრის გას ქე ლე ბა, გუ ლის 
ფუნ ქ ცი ის დაქ ვე ი თე ბა)

ძლიერი უფრო ძლიერი სა შუ ა ლო. ნაჩ ვე ნე ბია სარ გე ბე ლი სა ერ თო 
ქო ლეს ტე რო ლის და LDL-C-ის დო ნის შემ ცი რე-
ბის თვალ საზ რი სით, მაგ რამ გა ურ კ ვე ვე ლი ა, 
გა ნა პი რო ბებს თუ არა კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
შემ თხ ვე ვე ბის რის კის შემ ცი რე ბას 

გულის კორონარული დაავადების 
რისკი

სუსტი უფრო ძლიერი არასაკმარისი მონაცემი

გულის შეგუბებითი უკმარისობის რისკი სუსტი უფრო ძლიერი არასაკმარისი მონაცემი

ინსულტის რისკი სუსტი სუსტი არასაკმარისი მონაცემი

კოგნიტური დარღვევები სუსტი სუსტი არასაკმარისი მონაცემი

* ეს ცხრილი მიღებული და განახლებულია Surks et al.–ისგან. LDL-C – დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის ქოლესტეროლი

ბის შე სა ხებ შო რე ულ კლი ნი კურ გა მო სა ვა ლებ ზე 
(ცხრილი 2). 2007 წლის, 12 კვლე ვის კოხ რე ი ნის 
სის ტე მუ რი მი მო ხილ ვის დას კ ვ ნით, ლე ვო თი როქ-
სი ნით მკურ ნა ლო ბას აქვს სა სარ გებ ლო ეფექ ტე ბი 
კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი რის კის სუ რო გატ მარ კე-
რებ ზე (მაგალითად.: შრა ტის ქო ლეს ტე რო ლის 
შე და რე ბით და ბა ლი დო ნე, სა ძი ლე არ ტე რი ის კედ-
ლის ინ ტი მა- მე დია შრის სის ქის შემ ცი რე ბა და გუ-
ლის ფუნ ქ ცი ის გაზ რ და) [36]. თუმ ცა, ლე ვო თი როქ-
სი ნით მკურ ნა ლო ბის შემ დეგ [12,37,38], გუ ლის და 
ვას კუ ლა რუ ლი ფუნ ქ ცი ის სუ რო გა ტი მარ კე რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა არ მი უ თი თებს მსგავს სა სარ გებ ლო 
ეფექ ტებ ზე, კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი-
სა და სიკ ვ დი ლის რის კის თვალ საზ რი სით; უფ რო 
მე ტიც, არ სე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით, 
სუბ კ ლი ნი კურ ჰი პო თი რე ოზ სა და კარ დი ო ვას კუ-
ლა რულ და ა ვა დე ბებს შო რის კავ ში რი შე საძ ლოა 
იყოს ტრა დი ცი უ ლი კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი რის კის 
ფაქ ტო რე ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი [4,20,21]. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, უც ნო ბი ა, კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
რის კის ფაქ ტო რე ბის შემ ცი რე ბა ლე ვო თი როქ-
სი ნით მკურ ნა ლო ბის გზით, შე ამ ცი რებს თუ არა 
კარ დი ო ვას კუ ლა რულ შემ თხ ვე ვებს.

სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ზე 
ჩა ტა რე ბულ მა ობ სერ ვა ცი ულ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, 

რომ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლე ბიც იღებ დ ნენ ლე ვო-
თი როქ სინს, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შემ ცირ და გუ ლის 
უკ მა რი სო ბის [39], გუ ლის იშე მი ურ და ა ვა დე ბას თან 
ასო ცი რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა [41] და ნე ბის მი ე რი 
მი ზე ზით სიკ ვ დი ლის [40] რის კი, იმ პა ცი ენ ტე ბის გან 
გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ ლებ საც არ მი უ ღი ათ ლე ვო თი-
როქ სი ნი. გუ ლის იშე მი ურ და ა ვა დე ბას თან ასო ცი-
რე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ფა სე ბელ კვლე ვა ში, 
ქვეჯ გუ ფის წი ნას წარ გან ზ რა ხულ მა ანა ლიზ მა აჩ-
ვე ნა, რომ ამ გ ვა რი შემ თხ ვე ვე ბის რის კი ნაკ ლე ბი 
იყო ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბა ზე მყოფ 
≤70 წლის ასა კის პა ცი ენ ტებ ში, იმა ვე ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის იმ პა ცი ენ ტებ თან შე და რე ბით, რომ ლე ბიც 
არ იღებ დნენ ლე ვო თი როქ სინს; ამის სა წი ნა აღ მ-
დე გოდ, ლე ვო თი როქ სი ნის მი ღე ბის გან და მო უ-
კი დებ ლად, >70 წლის ასა კის პა ცი ენ ტებს შო რის 
ამ გ ვა რი შემ თხ ვე ვე ბის რის კი არ გან ს ხ ვავ დე ბო და 
[41]. თუმ ცა, ობ სერ ვა ცი უ ლი კვლე ვე ბი არის შერ-
ჩე ვის ცდო მი ლე ბი სა და დაბ ნე უ ლო ბის სა გა ნი და 
ინ ტერ პ რე ტა ცი ის დროს მო ითხოვს სიფ რ თხი ლეს. 

მკურნალობისდაწყებისდროსგასათვალისწი
ნებელიფაქტორები

მკურ ნა ლო ბა, ზო გა დად, რე კო მენ დე ბუ ლია ≤70 
წლის ასა კის პა ცი ენ ტებ ში, რო მელ თა თი რე ოტ-
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რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე ≥10 მსე/ლ-ია. ამ გ ვა რი 
მკურ ნა ლო ბის შო რე უ ლი სარ გე ბე ლი არ არის 
ნა ნა ხი, ხო ლო რის კე ბი უც ნო ბია (ცხრილი 1). ≥70 
წლის ასა კის პა ცი ენ ტებ ში, ან პა ცი ენ ტებ ში, რო-
მელ თა თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე <10 
მსე/ლ-ია, მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბა უნ და ეფუძ ნე-
ბო დეს პა ცი ენ ტის ისეთ ინ დი ვი დუ ა ლურ ფაქ ტო-
რებს, რო გო რი ცა ა: თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნის მა ტე ბის ხა რის ხი, აქვს თუ არა პა ცი ენტს 
ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ ტო მე ბი, თი რე ო ი დუ ლი პე-
როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის 
და დე ბი თი ტიტ რი, ჩიყ ვი, ანამ ნეზ ში ათე როს კ-
ლე რო ზუ ლი კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი და ა ვა დე ბა, 
გუ ლის უკ მა რი სო ბა, ან მას თან ასო ცი რე ბუ ლი 
რის კის ფაქ ტო რე ბი [26,27,41]. თი რე ო ი დუ ლი პე-
როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის 
და დე ბი თი ტიტ რის შემ თხ ვე ვა ში, 2–ჯერ მა ღა ლია 
აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბის ალ-
ბა თო ბა, ან ტის ხე უ ლე ბის უარ ყო ფი თი ტიტ რის 
მქო ნე პა ცი ენ ტებ თან შე და რე ბით [2,9,26,27]. თუ 
მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბის მი ზე ზია ჰი პო თი რე ო ზის 
სიმ პ ტო მე ბის არ სე ბო ბა, თე რა პია უნ და შეწყ დეს, 
თუ 3-6 თვე ში არ შემ ცირ და სიმ პ ტო მე ბი, ან გა მოვ-
ლინ და არა სა სურ ვე ლი ეფექ ტე ბი. თუ მკურ ნა ლო-
ბა არ დაწყე ბუ ლა, თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნე უნ და გა კონ ტ როლ დეს ყო ველ 6-12 თვე ში 
და მკურ ნა ლო ბა დაწყე ბუ ლი უნ და იქ ნას, თუ <70 
წლის ასა კის პი რებ ში თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო-
ნის დო ნე მო ი მა ტებს ≥10 მსე/ლ, ან უფ რო ნათ ლად 
გა მო იკ ვე თე ბა მკურ ნა ლო ბის სხვა ჩვე ნე ბე ბი. 

მკურნალობისმეთოდი

სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მკურ ნა ლო ბის 
მი ზა ნი უნ და იყოს თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნის ნორ მა ლი ზე ბა [26,27]. არ ჩე ვის თე რა პიაა 
დღე ში ერ თხელ ლე ვო თი როქ სი ნის პე რო რა-
ლუ რად მი ღე ბა. არ არა სე ბობს სუბ კ ლი ნი კუ რი 
ჰი პო თი რე ო ზის დროს ლი ო თი რო ნი ნის, ან ლე-
ვო თი როქ სინ თან მი სი კომ ბი ნა ცი ის გა მო ყე ნე-
ბის მხარ დამ ჭე რი მტკი ცე ბუ ლე ბა [26,27]. ლე-
ვო თი როქ სი ნის სხვა დას ხ ვა პრო დუქტს შო რის 
არ სე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ბი ო ლო გი უ რი შეღ-
წე ვა დო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სტა ბი ლუ რი მდგო-
მა რე ო ბის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში ლე ვო თი როქ სი ნის 
პრო დუქ ტე ბის შეც ვ ლა თა ვი დან უნ და იყოს აცი-
ლე ბუ ლი [26,42]. იმ შემ თხ ვე ვებ ში, რო ცა პრე-
პა რა ტი იც ვ ლე ბა, თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნე უნ და გა ნი საზღ ვ როს 6–8 კვი რა ში. აშ კა რა 
ჰი პო თი რე ოზ თან შე და რე ბით, სუბ კ ლი ნი კუ რი 
ჰი პო თი რე ო ზის დროს თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო-
ნის დო ნის ნორ მა ლი ზე ბის თ ვის, რო გორც წე სი, 
ლე ვო თი როქ სი ნის უფ რო და ბა ლი დო ზაა სა ჭი-
რო. თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის მო მა ტე-
ბის ხა რის ხ ზე დაყ რ დ ნო ბით, ლე ვო თი როქ სი ნის 
საწყის დო ზად შე საძ ლოა გა ნი ხი ლე ბო დეს 25-75 
მკგ დღე ში [27]; შე და რე ბით და ბა ლი საწყი სი დო-
ზა (მაგ.: 25 მკგ დღე ში) გა ნი ხი ლე ბა პა ცი ენ ტებ ში, 
რომ ლებ საც აქვთ სტა ბი ლუ რი სტე ნო კარ დი ა, ან 
კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი და ა ვა დე ბის აშ კა რად 

მო მა ტე ბუ ლი რის კი. მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბი დან, 
ან დო ზის მო მა ტე ბი დან 4–8 კვი რა ში უნ და გა კონ-
ტ როლ დეს შრა ტის თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნე. დო ზის შემ დ გო მი ცვლი ლე ბა ეფუძ ნე ბა 
კლი ნი კურ პა სუხ სა და თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ-
მო ნის დო ნეს. 

პრაქ ტი კა ში, ჰი პო თი რე ო ზის მქო ნე ბევრ პა ცი ენ-
ტ ში, რომ ლე ბიც იღე ბენ ლე ვო თი როქ სინს, თი რე-
ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნი დო ნე კვლავ რე ფე რენ სულ 
საზღ ვარ ზე მა ღა ლია [43,44]. დიდ ბრი ტა ნეთ ში, 
ბო ლო პე რი ოდ ში ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, 
რომ ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბის დაწყე-
ბი დან 5 წლის შემ დე გაც კი პა ცი ენ ტე ბის >10%-ს 
აღე ნიშ ნე ბო და თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე 
>10 მსე/ლ, ხო ლო თით ქ მის 6%-ს – თი რე ოტ რო-
პუ ლი ჰორ მო ნის სუპ რე სი რე ბუ ლი დო ნე <0,1 
მსე/ლ [43]. სუპ რე სი რე ბუ ლი თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნი ასო ცი რე ბუ ლია წი ნა გულ თა ფიბ რი-
ლა ცი ის, ოს ტე ო პო რო ზი სა და მო ტე ხი ლო ბე ბის 
მო მა ტე ბულ რის კ თან, გან სა კუთ რე ბით, >60 წლის 
ასა კის პი რებ ში [14,23].

ბუნ დო ვა ნი სა კითხე ბი

სა ჭი როა ადეკ ვა ტუ რად შე მუ შა ვე ბუ ლი რან დო-
მი ზე ბუ ლი კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი კვლე ვე ბი, რო-
მე ლიც შე ა ფა სებს შო რე ულ გა მო სა ვა ლებს, რო-
გო რი ცაა კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი. 
ამ გ ვარ კვლე ვებს შე უძ ლია მოგ ვა წო დოს სუბ კ-
ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის ლე ვო თი როქ სი ნით 
მკურ ნა ლო ბის სარ გებ ლი სა და რის კე ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ა.

თი რე ო ი დუ ლი ფუნ ქ ცი ის ტეს ტე ბის დად გე ნი ლი 
რე ფე რენ სუ ლი საზღ ვ რე ბი, გან სა კუთ რე ბით, თი-
რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის ნორ მის ზე და ზღვა რი, 
გან ხილ ვის სა გა ნი ა [45,46]. ზო გი ერ თი [47,48], 
მაგ რამ არა ყვე ლა [7,49], კვლე ვის მი ხედ ვით, 
პო პუ ლა ცი ის 97,5 პერ ცენ ტი ლის შე სა ბა მი სი შრა-
ტის თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბი 
მა ტუ ლობს ასაკ თან ერ თად, გან სა კუთ რე ბით, >70 
წლის ასა კის პი რებ ში [7,47-49]. თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის ამ გ ვა რი მა ტე ბა არ არის და მო კი დე ბუ-
ლი თი რე ოი დუ ლი მო ცირ კუ ლი რე ან ტის ხე უ ლე ბის 
არ სე ბო ბა ზე. კვლე ვებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბე ბი შე-
იძ ლე ბა ნა წი ლობ რივ აიხ ს ნას სხვა დას ხ ვა რა ო-
დე ნო ბის იოდის მი ღე ბით (ისტორიულად) [49,50]. 
ამ აღ მო ჩე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ა, 
რომ თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის მსუ ბუ ქი 
მა ტე ბა 7 მსე/ლ–მდე >70 წლის ასა კის პი რებ ში, 
რომ ლე ბიც ცხოვ რო ბენ ის ტო რი უ ლად იოდით 
უზ რუნ ველ ყო ფილ რე გი ო ნებ ში, შე იძ ლე ბა ჩა ით-
ვა ლოს და ბე რე ბის პრო ცე სის მი მართ ფი ზი ო ლო-
გი ურ ადაპ ტა ცი ად [47]. 

რამ დე ნი მე დაკ ვირ ვე ბა ემ ხ რო ბა ჰი პო თე ზას, რომ 
ხან დაზ მუ ლებ ში თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის ზე და 
რე ფე რენ სულ საზღ ვ რად მი ღე ბუ ლი უნ და იყოს უფ-
რო მა ღა ლი დო ნე. რო გორც ზე მო თაა აღ წე რი ლი, 
სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მქო ნე ხან დაზ მულ 
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სურათი1.სუბკლინიკურიჰიპოთირეოზისმკურნალობისალგორითმი. 

ალგორითმი არ არის გათვალისწინებული ორსული და რეპროდუქციული ასაკის ქალებისთვის. ალგორითმი დაფუძნებულია 
ამერიკისა და ევროპის ამჟამინდელ გაიდლაინებზე [26, 27]. თუმცა, ამერიკულ გაიდლაინებს არ აქვს მართვის სპეციფიკური 
განსხვავებული მიდგომები ასაკისა და თირეოტროპული ჰორმონის დონის 10 მსე/ლ–მდე მატების მიხედვით. 

თირეოტროპული ჰორმონის მომატებული და თავისუფალი T4–ის 
ნორმალური დონეები

ანალიზების გამეორება 2-3 თვეში, თირეოიდული პეროქსიდაზას 
საწინააღმდეგო ანტისხეულების დონის განსაზღვრასთან ერთად

თირეოტროპული ჰორმონის ნორმალიზება

თი რე ო ტო პუ ლი ჰორ-
მო ნი >4,5 და <7 მსე/ლ 

რო გორც წე სი, მკურ ნა-
ლო ბა არ არის რე კო-

მენ დე ბუ ლი

თი რე ო ტო პუ ლი ჰორ-
მო ნი 7-10 მსე/ლ 

რო გორც წე სი, მკურ ნა-
ლო ბა არ არის რე კო-

მენ დე ბუ ლი

≤70 წელი 

რო გორც წე სი, მკურ ნა-
ლო ბა რე კო მენ დე ბუ-
ლი ა, გან სა კუთ რე ბით, 
ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ ტო-
მე ბის, თი რე ო დუ ლი პე-
როქ სი და ზას სა წი ნა აღ-
მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის 
და დე ბი თი ტიტ რი სა და 
კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
რის კის ფაქ ტო რე ბის 
არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 

მკურ ნა ლო ბის 6-თვიანი 
საც დე ლი პე რი ო დი გა-
ნი ხი ლე ბა შემ დეგ შემ თხ-
ვე ვებ ში: ჰი პო თი რე ო ზის 
სიმ პ ტო მე ბის არ სე ბო ბა, 
თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი-
და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო 
ან ტის ხე უ ლე ბის და დე ბი-
თი ტიტ რი, თა ვი სუ ფა ლი 
T4–ის დო ნე ნორ მის ქვე-
და ზღვარ თან, ან თი რე-
ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნის მა ტე ბა დრო თა 

გან მავ ლო ბა ში 

ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ-
ტო მე ბის არ სე ბო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, გა ნი ხი-
ლე ბა მკურ ნა ლო ბის 
6-თვიანი საც დე ლი პე-

რი ო დი მკურ ნა ლო ბის 6-თვიანი საც დე ლი პე რი ო-
დი გა ნი ხი ლე ბა ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ ტო-
მე ბის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, პა ცი ენ ტის 
ასა კის მი უ ხე და ვად, ასე ვე, თუ პა ცი ენ ტი 
არის <70 წლის ასა კის და აქვს კარ დი-
ო ვას კუ ლა რუ ლი რის კის ფაქ ტო რე ბი, ან 
აღე ნიშ ნე ბა თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის და დე ბი-

თი ტიტ რი 

ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცი უ რი კვლე ვე ბის გა მე ო რე ბა 6 თვე ში
• თუ თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის ნორ მა ლიზ და –  სა ფე ხუ რი A;
• თუ თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე მა ღა ლია (<10 მსე/ლ) და თა ვი სუ ფა ლი T4–ის დო ნე ნორ მა ლუ რი ა – სა ფე ხუ რი C;
• თუ თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე ≥10 მსე/ლ და თა ვი სუ ფა ლი T4–ის დო ნე ნორ მა ლუ რი ა – სა ფე ხუ რი D; 

>70 წელი 

რო გორც წე სი, მკურ ნა-
ლო ბა არ არის რე კო-

მენ დე ბუ ლი 

თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის მო მა ტე ბუ ლი (<10 მსე/ლ) 
და თა ვი სუ ფა ლი T4–ის ნორ მა ლუ რი დო ნე ე ბი

თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის-
ხე უ ლის და დე ბი თი ტიტ რის შემ თხ ვე ვა ში, ფა რი სებ რი 

ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცი უ რი კვლე ვე ბი ყო ველ წ ლი უ რად 

თირეოტროპული ჰორმონის პერსისტული მატება და 
სხვა ნაკლებ სავარაუდო მიზეზები

თირეოტროპული ჰორმონი ≥10 მსე/ლ და თავისუფალი 
T4–ის ნორმალური დონე

A

C

B

D
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ცხრილი3.სუბკლინიკური ჰიპოთირეოზის მკურნალობის ძირითად რეკომენდაციებს შორის განსხვავება 
ამერიკული და ევროპული გაიდლაინების მიხედვით*

სუბკლინიკური
ჰიპოთირეოზისხარისხი

ATAდაAACE† ETA‡

თი  რე  ოტ   რო  პუ  ლი ჰორ   მო  ნის 
დო  ნის მსუ  ბუ  ქი მა  ტე  ბა (≤10 
მსე/ლ, ამე  რი  კულ გა  იდ   ლა  ი -
ნებ   ში; <10 მსე/ლ, ევ   რო  პულ 
გა  იდ   ლა  ინ   ში)

მკურ ნა ლო ბა უნ და გა ნი ხი ლე ბო-
დეს ინ დი ვი დუ ა ლურ ფა ქტო რებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით (მაგ.: ჰი პო თი რე ო ზის 
არ სე ბო ბა ზე სა ეჭ ვო სიმ პ ტო მე ბი, თი-
რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა-
აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის და დე ბი-
თი ტიტ რი, ან ათე როს კ ლე რო ზუ ლი 
კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი და ა ვა დე ბის, 
გუ ლის უკ მა რი სო ბის, ან ამ და ა ვა-
დე ბებ თან ასო ცი რე ბუ ლი რის კის 
ფაქ ტო რე ბის არ სე ბო ბა). (Grade B, 
რან დო მი ზე ბუ ლი კონ ტ რო ლი რე ბუ-
ლი კვლე ვე ბის არარ სე ბო ბის გა მო)

შე და რე ბით ახალ გაზ რ და პა ცი ენ ტე ბი (<65-70 წე ლი): 
უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო-
ბის საც დე ლი პე რი ო დი, ჰი პო თი რე ო ზის სიმ პ ტო მე ბის 
არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში. (Grade 2, ხან მოკ ლე ინ ტერ ვენ-
ცი უ ლი რან დო მი ზე ბუ ლი კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი კვლე ვე-
ბი, ან ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ობ სერ ვა ცი უ ლი კვლე ვე ბი)

ხან დაზ მუ ლი პა ცი ენ ტე ბი (განსაკუთრებით, >80-85 წე-
ლი): ფრთხი ლი დაკ ვირ ვე ბა და მოც დის სტრა ტე გი ა, 
ზო გა დად, ჰორ მო ნა ლუ რი მკურ ნა ლო ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბა (Grade 3, ექ ს პერ ტის მო საზ რე ბა)

თი  რე  ოტ   რო  პუ  ლი ჰორ   მო  ნის 
დო  ნის მკვეთ   რი მა  ტე  ბა (>10 
მსე/ლ, ამე  რი  კულ გა  იდ   ლა  ი -
ნებ   ში; ≥10 მსე/ლ, ევ   რო  პულ 
გა  იდ   ლა  ინ   ში)

ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბა 
უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს გუ ლის უკ მა-
რი სო ბი სა და კარ დი ო ვას კუ ლა რუ-
ლი მი ზე ზით სიკ ვ დი ლის მა ღა ლი 
რის კის გა მო. (Grade B, რან დო მი ზე-
ბუ ლი კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი კვლე ვე-
ბის არარ სე ბო ბის გა მო)

შე და რე ბით ახალ გაზ რ და პა ცი ენ ტე ბი (<65-70 წე ლი): 
რე კო მენ დე ბუ ლია ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბა, 
სიმ პ ტო მე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი (Grade 3, 
ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი ობ სერ ვა ცი უ ლი კვლე ვე ბი)

ხან დაზ მუ ლი პა ცი ენ ტე ბი (>70 წე ლი): ლე ვო თი როქ-
სი ნით მკურ ნა ლო ბა უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, ჰი პო თი-
რე ო ზის მკვეთ რი სიმ პ ტო მე ბის არ სე ბო ბი სა და ვას კუ-
ლა რუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის მა ღა ლი რის კის არ სე ბო ბი სას 
(რეკომენდაცია და ხა რის ხე ბუ ლი არ არის, თუმ ცა, წარ-
მო ად გენს მკურ ნა ლო ბის ალ გო რით მის ნა წილს)

* ამერიკული გაიდლაინები თანადაფინანსებული იყო ამერიკის თირეოიდული ასოციაციისა (ATA) და ამერიკის კლინიცისტ 
ენდოკრინოლოგთა ასოციაციის (AACE) [27] მიერ. ევროპული გაიდლაინი შემუშავებული იყო ევროპის თირეოიდული ასოციაციის 
(ETA) [26] მიერ. 

† რეკომენდაციები დაფუძნებულია მტკიცებულებებზე (Grade A, B და C, სადაც A არის მტკიცებულების ყველაზე მაღალი ხარისხი), 
ან ექსპერტის მოსაზრებაზე, კლინიკური მტკიცებულებების არარსებობის გამო (Grade D). „საუკეთესო მტკიცებულების“ დონე, 
რომელიც მიუთითებს საუკეთესო დასკვნით მტკიცებულებაზე, თან ახლავს რეკომენდაციის ხარისხს [27]. 

‡ რეკომენდაციებისთვის გამოყენებული იყო GRADE სისტემა (Grading of Recommendations Assessment, Development, and 
Evaluation). განაცხადის ყოველი ასპექტის შესაბამისი ლიტერატურის ხარისხი შეფასდა როგორც მაღალი (მტკიცებულება 
რანდომიზებული კონტროლირებული კვლევიდან; დონე [ხარისხი] 1), საშუალო (ხანმოკლე ინტერვენციული რანდომიზებული 
კონტროლირებული კვლევები, ან ფართომასშტაბიანი ობსერვაციული კვლევები; დონე [ხარისხი] 2), ან დაბალი (კლინიკურ 
შემთხვევათა სერიები, კლინიკურ შემთხვევათა აღწერები, ექსპერტის მოსაზრება; დონე [ხარისხი] 3), მოდიფიცირებული 
GRADE–ის კრიტერიუმების მიხედვით [26]. 

პა ცი ენ ტებს აღე ნიშ ნე ბათ ნაკ ლე ბი სიმ პ ტო მე ბი, 
ახალ გაზ რ და პი რებ თან შე და რე ბით [16-18]. ამას-
თან, ზო გა დი პრაქ ტი კის ექი მის მო ნა ცემ თა ბა ზი-
დან მი ღე ბუ ლი სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის 
მქო ნე პი რე ბის მო ნა ცემ თა ანა ლი ზით, ლე ვო თი-
როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბა ზე მყო ფი ≤70 წლის ასა კის 
პი რებს, ჰქონ დათ გუ ლის იშე მი უ რი და ა ვა დე ბის 
შემ თხ ვე ვე ბის და ბა ლი რის კი იმ პი რებ თან შე და რე-
ბით, რომ ლებ საც მკურ ნა ლო ბა არ უტარ დე ბო დათ; 
ხო ლო >70 წლის ასა კის პი რებ ში არ იყო ნა ნა ხი 
ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბის სარ გე ბე ლი 
[41]. >85 წლის ასა კის 599 პი რის ობ სერ ვა ცი ულ მა 
კვლე ვამ აჩ ვე ნა სუბ კ ლი ნი კურ ჰი პო თი რე ოზ თან 
ასო ცი რე ბუ ლი სარ გე ბე ლი, სი ცოცხ ლის გა ხან გ რ ძ-
ლი ვე ბის თვალ საზ რი სით [16]. აღ სა ნიშ ნა ვია რომ, 
ეს აღ მო ჩე ნა არ იყო ნა ნა ხი ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი 
მე ტა–ანა ლი ზით, რო მე ლიც მო ი ცავ და >80 წლის 
ასა კის 2500-ზე მეტ მო ნა წი ლეს [4].

ამ მტკი ცე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, ექ ს პერ ტე ბი სა და 
პრო ფესიული სა ზო გა დო ე ბე ბის უმ რავ ლე სო ბა, 
ზო გა დად, ურ ჩევს თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 

უფ რო მა ღალ სამ კურ ნა ლო საზღ ვ რებს ხან დაზ-
მულ პი რებ ში [26,27,48]. თუმ ცა, დღე ის თ ვის, თი-
რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის რე ფე რენ სუ ლი საზღ-
ვ რე ბი არ არის ასაკ ზე მორ გე ბუ ლი [42,48] და არ 
არ სე ბობს ინ ფორ მა ცია სხვა დას ხ ვა ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის თ ვის შე სა ბა მი სი საზღ ვ რე ბის შე სა ხებ. 

გა იდ ლა ი ნე ბი

აშ შ -ი სა და ევ რო პის ასო ცი ა ცი ე ბი რე კო მენ და ცი ას 
უწე ვენ სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზის მკურ ნა-
ლო ბას [26], ან მკურ ნა ლო ბის გან ხილ ვას [27] იმ 
პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ საც თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ-
მო ნის დო ნე აქვთ ≥10 მსე/ლ; მსგავ სი რე კო მენ-
და ცი ე ბი ნაჩ ვე ნე ბია სუ რათ ში 1. თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის მი ხედ ვით, მთა ვა რი რე კო მენ და ცი ე ბი 
შე ჯა მე ბუ ლია ცხრილ ში 3; ევ რო პის თი რე ო ი დუ ლი 
ასო ცი ა ცი ის (ETA) გა იდ ლა ი ნე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბი მორ გე ბუ ლია პა ცი ენ ტის ასაკს. 
ამ სტა ტი ა ში მო ცე მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი გა იდ-
ლა ი ნე ბის შე სა ბა მი სია და მკურ ნა ლო ბის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ასა კის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
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მიყ ვე ბა ETA–ის რე კო მენ და ცი ებს. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ მკურ ნა ლო ბის მი ზა ნია თი რე ოტ რო-
პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის ნორ მა ლი ზე ბა [26,27], 
ETA–ის გა იდ ლა ი ნე ბით მო წო დე ბუ ლია შემ დ გო მი 
სპე ცი ფი კუ რი მიდ გო მა, რომ ლის მი ზა ნია თი რე-
ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის შე ნარ ჩუ ნე ბა შუა–
ქვე და რე ფე რენ სულ საზღ ვ რებ ში (0,4-2,5 მსე/ლ) 
შე და რე ბით ახალ გაზ რ და პა ცი ენ ტებ ში (≤70, ან 75 
წლის ასა კი), ხო ლო უფ რო ასა კოვ ნებ ში – შე და-
რე ბით მა ღა ლი სა მიზ ნე საზღ ვ რე ბი (დაახლებით 
1-5 მსე/ლ). 

დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

სტა ტი ის შე სა ვალ ში აღ წე რილ პა ცი ენტს აღე ნიშ-
ნე ბა ად ვი ლად დაღ ლა, მსუ ბუ ქი დეპ რე სია და 
თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის მსუ ბუ ქად მო მა ტე-
ბუ ლი დო ნე, თა ვი სუ ფა ლი T4–ის ნორ მა ლურ დო-
ნეს თან ერ თად, რაც შე ე სა ბა მე ბა სუბ კ ლი ნი კუ რი 
ჰი პო თი რე ო ზის კლი ნი კურ სუ რათს. თი რე ოტ რო-
პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის ტრან ზი ტო რუ ლი მა ტე ბა 
უნ და გა მო ი რიცხოს 2–3 თვე ში თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნი სა და თა ვი სუ ფა ლი T4–ის დო ნის გან-
მე ო რე ბი თი გან საზღ ვ რის გზით (იხ. სუ რა თი 1). 
ასე ვე, უნ და გა ნი საზღ ვ როს თი რე ო ი დუ ლი პე-
როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის 
ტიტ რი, რამ დე ნა დაც თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და-
ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის და დე ბი თი 
ტიტ რი აორ მა გებს აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად პროგ-
რე სი რე ბის რისკს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
პა ცი ენ ტის თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნე მსუ-
ბუ ქად არის მო მა ტე ბუ ლი, შემ დ გო მი დაკ ვირ ვე ბის 
პე რი ოდ ში, თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო ნის 
ნორ მა ლი ზე ბის ალ ბა თო ბა მა ღა ლი ა. ის ფაქ ტი, 
რომ პა ცი ენ ტის თა ვი სუ ფა ლი T4–ის დო ნე არ არის 
ქვე და–შუა საზღ ვ რებ ში, მი უ თი თებს, რომ აშ კა რა 
ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბის რის კი და ბა ლი ა. 
აღ ნიშ ნუ ლი ორი მი მარ თუ ლე ბი დან ნე ბის მი ე რის 
გან ვი თა რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, სტა ტი ის ავ ტო რი 
გა ნი ხი ლავს მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბას. პირ ვე ლი – 
თუ, შემ დ გომ ვი ზიტ ზე, პა ცენ ტის თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის დო ნე მო ი მა ტებს, გან სა კუთ რე ბით, თუ 
თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან-
ტის ხე უ ლე ბის ტიტ რი იქ ნე ბა და დე ბი თი და თა ვი სუ-
ფა ლი T4–ის დო ნე დაქ ვე ი თე ბუ ლი, სა ვა რა უ დოდ, 
გან ვი თარ დე ბა აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზი. ამ ეტაპ ზე, 
ავ ტო რი რე კო მენ და ცი ას უწევს მკურ ნა ლო ბის 
დაწყე ბას, პა ცი ენ ტის სურ ვი ლის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. მე ო რე – თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის სტა-
ბი ლუ რი მაჩ ვე ნებ ლის მი უ ხე და ვად, პა ცი ენ ტის 
სიმ პ ტო მე ბი შე საძ ლოა იყოს და მა ტე ბი თი მი ზე ზი 
მკურ ნა ლო ბის გან სა ხილ ვე ლად. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ჟურ ნა ლის ამ ნო მერ ში გა მოქ ვეყ ნე-
ბულ მა Stott et al.-ის კვლე ვამ არ აჩ ვე ნა ცხოვ რე ბის 
ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბა პა ცი ენ ტებ ში მსუ ბუ ქად 
მო მა ტე ბუ ლი თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის დო-
ნით, ამ კვლე ვა ში ჩარ თულ პა ცი ენ ტებს კვლე ვის 
და საწყის ში არ აღე ნიშ ნე ბო დათ ცხოვ რე ბის ხა-
რის ხის გა უ ა რე სე ბა [29,30]. შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ 
ლე ვო თი როქ სი ნით მკურ ნა ლო ბამ შე ამ ცი როს აღ-

წე რი ლი პა ცი ენ ტის დაღ ლი ლო ბა და დეპ რე სი ა. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ვა რა უ დოდ, საკ მა რი სი იქ ნე ბო და 
ლე ვო თი როქ სი ნის დო ზა 50 მკგ. თუ სიმ პ ტო მე ბი 
არ შემ ცირ დე ბა 6–თვი ა ნი მკურ ნა ლო ბის შემ დეგ, 
მკურ ნა ლო ბა უნ და შეწყ დეს. 

ავ ტო რი არ გა ნი ხი ლავს კარ დი ო ვას კუ ლა რულ 
და ა ვა დე ბას, რო გორც მკურ ნა ლო ბის ჩვე ნე ბას, 
რამ დე ნა დაც ფარ თო მას შ ტა ბი ა ნი მე ტა–ანა ლი ზით 
[4] არ იყო ნაჩ ვე ნე ბი თი რე ოტ რო პუ ლი ჰორ მო ნის 
დო ნე სა, 4,5-6,9 მსე/ლ, და კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
შემ თხ ვე ვე ბის, ან სიკ ვ დი ლის რისკს შო რის ასო-
ცი ა ცი ა. ასე ვე, რან დო მი ზე ბულ მა კონ ტ რო ლი რე-
ბულ მა კვლე ვებ მა არ აჩე ნა ლე ვო თი როქ სი ნით 
მკურ ნა ლო ბის შე დე გად კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
რის კის შემ ცი რე ბა [41]. უნ და შე ფას დეს თე რა პი ის 
რო გორც ნე ბის მი ე რი პო ტენ ცი უ რი სარ გე ბე ლი, 
ისე თუნ დაც მცი რედ გა და ჭარ ბე ბუ ლი მკურ ნა ლო-
ბის ნე ბის მი ე რი პო ტენ ცი უ რი რის კი. 

ინტერესთაკონფლიქტი:არა ვი თა რი.
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