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საკვანძო სიტყვები 

ამი ო და რო ნი • ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი-
რე ო ზი • ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზი • დეს ტ რუქ ცი უ ლი თი რე ო ი დი ტი • თი ო ნა მი დე ბი  
• რა დი ო აქ ტი უ რი იოდი • თი რე ო ი დექ ტო მია

აბსტრაქტი

ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბა ასო ცი რე ბუ ლია ფა რი-
სებ რი ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცი ის შე სა ფა სე ბე ლი ტეს ტე ბის 
ცვლი ლე ბებ თან, ასე ვე, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის დის ფუნ-
ქ ცი ას თან (ამიოდარონ-ინდუცირებული ჰი პო თი რე ო ზი 
და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი). 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი და ამი ო-
და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი შე საძ ლო ა, 
გან ვი თარ დეს ნორ მა ლუ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის, ან 
ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის უკ ვე არ სე ბუ ლი დარ ღ ვე ვე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი-
რე ო ზი არ სა ჭი რო ებს ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის 
შეწყ ვე ტას. აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზის შემ თხ ვე ვა ში ინიშ-
ნე ბა ლე ვო თი როქ სი ნი, თუმ ცა, სუბ კ ლი ნი კუ რი ფორ-
მე ბის დროს შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ დაკ ვირ ვე ბა 
მკურ ნა ლო ბის გა რე შე. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზის ორი ძი რი თა დი ფორ მა არის გა მო-
ყო ფი ლი: ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზი ტი პი 1 – ჰი პერ თი რე ო ზის იოდით ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
ფორ მა, რო მე ლიც ვლინ დე ბა კვან ძო ვა ნი ჩიყ ვის, ან 
ლა ტენ ტუ რი გრე ივ სის და ა ვა დე ბის დროს; და ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2, რო მე-

ლიც ვი თარ დე ბა ნორ მა ლურ ფა რი სებრ ჯირ კ ვალ ში 
მიმ დი ნა რე დეს ქ ტ რუქ ცი უ ლი თი რე ო დი ტის შე დე გად. 
შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მე ბი ვი თარ დე ბა ორი-
ვე პა თო გე ნე ზუ რი მე ქა ნიზ მის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში. 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
1-ის სა უ კე თე სო მკურ ნა ლო ბაა თი ო ნა მი დე ბი. შე საძ ლე-
ბე ლია რამ დე ნი მე კვი რით მა თი კომ ბი ნა ცია ნატ რი უ-
მის პერ ქ ლო რატ თან, რო მე ლიც ფა რი სებრ ჯირ კ ვალს 
თი ო ნა მი დე ბის მი მართ უფ რო მგრძნო ბი ა რეს ხდის. 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
2-ის მკურ ნა ლო ბა ხდე ბა ორა ლუ რი გლუ კო კორ ტი კო-
ი დე ბით. ეუთი რე ო ზის აღ დ გე ნის შემ დეგ, ამი ო და რონ-
ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე 
პა ცი ენ ტე ბი იმ ყო ფე ბი ან დაკ ვირ ვე ბის ქვეშ, მკურ ნა-
ლო ბის გა რე შე, მა შინ, რო ცა ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებს 
უნ და ჩა უ ტარ დეთ თი რე ო ი დექ ტო მი ა, ან რა დი ო აქ ტი-
უ რი იოდით მკურ ნა ლო ბა. შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი 
ფორ მე ბის სამ კურ ნა ლოდ ინიშ ნე ბა თი ო ნა მი დე ბი. თუ 
ზუს ტი დი აგ ნო ზი სა ეჭ ვო ა, ორა ლუ რი გლუ კო კორ ტი კო-
ი დე ბის და მა ტე ბა შე იძ ლე ბა რო გორც და საწყის ში, ისე 
თი ო ნა მი დებ ზე სუს ტი პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში – რამ დე-
ნი მე კვი რის შემ დეგ. ამი ო და რო ნის გაგ რ ძე ლე ბის, ან 
შეწყ ვე ტის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა ერ თობ-
ლი ვად ენ დოკ რი ნო ლო გი სა და კარ დი ო ლო გის მი ერ 
და წყდე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
რის კის სა ფუძ ველ ზე. კარ დი ო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო-
ბე ბის სწრა ფად გა უ ა რე სე ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე საძ ლო ა, 
სა ჭი რო გახ დეს გა და უ დე ბე ლი თი რე ო ი დექ ტო მი ის 
ჩა ტა რე ბა ნე ბის მი ე რი ფორ მის ამი ო და რონ -ინ დუ ცი-
რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის დროს. 
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შესავალი

ამი ო და რო ნი არის ბენ ზო ფუ რა ნის წარ მო ე ბუ ლი, 
იოდით მდი და რი მე დი კა მენ ტი, რო მე ლიც გან სა კუთ-
რე ბით ეფექ ტუ რია სუპ რა ვენ ტ რი კუ ლუ რი არით მი ე ბის 
მარ თ ვი სას და, რო გორც წე სი, მი ი ღე ბა 200 მგ დღი უ-
რი დო ზით [1]. იოდის მა ღა ლი შემ ც ვე ლო ბი სა (წონის 
≈37%, მე დი კა მენ ტი დან იოდის დღი უ რი დი სო ცი ა ცი ის 
სი ჩაქ რე ≈10%) და ფარ მა კო ლო გი უ რი მა ხა სი ა თებ ლე-
ბის (თიროქსინის პე რი ფე რი უ ლი მო ნო დე ი ო დი ნა ცი ის 
ინ ჰი ბი რე ბა) გა მო, მე დი კა მენ ტი იწ ვევს ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცი ის შე სა ფა სე ბე ლი ტეს ტე ბის ცვლი-
ლე ბებს და შე საძ ლოა იყოს თი რე ო ი დუ ლი დის ფუნ ქ ცი-
ის მი ზე ზი. ამი ო და რო ნით ნამ კურ ნა ლე ბი პა ცი ენ ტე ბის 
და ახ ლო ე ბით 15-20%-ს უვი თარ დე ბა თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
(ამიოდარონ-ინდუცირებული თი რე ო ტოქ სი კო ზი), ან 
ჰი პო თი რე ო ზი (ამიოდარონ-ინდუცირებული ჰი პო თი-
რე ო ზი) [2]. თი რე ო ი დუ ლი დის ფუნ ქ ცი ის ფორ მა, ნა წი-
ლობ რივ და მო კი დე ბუ ლია იოდის მოხ მა რე ბა ზე, რამ-
დე ნა დაც ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი 
შე და რე ბით უფ რო ხში რია იოდით უზ რუნ ველ ყო ფილ, 
ხო ლო ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო-
ზი – იოდ - დე ფი ცი ტურ გე ოგ რა ფი ულ რე გი ო ნებ ში [2]. 
რო გორც ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზი, ისე ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი 
შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის 
ად რე ულ, ან მოგ ვი ა ნე ბით ეტაპ ზე; ასე ვე, შე საძ ლო ა, 
გან ვი თარ დეს ნორ მა ლურ ფა რი სებრ ჯირ კ ვალ ში, ან 
ჯირ კ ვალ ში უკ ვე არ სე ბუ ლი დარ ღ ვე ვე ბით (კვანძოვანი 
ჩიყ ვი, ლა ტენ ტუ რი გრე ივ სის და ა ვა დე ბა, ქრო ნი კუ-
ლი აუტო ი მუ ნუ რი თი რე ო ი დი ტი) [2]. ბო ლო 25 წლის 
გან მავ ლო ბა ში, იტა ლი ა ში, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ-
ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის ეპი დე მი ო ლო გია შე იც ვა ლა, 
რამ დე ნა დაც პროგ რე სუ ლად გა ი ზარ და ამი ო და რონ -
ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის გავ რ ცე ლე ბა დეს-
ტ რუქ ცი უ ლი თი რე ო ი დი ტის (იხ. ქვე მოთ) გა მო [1]; ეს 
შე საძ ლოა და კავ ში რე ბუ ლი იყოს საკ ვე ბის იოდით 
გამ დიდ რე ბას თან, მაგ რამ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი ამ მი მარ-
თუ ლე ბით არა საკ მა რი სი ა.

რამ დე ნი მე ბო ლოდ რო ინ დე ლი გა მო კითხ ვით, 
ექ ს პერტი თი რე ო ი დო ლო გე ბის არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი 
პა სუ ხე ბი ასა ხავს, რომ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ი დუ ლი დის ფუნ ქ ცი ის, გან სა კუთ რე ბით, ამი ო-
და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის, დი აგ ნოს-
ტი კა, კლა სი ფი კა ცია და მარ თ ვა ხში რად წარ მო ად გენს 
გა მოწ ვე ვას [3, 4]. ამი ო და რონ თან ასო ცი რე ბუ ლი თი-
რე ო ი დუ ლი დის ფუნ ქ ცი ის გან ვი თა რე ბის სპე ცი ფი კუ რი 
პრე დიქ ტო რი გა მოვ ლე ნი ლი არ არის [5], თუმ ცა, მდედ-
რო ბი თი სქე სი და თი რე ო ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა-
აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბი, რო გორც ჩანს, წარ მო ად გენს 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის პროგ ნო-
ზულ ფაქ ტორებს [6]. ეს გა ურ კ ვევ ლო ბე ბი და კავ ში-
რე ბუ ლია ამ სფე რო ში რან დო მი ზე ბუ ლი კლი ნი კუ რი 
კვლე ვე ბით მი ღე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა სიმ წი რეს თან. 
ამი ტომ, 2017 წლის აპ რილ ში ევ რო პის თი რე ო ი დულ მა 
ასო ცი ა ცი ამ შექ მ ნა სა მუ შაო ჯგუ ფი ამი ო და რონ თან 
ასო ცი რე ბუ ლი თი რე ო ი დუ ლი დის ფუნ ქ ცი ის მარ თ ვის 
პრაქ ტი კუ ლი გა იდ ლა ი ნის მო სამ ზა დებ ლად. სა მუ შაო 
ჯგუ ფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლად აირ ჩა თავ მ ჯ დო მა რე (L.B.). 
ETA-ის გა იდ ლა ი ნე ბის საბ ჭო სა და ETA-ის აღ მას რუ-
ლე ბე ლი კო მი სი ის მი ერ გა მოვ ლინ და და შემ დ გომ ში 
დამ ტ კიც და 5 და მა ტე ბი თი ETA-ის წევ რი, ამ სფე რო ში 
მა თი კლი ნი კუ რი კომ პე ტენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე (F.B., 
L.C., A.H.-D., T.P.L., და M.V.). აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის 
მი ზა ნია არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მი მო ხილ ვა და 
ყო ველ დღი ურ კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში ხში რად დას მულ 
შე კითხ ვებ ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მა. 

ლიტერატურის ძიება

მო ნა ცემ თა მო პო ვე ბა დამ ყა რე ბუ ლი იყო PubMed-
ის სა ძი ე ბო სის ტე მა ზე, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა 
და ეთ მო ბო ლო 30 წე ლი წად ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ სა-
მეც ნი ე რო სტა ტი ებს. მე ტიც, გა და ი ხე და შე სა ბა მი სი 
ცი ტი რე ბე ბი სა და ძი რი თა დი სას წავ ლო სა ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო ე ბის თა ვე ბის ბიბ ლი ოგ რა ფია შე სა ბა მი სი და მა-
ტე ბი თი ცი ტი რე ბე ბის თ ვის.

GRADE სისტემა

რე კო მენ და ცი ე ბის შექ მ ნი სა და მტკი ცე ბუ ლე ბის 
ხა რის ხის გად მო ცე მის მიზ ნით, გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო 
GRADE სის ტე მა [7]. სა მუ შაო ჯგუფ მა იხელ მ ძღ ვა ნე ლა 
კო დი რე ბის შემ დე გი სის ტე მით: (1) მი უ თი თებს ძლი-
ერ რე კო მენ და ცი ა ზე და ასო ცი რე ბუ ლია ფრა ზას თან 
„რეკომენდებულია“; (2) აღ ნიშ ნავს სუსტ რე კო მენ და ცი-
ას და ასო ცი რე ბუ ლია ფრა ზას თან „შემოთავაზებულია“. 
მტკი ცე ბუ ლე ბის და ხა რის ხე ბა: ØOOO = ძა ლი ან და ბა ლი 
ხა რის ხის მტკი ცე ბუ ლე ბა; ØØOO = და ბა ლი ხა რის ხი; 
ØØØO = სა შუ ა ლო ხა რის ხი; ØØØØ = მა ღა ლი ხა რის-
ხი. სა მუ შაო ვერ სია გან ხი ლუ ლი იყო სა მუ შაო ჯგუ ფის 
წევ რე ბის მი ერ და შემ დეგ გან თავ სე ბუ ლი ETA-ის ვებ გ-
ვერ დ ზე 4 კვი რის გან მავ ლო ბა ში, ETA-ის წევ რე ბის გან 
შე ნიშ ვ ნე ბის მი ღე ბის მიზ ნით. 

როგორ მოქმედებს ამიოდარონი 
ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციის 
შესაფასებელ ტესტებზე ეუთირეოიდულ 
პირებში? 

ეუთი რე ო ი დუ ლი პა ცი ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა, რომ-
ლე ბიც იწყე ბენ ამი ო და რო ნის (როგორც წე სი, 200 მგ/
დღე) მი ღე ბას, რჩე ბა ეუთირეოიდულ მდგო მარე ობა ში 
პრე პარა ტის უფ რო მა ღა ლი დო ზით (400 მგ/დღე) გა-
მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი [8]. თუმ ცა, ამი ო და რო ნით 
მკურ ნა ლო ბა ზე მყოფ ყვე ლა პა ცი ენტს უვი თარ დე ბა 
ად რე უ ლი (≤3 თვე) და ქრო ნი კუ ლი (>3 თვე) ცვლი-
ლე ბე ბი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცი ის შე სა ფა სე-
ბელ კვლე ვებ ში (ცხრილი 1). ამი ო და რონ ში იოდის 
დი დი რა ო დე ნო ბით შემ ც ვე ლო ბა ზრდის პლაზ მის 
არა ორ გა ნულ იოდიდს 40-ჯერ და შარ დით იოდი დის 
ექ ს კ რე ცი ას 15,000 მკგ-მდე 24 სთ-ში. ვოლ ფ - ჩა ი კო ვის 
ეფექ ტი გუ ლის ხ მობს, რომ, იოდის სი ჭარ ბის პი რო-
ბებ ში, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვა ლი ადაპ ტირ დე ბა  იოდის 
ორ გა ნი ფი კა ცი ის ინ ჰი ბი რე ბი სა და ფა რი სებ რი ჯირ კ-
ვ ლის ჰორ მო ნე ბის პრო დუქ ცი ის სიჩ ქა რის დაქ ვე ი თე-
ბის გზით. ეს უკა ნას კ ნე ლი შრა ტის თი რე ოტ რო პუ ლი 
ჰორ მო ნის (TSH) კონ ცენ ტ რა ცი ის საწყი სი მა ტე ბის 
ძი რი თა დი მი ზე ზი ა. ამი ო და რო ნით ხან მოკ ლე მკურ ნა-
ლო ბა (400 მგ/დღე, 3 კვი რა) აქ ვე ი თებს თი როქ სი ნის 
(T4) პრო დუქ ცი ის სიჩ ქა რე სა  და თი როქ სი ნის მე ტა-
ბო ლურ კლი რენსს [8]. ამი ო და რო ნი, ასე ვე, აინ ჰი ბი-
რებს უჯ რედ ში და T4-ის ტრან ს პორტს და ჰი პო ფი ზის 
იოდ თი რო ნინ დე ი ო დი ნა ზა ტი პი 2-ის (D2) აქ ტი ვო ბას, 
რა საც მოჰ ყ ვე ბა უჯ რედ ში და ტრი იოდ თი რო ნი ნის (T3) 
წარ მოქ მ ნი სა და თი რე ო ი დუ ლი ჰორ მო ნის ჰი პო ფი ზის 
რე ცეპ ტორ თან შე კავ ში რე ბის შემ ცი რე ბა [9]. თუმ ცა, 
ეს ჰი პო ფი ზუ რი ეფექ ტე ბი, ასე ვე, ვი თარ დე ბა ამი ო-
და რო ნით ხან გ რ ძ ლი ვი თე რა პი ის მოგ ვი ა ნე ბით ეტა-
პებ ზე და, რო გორც ჩანს, ნაკ ლე ბად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
TSH-ის დო ნის ცვლი ლე ბის თ ვის, ვიდ რე ვოლ ფ - ჩა ი-
კო ვის ეფექ ტი. მოგ ვი ა ნე ბით, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვა ლი 
უს ხ ლ ტე ბა ვოლ ფ - ჩა ი კო ვის ეფექ ტს [10], რაც გა ნა პი-
რო ბებს შრა ტის T4-ისა და TSH-ის კონ ცენ ტ რა ცი ე ბის 
ნორ მა ლი ზე ბას. ამ ეტაპ ზე, ღვიძ ლის იოდ თი რო ნინ 
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ცხრილი 1. ამიოდარონით ნამკურნალებ ეუთირეოიდულ პირებში გამოვლენილი თირეოიდული ფუნქციური ტესტების ცვლილებები

კვლევა
ხანმოკლე თერაპია 
(≤3 თვე, რედ. 
შენიშვნა)

განვითარების  
მექანიზმ(ებ)ი

ხანგრძლივი თერაპია 
(>3 თვე, რედ. 

შენიშვნა)

განვითარების  
მექანიზმ(ებ)ი

თირეოტროპული 
ჰორმონი

მომატებული — T4-ის პროდუქციის 
დაქვეითება (ვოლფ-
ჩაიკოვის ეფექტი) (დიდი 
წვლილი)
— ჰიპოფიზის D2-ის  
აქტივობის დათრგუნვა 
(მცირე წვლილი) 
— ჰიპოფიზის 
რეცეპტორთან T3-ის 
შეკავშირების დათრგუნვა 
(მცირე წვლილი)

ნორმალური T4-ის პროდუქციის 
ნორმალიზება (ვოლფ-
ჩაიკოვის ეფექტისგან 
გასხლტომა)

თიროქსინი (T4): 
საერთო (TT4) და 
თავისუფალი (FT4)

მომატებული ღვიძლის D1-ის აქტივობის 
დათრგუნვა

მსუბუქად 
მომატებული/ 
მაღალ-ნორმული

— ღვიძლის D1-ის 
აქტივობის დათრგუნვა 
— T4-ის პროდუქციის 
სიჩქარის დაქვეითება 
— T4-ის მეტაბოლური 
კლირენსის დაქვეითება

ტრიიოდთირონინი 
(T3): საერთო (TT3) და 
თავისუფალი (FT3)

დაქვეითებული ღვიძლის D1-ის აქტივობის 
დათრგუნვა

მსუბუქად 
დაქვეითებული/ 
დაბალ-ნორმული

— ღვიძლის D1-ის 
აქტივობის დათრგუნვა 
— T4-ის პროდუქციის 
სიჩქარის დაქვეითება 
— T4-ის მეტაბოლური 
კლირენსის დაქვეითება

რევერსიული T3 მომატებული ღვიძლის D1-ის აქტივობის 
დათრგუნვა

მომატებული ღვიძლის D1-ის აქტივობის 
დათრგუნვა

D1, იოდთირონინ დეიოდინაზა ტიპი 1; D2, იოდთირონინ დეიოდინაზა ტიპი 2.

დე ი ო დი ნა ზა ტი პი 1-ის (D1) აქ ტი ვო ბა ზე ამი ო და რო ნის 
მა ინ ჰი ბი რე ბე ლი ეფექ ტის გა მო, შრა ტის სა ერ თო T4-ის 
(TT4), თა ვი სუ ფა ლი T4-ისა (FT4) და რე ვერ სუ ლი T3-ის 
(rT3) დო ნე ე ბი იზ რ დე ბა, მა შინ, რო ცა შრა ტის სა ერ თო 
T3-ისა (TT3) და თა ვი სუ ფა ლი T3-ის (FT3) დო ნე ე ბი მცირ-
დე ბა [11, 12]. შრა ტის rT3-ის კონ ცენ ტ რა ცი ის ზრდა, 
რო გორც წე სი, მნიშ ვ ნე ლოვ ლად აღე მა ტე ბა შრა ტის 
T3-ის კონ ცენ ტ რა ცი ის დაქ ვე ი თე ბას [13]. მა შინ, რო-
დე საც ამი ო და რო ნი აინ ჰი ბი რებს D1-ის აქ ტი ვო ბას 
in vivo, ეს ეფექ ტი in vitro აქვს მხო ლოდ მის მე ტა ბო-
ლი ტებს და არა უშუ ა ლოდ ამი ო და რონს [14]. შრა ტის 
T4-ის, T3-ისა და rT3-ის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბე ბი 
ფიქ სირ დე ბა ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის ად რე ულ 
ეტაპ ზე და ნარ ჩუნ დე ბა ხან გ რ ძ ლი ვი მკურ ნა ლო ბი სას. 
თე რა პი ის დაწყე ბი დან 3 თვე ში მი იღ წე ვა სტა ბი ლუ რი 
მდგო მა რე ო ბა და შრა ტის TSH უბ რუნ დე ბა საწყის დო-
ნეს [14]. TSH-ის ნორ მა ლი ზე ბა, სა ვა რა უ დოდ, და კავ-
ში რე ბუ ლია T4-ის პრო დუქ ცი ის სიჩ ქა რის ზრდას თან 
და T4-ის მე ტა ბო ლუ რი კლი რენ სის დაქ ვე ი თე ბას თან 
[8, 15]. T4-ის პრო დუქ ცი ი სა და მე ტა ბო ლიზ მის სიჩ-
ქა რის ცვლი ლე ბე ბი გა და წო ნის T3-ის წარ მოქ მ ნის 
ბლო კა დას და, ამ გ ვა რად, იზ რ დე ბა შრა ტის T3-ის დო-
ნე და ბალ - ნორ მულ ფარ გ ლებ ში [15]. შრა ტის TSH-ის 
კონ ცენ ტ რა ცი ის დაქ ვე ი თე ბის ტენ დენ ცია შე ი ნიშ ნე ბა 
მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბი სას, რაც და კავ ში რე ბუ ლია 
ამი ო და რო ნის კუ მუ ლა ცი ურ დო ზას თან [2, 15]. შრა ტის 
TT4-ის, FT4-ისა და rT3-ის დო ნე ე ბი რჩე ბა ნორ მის ზე და 
ზღვარ თან, ან მსუ ბუ ქად მო მა ტე ბუ ლი ა, მა შინ, რო დე-
საც შრა ტის T3-ის (ბიოლოგიურად აქ ტი უ რი ჰორ მო ნი) 
დო ნე და ბალ - ნორ მულ ფარ გ ლებ ში ა. ამ გ ვა რად, ამი-
ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბა ზე მყოფ პა ცი ენ ტებ ში ასე თი 
ბი ო ქი მი უ რი პრო ფი ლი მიჩ ნე უ ლია ეუთი რე ო ი დულ 
მდგო მა რე ო ბად. 

საჭიროა თუ არა ამიოდარონ-
ინდუცირებული ჰიპოთირეოზის მქონე 
ყველა პაციენტის მკურნალობა და უნდა 
მოიხსნას თუ არა ამიოდარონი ასეთ 
პაციენტებში? 

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის გავ რ ცე-
ლე ბა მი სი სუბ კ ლი ნი კუ რი (შრატის TSH ზე და ზღვარ სა 
და 10 მსე/ ლ -ის ფარ გ ლებ ში, FT4-ის დო ნე ნორ მა ლუ-
რი) და აშ კა რა (შრატის TSH >10 მსე/ლ) ფორ მე ბის მი-
ხედ ვით 26% და 5%-ია, შე სა ბა მი სად [16]. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი 
შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს ნორ მა ლუ რი ფა რი სებ რი ჯირ-
კ ვ ლის მქო ნე და ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის მი მართ აუტო-
ი მუ ნუ რო ბის არ მ ქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, უფ რო ხში რად იგი 
ვი თარ დე ბა პა ცი ენ ტებ ში უკ ვე არ სე ბუ ლი აუტო ი მუ ნუ რი 
თი რე ო დი ტით, უფ რო მა ღა ლი გავ რ ცე ლე ბით ქა ლებ ში 
და იოდით უზ რუნ ველ ყო ფილ რე გი ო ნებ ში მცხოვ რებ 
პი რებ ში [2, 17, 18]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო-
თი რე ო ზის გან ვი თა რე ბა სა და ამი ო და რო ნის დღი ურ, 
ან კუ მუ ლა ცი ურ დო ზებს შო რის მკა ფიო ასო ცი ა ცია არ 
არის გა მოვ ლე ნი ლი [18, 19]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის კლი ნი კუ რი სიმ პ ტო მე ბი სხვა 
წარ მო შო ბის ჰი პო თი რე ო ზის გან არ გან ს ხ ვავ დე ბა, 
თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ მძი მე ჰი პო თი რე ოზ მა, 
შე იძ ლე ბა, გა ნა პი რო ბოს პარ კუ ჭე ბის მგრძნო ბე ლო ბის 
გაზ რ და სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ე ბის მი მართ 
(მაგ., torsade de pointes — პო ლი მორ ფუ ლი პარ კუ ჭო ვა ნი 
ტა ქი კარ დი ა, თრთოლ ვა და ციმ ცი მი, რედ. შე ნიშ ვ ნა). 
მხო ლოდ ერთ კვლე ვა ში იყო აღ წე რი ლი თირ კ მ ლის 
მწვა ვე უკ მა რი სო ბა, რო მე ლიც შექ ცე ვა დია ლე ვო თი-
როქ სი ნით ჩა ნაც ვ ლე ბის და ამი ო და რო ნის მოხ ს ნის 
შემ დეგ [20]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი აშ კა რა ჰი-
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პო თი რე ო ზი ბი ო ქი მი უ რად დი აგ ნოს ტირ დე ბა შრა ტის 
FT4-ის და ბა ლი და TSH-ის მა ღა ლი დო ნე ების მი ხედ ვით, 
T3 ან FT3 და ბა ლია ეუთი რე ო ი დულ პა ცი ენ ტებ შიც კი. 

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის მკურ-
ნა ლო ბა მარ ტი ვა დაა შე საძ ლე ბე ლი ლე ვო თი როქ სი-
ნით და არ სა ჭი რო ებს ამი ო და რო ნის შეწყ ვე ტას, თუ ეს 
უკა ნას კ ნე ლი გუ ლის უკ ვე არ სე ბუ ლი და ა ვა დე ბის სამ-
კურ ნა ლოდ მიჩ ნე უ ლია აუცი ლებ ლად [19]. ზო გი ერთ 
შემ თხ ვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით, ხან დაზ მუ ლებ ში, სუბ-
კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი შე საძ ლო ა, მკურ ნა ლო ბას 
არ სა ჭი რო ებ დეს კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი მოვ ლე ნე ბის 
რის კის შე საძ ლო გაზ რ დის გათ ვა ლის წი ნე ბით [21]. 
ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ფუნ ქ ცია უნ და გა კონ ტ როლ დეს 
4-6 თვე ში ერ თხელ, აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე-
სი რე ბის რის კის გა მო [19], თუმ ცა, ამი ო და რონ -ინ დუ-
ცი რე ბუ ლი სუბ კ ლი ნი კუ რი ჰი პო თი რე ო ზი ყო ველ თ ვის 
არ პროგ რე სი რებს ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბულ აშ კა-
რა ჰი პო თი რე ო ზად [20]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზის შემ თხ ვე ვა ში, გა და ჭარ ბე ბუ-
ლი მკურ ნა ლო ბის რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, 
ლე ვო თი როქ სი ნით ნამ კურ ნა ლებ ამი ო და რონ -ინ დუ-
ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის მქო ნე ყვე ლა პა ცი ენ ტ ში 
რე კო მენ დე ბუ ლია ლე ვო თი როქ სი ნის ისე თი დო ზის 
შერ ჩე ვა, რო მე ლიც საკ მა რი სია FT4-ისა და FT3-ის ნორ-
მა ლი ზა ცი ის თ ვის და, ამა ვე დროს, შრა ტის TSH-ის დო-
ნის შე ნარ ჩუ ნე ბის თ ვის ნორ მის ზე და ზღვარ სა, ან მას ზე 
ოდ ნავ ნაკ ლებ (ნორმის ფარ გ ლე ბის ზე და მე სა მე დი) 
და მსუ ბუ ქად მო მა ტე ბულ (<10 მსე/ლ) დო ნე ებს შო-
რის. თუ ამი ო და რო ნი მო იხ ს ნე ბა, ლე ვო თი როქ სი ნით 
გა და ჭარ ბე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბა თა ვი დან უნ და იქ ნას 
აცი ლე ბუ ლი გუ ლის და ა ვა დე ბის სიმ პ ტო მე ბის შე საძ-
ლო გამ წ ვა ვე ბის გა მო; ზოგ შემ თხ ვე ვა ში სა ჭი როა 
ლე ვო თი როქ სი ნის დო ზის შემ ცი რე ბა, ხო ლო ზოგ ჯერ 
– მი სი შეწყ ვე ტა, რად გან ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
ჰი პო თი რე ო ზის დროს თი რე ო ი დუ ლი ფუნ ქ ცია ნორ მა-
ლიზ დე ბა შემ თხე ვა თა 50%-ში შემ დ გო მი 2-3 თვის გან-

მავ ლო ბა ში, გან სა კუთ რე ბით, ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის 
პა თო ლო გი ის არარ სე ბო ბი სას [22]. ორ სუ ლო ბის დროს 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის მარ თ ვის 
შე სა ხებ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი მწი რია [23]. ორ სულ ქა ლებს 
ენიშ ნე ბათ ამი ო და რო ნი მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც სხვა 
ალ ტერ ნა ტი ვა არ არ სე ბობს და სარ გე ბე ლი გა და წო ნის 
რისკს. ორ სუ ლო ბის დროს ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
ჰი პო თი რე ო ზის მკურ ნა ლო ბა მი ზან შე წო ნი ლია ისე ვე, 
რო გორც ჰი პო თი რე ო ზის სხვა ფორ მე ბის მკურ ნა ლო-
ბა [23]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის 
მარ თ ვის ალ გო რით მი ნაჩ ვე ნე ბია სუ რათ ში 1. 

რე კო მენ და ციები

1. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი არ სა ჭი რო-
ებს ამი ო და რო ნის მოხ ს ნას; ლე ვო თი როქ სი ნით თე რა პია 
რე კო მენ დე ბუ ლია ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი-
რე ო ზის ყვე ლა აშ კა რა ფორ მის დროს. თუმ ცა, ზო გი ერთ 
სუბ კ ლი ნი კურ შემ თხ ვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით, ასა კო ვან 
პი რებ ში, შე იძ ლე ბა მკურ ნა ლო ბის დაწყე ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში, აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად 
პროგ რე სი რე ბის მო ნი ტო რინ გის თ ვის, სა ჭი როა თი რე-
ო ი დუ ლი სტა ტუ სის ხში რი შე ფა სე ბა. 1, ØØOO

ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზის რამდენი ტიპი 
არსებობს და რა არის მათი სადიაგნოსტიკო 
კრიტერიუმები? 

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი-
პი 1 იოდით ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პერ თი რე ო ზის ფორ მა ა, 
რო მე ლიც გა მოწ ვე უ ლია ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ჰორ-
მო ნე ბის ჭარ ბი, უკონ ტ რო ლო ბი ო სინ თე ზით [1, 2, 24]. 
აღ ნიშ ნუ ლი გან პი რო ბე ბუ ლია ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის 
ქსო ვი ლის ავ ტო ნო მი უ რი ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბით იოდით 
დატ ვირ თ ვის სა პა სუ ხოდ, რაც, ჩვე უ ლებ რივ, ვი თარ დე-

სუ რა თი 1. ამიოდარონ–ინდუცირებული ჰიპოთირეოზის მართვის ალგორითმი. 

ამოიდარონ ინდუცირებული ჰიპოთირეოზი

ქრონიკული აუტოიმუნური თირეოიდიტი ნორმალური ფარისებრი ჯირკვალი

ლევოთიროქსინით ჩანაცვლებითი თერაპია შესაძლებელია ამიოდარონის შეწყვეტა?

დიახ

შეწყდეს ამოიდარონი 
და 1-2 თვეში შეფასდეს 

განმეორებით

ეუთირეოზი

დაკვირვება

ჰიპოთირეოზი

ლევოთიროქსინით 
ჩანაცვლებითი თერაპია

ლევოთიროქსინით 
ჩანაცვლებითი 

თერაპია

არა
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ბა უკ ვე არ სე ბუ ლი კვან ძო ვა ნი ჩიყ ვის, ან ლა ტენ ტუ რი 
გრე ივ სის და ა ვა დე ბის დროს [1, 2, 24]. ამი ო და რონ -ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2 დეს ტ რუქ ცი უ-
ლი თი რე ო ი დი ტი ა, რო მე ლიც სხვამ ხ რივ ნორ მა ლურ 
ფა რი სებრ ჯირ კ ვალ ში ვი თარ დე ბა [1, 2, 24]. ცნო ბი ლი ა, 
ასე ვე, შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ტი პი, რო დე საც პა ცი-
ენტს აღე ნიშ ნე ბა ორი ვე ტი პის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი 
ნიშ ნე ბი. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2 უფ რო ხში რია იოდით უზ რუნ ველ ყო ფილ რე გი-
ო ნებ ში [1, 2, 24] და, ზო გა დად, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის ყვე ლა ზე ხში რი ფორ მაა [25]. 

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის 
დი აგ ნოს ტი კის თ ვის სა ჭი რო ა, რომ შრა ტის FT4-ისა 
და FT3-ის დო ნე ე ბი იყოს მო მა ტე ბუ ლი, ხო ლო TSH-ის 
დო ნე — სუპ რე სი რე ბუ ლი. არა თი რე ო ი დულ ავად მყო-
ფო ბას თან ასო ცი რე ბუ ლი ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ-
ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის იშ ვი ათ შემ თხ ვე ვებ ში, FT3 
შე იძ ლე ბა იყოს ნორ მის ფარ გ ლებ ში [26]. და ა ვა დე-
ბის მა ნი ფეს ტა ცი ი სას, FT4-ისა და FT3-ის აბ სო ლუ ტურ 
დო ნეს არ აქვს გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბა ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ისა 
და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის დი ფე რენ ცი რე ბის თ ვის, თუმ ცა, მა თი დო ნე 
უფ რო მა ღა ლია ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო-
ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის დროს [1]. ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბი, რო გო რი ცაა თი რე ო-
ი დუ ლი პე როქ სი და ზას სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე-
ბი, ხში რად და დე ბი თია ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის დროს, ხო ლო უარ ყო ფი-
თი — ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის დროს [1], თუმ ცა, მა თი არ სე ბო ბა ცალ სა ხად 
არ ადას ტუ რებს ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო-
ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის დი აგ ნოზს [27]. 

ბირ თ ვუ ლი მე დი ცი ნი სა და ულ ტ რაბ გე რი თი გა-

მომ სახ ვე ლო ბი თი კვლე ვე ბი გა მო ი ყე ნე ბა ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის, 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
2-ის, ან და ა ვა დე ბის შე რე უ ლი ფორ მის დი ფე რენ ცი-
რე ბის თ ვის. და ა ვა დე ბის პრო ცეს ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი კვლე ვე ბის დრო უ ლად ჩა ტა რე-
ბა. ვი ზუ ა ლი ზა ცი ის არ ცერ თი მე თო დი ცალ სა ხად არ 
გან საზღ ვ რავს მკურ ნა ლო ბის სა უ კე თე სო სტრა ტე გი ას, 
რაც, სულ მცი რე, ნა წი ლობ რივ გან პი რო ბე ბუ ლია და-
ა ვა დე ბის შე რე უ ლი ფორ მე ბის არ სე ბო ბით. 

სა მი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი იზო ტო პი არის ხელ მი საწ ვ-
დო მი, მათ შო რის რა დი ო აქ ტი უ რი იოდი 131I, ან 123I, 
99mპერტექნეტატი (99mTcO4–) და 99mTcO4 2-მეთოქსი-
იზობუტილ-იზონიტრილი (MIBI). იმ რე გი ო ნებ ში, სა დაც 
იოდის მოხ მა რე ბა ზღვრუ ლი ა, რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის 
24-საათიანი ჩარ თ ვა ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი-
რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში დაქ ვეი-
თე ბუ ლი, ნორ მა ლუ რი, ან მო მა ტე ბუ ლიც კი ა, მა შინ, რო-
დე საც ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის 
ჩარ თ ვა უმე ტე სად ნუ ლის ტო ლი ა. იოდით გა ჯე რე ბულ 
გა რე მო ში, რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის 24-საათიანი ჩარ თ ვა 
უც ვ ლე ლი რჩე ბა ამი ო და რო ნით ნამ კურ ნა ლებ პა ცი-
ენ ტებ ში და გა მოკ ვ ლე ვის არა ხელ საყ რე ლი მე თო დია 
(ცხრილი 2) [1, 23]. ამი ტო მაც, იოდით  გა ჯე რე ბულ რე-
გი ო ნებ ში, რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის ჩარ თ ვას და ბა ლი 
სა დი აგ ნოს ტი კო ღი რე ბუ ლე ბა გა აჩ ნია ამი ო და რონ -ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის ტი პი 2-ისგან 
სა დი ფე რენ ცი ა ცი ოდ. არ სე ბუ ლი, თუმ ცა, შეზღუ დუ ლი, 
კვლე ვე ბის მო ნა ცე მე ბით ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის მი მართ სენ სი ტი უ რო ბა და 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
2-ის მი მართ სპე ცი ფი კუ რო ბა 99TcO4– და MIBI სცინ ტიგ-
რა ფი ით და ბა ლი ა, რად გან შეს წავ ლი ლი პა ცი ენ ტე ბის 

ცხრილი 2. ამიოდარონით ნამკურნალებ ეუთირეოიდულ პირებში გამოვლენილი თირეოიდული ფუნქციური ტესტების ცვლილებები.

 
ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზი ტიპი 1

ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზი ტიპი 2

მიმდინარე თირეოიდული დარღვევები დიახ როგორც წესი, არაა

ულტრაბგერა ფერადი დოპლერით მომატებული ვასკულარიზაცია ჰიპერვასკულარიზაციის არარსებობა

რადიოაქტიური იოდის ჩართვა 
ფარისებრი ჯირკვლის მიერ

დაბალი/ნორმალური/ მომატებულიბ დაქვეითებული

თირეოიდული ანტისხეულები დადებითი, თუ ამიოდარონ-
ინდუცირებული თირეოტოქსიკოზი 
განვითარდა გრეივსის დაავადების 
შედეგად

როგორც წესი, უარყოფითიგ

გამოვლენის დრო, ამიოდარონის 
დაწყების შემდეგ

ხანმოკლე (საშუალოდ 3 თვე) ხანგრძლივი (საშუალოდ 30 თვე)

სპონტანური რემისია არა შესაძლოა

შემდგომი ჰიპოთირეოზი არა შესაძლოა

პირველი რიგის მედიკამენტური თერაპია ანტითირეოიდული პრეპარატებიდ ორალური გლუკოკორტიკოიდები

შემდგომი რადიკალური თერაპია ზოგადად, კი არა

ა შესაძლოა მცირე ზომის ჩიყვის არსებობა. 
ბ იოდის დეფიციტის რეგიონებში, რადიოაქტიური იოდის ჩართვა ყოველთვის დაქვეითებულია. 
გ თირეოგლობულინისა და თირეოიდული პეროქსიდაზას საწინააღმდეგო ანტისხეულები არ იძლევა ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზი ტიპი 1-ის დიაგნოსტიკის საშუალებას. 
დ ანტითირეოიდული პრეპარატები (თიონამიდები) შესაძლოა კომბინირებული იყოს (რამდენიმე კვირით) ნატრიუმის პერქლორატთან. 
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რა ო დე ნო ბა არის მცი რე [24, 28, 29]. აღ ნიშ ნუ ლი, ძი რი-
თა დად, ეხე ბა იოდით უზ რუნ ველ ყო ფილ რე გი ო ნებს.

ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ულ ტ რაბ გე რი თი კვლე ვით 
შე საძ ლოა სწრა ფად გა ნი საზღ ვ როს ჯირ კ ვ ლის მო-
ცუ ლო ბა, კვან ძე ბის არ სე ბო ბა, პა რენ ქი მის ექო გე ნო-
ბა და ვას კუ ლა რი ზა ცი ა. სა ერ თო ჯამ ში, ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის სტან დარ ტუ ლი ულ ტ რაბ გე რი თი კვლე ვა 
და ბა ლი დი აგ ნოს ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბი საა ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის შემ თხ ვე ვა ში. 
ფე რა დი დოპ ლე როგ რა ფი უ ლი კარ ტი რე ბა იძ ლე ვა 
ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ვას კუ ლა რი ზა ცი ის რე ა ლურ 
დრო ში არა ინ ვა ზი უ რად შე ფა სე ბის სა შუ ა ლე ბას [24]. 
ულ ტ რაბ გე რი თი კვლე ვა, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ და-
მო კი დე ბუ ლია ოპე რა ტო რის უნა რებ ზე, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბაა ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის დეს ტ რუქ ცი უ ლი ბუ ნე ბის 
გა მოვ ლე ნა ში (ჰიპერვასკულარიზაციის არარ სე ბო ბა, 
მი უ ხე და ვად შრატ ში ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ჰორ მო ნე-
ბის მა ღა ლი დო ნი სა) [1, 30] (ცხრილი 2). 

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი-
პი 2-ის დი აგ ნო ზი ეფუძ ნე ბა, რო გორც წე სი, ჩიყ ვის 
არარ სე ბო ბას, იოდ - დე ფი ცი ტურ რე გი ო ნებ ში რა დი ო-
აქ ტი უ რი იოდის ჩარ თ ვის შემ ცი რე ბას, ფე რა დი დოპ-
ლე როგ რა ფი უ ლი კარ ტი რე ბით ჰი პე ვას კუ ლა რი ზა ცი ის 
არარ სე ბო ბას და, უმე ტეს შემ თხ ვე ვებ ში, ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის უარ ყო ფით 
ტიტრს (ცხრილი 2) [1, 2, 24]. TSH-ის რე ცეპ ტო რის სა-
წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბი ნე გა ტი უ რი ა.

არის თუ არა ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თიროტოქსიკოზი ყოველთვის 
გადაუდებელი მდგომარეობა?

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი შე-
საძ ლოა სა ხი ფა თო მდგო მა რე ო ბა აღ მოჩ ნ დეს, რად გან 

მას შე უძ ლია უკ ვე არ სე ბუ ლი კარ დი ო ლო გი უ რი დარ-
ღ ვე ვე ბის გა უ ა რე სე ბა. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ასო ცი რე ბუ ლია ავა დო ბი სა და სიკ ვ-
დი ლო ბის გაზ რ დილ მაჩ ვე ნე ბელ თან, გან სა კუთ რე ბით, 
ხან დაზ მულ პა ცი ენ ტებ ში, რო მელ თაც აღე ნიშ ნე ბათ 
მარ ცხე ნა პარ კუ ჭის დის ფუნ ქ ცია [31-33]. შე სა ბა მი სად, 
უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით, ხან დაზ მულ 
პა ცი ენ ტებ ში, სა ჭი როა ეუთი რე ო ზის რაც შე იძ ლე ბა 
სწრა ფად აღ დ გე ნა და სტა ბი ლუ რად შე ნარ ჩუ ნე ბა და 
პა ცი ენ ტ თა გარ კ ვე ულ კა ტე გო რი ა ში მხედ ვე ლო ბა შია 
მი სა ღე ბი ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ-
სი კო ზის გა და უ დე ბე ლი მარ თ ვა თი რე ო ტოქ სი კო ზის 
მყი სი ე რი კუ პი რე ბის თ ვის. 

ზო გა დი თვალ თა ხედ ვით, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა 
გახ დეს გა და უ დე ბე ლი მდგო მა რე ო ბა. ზო გი ერთ შემ-
თხ ვე ვა ში, თი რე ო ტოქ სი კო ზი შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს 
ვარ ფა რი ნის მი მართ აუხ ს ნე ლი გაზ რ დი ლი მგრძნო ბე-
ლო ბით, ვი ტა მინ - და მო კი დე ბუ ლი კო ა გუ ლა ცი ის ფაქ-
ტო რე ბის გაზ რ დი ლი დეგ რა და ცი ის გა მო [34]. თი რე ო-
ტოქ სი კოზ მა, შე იძ ლე ბა, ხე ლი შე უწყოს კარ დი ა ლუ რი 
დის ფუნ ქ ცი ის გა მოვ ლე ნას ასიმ პ ტო მურ პა ცი ენ ტებ შიც 
კი. ეს ნაკ ლებ სა ვა რა უ დოა გუ ლის მსუ ბუ ქი პა თო ლო-
გი ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, მაგ რამ საკ მა ოდ ხში რია გუ-
ლის მძი მე და ა ვა დე ბის მქო ნე პი რებ ში (მაგ.: გუ ლის 
თან და ყო ლი ლი, ან პოს ტინ ფარ ქ ტუ ლი და ა ვა დე ბა, ან 
პარ კუ ჭო ვა ნი არით მი ე ბი). ამ ჟა მად, პა ცი ენ ტე ბის ამ 
ჯგუფ ში, ტო ტა ლუ რი თი რე ო ი დექ ტო მია წარ მო ად გენს 
სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბას ეუთი რე ო ზის აღ სად გე ნად 
[35-37]. მსგავ სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას, სა ჭი-
როა ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის 
მქო ნე პა ცი ენ ტის შე ფა სე ბა მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი 
გუნ დის მი ერ, რო მე ლიც მო ი ცავს კარ დი ო ლო გებს, 
ენ დოკ რი ნო ლო გებს, ქი რურ გებ სა და ანეს თე ზი ო ლო-
გებს, რო მე ლიც შე ა ფა სებს რის კი სა და სარ გებ ლის 

სუ რა თი 2. ამიოდარონ–ინდუცირებული თირეოტოქსიკოზის მართვის ალგორითმი. AIT 1, ამიოდარონ–ინდუცირებული თირეოტოქსიკოზი 
ტიპი 1; AIT 2, ამიოდარონ–ინდუცირებული თირეოტოქსიკოზი ტიპი 2. 

ამიოდარონ-ინდუცირებული ჰიპერთირეოზი 

საეჭვო შერეული/განუსაზღვრელი AIT

გადაუდებელი თირეოიდექტომია, შერჩეულ შემთხვევებში

თიონამიდები 
± ნატრიუმის პერქლორატი

± ორალური 
გლუკოკორტიკოიდები

თიონამიდები  
± ნატრიუმის 
პერქლორატი

ორალური 
გლუკოკორტიკოიდები

შეიძლება ამიოდარონის გაგრძელებაშეწყდეს ამიოდარონი, თუ შესაძლებელია

სუსტი პასუხიეუთირეოზი რემისია

ორალური გლუკოკორტიკოიდების  
დამატება, თუ თავიდანვე  

არ იყო დაწყებული

რადიკალური თერაპია 
თირეოიდექტომიით, ან 
რადიოაქტიური იოდით

დაკვირვება

AIT 1 AIT 2
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შე ფარ დე ბას. ოპე რა ცია აუცი ლე ბე ლია ჩა ტარ დეს ამ 
სფე რო ში კარ გად გა მოც დი ლი ქი რურ გის მი ერ. გა-
დარ ჩე ნის თი რე ო ი დექ ტო მია უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს 
შემ დეგ შემ თხ ვე ვებ ში: 

ა) გუ ლის დაქ ვე ი თე ბუ ლი ფუნ ქ ცი ის მქო ნე პა ცი-
ენ ტე ბი: პი რებს, რო მელ თაც აღე ნიშ ნე ბათ მარ ცხე ნა 
პარ კუ ჭის დაქ ვე ი თე ბუ ლი გან დევ ნის ფრაქ ცი ა, სიკ ვ დი-
ლო ბის გაზ რ დი ლი რის კი. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი და მარ ცხე ნა პარ კუ ჭის სის ტო ლუ რი 
დის ფუნ ქ ცია და მო უ კი დე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი ა, რომ ლე ბიც 
ასო ცი რე ბუ ლია მა ღალ კარ დი ო ვას კუ ლურ ავა დო ბა სა 
და სიკ ვ დი ლო ბას თან [31, 32]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, რო მელ-
თაც აღე ნიშ ნე ბათ მარ ცხე ნა პარ კუ ჭის სის ტო ლუ რი 
დის ფუნ ქ ცი ა, სიკ ვ დი ლო ბის მაჩ ვე ნე ბელ მა შე იძ ლე ბა 
მი აღ წი ოს 30-50%-ს [31, 32]. ამ აღ მო ჩე ნით მტკიც დე ბა, 
რომ გუ ლის მძი მე და ა ვა დე ბის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, 
თი რე ო ი დუ ლი ჰორ მო ნე ბის მუდ მი ვად მა ღალ დო ნეს 
შე უძ ლია გუ ლის დის ფუნ ქ ცი ის შემ დ გო მი გაღ რ მა ვე ბა 
და სიკ ვ დი ლო ბის მაჩ ვე ნებ ლის გაზ რ და [31, 32]

ბ) პა ცი ენ ტე ბი გუ ლის უკ ვე არ სე ბუ ლი მძი მე და ა-
ვა დე ბით (მაგ.: არით მო გე ნუ ლი მარ ჯ ვე ნა პარ კუ ჭის 
დის პ ლა ზი ა), ან პა ცი ენ ტე ბი ავ თ ვი სე ბი ა ნი არით მი ე ბით. 

თი რე ო ი დექ ტო მი ას, ეუთი რე ო ზის სწრა ფი აღ დ გე-
ნის გზით, შე უძ ლია გუ ლის ფუნ ქ ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა 2 
თვე ში, ძი რი თა დად, პა ცი ენ ტებ ში, მარ ცხე ნა პარ კუ ჭის 
მძი მე სის ტო ლუ რი დის ფუნ ქ ცი ით, რაც, შე სა ბა მი სად, 
ამ ცი რებს სიკ ვ დი ლო ბის რისკს [35]. პლაზ მა ფე რე ზი, 
რო მელ საც ცირ კუ ლა ცი ი დან გა მო აქვს ჭარ ბი თი რე-
ო ი დუ ლი ჰორ მო ნე ბი, აღ მოჩ ნ და ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე-
ბა ისეთ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლე ბიც არ ემორ ჩი ლე ბი ან 
მე დი კა მენ ტურ თე რა პი ას, მაგ რამ ეს ეფექ ტი ხში რად 
გარ და მა ვა ლია და, რო გორც წე სი, მას მოჰ ყ ვე ბა თი რე-
ო ტოქ სი კო ზის გამ წ ვა ვე ბა. შე სა ბა მი სად, ამ მე თო დის 
რე ა ლუ რი სარ გე ბე ლი უც ნო ბი ა. თუმ ცა, პლაზ მა ფე რე-
ზი კარ გი დამ ხ მა რე სა შუ ა ლე ბაა თი რე ო ტოქ სი კო ზის 
მქო ნე პა ცი ენ ტე ბი სათ ვის, ოპე რა ცი ის თ ვის მომ ზა დე ბის 
პრო ცეს ში [38]. 

რე კო მენ და ციები

2. რე კო მენ დე ბუ ლი ა, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე-
ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბი გა ნი ხი ლე ბოდ ნენ რო-
გორც ნე ბის მი ერ დროს გა და უ დე ბე ლი თე რა პი ის რის კის 
მქო ნე პი რე ბი, მო მა ტე ბუ ლი ავა დო ბი სა და სიკ ვ დი ლო ბის 
გა მო, გან სა კუთ რე ბით, ხან დაზ მუ ლე ბი და /ან მარ ცხე ნა 
პარ კუ ჭის ფუნ ქ ცი ის დაქ ვე ი თე ბის არ სე ბო ბი სას. 1, ØØØO

3. რე კო მენ დე ბუ ლი ა, გა და უ დებ ლად ჩა ტარ დეს სრუ ლი 
თი რე ო ი დექ ტო მია ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე-

ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ საც აღე-
ნიშ ნე ბათ გუ ლის ფუნ ქ ცი ის გა უ ა რე სე ბა, ან გუ ლის მძი მე 
და ა ვა დე ბა; ასე ვე, იმ შემ თხ ვე ვებ ში, თუ მე დი კა მენ ტურ 
თე რა პი ა ზე პა სუ ხი არ არის; ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და 
მი ი ღოს მულ ტი დის ციპ ლი ნურ მა ჯგუფ მა, რო მელ შიც არი-
ან ენ დოკ რი ნო ლო გი, კარ დი ო ლო გი, ანეს თე ზი ო ლო გი 
და გა მოც დი ლი ქი რურ გი. 1, ØØOO

დასაშვებია თუ არა ამიოდარონის 
გაგრძელება ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზის ზოგიერთ შემთხვევაში?

ასეთ პა ცი ენ ტებ ში ამი ო და რო ნის გაგ რ ძე ლე ბის, ან 
შეწყ ვე ტის შე სა ხებ არ არ სე ბობს არც კონ სენ სუ სი, არც 
საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა 
უნ და მოხ დეს ერ თობ ლი ვად, კარ დი ო ლო გე ბი სა და 
ენ დოკ რი ნო ლო გე ბის მი ერ, თი თო ე უ ლი პა ცი ენ ტის თ-
ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, რის კე ბის სტრა ტი ფი კა ცი ის სა-
ფუძ ველ ზე [1, 19]. ფარ თოდ მი ღე ბუ ლია ამი ო და რო ნის 
გაგ რ ძე ლე ბა კრი ტი კუ ლად და ა ვა დე ბულ პა ცი ენ ტებ ში, 
რო მელ თაც აღე ნიშ ნე ბათ გუ ლის სი ცოცხ ლის თ ვის სა-
ში ში და ა ვა დე ბე ბი და კარ გად პა სუ ხო ბენ აღ ნიშ ნუ ლი 
მე დი კა მენ ტით მკურ ნა ლო ბას. ამი ო და რო ნით მკურ-
ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბა, სა ვა რა უ დოდ, მარ თე ბუ ლია 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი-
პი 2-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, რად გან ეს უკა ნას კ ნე ლი 
თვით ლი მი ტი რე ბა დი მდგო მა რე ო ბა ა. ამი ო და რონ-
ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე 
36 პა ცი ენ ტ ზე ჩა ტა რე ბულ რან დო მი ზე ბულ კლი ნი კურ 
კვლე ვა ში, სა დაც პა ცი ენ ტებს მკურ ნა ლობ დ ნენ მე თი-
მა ზო ლით კომ ბი ნა ცი ა ში პრედ ნი ზონ თან, ან ნატ რი უ-
მის პერ ქ ლო რატ თან, ან პრედ ნი ზონ სა და ნატ რი უ მის 
პერ ქ ლო რატ თან, 8-14 კვი რის შემ დეგ, ყვე ლა მათ გან ში 
მოხ და ეუთი რე ო ზის მიღ წე ვა, ამი ო და რო ნით მკურ ნა-
ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბის მი უ ხე და ვად [39]. მსგავ სი შე დე გი 
აჩ ვე ნა ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის მქო ნე 13 პა ცი ენ ტ ზე ჩა ტა რე ბულ მა მცი რე მას-
შ ტა ბი ან მა პროს პექ ტულ მა კვლე ვამ [40]. ამი ო და რონ -
ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე 50 
პა ცი ენ ტ ზე ჩა ტა რე ბულ იაპო ნურ კვლე ვა ში, რო მელ შიც 
პა ცი ენ ტე ბი აგ რ ძე ლებ დ ნენ ამი ო და რო ნის მი ღე ბას, 
მხო ლოდ სამ მათ განს გა ნუ ვი თარ და ამი ო და რონ -ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის რე ცი დი ვი 
რამ დე ნი მე წლის შემ დეგ [41]. მე ო რე მხრივ, ფარ თო 
რეტ როს პექ ტულ კო ჰორ ტულ კვლე ვა ში, რო მელ შიც 
ჩარ თუ ლი იყო ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო-
ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე შე სა ბა მი სი 83 პა ცი ენ ტი, 
პრედ ნი ზონ მა აღად გი ნა ეუთი რე ო ზი პა ცი ენ ტ თა უმ რავ-

ცხრილი 3. ამიოდარონ-ინდუცირებული თირეოტოქსიკოზის მქონე პაციენტებში ამიოდარონის შეწყვეტის დადებითი და  
უარყოფითი მხარეები. 

უარყოფითი მხარეები დადებითი მხარეები

სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ის სამ კურ ნა ლო ეფექ ტუ რი პრე-
პა რა ტი

ამი ო და რონს და მის მე ტა ბო ლი ტებს აქვს ხან გ რ ძ ლი ვი 
ნახევარ დაშ ლის პე რი ო დი, რის გა მოც კარ დი ა ლუ რი სიმ პ ტო-
მე ბის სწრა ფი გა უ ა რე სე ბა ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია

კარ დი ოპ რო ტექ ცი უ ლი თვი სე ბე ბი: β-ადრენერგულ რე ცეპ ტო რებ-
ზე ან ტა გო ნის ტუ რი ეფექ ტი, T4-ის დე ი ო დი ნა ცი ის ინ ჰი ბი რე ბა, 
T3-ის თი რე ო ი დუ ლი ჰორ მო ნის რე ცეპ ტო რებ თან შე კავ ში რე ბის 
დაბ ლოკ ვა

ეუთი რე ო ზის აღ დ გე ნი სა და რა დი კა ლუ რი თე რა პი ის 
(უპირატესად, რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით) უფ რო ად რე ულ ეტაპ ზე 
ჩა ტა რე ბის შედარებით მა ღა ლი ალ ბა თო ბა

ამი ო და რონს და მის მე ტა ბო ლი ტებს აქვს ხან გ რ ძ ლი ვი ნა ხე ვარ-
დაშ ლის პე რი ო დი; შე სა ბა მი სად, შეწყ ვე ტას შე იძ ლე ბა არ ჰქონ-
დეს ეფექ ტი, სულ მცი რე, სწრა ფი ეფექ ტის თვალ საზ რი სით

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის დროს 
პრე პა რა ტის გაგ რ ძე ლე ბა ასო ცი რე ბუ ლია ეუთი რე ო ზის აღ დ გე-
ნის დაგ ვი ა ნე ბას ა და რე ცი დი ვის უფ რო მა ღალ რის კ თან
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ლე სო ბა ში, ამი ო და რო ნის გაგ რ ძე ლე ბი სა თუ შეწყ ვე ტის 
მი უ ხე და ვად, მაგ რამ ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის 
გაგ რ ძე ლე ბამ გა ზარ და თი რე ო ტოქ სი კო ზის რე ცი დი-
ვის სიხ ში რე, რა მაც გა მო იწ ვია ეუთი რე ო ზის აღ დ გე ნის 
გა და ვა დე ბა და ჭარ ბი თი რე ო ი დუ ლი ჰორ მო ნე ბის გა-
ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი ზე მოქ მე დე ბა გულ ზე [42]. თუ გუ-
ლის პა თო ლო გი ე ბი სტა ბი ლუ რია და არ არის მძი მე, 
უსაფ რ თხოა ამი ო და რო ნის შეწყ ვე ტა და, სა ჭი რო ე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, მი სი მი ღე ბის გა ნახ ლე ბა ეუთი რე ო ზის 
აღ დ გე ნის შემ დეგ. პრობ ლე მა უფ რო კომ პ ლექ სუ რია 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
1-ისა და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო-
ზის შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მის შემ თხ ვე ვა ში; 
ენ დოკ რი ნო ლო გე ბის დი დი ნა წი ლი ემ ხ რო ბა ამი ო და-
რო ნით მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტას, თუ ეს შე საძ ლე ბე ლია 
კარ დი ო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით [3, 43]. სა ბო ლო ოდ, 
ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბის, ან მი სი 
შეწყ ვე ტის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს ამი ო და რო ნის პო ტენ ცი უ რი 
სარ გე ბე ლი სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ე ბის დროს, 
ჭარ ბი თი რე ო ი დუ ლი ჰორ მო ნე ბის გა ხან გ რ ძ ლი ვე ბუ ლი 
ზე მოქ მე დე ბის საფ რ თხე და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ-
ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის ტი პი (ცხრილი 3).

რე კო მენ და ციები

4. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის გაგ რ-
ძე ლე ბა სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ე ბის დროს და 
კრი ტი კულ პა ცი ენ ტებ ში, ვი სი პროგ ნო ზიც არა კე თილ სა-
ი მე დო ა; ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო-
ზი ტი პი 2-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, ვი საც არ აღე ნიშ ნე ბა 
სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ა, პრე პა რა ტი შე იძ ლე ბა 
გაგ რ ძელ დეს, მაგ რამ ეს შე იძ ლე ბა ასო ცი რე ბუ ლი იყოს 
ეუთი რე ო ზის მი საღ წე ვად სა ჭი რო უფ რო ხან გ რ ძ ლივ 
პე რი ოდ თან და, შე საძ ლო ა, რე ცი დი ვის უფ რო მა ღალ 
რის კ თან; ამი ო და რო ნის გაგ რ ძე ლე ბა, ან შეწყ ვე ტა უნ და 
გა დაწყ დეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი 
რის კის სტრა ტი ფი კა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა ერ თობ ლი ვად უნ და მი ი ღოს კარ დი ო ლოგ მა და 
ენ დოკ რი ნო ლოგ მა. 2, ØØOO

როგორია ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზი ტიპი 1-ის მართვა?

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
1-ის სამ კურ ნა ლოდ, მი სი პა თო გე ნე ზუ რი მე ქა ნიზ მე ბი-
დან გა მომ დი ნა რე (იხ. ზე მოთ), სა უ კე თე სოა ან ტი თი-
რე ო ი დუ ლი მე დი კა მენ ტე ბი (კარბიმაზოლი, მე თი მა-
ზო ლი, ან პრო პილ თი ო უ რა ცი ლი) (სურათი 2) [19,44]. 
ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში, გა და უ დე ბე ლი, ან გა დარ ჩე ნის 
თი რე ო ი დექ ტო მია შე იძ ლე ბა იყოს არ ჩე ვის თე რა პი ა.

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის 
მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის იოდით გა ჯე რე ბუ ლი ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვა ლი ნაკ ლე ბად მგრძნო ბი ა რეა თი ო ნა მი დე ბის 
მი მართ. შე სა ბა მი სად, ეუთი რე ო ზის აღ სად გე ნად, სა-
ჭი როა მე დი კა მენ ტის ძა ლი ან მა ღა ლი დღი უ რი დო ზა 
(40-60 მგ/დღე მე თი მა ზო ლი, ან პრო პილ თი ო უ რა ცი ლის 
ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი დო ზა) ჩვე უ ლებ რივ ზე ხან გ რ ძ ლი ვად. 
ეს აშ კა რად არ წარ მო ად გენს იდე ა ლურ მდგო მა რე ო-
ბას უკ ვე არ სე ბუ ლი კარ დი ო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის 
მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის თ ვის, რო მელ თა ჰი პერ თი რე ო ზი 
უნ და იყოს მყი სი ე რად გა კონ ტ რო ლე ბუ ლი. თი ო ნა მი დე-
ბის მი მართ ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის მგრძნო ბე ლო ბი სა 
და სა პა სუ ხო რე აქ ცი ის გა საზ რ დე ლად გა მო ი ყე ნე ბა 
კა ლი უ მის პერ ქ ლო რა ტი, რაც აქ ვე ი თებს ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვ ლის მი ერ იოდის ათ ვი სე ბას [2]. მე დი კა მენ ტის 

გვერ დი თი ეფექ ტე ბის (განსაკუთრებით, თირ კ მელ-
სა და ძვლის ტვინ ზე) მი ნი მუ მამ დე შე სამ ცი რებ ლად, 
გა მო ყე ნე ბუ ლი დო ზა არ უნ და აჭარ ბებ დეს 1 გ/დღე. 
ამავ დ რო უ ლად, არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი მე დი კა მენ-
ტის გა მო ყე ნე ბა 4-6 კვი რა ზე მე ტი ხან გ რ ძ ლი ვო ბით 
[2]. გა მომ დი ნა რე იქი დან, რომ კა ლი უ მის პერ ქ ლო-
რა ტი აღარ არის ხელ მი საწ ვ დო მი, ალ ტერ ნა ტი ულ 
ვა რი ანტს წარ მო ად გენს ნატ რი უ მის პერ ქ ლო რა ტი. 
ნატ რი უ მის პერ ქ ლო რა ტი (Irenat®) ხელ მი საწ ვ დო მია 
ხსნა რის სა ხით, რომ ლის 21 წვე თი შე ე სა ბა მე ბა 300 
მგ პერ ქ ლო რატს. თი ო ნა მი დე ბით თე რა პია შე იძ ლე-
ბა გაგ რ ძელ დეს ეუთი რე ო ზის აღ დ გე ნამ დე, თუ ეს 
და საშ ვე ბია უკ ვე არ სე ბუ ლი გუ ლის და ა ვა დე ბი სა და 
კარ დი ო ცირ კუ ლა ტო რუ ლი კომ პენ სა ცი ის თვალ საზ რი-
სით. ეუთი რე ო ზის აღ დ გე ნის შემ დეგ, მო წო დე ბუ ლია 
ჰი პერ ფუნ ქ ცი უ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის რა დი კა ლუ რი 
თე რა პია (სურათი 2) [1]. ეს შე საძ ლე ბელს ხდის, უსაფ-
რ თხოდ გა ნახ ლ დეს, ან გაგ რ ძელ დეს ამი ო და რო ნი, თუ 
კარ დი ო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით ამის სა ჭი რო ე ბა ა. 
თუ შე საძ ლე ბე ლია ამი ო და რო ნის შეწყ ვე ტა, რად ი ო აქ-
ტი უ რი იოდით თე რა პია შე იძ ლე ბა ჩა ტარ დეს იოდით 
კონ ტა მი ნა ცი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, რაც შე იძ ლე ბა 
იყოს ამი ო და რო ნის შეყ ვე ტი დან 6-12 თვე ში და ფას-
დე ბა შარ დ ში იოდის ექ ს კ რე ცი ის ნორ მა ლი ზე ბი თა და 
რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის ჩარ თ ვის ადეკ ვა ტუ რი მაჩ ვე ნებ-
ლე ბით. სხვა შემ თხ ვე ვა ში უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს ტო ტა-
ლუ რი თი რე ო ი დექ ტო მი ა. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის დროს, უკ ვე არ სე ბუ ლი 
ჰი პერ ფუნ ქ ცი უ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის რა დი კა ლუ რი 
მკურ ნა ლო ბა არ გან ს ხ ვავ დე ბა სპონ ტა ნუ რად გან ვი-
თა რე ბუ ლი ჰი პერ თი რე ო ზის მკურ ნა ლო ბის გან. 

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი-
პი 1-ის თი ო ნა მი დე ბით მკურ ნა ლო ბის დროს, არ არის 
ხელ მი საწ ვ დო მი მო ნა ცე მე ბი ეუთი რე ო ზის მი საღ წე-
ვად სა ჭი რო დრო ი სა და ეუთი რე ო ზის პროგ ნო ზუ ლი 
ფაქ ტო რე ბის შე სა ხებ. დეს ტ რუქ ცი უ ლი თი რე ო ი დი ტის 
თა ნა არ სე ბო ბა ზე მტკი ცე ბუ ლე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხ-
ვე ვა ში, არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი ამი ო და რონ -ინ დუ ცი-
რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის სამ კურ ნა ლოდ 
გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბის გა მო ყე ნე ბა.

რეკომედაციები

5. რე კო მენ დე ბუ ლია ან ტი თი რე ო ი დუ ლი პრე პა რა ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა რო გორც არ ჩე ვის თე რა პია ამი ო და რონ -ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის შემ თხ ვე ვა თა 
უმე ტე სო ბა ში; რად გა ნაც იოდით გა ჯე რე ბუ ლი ფა რი სებ რი 
ჯირ კ ვა ლი რე ზის ტენ ტუ ლია ან ტი თი რე ი ო დუ ლი მე დი კა-
მენ ტე ბის მი მართ, ჰი პერ თი რე ო ზის კონ ტ რო ლის და საჩ-
ქა რებ ლად შე საძ ლოა გა მო სა დე გი იყოს 4–6-კვირიანი 
კურ სი ნატ რი უ მის პერ ქ ლო რა ტით, დო ზით არა უ მე ტეს 1 
გ-ი სა დღე ში. 1, ØØØO

როგორია ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზი ტიპი 2-ის მართვა?

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ-
ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2, ჩვე უ ლებ რივ, თვით ლი-
მი ტი რე ბა დი და ა ვა დე ბაა და ზოგ ჯერ შე იძ ლე ბა იყოს 
მსუ ბუ ქი მიმ დი ნა რე ო ბის, მას პო ტენ ცი უ რად შე უძ ლია 
გა ამ წ ვა ვოს უკ ვე არ სე ბუ ლი კარ დი ო ლო გი უ რი და ა ვა-
დე ბა და, შე სა ბა მი სად, სა ჭი რო ებს სა თა ნა დო მკურ ნა-
ლო ბას [1]. ერ თა დერ თი არ სე ბუ ლი რან დო მი ზე ბუ ლი 
კვლე ვა, სა დაც შე საძ ლე ბე ლი იყო შე და რე ბუ ლი ყო 
პრედ ნი ზო ნი (30 მგ/დღე ში), ნატ რი უ მის პერ ქ ლო რა ტი 
(500 მგ 2-ჯერ დღე ში), ან მა თი კომ ბი ნა ცია 36 პა ცი ენ ტ ში, 
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რო მე ლიც აგ რ ძე ლებ და ამი ო და რონს და მკურ ნა ლო-
ბის და საწყი სი დან ვე იღებ და მე თი მა ზოლს (30 მგ/დღე) 
[39]. პრედ ნი ზო ნით მკურ ნა ლო ბის შე დე გად ეუთი რე ო ზი 
მიღ წე უ ლი იყო ყვე ლა პა ცი ენ ტ ში, მა შინ, რო ცა, პა ცი-
ენ ტე ბის 30%, რომ ლე ბიც მკურ ნა ლობ დ ნენ მხო ლოდ 
ნატ რი უ მის პერ ქ ლო რა ტით, და მა ტე ბით სა ჭი რო ებ დ-
ნენ პრედ ნი ზო ნის მი ღე ბას ეუთი რე ო ზის მი საღ წე ვად 
[39]. ამ გ ვა რად, აღ ნიშ ნუ ლი პა ცი ენ ტე ბის თ ვის პრედ-
ნი ზო ნი გან ხი ლუ ლი იყო, რო გორც ყვე ლა ზე ეფექ ტი-
ა ნი სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბა [39]. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ კვლე ვა არ იყო საკ მა რი სად გამ ყა რე ბუ ლი, ამ 
მო ნა ცე მებ მა და ა დას ტუ რა ად რე უ ლი რეტ როს პექ ტუ ლი 
კვლე ვა, რო მელ მაც აჩ ვე ნა რომ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე 42 პა ცინ ტის 
მხო ლოდ მე თი მა ზო ლით 6-კვირიანი მკურ ნა ლო ბით 
ეუთი რე ო ზი მიღ წე უ ლი იყო 15%-ში, ხო ლო მხო ლოდ 
პრედ ნი ზო ნით მკურ ნა ლო ბი სას — პა ცი ენ ტე ბის 76%-
ში [45]. 12 პა ცი ენ ტის პროს პექ ტუ ლი რან დო მი ზე ბუ ლი 
კვლე ვით, ეუთი რე ო ზის სწრა ფად აღ დ გე ნის მხრივ, 
მხო ლოდ პრედ ნი ზო ნით მკურ ნა ლო ბა იყო უფ რო ეფექ-
ტი ა ნი იოპა ნო ის მჟა ვით მკურ ნა ლო ბას თან შე და რე ბით 
[46]. შე სა ბა მი სად, არ სე ბუ ლი კვლე ვე ბის მო ნა ცე მებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით, ორა ლუ რი გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბი წარ-
მო ად გენს არ ჩე ვის პრე პა რატს ამი ო და რონ -ინ დუ ცი-
რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის სამ კურ ნა ლოდ 
(სურათი 2). საწყის დო ზად შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 30 მგ/
დღე პრედ ნი ზო ნი (ან სხვა გლუ კო კორ ტი ო კო ი დე ბი ეკ-
ვი ვა ლენ ტუ რი დო ზით), დო ზის შემ დ გო მი  შემ ცი რე ბით 
კლი ნი კუ რი და /ან ბი ო ქი მი ური ეუთი რე ო ზის მი ხედ ვით 
[48]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის მძი მე ფორ მე ბი შე საძ ლოა სა ჭი რო ებ დეს 
შე და რე ბით ხან გ რ ძ ლი ვი დრო ით მკუნ რა ლო ბას. თუ 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი წარ-
მო ად გენს გა და უ დე ბელ მდგო მა რე ო ბას (იხ. ზე მოთ), 
გა დარ ჩე ნის თი რე ო ი დექ ტო მია შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე-
ბო დეს ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის, ისე ვე, რო გორც ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ისა და შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ-
რე ლი ფორ მის სამ კურ ნა ლოდ (სურათი 2).

რეკომენდაციები

6. რე კო მენ დე ბუ ლია ორა ლუ რი გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბის 
გა მო ყე ნე ბა, რო გორც არ ჩე ვის თე რა პია ამი ო და რონ -
ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის სა შუ ა ლო 
და მძი მე ფორ მის თი რე ო ტოქ სი კო ზის დროს; მსუ ბუ ქი, 
ან სუბ კ ლი ნი კუ რი ფორ მე ბის მკურ ნა ლო ბის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს გუ-
ლის არ სე ბუ ლი პა თო ლო გი ე ბი და აქ ტი უ რად უნ და იყოს 
ჩარ თუ ლი მკურ ნა ლი კარ დი ო ლო გი. 1, ØØØO

7. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ა, რომ იმ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ თა ნაც 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2 
წარ მო ად გენს გა და უ დე ბელ მდგო მა რე ო ბას, შე საძ ლოა 
გა ნი ხი ლე ბო დეს გა დარ ჩე ნის თი რე ო ი დექ ტო მი ა, რო გორც 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ისა 

და შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მე ბის დროს. 2, ØØOO

როგორია ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზის შერეული/
განუსაზღველი ფორმის მართვა?

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
1-ის, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 2-ის, ან ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზის შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მის ერ თ მა ნე თის-

გან დი ფე რენ ცი რე ბა არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გზამ კ ვ ლე ვი 
შემ დ გო მი მარ თ ვის თ ვის [1, 48]. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ არას რუ ლად არის შეს წავ ლი ლი, ამი ო და რონ -ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ-
ვ რე ლი ფორ მა გვხვდე ბა კლი ნი კურ პრაქ ტი კა ში და 
გან პი რო ბე ბუ ლია ორი ვე, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ისა და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი-
რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის (დესტრუქციული 
თი რე ო ი დი ტი), პა თო გე ნე ზუ რი მე ქა ნიზ მით [1, 48]. ნაკ-
ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებს მორ ფო ლო-
გი უ რად ნორ მა ლუ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლით, ვას კუ-
ლა რი ზა ცი ის არარ სე ბო ბი თა და TSH-ის რე ცეპ ტო რის 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის უარ ყო ფი თი ტიტ რით, 
ჰქონ დეთ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზის შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მა. აღ ნიშ ნულ 
პა ცი ენ ტებ ში, ფი ზი კა ლუ რი გა მოკ ვ ლე ვა, ფე რა დი დოპ-
ლე როგ რა ფი უ ლი კარ ტი რე ბა და TSH-ის რე ცეპ ტო რის 
სა წი ნა აღ მ დე გო ან ტის ხე უ ლე ბის გან საზღ ვ რა ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის დი აგ-
ნოს ტი კი სა და გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბით მკურ ნა ლო ბის 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ეუთი რე ო ზის მი საღ წე ვად სა ჭი რო 
დრო ცვა ლე ბა დია და და მო კი დე ბუ ლია და ა ვა დე ბის 
მა ნი ფეს ტა ცი ი სას ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის მო ცუ ლო ბა სა 
და თი რე ო ტოქ სი კო ზის სიმ ძი მის ხა რის ხზე [49].

ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი 
ტი პი 1-ისა და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო-
ტოქ სი კო ზის შე რე ულ / გა ნუ საზღ ვ რელ ფორ მას შო რის 
დი ფე რენ ცი რე ბა შე და რე ბით რთუ ლი ა, ხში რად წარ-
მო ად გენს გა მო რიცხ ვის მე თო დით დას მულ დი აგ ნოზს, 
გან სა კუთ რე ბით, კვან ძო ვა ნი ჩიყ ვის არ სე ბო ბი სას და 
არ არ სე ბობს გან საზღ ვ რუ ლი თე რა პი უ ლი მიდ გო მა. თუ 
ვერ და ის ვა ზუს ტი დი აგ ნო ზი, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ორი 
შე საძ ლო მიდ გო მა (სურათი 2). პირ ვე ლი ვა რი ან ტი ა, 
თი ო ნა მი დე ბის (± ნატ რი უ მის პერ ქ ლო რა ტი) დაწყე ბა, 
რო გორც ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზი ტი პი 1-ის შემ თხ ვე ვა ში, და დრო ის შე და რე ბით 
მცი რე პე რი ოდ ში (დასაბუთებულად, 4-6 კვი რა) ბი ო-
ქი მი უ რი გა უმ ჯო ბე სე ბის არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბის და მა ტე ბა, იმ მო საზ რე ბით, 
რომ უკ ვე არ სე ბულ თი რე ო ი დულ და ა ვა დე ბას თან 
და ერ თო დეს ტ რუქ ცი უ ლი თი რე ო ი დი ტი. ალ ტერ ნა ტი-
ულ მიდ გო მას წარ მო ად გენს კომ ბი ნი რე ბუ ლი მკურ-
ნა ლო ბის (თიონამიდები და გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბი) 
დაწყე ბა თა ვი დან ვე [50], რაც კარ დი ო ლო გი უ რი პა-
თო ლო გი ის მქო ნე პა ცი ენტს გლკო კორ ტი კო ი დე ბით 
არა სა სურ ვე ლი მკურ ნა ლო ბის რის კის ქვეშ აყე ნებს. 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის შე-
რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მის სა უ კე თე სო თე რა-
პი უ ლი სტრა ტე გი ის შე სა ხებ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი მწი რია 
და სა ჭი როა რან დო მი ზე ბუ ლი კლი ნი კუ რი კვლვე ბის 
ჩა ტა რე ბა. გა მომ დი ნა რე უკ ვე არ სე ბუ ლი თი რე ო ი დუ ლი 
და ა ვა დე ბი დან, რა დი კა ლუ რი თე რა პი ა, ჩვე უ ლებ რივ, 
სა ჭი როა რო გორც ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე-
ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის შემ თხ ვე ვა ში. თი რე ო ი დექ ტო მია 
გა მარ თ ლე ბუ ლი არ ჩე ვა ნია კომ ბი ნი რე ბულ თე რა პი ა ზე 
სუს ტი პა სუ ხის შემ თხ ვე ვა ში.

რე კო მენ და ციები

8. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია თი ო ნა მი დე ბით მკურ ნა ლო ბის დაწყე-
ბა იმ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ თა ნაც სა ეჭ ვოა შე რე უ ლი/ გა-
ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მის არ სე ბო ბა; სა ბო ლო ოდ დად გე-
ნი ლი არ არის გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბი უნ და და ე მა ტოს 
თე რა პი ას და საწყი სი დან ვე, თუ სუს ტი პა სუ ხის 4–6–კვი-
რი ა ნი პე რი ო დის შემ დეგ. 2, ØØOO
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გაიდლაინი თარგმნა და გამოსცა  
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რა როლი აქვს თირეოიდექტომიას, 
ან რადიოაქტიური იოდით თერაპიას 
ამიოდარონ-ინდუცირებული 
თირეოტოქსიკოზის მართვაში?

პრინ ციპ ში, რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით თე რა პია არ 
არის მი ზან შე წო ნი ლი გან ხორ ცი ელ დეს მოკ ლე ვა და-
ში იოდით კონ ტა მი ნა ცი ის და რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის 
ჩარ თ ვის დაქ ვე ი თე ბის გა მო. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტიქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის სამ კურ-
ნა ლოდ, რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის ჩარ თ ვის დაქ ვე ი თე-
ბის პრობ ლე მის  გა და საჭ რე ლად, შე მო თა ვა ზე ბუ ლია 
რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით თე რა პია 131I-ით ადა მი ა ნის 
რე კომ ბი ნან ტუ რი TSH-ით (rhTSH) სტი მუ ლა ცი ის, ან ამ 
უკა ნას კ ნე ლის ლი თი უმ თან კომ ბი ნა ცი ის შემ დეგ [51]. 
თუმ ცა, პა ცი ენ ტე ბის ამ ჯგუფ ში ძა ლი ან მცი რე გა მოც-
დი ლე ბი სა და ჰი პერ თი რე ო ზის გამ წ ვა ვე ბის რის კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მელ საც ახ ლავს კარ დი ო ლო-
გი უ რი დარ ღ ვე ვე ბი, მკურ ნა ლო ბის ეს ვა რი ან ტი უნ და 
გა ნი ხი ლე ბო დეს სიფ რ თხი ლით და, ამ ჟა მად, არ არის 
რე კო მენ დე ბუ ლი [52]. თუმ ცა, იოდით დატ ვირ თ ვის 
მოხ ს ნი სა და რა დი ო აქ ტი უ რი იოდის ადეკ ვა ტუ რი ჩარ-
თ ვის აღ დ გე ნის შემ დეგ,  ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, ჰი-
პერ ფუნ ქ ცი უ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის რა დი კა ლურ 
თე რა პი ად შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს რა დი ო აქ ტი უ რი 
იოდით მკურ ნა ლო ბა [1].

გა და უ დე ბე ლი სი ტუ ა ცი ე ბის გარ და, ტო ტა ლუ რი 
თი რე ო ი დექ ტო მია შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს შემ დეგ 
შემ თხ ვე ვებ ში [35, 37, 53, 54]:

ა) ჰი პერ თი რე ო ზის რა დი კა ლუ რი თე რა პი ა, რო გორც 
რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით მკურ ნა ლო ბის ალ ტერ ნა ტი ვა;

ბ) იმ პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ ამი ო-
და რო ნით მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბას. ამი ო და რონ-
ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე 
პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ საც ჩა უ ტარ დათ გლუ კო კორ ტი-
კო ი დე ბით მკურ ნა ლო ბა, ამი ო და რო ნის გაგ რ ძე ლე ბა 
დი დად არ ცვლის შრა ტის თი რე ო ი დუ ლი ჰორ მო ნე ბის 
პირ ვე ლი ნორ მა ლი ზე ბის თ ვის სა ჭი რო დროს. მი უ ხე-
და ვად ამი სა, პა ცი ენ ტებს, რომ ლე ბიც სა ჭი რო ე ბენ 
ამი ო და რო ნით თე რა პი ის გაგ რ ძე ლე ბას, აღე ნიშ ნე ბათ 
თი რე ო ტოქსი კო ზის რე ცი დი ვის მა ღა ლი რის კი გლუ-
კო კორ ტი კო ი დე ბით თე რა პი ი სას, თუმ ცა, ეს აღ ნიშ-
ნუ ლი ინ ფორ მა ცია მი ღე ბუ ლია მცი რე რა ო დე ნო ბის 
პა ცი ენ ტე ბის ანა ლი ზით. შე სა ბა მი სად, ამ პა ცი ენ ტებ ში 
ყუ რადღე ბით უნ და შე ფას დეს ქი რურ გი უ ლი რის კი და 
თი რე ო ტოქ სი კო ზის რე ცი დი ვის შე საძ ლო (მაგრამ არა 
გარ და უ ვა ლი) რის კი. მე ო რე მხრივ, ამი ო და რონ -ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის მქო ნე პა-
ცი ენ ტებს, რომ ლებ საც ესა ჭი რო ე ბათ ამი ო და რო ნით 
თე რა პი ის გაგ რ ძე ლე ბა და აღე ნიშ ნე ბათ უკ ვე არ სე ბუ-
ლი ავ ტო ნო მი უ რად მო ფუნ ქ ცი ო ნი რე ფა რი სებ რი ჯირ-
კ ვა ლი, ტო ტა ლუ რი თი რე ო ი დექ ტო მია წარ მო ად გენს 
შე სა ფე რის არ ჩე ვანს; 

გ) პაციენტებში, რომლებსაც აღენიშნებათ გვერდითი 
მოვლენები მედიკამენტურ მკურნალობაზე.

ბო ლო კვლე ვე ბით, ტო ტა ლუ რი თი რე ო ი დექ ტო მია 
შე იძ ლე ბა ჩა უ ტარ დეთ ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებს, რომ ლებ საც 
აღე ნიშ ნე ბათ მარ ცხე ნა პარ კუ ჭის სა შუ ა ლო–მძი მე ხა-
რის ხის დის ფუნ ქ ცი ა, სე რი ო ზუ ლი გარ თუ ლე ბე ბის გა-
რე შე [35, 37, 53, 54]. მი უ ხე და ვად კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის სიმ წი რი სა, წი ნა სა ო პე რა ციო პე რი ოდ ში 
პა ცი ენ ტის ოპ ტი მა ლურ მა მომ ზა დე ბამ, მათ შო რის, 
გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბი თა და ბე ტა- ბ ლო კე რე ბით, შე-
საძ ლო ა, შე ამ ცი როს ქი რურ გი უ ლი რის კი ამი ო და-

რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის ტი პის გან 
და მო უ კი დებ ლად. ზო გა დად, ოპე რა ცი ულ ჩა რე ვამ დე 
მი ზან შე წო ნი ლია ეუთი რე ო ზის მიღ წე ვა, თუმ ცა, კონ ტ-
რო ლი რე ბუ ლი კვლე ვე ბი ამის შე სა ხებ არ არ სე ბობს. 
უშუ ა ლოდ ოპე რა ცი ის წინ შე საძ ლოა გა ნი ხი ლე ბო დეს 
პლაზ მა ფე რე ზი.

რეკომენდაციები

9. რე კო მენ დე ბუ ლია ჰი პერ ფუნ ქ ცი უ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ-
ვ ლის აბ ლა ცია თი რე ო ი დექ ტო მი ით, ან რა დი ო აქ ტი უ რი 
იოდით, რო გორც სპონ ტა ნუ რი ჰი პერ თი რე ო ზის სხვა 
ფორ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 1, ØØØO

10. შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ეუთი რე ო ზის მიღ წე ვა სრუ ლი თი რე-
ო ი დექ ტო მი ის ჩა ტა რე ბამ დე, ან რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით 
თე რა პი ამ დე, თუ რა დი კა ლუ რი თე რა პია არ არის სას-
წ რა ფო. 2, ØØOO

11. რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ ადა მი ა ნის რე კომ ბი ნან ტუ რი 
TSH არ იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით 
თე რა პი ამ დე ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ-
სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში. 1, ØOOO

შეიძლება თუ არა ამიოდარონის განახლება 
(თუ აუცილებელია) ანამნეზში ამიოდარონ-
ინდუცირებული თირეოტოქსიკოზის მქონე 
პაციენტებში? 

მხო ლოდ ერ თი კვლე ვა მი ეძღ ვ ნა ანამ ნეზ ში არ სე-
ბუ ლი ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო-
ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში ამი ო და რო ნის გა ნახ ლე ბის 
სა კითხს. ამ რეტ როს პექ ტულ კვლე ვა ში მო ნა წი ლე, 
ანამ ნეზ ში ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი-
კო ზის მქო ნე 172 პა ცი ენ ტი დან, 46 პა ცი ენტს ესა ჭი რო ე-
ბო და ამი ო და რო ნის გან მე ო რე ბი თი კურ სის ჩა ტა რე ბა 
მკურ ნა ლო ბის შეწყ ვე ტი დან სა შუ ა ლოდ 2-წლიანი ინ-
ტერ ვა ლის შემ დეგ [55].  ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზის რე ცი დი ვი გან ვი თარ და 46-დან 14 
პა ცი ენ ტ ში (30%), 46-დან 12-ს გა ნუ ვი თარ და ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი (26%), და ნარ ჩენ 
20-ს აღე ნიშ ნე ბო და ეუთი რე ო ზი სა შუ ა ლოდ 6-წლიანი 
დაკ ვირ ვე ბის მან ძილ ზე [55]. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე-
ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის რე ცი დი ვის მქო ნე პა ცი-
ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას (14-დან 11) აღე ნიშ ნე ბო და 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
1 [55]. Ryan et al–ის [56] გა მო უქ ვეყ ნე ბე ლი მო ნა ცე მე-
ბის მი ხედ ვით, ამი ო და რო ნით თე რა პი ის გა ნახ ლე ბი-
სას 9%-ს გა ნუ ვი თარ და ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი, ან ჰი პო თი რე ო ზი. ამი ო და რო ნით 
მკურ ნა ლო ბის გა ნახ ლე ბი სას, პრო ფი ლაქ ტი კის მიზ ნით 
ან ტი თი რე ო ი დუ ლი მე დი კა მენ ტე ბით, ან აბ ლა ცი უ რი 
თე რა პი ის ჩა ტა რე ბის სა კითხი რჩე ბა პა სუხ გა უ ცე მე ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბის სიმ წი რის გა მო.

დასკვნა

მა შინ, რო ცა ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი-
რე ო ზის მარ თ ვა მარ ტი ვი ა, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ-
ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი წარ მო ად გენს დი აგ ნოს ტი კურ 
და თე რა პი ულ გა მოწ ვე ვას. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ-
ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის (დესტრუქციული თი-
რე ო ი დი ტი) პა ცი ენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბის მკურ ნა ლო ბა 
გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბით წარ მა ტე ბუ ლია და, შე საძ-
ლო ა, არ სა ჭი რო ებ დეს ამი ო და რო ნის მოხ ს ნას. ხო ლო 
ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 
1-ის (და შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ ვ რე ლი ფორ მე ბი) მარ თ ვა 
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ცხრილი 4. რეკომენდაციების შეჯამება.

# რეკომენდაცია
რე კო მენ და ცი ის 
ძა ლა და მტკი ცე-
ბუ ლე ბის დო ნე

1 ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზი არ სა ჭი რო ებს ამი ო და რო ნის მოხ ს ნას; ლე ვო თი როქ სი ნით 
თე რა პია რე კო მენ დე ბუ ლია ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰი პო თი რე ო ზის ყვე ლა აშ კა რა ფორ მის დროს. 
თუმ ცა, ზო გი ერთ სუბ კ ლი ნი კურ შემ თხ ვე ვა ში, გან სა კუთ რე ბით, ასა კო ვან პი რებ ში, შე იძ ლე ბა მკურ ნა ლო-
ბის დაწყე ბის თა ვი დან აცი ლე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში, აშ კა რა ჰი პო თი რე ო ზად პროგ რე სი რე ბის მო ნი ტო-
რინ გის თ ვის, სა ჭი როა თი რე ო ი დუ ლი სტა ტუ სის ხში რი შე ფა სე ბა. 

1, ØØOO

2 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტე ბი გა ნი ხი ლე ბოდ ნენ 
რო გორც ნე ბის მი ერ დროს გა და უ დე ბე ლი თე რა პი ის რის კის მქო ნე პი რე ბი, მო მა ტე ბუ ლი ავა დო ბი სა და 
სიკ ვ დი ლო ბის გა მო, გან სა კუთ რე ბით, ხან დაზ მუ ლე ბი და /ან მარ ცხე ნა პარ კუ ჭის ფუნ ქ ცი ის დაქ ვე ი თე ბის 
არ სე ბო ბი სას. 

1, ØØØO

3 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, გა და უ დებ ლად ჩა ტარ დეს სრუ ლი თი რე ო ი დექ ტო მია ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი-
რე ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ საც აღე ნიშ ნე ბათ გუ ლის ფუნ ქ ცი ის გა უ ა რე სე ბა, ან გუ ლის 
მძი მე და ა ვა დე ბა; ასე ვე, იმ შემ თხ ვე ვებ ში, თუ მე დი კა მენ ტურ თე რა პი ა ზე პა სუ ხი არ არის; ეს გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბა უნ და მი ი ღოს მულ ტი დის ციპ ლი ნურ მა ჯგუფ მა, რო მელ შიც არი ან ენ დოკ რი ნო ლო გი, კარ დი ო ლო-
გი, ანეს თე ზი ო ლო გი და გა მოც დი ლი ქი რურ გი.

1, ØØOO

4 შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ამი ო და რო ნით მკურ ნა ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბა სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ე ბის 
დროს და კრი ტი კულ პა ცი ენ ტებ ში, ვი სი პროგ ნო ზიც არა კე თილ სა ი მე დო ა; ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, ვი საც არ აღე ნიშ ნე ბა სი ცოცხ ლის თ ვის სა ში ში არით მი ა, 
პრე პა რა ტი შე იძ ლე ბა გაგ რ ძელ დეს, მაგ რამ ეს შე იძ ლე ბა ასო ცი რე ბუ ლი იყოს ეუთი რე ო ზის მი საღ წე ვად 
სა ჭი რო უფ რო ხან გ რ ძ ლივ პე რი ოდ თან და, შე საძ ლო ა, რე ცი დი ვის უფ რო მა ღალ რის კ თან; ამი ო და-
რო ნის გაგ რ ძე ლე ბა, ან შეწყ ვე ტა უნ და გა დაწყ დეს ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, კარ დი ო ვას კუ ლა რუ ლი რის კის 
სტრა ტი ფი კა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ერ თობ ლი ვად უნ და მი ი ღოს კარ დი ო ლოგ მა და 
ენ დოკ რი ნო ლოგ მა. 

2, ØØOO

5 რე კო მენ დე ბუ ლია ან ტი თი რე ო ი დუ ლი პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო გორც არ ჩე ვის თე რა პია ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ის შემ თხ ვე ვა თა უმე ტე სო ბა ში; რად გა ნაც იოდით გა ჯე-
რე ბუ ლი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვა ლი რე ზის ტენ ტუ ლია ან ტი თი რე ი ო დუ ლი მე დი კა მენ ტე ბის მი მართ, ჰი პერ-
თი რე ო ზის კონ ტ რო ლის და საჩ ქა რებ ლად შე საძ ლოა გა მო სა დე გი იყოს 4–6-კვირიანი კურ სი ნატ რი უ მის 
პერ ქ ლო რა ტით, დო ზით არა უ მე ტეს 1 გ/დღე. 

1, ØØØO

6 რე კო მენ დე ბუ ლია ორა ლუ რი გლუ კო კორ ტი კო ი დე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო გორც არ ჩე ვის თე რა პია ამი ო და-
რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 2-ის სა შუ ა ლო და მძი მე ფორ მის თი რე ო ტოქ სი კო ზის დროს; 
მსუ ბუ ქი, ან სუბ კ ლი ნი კუ რი ფორ მე ბის მკურ ნა ლო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
უნ და იყოს გუ ლის არ სე ბუ ლი პა თო ლო გი ე ბი და აქ ტი უ რად უნ და იყოს ჩარ თუ ლი მკურ ნა ლი კარ დი ო ლო გი. 

1, ØØØO

7 შე  მო  თა  ვა  ზე  ბუ  ლი  ა, რომ იმ პა  ცი  ენ   ტებ   ში, რომ   ლებ   თა  ნაც ამი  ო  და  რონ   -ინ   დუ  ცი  რე  ბუ  ლი თი  რე  ო  ტოქ   სი  კო  ზი 
ტი  პი 2 წარ   მო  ად   გენს გა  და  უ  დე  ბელ მდგო  მა  რე  ო  ბას, შე  საძ   ლოა გა  ნი  ხი  ლე  ბო  დეს გა  დარ   ჩე  ნის თი  რე  ო  ი -
დექ   ტო  მი  ა, რო  გორც ამი  ო  და  რონ   -ინ   დუ  ცი  რე  ბუ  ლი თი  რე  ო  ტოქ   სი  კო  ზი ტი  პი 1-ისა და შე  რე  უ  ლი/   გა  ნუ  საზღ   ვ  -
რე  ლი ფორ   მე  ბის დროს. 

2, ØØOO

8 შე  მო  თა  ვა  ზე  ბუ  ლია თი  ო  ნა  მი  დე  ბით მკურ   ნა  ლო  ბის დაწყე  ბა იმ პა  ცი  ენ   ტებ   ში, რომ   ლებ   თა  ნაც შე  რე  უ  ლი/  -
გა  ნუ  საზღ   ვ   რე  ლი ფორ   მა არის სა  ეჭ   ვო; სა  ბო  ლო  ოდ დად   გე  ნი  ლი არ არის გლუ  კო  კორ   ტი  კო  ი  დე  ბი უნ   და 
და  ე  მა  ტოს თე  რა  პი  ას და  საწყი  სი  დან   ვე, თუ სუს   ტი პა  სუ  ხის 4–6–კვი  რი  ა  ნი პე  რი  ო  დის შემ   დეგ. 

2, ØØOO

9 რე კო მენ დე ბუ ლია ჰი პერ ფუნ ქ ცი უ რი ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის აბ ლა ცია თი რე ო ი დექ ტო მი ით, ან რა დი ო აქ-
ტი უ რი იოდით, რო გორც სპონ ტა ნუ რი ჰი პერ თი რე ო ზის სხვა ფორ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში. 

1, ØØØO

10 შე მო თა ვა ზე ბუ ლია ეუთი რე ო ზის მიღ წე ვა სრუ ლი თი რე ო ი დექ ტო მი ის ჩა ტა რე ბამ დე, ან რა დი ო აქ ტი უ რი 
იოდით თე რა პი ამ დე, თუ რა დი კა ლუ რი თე რა პია არ არის სას წ რა ფო. 

2, ØØOO

11 რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ ადა მი ა ნის რე კომ ბი ნან ტუ რი TSH არ იქ ნას გა მო ყე ნე ბუ ლი რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით 
თე რა პი ამ დე ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი თი რე ო ტოქ სი კო ზის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში. 

1, ØOOO

ბევ რად რთუ ლი ა, რად გან იოდით გა ჯე რე ბუ ლი ფა რი-
სებ რი ჯირ კ ვა ლი რე ზის ტენ ტუ ლია ან ტი თი რე ო ი დუ ლი 
პრე პა რა ტე ბის მი მართ. ამი ო და რონ -ინ დუ ცი რე ბუ ლი 
თი რე ო ტოქ სი კო ზი ტი პი 1-ისა და შე რე უ ლი/ გა ნუ საზღ-
ვ რე ლი ფორ მე ბის დი ფე რენ ცი რე ბის სირ თუ ლის გა მო, 
ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა მულ ტი- ფარ მა კო ლო გი უ რი მიდ-
გო მა, რის შემ დე გაც მკურ ნა ლო ბის რა დი კა ლურ მე-
თო დად მო ი აზ რე ბა რა დი ო აქ ტი უ რი იოდით თე რა პი ა, 
ან თი რე ო ი დექ ტო მია თი რე ო ტოქ სი კო ზის კუ პი რე ბის 
შემ დეგ, ზოგ ჯერ – თი რე ო ტოქ სი კურ ფა ზა შიც, გან სა-
კუთ რე ბით, გუ ლის პა თო ლო გი ის სწრა ფი გა უ ა რე სე-
ბის დროს. რო გორც ეს ასა ხუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბის 

შე ჯა მე ბა ში (ცხრილი 4), ფა რი სებ რი ჯირ კ ვ ლის ამი-
ო და რონ თან ასო ცი რე ბუ ლი დის ფუნ ქ ცი ის სფე რო ში 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი შეზღუ დუ ლია კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბის დე ფი ცი ტის გა მო. აუცი ლე ბე ლია ფარ-
თო, მულ ტი- ცენ ტ რუ ლი, რან დო მი ზე ბუ ლი კლი ნი კუ რი 
კვლე ვე ბი აღ ნიშ ნუ ლი დარ ღ ვე ვე ბის მარ თ ვის გა უმ-
ჯო ბე სე ბის მიზ ნით. 

ინტერესთა კონფლიქტი 

სა მიზ ნე ჯგუფს არ ჰქო ნია კო მერ ცი უ ლი მხარ და ჭე რა და წევ რებს 
არ გა აჩ ნი ათ ინ ტე რეს თა კონ ფ ლიქ ტი. 
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