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რა არის ჰი პერ ლი პი დე მი ა?
ჰიპერლიპიდემიაარისსისხლშილიპიდების(ცხიმების)დონისმატება.ლიპიდურისპექტრის
სტანდარტულიანალიზისაშუალებასგვაძლევსგანვსაზღვროთსისხლშიქოლესტერო
ლისროგორცკარგი,ისეცუდიფრაქციებისდონედაშევაფასოთმათითანაფარდობა.

ლიპიდურისპექტრისანალიზითვიკვლევთსაერთოქოლესტეროლის,დაბალისიმკვ
რივისლიპოპროტეინის(LDL),მაღალისიმკვრივისლიპოპროტეინის(HDL)დატრიგ
ლიცერიდებისრაოდენობას.LDLქოლესტეროლიდატრიგლიცერიდებიწარმოადგენს
ლიპიდებისე.წ.„ცუდ“ფრაქციებსდამათიმაღალიკონცენტრაციასისხლშისაზიანოა
სისხლძარღვებისთვის.მეორემხრივ,არსებობსე.წ.„კარგი“ფრაქცია–HDLქოლესტე
როლი,რომელიც„წმენდს“სისხლძარღვებსდამისიდონისდაქვეითება,ასევე,დაკავ
შირებულიაგულსისხლძარღვთაპრობლემებთან.

ჰიპერლიპიდემიაწლებისმანძილზე,როგორცწესი,სრულიადუსიმპტომოდმიმდინა
რეობს,თუმცა,მკვეთრადაზიანებსგულის,ტვინისადასხვასასიცოცხლოორგანოების
მკვებავსისხლძარღვებს.მკვებავისისხლძარღვებისდაზიანებაკი,საბოლოოდ,ვლინ
დებაინფარქტით,ინსულტით,განგრენითადასხვა.

რო დის უნ და შე ვა მოწ მოთ  

ლი პი დე ბის დო ნე სის ხ ლ ში?
•პაციენტებთან,რომლებიცარმიეკუთვნებიანრისკისჯგუფებს,ლიპიდურისპექტრის

სკრინინგულიგანსაზღვრასისხლშისაჭიროადავიწყოთ20წლისასაკიდან.

•პაციენტებთან,რომლებიცმიეკუთვნებიანრისკისჯგუფს,სკრინინგისდაწყებარე
კომენდებულიაბავშვთაასაკიდან.

რისკისფაქტორებია:

•შაქრიანიდიაბეტი•ჰიპერლიპიდემიისოჯახურიისტორია

•ახალგაზრდაასაკშიგულსისხლძარღვთადაავადებებისოჯახურიისტორია

•სიგარეტისმწეველობა

•მაღალიარტერიულიწნევა

ვის სჭირ დე ბა მკურ ნა ლო ბა?
•შაქრიანიდიაბეტისმქონეყველაპაციენტს,40წლისასაკიდან,ესაჭიროებაქოლესტე

როლისდამაქვეითებელიპრეპარატით(სტატინი)მკურნალობა,ლიპიდურისპექტრის
საწყისიმაჩვენებლებისმიუხედავად

•LDLქოლესტეროლისმკვეთრადმომატებულიდონე–>190მგ/დლ(4,9მმოლი/ლ);
ესწარმოადგენსქოლესტეროლისდამაქვეითებელიპრეპარატების–სტატინების–
მაღალიდოზითდანიშვნისპირდაპირჩვენებას.

•პაციენტები,რომლებსაცგადატანილიაქვთინფარქტი,ინსულტი,ანჩატარებული
აქვთსტენტირება,ანაორტოკორონარულიშუნტირება,დადგენილიაქვთკორონა
რული(გულის)არტერიებისდაავადება,სტენოკარდია,ცერებრალური(თავისტვინის)

არტერიებისდაავადება,პერიფერიული(ქვედაკიდურების)არტერიებისდაავადება,
პაციენტები,რომლებსაცდადგენილიაქვთთირკმლისქრონიკულიდაავადებისIVV
(დიალიზამდელი)სტადიადაოჯახურიჰიპერქოლესტეროლემიისმქონეპაციენტები,
წარმოადგენენგულსისხლძარღვთამოვლენების,კერძოდ,ინფარქტის,ინსულტისა
დაკიდურებისგანგრენისგანვითარებისძალიანმაღალირისკისჯგუფსდამათმთე
ლიცხოვრებისმანძილზეესაჭიროებათსტატინებისმაქსიმალურიდოზებითუწყვეტი
მკურნალობა!

•ამერიკისკარდიოლოგთაკოლეგიის(ACC)მიერშემუშავებულიკალკულატორის
მეშვეობით,თქვენიექიმიდაგითვლითგულსისხლძარღვთამწვავემოვლენების
(ინფარქტი,ინსულტი)განვითარებისრისკსშემდეგი10წლისდასიცოცხლისმანძილ
ზე.როდესაც10წლიანირისკი>7,5%,აუცილებელიასტატინებითთერაპიამთელი
ცხოვრებისმანძილზე.ასაკისმატებასთანერთადესრისკებიიზრდება,ამდენად,
წლებისგანმავლობაშიშესაძლოა,საჭიროგახდესწამლისდოზისგაზრდა.

•სტატინებითმკურნალობა,ჩვეულებრივ,არწყდება!სტატინიარმიიღებაწყვეტილად,
ინტერვალებით;არინიშნებადროებით,ლიპიდურისპექტრისმოწესრიგებამდე,რის
შემდეგაცწყდებამისიმიღება.ქოლესტეროლისდამაქვეითებელიპრეპარატები
ინიშნებამუდმივად,როგორცმომატებულიარტერიულიწნევისანშაქრიანიდიაბე
ტისსამკურნალოწამლები.

მკურ ნა ლო ბის გზე ბი

ლიპიდებისშემცირებაშესაძლებელიაცხოვრებისწესისშეცვლით,წამლებითანმათი
კომბინაციით.ზემოთაღწერილიშემთხვევებისგარდა,მკურნალიექიმისმიერინდი
ვიდუალურადწყდებათუროდისარისსაჭირომედიკამენტურიმკურნალობისდაწყება
დაროდისშეიძლებაიყოსსაკმარისიმხოლოდცხოვრებისწესისშეცვლა.

ცხოვ რე ბის წე სის  

შეც ვ ლა

ცხოვრებისწესისოპტიმიზაციააუცილებელიფაქტორია,
რომელიცმოიცავს:სხეულისმასისკონტროლს,რაციონა
ლურკვებასადაფიზიკურიაქტივობისრეჟიმს.

დიეტაგულისხმობსტკბილეულობის,ცხიმითმდიდარი
საკვებისშეზღუდვას.ასევე,მნიშვნელოვანიასაკ
ვებირაციონისგამდიდრებაუმიბოსტნეუ
ლით,ცოცხალიხილითადაარაკონსერვი
რებულითევზით.
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მივიღოთ სწორი გადაწყვეტილებები სწორი არჩევანი მოვერიდოთ

ბურღულეული და 

სახამებელი

46ულუფადღეში

მთლიანიმარცვლისშემცველი
(ცეხვილი)პური,მჭადი(უცხიმოდ

გამომცხვარი),ხორბალი,შვრია,წიწიბურა,
არარაფინირებულიმაკარონი,ყავისფერი

ბრინჯი,კარტოფილი,სიმინდი

ცოცხალი

მჭლეხორცი,კანგაცლილიქათამი
ანსხვაფრინველი,კვერცხისცილა
(რამდენიცგნებავთ,ხოლოგული

კვირაში3ჯერ),თევზი

უმი,მოხარშული,ღუმელშიუცხიმოდ
მომზადებული,ანგრილზეშემწვარი

დაბალცხიმიანირძისპროდუქტები:
რძე,ყველი,მაწონი,კეფირი,ხაჭო,ნადუღი

ზეითუნის,ყურძნისწიპწის,მიწისთხილის,
სიმინდის,მზესუმზირისზეთი,ზეთისხილი,

ნიგოზი,ნუში,თხილი

ცოცხალიხილი,ხილისნაყინი,
უცხიმოიოგურტი

კრეკერები,ჩიფსები,ბისკვიტები,
კრუასანები,ორცხობილა,ვაფლი,
ფუნთუშა,სწრაფიკვებისობიექტებში

მომზადებულისაკვები

ქოქოსი,ხილინაღებითან
მაღალცხიმიანისოუსით,ხილისჩირი

ცხიმიანიხორცი,ბეკონი,ძეხვი,სოსისი,
ქათმისანსხვაფრინველისკანი,თევზისან
ხორცისკონსერვი,ღვიძლი,კუპატი,კუჭმაჭი

ბოსტნეულიკარაქით/ნაღებით/
მაიონეზითანმაღალცხიმიანისოუსით,

ანცხიმშიშემწვარი

კარაქი,ნაღები,არაჟანიდასხვა
მაღალცხიმიანირძისპროდუქტები

ცხოველურიცხიმი,კარაქი,ქოქოსის
კარაქი,ქოქოსისზეთი,მარგარინი,

პალმისზეთი,მაიონეზი

შაქარი,თაფლი,მურაბა,ჯემი,
ნამცხვარი,ტორტი,კანფეტი,
შოკოლადი,ხილისწვენებიდა

გამაგრილებელიგაზიანისასმელები

ბოსტნეული

23ულუფადღეში

ხილი

23ულუფადღეში

რძის პროდუქტი

23ულუფადღეში

ხორცი / თევზი

არაუმეტეს150200გ.დღეში

ცხიმი და ზეთი

23ულუფადღეში

დესერტი და ტკბილეულობა

უმჯობესიაშეზღუდოთროგორც
ნაკლებცხიმიანი,ისეუცხიმო,მაღალი

კალორიულობისგამო



რა იგუ ლის ხ მე ბა  

ერთ ულუ ფა ში?
•პურბურღულეული=1ნაჭერიპური,ან2სუფრისკოვზიმზაბურღულეული

•ბოსტნეული=200300გრამი

•ხილი=200გრამი

•ხორცი=150200გრამი•ცხიმიდაზეთი=1სუფრისკოვზი
ფი ზი კუ რი აქ ტი ვო ბა

ფიზიკურიაქტივობამნიშვნელოვანიაროგორცქოლესტეროლისშემცირების,ისე
ზოგადიჯანმრთელობისთვის.მნიშვნელოვანიაფიზიკურიაქტივობისნელიდაწყება.
თავდაპირველად,რეკომენდებულიაკვირაში5დღე,რამდენიმეწუთი,მსუბუქიდატ
ვირთვა(მაგ.,ფეხითსიარული),რაცნელნელაუნდაგაიზარდოსსაშუალოდ3060
წთმდეკვირაში5დღე.

დის ლი პი დე მი ის  

მე დი კა მენ ტუ რი მკურ ნა ლო ბა

დისლიპიდემიისსამკურნალომედიკამენტებისარჩევანიფართოა.თითოეულიმათგა
ნისსამიზნესწარმოადგენსქოლესტეროლისსხვადასხვაფრაქცია.შესაბამისად,ისინი
ერთმანეთისგანმოქმედებისმექანიზმითგანსხვავდებიან.ლიპიდურისპექტრისანალი
ზისმიხედვითექიმიგირჩევთრომელიმედიკამენტი,ანმედიკამენტთაკომბინაცია
არისთქვენთვისსაჭირო.

•სტა ტი ნე ბი

სტატინებიარისდაბალისიმკვრივისლიპოპროტეინის(LDL)ქოლესტეროლისდონის
ერთერთიყველაზეძლიერიდამაქვეითებელიდაყველაზეეფექტურიმედიკამენტი
გულისკორონარულიდაავადების,ინფარქტის,ინსულტისადასიკვდილობისპრევენ
ციისთვის.სტატინებისჯგუფშიერთიანდებაშემდეგიმედიკამენტები:ლოვასტატინი,
პრავასტატინი,სიმვასტატინი,ფლუვასტატინი,პიტავასტატინი,ატორვასტატინიდა
როზუვასტატინი.ესმედიკამენტებიაქვეითებსქოლესტეროლისსინთეზსდაშეუძლი
ათშეამცირონLDLქოლესტეროლისმაჩვენებლები2060%მდე.სტატინები,ასევე,
მსუბუქადამცირებსტრიგლიცერიდებისდონესდამცირედზრდისმაღალისიმკვრი
ვისლიპოპროტეინის(HDL))ქოლესტეროლისშემცველობასსისხლში.სტატინები
ამცირებსგულისშეტევისადაინსულტისრისკსარამარტოქოლესტეროლისდონის
შემცირების,არამედსხვადასხვადამატებითიგზითაც.მაგალითად:სტატინებიხელს
უშლისსისხლძარღვშიათეროსკლეროზულიფოლაქისწარმოქმნას,ანუკვეარსე
ბულისდაშლას.ფოლაქისდაშლადამისიცირკულაციაშიგადასვლაწარმოადგენს
ინფარქტისადაინსულტისგანვითარებისუხშირესმიზეზს.სტატინებიწარმოადგენს
მედიკამენტებისერთერთყველაზეუსაფრთხოკლასს,თუმცა,სოციალურმედიაში
დაზოგჯერექიმებსშორისაცშეიძლებაწააწყდეთსტერეოტიპულწარმოდგენებსადა
მითებსსტატინებისტოქსიკურობისშესახებ,რაცარშეესაბამებასიმართლეს.გვერდი
თიეფექტებისუსაფრთხოპროფილისგარდა,პრეპარატებისესჯგუფი,ჩვეულებრივ,
ხასიათდებაკარგიამტანობით.

•PCSK9 ინ ჰი ბი ტო რე ბი

PCSK9ინჰიბიტორებიარისახალიკლასისპრეპარატები,რომლებიცაქვეითებსსის
ხლძარღვშიათეროსკლეროზულიფოლაქისფორმირებაშიმონაწილეLDLქოლეს
ტეროლისადასხვალიპოპროტეინებისდონეს.PCSK9ინჰიბიტორებსმიეკუთვნება
ალიროკუმაბიდაევოლოკუმაბი.პრეპარატისმიღებისგზა:ინექციურიფორმაყოველ
24კვირაში.მედიკამენტებისესჯგუფისაკმაოდძვირადღირებულიადა,დღეისთვის,
საქართველოშიხელმისაწვდომიარარის.

•ეზეტიმიბი

ამცირებსროგორცორგანიზმშიწარმოქმნილ,ისესაკვებითმიღებულიქოლესტერო
ლისშეწოვასკუჭნაწლავისტრაქტიდან.ეზეტიმიბიამცირებსLDLქოლესტეროლის
დონეს.ეზეტიმიბითმკურნალობარეკომენდებულიამაშინ,როცამაღალიდოზით
სტატინითმკურნალობისმიუხედავად,სისხლშიLDLქოლესტეროლისდონერჩება
მაღალი,ამდენად,ისხშირადგამოიყენებასტატინებთანკომბინაციაში.წარმოადგენს
მეტადუსაფრთხოდაკარგადატანადპრეპარატს.

•ნაღვლის მჟა ვე ბის სეკ ვეს ტ რან ტე ბი

ნაღვლისმჟავებისსეკვესტრანტებსმიეკუთვნება:ქოლესტირამინი,ქოლესტიპოლი,
ქოლესეველამი.აღნიშნულიპრეპარატებიუკავშირდებანაწლავშინაღვლისმჟავებს
დაამცირებსსაკვებიდანქოლესტეროლისშეწოვას.ამჟამად,პრეპარატებისესკლასი
საქართველოშიხელმისაწვდომიარარის.

•ნიკოტინის მჟა ვა (ნიაცინი)

ნიკოტინისმჟავაარისვიტამინი,რომელიცგვხვდებასხვადასხვაფორმულისსახით.
ნიაცინითმკურნალობარეკომენდებულიამაშინ,როდესაცმაღალიდოზითსტატინით
მკურნალობისმიუხედავად,სისხლშიLDLქოლესტეროლისდონერჩებამაღალიდა,
ასევე,ოჯახურიჰიპერლიპიდემიისმქონეპაციენტებში.

•ფიბრატები

ფიბრატებს(გემფიბროზილი,ფენოფიბრატი)შეუძლიაშეამციროსტრიგლიცერიდების
დაგაზარდოსHDLქოლესტეროლისდონეებისისხლში.მკურნალობარეკომენდებუ
ლიამაშინ,როცამაღალიდოზითსტატინითმკურნალობისმიუხედავად,მაღალია
ნარჩენი(რეზიდუალური)კარდიოვასკულარულირისკიტრიგლიცერიდებისმაღალი
დაHDLქოლესტეროლისდაბალიკონცენტრაციისგამო.

და მა ტე ბი თი კითხ ვე ბის თ ვის  

გთხოვთ, მი მარ თოთ  

მკურ ნალ ექიმს!




