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სტატინებით ინდუცირებული ჰეპატოტოქსიკუ
რობა მითია. სიტყვა „მითი“ გამოიყენება იმ ცრუ
კოლექტიური წარმოდგენების აღსანიშნავად,
რომელიც, მიუხედავად საწინააღმდ
 ეგო ფაქ
ტობრივი მტკიცებულებისა, მაინც ინარჩუნებს
ცხოველმყოფელობას. ლეგენდა ირწმუნება,
რომ სტატინებით თერაპიასთან ასოცირებული
ალანინამინოტრანსფერაზას (ALT) იზოლირე
ბული მატება საზიან
 ოა და უნდა იყოს თავიდან
აცილებული. საიდან მომდინარეობს ეს ფაბულა?
1978 წელს ჩატარებულ ფოგარტის კონფერენცი
აზე (“Fogarty conference”) შემოთავაზებული იყო,
რომ ALT-ის >3-ჯერადი მატება არის „მკვეთრი
მატება“ და უნდა გამოიყ
 ენებოდეს წამლებით
ინდუცირებული ღვიძლის დაზიანების ინდიკა
ტორად. მცირე მტკიცებულებაც კი არ ყოფილა
წარმოდგენილი ამ რეკომენდაციის გასამყარებ
ლად. ეს ემპირიული საზომი გახდა კლინიკურ
კვლევებში წამლების მონიტორინგის სტანდარტი
[1]. 1980 წლიდან დაიწყო კლინიკური კვლევები
წამლებზე, რომლებიც აინჰიბირებს 3-ჰიდროქსი3-მეთილგლუტარილ კოენზიმ A-ს, პრეპარატების
ეს ჯგუფი ცნობილია სტატინების სახელწოდებით.
იმ დროიდან მოყოლებული შემჩნ
 ეულია, რომ
სტატინები იწვევს ALT-ის მსუბუქ მატებას პაცი
ენტების 10%-ში, ხოლო 1-3%-ში ALT-ის მატება
>3-ჯერ აღემატება ნორმის ზედა ზღვარს [2].
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ALT-ის კვლევა არ არის სპეციფიკური ღვიძ
ლისთვის. იგი პირველად აღმოაჩინა არტურ
კარმენმა 1955 წელს, როგორც მიოკარდიუმის
მწვავე ინფარქტის მარკერი. ბევრი ორგანო,
მათ შორის გული, ჩონჩხის კუნთი და თირკმელი
საჭიროებს ამინო ჯგუფის გადატანას, რათა და
აკავშიროს ერთმანეთთან ნახშირწყლებისა და
ამინომჟავების მეტაბოლიზმი. ღვიძლი არ არის
პასუხისმგებელი პლაზმაში ამინოტრანსფერა
ზების აქტივობის რეგულაციაზე. სისხლში მათი
კონცენტრაცია ასახავს სხვადასხვა ორგანოს
მიერ ამ ფერმენტების წარმოქმნისა და დეგრა
დაციის ჯამურ შედეგს.
არის იზოლირებულად ALT-ის ნორმის ზედა
ზღვრიდან >3-ჯერადი მატება სტატინებით ინ
დუცირებული ღვიძლის დაზიანების მარკერი?
არა. ლოვასტატინისა და პლაცებოს შედარების
5-წლიან კვლევაში, 6500 პაციენტს რანდომულად
ეძლეოდა ლოვასტატინი ან პლაცებო. იმ პაცი
ენტთა რიცხვი, რომელსაც განუვითარდა ALT-ის
დონის ნორმის ზედა ზღვრიდან >3-ჯერადი მა
ტება, არ განსხვავდებოდა პლაცებოს ჯგუფისგან
(18 [0.6%] vs. 11 [0.3]) [3].
სიმვასტატინით გადარჩენადობის სკანდინავიურ
კვლევაში (The Scandinavian Simvastatin Survival
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Study), სადაც >2200 პაციენტი იღებდა პლაცებოს,
პაციენტების რაოდენობა, რომლებსაც განუვი
თარდათ ALT-ის დონის ნორმის ზედა ზღვრიდან
>3-ჯერადი მატება, არ განსხვავდებოდა სიმ
ვასტატინისა და პლაცებოს ჯგუფებში: 14 [0.7%]
vs. 12 [0.6%]. სიმვასტატინზე ჩატარებულ 2 სხვა
კონტროლირებულ კვლევაში არც ერთ პაციენტს
არ განუვითარდა ღვიძლის ტესტების პერსისტუ
ლი დარღვევა მოცემული დოზით მკურნალობის
დაწყებიდან 6 თვის მანძილზე [4]. სხვა, 40 მგ
სიმვასტატინის პლაცებო-კონტროლირებულ
კვლევაში, სადაც ჩართული იყო 20 536 მონაწი
ლე, 5 წლის მანძილზე არც ერთ ჯგუფში არ და
ფიქსირებულა ჰეპატიტის შემთხვევა. ამ კვლევის
საფუძველზე მკვლევარებმა დაასკვნ
 ეს, რომ „40
მგ სიმვასტატინით თერაპიაზე მყოფ პაციენტებ
ში რუტინულად ღვიძლის ფუნქციური სინჯების
მონიტორინგი საჭირო არ არის“ [5].
პრავასტატინზე ჩატარებულ 3 კვლევაში მოხდა
19 000 პაციენტის რანდომიზაცია პრავასტატი
ნისა და პლაცებოს ჯგუფებად. აქაც, ALT-ის ან
ასპარტატამინოტრანსფერაზას (AST) მკვეთრი
მატება გამოვლინდა პაციენტთა მხოლოდ მცირე
ნაწილში (≤1,2%) და თანაბრად ორივე ჯგუფში [6].
დიდი ბრიტანეთის მონაცემთა ბაზის 2,5-წლიან
კვლევაში არ იქნა ნანახი მწვავე ჰეპატიტის
არცერთი შემთხვევა როზუვასტატინზე მყოფ 10
289 პაციენტში. მწვავე, არაინფექციურ
 ი, ან არა
ალკოჰოლური ჰეპატიტის განმარტება ამ კვლე
ვაში ეყრდნობოდა ამერიკის კარდიოლოგთა
კოლეგიის გაიდლაინს, რომლის მიხედვითაც,
„ჰეპატიტის კლინიკური დიაგნოზი, რომელიც
საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას, ხასიათდება ALTის დონის ნორმის ზედა ზღვრიდან >3-ჯერადი
მატებით“ [7].
არც ატორვასტატინი ხასიათდება მნიშვნელო
ვანი ჰეპატოტოქსიკურობით [8].
და ბოლოს, 2 პლაცებო-კონტროლირებულ
კვლევაში, რომელშიც ჩართული იყო 2106 პაცი
ენტი, ფლუვასტატინის ჯგუფში ღვიძლის ტესტე
ბის დარღვევის ინციდენტობამ შეადგინა 1,13%,
ხოლო პლაცებოს ჯგუფში — 0,29% (P=0.04) [9].
აღსანიშნავია, რომ პლაცებოს ჯგუფში ცვლილე
ბების ინციდენტობა უკიდურესად დაბალი იყო,
ხოლო ფლუვასტატინის ჯგუფში — სხვა სტატი
ნების მსგავსი.
ALT-ის მომატება არ არის დაავადება. ყველაზე
ცუდ შემთხვევაში, ALT-ის დონის ეფემერული
მატება და მისი ნორმიდან გადახრა წარმოად
გენს ALT-ის რეგულაციაში მონაწილე სხვადასხვა
ორგანოს ადაპტაციას სტატინების ზემოქმედების
მიმართ. ღვიძლში ეს ხდება წამლის გადამამუშა
ვებელი მეტაბოლური ფერმენტებისა და ტრანს
პორტერების სისტემის ცვლილებით. როდესაც,
ALT-ის მატების მიუხედავად, სტატინის მიღება
არ წყდება და გრძელდება, ALT-ის დონე, ჩვე
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სტატიები ქართულად თარგმნა და კრებულად
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ულებრივ, უბრუნდება ნორმას, თუკი პაციენტს
არ აქვს ღვიძლის თანმხლ
 ები დამოუკიდებელი
დაავადება [4,10,11].
საუკ
 ეთესო შემთხვევაში, ALT-ის დროებითი მატე
ბა შესაძლოა მხოლოდ ქოლესტეროლის დაქვეი
თების შედეგი იყოს და არ ასახავდეს პრეპარატის
ქსოვილებზე ზემოქმედებას. მართლაც, ALT-ის
ტრანზიტორული, შექცევადი მატება დამახასი
ათებელია ქოლესტეროლის დამწევი პრეპარა
ტების ყველა სხვა ჯგუფისთვისაც (ნაღვლის მჟა
ვების სეკვესტრანტები, ფიბრატები, ნიკოტინის
მჟავა) შემთხვევათა დაახლოებ
 ით 3%-ში [11].
ALT-ის უსიმპტ
 ომო მატების გარდა, ღვიძლის
ქრონიკული დაავადების განვითარება, რო
გორიც დამახასიათებელია მაგ., იზონიაზიდით
თერაპიისთვის, სტატინების შემთხვევაში არ ვი
თარდება. უფრო მეტიც, პოტენციურად სტატინე
ბით ინდუცირებული ჰეპატოტოქსიკურობისას
ჩატარებულმა ღვიძლის ბიოფსიის ანალიზმა არ
აჩვენა ამ მდგომარეობისთვის დამახასიათებე
ლი სურათი [2].
აშშ-ში ღვიძლის მწვავე უკმარისობის განვი
თარების შემთხვევების ჯამური ინციდენტობის
განსაზღვრა საკმაოდ რთულია. ერთ-ერთი გა
მოთვლით განისაზღვრა, რომ ღვიძლის იდიო
პათიური მწვავე უკმარისობის სიხშირე შეადგენს
0,5-1 შემთხვევას ყოველ 1 მილიონ მოსახლეზე,
ხოლო სტატინებით ინდუცირებული შესაძლო
ჰეპატოტოქსიკურობის სიხშირე — 0,2 შემთხვე
ვას ყოველ 1 მილიონ მოსახლეზე [11]. ამდენად,
შეუძლებელია დაბეჯითებით (რედ. შენიშვნა)
თქმა, სტატინები რეალურად ჩართულია თუ არა
ღვიძლის მწვავე უკმარისობის განვითარების
პათოგენეზში, მხოლოდ მათ ირგვლივ არსებუ
ლი ხმაურიდან გამომდინარე. ასეთი მსჯელობა
განსაკუთრებით მართებულია, რამდენადაც ამე
რიკაში ზრდასრული მოსახლეობის 10% იმყოფე
ბა სტატინებით თერაპიაზე; ამდენად, როდესაც
ვითარდება ღვიძლის იდიოპათიური მწვავე უკ
მარისობა, 10 პაციენტიდან 1 სრულიად შემთხ
ვევით შეიძლება იღებდეს სტატინს.
და ბოლოს, ჰეპატოლოგების უმეტესობა აღარ
მიიჩნევს, რომ სტატინებს აქვს რამე მნიშვნელო
ვანი ჰეპატოტოქსიკური მოქმედება. ღვიძლის
ექსპერტთა ეროვნულმა კომისიამ დაასკვნა, რომ
ამინოტრანსფ
 ერაზების მატება, რომელიც ასო
ცირებულია სტატინებით თერაპიასთან, არ წარ
მოადგენს ღვიძლის დაზიან
 ების ან დისფუნქციის
ნიშანს (რედ. შენიშვნ
 ა) ან მტკიცებულებას [12].
როგორ მოვიქცეთ სტატინების დანიშვნ
 ასთან
დაკავშირებით ღვიძლის უკვე არსებული პათო
ლოგიის მქონე პაციენტებში? ჰიმან ზიმერმანი,
რომელიც არის პირველი წიგნის — „წამლებით
ინდუცირებული ჰეპატოტოქსიკურობა“ — ავტო
რი, ამბობს: „ღვიძლის დაავადების მქონე პაცი
ენტებთან დაკავშირებით, სტერეოტიპური, არას

ცხრილი 1. FDA-ის წამლის ინსტრუქციებში ღვიძლის ფუნქციური ტესტების რეკომენდაციების შეჯამება
სტატინი

ძველი ინსტრუქცია

მიმდინარე ინსტრუქცია

ლოვასტატინი

(2001) LFT სტატინის დაწყებამდე, ან დოზის მომა
ტებამდე და 6 და 12 კვირაში, შემდეგ ყოველწლი
ურად

(2009) LFT მკურნალობის დაწყებამდე იმ პაციენ
ტებში, ვისაც ანამნეზში აღენიშნება ღვიძლის დაა
ვადება, ან როდესაც კლინიკურად ნაჩვენებია

სიმვასტატინი

(2000) LFT სტატინის დაწყებამდე და წელიწადში
2-ჯერ, პირველი წლის განმავლობაში, ან დოზის
ბოლო მომატებიდან

(2008) LFT მკურნალობის დაწყებამდე და როდესაც
კლინიკურად ნაჩვენებია

პრავასტატინი

(2001) LFT სტატინის დაწყებამდე, დოზის მომატე
ბამდე და სადაც კლინიკურად ნაჩვენებია

(2007) LFT მკურნალობის დაწყებამდე და როდესაც
კლინიკურად ნაჩვენებია

ფლუვასტატინი

(2001) LFT სტატინის დაწყებამდე და დაწყებიდან
და დოზის ყოველი მომატებიდან 12 კვირაში

(2009) ცვლილება არ არის

ატორვასტატინი

(2001) LFT სტატინის დაწყებამდე, დოზის მომატე
ბამდე და წელიწადში 2-ჯერ

(2009) ცვლილება არ არის

როზუვასტატინი

(2003) LFT სტატინის დაწყებამდე და დაწყებიდან
და დოზის ყოველი მომატებიდან 12 კვირაში და
შემდეგ პერიოდულად (მაგ., წელიწადში 2-ჯერ)

(2009) ცვლილება არ არის

ინსტრუქციები ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/index.cfm
LFT - ღვიძლის ფუნქციური ტესტები

წორი აღქმა მდგომარეობს იმაში, რომ ბევრს
ჰგონია, რომ პაციენტები, რომელთაც აქვთ ღვიძ
ლის პათოლოგია, უფრო მეტად მგრძნობიარენი
არიან ღვიძლის უჯრედების დაზიანების მიმართ,
ვიდრე ჯანმრთელი პირები, როდესაც გამოყენე
ბულია ღვიძლზე მოქმედი წამლები“ [13].
სტატინებს, შესაძლოა, ჰქონდეთ სასარგებლო
ეფექტი ღვიძლის გარკვეული დაავადებების
დროს. მას შემდეგ, რაც არაალკოჰოლური სტე
ატოჰეპატიტის (NASH) მქონე პაციენტების შემთხ
ვევათა სერიების ორმა კვლევამ გამოავლინა
სტატინების მიერ ღვიძლის ჰისტოლოგიისა და
ღვიძლის ფუნქციური ტესტების გაუმჯობესება,
დაიწყო რანდომიზებული კონტროლირებული
კვლევები სტატინების ეფექტიანოზე არაალკო
ჰოლური სტეატოჰეპატიტის (NASH) დროს [14,15].
სტატიის ავტორის მიერ ჩატარებულმა კვლე
ვებმა აჩვენა ALT-ის დონის ერთმ
 ნიშვნ
 ელოვანი
შემცირება ვირუსული C ჰეპატიტის (HCV) მქონე
პაციენტებში, რომლებსაც სტატინით თერაპიის
დაწყების მომენტში ჰქონდათ ALT-ის საწყისი
დონე ნორმაზე მაღალი [16]. სტატიის ავტორ
მა და მისმა გუნდმა, ასევე, აჩვენა, რომ HCVის მქონე პაციენტებში, რომლებშიც პეგინტერ
ფერონ/რიბავირინის კომბინაციას არ ჰქონდა
ეფექტი, ფლუვასტატინმა გამოავლინა HCV-ის
საწინააღმდ
 ეგო აქტივობა [17]. 3 რეტროსპექ
ტული კვლევის მიხედვით HCV-ის მქონე პირებ
ში პეგინტერფერონ/რიბავირინით თერაპიის
 ას
გამოვლინდა მყარი ვირუსული რემისია (SVR;
იგულისხმება ვირუსის ელიმინაცია, რედ. შენიშ
ვნა) გაზრდილი სიხშირე, როდესაც პაციენტები
აღნიშნულ თერაპიასთან ერთად იმყოფებოდნენ
სტატინებით მკურნალობაზე [18-20].

Am J Gastroenterol 2010;105:978–980;
doi:10.1038/ajg.2010.102

სიმვასტატინი, შესაძლოა, გამოსადეგი იყოს
პორტული ჰიპერტენზიის სამკურნალოდ. Abraldes და კოლეგებმა აქტიურ
 ად შეისწავლეს სიმ
ვასტატინი, როგორც პორტულ ჰიპერტენზიაზე
მოქმედი საშუალება [21]. მათ ახლახანს აღწერეს
30-დღიანი, ორმაგად ბრმა, რანდომიზებული
კონტროლირებული კვლევის შედეგი. კვლევაში
მონაწილეობდა ღვიძლის შორსწ
 ასული ციროზი
სა და პორტული ჰიპერტენზიის მქონე (ღვიძლის
ვენური წნევა >12 მმ ვწყ სვ, გამოითვლება კათე
ტერით სისხლძ
 არღვის ოკლუზიის პირობებში,
რედ. შენიშვნა) 59 პაციენტი, რომლებიც იღებ
დნენ 20-40 მგ სიმვასტატინს დღეში. აღნიშნულ
კვლევაში ინახა ღვიძლის ვენური წნევის გრადი
ენტით განსაზღვრული პორტული ჰიპერტენზიის
მნიშვნელოვანი დაქვეით
 ება (-8,3%) [22].
სტატიის ავტორის აზრით, მართალია არ არის
საკმარისი მტკიცებულება, რათა სტატინები რე
კომენდებული იყოს ღვიძლის დაავადებების
სამკურნალოდ, თუმცა, საკმარისია, რათა წამო
იწიოს თემამ, სტატინების დამაზიანებელი მოქ
მედების შესახებ ეჭვების გასაქარწყლებლად.
ექიმების უმეტესობამ „იცის“, რომ სტატინები
ჰეპატოტოქსიკურია, რამდენადაც ინსტრუქცია
ში ამ წამლებს უწერია, რომ გარკვეულ
 ი სიფრ
თხილე უნდა იყოს დაცული ამ მიმართულებით.
სტატიის ავტორი გვაწვდის ინფორმაციას FDA-ის
(ამერიკის საკვებისა და წამლის ადმინისტრაცია)
მაღალჩინოსნებთან მისი პირადი დისკუსიის
შესახებ. ამ ოფიციალური პირების თხოვნით,
ისინი ამ სტატიაში არ არიან დასახელებულნი.
FDA-ის ოფიციალური პირების განცხადებით, FDAის აღარ აქვს ეჭვი სტატინების ჰეპატოტოქსიკუ
რობის შესახებ. თუმცა, შეკითხვაზე, თუ რატომ
წერია ინსტრუქციაში ინფორმაცია შესაძლო ჰე

სტატიები ქართულად თარგმნა და კრებულად
გამოსცა საქართველოს ენდოკრინოლოგიისა
და მეტაბოლიზმის ასოციაციამ
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ცხრილი 1. სტატინებით მკურნალობის დროს ღვიძლის ფუნქციური ტესტების ხარჯთაღწერა
აშშ-ში ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც იღებდნენ სტატინებს 2005 წელსა

30 მილიონი

ღვიძლის ფუნქციური ტესტების ღირებულება

$50

წელიწადში 2-ჯერადიგ ტესტების ღირებულება

30 000 000 x $50 x 2 = $ 3 000 000 000

ბ

ა
2000-2005 წლებში სტატინების გამოყენება გაორმაგდა. სტატინებით მკურნალობაზე მყოფი პირების რაოდენობა, 2010
წლისთვის, სავარაუდოდ, ბევრად უფრო მომატებულია.
ბ
ღირებულება მერყეობს $12-$99-ის ფარგლებში; საშუალო ღირებულებად არჩეულია $50.
გ
ინსტრუქციის მიხედვით (იხ. ცხრილი 1). აქ არ არის გათვალისწინებული, რამდენიმე ინსტრუქციის მიხედვით
რეკომენდებული, სტატინის დაწყებამდე და დაწყებიდან 12 კვირაში ჩატარებული ტესტები.

პატოტოქსიკურობის შესახებ, FDA-ის წარმომად
გენლებმა განაცხადეს, რომ მხოლოდ მწარმო
ებელს აქვს უფლება შეცვალოს ინსტ
 რუქციაში
არსებული ინფორმაცია და, ამისათვის, მწარმო
ებელს სჭირდება FDA-ის თანხმობა. სააგ
 ენტოს
არ შეუძლია ცალმხ
 რივად და დამოუკ
 იდებლად
შეცვალოს ინფორმაცია ინსტრუქციაშ
 ი.
უფრო მეტიც, FDA დადებითად შეხვდ
 ა და დააკ
მაყოფილა მწარმოებლების მოთხოვნა ჯენერი
ული სტატინების (ლოვასტატინი, სიმვასტატინი
და პრავასტატინი) ინსტრუქციაში ტრანსამინა
ზების მონიტორინგის ამოღებასთან დაკავში
რებით, სტატინებით თერაპიაზე მყოფ პირებში
(ცხრილი 1).
ზოგი შეიძლება ფიქრობდეს, რომ უმჯობესია
ALT-ის მონიტორინგი ღვიძლის შესაძლო დაზი
ანების დროულად აღმოჩენის მიზნით. თუმცა,
რეალურად, არსებული მითი სტატინების ჰეპა
ტოტოქსიკურობის შესახებ არის დამაზიანებე
ლი როგორც ინდივიდუალურ, ისე ჯგუფურ და
ფინანსურ დონეზე. მაგალითისთვის, სტატიის
ავტორს მოჰყავს ერთი შემთხვევა. მას, როგორც
სერთიფიცირებულ ტრანსპლანტოლოგ-ჰეპატო
ლოგს, მიმართა ენდოკრინოლოგმა და სთხოვა
გაესინჯა პაციენტი, 47 წლის მამაკაცი ოჯახური
ჰიპერქოლესტეროლემიით. მას უკვე გადატა
ნილი ჰქონდა მიოკ
 არდიუმ
 ის ინფარქტ
 ი და მი
სი დაბალი სიმკვ
 რივის ლიპოპროტეინ
 ის (LDL)
ქოლესტეროლის დონე სისხლშ
 ი იყო 450 მგ/
დლ (11,6 მმოლი/ლ). ერთადერთი მკურნალობა,
რომელმაც მისი LDL ქოლესტეროლი შეამცირა
<200 მგ/დლ (5,18 მმოლი/ლ) იყო სტატინებით
თერაპია. მიუხედავად ამისა, კარდიოლოგი იყო
შეუვალი და ამტკიცებდა, რომ სტატინის მიღება
უნდა შეწყვეტილიყო ჰეპატოტოქსიკურობის სა
შიშროებ
 იდან გამომდინარე, რამდენადაც პაცი
ენტს ALT-ის დონე ჰქონდა მსუბუქად მომატებული
— 61 სე/ლ. საჭირო გახდა ენდოკრინოლოგისა
და სტატიის ავტორის მიერ კარდიოლოგის დარწ
მუნება იმაში, რომ სარგებელი/რისკის ფარდობა
მნიშვნელოვნად იხრებოდა სტატინებით თერა
პიის გაგრძელებისკენ.
შესაძლოა, ვივარაუდოთ, რომ სტატინებით თე
რაპიაზე მყოფი პაციენტების 10% (მაგ., 300 000
პაციენტიდან 3000) წყვეტს სტატინისგან სარგებ
ლის მიღებას გავრცელებული ცრურწმენებისა
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და უსაფუძვლო ეჭვების გამო [23].
ჯგუფური ზიანი ადგებათ ღვიძლის დაავადების
მქონე პაციენტებს, რომელთაც ამ მიზეზის გამო
არ ენიშნებათ სტატინები. ამის ნათელი მაგალი
თია ბოლო მონაცემები, რომლის მიხედვითაც
C ჰეპატიტის მქონე პაციენტებზე ჩატარებულ
კვლევაში (IDEAL კვლევა – n=3070), HCV-ის მქო
ნე პაციენტების მხოლოდ 2% იღებდა სტატინს,
მაშინ, როცა თანამედროვე რეკომენდაციების
მიხედვით, პაციენტების 38% უნდა ყოფილიყო
აღნიშნულ თერაპიაზე (S. Harrison, personal communication) [20].
2005 წელს აშშ-ში 30 მილიონ
 ი ადამიანი იმყოფე
ბოდა სტატინებით თერაპიაზე. ეს, 2000 წელთან
შედარებით, წარმოადგენს პაციენტთა გაორმაგე
ბულ რაოდენობას. ნახევარ წელიწადში ერთხელ
ღვიძლის ფუნქციური სინჯების მონიტორინგი სა
შუალოდ 3 მილიარდი დოლარი ჯდება (ცხრილი
2) [23,24]. მიუხ
 ედავად იმისა, რომ ექიმები კარ
გად არ მიყვებიან ამ გაიდლაინებს, რა რიცხვიც
არ უნდა აირჩეს მკითხველის მიერ, თანხა მაინც
სოლიდური დარჩება. ამჟამად, არსებული სამე
დიცინო-პოლიტიკური კლიმატის გათვალისწი
ნებით, პრიორიტეტს წარმოადგენს არასაჭირო
კვლევებზე დახარჯული თანხების შემცირება.
მითის გასაქარწყლებლად ყველაზე ეფექტური
საშუალება იქნება FDA-ის სარეგულაციო მექა
ნიზმის შემოღება, რომ აღარ გამოიყენებოდეს
მოძველებული ტერმინები. გარდა ამისა, მრავალ
გაიდლაინს შეუძლია, გაუწიოს რეკომენდაცია,
რომ სტატინებით თერაპიაზე მყოფ პაციენტებში
ღვიძლის ფუნქციური ტესტები კონტროლის არ
საჭიროებს.
ბევრად უფრო რთულია დაამტკიცო უსაფრ
თხოება, ვიდრე ეფექტიანობა. სტატინების აღ
მოჩენიდან გასული დრო და მათი დანიშვნის
რაოდენობა წარმოადგენს საუკეთესო ტესტს
უსაფრთხოების თვალსაზრისით. სტატინები გა
ყიდვაშია უკვე >32 წელია (ორიგინალში წერია
>22 წელზე, თუმცა, სტატია გამოცემულია 10
წლის წინ, რედ. შენიშვნ
 ა) და, ჯამურად, პაციენ
ტებს მიღებული აქვთ მილიარდობით ტაბლეტი.
სტატინები რომ იწვევდენენ ღვიძლის დაზიანე
ბას, ეს აქამდე აუცილებლად გამოჩნდებოდა.
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