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სტა ტი ნე ბით ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰე პა ტო ტოქ სი კუ-
რო ბა მი თი ა. სიტყ ვა „მითი“ გა მო ი ყე ნე ბა იმ ცრუ 
კო ლექ ტი უ რი წარ მოდ გე ნე ბის აღ სა ნიშ ნა ვად, 
რო მე ლიც, მი უ ხე და ვად სა წი ნა აღ მ დე გო ფაქ-
ტობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბი სა, მა ინც ინარ ჩუ ნებს 
ცხო ველ მ ყო ფე ლო ბას. ლე გენ და ირ წ მუ ნე ბა, 
რომ სტა ტი ნე ბით თე რა პი ას თან ასო ცი რე ბუ ლი 
ალა ნი ნა მი ნოტ რან ს ფე რა ზას (ALT) იზო ლი რე-
ბუ ლი მა ტე ბა სა ზი ა ნოა და  უნ და იყოს თა ვი დან 
აცი ლე ბუ ლი. სა ი დან მომ დი ნა რე ობს ეს ფა ბუ ლა? 
1978 წელს ჩა ტა რე ბულ ფო გარ ტის კონ ფე რენ ცი-
ა ზე (“Fogarty conference”) შე მო თა ვა ზე ბუ ლი იყო, 
რომ ALT-ის >3-ჯერადი მა ტე ბა არის „მკვეთრი 
მა ტე ბა“  და უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს წამ ლე ბით 
ინ დუ ცი რე ბუ ლი ღვიძ ლის და ზი ა ნე ბის ინ დი კა-
ტო რად. მცი რე მტკი ცე ბუ ლე ბაც კი არ  ყო ფი ლა 
წარ მოდ გე ნი ლი ამ რე კო მენ და ცი ის გა სამ ყა რებ-
ლად. ეს ემ პი რი უ ლი სა ზო მი გახ და კლი ნი კურ 
კვლე ვებ ში წამ ლე ბის მო ნი ტო რინ გის სტან დარ ტი 
[1]. 1980 წლი დან  და იწყო კლი ნი კუ რი კვლე ვე ბი 
წამ ლებ ზე, რომ ლე ბიც აინ ჰი ბი რებს 3-ჰიდროქსი-
3-მეთილგლუტარილ კო ენ ზიმ A-ს, პრე პა რა ტე ბის 
ეს ჯგუ ფი ცნო ბი ლია სტა ტი ნე ბის სა ხელ წო დე ბით. 
იმ დრო ი დან მო ყო ლე ბუ ლი შემ ჩ ნე უ ლი ა, რომ 
სტა ტი ნე ბი იწ ვევს ALT-ის მსუ ბუქ მა ტე ბას პა ცი-
ენ ტე ბის 10%-ში, ხო ლო  1-3%-ში ALT-ის მა ტე ბა 
>3-ჯერ აღე მა ტე ბა ნორ მის ზე და ზღვარს [2]. 

ALT-ის კვლე ვა არ არის სპე ცი ფი კუ რი  ღვიძ-
ლის თ ვის. იგი პირ ვე ლად აღ მო ა ჩი ნა არ ტურ 
კარ მენ მა 1955 წელს, რო გორც მი ო კარ დი უ მის 
მწვა ვე ინ ფარ ქ ტის მარ კე რი. ბევ რი ორ გა ნო, 
მათ შო რის გუ ლი, ჩონ ჩხის კუნ თი და თირ კ მე ლი 
სა ჭი რო ებს ამი ნო ჯგუ ფის გა და ტა ნას, რა თა და-
ა კავ ში როს ერ თ მა ნეთ თან ნახ შირ წყ ლე ბი სა და 
ამი ნომ ჟა ვე ბის მე ტა ბო ლიზ მი. ღვიძ ლი არ არის 
პა სუ ხის მ გე ბე ლი პლაზ მა ში ამი ნოტ რან ს ფე რა-
ზე ბის აქ ტი ვო ბის რე გუ ლა ცი ა ზე.  სის ხ ლ ში მა თი 
კონ ცენ ტ რა ცია ასა ხავს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნოს 
მი ერ ამ ფერ მენ ტე ბის წარ მოქ მ ნი სა და დეგ რა-
და ცი ის ჯა მურ შე დეგს. 

არის იზო ლი რე ბუ ლად ALT-ის ნორ მის ზე და 
ზღვრი დან >3-ჯერადი მა ტე ბა სტა ტი ნე ბით ინ-
დუ ცი რე ბუ ლი ღვიძ ლის და ზი ა ნე ბის მარ კე რი? 
არა. ლო ვას ტა ტი ნი სა და პლა ცე ბოს შე და რე ბის 
5-წლიან კვლე ვა ში, 6500 პა ცი ენტს რან დო მუ ლად 
ეძ ლე ო და ლო ვას ტა ტი ნი ან პლა ცე ბო. იმ პა ცი-
ენ ტ თა რიცხ ვი, რო მელ საც გა ნუ ვი თარ და ALT-ის 
დო ნის ნორ მის ზე და ზღვრი დან >3-ჯერადი მა-
ტე ბა, არ გან ს ხ ვავ დე ბო და პლა ცე ბოს ჯგუ ფის გან 
(18 [0.6%] vs. 11 [0.3]) [3].

სიმ ვას ტა ტი ნით გა დარ ჩე ნა დო ბის სკან დი ნა ვი ურ 
კვლე ვა ში (The Scandinavian Simvastatin Survival 
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Study), სა დაც >2200 პა ცი ენ ტი იღებ და პლა ცე ბოს, 
პა ცი ენ ტე ბის რა ო დე ნო ბა, რომ ლებ საც გა ნუ ვი-
თარ დათ ALT-ის დო ნის ნორ მის ზე და ზღვრი დან 
>3-ჯერადი მა ტე ბა, არ გან ს ხ ვავ დე ბო და სიმ-
ვას ტა ტი ნი სა და პლა ცე ბოს ჯგუ ფებ ში: 14 [0.7%] 
vs. 12 [0.6%]. სიმ ვას ტა ტინ ზე ჩა ტა რე ბულ 2 სხვა 
კონ ტ რო ლი რე ბულ კვლე ვა ში არც ერთ პა ცი ენტს 
არ გა ნუ ვი თარ და ღვიძ ლის ტეს ტე ბის პერ სის ტუ-
ლი დარ ღ ვე ვა მო ცე მუ ლი დო ზით მკურ ნა ლო ბის 
დაწყე ბი დან 6 თვის მან ძილ ზე [4]. სხვა, 40 მგ 
სიმ ვას ტა ტი ნის პლა ცე ბო- კონ ტ რო ლი რე ბულ 
კვლე ვა ში, სა დაც ჩარ თუ ლი იყო 20 536 მო ნა წი-
ლე,  5 წლის მან ძილ ზე არც ერთ ჯგუფ ში არ და-
ფიქ სი რე ბუ ლა ჰე პა ტი ტის შემ თხ ვე ვა. ამ კვლე ვის 
სა ფუძ ველ ზე მკვლე ვა რებ მა და ას კ ვ ნეს, რომ „40 
მგ სიმ ვას ტა ტი ნით თე რა პი ა ზე მყოფ პა ცი ენ ტებ-
ში რუ ტი ნუ ლად ღვიძ ლის ფუნ ქ ცი უ რი სინ ჯე ბის 
მო ნი ტო რინ გი სა ჭი რო არ არის“ [5]. 

პრა ვას ტა ტინ ზე ჩა ტა რე ბულ 3 კვლე ვა ში მოხ და 
19 000 პა ცი ენ ტის რან დო მი ზა ცია პრა ვას ტა ტი-
ნი სა და პლა ცე ბოს ჯგუ ფე ბად. აქაც, ALT-ის ან 
ას პარ ტა ტა მი ნოტ რან ს ფე რა ზას (AST) მკვეთ რი 
მა ტე ბა გა მოვ ლინ და პა ცი ენ ტ თა მხო ლოდ მცი რე 
ნა წილ ში (≤1,2%) და თა ნაბ რად ორი ვე ჯგუფ ში [6].

დი დი ბრი ტა ნე თის მო ნა ცემ თა ბა ზის 2,5-წლიან 
კვლე ვა ში არ იქ ნა ნა ნა ხი მწვა ვე ჰე პა ტი ტის 
არცერ თი შემ თხ ვე ვა რო ზუ ვას ტა ტინ ზე მყოფ 10 
289 პა ცი ენ ტ ში. მწვა ვე, არა ინ ფექ ცი უ რი, ან არა-
ალ კო ჰო ლუ რი ჰე პა ტი ტის გან მარ ტე ბა ამ კვლე-
ვა ში ეყ რ დ ნო ბო და ამე რი კის კარ დი ო ლოგ თა 
კო ლე გი ის გა იდ ლა ინს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, 
„ჰეპატიტის კლი ნი კუ რი დი აგ ნო ზი, რო მე ლიც  
სა ჭი რო ებს ჰოს პი ტა ლი ზა ცი ას, ხა სი ათ დე ბა ALT-
ის დო ნის ნორ მის ზე და ზღვრი დან >3-ჯერადი 
მა ტე ბით“ [7].

არც ატორ ვას ტა ტი ნი ხა სი ათ დე ბა მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რო ბით [8].

და ბო ლოს, 2 პლა ცე ბო- კონ ტ რო ლი რე ბულ 
კვლე ვა ში, რო მელ შიც ჩარ თუ ლი იყო 2106 პა ცი-
ენ ტი, ფლუ ვას ტა ტი ნის ჯგუფ ში ღვიძ ლის ტეს ტე-
ბის დარ ღ ვე ვის ინ ცი დენ ტო ბამ შე ად გი ნა 1,13%, 
ხო ლო პლა ცე ბოს ჯგუფ ში — 0,29% (P=0.04) [9].
აღსანიშნავია, რომ პლა ცე ბოს ჯგუფ ში ცვლი ლე-
ბე ბის ინ ცი დენ ტო ბა უკი დუ რე სად და ბა ლი იყო, 
ხო ლო ფლუ ვას ტა ტი ნის ჯგუფ ში — სხვა სტა ტი-
ნე ბის  მსგავ სი. 

ALT-ის მო მა ტე ბა არ არის და ა ვა დე ბა. ყვე ლა ზე 
ცუდ შემ თხ ვე ვა ში, ALT-ის დო ნის ეფე მე რუ ლი 
მა ტე ბა და მი სი  ნორ მი დან გა დახ რა წარ მო ად-
გენს ALT-ის რე გუ ლა ცი ა ში მო ნა წი ლე სხვა დას ხ ვა 
ორ გა ნოს ადაპ ტა ცი ას სტა ტი ნე ბის ზე მოქ მე დე ბის 
მი მართ. ღვიძ ლ ში ეს ხდე ბა წამ ლის გა და მა მუ შა-
ვე ბე ლი მე ტა ბო ლუ რი ფერ მენ ტე ბი სა და ტრან ს-
პორ ტე რე ბის სის ტე მის ცვლი ლე ბით. რო დე საც, 
ALT-ის მა ტე ბის მი უ ხე და ვად, სტა ტი ნის მი ღე ბა 
არ წყდე ბა და გრძელ დე ბა, ALT-ის დო ნე, ჩვე-

უ ლებ რივ, უბ რუნ დე ბა ნორ მას, თუ კი პა ცი ენტს 
არ აქვს ღვიძ ლის თან მ ხ ლე ბი და მო უ კი დე ბე ლი 
და ა ვა დე ბა [4,10,11].

სა უ კე თე სო შემ თხ ვე ვა ში, ALT-ის დრო ე ბი თი მა ტე-
ბა შე საძ ლოა მხო ლოდ ქო ლეს ტე რო ლის დაქ ვე ი-
თე ბის შე დე გი იყოს და არ ასა ხავ დეს პრე პა რა ტის 
ქსო ვი ლებ ზე ზე მოქ მე დე ბას. მარ თ ლაც, ALT-ის 
ტრან ზი ტო რუ ლი, შექ ცე ვა დი მა ტე ბა და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია ქო ლეს ტე რო ლის დამ წე ვი პრე პა რა-
ტე ბის ყვე ლა სხვა ჯგუ ფის თ ვი საც (ნაღვლის მჟა-
ვე ბის სეკ ვეს ტ რან ტე ბი, ფიბ რა ტე ბი, ნი კო ტი ნის 
მჟა ვა) შემ თხ ვე ვა თა და ახ ლო ე ბით 3%-ში [11].

ALT-ის უსიმ პ ტო მო მა ტე ბის გარ და, ღვიძ ლის 
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბა, რო-
გო რიც და მა ხა სი ა თე ბე ლია მაგ., იზო ნი ა ზი დით 
თე რა პი ის თ ვის, სტა ტი ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში არ ვი-
თარ დე ბა. უფ რო მე ტიც, პო ტენ ცი უ რად სტა ტი ნე-
ბით ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რო ბი სას 
ჩა ტა რე ბულ მა ღვიძ ლის ბი ოფ სი ის ანა ლიზ მა არ 
აჩ ვე ნა ამ მდგო მა რე ო ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი სუ რა თი [2].

აშ შ - ში ღვიძ ლის მწვა ვე უკ მა რი სო ბის გან ვი-
თა რე ბის შემ თხ ვე ვე ბის ჯა მუ რი ინ ცი დენ ტო ბის 
გან საზღ ვ რა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. ერ თ -ერ თი გა-
მოთ ვ ლით გა ნი საზღ ვ რა, რომ ღვიძ ლის იდი ო-
პა თი უ რი მწვა ვე უკ მა რი სო ბის სიხ ში რე შე ად გენს 
0,5-1 შემ თხ ვე ვას ყო ველ 1 მი ლი ონ მო სახ ლე ზე, 
ხო ლო სტა ტი ნე ბით ინ დუ ცი რე ბუ ლი შე საძ ლო 
ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რო ბის სიხ ში რე — 0,2 შემ თხ ვე-
ვას ყო ველ 1 მი ლი ონ მო სახ ლე ზე [11]. ამ დე ნად, 
შე უძ ლე ბე ლია და ბე ჯი თე ბით (რედ. შე ნიშ ვ ნა) 
თქმა, სტა ტი ნე ბი რე ა ლუ რად ჩარ თუ ლია თუ არა 
ღვიძ ლის მწვა ვე უკ მა რი სო ბის გან ვი თა რე ბის 
პა თო გე ნეზ ში, მხო ლოდ მათ ირ გ ვ ლივ არ სე ბუ-
ლი ხმა უ რი დან გა მომ დი ნა რე. ასე თი მსჯე ლო ბა 
გან სა კუთ რე ბით მარ თე ბუ ლი ა, რამ დე ნა დაც ამე-
რი კა ში ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ო ბის 10% იმ ყო ფე-
ბა სტა ტი ნე ბით თე რა პი ა ზე; ამ დე ნად, რო დე საც 
ვი თარ დე ბა ღვიძ ლის იდი ო პა თი უ რი მწვა ვე უკ-
მა რი სო ბა, 10 პა ცი ენ ტი დან 1 სრუ ლი ად შემ თხ-
ვე ვით შე იძ ლე ბა იღებ დეს სტა ტინს. 

და ბო ლოს, ჰე პა ტო ლო გე ბის უმე ტე სო ბა აღარ 
მი იჩ ნევს, რომ სტა ტი ნებს აქვს რა მე მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რი მოქ მე დე ბა. ღვიძ ლის 
ექ ს პერ ტ თა ეროვ ნულ მა კო მი სი ამ და ას კ ვ ნა, რომ 
ამი ნოტ რან ს ფე რა ზე ბის მა ტე ბა, რო მე ლიც ასო-
ცი რე ბუ ლია სტა ტი ნე ბით თე რა პი ას თან, არ წარ-
მო ად გენს ღვიძ ლის და ზი ა ნე ბის ან დის ფუნ ქ ცი ის 
ნი შანს (რედ. შე ნიშ ვ ნა) ან მტკი ცე ბუ ლე ბას [12].

რო გორ მო ვიქ ცეთ სტა ტი ნე ბის და ნიშ ვ ნას თან 
და კავ ში რე ბით ღვიძ ლის უკ ვე არ სე ბუ ლი პა თო-
ლო გი ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში? ჰი მან ზი მერ მა ნი, 
რო მე ლიც არის პირ ვე ლი წიგ ნის — „წამლებით 
ინ დუ ცი რე ბუ ლი ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რო ბა“ — ავ ტო-
რი, ამ ბობს: „ღვიძლის და ა ვა დე ბის მქო ნე პა ცი-
ენ ტებ თან და კავ ში რე ბით, სტე რე ო ტი პუ რი, არას-
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წო რი აღ ქ მა  მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ ბევრს 
ჰგო ნი ა, რომ პა ცი ენ ტე ბი,  რო მელ თაც აქვთ ღვიძ-
ლის პა თო ლო გი ა, უფ რო მე ტად მგრძნო ბი ა რე ნი 
არი ან ღვიძ ლის უჯ რე დე ბის და ზი ა ნე ბის მი მართ, 
ვიდ რე ჯან მ რ თე ლი პი რე ბი, რო დე საც გა მო ყე ნე-
ბუ ლია ღვიძ ლ ზე მოქ მე დი წამ ლე ბი“ [13]. 

სტა ტი ნებს, შე საძ ლო ა, ჰქონ დეთ სა სარ გებ ლო 
ეფექ ტი ღვიძ ლის გარ კ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის 
დროს. მას შემ დეგ, რაც არა ალ კო ჰო ლუ რი სტე-
ა ტო ჰე პა ტი ტის (NASH) მქო ნე პა ცი ენ ტე ბის შემ თხ-
ვე ვა თა სე რი ე ბის ორ მა კვლე ვამ გა მო ავ ლი ნა 
სტა ტი ნე ბის მი ერ ღვიძ ლის ჰის ტო ლო გი ი სა და 
ღვიძ ლის ფუნ ქ ცი უ რი ტეს ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა, 
და იწყო რან დო მი ზე ბუ ლი კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბი სტა ტი ნე ბის ეფექ ტი ა ნო ზე არა ალ კო-
ჰო ლუ რი სტე ა ტო ჰე პა ტი ტის (NASH) დროს [14,15]. 

სტა ტი ის ავ ტო რის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე-
ვებ მა აჩ ვე ნა ALT-ის დო ნის ერ თ მ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
შემ ცი რე ბა ვი რუ სუ ლი C ჰე პა ტი ტის (HCV) მქო ნე 
პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ საც სტა ტი ნით თე რა პი ის 
დაწყე ბის მო მენ ტ ში ჰქონ დათ ALT-ის საწყი სი 
დო ნე ნორ მა ზე მა ღა ლი [16]. სტა ტი ის ავ ტორ-
მა და მის მა გუნ დ მა, ასე ვე, აჩ ვე ნა, რომ HCV-
ის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ში, რომ ლებ შიც პე გინ ტერ-
ფე რონ / რი ბა ვი რი ნის კომ ბი ნა ცი ას არ ჰქონ და 
ეფექ ტი, ფლუ ვას ტა ტინ მა გა მო ავ ლი ნა HCV-ის 
სა წი ნა აღ მ დე გო აქ ტი ვო ბა [17]. 3 რეტ როს პექ-
ტუ ლი კვლე ვის მი ხედ ვით HCV-ის მქო ნე პი რებ-
ში პე გინ ტერ ფე რონ / რი ბა ვი რი ნით თე რა პი ი სას 
გა მოვ ლინ და მყა რი ვი რუ სუ ლი რე მი სია (SVR; 
იგუ ლის ხ მე ბა ვი რუ სის ელი მი ნა ცი ა, რედ. შე ნიშ-
ვ ნა) გაზ რ დი ლი სიხ ში რე, რო დე საც პა ცი ენ ტე ბი 
აღ ნიშ ნულ თე რა პი ას თან ერ თად იმ ყო ფე ბოდ ნენ 
სტა ტი ნე ბით მკურ ნა ლო ბა ზე [18-20].

სიმ ვას ტა ტი ნი, შე საძ ლო ა, გა მო სა დე გი იყოს 
პორ ტუ ლი ჰი პერ ტენ ზი ის სამ კურ ნა ლოდ. Abral-
des და კო ლე გებ მა აქ ტი უ რად შე ის წავ ლეს სიმ-
ვას ტა ტი ნი, რო გორც პორ ტულ ჰი პერ ტენ ზი ა ზე 
მოქ მე დი სა შუ ა ლე ბა [21]. მათ ახ ლა ხანს აღ წე რეს 
30-დღიანი, ორ მა გად ბრმა, რან დო მი ზე ბუ ლი 
კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გი. კვლე ვა ში 
მო ნა წი ლე ობ და ღვიძ ლის შორ ს წა სუ ლი ცი რო ზი-
სა და პორ ტუ ლი ჰი პერ ტენ ზი ის მქო ნე (ღვიძლის 
ვე ნუ რი წნე ვა >12 მმ ვწყ სვ, გა მო ით ვ ლე ბა კა თე-
ტე რით სის ხ ლ ძარ ღ ვის ოკ ლუ ზი ის პი რო ბებ ში, 
რედ. შე ნიშ ვ ნა) 59 პა ცი ენ ტი, რომ ლე ბიც იღებ-
დ ნენ 20-40 მგ სიმ ვას ტა ტინს დღე ში. აღ ნიშ ნულ 
კვლე ვა ში ინა ხა ღვიძ ლის ვე ნუ რი წნე ვის გრა დი-
ენ ტით გან საზღ ვ რუ ლი პორ ტუ ლი ჰი პერ ტენ ზი ის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი დაქ ვე ი თე ბა (-8,3%) [22].

სტა ტი ის ავ ტო რის აზ რით, მარ თა ლია არ არის 
საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რა თა სტა ტი ნე ბი რე-
კო მენ დე ბუ ლი იყოს ღვიძ ლის და ა ვა დე ბე ბის 
სამ კურ ნა ლოდ, თუმ ცა, საკ მა რი სი ა, რა თა წა მო-
ი წი ოს თე მამ, სტა ტი ნე ბის და მა ზი ა ნე ბე ლი მოქ-
მე დე ბის შე სა ხებ ეჭ ვე ბის გა სა ქარ წყ ლებ ლად. 
ექი მე ბის უმე ტე სო ბამ „იცის“, რომ სტა ტი ნე ბი 
ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რი ა, რამ დე ნა დაც ინ ს ტ რუქ ცი ა-
ში ამ წამ ლებს უწე რი ა, რომ გარ კ ვე უ ლი სიფ რ-
თხი ლე უნ და იყოს და ცუ ლი ამ მი მარ თუ ლე ბით. 
სტა ტი ის ავ ტო რი გვაწ ვ დის ინ ფორ მა ცი ას FDA-ის 
(ამერიკის საკ ვე ბი სა და წამ ლის ად მი ნის ტ რა ცი ა) 
მა ღალ ჩი ნოს ნებ თან მი სი პი რა დი დის კუ სი ის 
შე სა ხებ. ამ ოფი ცი ა ლური პი რე ბის თხოვ ნით, 
ისი ნი ამ სტა ტი ა ში არ არი ან და სა ხე ლე ბულ ნი. 
FDA-ის ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის გან ცხა დე ბით, FDA-
ის აღარ აქვს ეჭ ვი სტა ტი ნე ბის ჰე პა ტო ტოქ სი კუ-
რო ბის შე სა ხებ. თუმ ცა, შე კითხ ვა ზე, თუ რა ტომ 
წე რია ინ ს ტ რუქ ცი ა ში ინ ფორ მა ცია შე საძ ლო ჰე-
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პა ტო ტოქ სი კუ რო ბის შე სა ხებ, FDA-ის წარ მო მად-
გენ ლებ მა გა ნაცხა დეს, რომ მხო ლოდ მწარ მო-
ე ბელს აქვს უფ ლე ბა შეც ვა ლოს ინ ს ტ რუქ ცი ა ში 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და, ამი სათ ვის, მწარ მო-
ე ბელს სჭირ დე ბა FDA-ის თან ხ მო ბა. სა ა გენ ტოს 
არ შე უძ ლია ცალ მ ხ რი ვად და და მო უ კი დებ ლად 
შეც ვა ლოს ინ ფორ მა ცია ინ ს ტ რუქ ცი ა ში. 

უფ რო მე ტიც, FDA და დე ბი თად შეხ ვ და და და აკ-
მა ყო ფი ლა მწარ მო ებ ლე ბის მოთხოვ ნა ჯე ნე რი-
უ ლი სტა ტი ნე ბის (ლოვასტატინი, სიმ ვას ტა ტი ნი 
და პრა ვას ტა ტი ნი) ინ ს ტ რუქ ცი ა ში ტრან სა მი ნა-
ზე ბის მო ნი ტო რინ გის ამო ღე ბას თან და კავ ში-
რე ბით, სტა ტი ნე ბით თე რა პი ა ზე მყოფ პი რებ ში 
(ცხრილი 1). 

ზო გი შე იძ ლე ბა ფიქ რობ დეს, რომ უმ ჯო ბე სია 
ALT-ის მო ნი ტო რინ გი ღვიძ ლის შე საძ ლო და ზი-
ა ნე ბის დრო უ ლად აღ მო ჩე ნის მიზ ნით. თუმ ცა, 
რე ა ლუ რად, არ სე ბუ ლი მი თი სტა ტი ნე ბის ჰე პა-
ტო ტოქ სი კუ რო ბის შე სა ხებ არის და მა ზი ა ნე ბე-
ლი რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლურ, ისე ჯგუ ფურ და 
ფი ნან სურ დო ნე ზე. მა გა ლი თის თ ვის, სტა ტი ის 
ავ ტორს მოჰ ყავს ერ თი შემ თხ ვე ვა. მას, რო გორც 
სერ თი ფი ცი რე ბულ ტრან ს პ ლან ტო ლოგ - ჰე პა ტო-
ლოგს, მი მარ თა ენ დოკ რი ნო ლოგ მა და სთხო ვა 
გა ე სინ ჯა პა ცი ენ ტი, 47 წლის მა მა კა ცი ოჯა ხუ რი 
ჰი პერ ქო ლეს ტე რო ლე მი ით. მას უკ ვე გა და ტა-
ნი ლი ჰქონ და მი ო კარ დი უ მის ინ ფარ ქ ტი და მი-
სი და ბა ლი სიმ კ ვ რი ვის ლი პოპ რო ტე ი ნის (LDL) 
ქო ლეს ტე რო ლის დო ნე სის ხ ლ ში იყო 450 მგ/
დლ (11,6 მმო ლი/ლ). ერ თა დერ თი მკურ ნა ლო ბა, 
რო მელ მაც მი სი LDL ქო ლეს ტე რო ლი შე ამ ცი რა 
<200 მგ/დლ (5,18 მმო ლი/ლ) იყო სტა ტი ნე ბით 
თე რა პი ა. მი უ ხე და ვად ამი სა, კარ დი ო ლო გი იყო 
შე უ ვა ლი და ამ ტ კი ცებ და, რომ სტა ტი ნის მი ღე ბა 
უნ და შეწყ ვე ტი ლი ყო ჰე პა ტო ტოქ სი კუ რო ბის სა-
შიშ რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რამ დე ნა დაც პა ცი-
ენტს ALT-ის დო ნე ჰქონ და მსუ ბუ ქად მო მა ტე ბუ ლი 
— 61 სე/ლ. სა ჭი რო გახ და ენ დოკ რი ნო ლო გი სა 
და სტა ტი ის ავ ტო რის მი ერ კარ დი ო ლო გის დარ წ-
მუ ნე ბა იმა ში, რომ სარ გე ბე ლი/ რის კის ფარ დო ბა 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად იხ რე ბო და სტა ტი ნე ბით თე რა-
პი ის გაგ რ ძე ლე ბის კენ. 

შე საძ ლო ა, ვი ვა რა უ დოთ, რომ სტა ტი ნე ბით თე-
რა პი ა ზე მყო ფი პა ცი ენ ტე ბის 10% (მაგ., 300 000 
პა ცი ენ ტი დან 3000) წყვეტს სტა ტი ნის გან სარ გებ-
ლის მი ღე ბას გავ რ ცე ლე ბუ ლი ცრურ წ მე ნე ბი სა 

და უსა ფუძ ვ ლო ეჭ ვე ბის გა მო [23]. 

ჯგუ ფუ რი ზი ა ნი ად გე ბათ ღვიძ ლის და ა ვა დე ბის 
მქო ნე პა ცი ენ ტებს, რო მელ თაც ამ მი ზე ზის გა მო 
არ ენიშ ნე ბათ სტა ტი ნე ბი. ამის ნა თე ლი მა გა ლი-
თია ბო ლო მო ნა ცე მე ბი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
C ჰე პა ტი ტის მქო ნე პა ცი ენ ტებ ზე ჩა ტა რე ბულ 
კვლე ვა ში (IDEAL კვლე ვა – n=3070), HCV-ის მქო-
ნე პა ცი ენ ტე ბის მხო ლოდ 2% იღებ და სტა ტინს, 
მა შინ, რო ცა თა ნა მედ რო ვე რე კო მენ და ცი ე ბის 
მი ხედ ვით, პა ცი ენ ტე ბის 38% უნ და ყო ფი ლი ყო 
აღ ნიშ ნულ თე რა პი ა ზე (S. Harrison, personal com-
munication) [20].

2005 წელს აშ შ - ში 30 მი ლი ო ნი ადა მი ა ნი იმ ყო ფე-
ბო და სტა ტი ნე ბით თე რა პი ა ზე. ეს, 2000 წელ თან 
შე და რე ბით, წარ მო ად გენს პა ცი ენ ტ თა გა ორ მა გე-
ბულ რა ო დე ნო ბას. ნა ხე ვარ წე ლი წად ში ერ თხელ 
ღვიძ ლის ფუნ ქ ცი უ რი სინ ჯე ბის მო ნი ტო რინ გი სა-
შუ ა ლოდ 3 მი ლი არ დი დო ლა რი ჯდე ბა (ცხრილი 
2) [23,24]. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ექი მე ბი კარ-
გად არ მიყ ვე ბი ან ამ გა იდ ლა ი ნებს, რა რიცხ ვიც 
არ უნ და აირ ჩეს მკითხ ვე ლის მი ერ, თან ხა მა ინც 
სო ლი დუ რი დარ ჩე ბა. ამ ჟა მად, არ სე ბუ ლი სა მე-
დი ცი ნო- პო ლი ტი კუ რი კლი მა ტის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, პრი ო რი ტეტს წარ მო ად გენს არა სა ჭი რო 
კვლე ვებ ზე და ხარ ჯუ ლი თან ხე ბის შემ ცი რე ბა. 

მი თის გა სა ქარ წყ ლებ ლად ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი 
სა შუ ა ლე ბა იქ ნე ბა FDA-ის სა რე გუ ლა ციო მე ქა-
ნიზ მის შე მო ღე ბა, რომ აღარ გა მო ი ყე ნე ბო დეს 
მოძ ვე ლე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი. გარ და ამი სა, მრა ვალ 
გა იდ ლა ინს შე უძ ლი ა, გა უ წი ოს რე კო მენ და ცი ა, 
რომ სტა ტი ნე ბით თე რა პი ა ზე მყოფ პა ცი ენ ტებ ში 
ღვიძ ლის ფუნ ქ ცი უ რი ტეს ტე ბი კონ ტ რო ლის არ 
სა ჭი რო ებს. 

ბევ   რად უფ   რო რთუ  ლია და ამ ტ კი ცო უსაფ რ-
თხო ე ბა, ვიდ რე ეფექ ტი ა ნო ბა. სტა ტი ნე ბის აღ-
მო ჩე ნი დან გა სუ ლი დრო და მა თი და ნიშ ვ ნის 
რა ო დე ნო ბა წარ მო ად გენს სა უ კე თე სო ტესტს 
უსაფ რ თხო ე ბის თვალ საზ რი სით. სტა ტი ნე ბი გა-
ყიდ ვა შია უკ ვე >32 წე ლია (ორიგინალში წე რია 
>22 წელ ზე, თუმ ცა, სტა ტია გა მო ცე მუ ლია 10 
წლის წინ, რედ. შე ნიშ ვ ნა) და, ჯა მუ რად, პა ცი ენ-
ტებს მი ღე ბუ ლი აქვთ მი ლი არ დო ბით ტაბ ლე ტი. 
სტა ტი ნე ბი რომ იწ ვევ დე ნენ ღვიძ ლის და ზი ა ნე-
ბას, ეს აქამ დე აუცი ლებ ლად გა მოჩ ნ დე ბო და. 
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ინტერესები

ექიმ ბადერს არ აქვს ფინანსური კავშირები არც 
ერთ ფარმაცევტულ კომპანიასთან, მათ შორის 
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ექიმი ბადერი და ოკლაჰომას უნივერსიტეტი C 
და B ჰეპატიტის მქონე პაციენტებში იკვლევენ 
სტატინების შესაძლო დადებით ეფექტებს. 
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