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ინტერვიუ

— რო დის და ინ ტე რეს-

დით ბი ო ლო გი უ რი მე დი-

ცი ნით?

— მო გეხ სე ნე ბათ, რომ 
ყვე ლას თვის, ვინც ტრა დი ცი უ ლი მე დი ცი ნის მეც ნი ე-
რე ბა ზე გა ი ზარ და, ესაა მთა ვა რი გზა მე დი ცი ნა ში. რაც 
შე ე ხე ბა ბი ო ლო გი ურ მე დი ცი ნას, უნ და გითხ რათ, რომ 
მე მას თან შე ხე ბა არა სო დეს მქო ნი ა. მთა ვა რი და ძი-
რი თა დი ჩემ თვის ყო ველ თვის ტრა დი ცი უ ლი მე დი ცი ნა 
იყო. თუმ ცა ამ ერ თი წლის წი ნათ აზ რი გარ კვე ულ წი-
ლად შე მეც ვა ლა. რა თქმა უნ და, კვლავ ვრჩე ბი ტრა დი-
ცი უ ლი მე დი ცი ნის მიმ დევ რად, მაგ რამ მი მაჩ ნი ა, რომ 
მე დი ცი ნის სხვა სეგ მენ ტებ საც, კერ ძოდ, არატ რა დი-
ცი ულ მე დი ცი ნას, აქვს თა ვი სი ნი შა, რა შიც სა კუ თა რი 
გა მოც დი ლე ბით დავ რწმუნ დი.

იმის შემ დეგ, რაც Heel -ის 
ფირ მის წარ მო მად გენ ლებ თან 
და ვიწყე მჭიდ რო კონ ტაქ ტი, 
ამ მი მარ თუ ლე ბის შე სა ხებ გა-
ცი ლე ბით მე ტი გა ვი გე. მა თი 
პრე პა რა ტე ბი იმ დე ნად მო მე-
წო ნა, რომ ამ მე თო დის პრო პა-
გან დის ტიც კი გავ ხდი და ჩე მი 
რე კო მენ და ცი ით, ექი მე ბის გარ-
კვე ულ მა ჯგუფ მა ამ პრე პა რა-
ტე ბის გა მო ყე ნე ბა და იწყ ო. ჩვენ 
ამ წამ ლებს რეს პი რა ტო რუ ლი 
პა თო ლო გი ე ბის სამ კურ ნა ლოდ აქ ტი უ რად ვი ყე ნებთ.

რა თქმა უნ და, არ შე იძ ლე ბა არატ რა დი ცი უ ლი მე დი-
ცი ნის პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა მწვა ვე პრობ ლე მის 
არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 
სა ჭი რო ე ბი სას. ასეთ დროს აუ ცი ლე ბე ლია ტრა დი ცი-
ულ მე დი ცი ნა ზე დაყ რდნო ბა, მაგ რამ მა შინ, რო დე საც 
ქრო ნი კულ პრო ცე სებ თან ან ნაკ ლე ბად მწვა ვე შემ-
თხვე ვას თან გვაქვს საქ მე, უპი რა ტე სო ბა უეჭ ვე ლად, 
Heel  -ის პრე პა რა ტებს უნ და მი ე ნი ჭოს. 

— თქვე ნი კო ლე გე ბის დი დი ნა წი ლი უპი რა ტე სო ბას 

ალო პა თი ურ პრე პა რა ტებს ანი ჭებს, თქვე ნი აზ რით, რა 

არის ამის მი ზე ზი? 

— ეს რთუ ლი პრობ ლე მაა და ამა ზე გა ნათ ლე ბის 
ფაქ ტო რი მოქ მე დებს — სამ წუ ხა როდ, სა მე დი ცი ნო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ჰო მე ო პა თი ას ძა ლი ან ცო ტა დრო ეთ-

მო ბა, იმ დე ნად ცო ტა, რომ თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, ამ სა კითხ ებს ყუ რადღ ე ბა სა ერ თოდ არ ეთ-
მო ბა. არა და, ეს მე დი ცი ნის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ნა წი ლი ა, ისე თი სეგ მენ ტი ა, რო მე ლიც უფ რო მეტ პო-
პუ ლა რი ზა ცი ას სა ჭი რო ებს. 

მარ თა ლი ა, მე ჰო მე ო პა თი ას ერ თი წე ლია გა ვე ცა ნი 
და ჩემს პრაქ ტი კა ში Heel  -ის პრე პა რა ტებს ჯერ ჯე-
რო ბით 10-15% ეთ მო ბა, მაგ რამ დავ რწმუნ დი, რომ 
ქრო ნი კუ ლი და ა ვა დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბი სას მა თი გა-
მო ყე ნე ბა უფ რო აქ ტი უ რა დაა სა ჭი რო (მხედ ვე ლო ბა ში 
მაქვს რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბე ბი).

ინ ტე რე სი ამ მი მა რუ ლე ბის მი მართ მას შემ დეგ გა-
ი ზარ და, რაც ბა დენ -ბა დენ ში ჰო მო ტოქ სი კო ლო გი ის 
სა კითხ ე ბი სად მი მიძღ ვნილ კონ გრესს და ვეს წა რი და 
საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო მოხ სე ნე ბებს მო ვუს მი ნე. ეს ჩემ-

თვის, ფაქ ტობ რი ვად, აღ მო ჩე ნა 
იყო.

არ და გი მა ლავთ, მე არა მაქვს 
იმ დე ნი დრო, რომ სხვა მი მარ-
თუ ლე ბებს მე ტი ყუ რადღ ე ბა და-
ვუთ მო, მაგ რამ კონ გრეს ზე სა შუ-
ა ლე ბა მო მე ცა ამ დარგს ღრმად 
გავ ცნო ბო დი. დავ რწმუნ დი, რომ 
დღეს ამ მე თოდს სა ქარ თვე ლო ში 
სა თა ნა დო დო ნე ზე არ აფა სე ბენ, 
თუმ ცა მარ ტო სა ქარ თვე ლო ში კი 
არა, არა მედ მთელ პოს ტსაბ ჭო თა 

სივ რცე ში. 
ამა ზე ისიც მეტყ ვე ლებს, რომ ხსე ნე ბულ კონ გრეს ზე 

“დსთ”-ს სივ რცი დან არცერ თი მოხ სე ნე ბა არ გახ ლდათ 
წარ მოდ გე ნი ლი, თუმ ცა მას უკ რა ი ნის, ბალ ტი ის ქვეყ-
ნე ბი სა და რუ სე თის წარ მო მად გენ ლე ბი ეს წრე ბოდ ნენ. 
სა მა გი ე როდ, ევ რო პელ და ამე რი კელ მე დი კოს თა მრა-
ვა ლი საინ ტე რე სო გა მოს ვლა მო ვის მი ნეთ, რაც იმას 
ნიშ ნავს, რომ ეს სეგ მენ ტი იქ უფ რო გან ვი თა რე ბუ ლი ა, 
ვიდ რე პოს ტსაბ ჭო თა რეს პუბ ლი კებ ში.

თა ვის თა ვად ცხა დი ა, რომ ეს ჩვე ნი სა მე დი ცი ნო გა-
ნათ ლე ბის სის ტე მის არას რულ ყო ფი ლე ბა ზე მი უ თი-
თებს.

მე, რო გორც სა ქარ თვე ლოს რეს პი რა ტო რუ ლი ასო-
ცი ა ცი ის ერ თ-ერ თი წარ მო მად გე ნე ლი Heel -ის ფირ მის 
დი რექ ცი ას ამ თე მა ზე ვე სა უბ რე. შე თა ვა ზე ბა შე ვა-

ვახტანგ ქაცარავა:

“უსაფ რთხო პრე პა რა ტი არ არ სე ბობს, უსაფ რთხო პრე პა რა ტი არ არ სე ბობს,  თუ მხედ ვე ლო ბა ში  თუ მხედ ვე ლო ბა ში 

არ მი ვი ღებთ მცე ნა რე ულ  პრე პა რა ტებს”არ მი ვი ღებთ მცე ნა რე ულ  პრე პა რა ტებს”

სა ქარ თვე ლოს გულ -მკერ დის ქი რურ გი ის ცენ ტრის ხელ-
მძღვა ნე ლი, თბი ლი სის თო რა კო -აბ დო მი ნა ლუ რი კლი ნი კის 
დი რექ ტო რის მო ად გი ლე სამ კურ ნა ლო დარ გში, სა ქარ თვე-
ლოს რეს პი რა ტო რუ ლი ასო ცი ა ცი ის ქი რურ გი უ ლი დე პარ-
ტა მენ ტის ხელ მძღვა ნე ლი, მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ-
ტო რი, პრო ფე სო რი ვახ ტანგ ქა ცა რა ვა
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გა და უ დე ბე ლი დახ მა რე ბის 
სა ჭი რო ე ბი სას. აუ ცი ლე ბე ლია 
ტრა დი ცი ულ მე დი ცი ნა ზე დაყ-
რდნო ბა, მაგ რამ მა შინ, რო-
დე საც ქრო ნი კულ პრო ცე სებ-
თან ან ნაკ ლე ბად მწვა ვე შემ-
თხვე ვას თან გვაქვს საქ მე, უპი-
რა ტე სო ბა უეჭ ვე ლად,   Heel-ის 
პრე პა რა ტებს უნ და მი ე ნი ჭოს. 
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თან ხმეთ პრე ზი დენ ტთან, რომ რე გი ო ნებ ში ასო ცი ა-
ცი ის გას ვლი თი სხდო მე ბი სას, მოხ სე ნე ბებ თან ერ თად 
გეგ მა ში ჩავ სვათ ამ გა მოც დი ლე ბის ანა- ბა ნა. დღეს-
დღე ო ბით სა ჭი როა ვაჩ ვე ნოთ, რომ ამ პრე პა რა ტებს 
აქვთ თა ვი ან თი ნი შა, რომ ეს კარ გი და სა ჭი რო პრე-
პა რა ტე ბი ა, რაც მთა ვა რი ა, უსაფ რთხო და მათ დი დი 
პერ სპექ ტი ვა გა აჩ ნი ა.

— თქვენ ბრძა ნეთ, რომ პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცი დან 

ჩა სუ ლი მე დი კო სე ბი კონ გრეს-

ზე გარ კვე ულ წი ლად ინერ ტუ-

ლე ბი იყ ვნენ, რო გორ ფიქ რობთ, 

ეს იმით ხომ არ უნ და იყოს გან-

პი რო ბე ბუ ლი, რომ ჩვენს ექი-

მებს ძი რი თა დად და ა ვა დე ბე ბის 

მწვა ვე ფორ მებ თან უწევთ გამ-

კლა ვე ბა, რად გან პა ცი ენ ტი მას 

სა ჭი რო დროს არ ან ვერ მი მარ-

თავს? თა ნაც გან ვი თა რე ბულ 

ქვეყ ნებ ში პრე ვენ ცი ულ მე დი-

ცი ნას გა ცი ლე ბით მეტ ყუ რადღ-

ე ბას უთ მო ბენ, ვიდ რე ჩვენ ში, რამ დე ნად სა ჭი როა ამ 

სა კითხ ებ ზე ყუ რადღ ე ბის გა მახ ვი ლე ბა?

— კითხ ვა სწო რა დაა დას მუ ლი და პა სუ ხიც სწო რად 
გა ე ცით თქვენ სა ვე ნათ ქვამს, მე შე მიძ ლია ერ თი რამ 
და ვა მა ტო, საბ ჭო თა კავ ში რის დროს თით ქოს პრო ფი-
ლაქ ტი კურ მე დი ცი ნას უფ რო მე ტი ყუ რადღ ე ბა ეთ მო-
ბო და, მთე ლი რი გი სამ მარ თვე ლო ე ბი სა მუ შა ობ და ამ 
მი მარ თუ ლე ბით, მაგ რამ უფ რო დი დი აქ ცენ ტი მა ინც 
ტრა დი ცი ულ მე დი ცი ნა სა და ჯან სა ღი ცხოვ რე ბის წეს-
ზე კეთ დე ბო და.

კა პი ტა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბი კი სულ სხვა, მე მგო-
ნი, უფ რო სწო რი გზით მი დი ოდ ნენ, რად გა ნაც უშუ ა-
ლოდ და ა ვა დე ბის პრე ვენ ცი ა ზე მუ შა ობ დნენ. ჯან სა ღი 
ცხოვ რე ბის წე სის დამ კვიდ რები სათ ვის სწრაფ ვის გარ-
და, ეს გა მო ი ხა ტე ბო და ბუ ნებ რი ვი პრე პა რა ტე ბის და-
ნიშ ვნა სა და გა მო ყე ნე ბა ში. თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ეს ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან გა აზ რე ბუ ლად კეთ დე-
ბო და, მეც ნი ე რუ ლად, არა ისე, რო გორც ჩვენ ვი ცით 
ხოლ მე, სი ახ ლის ატა ცე ბა და გად მო ღე ბა. იქ ეს ყვე ლა-
ფე რი ღრმა დაა გა აზ რე ბუ ლი, ეს მიდ გო მა სა უ კუ ნე ებს 
ით ვლის, შე სა ბა მი სად, ეს სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნი, აპ რო-
ბი რე ბუ ლი მე თო დი გახ ლავთ, რა საც დი დი წარ მა ტე ბა 
მო აქვს. 

ვი მე ო რებ, ტრა დი ცი უ ლი და არატ რა დი ცი უ ლი 
მე დი ცი ნა მე დი ცი ნის სეგ მენ ტე ბია და, არა ვი თარ 
შემ თხვე ვა ში, ერ თი მე ო რეს არ გა მო რიცხ ავს, პი-
რი ქით, აქ სიმ ბი ო ზი ცაა შე საძ ლე ბე ლი. ან ტი ჰო-
მო ტოქ სი კუ რი და ალო პა თი უ რი პრე პა რა ტე ბი 
შე თავ სე ბა დი ა. ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი მიდ გო მა 
ძა ლი ან ღრმა და ფი ლო სო ფი უ რია და, რა თქმა 
უნ და, მი სა ღე ბი. 

— რამ დე ნა დაც ვი ცი, თქვენ თქვენს პრაქ ტი კა-

ში ჰო მე ო პა თი უ რი წე სით მომ ზა დე ბულ ან ტი ჰო-

მო ტოქ სი კურ პრე პა რა ტებს იყე ნებთ.

— სამ წუ ხა როდ, ჯერ ჯე რო ბით მხო ლოდ 5-6 
პრე პა რატს ვი ყე ნებთ, თუმ ცა ამ კუთხ ით გა ცი-
ლე ბით მე ტის გა კე თე ბას ვცდი ლობთ. მკურ ნა-
ლო ბა ში ძი რი თა დად მატ რი ცის გა საწ მენდ, ხვე-
ლის სა წი ნა აღ მდე გო და ნახ ვე ლის მომ გვრელ 

პრე პა რა ტებს ვრთავთ. ეს არის ძა ლი ან კარ გი და მა-
ღალ დო ნე ზე დამ ზა დე ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი. 

მე გახ ლდით ფირ მა Heel  -ის ქარ ხა ნა ში, სა დაც ეს 
პრო დუქ ცია იქ მნე ბა და თა ვად დავ რწმუნ დი ამა ში. 
მთა ვა რი ისა ა, რომ ეს უვ ნე ბე ლი პრე პა რა ტე ბი ა. ჩვენ-
მა ერ თწლი ან მა გა მოც დი ლე ბამ გვიჩ ვე ნა, რომ ისი ნი 
 ძა ლი ან ეფექ ტუ რი ა. 

მწვა ვე რეს პი რა ტო რუ ლი და ა ვა დე ბე ბის დროს ჩე მი 
კო ლე გე ბი ხში რად ან ტი ბი ო ტი-
კებს ნიშ ნა ვენ ხოლ მე, რაც დიდ 
შეც დო მად მი მაჩ ნი ა. ამ და ა ვა-
დე ბე ბის მკურ ნა ლო ბი სას Heel  
-ის პრე პა რა ტე ბი შე სა ნიშ ნავ 
შე დეგს გვაძ ლევს, თა მა მად შე-
მიძ ლია ამ სიტყ ვის გა მო ყე ნე ბა. 

მე გულ მკერ დის ქი რურ გი გახ-
ლა ვართ, აქ ტი უ რად ვმუ შა ობ 
პულ მო ნო ლო გი ა შიც და ხში რად 
ვი ყე ნებ ერთ პრე პა რატს, ტკი ვი-
ლი სა და ან თე ბი თი პრო ცე სე ბის 

დროს. ვფიქ რობ, ეს ინი ექ ცია უფ რო ფარ თოდ უნ და 
და ი ნერ გოს. 

— რამ დე ნა დაც მივ ხვდი Traumeel-ს გუ ლის ხმობთ.

— დი ახ, Traumeel-ს. თა ვი დან მე გო ნა, რომ ტრა უ მე-
ლი მარ ტო სპორ ტულ ტრავ მა ტო ლო გი ა ში გა მო ი ყე ნე-
ბო და, მაგ რამ კონ გრეს ზე, ბევრ ვრცელ მოხ სე ნე ბა სა 
და ფაქ ტობ რივ მა სა ლას გა ვე ცა ნი და მის ეფექ ტუ რო-
ბა ში დავ რწმუნ დი, თა ვა დაც შე სა ნიშ ნა ვი შე დე გე ბი მი-
ვი ღე და ვა პი რებ ეს პრე პა რა ტი კლი ნი კა ში მო მა ვალ-
შიც აქ ტი უ რად გა მო ვი ყე ნო.

— ალ ბათ შე მა ხორ ცე ბე ლი ეფექ ტის გა მო...

— დი ახ, სა ოც რე ბა ა, ძა ლი ან პო ლი ე ფექ ტუ რი პრე-
პა რა ტი ა, სა ერ თოდ მე ნაკ ლე ბად მჯე რა წამ ლე ბი სა, 
რომ ლე ბიც ყვე ლა ფერს კურ ნავს, რაც უფ რო მე ტი 
ეფექ ტი აქვს, მით უფ რო ნაკ ლე ბი ნდო ბით ვე კი დე ბი 
პრე პა რატს, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ Traumeel სა ოც რე-
ბებს ახ დენს. 

ტრა უ მე ლის გარ და ვი ყე ნებ: Engistol-ს, 
Tartephedreel-ს, Lymphomiosot-ს, რო მე ლიც თით ქმის 
ყვე ლა ან თე ბი თი პრო ცე სის დროს შე უც ვლე ლი და 
უსაფ რთხო ა. რამ დე ნა დაც ვი ცი, მას პე დი ატ რე ბიც 
წარ მა ტე ბით იყე ნე ბენ. გარ და იმი სა, რომ ეს სა შუ ა ლე-
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“Traumeel-ი სა ოც რე ბა ა, ძა ლი ან 
პო ლი ე ფექ ტუ რი პრე პა რა ტი ა, სა-
ერ თოდ, მე ნაკ ლე ბად მჯე რა წამ-
ლე ბი სა, რომ ლე ბიც ყვე ლა ფერს 
კურ ნავს, რაც უფ რო მე ტი ეფექ ტი 
აქვს, მით უფ რო ნაკ ლე ბი ნდო ბით 
ვე კი დე ბი პრე პა რატს, მაგ რამ ფაქ-
ტი ა, რომ Traumeel–ი სა ოც რე ბებს 
ახ დენს.”

თემურ პირველაშვილი, თენგიზ ტერუნაშვილი, თემურ პირველაშვილი, თენგიზ ტერუნაშვილი, 

ვახტანგ ქაცარავავახტანგ ქაცარავა
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ბე ბი უვ ნე ბე ლი ა, ამას თა ნა ვე არ არის ძვი რი, რაც ძა-
ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია დღე ვან დელ პი რო ბებ ში, რო ცა 
პრე პა რა ტე ბის ფა სი კა ტას ტრო ფუ ლად იზ რდე ბა.

— რო გორ ფიქ რობთ, აბ ტი ბი ო ტი კე ბი სათ ვის უპი-

რა ტე სო ბის მი ნი ჭე ბა უფ რო სწრა ფი ეფექ ტის მი ღე ბის 

სურ ვი ლით ხომ არ აიხ სნე ბა?

— ამას აკე თე ბენ იმი სათ ვის, რომ ასე ვიტყ ვი — 
“Чтобы дешовый авторитет заработать”. თქვენ კარგ 
თე მას შე ე ხეთ, ეს აქ ტუ ა ლუ რი კითხ ვა ა, რად გან ან-
ტი ბი ო ტი კო თე რა პი ის არას წო რად გა მო ყე ნე ბით, მარ-
თლაც ბევრს ვცო დავთ. იმ დენ საც კი, რომ 10 წლის 
შემ დეგ მი ვი ღებთ რე ზის ტენ ტულ ფლო რას, ისეთს, 
რა საც ვერ ცერ თი ან ტი ბი ო ტი კი ვე ღარ მო ე რე ვა.

მი ღე ბა ზე ჩემ თან ბევ რი პა ცი ენ ტი მო დის (დღე ში 15-
20 მა ინც), უმ რავ ლე სო ბას ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი მკურ ნა-
ლო ბა არას წო რად აქვს და ნიშ ნუ ლი, რაც არა მარ ტო 
ექი მე ბის, არა მედ ფარ მა ცევ ტე ბის ბრა ლი ცა ა. რო-
მელ თა რჩე ვი თაც პა ცი ენ ტე ბი ხში რად მე სა მე თა ო ბის 
ან ტი ბი ო ტიკ საც კი ყი დუ ლო ბენ. არის შემ თხვე ვე ბი, 
რო ცა მე დი კო სე ბი რამ დე ნი მე თვის ჩვილ საც კი აბ სო-
ლუ ტუ რად არა მო ტი ვი რე ბულ ან ტი ბი ო ტი კებს უნიშ ნა-
ვენ. ასე თი ქმე დე ბა ან გრევს ორ გა ნიზმს, იწ ვევს რე-
ზის ტენ ტო ბას, ან ტი ბი ო ტი კე ბის მი მართ და აშ.

ახ ლა ხანს, ერ თი მა ღალ ჩი ნო სა ნი პა ცი ენ ტი მყავ და 
პნევ მო ნი ით, და ვუ ნიშ ნეთ შე სა ბა მი სი მკურ ნა ლო ბა. 

ერ თი თვის შემ დეგ მივ ლი ნე ბით გა აგ ზავ ნეს ის რა ელ-
ში, სა დაც გა ცივ და და იძუ ლე ბუ ლი გახ და ჩემ თვის და-
ე რე კა, მე ვი ცო დი რა პრობ ლე მას თა ნაც გვქონ და საქ მე 
და ან ტი ბი ო ტი კე ბის მოკ ლე კურ სი და ვუ ნიშ ნე, მაგ რამ 
ექი მის მი ერ გა მო წე რი ლი რე ცეპ ტის გა რე შე აფ თი ა ქი-
დან წა მა ლი არ გა ა ტა ნეს, ამი ტომ იძუ ლე ბუ ლი გახ და 
ექიმს სწვე ო და, სქე მა ერ თი და იგი ვეა მსოფ ლი ო ში, 
უბ რა ლოდ, ცოდ ნა უნ და. ჩემს პა ცი ენტს და უ ნიშ ნეს 
მაკ რო ლი დი და მა ნაც მკურ ნა ლო ბა მშვი დად გა აგ რძე-
ლა. აი, ხე დავთ, რო გორ უფ რთხილ დე ბი ან თა ვი ან თი 
მო ქა ლა ქე ე ბის ჯან მრთე ლო ბას? ჩვენ თან კი ან ტი ბი ო-
ტი კე ბის შე ძე ნა ყვე ლას თა ვი სუფ ლად შე უძ ლი ა. 

ბი ო ლო გი უ რი — ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-
ტე ბის გა მო ყე ნე ბა კი თა მა მად შე იძ ლე ბა, რად გან 
არა ფერს აფუ ჭებს და ეფექ ტი, და მი ჯე რეთ, ან ტი ბი-
ო ტი კებ თან შე და რე ბით, გა ცი ლე ბით უკე თე სი ა. მარ-
თა ლი ა, შე იძ ლე ბა ეფექ ტი 5 დღით უფ რო გა ჭი ა ნურ-
დეს, მაგ რამ სა მა გი ე როდ ვღე ბუ ლობთ მყარ და სა-
სურ ველ რე ზულ ტატს. ან ტი ბი ო ტიკ მა კი შე იძ ლე ბა 
სა ერ თო დაც არ მოგ ცეს შე დე გი და პა ცი ენტს, უკ ვე 
შეც ვლი ლი ფლო რით, უფ რო ხან გრძლი ვი მკურ ნა-
ლო ბა დას ჭირ დეს. 

აქე დან გარ კვე უ ლი რე ზი უ მეს გა კე თე ბა შე იძ ლე ბა 

— სა ქარ თვე ლო ში სის ტე მა უნ და შე იც ვა ლოს და ან ტი-
ბი ო ტი კე ბის შე ძე ნა მხო ლოდ ექი მის რე ცეპ ტის სა ფუძ-
ველ ზე უნ და გახ დეს ხელ მი საწ ვდო მი.

— მო გეხ სე ნე ბათ, ბევ რი თვით მკურ ნა ლო ბა საც ეწე-

ვა, სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის ფონ ზე, ეს ალ ბათ ბუ-

ნებ რი ვი ცა ა, მო სახ ლე ო ბის ამ ნა წილ მა იცის, რომ ან-

ტი ბი ო ტი კე ბის მოხ მა რე ბა უკონ ტრო ლოდ, მხო ლოდ 

სა კუ თა რი ნე ბა- სურ ვი ლით არ შე იძ ლე ბა, მაგ რამ აცხ-

ა დებს რომ შე და რე ბით უსაფ რთხო ან ტი ბი ო ტი კი შე ი-

ძი ნა, არ სე ბობს ასე თი ცნე ბა?

— ასე თი რამ, ცხა დი ა, არ არ სე ბობს, თუმ ცა ასე თი 
შემ თხვე ვა უამ რა ვი ა. შე და რე ბით უსაფ რთხო ში მარ-
ტივ და შე და რე ბით იაფ ფა სი ან ან ტი ბი ო ტიკს გუ ლის-
ხმო ბენ. ასე თი ადა მი ა ნე ბის გა სა გო ნად მინ და გან-
ვაცხ ა დო, რომ მე მი ნა ხავს ან ტი ბი ო ტი კის მი ღე ბის 
შე დე გად გარ დაც ვლი ლი ადა მი ა ნი, სხვა თა შო რის, 
ექი მი, რო მელ მაც პე ნი ცი ლი ნი კუნ თში თვი თონ გა ი-
კე თა და ად გილ ზე ვე გარ და იც ვა ლა, ისე, რომ ვე რა ვინ 
მი უს წრო. შე სა ბა მი სად, უსაფ რთხო ან ტი ბი ო ტი კი არ 
არ სე ბობს. და არა თუ ან ტი ბი ო ტი კი, უსაფ რთხო პრე-
პა რა ტიც კი არ არ სე ბობს, თუ მხედ ვე ლო ბა ში არ მი-
ვი ღებთ მცე ნა რე ულ პრე პა რა ტებს. ყვე ლა სხვა სა შუ-
ა ლე ბას შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს გარ თუ ლე ბა, ამი ტო მა ცაა 

“ბი ო ლო გი უ რი - ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი 
პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა თა მა მად შე-
იძ ლე ბა, რად გან არა ფერს აფუ ჭებს და 
ეფექ ტი, და მი ჯე რეთ, ან ტი ბი ო ტი კებ თან 
შე და რე ბით, გა ცი ლე ბით უკე თე სი ა. მარ-
თა ლი ა, შე იძ ლე ბა ეფექ ტი 5 დღით უფ რო 
გა ჭი ა ნურ დეს, მაგ რამ სა მა გი ე როდ ვღე ბუ-
ლობთ მყარ და სა სურ ველ რე ზულ ტატს. 
ან ტი ბი ო ტიკ მა კი შე იძ ლე ბა სა ერ თო დაც 
არ მოგ ცეს შე დე გი და პა ცი ენტს, უკ ვე შეც-
ვლი ლი ფლო რით, უფ რო ხან გრძლი ვი 
მკურ ნა ლო ბა დას ჭირ დეს.”

მი ღე ბა ზე ჩემ თან ბევ რი პა ცი ენ ტი მო დის 
(დღე ში 15-20 მა ინც), უმ რავ ლე სო ბას ან ტი-
ბაქ ტე რი უ ლი მკურ ნა ლო ბა არას წო რად 
აქვს და ნიშ ნუ ლი, რაც არა მარ ტო ექი მე-
ბის, არა მედ ფარ მა ცევ ტე ბის ბრა ლი ცა ა...

ასე თი ქმე დე ბა ან გრევს ორ გა ნიზმს, იწ-
ვევს რე ზის ტენ ტო ბას, ან ტი ბი ო ტი კე ბის მი-
მართ და ა.შ.

ვიზიტი ფირმა Heel-ის ქარხანაში, 
ვახტანგ ქაცარავა, თენგიზ ტერუნაშვილი
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ინტერვიუ
რომ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, მა გა ლი თად, ამე რი კის 
შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში ან ტი ბი ო ტიკს ექი მის და ნიშ ნუ-
ლე ბის გა რე შე ვე რა ვინ იყი დის. უფ რო მე ტიც, ექიმ მა 
პა ცი ენტს შე იძ ლე ბა გა მო უ წე როს ან ტი ბი ო ტი კი აბე-
ბის სა ხით, მაგ რამ კუნ თებ ში და, მით უმე ტეს, ვე ნა ში 
გა სა კე თე ბელ ან ტი ბი ო ტიკს ვე რაფ რით და ნიშ ნავს. ეს 
აკ რძა ლუ ლი ა, რად გან პე რო რა ლუ რად მი ღე ბულ ან ტი-
ბი ო ტიკს შე უძ ლია ალერ გი ის გა მოწ ვე ვა, მაგ რამ ინი-
ექ ცი ის შემ თხვე ვა ში, შე იძ ლე ბა ლე ტა ლუ რი შე დე გი 
დად გეს. 

ჩე მი და არა მარ ტო ჩე მი, მსოფ ლი ოს მე დი კოს თა 
პო ზი ცია ასე თი ა. მე, რო გორც ამ ასო ცი ა ცი ე ბის ერ-
თ-ერ თმა წარ მო მად გე ნელ მა და გა იდ ლა ი ნე ბის თა ნა-
ავ ტორ მა, ეს სა კითხი კარ გად ვი ცი, ამი ტომ ყვე ლას 

ვე უბ ნე ბი, რომ არ შე იძ ლე ბა ამის გა კე თე ბა. არ შე იძ-
ლე ბა პირ ვე ლი ვე ვი ზი ტი სას, პა ცი ენ ტი სათ ვის ან ტი-
ბი ო ტი კე ბის ინი ექ ცი ე ბის და ნიშ ვნა, არა და ასე თი შემ-
თხვე ვა, სამ წუ ხა როდ, უამ რა ვია და ეს არ ცოდ ნის გა მო 
ხდე ბა. ექი მი, რო მელ მაც მსოფ ლიო სტა ტის ტი კა იცის, 
ასეთ რა მეს არ გა ა კე თებს.

— და ბო ლოს, ერ თობ პრო ვო კა ცი უ ლი კითხ ვა უნ და 

და გის ვათ, რაც ზე მოთ გან ხი ლულ მა პრობ ლე მამ მი-

კარ ნა ხა, სა ზო გა დო ე ბა ში არ სე ბობს გარ კვე უ ლი ში ში, 

რაც, ჩე მი აზ რით, სა ფუძ ველს არ უნ და იყოს მოკ ლე-

ბუ ლი. მო გეხ სე ნე ბათ, თა ო ბე ბი იც ვლე ბა, სამ წუ ხა-

როდ, გა მოც დი ლი ექი მე ბი ასა კის გა მო პენ სი ა ზე გა-

დი ან. მათ ნაც ვლად ვინ მო დის? შე იძ ლე ბა თუ არა ამ 

კუთხ ით სა ი მე დო პროგ ნო ზის გა კე თე ბა?

— ამ მხრივ ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი ლი და 
არ ცთუ უსა ფუძ ვლოდ. მე ბევრ კლი ნი კა ში ვა ტა რებ 
კონ სულ ტა ცი ებს და ვხე დავ, რომ ნამ დვი ლად ნი ჭი ე-
რი, გა ნათ ლე ბუ ლი და კარ გი ახალ გაზ რდო ბა მო დის. 
ჩვენ რუ სუ ლი სკო ლის აღ ზრდი ლე ბი ვი ყა ვით, ახ ლან-
დელ ახალ გაზ რდებს გე ზი ევ რო პის კენ აქვთ აღე ბუ ლი. 
ახალ გაზ რდა იძუ ლე ბუ ლიც კია მი ი ღოს ევ რო პუ ლი გა-
ნათ ლე ბა, ისე კარ გი ექი მი ვერ დად გე ბა. ასე რომ, ეს 
ში ში ცო ტა გა და ჭარ ბე ბუ ლად მეჩ ვე ნე ბა. 

ჩემს კლი ნი კა შიც კარ გი კად რე ბი იზ რდე ბა. მარ თა-
ლი ა, ყვე ლა ერ თი დო ნის ვერ იქ ნე ბა, მაგ რამ ლი დე რი 
აუ ცი ლე ბე ლი ა.

მი მაჩ ნი ა, რომ დღე ვან დელ მა რე ფორ მამ ერ თი და-
დე ბი თი რამ ნამ დვი ლად მო ი ტა ნა. კერ ძოდ ის, რომ დი-
რექ ცია და ინ ტე რე სე ბუ ლია მი ი ღოს პრო ფე სი ო ნა ლი, 
რა თა ჰქონ დეს შე მო სა ვა ლი. ჩე მი შვი ლი ჩემ თან მუ შა-
ობს და კარ გი ექი მი ა, მაგ რამ იმი ტომ სუ ლაც არ ვა ქებ, 
რომ ჩე მი შვი ლი ა. ამ ნიშ ნით ვე რა ვის გა მო არ ჩევ, რად-
გან ეს ბიზ ნე სი ა. 

ყვე ლა ექიმ მა, შე მო სა ვა ლი უნ და შე მო ი ტა ნოს (მარ-
თა ლი გითხ რათ, სუ ლაც არ მსი ა მოვ ნებს, რო ცა მე-
დი ცი ნას თან მი მარ თე ბით სიტყ ვა – შე მო სა ვალს ვახ-
სე ნებ, მაგ რამ ცხოვ რე ბა ასეა მოწყ ო ბი ლი). ეს ფაქ ტი 
სი ტუ ა ცი ას გარ კვე ულ წი ლად არე გუ ლი რებს. კლი ნი-
კის დი რექ ტო რი, იმის თვის, რომ შე მო სა ვა ლი მი ი ღოს, 
კარგ ექიმს ეძებს. რო ცა ცუ დი კად რე ბი გყავს და იძუ-
ლე ბუ ლი ხარ გა და სა ხა დე ბი იხა დო, კლი ნი კის თვის აუ-
ცი ლე ბე ლი ხარ ჯი გას წიო და ექი მის შრო მაც აა ნაზღ-
ა უ რო, ფაქ ტობ რი ვად, კოტ რდე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა-
რე, რო დე საც ლი დე რი, კარ გი ექი მი გყავს, მო გე ბუ ლი 
რჩე ბი. 

ად რე წა ვი დოდ ნენ მოს კოვ ში, იყი დიდ ნენ დი სერ ტა-
ცი ას (ნამ დვი ლად ვი ცი, რომ დი სერ ტა ცი ე ბი იყი დე ბო-
და) ჩა მო ვი დოდ ნენ, აბ რას ჩა მო კი დებ დნენ, პა ცი ენ ტებს 
იღებ დნენ. ერ თი მოკ ვდე ბო და, მე ო რე — გა დარ ჩე ბო და 
და ამას ვე რა ვინ იგებ და, რად გან ავად მყოფს სა ლა რო ში 
ფუ ლი არ შეჰ ქონ და. ახ ლა, რო ცა უკ ვე ფუ ლია გა და სახ-
დე ლი, მო გეხ სე ნე ბათ, ოპე რა ცია დიდ ხარ ჯებს მო ითხ-
ოვს, შე სა ბა მი სად, პა ცი ენ ტის და ღუპ ვას ვე ღარ და მა ლავ.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ფორ მა ლუ რი ლი დე რი მი დის 
და მის ად გილს არა ფორ მა ლუ რი ლი დე რი იჭერს, რო-
მელ საც პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბის არ ეში ნი ა. ეს კი ამ 
რე ფორ მებ მა მო ი ტა ნა, თუმ ცა მა ინც ბევ რი რამ არის 
და უხ ვე წა ვი — მო დის პა ცი ენ ტი და ფუ ლი არა აქვს, 
ცხოვ რე ბა ში კი არა ფე რია უფა სო, ყვე ლა ფერს თა ვი სი 
ფა სი აქვს. ეს სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მაა და გა დაჭ რას 
მო ითხ ოვს.

თუმ ცა ფაქ ტი ა, რომ ფორ მა ლუ რი ლი დე რე ბის ეპო-
ქა მი დის და მო დის ახა ლი — არა ფორ მა ლუ რი ლი დე-
რე ბის ეპო ქა, ამი ტო მაც მო მა ვა ლი ექი მე ბის არ უნ და 
გვე ში ნო დეს. 

ესა უბ რა: 

ცი ცი ნო ბუ კია

მ მ ჩნ რ მ ნ მ რ რმ მ რ

“ან ტი ბი ო ტი კუ რი თე რა პი ის არას წო რად 
გა მო ყე ნე ბით, მარ თლაც ბევრს ვცო დავთ. იმ-
დენ საც კი, რომ 10 წლის შემ დეგ მი ვი ღებთ 
რე ზის ტენ ტულ ფლო რას, ისეთს, რა საც ვერ-
ცერ თი ან ტი ბი ო ტი კი ვე ღარ მო ე რე ვა”.

ასე თი ადა მი ა ნე ბის გა სა გო ნად მინ და გან-
ვაცხ ა დო, რომ მე მი ნა ხავს ან ტი ბი ო ტი კის 
მი ღე ბის შე დე გად გარ დაც ვლი ლი ადა მი ა-
ნი, სხვა თა შო რის, ექი მი, რო მელ მაც პე ნი-
ცი ლი ნი კუნ თში თვი თონ გა ი კე თა და ად-
გილ ზე ვე გარ და იც ვა ლა, ისე, რომ ვე რა ვინ 
მი უს წრო.

არ შე იძ ლე ბა პირ ვე ლი ვე ვი ზი ტი სას, პა-
ცი ენ ტი სათ ვის ან ტი ბი ო ტი კე ბის ინი ექ ცი ე ბის 
და ნიშ ვნა, არა და ასე თი შემ თხვე ვა, სამ წუ-
ხა როდ, უამ რა ვია და ეს არ ცოდ ნის გა მო 
ხდე ბა. ექი მი, რო მელ მაც მსოფ ლიო სტა-
ტის ტი კა იცის, ასეთ რა მეს არ გა ა კე თებს.

- ამ მხრივ ოპ ტი მის ტუ რად ვარ გან წყო ბი-
ლი და არ ცთუ უსა ფუძ ვლოდ. მე ბევრ კლი-
ნი კა ში ვა ტა რებ კონ სულ ტა ცი ებს და ვხე დავ, 
რომ ნამ დვი ლად ნი ჭი ე რი, გა ნათ ლე ბუ ლი 
და კარ გი ახალ გაზ რდო ბა მო დის. 



არ შეიცავს მავნე და სპორტში აკრძალულ ნივთიერებებს!

გრიპ-ჰეელი
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— რა ტომ გა დაწყ ვი-

ტეთ ჰო მე ო პა თი უ რი 

წე სით მომ ზა დე ბუ ლი 

წამ ლე ბის პრაქ ტი კა ში და ნერ გვა?

— იმი ტომ, რომ მე დი ცი ნა, რო გორც ნე ბის მი ე რი 
მეც ნი ე რე ბა, გა ნიც დის გარ კვე ულ გან ვი თა რე ბას 
ე. წ. ევო ლუ ცი ას. არ სე ბობს ტრა დი ცი უ ლი მე დი ცი-
ნა, თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნა, უძ ვე ლე სი ხა ნის მე დი-
ცი ნა და სა მი ვე მუდ მი ვად ვი თარ დე ბა. ამი ტომ აუ-
ცი ლე ბე ლი ა, რომ ექი მი, რო მე ლიც გარ კვე უ ლი მი-
მარ თუ ლე ბით მი დის, გათ ვით ცნო ბი ე რე ბუ ლი იყოს, 
აინ ტე რე სებ დეს რა სი ახ ლეა მო მიჯ ნა ვე სფე რო ში. 
სხვა ნა ი რად სა ინ ტე რე სო შე დეგს ვერ მი აღ წევ, შე ნი 
საქ მი ა ნო ბა წარ მა ტე ბუ ლი ვერ იქ ნე ბა და არ მო გა ნი-
ჭებს სი ა მოვ ნე ბას. სა სი ა მოვ ნო კი ისა ა, რო ცა ცდი-
ლობ სი ახ ლე პა ცი ე ნე ბის სა სი კე თოდ გა მო ი ყე ნო. ჩე-
მი აზ რით, ექი მი მუ დამ თვით სრულ ყო ფის კენ უნ და 
მიისწრაფვოდეს.

ფირ მა Heel -ის პრე პა რა ტე ბის შე სა ხებ და ბეჭ დი ლი 
ბუკ ლე ტე ბი ხელ ში შემ თხვე ვით ჩა მი ვარ და, ეს გახ-
ლდათ სრუ ლი ინ ფორ მა ცია პრე პა რა ტე ბის, აღ წე რი-
ლო ბით, დარ გის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ით და ა.შ. 

მე ყო ველ ვთვის მა ინ ტე რე სებ და მე დი ცი ნის ეს სეგ-
მენ ტი. ის, რომ ადა მი ან ში არის ჩა დე ბუ ლი თვით გან-
კურ ნე ბის უნა რი, უკეთ რომ ვთქვათ, თვი თონ ადა-
მი ა ნის ორ გა ნიზ მი ებ რძვის სხვა დას ხვა ნა ირ და ა ვა-
დე ბას, ყო ველ გვა რი წამ ლის გა რე შე. ეს უნა რი ყვე ლა 
ადა მი ან შია ჩა დე ბუ ლი, ზო გი ერ თში მე ტად, ზო გი ერ-
თში – ნაკ ლე ბად და ამას თუ კი დევ ბუ ნებ რი ვი რე-
სურ სი და ეხ მა რე ბა, გა ცი ლე ბით კარ გი შე დე გის მი-
ღე ბა შე იძ ლე ბა, სწო რედ ამან და მა ინ ტე რე სა. 

ეს ლი ტე რა ტუ რა, რო გორც მო გახ სე ნეთ, სრუ ლი ად 
შემ თხვე ვით ჩა მი ვარ და ხელ ში, ეს არ იყო მი ზან მი-
მარ თუ ლი და და გეგ მი ლი. მე რე, უკ ვე შეგ ნე ბუ ლად 
და ვეს წა რი მათ კონ ფე რენ ცი ებს, უფ რო ღრმად გა-
ვე ცა ნი ჩემ თვის სა ინ ტე რე სო სა კითხ ებს და უფ რო 
მე ტად დავ რწმუნ დი იმა ში, რომ სწორ გზა ზე ვი დე ქი.

— რო გორ და ნერ გეთ პრაქ ტი კა ში მა თი პრე პა რა-

ტე ბი? წი ნას წარ დარ წმუნ დით მათ ეფექ ტუ რო ბა ში?

— ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა არ გამ ჭირ ვე ბი ა, 
რად გან ეს მცე ნა რე უ ლი პრე პა რა ტე ბი ა, მე ო რეც, 
თით ქმის გა მო რიცხ უ ლი ა, გვერ დი თი მოვ ლე ნე ბი ან 
რა ი მე ნე გა ტი უ რი პრო ცე სი.

თა ვის თა ვად ცხა დი ა, რო ცა რა ღა ცას ნერ გავ მა ინც 
ფრთხი ლობ, ამი ტომ ზო გი ერ თი პრე პა რა ტი ჯერ ჩემს 
თავ ზე გა მოვ ცა დე. ისე თე ბი, რო გო რი ცა ა: Echinacea 
Compositum, Gynacoheel, Gripp-Heel. ვე უბ ნე ბო დი 

პა ცი ენ ტებს, რომ პრე პა რა ტებს სა კუ თა რი გა მოც დი-
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ვუ წევ დი რე კო მენ და ცი ას. შე იძ-
ლე ბა ეს ერ თგვა რი ექ სპე რი მენ ტიც იყო, მაგ რამ ისი-
ნი თან ხმდე ბოდ ნენ.

დღე ი სათ ვის მე ძა ლი ან კმა ყო ფი ლი ვარ, რომ ამ 
ფირ მას თან ვთა ნამ შრომ ლობ. გარ და იმი სა, რომ მათ 
პრე პა რა ტებს წარ მა ტე ბით ვი ყე ნებ, ფირ მა Heel-ის 
სა ქარ თვე ლოს წარ მო მად გენ ლო ბას თან და, უშუ ა-
ლოდ, ბა ტონ თენ გიზ ტე რუ ნაშ ვილ თან ურ თი ერ თო-
ბა ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო ა, რად გან მათ უყ ვართ თა ვი-
ან თი საქ მე და მუდ მი ვად ახ ლის ძი ე ბა ში არი ან.

— ძი რი თა დად, რო მელ პრე პა რა ტებს იყე ნებთ?

— რაც გი ნე კო ლო გი ა ში გა მო ი ყე ნე ბა: Gynecoheel, 
Ovarium Compositum, Traumeel, Lymphomiosot. ეს 
იქ ნე ბა წვე თე ბის, ინი ექ ცი ის თუ სან თლე ბის სა ხით. 
სა უ კე თე სო შე დე გებს ვაღ წევთ Viburcol-ის სან თლე-
ბის გა მო ყე ნე ბით.

შე მიძ ლია თა მა მად ვთქვა, რომ პაციენეტებს, ვინც 
ამ პრე პა რა ტებს ღე ბუ ლობს, (90%) აქვთ არაჩ ვე უ-
ლებ რი ვი შედეგი.

— კონ კრე ტუ ლად რა და ა ვა დე ბებს ებ რძვით?

— ძი რი თა დად, ან თე ბით პრობ ლე მებს, რაც სა ჭი-

რო ებს სტა ბი ლი ზა ცი ის მო მენტს, ამ წამ ლებს ვი ყე-
ნებთ აგ რეთ ვე მცი რე ზო მის მი ო მის, ფო ლი კუ ლუ რი 
ცის ტის სამ კურ ნა ლოდ, იმი სათ ვის, რომ პრო ცე სი 
წინ არ წა ვი დეს, არ გა ჩერ დეს ერ თსა და იმა ვე დო-
ნე ზე და შე და რე ბი თი უკუ გან ვი თა რე ბა გა ნი ცა დოს. 
ეს სა შუ ა ლე ბე ბი პოს ტო პე რა ცი ულ პე რი ოდ შიც ძა-
ლი ან კარგ შე დე გებს იძ ლე ვა. პრე პა რა ტებს ახა სი ა-
თებს ნა ზი მოქ მე დე ბა და პა ცი ენ ტე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ, 
რომ მა თი მი ღე ბის შემ დეგ თავს გა ცი ლე ბით უკეთ 
გრძნო ბენ.

ეს ით ქმის გან სა კუთ რე ბით Lymphomiosot-ზე, პა-
ცი ენ ტე ბი, რო მელ თაც აქვთ ვე ნე ბის ვა რი კო ზუ ლი 
გა გა ნი ე რე ბა, აწუ ხებთ მძი მე წო ნა, გა ცი ლე ბით მსუ-

თა მარ იაშ ვილ ი

“ე ქი მი მუ დამ თვით სრულ ყო ფის კენ უნ და მიისწრაფვოდეს” 
თბი ლი სის პირ ვე ლი სა ა ვად მყო ფოს ოპე რა ცი უ ლი გი ნე-

კო ლო გი ის გან ყო ფი ლე ბის ულ ტრაბ გე რი თი დი აგ ნოს ტი-
კის ხელ მძღვა ნე ლი, სა ქარ თვე ლოს მე ან -გი ნე კო ლოგ თა და 
ულ ტრაბ გე რი თი დი აგ ნოს ტი კის ექიმ თა სა ზო გა დო ე ბის 
წევ რი  მე დი ცი ნის მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რი , პროფესორი 
თა მარ იაშ ვილ ი

რ ბს სტაბ ზა ს მ მ ნტს ამ წამ ბს

Heel-ის პრე პა რა ტებს ახა სი ა თებს ნა ზი მოქ-
მე დე ბა და პა ცი ენ ტე ბიც აღ ნიშ ნა ვენ, რომ მა-
თი მი ღე ბის შემ დეგ თავს გა ცი ლე ბით უკეთ 
გრძნო ბენ.

ეს ითქმის გან სა კუთ რე ბით Lymphomiosot-ზე, 
პა ცი ენ ტე ბი, რო მელ თაც აქვთ ვე ნე ბის ვა რი-
კო ზუ ლი გა გა ნი ე რე ბა, აწუ ხებთ მძი მე წო ნა,  
ამ პრეპარატს მკურნალობის შედეგი გა ცი-
ლე ბით მსუ ბუ ქად გრძნო ბენ თავს.
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ბუ ქად გრძნო ბენ თავს. დავ ფრი ნავ თო, — ამ ბო ბენ 
და არა აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, ეს იქ ნე ბა წვე თე ბი, თუ 
ტაბ ლე ტი. 

არის შემ თხვე ვე ბი, რო ცა გარ კვე უ ლი პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში ვი ყე ნებ კლა სი კუ რი მე დი ცი ნის სა-
შუ ა ლე ბებს და მე რე, რე ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცეს ში — 
ფირ მა Heel -ის პრე პა რა ტებს.

ჩვენ ში ეს მიდ გო მა ახ ლა იკი დებს ფეხს, ევ რო პა ში 
კი უკ ვე კარ გა ხა ნია აპ რო ბი რე-
ბუ ლი მე თო დი ა. მე ტი გა მოც დი-
ლე ბა აქვთ, მე ტი ინ ტე რე სი და 
მო ტი ვა ცია ამი სათ ვის. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფირ-
მა Heel -ის სა ქარ თვე ლოს წარ-
მო მად გენ ლო ბა სა ინ ტე რე სო 
კონ ფე რენ ცი ებს ატა რებს, ყვე-
ლა ფერს არაჩ ვე უ ლებ რი ვად აშუ-
ქებს, ქარ თვე ლი ექი მე ბი ჰო მე-
ო პა თი უ რი წე სით დამ ზა დე ბულ 
პრე პა რა ტებს მა ინც ნაკ ლე ბად 
იყე ნე ბენ, რაც ალ ბათ ჩე მი კო-
ლე გე ბის ინერ ტუ ლო ბას შე იძ ლე ბა და ვაბ რა ლოთ.

ვე რა ვის აი ძუ ლებ, ვი ღა ცის მი თი თე ბით იმოქ მე-
დოს, ექი მი თა ვად უნ და იყოს ძი ე ბა ში, დას კვნა ყო-
ველ თვის თვი თონ უნ და გა მო ი ტა ნოს, ამას კი და ინ-
ტე რე სე ბა და გარ კვე უ ლი სი თა მა მე სჭირ დე ბა. ეს თუ 
არა გაქვს, წინ ვე რა სო დეს წახ ვალ.

— ჰო მე ო პა თი ურ პრე ტა რა ტებს მოქ მე დე ბი სათ ვის 

შე და რე ბით მე ტი დრო სჭირ დე ბა, გიშ ლით თუ არა ეს 

ხელს?

— მო გეხ სე ნე ბათ, მე დი ცი ნა ში არ სე ბობს პირ ვე ლა-
დი დახ მა რე ბის ცნე ბა. ეს კი, მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, 
იმას ნიშ ნავს, რომ თუ ადა მი ანს ხე ლი გა ეჭ რა, მან 
სას წრა ფო დახ მა რე ბა უნ და მი ი ღოს, რომ სის ხლ დე-
ნა არ გაღ რმავ დეს. ამ დროს სა ჭი როა კუ პი რე ბა ნე-
ბის მი ე რი მე თო დით, მაგ რამ იმი სათ ვის, რომ მე რე 

ამ პრობ ლე მამ უკ ვა ლოდ ჩა ი ა როს სა ჭი როა სწო რედ 
ასე თი მოქ მე დე ბის პრე პა რა ტე ბი. მარ თა ლი ა, თქვენ 
შე გიძ ლი ათ ან ტი ბი ო ტი კის და ნიშ ვნა დი დი დო ზით, 
რა თა მი ი ღოთ სწრა ფი ეფექ ტი, მაგ რამ მე რე ამას აუ-
ცი ლებ ლად მოჰყ ვე ბა უკუ ე ფექ ტიც. 

სწრა ფად მოქ მე დე ბა მა ში ნაა სა ჭი რო, რო ცა შემ-
თხვე ვა არის ურ გენ ტუ ლი, მაგ რამ რო ცა პრობ ლე-
მა ქრო ნი კუ ლი ა, მას 2-3 დღე ში ვერ მოს პობ. აქ არ 

შე იძ ლე ბა სის წრა ფე ზე ლა პა რა კი, 
საქ მე ისა ა, სა ბო ლოო შე დე გი რო-
გო რი იქ ნე ბა. ექი მი არა სწრაფ, 
არა მედ კარგ შე დეგ ზე უნ და იყოს 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

ამი ტომ ჯან დაც ვის სის ტე მა მე-
დი ცი ნის ამ სეგ მენ ტის, ისე ვე, რო-
გორც პრე ვენ ცი უ ლი მე დი ცი ნის 
გან ვი თა რე ბის თვის, გარ კვე ულ 
თან ხას უნ და ხარ ჯავ დეს. 

საბ ჭო თა პე რი ოდ ში პრო ფი-
ლაქ ტი კა სა და პრე ვენ ცი ას დიდ 
მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ დნენ. მოს-

წავ ლე ებს სკო ლა ში სინ ჯავ დნენ. ეს სა ვალ დე ბუ ლო 
იყო. მახ სოვს, მე- 3-მე-4 კლა სი დან, მე მა შინ ციმ ბირ-
ში, ნო ვო სი ბირ სკში ვცხოვ რობ დი, გვა მოწ მებ დნენ, 
მა შინ ამის ში ნა არ სი არ მეს მო და, მაგ რამ ახ ლა, ანა-
ლიზს რომ ვუ კე თებ, ვფიქ რობ, რომ ეს ყვე ლა ზე სწო-
რი, მიდ გო მა იყო. სწო რედ ასე თი შე მოწ მე ბი სას აღ-
მო უ ჩი ნეს ჩემს 10 წლის თა ნაკ ლა სელს თან და ყო ლი-
ლი გუ ლის მან კი, რაც მშობ ლებ მაც კი არ იცოდ ნენ, 
გო გო ნას სას წრა ფო ოპე რა ცია დას ჭირ და. 

ვფიქ რობ, რომ პრე ვენ ცი უ ლი მე დი ცი ნა პა ცი ენ-
ტებ ზე სკო ლის ასა კი დან უნ და ზრუ ნავ დეს და მა შინ 
შე და რე ბით ნაკ ლე ბი პრობ ლე მა იქ ნე ბა.

ესა უბ რა

ცი ცი ნო ბუ კია

ფე ევ ქ კულ
შ
ს
გ
ა
ო

დ
გ
გ
თ

ლ
მ

სწრა ფად მოქ მე დე ბა მა ში-
ნაა სა ჭი რო, რო ცა შემ თხვე ვა 
არის ურ გენ ტუ ლი, მაგ რამ რო-
ცა პრობ ლე მა ქრო ნი კუ ლი ა, მას 
2-3 დღე ში ვერ მოს პობ. აქ არ 
შე იძ ლე ბა სის წრა ფე ზე ლა პა რა-
კი, საქ მე ისა ა, სა ბო ლოო შე დე-
გი რო გო რი იქ ნე ბა. ექი მი არა 
სწრაფ, არა მედ კარგ შე დეგ ზე 
უნ და იყოს ორი ენ ტი რე ბუ ლი. 

თქვენი ჯანმრთელობის გარანტია!თქვენი ჯანმრთელობის გარანტია!

    დიაგნოსტიკა დადიაგნოსტიკა და

              მკურნალობა              მკურნალობა
                    უვნებელი მეთოდებით!                    უვნებელი მეთოდებით!

შეღავათებშეღავათებიი: ● სტუდენტებისათვისსტუდენტებისათვის

  ●   ● პენსიონერებისათვისპენსიონერებისათვის

  ●   ● ომის ვეტერანებისათვიომის ვეტერანებისათვის

ცხელი ხაზი: ცხელი ხაზი: 311-911311-911
ალ. ყაზბეგის გამზ. ალ. ყაზბეგის გამზ. 2424ა
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მუხ ლის სახ სა რი ადა მი ა ნის ერ თ-ერ თი ყვე ლა-
ზე მსხვი ლი სახ სა რი ა, მას რთუ ლი ანა ტო მი უ რი 
აგე ბუ ლე ბა გა აჩ ნი ა, მცი რე დაა და ცუ ლი რბი ლი 
ქსო ვი ლით და, შე სა ბა მი სად, სხვა სახ სრებ თან შე-
და რე ბით, ხში რად ტრავ მირ დე ბა. ყვე ლა ზე გავ-
რცე ლე ბუ ლი სახ სრის მე ნის კი ა, რო მელ საც მუხ-
ლის სახ სრის ში ნა გან და ზი ა ნე ბა თა შო რის პირ ვე-
ლი ად გი ლი უჭი რავს. უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, ეს 
პრობ ლე მა სპორ ტით და კა ვე ბულ პი რებს აწუ ხებთ 
(96%) [1,4]. 84%-დან მე ნის კი მა მა კა ცე ბის გა ცი-
ლე ბით მეტს უზი ან დე ბა (80%), ვიდ რე ქა ლებს (16-
20%) [5]. ამ სა ხის და ზი ა ნე ბა უფ რო ხში რად 20-30 
წლის ასაკ ში აღი ნიშ ნე ბა. 

მე ნის კის მკურ ნა ლო ბის ტრა დი ცი უ ლი მიდ გო-
მა, პირ ველ რიგ ში, მუხ ლის სახ სრის იმო ბი ლი ზა-
ცი ას, თა ბა ში რით და ფიქ სი რე ბის მე თო დის გა მო-
ყე ნე ბას მო ითხ ოვს. ჰე მარ თრო ზის შემ თხვე ვა ში, 
სახ სრის სითხ ის პუნ ქტა ტის აღე ბა სა და სახ სარ ში 
ჩაღ ვრი ლი სის ხლის გა მო წო ვას, რა საც მოს დევს 
სახ სარ ში გა მა ყუ ჩებ ლე ბის, ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე-
გო პრე პა რა ტე ბი სა და ან ტი ბი ო ტი კე ბის შეყ ვა ნა. 
სამ წუ ხა როდ, მე ნის კის და ზი ა ნე ბის ტრა დი ცი უ-
ლი მე თო დით მკურ ნა ლო ბა იშ ვი ა თად მთავ რდე ბა 
მი სი მთლი ა ნო ბი სა და სახ სრის ფუნ ქცი ის სრულ-
ფა სო ვა ნი აღ დგე ნით. მე ნის კის და ზი ა ნე ბის გან მე-
ო რე ბის (ბლო კა დის) შემ თხვე ვა ში, აუ ცი ლე ბე ლია 
ოპე რა ცი უ ლი ჩა რე ვა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე-
ნის კო პა თი ის მკურ ნა ლო ბი სა და პა ცი ენ ტე ბის რე ა-
ბი ლი ტა ცი ის ახალი ეფექ ტუ რი მე თო დე ბის ძებ ნა.

მი ზა ნი:
მო ცე მუ ლი კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და 

სახ სრის მე ნის კო პა თი ის მკურ ნა ლო ბი სას ერ თის 
მხრივ ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბის, მე ო-
რეს მხრივ კი — ალო პა თი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბის თე-
რა პი უ ლი ექე ტუ რო ბის შე და რე ბა.

მე თო დი კა:
კვლე ვის საგანს წარ მო ად გენს დაკ ვირ ვე ბა 14-დან 

64 წლამ დე ასა კის 37 პა ცი ენ ტზე, რო მელ თაც დად-

გე ნი ლი ჰქონ დათ მე ნის კო პა თი ის დი აგ ნო ზი. მათ გან 
18 (48,6%) იყო მა მა კა ცი და 19 (51,4%) — ქა ლი.

დი აგ ნო ზი და ის ვა პა ცი ენ ტე ბის კლი ნი კუ რი შე-
ფა სე ბის მო ნა ცემ თა გა სინ ჯვის სა ფუძ ველ ზე, 
ტკი ვი ლის სინ დრო მი სას, ძვლე ბი სა და სახ სრე ბის 
რენ ტგე ნოგ რა ფი ი თა (რენ ტგე ნო ლო გი უ რი გა მოკ-
ვლე ვა წარ მო ებ და მი ღე ბუ ლი წე სით, მუხ ლის ხას-
ხრის ძვლო ვა ნი სტრუქ ტუ რის და ზი ა ნე ბის გა მო-
სა რიცხ ად), და ასე ვე, ულ ტრაბ გე რი თი დი აგ ნოს-
ტი კით [3,4].

ავად მყოფ თა 62,2%-ში და ფიქ სირ და მე დი ა ლუ რი 
მე ნის კის და ზი ა ნე ბა, რაც აიხ სნე ბა ში გა მე ნის კის 
ანა ტო მი უ რი თვი სე ბე ბით (ის ნაკ ლე ბად მოძ რა-
ვი ა). ში გა მე ნის კის და ზი ა ნე ბი სას ავად მყო ფე ბი 
უჩი ოდ ნენ მწვა ვე ტკი ვილს მუხ ლის სახ სრის ში და 
მხა რეს (შე ერ თე ბებს ზე მოთ), მყი სი ერ ტკი ვილს 
და ძაბ ვი სას, ტკი ვილს ბარ ძა ყის კო ლა ტე რა ლუ რი 
შე ერ თე ბის გას წვრივ, რა საც ფე ხის მუხ ლში გა და-
მე ტე ბუ ლი მოხ რა იწ ვევ და, ასე ვე, წვი ვის, რო მე-
ლიც 900 -ით იყო მოხ რი ლი მუხ ლთან, ტკი ვილს, მი-
სი მყი სი ე რი შე მო ტი ა ლე ბი სა და მუხ ლის სახ სრის 
მი და მო ებ ში სითხ ის ჩაღ ვრი სას. 

ავად მყოფ თა 48,6%-ში და ფიქ სირ და ლა ტე რა-
ლუ რი მე ნის კის და ზი ა ნე ბა. ავად მყო ფე ბი უჩი ოდ-
ნენ ირა დი რე ბულ ტკი ვილს მუხ ლის სახ სრის ზე და 
და გა რე თა ნა წილ ში. ტკი ვილს — პა ტა რა ბარ ძა-
ყის კო ლა ტე რა ლუ რი შე ერ თე ბის გას წვრივ, ფე ხის 
გა და ჭარ ბე ბუ ლი მოხ რა- გაშ ლი სას მუხ ლში, ასე ვე, 
წვი ვის, რო მე ლიც 900 -ით იყო მოხ რი ლი მუხ ლთან, 
ტკი ვილს მყი სი ე რი შე მო ტი ა ლე ბი სა და მუხ ლის 
სახ სრის მი და მო ებ ში სითხ ის ჩაღ ვრი სას. 

ავად მყოფ თა 8,1%-ს და უ ფიქ სირ და ერ თდრო უ-
ლად რო გორც მე დი ა ლუ რი, ასე ვე ლა ტე რა ლუ რი 
მე ნის კის და ზი ა ნე ბა, სახ სრის მორ ყე ვა არ შე ი ნიშ-
ნე ბო და, წი ნა და უკა ნა ჯვრის მსგავ სი შე ერ თე ბე ბი 
არ იყო და ზი ა ნე ბუ ლი.

პირ ველ სა ა თებ სა და დღე ებ შიც კი ტრავ მის მი-
ღე ბის შემ დეგ მე ნის კის და ზი ა ნე ბა მიმ დი ნა რე ობს 
ისე ვე, რო გორც მუხ ლის სახ სრის და ჟე ჟი ლო ბა ჰე-
მარ თრო ზით. თუ და ზი ა ნე ბი სას ერ თდრო უ ლად 

მუხ ლის სახ სრის მე ნის კო პა თი ის 
ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი თე რა პია

ედუარდ  ფე რო ი ა ნი,  ბი ო ლო გი ის მეც-
ნი ერ ებათა დოქ ტო რი, თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო სა მე დი ცი ნო უნი ვერ სი ტე ტის ფი-
ზი კუ რი მე დი ცი ნი სა და რე ა ბი ლი ტა ცი ის 
ფა კულ ტე ტი.

ნინო ცხოვ რე ბაშ ვი ლი  –  ექიმი-რადიოლოგი 
სამ კურ ნა ლო- პრო ფი ლაქ ტი კუ რი ცენ ტრი 
“ჯან მრთე ლო ბის სახ ლი”.
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იჭე დე ბა (ი წეწ კე ბა) სი ნო ვი ა ლუ რი გარ სი, მა შინ 
ჩანს ზო მი ე რად გა მო ხა ტუ ლი სი ნო ვი ტი. ამი ტო მაც 
ულ ტრახ მო ვა ნი დი აგ ნოს ტი კა ჩა ტარ და რამ დე-
ნი მე დღის შემ დეგ, რო ცა ჰე მარ თრო ზი ჩაწყ ნარ-
და. ულ ტრაბგერითი დი აგ ნოს ტი კამ აჩ ვე ნა მე ნის-
კის და ზი ა ნე ბის შემ დე გი სუ რა თი: და ჟეჟ ილობა, 
მეტ -ნაკ ლე ბი სი დი დის ნაპ რა ლე ბი, ნა წი ლობ რი ვი 
გაგ ლე ჯა, გაჭ რა, გა ხეთ ქა. მე ნის კის სრუ ლი გაგ-
ლე ჯა, რო მე ლიც სახ სრის ბლო კა დას იწ ვევს, ავად-
მყო ფებს არ აღე ნიშ ნათ.

ყვე ლა პა ცი ენტს შევ თა ვა ზეთ მე ნის კეკ ტო მი ა, 
რა საც ისი ნი, ამა თუ იმ მი ზე ზის გა მო, არ და თან-
ხმდნენ. ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი და ალო პა თი უ რი 
პრა პა რა ტე ბის თე რა პი უ ლი ეფექ ტუ რო ბის შე და-
რე ბი თი შეს წავ ლი სათ ვის პა ცი ენ ტე ბი დავ ყა ვით 
ძი რი თად და სა კონ ტრო ლო გჯუ ფად, რო მე ლიც 
იდენ ტუ რი გახ ლდათ ასა კის, სქე სი სა და და ზი ა ნე-
ბის ლო კა ცი ის, ხა სი ა თი სა და და ა ვა დე ბის გა მო ხა-
ტუ ლო ბის მი ხედ ვით.

ძი რი თად ჯგუფს, რო მე ლიც 21 ადა მი ა ნი სა გან 
შედ გე ბო და შევ თა ვა ზეთ მკურ ნა ლო ბა გერ მა ნუ ლი 
ფირ მა Heel -ის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი ან ტი ჰო მო ტოქ-
სი კუ რი პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბით [7]: Traumeel 
S (მალამო) — სამ ჯერ დღე ში, Lymphomyosot და 
Berberis-Homaccord (წვე თე ბი) — 10 წვე თი 3-ჯერ 
დღე ში, Traumeel S-ის ამ პუ ლე ბი (2,2მლ) №5 + 
Lymphomyosot (1,1მლ) №5 — ყო ველ დღე 5-7 
დღის გან მავ ლო ბა ში, 1 ამ პუ ლა ერთ შპრიც ში კან-
ქვეშ აკუ პუნ ქტუ რის წერ ტი ლებ ში (RP9,VB33). 
შემ დეგ ამ პუ ლე ბი Zeel T (2,2მლ) №10 + Traumeel 
S (2,2მლ) №10 — დღე გა მოშ ვე ბით 1 ამ პუ ლა ყო ვე-
ლი პრე პა რა ტი სა ერთ შპრიც ში კან ქვეშ, აკუ პუნ-
ქტუ რის წერ ტი ლებ ში (RP9,VB33). ფი ზი ო თე რა პია 
ტარ დე ბო და “ДЭНАС”-ის აპა რა ტით (10 სე ან სი). 
ავად მყო ფებს შევ თა ვა ზეთ მუხ ლე ბის მა ფიქ სი რე-
ბე ლი ელას ტი უ რი სახ ვე ვე ბით შეხ ვე ვა.

სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფი შედ გე ბო და 16 ადა მი ა-
ნი სა გან, რო მელ თაც ჩა უ ტარ დათ ტრა დი ცი უ ლი 
კომ პლექ სუ რი მკურ ნა ლო ბა. ჰე მარ თრო ზის შემ-
თხვე ვა ში, ვი ღებ დით სახ სრის სითხ ის პუნ ქტატს, 
სახ სარ ში, და ზი ა ნე ბულ მხა რეს, შეგ ვყავ და 20 მლ 
2%-ი ა ნი ნო ვო კა ი ნის ხსნა რი ან ტი ბი ო ტი კე ბით და 
და ზი ა ნე ბულ ად გილს ვა დებ დით თა ბა შირს 7-10 
დღის გან მავ ლო ბა ში. ამას თან ერ თად, ვუ ნიშ ნავ-
დით УВЧ თე რა პი ას (5-7 სე ან სი), რო მელ საც თა-
ბა ში რის სახ ვე ვის მო უხ სნე ლად ვა ტა რებ დით. 
ავად მყო ფე ბი ასე ვე იღებ დნენ არას ტე რო ი დულ 
ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო პრე პა რატ ასას (NSAI) [6 ] 
— “მო ვა ლისს” (“Boehringer Ingelheim, გერ მა ნი ა”) 
7,5 მგ დღე ში, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, დო ზას 
ვზრდი დით 15მგ-მდე დღე- ღა მე ში.

მკურ ნა ლო ბის კურ სმა ორი ვე ჯგუფ ში 30 დღეს 
გას ტა ნა.

ტკი ვი ლის შეგ რძნე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის გა მო ი-
ყე ნე ბო და შემ დე გი კრი ტე რი უ მე ბი:

1. სუ ბი ექ ტუ რი კრი ტე რი უ მე ბი: 

სახ სარ ში ტკი ვი ლის შეგ რძნე ბის შე ფა სე ბა მე ქა-
ნი კუ რ დატ ვირ თვამ დე და დატ ვირ თვის შემ დეგ: 

0 — ტკი ვი ლის არ ქო ნა; 1— სუს ტი ტკი ვი ლი; 2 
— სა შუ ა ლოდ გა მო ხა ტუ ლი ტკი ვი ლი; 3 — ძლი ე რი 
ტკი ვი ლი.

2. ობი ექ ტუ რი კრი ტე რი უ მე ბი:

• ტკი ვი ლი პალ პა ცი ი სას (შე ერ თე ბის ად გი ლებ ში, 
სახ სრის კაპ სუ ლის, სახ სრის ნაპ რა ლის გას წვრივ). 
0 — ტკი ვი ლის არ ქო ნა; 1— სუს ტი ტკი ვი ლი; 2 — 
სა შუ ა ლოდ გა მო ხა ტუ ლი ტკი ვი ლი; 3 — ძლი ე რი 
ტკი ვი ლი;

• სახ სრე ბის ფუნ ქცი უ რი მდგო მა რე ო ბა (აქ ტი უ-
რი და პა სი უ რი მოძ რა ო ბე ბი სას) 0 — დარ ღვე ვის 
გა რე შე; 1 — უმ ნიშ ვნე ლო დარ ღვე ვე ბი; 2 — ზო-
მი ე რი დარ ღვე ვე ბი; 3 — მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ღვე-
ვე ბი.

კვლე ვის შე დე გე ბი:
პა ცი ენ ტებს, პირ ველ კვი რა ში, ყო ველ სამ დღე-

ში ერ თხელ ვსინ ჯავ დით, შემ დეგ კი მკურ ნა ლო ბის 
დაწყ ე ბი დან მე-14 და 30-ე დღეს. ჯგუ ფებ ში ჩა ტა-
რე ბულ მა კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, რომ მკურ ნა ლო ბის 
დაწყ ე ბი დან უკ ვე მე-3 დღეს 10 პა ცი ენტს პალ პა-
ცი ი სას ტკი ვი ლის შეგ რძე ნე ბა შე და რე ბით სწრა-
ფად უსუს ტდე ბო და (62,5%), სახ სრე ბის დატ ვირ-
თვი სას კი 7-ს (43,8%) სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფი დან, 
ძი რი თა დი ჯგუ ფის 6 (28,6%) პა ცი ენ ტთან შე და-
რე ბით. მე-6 დღის თვის სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფის 12 
(75%) ავად მყოფს აღე ნიშ ნე ბო და ტკი ვი ლის შე-
სუს ტე ბა პალ პა ცი ი სას და 11 (68,8%)-ს ტკი ვი ლის 
შემ ცი რე ბა დატ ვირ თვი სას, მკურ ნა ლო ბის მე-14 
დღი სათ ვის. 

ანა ლო გი ურ პე რი ოდ ში ძი რი თა დი ჯგუ ფის ავად-
მყო ფე ბი უკ ვე სჯობ ნიდ ნენ სა კონ ტო ლო ჯგუ ფის 
ავად მყო ფებს ტკი ვი ლის სინ დრო მის და დე ბით დი-
ნა მი კა ში: 19 ადა მი ა ნი (90,5%) მე-6 დღი სათ ვის 
უკ ვე აღ ნიშ ნავ და პალ პა ცი ი სას ტკი ვი ლის შემ ცი-
რე ბას, ხო ლო 18 (85,7%) ადა მი ა ნი — ტკი ვი ლის 
შემ ცი რე ბას დატ ვირ თვი სას, მკურ ნა ლო ბის მე-14 
დღი სათ ვის.

მკურ ნა ლო ბის ბო ლოს (30 დღე) 13 (81,3%) ავად-
მყოფს სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფი დან აღე ნიშ ნა ტკი ვი-
ლის შემ ცი რე ბა დატ ვირ თვი სას, ხო ლო 14 (87,5%) 
ტკი ვი ლის შე სუს ტე ბა პალ პა ცი ი სას. ძი რი თად 
ჯგუფ ში 20 (95,2%) ავად მყოფს და უ ფიქ სირ და 
ტკი ვი ლის შემ ცი რე ბა, რო გორც დატ ვირ თვი სას, 
ასე ვე პალ პა ცი ი სას. 

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მი უ ხე და ვად ტკი ვი ლის 
სინ დრო მის მაჩ ვე ნე ლებ ლე ბის თავ და პირ ვე ლი 
სწრა ფი შე სუს ტე ბის დი ნა მი კი სა, მე სა მე დღი სათ-
ვის 62,5% სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფის ავად მყო ფებს 
(რაც, რო გორც ჩანს, და კავ ში რე ბუ ლია ასას-ს 
სწარფ გა მა ყუ ჩე ბელ ეფექ ტთან) ან ტი ჰო მო ტოქ სი-
კუ რი პრე პა რა ტე ბის კომ პლექ სურ მა გა მო ყე ნე ბამ 
და ფი ზი ო თე რა პი უ ლი პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბამ 
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კლინიკური კვლევა
(აპა რატი “ДЭНАС”), ძი რი თად ჯგუ ფის პა ცი ენ-
ტებს სა შუ ა ლე ბა მის ცა, მკურ ნა ლო ბის ბო ლოს-
თვის (30-ე დღე), მი ეღ წი ათ უკე თე სი შე დე გი სათ-
ვის.

სახ სრე ბის მა მოძ რა ვე ბე ლი ფუნ ქცია ნორ მა-
ლიზ დე ბო და შემ დე გი დი ნა მი კით: 9 (56,3%) პა ცი-
ენტს სა კონ ტრო ლო ჯგუ ფი დან აღე ნიშ ნა მდგო მა-
რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა მკურ ნა ლო ბის მე-6 დღეს, 
თუმ ცა ღა შემ დე გი პროგ რე სი-
რე ბა უმ ნიშ ვნე ლო იყო. მე-14 
დღეს 10 პა ცი ენტს (62,5%), ხო-
ლო მკურ ნა ლო ბის ბო ლოს, 11-ს 
(68,8%) გა უ უმ ჯო ბეს და აქ ტი ურ 
და პა სი ურ მოძ რა ო ბა თა უნა რი. 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, მკურ ნა-
ლო ბის ბო ლოს, სა კონ ტრო ლო 
ჯგუფ ში 1 (6,3%) ადა მი ანს შე-
უ ნარ ჩუნ და სახ სრე ბის მა მოძ-
რა ვე ბე ლი ფუნ ქცი ის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი დარ ღვე ვა, 3-ს (18,8%) 
— ზო მი ე რი, 4-ს (25%) — უმ ნიშ-
ვნე ლო და 8-ს (50%) — ეს დარ-
ღვე ვე ბი სა ერ თოდ არ აღე ნიშ ნე-
ბო და.

15 (71,4%) პა ცი ენტს ძი რი თა-
დი ჯგუ ფი დან მე-14 დღი სათ ვის აღე ნიშ ნა სახ სრის 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ფუნ ქცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ასე თი 
პა ცი ენ ტე ბის რიცხ ვი მკურ ნა ლო ბის ბო ლოს შე-
ად გენ და 18-ს (85,7%), ხო ლო 11-ს (68,8%) სა კონ-
ტრო ლო ჯგუფ ში. ძი რი თად ჯგუფ ში 30-ე დღი სათ-
ვის არ იყო არ ცერ თი პა ცი ენ ტი სახ სრის მა მოძ რა-
ვე ბე ლი ფუნ ქცი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი დარ ღვე ვით. 
დარ ჩა 1 (4,8%) ზო მი ე რი დარ ღვე ვა, 2 (9,5%) კი 
— უმ ნიშ ვნე ლო (იხ. დი აგ რა მა).

დას კვნა:
ამ რი გად, მე ნის კო პა თი ის თე რა პია ან ტი ჰო მო-

ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბით, არის 
გა ცი ლე ბით ეფექ ტუ რი ტრა დი ცი ულ მკურ ნა ლო-
ბას თან შე და რე ბით, მხო ლოდ НПВС-ს მოხ მა რე ბის 
ჩარ თვით.

სა ინ ტე რე სოა იმის აღ ნიშ ვნა, რომ ძი რი თა დი ჯგუ-
ფის ავად მყოფ თა ნა ხე ვა რი, რო მელ თაც სახ სრის 
მა მოძ რა ვე ბე ლი ფუნ ქცია მთლი ა ნად აღუდ გათ 
— ესე ნი არი ან პა ცი ენ ტე ბი, რომ ლე ბიც პირ ველ-
ნი მო ვიდ ნენ დახ მა რე ბის სათხ ოვ ნე ლად და მი ი-
ღეს მკურ ნა ლო ბა, მხო ლოდ ან ტი ჰო მო ტიქ სი კუ რი 
პრე პა რა ტე ბით ფი ზი ო თე რა პი ას თან შე ხა მე ბით.

დი აგ რა მა: 

სახ სრე ბის ფუნ ქცი ის დარ ღვე ვე ბის დო ნე მკურ-

ნა ლო ბის ბო ლო სათ ვის

რე ზი უ მე:
მო ცე მუ ლია პა ცი ენ ტთა ჯგუ ფებ ზე დაკ ვირ ვე-

ბის შე დე გე ბი, რო მელ თაც აწუ ხებ დათ მუხ ლის 
სახ სრის მე ნის კო პა თი ა, რო მელ თა მკურ ნა ლო ბა-
შიც ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბის გვერ დით, გა მო ყე-
ნე ბულ იქ ნა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბი 
(Traumeel S, Lymphomyosot, Berberis -Homaccord, 
Zeel T). გა მოკ ვლე ვის შე დე გებ მა გვაჩ ვე ნა, რომ 
ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბით თე რა პია 
ტრა დი ცი უ ლი მე თო დით მკურ ნა ლო ბის, სრულ ფა-
სო ვან ალ ტერ ნა ტი ვას წარ მო ად გენს.
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ზომიერი

- საკონტროლო ჯგუფი

- ძირითადი ჯგუფი

ლი ტე რა ტუ რა:

1. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у 
спортсменов / В.Ф. Башкиров – М.: Физкультура и 
спорт, 1987. – С.133-137.

2. Дубровский В.И. Спортивная медицина: учеб. 
для студентов вузов / В.И. Дубровский. – М.: 
ВЛАДОС, 1998. – 480 с.

3. Рейнберг С.А. Рентгенодиагностика 
заболеваний костей и суставов / С.А. Рейнберг - 
М.: Медицина, 1964.

4. Чепой В.М. Диагностика и лечение болезней 

суставов / В.М. Чепой - М.: Медицина, 1990.
5.  Шапиро К.И. Статистика повреждений и 

заболеваний коленного сустава. – Л.: 1981. – С. 
3–6.

6. Blot L, Marcelis A, Devogelaer JP, Manicourt DH. 
Effects of diclofenac, aceclofenac and meloхicam 
of proteoglycans and hyaluronan in osteoarthritic 
human cartilage. Br J Pharmacol, 2000; 131: 1413–
1421.

7. Ordinatio antihomotoxica et materia. Baden–
Baden, Germany, 1995, 2000, 2006, 2008.
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პოზიციაექიმი გირჩევთ

საყ რდენ -მა მოძ რა ვე ბე-
ლი აპა რა ტის ორ გა ნო თა 
და ზი ა ნე ბა და და ა ვა დე ბე-
ბი ერ თ-ერთ წამ ყვან ად-
გილს იკა ვებს ევ რო პის 
მრა ვა ლი ქვეყ ნის მო სახ-
ლე ო ბის სა ერ თო ავა დო ბის 
სტრუქ ტუ რა ში. არც სა-
ქარ თვე ლოა გა მო ნაკ ლი სი. 

ამას თა ნა ვე, ძვალ სახ სრო ვა ნი სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბი 
არა მარ ტო სა მე დი ცი ნო, არა მედ სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე-
მა ცა ა. მა გა ლი თად, ჯან მო-ს მო ნა ცე მე ბით, სახ სრე ბის 
ტკი ვილს უჩი ვის მო სახ ლე ო ბის 30%, ავად მყოფ თა 20%-
ს აუ ცი ლებ ლად ესა ჭი რო ე ბა სის ტე მუ რი მკურ ნა ლო ბა 
ექი მის მეთ ვალ ყუ რე ო ბით, 10% ნა წი ლობ რივ შრო მი სუ-
უ ნა რო ხდე ბა, 5% კი — სრუ ლი ინ ვა ლი დი.

მი ზე ზე ბი:
სახ სრე ბის და ა ვა დე ბა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა ლუ რი 

ხდე ბა სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის ზრდის შე სა ბა მი-
სად. ეპი დე მი ო ლო გი უ რი კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ-
ვით, 40 წელ ზე უფ რო სი ასა კის პი რებ ში სახ სრე ბის 
პა თო ლო გია გა მო უვ ლინ და 50%-ს, 70 წელ ზე უფ რო სი 
ასა კის პი რებ ში კი — 90%-ს. 

სახ სრე ბის და ზი ა ნე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი გან სა-
კუთ რე ბით მრა ვალ ფე რო ვა ნი ა, თუმ ცა ისი ნი პი რო ბი-
თად სამ ჯგუ ფად იყო ფა: 

• შე მა ერ თე ბე ლი ქსო ვი ლის სის ტე მუ რი და ა ვა დე ბე ბი 
(რევ მა ტიზ მი, რევ მა ტო ი დუ ლი არ თრი ტი, სის ტე მუ რი 
წი თე ლი მგლუ რა, სკლე რო დერ მია და სხვ.);

• ნივ თი ე რე ბა თა ცვლის პრო ცე სე ბის დარ ღვე ვა სა-
სახ სრე ხრტი ლი სა და ძვლის ქსო ვი ლებ ში (არ თრო ზი, 
ნიკ რი სის ქა რი, ოს ტე ო პო რო ზი);

• ტრავმა: კუნ თთა ტკი ვილს, უხ ში რე სად, გრი პი და 
სხვა მწვა ვე რეს პი რა ცი ულ -ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ე ბი, რა-
დი კუ ლი ტი, სპორ ტუ ლი და სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ტრავ მე ბი, 
ასე ვე, გა და ჭარ ბე ბუ ლი ფი ზი კუ რი დატ ვირ თვა იწ ვევს. 

მწვავე ანთება, ტრავმა:
ტკი ვი ლის სინ დრო მის თე რა პია მი მარ თუ ლია და ზი-

ა ნე ბუ ლი ქსო ვი ლე ბის აღ დგე ნი სა და გა უტ კი ვა რე ბის-
კენ. საყ რდენ -მა მოძ რა ვე ბე ლი სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ ბი ო ლო გი ურ მე დი ცი ნას მთე ლი არ-
სე ნა ლი გა აჩ ნი ა. სახ სრი სა და კუნ თის ტკი ვი ლის მო სახ-
სნე ლად იყე ნე ბენ პრე პა რატ ტრა უ მელს (Traumeel S), 
მწარმოებელი  Biologishe Hailmittel Heel GMBH, ბადენ- 
ბადენი, გერმანია. რო მელ საც ან თე ბისსა წი ნა აღ მდე გო 
და ანალ გე ზი უ რი ეფექ ტი აქვს. იგი არე გუ ლი რებს ან თე-
ბით პრო ცესს და სახ სრის გარ შე მო მდე ბა რე ქსო ვი ლე-
ბის შე შუ პე ბას ამ ცი რებს, ავ ლენს ტკი ვილ გა მა ყუ ჩე ბელ 
ეფექტს, აუმ ჯო ბე სებს მიკ რო ცირ კუ ლა ცი ას და ზრდის 
მოძ რა ო ბა თა შეს რუ ლე ბის უნარს. 

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ტრა უ მე ლი (Traumeel S) მრა ვალ-

რიცხ ო ვან მცე ნა რე ულ და მი ნე რა ლურ კომ პო ნენტს შე ი-
ცავს და უკ ვე მრა ვა ლი წე ლია გა მო ი ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში 
ევ რო პი სა და ამე რი კის კლი ნი კებ ში. ის ტო რი უ ლად, ეს 
პრე პა რა ტი ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ბი ო ლო გი უ რი სა-
შუ ა ლე ბე ბი დან ყვე ლა ზე ძვე ლი და შეს წავ ლი ლი პრე პა-
რა ტი ა, რო მე ლიც გა სუ ლი სა უ კუ ნის 30-ი ან წლებ ში შე-
იქ მნა. პრაქ ტი კულ მე დი ცი ნა ში იყე ნე ბენ ამ პრე პა რა ტის 
სხვა დას ხვა ფორ მას — ამ პუ ლებს, ტაბ ლე ტებს, წვე თებ-
სა და მა ლა მოს. ამ სა შუ ა ლე ბის დი დი პო პუ ლა რო ბა აიხ-
სნე ბა მი სი და მა ხა სი ა თე ბე ლი თვი სე ბე ბით — ან თე ბის 
მა რე გუ ლი რე ბე ლი, იმუ ნო მო დუ ლა ტო რუ ლი და ანალ-
გე ზი უ რი სწრა ფი ეფექ ტე ბით. ამას გარ და, სხვა იმა ვე 
ეფექ ტე ბის მქო ნე ქი მი უ რი პრე პა რა ტე ბი სა გან გან სხვა-
ვე ბით, ტრა უ მე ლი (Traumeel S) არის აბ სო ლუ ტუ რად 
უსაფ რთხო და უვ ნე ბე ლი, პრაქ ტი კუ ლად, ასევე, არ გა-
აჩ ნია უკუჩ ვე ნე ბა და ასა კობ რი ვი შეზღ უდ ვა. მი სი გა მო-
ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია ნე ბის მი ერ სხვა პრე პა რატ თან ერ-
თად კომ ბი ნა ცი ა ში. მიუხედავად იმისა, რომ ტრა უ მე ლს 
(Traumeel S) პრაქტიკულად არ გააჩნია უკუჩვენებები, 
მისი გამოყენება იმ პიროვნებებისათვის, ვისაც გააჩნია 
ალერგია რთულყვავილოვან მცენარეებზე, საჭიროა 
მეტი ყურადღება. ინიექციის საჭიროების შემთხვევაში, 
აუცილებელია გაკეთდეს სინჯი, ცოტაოდენი მალამოს 
შეზელით მკლავზე (მტევანზე).

ასევე, აღსანიშნავია, რომ ტრა უ მე ლის (Traumeel S) 
გამოყენება არ შეიძლება ღია ჭრილობებზე, ნაკაწრებზე. 
ანუ იმ ადგილებში, სადაც კანის ერთიანობა დარღვეულია. 

აუ ცი ლებ ლად აღ სა ნიშ ნა ვია ტრა უ მე ლის (Traumeel S) 
ად გი ლი სპორ ტულ მე დი ცი ნა ში, იგი, ფაქ ტობ რი ვად, 
შე უც ვლე ლი პრე პა რა ტია სპორ ტუ ლი ტრავ მე ბის დროს 
და დღე ი სათ ვის მრა ვა ლი მწვრთნე ლი, სპორ ტუ ლი მე-
ნე ჯე რი ან მა ღა ლი კლა სის თუ დამ წყე ბი სპორ ტსმე ნი 
სპორ ტუ ლი ტრავ მე ბის სამ კურ ნა ლოდ მხო ლოდ ტრა უ-
მე ლის (Traumeel S) სხვა დას ხვა ფორ მას იყე ნებს, რად-
გა ნაც ეს პრე პა რა ტი მუ შა ობს სწრა ფად და რბი ლად, 
არ შე ი ცავს სპორ ტში აკ რძა ლულ ნივ თი ე რე ბებს და არ 
წარ მო ად გენს დო პინ გის და, პრაქ ტი კუ ლად, არა აქვს 
გვერ დი თი მოქ მე დე ბა.

დო ზი რე ბა: თუ სხვაგ ვა რად არ არის და ნიშ ნუ ლი, ჩვე უ-
ლებ რივ, ტრა უ მე ლი (Traumeel S) მი ი ღე ბა დღე ში 3-ჯერ 
10 წვე თი ან თი თო ტაბ ლე ტი ენის ქვეშ სრულ გა წო ვამ დე, 
წყლის მი ყო ლე ბის გა რე შე, კვე ბამ დე 20-30 წუ თით ად რე, 
სა ი ნექ ციო ხსნა რი: 1-3-ჯერ კვი რა ში, მწვა ვე შემ თხვე ვე-
ბი სას, ყო ველ დღე 1-2 ამ პუ ლა კუნ თში, კან ქვეშ, კან ში ან 
ვე ნა ში. მა ლა მო: დღე ში ორ ჯერ (სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა-
ში, უფ რო ხში რა დაც) და ზი ა ნე ბის ად გი ლას შე სა ზე ლად ან 
სა ფე ნე ბის სა ხით.

ძვალსახსროვანი სისტემის დეგენერაციული 
დაავადებები:

რაც შე ე ხე ბა ძვალსახ სრო ვა ნი სის ტე მის დე გე ნე რა ცი-
ულ და ა ვა დე ბებს, რო გო რე ბი ცა ა: არ თრო ზი, სპონ დი ლო-

კუნ თე ბი სა და სახ სრე ბის ტკი ვი ლი:
ბიოლოგიური პრეპარატების გა მო ყე ნე ბა!

ექიმი–თერპევტი, სამედიცინო ცენტრ “ბიომედის” დირექტორი
შორენა კრაწაშვილი
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ექიმი გირჩევთ
ზი, კოქსართროზი, ოსტეოქონდროზი, გონართროზი და 
სხვა, მათ სამ კურ ნა ლოდ გა მო ი ყე ნე ბა ბი ო ლო გი უ რი პრე-
პა რა ტი ცე  ლი (Zeel T). ეს პრე პა რა ტი თა ვი სი შე მად გე ნე ლი 
მცე ნა რე უ ლი, მი ნე რა ლუ რი და ორ გა ნუ ლი კომ პო ნენ ტე ბის 
წყა ლო ბით ამ ცი რებს ტკი ვილს, აწეს რი გებს სი ნო ვი ა ლუ-
რი მემ ბრა ნის, სი ნო ვი ა ლუ რი სითხ ი სა და სახ სრის ხრტი-
ლის ნივ თი ე რე ბა თა ცვლას, ახ დენს კა ტა ლი ზურ ზე მოქ-
მე დე ბას ჟან გვა -აღ დგე ნით პრო ცე სებ ზე, არე გუ ლი რებს 
მიკ რო ცირ კუ ლა ცი ას. ცე  ლის (Zeel T) ფარ მა კო ლო გი უ-
რად აქ ტი უ რი და არა ტოქ სი კუ რი კომ პო ნენ ტე ბი სა შუ ა-
ლე ბას გვაძ ლევს ეს პრე პა რა ტი სახ სრე ბის ქრო ნი კუ ლი 
და ა ვა დე ბე ბის სამ კურ ნა ლო ძი რი თად სა შუ ა ლე ბად ჩავ-
თვა ლოთ, რაც მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი კლი ნი კუ რი კვლე ვით 
დას ტურ დე ბა. ცე ლი (Zeel T), ისე ვე რო გორც ტრა უ მე ლი 
(Traumeel S), აქ ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა სპორ ტულ მე დი ცი-
ნა ში ქრო ნი კუ ლი ტრავ მე ბის სამ კურ ნა ლოდ, რად გა ნაც 
ეს პრე პა რა ტი არ შე ი ცავს სპორ ტში აკ რძა ლულ ნივ თი-
ე რე ბებს, არ წარ მო ად გენს დო პინ გის შემ ცველ პრე პა-
რატს და, პრაქ ტი კუ ლად, არა აქვს გვერ დი თი მოქ მე დე ბა.

პრაქ ტი კულ მე დი ცი ნა ში იყე ნე ბენ ამ პრე პა რა ტის სხვა-
დას ხვა ფორ მას — ამ პუ ლებს, ტაბ ლე ტებ სა და მა ლა მოს.

დო ზი რე ბა: თუ სხვაგ ვა რად არ არის და ნიშ ნუ ლი, ჩვე-
უ ლებ რივ, ცე ე ლი (Zeel T) მი ი ღე ბა დღე ში 3-ჯერ, თი თო 
ტაბ ლე ტი ენის ქვეშ სრულ გა წო ვამ დე, წყლის მი ყო ლე ბის 
გა რე შე, კვე ბამ დე 20-30 წუ თით ად რე, სა ი ნექ ციო ხსნა რი: 
1-3-ჯერ კვი რა ში, 1 ამ პუ ლა კუნ თში, კან ქვეშ, კან ში, ვე ნა ში. 
მა ლა მო: დღე ში ორ ჯერ (სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, უფ რო 
ხში რა დაც) და ზი ა ნე ბის ად გი ლას შე სა ზე ლად ან სა ფე ნე-
ბის სა ხით. ეფექტურია ფიზიოთერაპიულ პროცედურებში, 
განსაკუთრებით, ფონოფორეზთან ერთად.

აუ ცი ლებ ლად აღ სა ნიშ ნა ვია თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნის 
ისე თი პრობ ლე მა, რო გო რი ცაა — ოს ტე ო პო რო ზი, რომ-
ლის დრო საც პა თო ლო გი უ რი ცვლი ლე ბე ბი მიმ დი ნა რე-
ობს ძვლის შე მად გე ნელ ორ გა ნულ და არა ორ გა ნულ ნივ-
თი ე რე ბებ ში. მი სი ძი რი თა დი მი ზე ზე ბია ჰორ მო ნა ლუ რი 
დარ ღვე ვე ბი, ვი ტა მი ნე ბი სა და მი ნე რა ლე ბის ნაკ ლე ბო ბა 
ან მე დი კა მენ ტე ბის არას წო რი მი ღე ბა. 

ოს ტე ო პო რო ზის სამ კურ ნა ლოდ და პრო ფი ლაქ ტი კი სათ-
ვის მო წო დე ბუ ლია ბი ო ლო გი უ რი პრე პა რა ტი ოს ტე ო ბი ო-
სი (Osteobios (მწარმოებელი Guna s.p.l. მილანი, იტალია), 
რო მე ლიც თა ვი სი შე მად გენ ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე 
სამ მხრი ვი მოქ მე დე ბი საა და მოქ მე დებს და ზი ა ნე ბუ ლი 
ძვლის ქსო ვი ლებ ზე და აღად გენს მის სტრუქ ტუ რას, არე-
გუ ლი რებს ორ გა ნიზ მის იმუ ნუ რი და ენ დოკ რი ნუ ლი სის-
ტე მე ბის მუ შა ო ბას. ჰო მე ო პა თი უ რი წე სით მომ ზა დე ბის 
გა მო, პრე პა რა ტი აბ სო ლუ ტუ რად უსაფ რთხო ა და ისევე, 
როგორც ტრაუმელისა და ცელის გამოყენებაშეიძლება 
სპორტში.

დო ზი რე ბა: თუ სხვაგ ვა რად არ არის და ნიშ ნუ ლი, ჩვე უ-
ლებ რივ, ოს ტე ო ბი ო სი (Osteobios) მი ი ღე ბა დღე ში 3-ჯერ, 
10-20 წვე თი ენა ზე, წყლის მი ყო ლე ბის გა რე შე, კვე ბამ დე 
20-30 წუ თით ად რე,

“ოქ როს სტან დარ ტი”:
ყო ვე ლი ვე ზე მო თქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, უნ და აღ-

ვნიშ ნოთ, რომ იმ მრა ვალ რიცხ ო ვან წამ ლებს შო რის, რომ-
ლე ბიც ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო და ტკი ვილ გა მა ყუ ჩე ბე ლი 
თვი სე ბე ბით ხა სი ათ დე ბა და რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა 
ძვალ კუნ თო ვა ნი სის ტე მის და ა ვა დე ბა თა მკურ ნა ლო ბის 
დროს, “ოქ როს სტან დარტს” ბი ო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე-

ბი წარ მო ად გენს. სახ სრე ბი სა და კუნ თე ბის და ა ვა დე ბა თა 
მკურ ნა ლო ბი სას სულ უფ რო ხში რად მი მარ თა ვენ ბი ო ლო-
გი ურ პრე პა რა ტებს სარ გებ ლო ბა /უ საფ რთხო ე ბის ოპ ტი-
მა ლუ რი შე ფარ დე ბის გა მო. 

გან სა კუთ რე ბით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სახ სრე ბის და-
ა ვა დე ბე ბის დროს ყვე ლა ზე მე ტი პრაქ ტი კუ ლი მნიშ ვნე-
ლო ბა აქვს ქი მი უ რი პრე პა რა ტე ბის შე საძ ლო უარ ყო ფით 
გავ ლე ნას სახ სრის ხრტი ლის მე ტა ბო ლიზ მზე. მთე ლი რი-
გი ქი მი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბით მკურ ნა ლო ბი სას ავად მყო ფე-
ბი თა ვი დან აღ ნიშ ნა ვენ გა უმ ჯო ბე სე ბას (ტკი ვი ლი სა და 
სახ სრე ბის შე შუ პე ბის შემ ცი რე ბას, მოძ რა ო ბა თა მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბის ზრდას), შემ დეგ კი — სახ სრე ბის ფუნ ქცი ის 
გა უ ა რე სე ბას, რაც და კავ ში რე ბუ ლია პრე პა რა ტის ზე მოქ-
მე დე ბით სახ სრის ხრტი ლის რღვე ვაზე. თუ კი ასე თი სა შუ-
ა ლე ბე ბი, ხრტილ ზე ახ დენს გა მო ხა ტულ და მა ზი ა ნე ბელ 
მოქ მე დე ბას, ბი ო ლო გი უ რი პრე პა რა ტი ცე  ლი (Zeel T), 
პი რი ქით, აღად გენს სახ სარ ში დარ ღვე ულ მე ტა ბო ლიზმს. 

ამას გარ და, ამ თვი სე ბებს ემა ტე ბა ისიც, რომ ბი ო-
ლო გი ურ პრე პა რა ტებს კარ გი ამ ტა ნო ბა ახა სი ა თებს, 
არ გა მო იწ ვევს ტოქ სი კურ დატ ვირ თვას, არ აღი ზი ა ნებს 
კუჭ -ნაწ ლა ვის ტრაქტს, არ ახა სი ა თებს ალერ გი უ ლი რე-
აქ ცი ე ბი და იქ ნე ბა ეფექ ტუ რი  — აღად გენს ორ გა ნიზ მის 
დარ ღვე ულ წო ნას წო რო ბას, თვით რე გუ ლა ცი ის ფი ზი ო-
ლო გი ურ შე საძ ლებ ლო ბებს. არ სე ბობს მა თი სამ კურ ნა ლო 
ფორ მე ბის დი დი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და მა თი კომ ბი ნა ცი-
ე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, პრე პა რა ტე ბი გათ ვლი ლია ყვე ლა 
ასა კის ადა მი ან ზე და აკ მა ყო ფი ლებს ყვე ლა სა ერ თა შო რი-
სო სტან დარ ტსა და მოთხ ოვ ნას:

• ხა რის ხი — უზ რუნ ველ ყო ფი ლია ფარ მა ცი ის დარ გში 
მო წი ნა ვე ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, რომ ლე ბიც შე-
ე სა ბა მე ბა ჯან მო-ს მოთხ ოვ ნებს, GMP-ს და სხვა სა ერ თა-
შო რი სო სერ თი ფი კა ტებს;

• უსაფ რთხო ე ბა – უზ რუნ ველ ყო ფი ლია მე დი კა მენ ტში 
შე მა ვა ლი სუბ სტან ცი ე ბის გან ზა ვე ბის მა ღა ლი ხა რის-
ხით, შე სა ბა მი სი ეტი კე ტი რე ბი თა და ინ სტრუქ ცი ე ბით;

• ეფექ ტუ რო ბა – დამ ტკი ცე ბუ ლია ექ სპე რი მენ ტუ ლი და 
კლი ნი კუ რი გა მოკ ვლე ვი თა და მრავალწლი ა ნი გა მოც დი-
ლე ბით; 

• კომ პლექ სუ რო ბა – გა აჩ ნია მოქ მე დე ბის ფარ თო სპექ-
ტრი ორ გა ნიზ მის სხვა დას ხვა ორ გა ნო სა თუ სის ტე მა ზე. 

• თავ სე ბა დო ბა – პრაქ ტი კუ ლად, თავ სე ბა დია ერ თმა-
ნეთ თან და ყვე ლა სხვა ფარ მა კო ლო გი უ რი ჯგუ ფის პრე-
პა რატ თან, რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდის მკურ ნა ლო ბის 
ეფექ ტუ რო ბას და ამ ცი რებს სხვა მე დი კა მენ ტე ბის მი ღე-
ბის ვა დებს.

• ეკო ნო მი უ რო ბა – გვერ დი თი ეფექ ტე ბის, პრაქ ტი-
კუ ლად, არარ სე ბო ბა, ფარ მა კო ქი მი უ რი პრე პა რა ტე ბით 
მკურ ნა ლო ბის ვა დე ბი სა და, შე სა ბა მი სად, ხარ ჯე ბის შემ-
ცი რე ბა, რე მი სი ის პე რი ო დის გა ხან გრძლი ვე ბა, ავა დო ბის 
შემ ცი რე ბა და ა.შ.

– პრე პა რა ტებს, პრაქ ტი კუ ლად, არ აღე ნიშ ნე ბა გვერ-
დი თი მოვ ლე ნე ბი და წი ნა აღ მდეგ ჩვე ნე ბე ბი, არ იწ ვევს 
ორ გა ნიზ მის ქი მი ურ და მე ტა ბო ლურ დატ ვირ თვას, არ გა-
აჩ ნია კუ მუ ლა ცი ის თვი სე ბა.

ამ რი გად, ბი ო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე ბე ბი ეფექ ტუ რად 
ხსნის სახ სრი სა და კუნ თე ბის ტკი ვილს, აუმ ჯო ბე სებს 
მკურ ნა ლო ბის ეფექ ტუ რო ბას და თან სა შუ ა ლე ბა გვეძ-
ლე ვა, თა ვი დან ავი ცი ლოთ სის ტე მუ რი გვერ დი თი მოქ მე-
დე ბე ბი და, რაც არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, არ სე ბი თად 
შე ვამ ცი როთ მკურ ნა ლო ბის ღი რე ბუ ლე ბა. 
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სა სუნ თქი გზე ბი წარ მო ად გენს იმ სა კონ ტაქ ტო 
ად გილს, სა დაც შე საძ ლე ბე ლია გა რე მოს ინ ფექ-
ცი ურ და არა ინ ფექ ცი ურ და მა ზი ა ნე ბელ, აგ რე სი-
ულ ფაქ ტო რებ თან შეხ ვედ რა, შე სა ბა მი სად ორ გა-
ნიზ მში ან თე ბი თი და იმუ ნო ლო გი უ რი პრო ცე სე-
ბის გან ვი თა რე ბა. ან თე ბი თი პრო ცე სი, რო გორც 
ცნო ბი ლია იმარ თე ბა მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი მე დი ა-

ტო რე ბის კას კა დით. ამ ცვლი-
ლე ბე ბის და მოშ ლი ლო ბე ბის 
შე დე გებ მა შე საძ ლე ბე ლია მიგ-
ვიყ ვა ნოს ან თე ბი თი პრო ცე სის 
ქრო ნი ზა ცი ამ დე, ეს უკა ნას კნე-
ლი კი წარ მო ად გენს გარ კვე ულ 
საფ რთხეს ორ გა ნიზ მი სათ ვის, 
გან სა კუთ რე ბით კი ბავ შვე ბი-
სათ ვის. გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლია თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნა ში 
დამ კვიდ რე ბუ ლი ალო პა თი უ რი 
თე რა პი ის დი დი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბი, რო მელ მაც იხ სნა კა ცობ-

რი ო ბა დი დი კა ტას ტრო ფე ბისგან, რომ ლის სა-
ფუძ ვე ლია ან ტი მიკ რო ბულ, კერ ძოდ, ეტი ო ლო გი-
ურ საწყ ის ზე მიღ წე უ ლი წარ მა ტე ბუ ლი შე დე გე ბი. 
ამ დე ნად ვე, იგი, ხშირ შემ თხვე ვა ში, არ წარ მო ად-
გენს ორ გა ნიზ მზე ტოქ სი კუ რი ზე გავ ლე ნი სა გან 
დაც ვის გა რანტს. ამ მხრივ ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი 

თე რა პი ის დამ კვიდ-
რე ბა სა ქარ თვე ლო ში, 
მი სი მი ზან და სა ხუ ლი 
გა მო ყე ნე ბა, სა ხელ-
დობრ ბავ შვთა ასაკ ში, 
სავ სე ბით ლო გი კუ რია 
და გა მარ თლე ბუ ლი. 

ად რე უ ლი ასა კის 
ბავ შვებ ში ან ტი ჰო მო-
ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-

ტე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე მი ღე ბუ ლი და-
დე ბი თი თე რა პი უ ლი ეფექ ტისა და, ამა ვე დროს, 
და ა ვა დე ბის ხში რი რე ცი დი უ ლი ფორ მე ბის მკვეთ-
რად შემ ცი რე ბის და სა დას ტუ რებ ლად მოგ ვყავს 
ი. ფა ღა ვას სახ. პე დი ატ რი ის ს/კ ინ სტი ტუ ტის 
პულ მო ნო ლო გი ურ გან ყო ფი ლე ბა ში ჩა ტა რე ბუ-
ლი დაკ ვირ ვე ბის შე დე გე ბი ( მ. წუ ლუ კი ძე, ლ.სა-
გი ნა ძე 2001). მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ მყო ფი, 2-5 
წლამ დე, 44 ბავ შვზე დაკ ვირ ვე ბამ გვიჩ ვე ნა რომ 

სა სუნ თქი გზე ბის და ა ვა დე ბე ბი ატა რებ და რე ცი-
დი ულ ხა სი ათს, რო მელ თა გან დი აგ ნო ზებს შო-
რის პრე ვა ლი რებ და რი ნო ფა რინ გი ტი, სი ნუ სი ტი, 
მწვა ვე ობ სტრუქ ცი უ ლი ბრონ ქი ტი; ავად მყოფ თა 
შო რის ანამ ნეზ ში აღი ნიშ ნე ბო და მწვა ვე რეს პი რა-
ცი უ ლი და ა ვა დე ბა და ცნს-ს პე რი ნა ტა ლუ რი პოს-
ტჰი პოქ სი უ რი და ზი ა ნე ბის ფო ნი. ყვე ლა ბავშვს 
ჩა ტა რე ბუ ლი ჰქონ და ალო პა თი უ რი მკურ ნა ლო ბა, 
რო მელ თა შო რის გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო სხვა დას ხვა 
ჯგუ ფის ან ტი ბი ო ტი კე ბი, სიცხ ის დამ წე ვი და ხვე-
ლის სა წი ნა აღ მდე გო მე დი კა მენ ტე ბი.

კლი ნი კა ში შე მოს ვლი სას ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ-
რი პრე პა რა ტე ბი დან ავად მყო ფებს ენიშ ნე ბო-
დათ Euphorbium compositum ნა ზა ლუ რი სპრე ი, 
თი თო შეს ხუ რე ბა 3-ჯერ ან 4-ჯერ დღე ში, ან 
Gripp-Heel-ის ტაბ ლე ტე ბი ასა კის შე სა ბა მი სი 
დო ზი რე ბით – 7-10 დღე; იმ ბავ შვებს, რომ ლებ-
საც ანამ ნეზ ში აღე ნიშ ნე ბო დათ პე რი ნა ტა ლუ რი 
პოს ტჰი პოქ სი უ რი მდგო მა რე ო  ბი, კლი ნი კუ რად 
გა მო ხა ტუ ლი ჰქონ დათ აგ ზნე ბა, მო უს ვენ რო-
ბა, ძი ლის მოშ ლა მკურ ნა ლო ბა ში ერ თვე ბო და 
Viburcol-ის სან თლე ბი, რო მე ლიც აძ ლი ე რებს 
დე ზინ ტოქ სი კა ცი ის ეფექტს, აქვს და მამ შვი დე-
ბე ლი, ტკი ვილ და მა ყუ ჩე ბე ლი, სპაზ მო ლი ტუ რი 
თვი სე ბე ბი, ცხე ლე ბი სას იწ ვევს ტემ პე რა ტუ რის 
დაქ ვე ი თე ბას ოპ ტი მა ლურ ციფ რე ბამ დე. კლი ნი-
კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა მოს წო რე ბა ფას დე ბო და 
ამ პრე პა რა ტე ბის კლი ნი კუ რი სიმ პტო მე ბის გა-
მო ხატ ვის ხა რის ხზე, მი სი სრუ ლი ნი ვე ლი რე ბის 
ვა დებ ზე, რე მი სი ის დამ ყა რე ბის სის წრა ფე ზე 
ზე მოქ მე დე ბით. ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბის ქვეშ მყოფ 
ყვე ლა ბავშვს კლი ნი კურ სუ რათ ში გა მო ხა ტუ-
ლი ჰქონ და ცხვი რით სუნ თქვის გაძ ნე ლე ბა, რი-
ნო რე ა, მშრა ლი ხვე ლა, მო უს ვენ რო ბა, ძი ლის 
დარ ღვე ვა, ავად მყოფ თა 2/3-ს გა მო ხა ტუ ლი 
ჰქონ და მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რა, ხო ლო და ნარ-
ჩე ნებს სუბ ფებ რი ლუ რი ტემ პე რა ტუ რა, ასე ვე 
ინ ტოქ სი კა ცი ის ნიშ ნე ბი:  მა დის დაქ ვე ი თე ბა, სი-
ფერ მკრთა ლე და ა.შ. აღ ნიშ ნუ ლი სიმ პტო მე ბი 
მკურ ნა ლო ბის მე-2-3 დღე ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად, 
ხო ლო მე-5-6 დღი დან, უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, 
შემ ცირ და; აღ ნიშ ნუ ლი მო ნა ცე მე ბი ასა ბუ თებს 
ამ პრე პა რა ტე ბის ეფექ ტუ რო ბას.

აქე დან გა მომ დი ნა რე ამ კომ პლექ სუ რი პრე პა-
რა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა მი ზან შე წო ნი ლია ად რე უ ლი 

სა სუნ თქი გზე ბის და ა ვა დე ბე ბის 

ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი  თე რა პია ბავ შვებ ში

მეცნიერული ფაქტები:

• Euphorbium compositum;
• Gripp-Heel;
• Viburcol -
ამ კომ პლექ სუ რი პრე პა რა ტე ბის გა მო-

ყე ნე ბა მი ზან შე წო ნი ლია ად რე უ ლი ასა კის 
ბავ შვებ ში სა სუნ თქი გზე ბის 
და ა ვა დე ბე ბის მწვა ვე და რე-
ცი დი უ ლი ფორ მე ბის დროს.

ვით ვა ლის წი ნებთ მკითხ ველ თა თხოვ ნას და გთა ვა ზობთ ნაწყ ვეტს ი.  ფა ღა ვას სახელობის 
პე დი ატ რი ის სამეცნიერო-კვლევითი ინ სტი ტუ ტისა და სა ქარ თვე ლოს ბი ო ლო გი უ რი მე-
დი ცი ნი სა და ჰო მო ტოქ სი კო ლო გი ის სა ზო გა დო ე ბის მიერ შედგენილი ბროშურიდან – 
“ანტიჰომოტოქსიკური თერაპია თანამედროვე პედიატრიულ პრაქტიკაში”, სასუნთქი 
სისტემა (ნაწილი I)

შემ დგენ ლე ბი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორები – ნო ნა კო დუ ა, მე რი წუ ლუ კი ძე, ივე ტა ერ მა კი, 
კონსულტანტი ექიმი-თერაპევტი მანანა ჩახნაშვილი, 

რეცენზენტი – მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ლალი საგინაძე.
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პოზიციაექიმი გირჩევთ
ასა კის ბავ შვებ ში სა სუნ თქი გზე ბის და ა ვა დე ბე-
ბის მწვა ვე და რე ცი დი უ ლი ფორ მე ბის, ასე ვე ხში-
რად მო ა ვა დე ბავ შვთა სამ კურ ნა ლო კომ პლექ სში.

სა ინ ტე რე სო შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნა პე დი ატ რი ის ს/კ 
ინ სტი ტუ ტის პულ მო ნო ლო გი ურ გან ყო ფი ლე ბა-
ში ჩა ტა რე ბუ ლმა დაკ ვირ ვე ბებ მა, ან ტი ჰო მო ტოქ-
სი კუ რი პრე პა რა ტე ბის (Lymphomyosot, Engystol) 
გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვებ ში მწვა ვე რეს პი რა ცი უ-
ლი  და ა ვა დე ბე ბის დროს ალერ გი უ ლი კონ სტი ტუ-
ცი ის მქო ნე ბავ შვებ ში (დ.ქვარ ცხა ვა, მ.წუ ლუ კი ძე, 
გ.და ნე ლია 2002). შეს წავ ლი ლი იყო რეს პი რა ცი უ-
ლი ვი რუ სუ ლი ინ ფექ ცი ით და ა ვა დე ბუ ლი 4 წლამ-
დე ასა კის 35 ბავ შვი. აქე დან 25-ს აღე ნიშ ნე ბო და 
მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი და ა ვა დე ბა გარ თუ ლე ბუ ლი 
ობ სტრუქ ცი უ ლი ბრონ ქი ტით. კომ პლექ სურ კლი-
ნი კო- ფუნ ქცი ურ გა მოკ ვლე ვებ თან ერ თად შეს წავ-
ლილ იქ ნა მა თი იმუ ნუ რი სტა ტუ სი, IgE-ს რა ო დე-
ნო ბა (ი მუ ნო ფერ მენ ტუ ლი ანა ლი ზით), ფა გო ცი-
ტო ზის მაჩ ვე ნებ ლე ბი NBT ტეს ტით (ჰის ტო ქი მი უ რი 
რე აქ ცი ით სპონ ტა ნურ და E.Coli-ით ინ დუ ცი რე ბულ 
ტეს ტში ნა ზა ლურ სეკ რეტ ში ეო ზი ნო ფი ლე ბის დო-
მი ნი რე ბით). მორ ფო ლო გი ურ კრი ტე რი უ მად მი ღე-
ბუ ლი იყო უჯ რე დის ბირ თვი სა და ცი ტოპ ლაზ მის 
სტრუქ ტუ რის აღ წე რა 5 კლა სის მო ნა ცე მე ბის შე-
ფა სე ბის მი ხედ ვით (დ.მატ ვე ვას მე თო დით 1975). 
ბა ზი სურ თე რა პი ას თან ერ თად ავად მყო ფებს 
უტარ დე ბო და მკურ ნა ლო ბა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი 
პრე პა რა ტე ბით Lymphomyosot-ით და Engystol-ით. 
Lymphomyosot ინიშ ნე ბო და 3-10 წვე თი (ა სა კის შე-
სა ბა მი სად) 3ჯერ დღე ში, Engystol 1/3 – 1 ტაბ ლე ტი 
(ა სა კის შე სა ბა მი სად) დღე ში 2-3 ჯერ. ჩა ტა რე ბუ ლი 
მკურ ნა ლო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი იქ ნა და დე ბი თი 
დი ნა მი კა; კლი ნი კურ გა უმ ჯო ბე სე ბას თან ერ თად 
გა მოვ ლინ და IgE დაქ ვე ი თე ბა, ნე იტ რო ფი ლე ბის 
ფა გო ცი ტუ რი უნა რის მო მა ტე ბა ცი ტო მორ ფო ლო-
გი უ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ნორ მა ლი ზე ბით. ამ რი გად, 
დაკ ვირ ვე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოვ ლინ და, რომ ან-
ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბით მკურ ნა ლო ბა 
იძ ლე ვა და დე ბით დი ნა მი კას მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი 
და ა ვა დე ბის დროს ალერ გი უ ლი კონ სტი ტუ ცი ით 
გან წყო ბილ ბავ შვებ ში, აღ ნიშ ნუ ლი კომ ბი ნა ცი ის 
გა მო ყე ნე ბა იწ ვევს იმუ ნუ რი სის ტე მის კო რექ ცი ას 
და მუ კო ცი ლი ა რუ ლი კლი რენ სის აღ დგე ნას. 
სა სუნ თქი გზე ბის და ა ვა დე ბე ბი თა ნა მედ რო ვე მე-

დი ცი ნისა და მათ შო რის: პე დი ატ რი ის ერ თ-ერთ 
სე რი ო ზულ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს, რა საც, 
ძი რი თა დად, გა ნა პი რო ბებს შემ დე გი მო მენ ტე ბი:   
სა სუნ თქი გზე ბის და ა ვა დე ბე ბის მა ღა ლი ხვედ-
რი თი წი ლი ბავ შვთა ავა დო ბი სა და სიკ ვდი ლო ბის 
სტრუქ ტუ რა ში, ამ და ა ვა დე ბე ბის ხში რად ცვა ლე-
ბა დი ეტი ო ლო გი უ რი სტრუქ ტუ რა, ხშირ შემ თხვე-
ვა ში, არა ა დეკ ვა ტუ რი მკურ ნა ლო ბა, სა სუნ თქი 
გზე ბის და ა ვა დე ბე ბის მო რე ცი დი ვე და ქრო ნი კუ-
ლი ფორ მე ბის გახ ში რე ბა. ამი ტო მაც სა სუნ თქი 
გზე ბის და ა ვა დე ბე ბი სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში მი მარ თვის ერ თერ თი უხ ში რე სი მი ზე ზი ა. 

სა სუნ თქი გზე ბის მწვა ვე და ა ვა დე ბე ბი დან ბავ-
შვთა ასაკ ში ძი რი თა დად გვხვდე ბა: ზე და სა სუნ-

თქი გზე ბის მწვა ვე ინ ფექ ცია – გა ცი ე ბა. ფა რინ-
გი ტი, ბრონ ქი ტი. ამ და ა ვა დე ბა თა გარ თუ ლე ბის 
ხში რი შე დე გია – ოტი ტი, ცხვი რის და ნა მა ტი 
ღრუ ე ბის ან თე ბი თი და ა ვა დე ბე ბი, პნევ მო ნი ე ბი, 
სა სუნ თქი გზე ბის მო რე ცი დი ვე და ა ვა დე ბე ბი და 
რეს  პი  რა  ტო რუ ლი 
ალერ გო ზე ბი.

სა სუნ თქი გზე ბის 
და ა ვა დე ბე ბი პო ლი ე-
ტი ო ლო გი უ რი ბუ ნე-
ბი სა ა. ძი რი თად ეტი-
ო ლო გი ურ ფაქ ტორს 
უპი რა ტე სად შე ად გე-
ნენ რეს პი რა ტო რუ-
ლი ვი რუ სე ბი-გრი პი, 
პა რაგ რი პი, რეს პი რა ტო რულ -სინ ცი ტი ა ლუ რი ვი-
რუ სე ბი, ადე ნო ვი რუ სე ბი, რი ნო ვი რუ სე ბი და ა.შ. 
ბაქ ტე რი ე ბი დან უპი რა ტე სად, პნევ მო კო კი, ჰე მო-
ფი ლუ რი ჩხი რი, სტრეპ ტო- და სტა ფი ლო კო კე ბი, 
მი კოპ ლაზ მა, ქლა მი დი ა. და ა ვა დე ბის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შემ წყო ბი ფაქ ტო რე ბია: ცი ვი სე ზო ნი, 
გა და ცი ვე ბა, ბავ შვის ორ გა ნიზ მის მხრივ ფო ნუ რი 
და ა ვა დე ბე ბი, კვე ბის და მოვ ლის დე ფექ ტე ბი. აღ-
ნიშ ნუ ლი, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბებს ბავ შვის 
ორ გა ნიზ მის იმუ ნუ რი წო ნას წო რო ბის დარ ღვე-
ვას. 

ად რე ულ ბავ შვთა ასაკ ში ზე და სა სუნ თქი გზე-
ბის მწვა ვე და ა ვა დე ბე ბის ძი რი თა დი კლი ნი კუ რი 
სიმ პტო მე ბი ა: ზო გა დი ინ ტოქ სი კა ცი ის ნიშ ნე ბი 
(აგ ზნე ბა, ჭირ ვე უ ლო ბა, საკ ვე ბის მი ღე ბის გაძ ნე-
ლე ბა), ტემ პე რა ტუ რის მო მა ტე ბა, სურ დო, ხვე ლა.

მწვა ვე სურ დო (მწვა ვე რი ნი ტი)

ცხვი რის ლორ წო ვა ნის მწვა ვე ან თე ბი თი და ა ვა-
დე ბა ა, რომ ლის ძი რი თა დი სიმ პტო მია ცხვირ ცე-
მი ნე ბა და ცხვი რით სუნ თქვის გაძ ნე ლე ბა, ზოგ-
ჯერ ცხვირ ში ნა დე ბით. თა ვი დან ცხვი რი დან გა-
მო ნა დე ნი თხე ვა დია (1-3 დღე), შემ დეგ კი უფ რო 

მეცნიერული ფაქტები:

Lymphomyosot-ითა და Engystol-ით;
მკურ ნა ლო ბა იძ ლე ვა და დე ბით დი ნა მი კას 
მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი და ა ვა დე ბის დროს 
ალერ გი უ ლი კონ სტი ტუ ცი ით გან წყო ბილ 
ბავ შვებ ში.  ქვეითდება lgE, მატულობს 
ნეიტროფილების ფაგოციტური 
უნარი, ნორმალიზირდება 
ც ი ტ ო მ ო რ ფ ო ლ ო გ ი უ რ ი 
მაჩვენებლები.
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ექიმი გირჩევთ
სქე ლი (მუ ცი ნით მდი და რი). რი ნი ტის მოვ ლე ნე ბი 
ბავ შვებ ში იწ ვევს ძი ლის დარ ღვე ვას, ჭირ ვე უ ლო-
ბას, ჩვი ლებს უძ ნელ დე ბათ საკ ვე ბის მი ღე ბა (ძუ-
ძუს წო ვა).

ჰო მო ტოქ სი კო ლო გი ის თვალ საზ რი სით და ა ვა-
დე ბის და საწყ ის ში ცხვი რი დან სეკ რე ტის გაძ ლი-
ე რე ბუ ლი გა მო ყო ფა არის ორ გა ნიზ მის დაც ვი თი 
რე აქ ცი ა, ამ დროს ხდე ბა ტოქ სი ნე ბის გა მო დევ ნა 
(და ა ვა დე ბის გან ვი თა რე ბის 6 ფა ზი ა ნი ცხრი ლის 
მი ხედ ვით), თუმ ცა ამას თან არ სე ბობს საფ რთხე, 
რომ სურ დომ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ან თე ბი თი 
პრო ცე სის გავ რცე ლე ბა სი ნუ სებ ში და ქვე და სა-
სუნთქ გზებ ში.

ბა ზი სუ რი პრე პა რა ტია Euphorbium compositum 
– ნა ზა ლუ რი სპრე ი. იგი წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე ნე-
ბა ბავ შვთა ასაკ ში ახალ შო ბი ლო ბის პე რი ო დი დან. 
სხვა მე დი კა მენ ტე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, რომ-
ლე ბიც იწ ვე ვენ შეჩ ვე ვას, ზოგ ჯერ ლორ წო ვა ნის 
ატ რო ფი ას, ეს სპრეი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ-
ნას ხან გრძლი ვად, ყო ველ გვა რი გვერ დი თი მოვ-
ლე ნის გა რე შე. სა მეც ნი ე რო გა მოკ ვლე ვე ბით in 
vitro პი რო ბებ ში დამ ტკი ცე ბუ ლია Euphorbium 
compositum-ის RSV და მარ ტი ვი ჰერ პე სის ტი პის 
ვი რუ სე ბის მი მართ მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი ან ტი-
ვი რუ სუ ლი მოქ მე დე ბა (ხ.მე ტელ მა ნი, ბ.გლაცხ არ -
ზა ალ მი უ ლე რი 2000).

ეტი ოტ რო პუ ლი – Engystol N (ტაბ ლე ტე ბი), ან 
Gripp Heel (ტაბ ლე ტე ბი) უხ ში რე სად ვი რუ სუ ლი 
ეტო ლო გი ის გა მო.

სინ დრო მუ ლი – Viburcol (რექ ტა ლუ რი სან თლე-
ბი) დამამშვიდებელი, ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო, 

დე ზინ ტოქ სი კა ცი-
უ რი, ტკი ვილ გა მა-
ყუ ჩე ბე ლი, ტემ პე-
რა ტუ რის ოპ ტი მა-
ლუ რი დამ წე ვი.

ფა რინ გი ტი

იწყ ე ბა მწვა ვედ, 
ძი რი თა დი სიმ პტო-
მე ბი ა: ყე ლის სიმ-

შრა ლე, ფხაჭ ნის შეგ რძნე ბა, ყლაპ ვის გაძ ნე ლე-
ბა და ტკი ვი ლი ყლაპ ვის დროს, ხვე ლა მშრა ლი, 

შე მა წუ ხე ბე ლი. ან თე ბით პრო ცეს ში უხ ში რე სად 
ჩარ თუ ლია ნუ შუ რე ბი, ყუ რის უკა ნა, ყბის ქვე შა 
ლიმ ფუ რი ჯირ კვლე ბი, ტემ პე რა ტუ რა სუბ ფებ რი-
ლუ რი ან ფებ რი ლუ რი ხა სი ა თი სა ა.

ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ჩი ვი ლე ბი უპი რა ტე სად უვი-
თარ დე ბათ ბავ შვებს სკო ლამ დელ და სას კო ლო 
ასაკ ში. აღ ნიშ ნულ შემ თხვე ვა ში ძი რი თა დად ინიშ-
ნე ბა სხვა დას ხვა ფი ტო სა შუ ა ლე ბე ბი ყელ ში გა მო-
სავ ლე ბად, რაც ამ ასა კის ბავ შვის თვის არ წარ მო-
ად გენს დი დად სა სი ა მოვ ნო პრო ცე დუ რას.

ბა ზი სუ რი პრე პა რა ტია Angin-Heel ( ტაბ ლე ტე ბი). 

სიმ პტო მუ რი – Lymphomyosot N (წვე თე ბი, ტაბ-
ლე ტე ბი, სა ი ნექ ციო ხსნა რი) – და ა ვა დე ბის კლი-
ნი კურ სუ რათ ში ლიმ ფუ რი ჯირ კვლე ბის და ინ ტე-

რე სე ბი სას. იგი წარ მო ად გენს უნი კა ლურ პრე პა-
რატს ნე ბის მი ე რი წარ მო შო ბის ლიმ ფა დე ნო პა-
თი ის სამ კურ ნა ლოდ.

 ბრონ ქი ტი

უპი რა ტე სად მსხვი ლი და სა შუ ა ლო ბრონ ქე ბის 
დი ფუ ზუ რი ხა სი ა თის ან თე ბი თი პრო ცე სი ა, რო-
მე ლიც ვლინ დე ბა ან რო გორც პირ ვე ლა დი პა თო-
ლო გი ა, ან მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი და ა ვა დე ბის, 
რი ნი ტის, ფა რინ გი ტის, ლა რინ გოტ რა ქე ი ტის ან 
ბავ შვთა სხვა ინ ფექ ცი ე ბის (წი თე ლა, წი თუ რა, ყი-

ვა ნახ ვე ლა) თან მხლე ბი. ბრონ ქი ტის მი ზე ზი ასე ვე 
შე იძ ლე ბა იყოს ქი მი უ რი, ფი ზი კუ რი, ალერ გი უ ლი 
ფაქ ტო რე ბი. 

 ბრონ ქი ტის კლი ნი კუ რი სუ რა თი, ბავ შვის ზო-
გა დი მდგო მა რე ო ბა და მო კი დე ბუ ლია თვით ბრონ-
ქი ტის ფორ მა ზე, ეტი ო ლო გი ურ ფაქ ტორ ზე, ბავ-
შვის ასაკ ზე, პრე მორ ბი დულ მდგო მა რე ო ბა ზე. 
რო გორც წე სი, ნე ბის მი ე რი სა ხის ბრონ ქი ტის წამ-
ყვა ნი კლი ნი კუ რი ნი შა ნია ხვე ლა, რო მე ლიც წარ-
მო ად გენს ორ გა ნიზ მის დამ ცვე ლო ბით რე აქ ცი ას 
სა სუნთქ გზებ ში არ სე ბუ ლი უცხო ნივ თი ე რე ბე ბი-
სა გან ან პა თო ლო გი უ რად შეც ვლი ლი ბრონ ქუ ლი 
სეკ რე ტი სა გან გა სა თა ვი სუფ ლებ ლად.  პა ტა რა პა-
ცი ენ ტე ბი სა და მა თი მშობ ლე ბი სათ ვის გან სა კუთ-
რე ბით არა სა სი ა მოვ ნოა შე მა წუ ხე ბე ლი ხვე ლა, 
რო მე ლის შემ სუ ბუ ქე ბა ში წარ მა ტე ბით გა მო ი ყე-
ნე ბა ფირ მა HEEL-ის ბი ო ლო გი უ რი პრე პა რა ტე ბი: 
Bronchalis-Heel, Tartephedreel N, Husteel.

მწვა ვე მარ ტი ვი ბრონ ქი ტის დროს პა თო ლო გი-
უ რი პრო ცე სი უპი რა ტე სად სა შუ ა ლო და მსხვი ლი 
ბრონ ქე ბის ლო კა ლუ რი და ზი ა ნე ბით შე მო ი ფარ-
გლე ბა. კლი ნი კა ში ძი რი თა დია ხვე ლა და მშრალი 
ხი ხი ნი. 

მკურ ნა ლო ბა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-
ტე ბით: 

ეტი ო პა თო გე ნე ზუ რი

Engystol (ტაბ ლე ტე ბი) და /ან Gripp-Heel (ტაბ-

ლე ტე ბი);

ბა ზი სუ რი 

Traumeel S (ტაბ ლე ტე ბი, სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი);

სიმ პტო მუ რი 

Husteel (წვე თე ბი ) და /ან Bronchalis-Heel (ტაბ-

ლე ტე ბი); 

მწვა ვე ობ სტრუქ ცი უ ლი ბრონ ქი ტის სა ფუძ-
ველს სხვა დას ხვა სა ხისა და ხა რის ხის გამ ტა რებ-
ლო ბის დარ ღვე ვა წარ მო ად გენს. იგი ხა სი ათ დე ბა 

ფარინგიტი

ძირითადი სიმპტომები:
• ყე ლის სიმ შრა ლე;
• ფხაჭ ნის შეგ რძნე ბა;
• ყლაპ ვის გაძ ნე ლე ბა; 
• ტკი ვი ლი ყლაპ ვის დროს
• ხვე ლა 
მედიკამენტური თერაპია:

• Angin-Heel

• Lymphomyosot N
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ექიმი გირჩევთ
ხმა უ რი ა ნი სუნ თქვით, ამო სუნ თქვის გაძ ნე ლე-
ბით, შე მა წუ ხე ბე ლი ხვე ლით, მსტვე ნა ვი ხი ხი ნით. 

მკურ ნა ლო ბა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-

ტე ბით:

ბა ზი სუ რი, ეტი ო პა თო გე ნე ზუ რი მკურნალობა
Mucosa compositum (სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი) ლო-

წო ვა ნის რე პა რა ცი ის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად კვი რა-
ში 2-3 ჯერ;

Traumeel S (ტაბ ლე ტე ბი) დღე ში 3ჯერ; 
Echinacea compositum SN (სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე-

ბი) კვი რა ში 2ჯერ ასა კის შე სა ბა მი სი დო ზე ბით;
სიმ პტო მუ რი
Tartephedreel N (წვე თე ბი) და საწყ ის ში მა ი ნი ცი-

რე ბე ლი თე რა პია 2 სა ა თის გან მავ ლო ბა ში, შემ-
დეგ დღე ში 3ჯერ;

Viburcol N (რექ ტა ლუ რი სან თლე ბი) ზო გა დი მო-
უს ვენ რო ბა, ჭირ ვე უ ლო ბა ტემ პე რა ტუ რით ან მის 
გა რე შე, გან სა კუთ რე ბით ჩვი ლებ ში დღე ში 2-3ჯერ 

ასა კის შე სა ბა მი სი დო ზე ბით;
მწვა ვე ბრონ ქი ო ლი ტის (კა პი ლა რუ ლი ბრონ ქი ტი) 

დროს ზი ან დე ბა ბრონ ქი ო ლე ბი სა და წვრი ლი ბრონ-
ქე ბის ყვე ლა შრე: ლორ წო ვა ნი, ლორ წქვე შა და ბა-
ზა ლუ რი მემ ბრა ნა. ბრონ ქი ტის ამ ფორ მას ხში რად 
წინ უს წრებს მწვა ვე რეს პი რა ცი უ ლი და ა ვა დე ბა 
(რი ნი ტი, ნა ზო ფა რინ გი ტი); ზო გა დი მდგო მა რე ო ბა 
სწრა ფად უა რეს დე ბა, გა მო ხა ტუ ლია აღ გზნე ბა, მო-
უს ვენ რო ბა, ძლი ე რი ხვე ლა, ექ სპი რა ცი უ ლი ქო ში ნი, 
პერიორალური  ცი ა ნო ზი, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით სუნ-
თქვი სა და გულ -სის ძარ ღვთა უკ მა რი სო ბა. 

მკურ ნა ლო ბა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-

ტე ბით:

 ბა ზი სუ რი, ეტი ო პა თო გე ნე ზუ რი 
Traumeel S (სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი, მა ლა მო), ან-

თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო კვი-
რა ში 3ჯერ, პა რენ ტე რა ლუ-
რად. ფო ნო ფო რე ზი მა ლა მო-
თი გულ მკერ დის არე ში 

Mucosa compositum (სა ი-
ნექ ციო ამ პუ ლე ბი) ლორ წო-
ვა ნის რე პა რა ცი ის გა მა უმ-
ჯო ბე სე ბე ლი კვი რა ში 3ჯერ;

Tartephedreel N(ტაბ ლე ტე-
ბი) ან ტი ვი რუ სუ ლი დღე ში 
3ჯერ ასა კის შე სა ბა მი სი დო-
ზე ბით; 

სიმ პტო მუ რი
Tartephedreel N (წვე თე ბი), Bronchalis-Heel 

(ტაბ ლე ტე ბი) ან /და Husteel (წვე თე ბი) დღე ში 
3ჯერ თი თო ე უ ლი მო რი გე ო ბით, ასა კის შე სა ბა მი-
სი დო ზით;

გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ბრონ ქი ტი, რო დე საც ან-
თე ბი თი პრო ცე სის კუ პი რე ბა ვერ ხერ ხდე ბა 6-8 
კვი რის გან მავ ლო ბა ში. ხვე ლა ხან გრძლივ დე ბა, 
სა ერ თო მდგო მა რე ო ბა უა რეს დე ბა, ობ სტრუქ ცი-
უ ლი კომ პო ნენ ტით ან მის გა რე შე. 

მკურ ნა ლო ბა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-
ტე ბით:

ბა ზი სუ რი:

Mucosa compositum (ამ პუ ლე ბი) კუნ თებ ში, კვი-
რა ში ორ ჯერ 5 ამპულა;

Traumeel S (ა ბე ბი) დღე ში 2-3ჯერ, 4-5კვი რის 
გან მავ ლო ბა ში, ასა კის შე სა ბა მი სი დო ზე ბით 

ეტი ო პა თო გე ნე ზუ რი
Engystol და /ან Gripp-Heel (ვი რუ სე ბის პერ სის ტი-

რე ბი სას) დღე ში 2ჯერ;
სიმ პტო მუ რი 
Husteel (წვე თე ბი ) და /ან Bronchalis-Heel (ა ბე-

ბი) დღე ში 3ჯერ ასა კის შე სა ბა მი სი დო ზი რე ბით; 
სად რე ნა ჟო 
Lymphomyosot (წვე თე ბი, აბე ბი) დღე ში 2ჯერ 2-3 

კვი რის გან მავ ლო ბა ში
მო რე ცი დი ვე ბრონ-

ქი ტი ანუ ბრონ ქი ტი 
ხში რი ეპი ზო დე ბით – 
ბრონ ქი ტით ავა დო ბა 
მე ორ დე ბა წე ლი წად ში 
არა ნაკ ლებ 4-სა, 2-3 
წლის მან ძილ ზე, ხო-
ლო თი თო ე უ ლი ეპი-
ზო დის ხან გრძლი ვობს 
სა შუ ა ლოდ არის 2-3 
კვი რა. აქვს გამ წვა ვე-
ბის, უკუ გან ვი თა რე ბის (არას რუ ლი რე მი სი ის) 
ან სრუ ლი რე მი სი ის პე რი ო დე ბი. 

  მკურ ნა ლო ბა ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე-

ბით:

ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი თე რა პია ტარ დე ბა ორი 
მი მარ თუ ლე ბით:

გამ წვა ვე ბის პე რი ო დი – მკურ ნა ლო ბის სქე-
მა თით ქმის ისე თი ვე ა, რო გორც მწვა ვე ბრონ ქი-
ტის დროს. ამას თან ეფექ ტუ რია ფო ნო ფო რე ზი 

Traumeel S მა ლა მო თი.
 რე მი სი ის პე რი ო დი – რე-

ა ბი ლი ტა ცი ის პრო ცე სი

Mucosa compositum (სა-
ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი) ლორ-
წო ვა ნის რე პა რა ცი ის გა მა-
უმ ჯო ბე სე ბე ლი სა შუ ა ლე ბა, 
კუნ თებ ში კვი რა ში 2ჯერ, 
კურ სზე 5 ინექ ცი ა, ასა კის 
შე სა ბა მი სი დო ზი რე ბით.

Echinacea compositum SN 
(სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი) კუნ-
თებ ში კვი რა ში 2ჯერ, კურ-

სზე 5-10 ინექ ცი ა, ასა კის  შე სა ბა მი სი დო ზი რე ბით.
Lymphomyosot (წვე თე ბი) სად რე ნა ჟო 

საშუალება; 
Gripp-Heel (ტაბ ლე ტე ბი) პერ სის ტი რე ბუ ლი ვი-

რუ სუ ლი ინ ფექ ცი სას ან მო სა ლოდ ნე ლი ეპი დე მი-
ის დროს.

პნევ მო ნია

რეს პი რა ცი უ ლი ტრაქ ტის ტერ მი ნა ლუ რი გზე-
ბის (ფილ ტვის პა რენ ქი მა) ინ ფექ ცი უ რი წარ მო-
შო ბის ფილ ტვის მწვა ვე ან თე ბი თი და ა ვა დე ბა ა, 
ფილ ტვის ქსო ვი ლის ყვე ლა სტრუქ ტუ რუ ლი ელე-

გა ხან გრძლი ვე ბუ ლი ბრონ ქი ტი

ძირითადი სიმპტომები:

• ხანგრძლივი ხველა (პროცესი 
ხანგრძლივდება 6-8 კვირაზე მეტ ხანს);
• მდგომარეობის გაუარესება;
მედიკამენტური თერაპია:

• Mucosa compositum;

•  Traumeel S;

• Engystol;

• Gripp-Heel;

• Lymphomyosot.
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მენ ტის, მ.შ. ალ ვე ო ლე ბის აუ ცი ლე ბე ლი და ზი ა ნე-
ბით. პნევ მო ნი ის დროს ად გი ლი აქვს ორ გა ნიზ მის 
ზო გად რე აქ ცი ას (ტემ პე რა ტუ რა, ინ ტოქ სი კა ცი ის 

ნიშ ნე ბი), ხვე ლას, სუნ-
თქვის უკ მა რი სო ბის 
გან ვი თა რე ბას (ქო ში ნი, 
სუნ თქვის აქ ტში დამ-
ხმა რე კუნ თე ბის მო ნა-
წი ლე ო ბა და ა.შ.), ლო-
კა ლურ ფი ზი კა ლურ 
ცვლი ლე ბებს, ამას თა-
ნა ვე რენ ტგე ნოგ რა მა-
ზე ის აი სა ხე ბა კე რო ვა-
ნი ან ინ ფილ ტრა ცი უ-
ლი ცვლი ლე ბე ბით. 

პნევ მო ნი ის კლი ნი-
კუ რი სუ რა თი, მიმ დი-
ნა რე ო ბის თა ვი სე ბუ-
რე ბა მნიშ ვნე ლოვ ნად 
და მო კი დე ბუ ლია პნევ-

მო ნი ის გა მომ წვევ აგენ ტზე (მაგ. მი კოპ ლაზ მუ-
რი, ქლა მი დი ო ზუ რი, სტა ფი ლო კო კუ რი, სტრეპ-
ტო კო კუ რი და ა.შ.), პრე მორ ბი დულ ფონ სა და 
მაკ რო ორ გა ნიზ მის იმუ ნო ლო გი ურ სტა ტუს ზე. 

მწვა ვე ბაქ ტე რი უ ლი პნევ მო ნი ის ან ტი ჰო მო-
ტოქ სი უ რი თე რა პი ა, რო გორც წე სი, ტარ დე ბა ან-
ტი ბი ო ტი კო თე რა პი ის ფონ ზე.

ბა ზი სუ რი, ან თე ბის სა წი ნა აღ მდე გო თე რა პი ა:

Traumeel S (სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი, ტაბ ლე ტე-
ბი) მა ი ნი ცი რე ბელ რე ჟიმ ში ორი ვე ერ თად ერთ 
შპრიც ში, ასა კის  შე სა ბა მი სი დო ზი რე ბით;

Echinacea compositum SN (სა ი ნექ ციო ამ პუ-
ლე ბი) და ა ვა დე ბის მძი მე მიმ დნა რე ო ბის დროს 
დღე გა მოშ ვე ბით, 5-10 დღის გან მავ ლო ბა ში (და ა-
ვა დე ბის სიმ ძი მი სა და პა ცი ენ ტის მდგო მა რე ო ბის 
შე სა ბა მი სად), შემ დეგ ჩვე უ ლებ რი ვი დო ზი რე ბით;

ეტი ო პა თო გე ნე ზუ რი, სიმ პტო მუ რი

Mucosa compositum (სა ი ნექ ციო ამ პუ ლე ბი) 
ლორ წო ვა ნის რე პა რა ცი ის გა მა უმ ჯო ბე სე ბე ლი, 
მუ კო ლი ზუ რი სა შუ ა ლე ბა პა რენ ტე რა ლუ რად კვი-
რა ში 2-3ჯერ, №5 ინექ ცი ა, ასა კის შე სა ბა მი სი დო-
ზი რე ბით;

Engystol (ტაბ ლე ტე ბი) და /
ან Gripp-Heel (ტაბ ლე ტე ბი) ბა-
ზი სუ რი პრე პა რა ტია ვი რუ სუ-
ლი ეტი ო ლო გი ის პნევ მო ნი ის 
დროს;

Bronchalis-Heel (ტაბ ლე ტე ბი) 
და Viburcol (რექ ტა ლუ რი სან-
თლე ბი) პირ ვე ლი 2-3 დღის გან-
მავ ლო ბა ში ინ ტე სი უ რი მი ღე ბა 
– ყო ველ 2-3 სა ათ ში ერ თხელ 
ჩვე ნე ბე ბის მი ხედ ვით, ასა კის 
შე სა ბა მი სი დო ზი რე ბით.  

პნევ მო ნი ის შემ დეგ რე ა ბი-
ლი ტა ცია ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ-
რი პრე პა რა ტე ბით მი მარ თუ-
ლია ორ გა ნიზ მში ქსო ვი ლო ვა ნი 

სუნ თქვის, ჟან გვა -აღ დგე ნი თი პრო ცე სე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბი სა კენ. ამ მიზ ნით ინიშ ნე ბა კა ტა ლი-
ზა ტო რე ბი Coenzyme compositum (სა ი ნექ ციო 
ამ პუ ლე ბი) და Ubichinon compositum (სა ი ნექ ციო 
ამ პუ ლე ბი) 2 ჯერ კვი რა ში ასა კობ რი ვი დო ზის შე-
სა ბა მი სად პა რენ ტე რა ლუ რად ან და სა ლე ვი ამ პუ-
ლე ბის სა ხით, კურ სზე №5. მი ზან შე წო ნი ლია ფი-
ზი ო თე რა პი ა: Mucosa compositum-ის ინ ჰა ლა ცია 
ულ ტრაბ გე რი თი ინ ჰა ლა ტო რით, ფო ნო ფო რე ზი 
Traumeel S-ის მა ლა მო თი გულ მკერ დზე, ან თე ბის 
გა წო ვის ფა ზა ში; კურ სზე 7-10 სე ან სი.

ლი ტე რა ტუ რუ ლი მო ნა ცე მე ბი თა და მრა ვალ-
რიცხ ო ვა ნი კლი ნი კუ რი დაკ ვირ ვე ბე ბით დას ტურ-
დე ბა, რომ ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა ან ტი ბი ო ტი კებ თან ერ თად აძ ლი ე-
რებს ამ უკა ნას კნე ლის ან ტი ბაქ ტე რი ულ ეფექტს 
და ამ ცი რებს მა თი გა მო ყე ნე ბის ხან გრძლი ვო ბას.

კომ პლექ სუ რი ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა-
ტე ბის პე დი ატ რი ულ პრაქ ტი კა ში გა მო ყე ნე ბის 
უპი რა ტე სო ბის შე სა ხებ უკ ვე ზე მოთ იყო სა უ ბა რი. 
მათ გა მო ყე ნე ბას სა სუნ თქი სის ტე მის და ა ვა დე ბე-
ბის მკურ ნა ლო ბის პირ ველ ეტაპ ზე აქვს ინ ტენ სი-
უ რი თე რა პი ის ხა სი ა თი, შემ დეგ იგი მი მარ თუ ლია 
არას პე ცი ფი კუ რი იმუ ნი ტე ტის გა სა აქ ტი ვებ ლად 
და დე ზინ ტოქ სი კა ცი უ რი ეფექ ტის მი სა ღე ბად. 
ეს მოქ მე დე ბა კარ გად აქვს გა მო ხა ტუ ლი შემ დეგ 
პრე პა რა ტებს – Engystol, Echinacea compositum 
SN, Lymphomyosot, Galium-Heel N. დე ზინ ტოქ სი-
კა ცი უ რი და ან ტი მიკ რო ბუ ლი ეფექ ტით ხა სი ათ-
დე ბა Traumeel S, სიცხ ის ოპტიმალური დამ წე ვი 
ეფექ ტით გა მო ირ ჩე ვა Viburcol, ხვე ლის სა წი-
ნა აღ მდე გო და ამოს ხვე ლე ბელ მოქ მე დე ბას ავ-
ლე ნენ – Bronchalis-Heel, Husteel, Tartephedreel 
N. სპაზ მო ლი ტუ რი მოქ მე დე ბა აქვს Viburcol-ის 
და Spascurreel-ის სან თლებს, ისი ნი ხა სი ათ დე-
ბი ან აგ რეთ ვე სე და ცი უ რი და ან ტი კონ ვულ სი-
უ რი მოქ მე დე ბით. ან თე ბის ექ სუ და ცი ურ კომ-
პო ნენტს ამ ცი რე ბენ Traumeel S, Bronchalis-
Heel, Lymphomyosot, Engystol. პრე პა რა ტებს 
– Lymphomyosot-ს, Euphorbium compositum 
Nasentropfen SN-ს და Tartephedreel N-ს გა მო ხა-
ტუ ლი აქვთ აგ რეთ ვე ან ტი ა ლერ გი უ ლი მოქ მე-

დე ბა. სა სუნთქ გზებ ში რე-
გე ნე რა ცი ულ პრო ცე სებს 
აუმ ჯო ბე სე ბენ Euphorbium 
compositum Nasentropfen 
SN, Mucosa compositum. 
რეს პი რა ცი უ ლი პა თო ლო გი-
ის ამა თუ იმ ფორ მის მკურ-
ნა ლო ბი სათ ვის კომ პლექ სუ-
რი პრე პა რა ტე ბის შერ ჩე ვა 
ხდე ბა არა მარ ტო პრე პა რა-
ტის ფარ მა კო ლო გი უ რი მოქ-
მე დე ბის მი ხედ ვით, არა მედ 
პა თო ლო გი უ რი პრო ცე სის 
ლო კა ლი ზა ცი ისა და მიმ დი-
ნა რე ო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

პნევმონია

ძირითადი სიმპტომები:

• ტემპერატურა;
• ინტოქსიკაციის ნიშნები;
• ხველა;
• სუნთქვის უკმარისობა;
• ლოკალური ფიზიკალური და 

რენტგენოლოგიური ცვლილებები ა.შ.;
მედიკამენტური თერაპია:

•  Traumeel S;

• Echinacea compositum SN;

• Mucosa compositum;

• Engystol;

• Gripp-Heel;
• Bronchalis-Heel;

• Viburcol;

ექიმი გირჩევთ



არ შეიცავს მავნე და სპორტში აკრძალულ ნივთიერებებს!
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მეცნიერული კვლევა

კვლე ვის აქ ტუ ა ლუ რო ბა. ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში 
ლიმ ფო მით ავა დო ბის სიხ ში რის მაჩ ვე ნე ბე ლი თით-
ქმის გა ორ მა გე ბუ ლია და შე ად გენს წე ლი წად ში ავ თვი-
სე ბი ა ნი სიმ სივ ნის ახა ლი შემ თხვე ვე ბის 5%-ზე მეტს 
(Jaffe,at el., 2001). სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის მი-
ხედ ვით არა ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მით ავა დო ბის სიხ ში რის 
ზრდა გრძელ დე ბა და მა ტე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი ყო ველ-
წლი უ რად 3-4%-ით გა ნი საზღ ვრე ბა, რაც წე ლი წად ში 
55000 ახალ შემ თხვე ვას შე ად გენს [Ries, et al., 2003]. 

თა ნა მედ რო ვე ონ კო ლო გი ა ში გა მო ყო ფი ლია სიმ სივ-
ნე თა ე.წ. “გან კურ ნე ბა დი” ფორ მე ბი, რო მელ თა სწო-
რი დი აგ ნოს ტი კა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რად გან 
მიზ ნობ რი ვი მკურ ნა ლო ბის გა მო ყე ნე ბის პი რო ბებ ში 
ავად მყო ფებს აქვთ გან კურ ნე ბის ან ხან გრძლი ვი რე მი-
სი ის რე ა ლუ რი შან სი. ამ ჯგუფ ში ლიმ ფო მა მე ტად სა-
ყუ რადღ ე ბო ა, რად გან მი სი ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი 
ფორ მე ბის (დი ფუ ზუ რი დი დუჯ რე დუ ლი B-ლიმ ფო მა, 
ლიმ ფობ ლას ტუ რი B-ლიმ ფო მა/ ლე ი კე მი ა) “გან კურ ნე-
ბის” სიხ ში რე 50-80%-ია [Grace, at al.,2006]. 

ლიმ ფო ი დუ რი ქსო ვი ლის სიმ სივ ნე ე ბის მორ ფო ლო-
გი უ რი დი აგ ნოს ტი კა კერ ძო ონ კო მორ ფო ლო გი ის 
ერ თ-ერ თი რთუ ლი ნა წი ლი ა. ამის მი ზე ზია ლიმ ფო-
მე ბის ნო ზო ლო გი უ რი ქვე ტი პე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბა, ლიმ ფუ რი კვან ძის ზო გი ერ თი რე აქ ტი უ ლი ცვლი-
ლე ბისა და სიმ სივ ნის ჰის ტოს ტრუქ ტუ რის მსგავ სე ბა, 
ნორ მუ ლი და სიმ სივ ნუ რი ლიმ ფო ცი ტის ცი ტო ლო გი-
უ რი მსგავ სე ბა და მრა ვა ლი სხვა [Glaser, at al., 2001]. 
ამი ტომ თა ნა მედ რო ვე ონ კო ლო გი ურ ჰე მა ტო პა თო-
ლო გი ა ში პრი ო რი ტე ტუ ლი გახ და სუ ბუჯ რე დუ ლი (მო-
ლე კუ ლუ რი) კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბა. მიღ წე ვე ბი მო ლე-
კუ ლურ პა თო ლო გი ა ში აი სა ხა ლიმ ფო-
მე ბის ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა-
ცი ის თა ნა მედ რო ვე კლა სი ფი კა ცი ა ში, 
რო მე ლიც გა მო არ ჩევს ლიმ ფო მე ბის 
და მო უ კი დე ბელ კლი ნი კურ -ა ნა ტო მი ურ 
ერ თე უ ლებს, ანუ ისეთ პა თო ლო გი ებს, 
რომ ლე ბიც მკა ფი ოდ გან სხვავ დე ბა ერ-
თმა ნე თი სა გან მორ ფო ლო გი უ რად, იმუ-
ნუ რი ფე ნო ტი პის, გე ნო ტი პისა და კლი-
ნი კუ რი მიმ დი ნა რე ო ბის თვალ საზ რი-
სით [Harris, at al., 2000]. ზო გი ერთ ლიმ-
ფო მას იმ დე ნად სპე ცი ფი კუ რი იმუ ნუ რი 
ფე ნო ტი პი აქვს, რომ ის გა მო ტა ნი ლია 
ავად მყო ფო ბის სა ხელ წო დე ბა ში და მის 
მთა ვარ მა ხა სი ა თე ბელს წარ მო ად გენს 
[Пробатова и др., 1998]. გარ და ამი სა, 
სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დის იმუ ნო ჰის ტო ქი-
მი უ რი პრო ფი ლი სარ წმუ ნო ინ ფორ მა-
ცი ას იძ ლე ვა ავად მყო ფო ბის პროგ ნოზ-
ზე [Adida, at al., 2000]. უფ რო მე ტიც, 
ლიმ ფო მის თა ნა მედ რო ვე თე რა პია ე.წ. 
“სა მიზ ნე” იმუ ნუ რი სამ კურ ნალ წამ ლო 
სა შუ ა ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბასა და გა მო-
ყე ნე ბას გუ ლის ხმობს [Abramson,  at al., 
2005].

ამ რი გად, ლიმ ფო მის იმუ ნუ რი პრო-
ფი ლის დად გე ნა თა ნა მედ რო ვე “სა მიზ-
ნე” თე რა პი ის და ნერ გვის სა ფუძ ვე ლი ა.

კვლე ვის მი ზა ნი
კვლე ვის მი ზა ნია ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა-

ცი ის კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით გა მო ყო ფი ლი ლიმ ფო-
ი დუ რი ქსო ვი ლის სიმ სივ ნე ე ბის ფორ მე ბის მიკ რო მორ-
ფო ლო გი უ რი დი აგ ნოს ტი კის ალ გო რით მის ეფექ ტუ-
რო ბის შე ფა სე ბა. 

მა სა ლა და კვლე ვის მე თო დე ბი
ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლია ბო ლო 7 წლის მან ძილ ზე 

სა დი აგ ნო ზოდ შე მო სუ ლი ლიმ ფო ი დუ რი ქსო ვი ლის პა-
თო ლო გი ე ბის 456 შემ თხვე ვის მი მო ხილ ვა.

აღ ნიშ ნუ ლი 456 შემ თხვე ვი დან ლიმ ფო მა იყო 256 (სა-
შუ ა ლოდ 42.6 შემ თხვე ვა/ წე ლი წად ში). იმუ ნო ჰის ტო-
ქი მი უ რი კვლე ვა არ ჩა ტარ და 14 შემ თხვე ვა ში (5.5%), 
7.8%-ში ვერ მო ხერ ხდა ლიმ ფო მის ქვე ტი პის დად გე ნა, 
რი სი მი ზე ზიც ძი რი თა დად იყო შე სას წავ ლი მა სა ლის 
მცი რე ზო მა და crush artefaqti. ასე თი შემ თხვე ვე ბი არ 
შე ვი და საკ ვლევ ჯგუფ ში. 

ამ დე ნად, გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია ჯან დაც ვის მსოფ ლიო 
ორ გა ნი ზა ცი ის კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით და დი აგ ნო-
ზე ბუ ლი ლიმ ფო მის 222 შემ თხვე ვა, რო მელ თა გან 158 
იყო არა ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მა, 64 — ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო-
მა. არა ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მის 158 შემ თხვე ვი დან 131 
იყო B-უჯ რე დუ ლი ლიმ ფო მა, 27 — T-უჯ რე დუ ლი ლიმ-
ფო მა; ლო კა ლი ზა ცი ის მი ხედ ვით 121 — ლიმ ფუ რი 
კვან ძის და კვან ძგა რე შე ლიმ ფო მა, ხო ლო 37 — ლიმ-
ფო მა/ ლე ი კე მი ის (დი სე მი ნი რე ბუ ლი) შემ თხვე ვა.

ლიმ ფო მე ბის მორ ფო ლო გი უ რი დი აგ ნოს ტი კი სათ ვის
მე დი ცი ნის დოქ ტო რი ეკა მა ხა რობ ლი ძე

ალექ სან დრე ნა თიშ ვი ლის მორ ფო ლო გი ის ინ სტი ტუ ტი

შპს “სამ კურ ნა ლო სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ცენ ტრი”

                             მა სა ლა და კვლე ვის 
                                               მე თო დი

დი აგ ნო ზი

ლიმ ფუ რი კვან ძის 
და სხვა ორ გა ნო ე-
ბის ოპე რა ცი უ ლი 

მა სა ლა

ნ=121

ძვლის ტვი ნის 
ას პი რა ცი უ ლი მა-
სა ლა და პე რი ფე-
რი უ ლი სის ხლი

ნ=37
ჰის ტო ლო გი ა+
იმუ ნო ჰის ტო ქი მია

ცი ტო ლო გი ა+
იმუ ნო ცი ტო ქი მია

დი ფუ ზუ რი დი დუჯ რე დუ ლი B-ლიმ ფო მა 52

მე დის ტი ნუ მის დი დუჯ რე დუ ლი ლიმ ფო მა 3

ატი პი უ რი ბერ კი ტის ლიმ ფო მა 6

ფო ლი კუ ლუ რი ლიმ ფო მა 12 2

მან ტი ის უჯ რე დე ბის ლიმ ფო მა 2 2
წვრი ლუჯ რე დუ ლი ლიმ ფო ცი ტუ რი ლიმ ფო-
მა/ ლე ი კე მია 3 22

ელენ თის მარ გი ნა ლუ რი ზო ნის ლიმ ფო მა 4 4

MALT-ლიმ ფო მა 12 3

ბერ კი ტის ლიმ ფო მა 2

B-ლიმ ფობ ლას ტუ რი ლიმ ფო მა 2

პე რი ფე რი უ ლი T-ლიმ ფო მა 7

ან გი ო ი მუ ნობ ლას ტუ რი T-ლიმ ფო მა 5

ანაპ ლა ზი უ რი T-უჯ რე დუ ლი ლიმ ფო მა 5
ზრდას რულ თა T-უჯ რე დუ ლი ლიმ ფო მა/ ლე-
ი კე მია 1

T-ლიმ ფობ ლას ტუ რი ლიმ ფო მა 4 3

ფუნ გო ი დუ რი მი კო ზი 2

ცხრი ლი 1 
არა ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მის მა სა ლის გა ნა წი ლე ბა

გა მოკ ვლე ვის მე თო დი კისა და დი აგ ნო ზის მი ხედ ვით
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მეცნიერული კვლევა
ავ თვი სე ბი ა ნი ლიმ ფო მის ყვე ლა შემ თხვე ვა და დი აგ-

ნო ზე ბუ ლი იყო WHO კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით მორ-
ფო ლო გი ის, იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პისა და სა ჭი რო კლი ნი-
კუ რი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუ ძელ ზე. კვლე ვა ში არ შე ვი და 
ლიმ ფუ რი კვან ძე ბის და ზი ა ნე ბის გა რე შე მიმ დი ნა რე 
ლიმ ფობ ლას ტუ რი ლე ი კე მი ისა და პლაზ მუ რუჯ რე დუ-
ლი მი ე ლო მის შემ თხვე ვე ბი. 

საკ ვლე ვი მა სა ლა ორი ტი პის იყო: მა სა ლა წარ მოდ-
გე ნი ლი უჯ რე დუ ლი სუს პენ ზი ის (ძვლის ტვი ნის ას პი-
რა ცი ის შემ დგო მი ცი ტო ლო გი უ რი მა სა ლა და ვე ნუ რი 
სის ხლი) და სო ლი დუ რი ქსო ვი ლის სა ხით (ლიმ ფუ რი 
კვან ძის ექ სცი ზი ი სა და სხვა ორ გა ნოს ექ ტო მი ის შემ-
დგო მი ჰის ტო ლო გი უ რი მა სა ლა). შე სა ბა მი სად, გან-
სხვა ვე ბუ ლია მა სა ლის მომ ზა დე ბის მე თო დი კა (იხ. 
ცხრი ლი 1). 

მა სა ლა შეს წავ ლი ლია კვლე ვის ცი ტო- და ჰის ტო-
მორ ფო ლო გი უ რი (შე ღებ ვა ჰე მა ტოქ სი ლინ -ე ო ზი ნით 
და Diff-Quick შე ღებ ვა) და იმუ ნო მორ ფო ლო გი უ რი მე-
თო დე ბით (ი მუ ნო ცი ტო( ჰის ტო) ქი მი ა). ლიმ ფო მე ბის 
ფორ მებს შო რის რა ო დე ნობ რი ვი გან სხვა ვე ბის შე სა-
ფა სებ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია X2 ტეს ტი და სტი უ დენ ტის  
ტეს ტი. 

ქსო ვი ლუ რი მა სა ლის ფიქ სა ცია წარ მო ებ და 10% 
ნე იტ რა ლურ ბუ ფე რულ ფორ მა ლინ ში, რო მე ლიც უზ-
რუნ ველ ყოფს ან ტი გე ნუ რი დე ტერ მი ნან ტე ბის შე ნარ-
ჩუ ნე ბას იმუ ნო ჰის ტო ქი მი უ რი რე აქ ცი ე ბის ჩა სა ტა-
რებ ლად. ფიქ სა ცია მიმ დი ნა რე ობ და არა უ მე ტეს 24 
სა ა თი სა ოთა ხის ტემ პე რა ტუ რა ზე. ფიქ სა ცი ის მი ნი-
მა ლუ რი დრო მა სა ლის ზო მის გათ ვა ლის წი ნე ბით არ 
იყო 18 სა ათ ზე ნაკ ლე ბი. მა სა ლა ჩა ყა ლიბ და პლას ტი-
უ რი პო ლი მე რე ბის შემ ცველ პა რა ფინ ში (პა რაპ ლას ტი, 
Shandon). იმუ ნო ჰის ტო ქი მი ის და გეგ მვამ დე ანათ ლე-
ბი იღე ბე ბო და ჰე მა ტოქ სი ლინ -ე ო ზი ნით ტრა დი ცი უ ლი 
მე თო დი კით.

უჯ რე დუ ლი სუს პენ ზი ის მა სა ლა (ძვლის ტვი ნის ას-
პი რა ტი, ვე ნუ რი სის ხლი) აღე ბის თა ნა ვე თავ სდე ბო-
და ან ტი კო ა გუ ლა ცი უ რი რე ა გენ ტის (ედ ტა) შემ ცველ 
სინ ჯა რა ში. მა სა ლის და მუ შა ვე ბის დაწყ ე ბამ დე მზად-
დე ბო და ნაცხ ი, რო მე ლიც ფიქ სირ დე ბო და მე თა ნოლ-
ში 10-15 წუ თის გან მავ ლო ბა ში და იღე ბე ბა Diff-Quick 
მე თო დით ლი ტე რა ტუ რა ში მო წო დე ბუ ლი სქე მის მი-
ხედ ვით. ძვლის ტვი ნი დან უჯ რე დე ბის ლიმ ფო ი დუ რი 
პო პუ ლა ცი ის გა მო ყო ფა ხდე ბო და ფი კოლ -ვე როგ რა-
ფი ნის ხსნარ ზე (დ=1.077) ცენ ტრი ფუ გა ცი ით 1500 
ბრუნ ვა ზე 10-12 წთ-ის გან მავ ლო ბა ში. შემ დგომ პრე-
პა რა ტი მზად დე ბო და Shandon Cytospin cetrifugis სა-
შუ ა ლე ბით, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ად ჰე ზი ვით 
და ფა რულ სა საგ ნე მი ნა ზე სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბის 
მო ნოშ რის მი ღე ბას 0.5 H 0.5 სმ2 ფარ თობ ზე. 

იმუ ნო ჰის ტო ქი მი უ რი რე აქ ცია ტარ დე ბო და ოთა ხის 
ტემ პე რა ტუ რა ზე.

ფორ მა ლინ ში ფიქ სა ცი ისა და პა რა ფინ ში ჩა ყა ლი-
ბე ბის შე დე გად მას კი რე ბუ ლი ან ტი გე ნუ რი დე ტერ მი-
ნან ტე ბის აღ დგე ნა მიმ დი ნა რე ობ და 0.1M ციტ რა ტულ 
ბუ ფერ ში (PH 6.0) 120ºC-ზე 3-4 წთ-ის გან მავ ლო ბა ში 
სპე ცი ა ლურ ქვაბ ში მაქ სი მა ლუ რი წნე ვის პი რო ბებ ში. 
აცე ტო ნით ფიქ სი რე ბუ ლი ცი ტო ლო გი უ რი ნი მუ შე ბი 
არ სა ჭი რო ებ და ან ტი გე ნის აღ დგე ნის პრო ცე დუ რას.

ენ დო გე ნუ რი პე როქ სი და ზას ბლო კი რე ბი სათ-
ვის ვი ყე ნებ დით Peroxidase Blocking Reagent 
(Dakocytomation) 5-10 წთ-ის გან მავ ლო ბა ში. ფო ნუ-
რი შე ღებ ვის მი ნი მა ლი ზა ცი ი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია 
Protein Block (Dakocytomation) რე ა გენ ტი.

ინ კუ ბა ცია პირ ვე ლად ან ტის ხე უ ლებ თან მიმ დი ნა რე-
ობ და ოთა ხის ტემ პე რა ტუ რა ზე 30 წთ-ის გან მავ ლო ბა-
ში. გა მო ყე ნე ბუ ლია Dakocytomation ფირ მის შემ დე გი 

მო ნო- და პო ლიკ ლო ნუ რი ან ტის ხე უ ლე ბის M- და A-სე-
რი ე ბი: ან ტი- CD1ა, CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, 
CD10, CD15, CD20, CD23, CD30, CD43, CD45(LCA), 
CD79ა, BCL2, CYCLIND1, EBV (LMP1), EMA, Fascin, 
IgM, kappa light chains, lambda light chains, MIB1, Tdt. 
მო ნოკ ლო ნუ რი ან ტის ხე უ ლე ბის გან ზა ვე ბა ხდე ბო და 
1%BSA Tris -H-ის ბუ ფე რულ ხსნარ ში რე კო მენ დე ბუ ლი 
გან ზა ვე ბე ბის ფარ გლებ ში. 

ან ტი გენ -ან ტის ხე უ ლის კავ ში რის ვი ზუ ა ლი ზა ცი ი-
სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლია სტრეპ ტა ვი დინ -ბი ო ტი ნუ რი 
მე თო დი, კერ ძოდ, Dakocytomation ფირ მის ვი ზუ ა ლი-
ზა ცი ის სის ტე მა LSAB+, რო მე ლიც მო ი ცავს ინ კუ ბა-
ცი ის 2 სა ფე ხურს: ინ კუ ბა ცია ბი ო ტი ნი ლე ბულ მე ო რად 
ან ტის ხე უ ლებ თან 30 წთ-ის გან მავ ლო ბა ში და პირ შუშ-
ხას პე როქ სი და ზა თი მო ნიშ ნულ სტრეპ ტა ვი დინ თან 30 
წთ.

პე როქ სი და ზას აღ მო ჩე ნა ხდე ბო და სუბ სტრატ -ქრო-
მო გე ნით (DAB+, Dakocytomation). შე ღებ ვის ინ ტენ სი-
ვო ბა კონ ტროლ დე ბა მიკ როს კო პის ქვეშ, ინ კუ ბა ცია 
გრძელ დე ბო და 3-დან 15 წთ-მდე (მაგ., CD15-თვის). 
ან ტი გენ -ან ტის ხე უ ლის რე აქ ცი ის ად გი ლას მი ი ღე ბა 
ყა ვის ფე რი, სპირ ტში და ორ გა ნულ გამ ხსნე ლებ ში უხ-
სნა დი ნა ლე ქი.

რე აქ ცი ის სარ წმუ ნო ე ბა კონ ტროლ დე ბო და და დე ბი-
თი და უარ ყო ფი თი სა კონ ტრო ლო რე აქ ცი ე ბით, ქსო ვი-
ლის ე. წ. “ ში და” კონ ტრო ლით.

თი თო ე ულ შემ თხვე ვა ში ჩვენ მი ერ გა ნი საზღ ვრე-
ბო და სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბის იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პი. 
ლიმ ფო ი დუ რი ფე ნო ტი პი არა ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მე ბის 
შემ თხვე ვა ში დას ტურ დე ბო და CD45-ით. გა მო ნაკ ლი-
სი იყო ”წი ნა მორ ბე დი” ჰე მო პო ე ზუ რი B-და T- ნე ოპ-
ლაზ მე ბი, რო მელ თა ლიმ ფობ ლას ტუ რი ფე ნო ტი პი 
დას ტურ დე ბო და CD34, Tdt და HLA-DR მარ კე რე ბის 
კომ ბი ნა ცი ით. B-უჯ რე დუ ლი ფე ნო ტი პის გა მოვ ლე ნა 
ხდე ბო და CD20-ს, CD79ა-ს და იმუ ნოგ ლო ბუ ლი ნე ბის 
ექ სპრე სი ით T-უჯ რე დუ ლი მარ კე რე ბის უარ ყო ფი-
თი მაჩ ვე ნებ ლე ბის პი რო ბებ ში, ხო ლო T-უჯ რე დუ ლი 
ფე ნო ტი პის და მოწ მე ბა — CD3 და CD43 ექ სპრე სი ით 
B-უჯ რე დუ ლი მარ კე რე ბის არარ სე ბო ბის ფონ ზე. რიდ 
-შტერ ნბერ გის უჯ რე დე ბის იდენ ტი ფი კა ცია ხდე ბო-
და CD30-ის და CD15-ის გა მოვ ლე ნით CD45-ის, B- და 
T-მარ კე რე ბის უარ ყო ფი თი მაჩ ვე ნებ ლე ბის ფონ ზე. 
“ნუ ლო ვა ნი” ფე ნო ტი პი ით ვლე ბო და B- და T-მარ კე რე-
ბის არარ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში.

თან მხლე ბი ფურ ცლის სა ხით მო წო დე ბუ ლი კლი ნი-
კუ რი ინ ფორ მა ცია ანა ლიზ დე ბო და გულ დას მით ყვე-
ლა შემ თხვე ვა ში და ით ვა ლის წი ნებ და ავად მყო ფის 
ასაკს, სქესს, ავად მყო ფო ბის პრე ზენ ტა ცი ას (B-სიმ-
პტო მე ბი), მო წო დე ბუ ლი მა სა ლის ზუსტ ლო კა ლი ზა-
ცი ას, გულ მკერ დისა და მუც ლის ღრუს რენ ტგე ნის, 
ულ ტრა სო ნოგ რა ფი ისა და კომ პი უ ტე რუ ლი ტო მოგ-
რა ფი ის მო ნა ცე მებს, სის ხლის სა ერ თო ანა ლი ზის შე-
დე გებს, მი ე ლოგ რა მას, სის ხლის ბი ო ქი მი უ რი კვლე ვის 
მო ნა ცე მებს (ლაქ ტატ დე ჰიდ რო გე ნა ზას პრო ცენ ტუ ლი 
შემ ცვე ლო ბა სის ხლის შრატ ში). შემ თხვე ვა თა დიდ ნა-
წილ ში დი აგ ნოს ტი კის პრო ცეს ში სა ჭი რო ხდე ბო და 
ავად მყოფ თან და მკურ ნალ ექიმ თან გა სა უბ რე ბა და 
და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა (ვი რუ სო ლო გი უ-
რი გა მოკ ვლე ვე ბი, ცხვირ -ხა ხის დათ ვა ლი ე რე ბა, კა ნის 
პა თო ლო გია და სხვ.).

კვლე ვის შე დე გე ბი და მა თი ანა ლი ზი
შეს წავ ლილ მა სა ლა ზე დად გე ნი ლია ლიმ ფო მის 20 

ქვე ტი პი, რო მელ თა გა ნა წი ლე ბა ასა კის და გა მო ყე ნე-
ბუ ლი იმუ ნო ჰის ტო ქი მი უ რი მარ კე რე ბის მი ხედ ვით 
ნაჩ ვე ნე ბია ცხრი ლ ში 2.
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ჩვე ნი მო ნა ცე მე ბით ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი-
ზა ცი ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ის შე სა ბა მი-
სად დაჯ გუ ფე ბუ ლი ლიმ ფო მე ბი ასა კობ რივ სპე ცი ფი-
კუ რო ბას ავ ლენს: კერ ძოდ, არა ჰოჯ კი ნის B-უჯ რე დუ-
ლი ლიმ ფო მე ბის ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი ქვე ტი პე ბი 
გვხვდე ბა 40 წლის ზე მოთ, ანუ სა შუ ა ლო და ხან ში შე-
სულ ასაკ ში, ხო ლო ჰოჯ კი ნის ავად მყო ფო ბის ყვე ლა ზე 
ხში რი ქვე ტი პე ბი — 40 წლის ასა კამ დე, ანუ ახალ გაზ-
რდა ასაკ ში. 

“კლა სი კუ რი” ჰოჯ კი ნის ავად მყო ფო ბის ლიმ ფო ცი-
ტე ბით მდი და რი და კვან ძო ვა ნი ლიმ ფო ცი ტე ბით მდი-
და რი ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მის შემ თხვე ვე ბი გა ნა წილ და 
30-დან 60 წლამ დე ასა კობ რივ შუ ა ლედ ში, ანუ სა შუ ა-
ლო ასა კის ზრდას რუ ლებ ში. 

T-ა რა ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მე ბის ქვე ტი პე ბი დან აღ სა-
ნიშ ნა ვია ანაპ ლა ზი უ რი დი დუჯ რე დუ ლი T-ლიმ ფო-
მის და T-ლიმ ფობ ლას ტუ რი ლიმ ფო მის მე ტი სიხ ში-
რე ახალ გაზ რდა ასაკ ში (30 წლამ დე), პე რი ფე რი უ ლი 
T-ლიმ ფო მის და ან გი ო ი მუ ნობ ლას ტუ რი ლიმ ფო მის 
შემ თხვე ვე ბი კი 60 წლის ზე მოთა ასა კის პა ცი ენ ტე ბის 
ხვედ რი ა.

WHO კლა სი ფი კა ცი ა, მარ თა ლი ა, გვაწ ვდის ინ ფორ-
მა ცი ას ავ თვი სე ბი ა ნი ლიმ ფო მის თი თო ე უ ლი ქვე ტი პის 
კლი ნი კუ რი, მორ ფო ლო გი უ რი, იმუ ნო ფე ნო ტი პუ რი და 
გე ნე ტი კუ რი ნიშ ნე ბის შე სა ხებ, მაგ რამ არ იძ ლე ვა ერ-
თმნიშ ვნე ლო ვან კრი ტე რი უ მებს მათ სა დი აგ ნო ზოდ. 

ქვე მოთ წარ მო ვად გენთ WHO კლა სი ფი კა ცი ის მი-
ხედ ვით და დი აგ ნო ზე ბუ ლი ლიმ ფო მის სა ქარ თვე ლო ში 
გავ რცე ლე ბუ ლი ქვე ტი პე ბის მოკ ლე და ხა სი ა თე ბას სა-
კუ თა რი გა მოც დი ლე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი დი აგ ნოს ტი-
კუ რი კრი ტე რი უ მე ბის მი თი თე ბით:

დი ფუ ზუ რი დი დუჯ რე დუ ლი B-ლიმ ფო მა - ლიმ ფო მე-
ბის ყვე ლა ზე ჰე ტე რო გე ნუ ლი ჯგუ ფი ა. არ სე ბობს მი სი 
პირ ვე ლა დად ლიმ ფუ რი კვან ძის და კვან ძგა რე შე, ლო-
კა ლი ზე ბუ ლი და დი სე მი ნი რე ბუ ლი ფორ მე ბი.

მორ ფო ლო გი ა: ლიმ ფოპ რო ლი ფე რა ცი ის მო დე ლი 
დი ფუ ზუ რი ა, ხში რად აღი ნიშ ნე ბა მიმ დე ბა რე ცხი მო ვა-

ნი ქსო ვი ლის ინ ფილ ტრა ცია სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბით. 
შე იძ ლე ბა იყოს ლიმ ფუ რი კვან ძის ნა წი ლობ რი ვი და ზი-
ა ნე ბა, ინ ტერ ფი ლი კუ ლუ რი და სი ნუ სო ი დუ რი ზრდა.

სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბი დი დი ზო მი სა ა, ნორ მა ლურ 
ლიმ ფო ციტ ზე ორ და მეტ ჯერ დი დი. არ სე ბობს მი სი 
რამ დე ნი მე ცი ტო ლო გი უ რი ქვე ტი პი: ცენ ტრობ ლას-
ტუ რი ქვე ტი პი, წარ მოდ გე ნი ლი დი დი ზო მის, ვე ზი-
კუ ლუ რი ბირ თვის, რამ დე ნი მე მემ ბრა ნას თან ბმუ ლი 
ბირ თვა კე ბის და ბა ზო ფი ლუ რი ზო მი ე რი რა ო დე ნო-
ბით ცი ტოპ ლაზ მის მქო ნე სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბით 
(სურ. 1, 2 და 3). იმუ ნობ ლას ტუ რი ქვე ტი პი - სიმ სივ-
ნუ რი უჯ რე დუ ლი პო პუ ლა ცი ის 90%-ზე მე ტი იმუ ნობ-
ლას ტია დი დი ვე ზი კუ ლუ რი ბირ თვით, ცენ ტრა ლუ რი 
ბირ თვა კითა და ფარ თო ბა ზო ფი ლუ რი ცი ტოპ ლაზ-
მით. გვხვდე ბა პლაზ მო ცი ტო ი დუ რი შე სა ხე და ო ბის 
უჯ რე დე ბიც; T-ლიმ ფო ცი ტე ბით და ჰის ტი ო ცი ტე ბით 
მდი და რი ქვე ტი პი წარ მოდ გე ნი ლია რე აქ ტი უ ლი ლიმ-
ფო ცი ტე ბის და ჰის ტი ო ცი ტე ბის უმე ტე სი პო პუ ლა ცი-
ით და 10%-მდე სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დით, რომ ლე ბიც 
ცენ ტრობ ლას ტის, იმუ ნობ ლას ტის და რიდ -შტერ ნბერ-
გის უჯ რე დის შე სა ხე და ო ბი სა ა; ანაპ ლა ზი უ რი ქვე ტი პი 
მკვეთ რად პლე ო მორ ფუ ლი, რიდ -შტერ ნბერ გის შე სა-
ხე და ო ბის უჯ რე დე ბი სა გან შედ გე ბა და მე ტას ტა ზუ რი 
კარ ცი ნო მის მი მიკ რი ას იძ ლე ვა.

იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პი: sIg+/-, cIc-/+, პან -B-უჯ დუ ლი 
ან ტი გე ნე ბი+, CD10 -/+ CD5-/+, CyclinD1-, CD30+ ანაპ-
ლა ზი უ რი ვა რი ან ტის დროს, bcl6+. მი ტო ზი — 40-90%.

სურ.1. დი ფუ ზუ რი დი დუჯ რე დუ ლი B-ლიმ ფო მა 
(ცენ ტრობ ლას ტუ რი ვა რი ან ტი).

ა — შე ღებ ვა ჰე მა ტოქ სი ლი ნი თა და ეო ზი ნით, x900 
ბ — იმუ ნო ჰის ტო ქი მია — CD20, x400

ა ბ

მეცნიერული კვლევა
ხანში 

შესული
ახალგაზრდა და საშუალო 

ასაკის, ზრდასრული 
ბავშვი და 
მოზარდი

ასაკი

71+ 61-70 51-60 41-50 31-40 21-30 11-20 0-10 დიფუზური დიდუჯრედული B–ლიმფომა

CD20+, MIBI>40%, be16+ 8 14 9 12 4 3 2 მედისტინუმის დიდუჯრედული ლიმფომა

1 1 ატიპიური ბერკიტის ლიმფომა

CD20+, MIBI>90%, be12-, CD10+ 4 1 1 ფოლიკულური ლიმფომა

CD20+, CD10+, b12+ 4 8 2 მანტიის უჯრედების ლიმფომა

CD20+, CD5+, CD23-, CyclinD1+ 2 2 წვრილუჯრედული B - ლიმფომა

CD20+, CD5+, CD23+ 6 8 9 2 ელენთის მარგინალური ზონის ლიმფომა

CD20+, CD5-, CD23- 4 4 MALT -ლიმფომა 

CD20+, CD5-, CD23- 1 5 7 2 2 ბერკიტის ლიმფომა

CD20+, MIBI>90%, be12-, CD10+ 1 1 B - ლიმფობლასტური ლიმფომა

Tdt+, HLA-DR+, CD19+, CD79a+, CD20+/- 3 T - ლიმფობრასტური ლიმფომა

Tdt+, T -მარკერების ვარიაბელური ექსპრესია 1 3 ანგიოიმუნობლასტური T - ლიმფომა

CD3+, CD4+, CD23+, CD21+ 3 2 2 ანაპლაზიური   T - უჯრედული ლიმფომა

CD30+,EMA++, CD3+,CD4+, CD8+, ALK+ 3 ზრდასრულთა  T - უჯრედული ლიმფომა/
ლეიკემია

CD3+,CD2+, CD5+, CD7-, CD4+,CD8- 1  პერიფერიული  T -ლიმფომა

CD3+, T- მარკერების აბერანტული ექსპრესია 4 2 ფუნგოიდური მ იკოზი

CD2+, CD3+, CD5+, CD4+, CD8-, CD7- 1 1 კვანძოვანი სკლეროზი

CD30+, CD15+, EMA-, CD20+/-, LMP+ 3 12 15 4 შერეულუჯრედული 

2 2 7 8 ლიმფოციტებით დიდარი

2 2 ლიმფოიდური ქსოვილის დათრგუნვა

კვანძოვანი ლიმფოციტებით მდიდარი

CD30-, CD15-, CD20++, EMA+, LMP- 4 5

საკვლევი
 ჯგუფი

ჰოჯ
კინის ლ

იმფომა
არ

აჰოჯ
კინის ლ

იმფომა
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სურ.2. მე დის ტი ნუ მის დი დუჯ რე დუ ლი B-ლიმ ფო მა. 
ა — შე ღებ ვა ჰე მა ტოქ სი ლი ნი თა და ეო ზი ნით, X 900
ბ — იმუ ნო ჰის ტო ქი მია -CD20, X 400

ა ბ

წვრი ლუჯ რე დუ ლი ლიმ ფო ცი ტუ რი ლიმ ფო მა/ ქრო-
ნი კუ ლი ლიმ ფო ცი ტუ რი ლე ი კე მია ჩვე ნი შემ თხვე ვე-
ბის სა ერ თო რა ო დე ნო ბის 15.8% შე ად გენ და.

მორ ფო ლო გი ა: ლიმ ფოპ რო ლი ფე რა ცი ის მო დე ლი 
დი ფუ ზუ რი ა. შე იძ ლე ბა შეგ ვხვდეს ე.წ. ნარ ჩე ნი ფო-
ლი კუ ლე ბი (ინ ტერ ფო ლი კუ ლუ რი წვრი ლუჯ რე დუ ლი 
ლიმ ფო მა) ან აღი ნიშ ნოს მხო ლოდ B-ზო ნე ბის ჩარ თვა 
პა თო ლო გი ურ პრო ცეს ში.

სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დი წვრი ლი ლიმ ფო ცი ტი ა, რო მელ-
საც აქვს მრგვა ლი ფორ მა, უხე ში ბელ ტი სე ბუ რი ქრო-
მა ტი ნი, შე უმ ჩნე ვე ლი ბირ თვა კე ბი, ოდ ნავ ხი ლუ ლი ცი-
ტოპ ლაზ მა, მცი რე მი ტო ზუ რი აქ ტი ვო ბა. შე იძ ლე ბა აღი-
ნიშ ნოს პლაზ მო ცი ტო ი დუ რი დი ფე რენ ცი ა ცი ა: უჯ რე-
დე ბი იძენს ოვა ლურ ფორ მას, პე რი ნუკ ლე უ რი სივ რცე 
ფარ თოვ დე ბა, აღი ნიშ ნე ბა ბირ თვის ლა ტე რა ლი ზა ცი ა.

იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პი: sIgM+, პან -B-უჯ რე დუ ლი 
ან ტი გე ნე ბი+, CD5+, CD23+, CD43+ (სურ.4)

სურ.4. წვრი ლუჯ რე დუ ლი ლიმ ფო ცი ტუ რი ლიმ ფო-
მა/ ქრო ნი კუ ლი ლიმ ფო ცი ტუ რი ლე ი კე მია

ა,ბ: იმუ ნო ცი ტო ქი მია (ცი ტოს პი ნის პრე პა რა ტი) — 
CD5, CD23, x400.

ა ბ

ფო ლი კუ ლუ რი ლიმ ფო მა — ფო ლი კუ ლუ რი 
ცენ ტრის უჯ რე დე ბის ლიმ ფო მა ა. მი სი სიხ ში რე სა ქარ-
თვე ლო ში სხვა ქვეყ ნე ბის მო ნა ცე მებ თან შე და რე ბით 
და ბა ლი იყო.

მორ ფო ლო გი ა: ლიმ ფოპ რო ლი ფე რა ცია კვან ძო-
ვა ნია (ფო ლი კუ ლუ რი), ფო ლი კუ ლე ბი თა ნაბ რა დაა გა-
ნა წი ლე ბუ ლი ლიმ ფუ რი კვან ძის მთელ პა რენ ქი მა ში, 
ერ თმა ნეთ თან მჭიდ რო დაა გან ლა გე ბუ ლი, თა ნა ბა რი 
ზო მისა და ფორ მი საა (სურ.5). მა თი კონ ტუ რე ბი გა-
მოკ ვე თი ლი არ არის, მან ტი ის ზო ნე ბი არ აღი ნიშ ნე ბა. 

სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დი ორი ტი პი საა და ფო ლი კუ ლი 
ცენ ტრის ნორ მა ლუ რი უჯ რე დის მსგავ სი ა: ცენ ტრო-
ცი ტის ტი პის უჯ რე დე ბი მცი რე ან სა შუ ა ლო ზო მის, 
ლიმ ფო ციტ ზე ოდ ნავ დი დი უჯ რე დე ბია კუთხ ო ვა ნი 
ბირ თვით გა მო ხა ტუ ლი ნა კე ცე ბითა და დაკ ბილ ვით, 
ქრო მა ტი ნი ბელ ტი სე ბუ რი ა, ბირ თვა კე ბი — შე უმ ჩნე-
ვე ლი, ცი ტოპ ლაზ მა ვიწ როა და ნა თე ლი; ცენ ტრობ-
ლას ტი — ნორ მულ ლიმ ფო ციტ ზე 2-3-ჯერ უფ რო დი-
დი უჯ რე დი ა, გა მო ხა ტუ ლი ბა ზო ფი ლუ რი ცი ტოპ ლაზ-

მით. ბირ თვი მრგვა ლი ა, ვე ზი კუ ლუ რი, ნუკ ლე ო ლე მას-
თან ახ ლოს გან თავ სე ბუ ლი 1-3 ბირ თვა კით. 

იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პი: sIg+(IgM>IgD>IgG.IgA), პან -
B-უჯ რე დუ ლი ან ტი გე ნე ბი+, CD10+ (60%), CD5(-), 

CD43-; Bcl2+.

სურ.5. ფო ლი კუ ლუ რი ლიმ ფო მა. 
ა — შე ღებ ვა ჰე მა ტოქ სი ლი ნი თა და ეო ზი ნით, X 100
ბ — იმუ ნო ჰის ტო ქი მია - bcl2, X100

ა ბ

ლორ წო ვან გარ სთან ასო ცი რე ბუ ლი ლიმ ფო ი დუ რი 
ქსო ვი ლის მარ გი ნა ლუ რი ზო ნის B-ლიმ ფო მა, ჩვე ნი 
მო ნა ცე მე ბით, საკ მა ოდ ხში რია სა ქარ თვე ლო ში. მის 
ეტი ო ლო გი ა ში იკ ვე თე ბა ქრო ნი კუ ლი ან თე ბის რო ლი. 
ჩვე ნი მო ნა ცე მე ბით, ხში რად ლო კა ლიზ დე ბა თა ვი სა 
და კის რის მი და მო ში (ფა რი სებ რი ჯირ კვა ლი, სა ნერ-
წყვე ჯირ კვლე ბი), შეგ ვხვდა თვა ლის და ნა მა ტე ბის, კა-
ნის, შარ დ-სას ქე სო სის ტე მის ლიმ ფო მე ბი. 

მორ ფო ლო გი ა: ზრდის მო დე ლი ინ ტერ ფო ლი კუ-
ლუ რი ა; სიმ სივ ნუ რი უჯ რე დე ბი თავ და პირ ვე ლად მან-
ტი ის ზო ნე ბის გა რეთ მარ გი ნა ლურ ზო ნებ ში თავ სდე-
ბა, შემ დგომ აღი ნიშ ნე ბა ფო ლი კუ ლე ბის კო ლო ნი ზა-
ცია და ინ ფილ ტრა ტის შერ წყმა.

უჯ რე დუ ლი შე მად გენ ლო ბა ჰე ტე რო გე ნუ ლი ა: უპი-
რა ტე სად გვხვდე ბა მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის ცენ-
ტრო ცი ტის ტი პის უჯ რე დი ბირ თვის არას წო რი კონ-
ტუ რე ბით, შე უმ ჩნე ვე ლი ბირ თვა კითა და ცი ტოპ ლაზ-
მის ფარ თო, სუს ტად შე ღე ბი ლი რგო ლით, რაც მათ 
მო ნო ცი ტო ი დურ შე სა ხე და ო ბას აძ ლევს; გა მო ხა ტუ-
ლია პლაზ მო ცი ტო ი დუ რი დი ფე რენ ცი ა ცი ა, გვხვდე ბა 
პლაზ მუ რი უჯ რე დე ბი; მცი რე რა ო დე ნო ბი თაა ცენ-
ტრობ ლას ტე ბი და იმუ ნობ ლას ტე ბი.

და მა ხა სი ა თე ბე ლია ლიმ ფო ე პი თე ლუ რი და ზი ა ნე ბე-
ბის ფორ მი რე ბა — ეპი თე ლი უ მის ინ ფილ ტრა ცია სიმ-
სივ ნუ რი უჯ რე დე ბით და მი სი დეს ტრუქ ცია (სურ 6).

სურ.6. კა ნის MALT-ლიმ ფო მა: იმუ ნო ჰის ტო ქი მი ა- ცი-
ტო კე რა ტი ნი 34ბე ტაE12, x400.

იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პი: SIg+ (M>G ან A), cIg+ (ი მუ-
ნოგ ლო ბუ ლი ნე ბის მსუ ბუ ქი ჯაჭ ვე ბის რეს ტრიქ ცი ა); 
პან -B-უჯ რე დუ ლი ან ტი გე ნე ბი+, CD5-, CD10-, CD23-, 
CD43-/+, CD23-, Cyclin D1-.

ამ რი გად, ლიმ ფო მა სადღ ე ი სოდ ცნო ბილ ავად მყო-
ფო ბა თა შო რის ყვე ლა ზე ჰე ტე რო გე ნუ ლი ჯგუ ფი ა. 
მი სი დი აგ ნოს ტი კა უპი რა ტე სად მორ ფო ლო გი უ რი ა, 

მეცნიერული კვლევა
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მაგ რამ იგი დიდ სირ თუ ლე ებ თან არის და კავ ში რე ბუ-
ლი. ჩვე ნი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე ლიმ ფო მის 
დი აგ ნოს ტი კი სათ ვის შე მუ შავ და ლიმ ფუ რი კვან ძის პა-
თო ლო გი უ რი პრო ცე სე ბის დი ფე რენ ცი ულ — სა დი აგ-
ნო ზო ალ გო რით მი, რო მე ლიც და ი ნერ გა ჩვენს ყო ველ-
დღი ურ პრაქ ტი კა ში და ვფიქ რობთ, რომ უფ რო ფარ თო 
პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბი საც შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს. 

დას კვნა 
მორ ფო ლო გი უ რი კვლე ვის იმუ ნო ჰის ტო ქი მი უ რი მე-

თო დის გა მო ყე ნე ბა აუ ცი ლე ბე ლია ლიმ ფო მე ბის დი აგ-
ნოს ტი კისა და ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
კლა სი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით დი აგ ნო ზის გა ფორ მე ბის 
პრო ცეს ში. ეს უზ რუნ ველ ყოფს ლიმ ფო მე ბის მიზ ნობ-
რი ვი მა ღალ სპე ცი ფი კუ რი თე რა პი უ ლი ტაქ ტი კის შერ-
ჩე ვას და და ა ვა დე ბის პროგ ნო ზის გან საზღ ვრას.

ლიმ ფო ი დუ რი ქსო ვი ლის პა თო ლო გი ე ბის მორ ფო-
ლო გი უ რი დი აგ ნოს ტი კის პირ ველ ეტაპ ზე ლი მი ტი რე-

ბუ ლი იმუ ნო ჰის ტო ქი მი უ რი კვლე ვა ინ ტეგ რი რე ბუ ლია 
მიკ როს კო პუ ლი კვლე ვის მი მო ხილ ვით მე თო დებ თან; 
მე ო რე ეტაპ ზე ხორ ცი ელ დე ბა პირ ველ ეტაპ ზე მი ღე-
ბუ ლი შე დე გე ბისა და დი ფე რენ ცი ულ -დი აგ ნოს ტი კუ რი 
ნიშ ნე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

რე ზი უ მე
ნაშ რომ ში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო 7 

წლის მან ძილ ზე ლიმ ფო ი დუ რი ქსო ვი ლის პა თო ლო-
გი ე ბის და დი აგ ნო ზე ბუ ლი 456 შემ თხვე ვა. მათ გან გა-
მო ყო ფი ლია ლიმ ფო მის 222 შემ თხვე ვა (158 — არა-
ჰოჯ კი ნის, 64 — ჰოჯ კი ნის ლიმ ფო მა), რო მე ლიც გა-
ა ნა ლი ზე ბუ ლია ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის 
კლა სი ფი კა ცი ის მოთხ ოვ ნა თა შე სა ბა მი სად. მორ ფო-
ლო გი ის, იმუ ნუ რი ფე ნო ტი პისა და სა ჭი რო კლი ნი კუ-
რი ინ ფორ მა ცი ის შე ჯე რე ბის სა ფუ ძელ ზე მო წო დე ბუ-
ლია ლიმ ფო ი დუ რი ქსო ვი ლის სიმ სივ ნე ე ბის ფორ მე ბის 
მიკ რო მორ ფო ლო გი უ რი დი აგ ნოს ტი კის ალ გო რით მი. 
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სხვადასხვა

ში ნა არ სი

სტა ტი ის მე ო რე ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია ესენ ცი უ რი 
მიკ რო ნუტ რი ცევ ტე ბი, რომ ლე ბიც უჯ რე დებს არ აწ-
ვდის ენერ გი ას, აგ რეთ ვე მე ო რა დი მცე ნა რე უ ლი ნივ-
თი ე რე ბე ბი, რომ ლე ბიც ზე მოქ მე დებს ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბა ზე. დას კვნა ში აღ წე რი ლია სხვა დას ხვა 
ასა კობ რი ვი ჯგუ ფე ბის თვის კვე ბის ნორ მე ბი, აგ რეთ ვე 
ხმელ თა შუა ზღვის პი რე თის დი ე ტის, რო გორც უფ რო 
რე კო მენ დე ბუ ლი კვე ბის რა ცი ო ნის, ძი რი თა დი პრინ-
ცი პე ბი.

ვი ტა მი ნე ბი — მე ტა ბო ლიზ მის რე გუ ლა ცია და 

ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა

ვი ტა მი ნე ბი ორ გა ნუ ლი ესენ ცი უ რი მიკ რო ნუტ რი-
ცევ ტე ბი ა, რომ ლე ბიც ორ გა ნიზმს არ აწ ვდის ენერ გი-
ას და მო ნა წი ლე ო ბენ ნივ თი ე რე ბა თა ცვლის მრა ვალ 
პრო ცეს ში. ისი ნი აუ ცი ლე ბე ლია ჯან მრთე ლო ბი სა და 
შრო მი სუ ნა რი ა ნო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. ვი ტა მი ნე-
ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი წყა რო კვე ბა ა. დე ფი ცი ტუ რი 
მდგო მა რე ო ბა წარ მო ი შო ბა არა საკ მა რი სი კვე ბი სა და 
ორ გა ნიზ მის რე ზერ ვე ბის გა მო ფიტ ვი სას. ვი ტა მი ნე-
ბის უკ მა რი სობა კრი ტი კუ ლი შე იძ ლე ბა გახ დეს ერ-
თგვა რო ვა ნი კვე ბის ან ისე თი დი ე ტის დროს, რო დე საც 
ორ გა ნიზმს მი ე წო დე ბა დღე ში არა უ მე ტეს 6000 კჯ 
ენერ გი ა. თა ნა მედ რო ვე რა ცი ონ ში შე დის ე.წ. მარ გი-
ნა ლუ რი კვე ბა (ვი ტა მი ნე ბის დაქ ვე ი თე ბუ ლი შემ ცვე-
ლო ბით), რო მელ საც მივ ყა ვართ სპე ცი ფი ურ სიმ პტო-
მე ბამ დე (გა დაღ ლი ლო ბა, გა მო ფიტ ვა, გა ღი ზი ა ნე ბა). 
გა მო ხა ტუ ლი დე ფი ცი ტუ რი მდგო მა რე ო ბი სას (ა ვი ტა-
მი ნო ზი) ვი თარ დე ბა ტი პუ რი სუ რა თი, მა გა ლი თად, C 
ვი ტა მი ნის დე ფი ცი ტი სას — ცინ გი. ვი ტა მი ნე ბის მუდ-
მი ვი დე ფი ცი ტი, სა ვა რა უ დოდ, და კავ ში რე ბუ ლია ე. წ. 
ცი ვი ლი ზა ცი ის და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე ბას თან.

მოქ მე დე ბის პრინ ცი პე ბი და ფუნ ქცი ე ბი

ვი ტა მი ნე ბი, გან სა კუთ რე ბით B ჯგუ ფის ვი ტა მი ნე ბი, 
მო ნა წი ლე ო ბს სხვა დას ხვა მე ტა ბო ლურ რე აქ ცი ებ ში, 
მა გა ლი თად, კო ენ ზი მე ბის წარ მოქ მნის პრო ცეს ზე ან-
ტი ოქ სი დან ტურ ზე მოქ მე დე ბას ახ დე ნს (ბე ტა- კა რო-
ტი ნი და E ვი ტა მი ნი) ან მოქ მე დე ბს ჟან გვა -აღ დგე ნით 
პრო ცე სებ ზე (C ვი ტა მი ნი).

- ვი ტა მი ნი, რო გორც პიგ მენ ტის შე მად გე ნე ლი ნა წი-
ლი, მო ნა წი ლე ობს მხედ ვე ლო ბით პრო ცე სებ ში (სი ნათ-
ლე- სიბ ნე ლის ადაპ ტა ცი ა) და აუ ცი ლე ბე ლია ლორ წო-
ვა ნი გარ სის ეპი თე ლი უ მის სტრუქ ტუ რი სა და ფუნ ქცი-
ის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად.

- ვი ტა მი ნი D და მი სი მე ტა ბო ლი ტე ბი ააქ ტი უ რებს 
კალ ცი უ მი სა და ფოს ფო რის შე წო ვას ნაწ ლა ვე ბი დან 
და გა ნა პი რო ბებს ძვლე ბის მი ნე რა ლი ზა ცი ას.

- ვი ტა მი ნი K აუ ცი ლე ბე ლია სის ხლის შე დე დე ბი სათ-
ვის და მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ძვლე ბის გა-
მაგ რე ბა ში (ოს რე ო პო რო ზის პრო ფი ლაქ ტი კა).

- ფო ლის მჟა ვა და ვი ტა მი ნი B12 მნიშ ვნე ლო ვა ნია 

უჯ რე დუ ლი ჩონ ჩხის ფორ მი რე ბა ში, უჯ რე დის და-
ყო ფი სა და ჰე მო პო ე ზი სათ ვის. ორ სუ ლო ბის პე რი-
ოდ ში ფო ლის მჟა ვას დე ფი ციტს მივ ყა ვართ ნა ყო ფის 
გან ვი თა რე ბი სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბის დარ ღვე ვე ბამ დე 
(Spinabifida). ვი ტა მინ B6 და B12-თან ერ თად ფო ლის 
მჟა ვა მო ნა წი ლე ობს ჰო მო ცის ტე ი ნის დაშ ლა ში, რო მე-
ლიც ით ვლე ბა ათე როს კლე რო ზის გან ვი თა რე ბის ერ თ-
ერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს რის კ-ფაქ ტო რად.

- გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია D ვი ტა მინს, რო-
მე ლიც წარ მო იქ მნე ბა კან ში მზის სი ნათ ლის ზე მოქ მე-
დე ბით, მაგ რამ მი უ ხე და ვად ამი სა, D ვი ტა მი ნი სა ჭი-
როა მი ვი ღოთ ჩა ნაც ვლე ბი თი თე რა პი ის სა ხით.

ორ გა ნიზმს შე უძ ლია და აგ რო ვოს ვი ტა მი ნე ბი; ცხიმ-
ში ხ სნა დი ვი ტა მი ნე ბი და ვი ტა მი ნი B12 უფ რო დი დი 
რა ო დე ნო ბით, ვიდ რე წყალ ში ხსნა დე ბი. ვი ტა მი ნე ბი 
ად ვი ლად იშ ლე ბა ჰა ერ ზე, სი ნათ ლე სა და სით ბო ზე, 
წყალ ში ხსნა დი ვი ტა მი ნე ბი შე იძ ლე ბა გა მო ი რეცხ ოს 
წყლით. (ცხრი ლი 1)

ვი ტა მი ნე ბის პრო ფი ლაქ ტი კუ რი მოქ მე დე ბა

პრო ფი ლაქ ტი კი სათ ვის რე კო მენ დე ბუ ლია ყო ველ-
დღი უ რად C ვი ტა მი ნის 75-150 მგ, E ვი ტა მი ნის 15-30 
მგ და ბე ტა- კა რო ტი ნის 2-4 მგ საკ ვებ თან ერ თად მი ღე-
ბა. ეს ხელს შე უწყ ობს სის ხლის ან ტი ოქ სი დან ტუ რი პო-
ტენ ცი ა ლის შე ნარ ჩუ ნე ბას. ქა ლებ მა ორ სუ ლო ბამ დე და 
ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში უნ და მი ი ღონ ფო ლის მჟა ვას 
საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა (0,4 მგ დღე- ღა მე ში), რა თა თა-
ვი დან აი ცი ლონ ნა ყო ფის ჩა მო ყა ლი ბე ბის დარ ღვე ვე ბი. 

მი ნე რა ლუ რი ნივ თი ე რე ბე ბი: მიკ რო- და მაკ-

რო ე ლე მენ ტე ბი

მი ნე რა ლუ რი ნივ თი ე რე ბე ბი ქი მი უ რი ელე მენ ტე ბი 
და არა ორ გა ნუ ლი ნა ერ თე ბი ა. ისი ნი გვხვდე ბა, რო-
გორც ქსო ვი ლებ ში, ასე ვე ორ გა ნიზ მის სითხ ე ებ ში და 
მო ნა წი ლე ობს ორ გა ნიზ მის ელე მენ ტე ბის წარ მოქ მნა-
სა და რე გუ ლა ცი ის პრო ცე სებ ში, აგ რეთ ვე აღ გზნე ბის 
გა და ცე მა სა და მის პა სუხ ზე კუნ თო ვან კონ ტრაქ ტუ-
რებ ში. სი ცოცხ ლი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი მიკ რო- და 
მაკ რო ე ლე მენ ტე ბი ორ გა ნიზ მში უნ და მოხ ვდნენ საკ-
ვე ბი დან.

მი ნე რა ლუ რი ნივ თი ე რე ბე ბი ორ გა ნიზ მში მა თი შემ-
ცვე ლო ბის მი ხედ ვით იყო ფა მაკ რო ე ლე მენ ტე ბად (50 
მგ და მე ტი სხე უ ლის მა სის 1 კგ-ზე ან 0,005%) და მიკ-
რო ე ლე მენ ტე ბად (კონ ცენ ტრა ცია ორ გა ნიზ მში აღ ნიშ-
ნულ ზე ნაკ ლე ბი). ასე ვე, გან სხვავ დე ბა მოთხ ოვ ნი ლე ბა 
ამ მი ნე რა ლურ ნივ თი ე რე ბებ ზე. თუ მაკ რო ე ლე მენ ტე ბი 
აუ ცი ლე ბე ლია ორ გა ნიზ მი სათ ვის ასე უ ლი მი ლიგ რა მე-

ჯან მრთე ლი კვე ბის სა ფუძ ვლე ბი
ნა წი ლი II

მ. ჰაიმი, ბ. უ. ლანგერი, 
გა მო ყე ნე ბით მეც ნი ე რე ბა თა ინ სტი ტუ ტი, ჰამ ბურ გი, 

გერ მა ნია
(Hamm M, Langer BU. Grundlagen euner 

gesundheitsfordernden Ernahrung. Bio Med. 2005; 90-93)
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სხვადასხვა
ბი დან გრა მე ბამ დე ოდე ნო ბით, მიკ რო ე ლე მენ ტებ ზე 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა იზო მე ბა მი ლიგ რა მე ბით ან მიკ როგ-
რა მე ბით. სი ცოცხ ლი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ესენ ცი უ-
რი მიკ რო ე ლე მენ ტე ბი ა: რკი ნა, იო დი, თუ თი ა, ფტო რი, 
სე ლე ნი, სპი ლენ ძი, მან გა ნუ მი, ქრო მი, მო ლიბ დე ნი და 
კო ბალ ტი. 

მიკ რო- და მაკ რო ე ლე მენ ტე ბის ფუნ ქცი ე ბი

ნატ რი უ მი, კა ლი უ მი და ქლო რი არე გუ ლი რებს წყლის 
შემ ცვე ლო ბას. ნატ რი უ მი უზ რუნ ველ ყოფს წყლის მი-
წო დე ბას და მის შე კა ვე ბას ქსო ვი ლებ ში, ქლო რი აუ-
ცი ლე ბე ლია კუჭ ში მა რილ მჟა ვას ფორ მი რე ბი სათ ვის. 
და ბა ლან სე ბუ ლი კვე ბის დროს ნატ რი უ მის სა ჭი რო 
რა ო დე ნო ბას ორ გა ნიზ მი იო ლად იღებს საკ ვე ბი დან. 
ოღონ დაც, არ ტე რი უ ლი ჰი პერ ტო ნი ის დროს საჭ მე ლი 
მა რი ლის მი ღე ბა უნ და შე მო ი ფარ გლე ბო დეს დღე- ღა-
მე ში 5-6 გრა მით. კა ლი უ მი ნატ რი უ მის ან ტა გო ნის ტი ა, 
აუ ცი ლე ბე ლია გუ ლი სა და კუნ თე ბის მუ შა ო ბი სათ ვის. 
კა ლი უმს შე ი ცავს ბოს ტნე უ ლი, წვე ნე ბი, ხი ლი და კარ-
ტო ფი ლი. ამ პრო დუქ ტე ბის (გან სა კუთ რე ბით, და უ მუ-
შა ვე ბე ლი სა ხით) მი ღე ბა უზ რუნ ველ ყოფს კა ლი უ მის 
შემ ცვე ლო ბის სა ჭი რო დო ნეს.

კალ ცი უ მი და ფოს ფო რი მო ნა წი ლე ობს ძვლე ბი სა და 
კბი ლე ბის ფორ მი რე ბა ში. კალ ცი უ მი აგ რეთ ვე მო ნა წი-
ლე ობს ნერ ვულ სის ტე მა ში იმ პულ სე ბის გა და ცე მა სა 

და სის ხლის შე დე დე ბა ში. ფოს ფო რი მო ნა წი ლე ო ბას 
იღებს ენერ გი ით მდი და რი ფოს ფა ტე ბის (მაგ. ატფ) 
წარ მოქ მნა ში. კალ ცი უმს ორ გა ნიზ მი იღებს რძი დან, 
იო გურ ტი დან და ყვე ლი დან, აგ რეთ ვე მწვა ნე ბოს ტნე-
უ ლი დან და კალ ცი უ მით მდი და რი მი ნე რა ლუ რი წყლი-
დან. კალ ცი უ მით მდი და რი საკ ვე ბი აუ ცი ლე ბე ლია 
ძვლე ბის ნორ მა ლუ რი სიმ კვრი ვის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად 
და ოს ტე ო პო რო ზის პრო ფი ლაქ ტი კი სათ ვის.

მაგ ნი უ მი მა ღა ლი წარ მო ე ბი სათ ვის სა ჭი რო ელე მენ-
ტი ა. ის ააქ ტი უ რებს და ახ ლო ე ბით 300 ფერ მენტს და 
გა ნა პი რო ბებს ნერ ვ-კუნ თო ვან კო ორ დი ნა ცი ას, მაგ ნი-
უ მის ნაკ ლე ბო ბა იწ ვევს კუნ თე ბის სპაზმს. ამ ლი თონს 
შე ი ცავს ბოს ტნე უ ლი, მარ ცვლოვ ნე ბი და მი ნე რა ლუ-
რი წყა ლი. სპირ ტი ა ნი სას მე ლი აძ ლი ე რებს მაგ ნი უმ ზე 
მოთხ ოვ ნი ლე ბას.

რკი ნა აუ ცი ლე ბე ლი ელე მენ ტი ა. იგი მო ნა წი ლე ობს 
ჟან გბა დის ტრან სპორ ტი რე ბის პრო ცეს ში (შე დის ჰე-

მოგ ლო ბი ნის შე მად გენ ლო ბა ში). რკი ნის ბი ო შეღ წე ვა-
დო ბა უფ რო მა ღა ლია ხორ ცი დან, ვიდ რე მცე ნა რე უ ლი 
წყა რო ე ბი დან (მარ ცვლოვ ნე ბი და ბოს ტნე უ ლი). C ვი-
ტა მი ნი აუმ ჯო ბე სებს მცე ნა რე უ ლი საკ ვე ბი დან რკი ნის 
ათ ვი სე ბას. რკი ნა დე ფი ცი ტუ რი ანე მია მთელ მსოფ ლი-
ო ში ით ვლე ბა ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბულ დე ფი ცი ტურ 
მდგო მა რე ო ბად. ვე გე ტა რი ა ნე ლებ მა თვალ ყუ რი უნ და 
ადევ ნონ რკი ნის შემ ცვე ლო ბას მცე ნა რე ულ საკ ვებ ში, 
უკე თე სია მი ი ღონ C ვი ტა მი ნის შემ ცველ პრო დუქ ტებ-
თან ერ თად. შა ვი ჩა ი სა და ყა ვის მთრიმ ლა ვი ნივ თი-
ე რე ბე ბი ამ ცი რებს რკი ნის ბი ო შეღ წე ვა დო ბას. რკი ნის 
დიდ მა დო ზებ მა შე საძ ლოა გა ა აქ ტი უ როს ჟან გვი თი 
პრო ცე სე ბი, ამი ტომ ჩა ნაც ვლე ბი თი თე რა პია, რკი ნის 
დი დი დო ზე ბით, არა რე კო მენ დე ბუ ლი ა.

იო დი წარ მო ად გენს ფა რი სებ რი ჯირ კვლის ჰორ მო-
ნის კომ პო ნენტს. იო დის აუ ცი ლე ბე ლი რა ო დე ნო ბა 
შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ ზღვის თევ ზი დან, აგ რეთ ვე იო დი-
რე ბუ ლი ზღვის მა რი ლით მომ ზა დე ბუ ლი საკ ვე ბი დან. 
მი ღე ბუ ლი იო დის რა ო დე ნო ბა ევ რო პის ქვეყ ნებ ში, 
რო გორც წე სი, რე კო მენ დე ბულ ნორ მა ზე ნაკ ლე ბი ა.

თუ თი ა, ისე ვე, რო გორც მაგ ნი უ მი, ააქ ტი უ რებს მე-
ტა ბო ლურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი ლე ფერ მენ ტე ბის უმ-
რავ ლე სო ბას, მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს ცი ლო-
ვან ცვლა ში და აუ ცი ლე ბე ლია კა ნი სა და იმუ ნუ რი 
სის ტე მი სათ ვის. თუ თი ას შე ი ცავს თევ ზი და ხორ ცი, 
მარ ცვლოვ ნე ბი და კა კა ლი.

სე ლე ნი ან ტი ოქ სი და ტუ რი მოქ მე დე ბი საა და შე დის 
ფერ მენტ გლუ ტა თი ონ -პე როქ სი და ზას შე მად გენ ლო-
ბა ში. სე ლენს მი ა წე რენ კი ბოს სა წი ნა აღ მდე გო მოქ-
მე დე ბას. მცე ნა რე ულ საკ ვებ ში სე ლე ნის შემ ცვე ლო ბა 
და მო კი დე ბუ ლია ნი ა და გის სა ხე სა და შე მად გენ ლო ბა-
ზე. სე ლე ნის კარ გი წყა როა ღო რის ხორ ცი.

ქრო მი ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს სის ხლში ინ სუ ლი ნი სა 
და შაქ რის დო ნე ზე. ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე-
ლი რა ო დე ნო ბაა ხორ ცში, ყველ სა და მარ ცვლოვ ნებ ში.

ფტო რი ზრდის კბი ლის ემა ლის მდგრა დო ბას. სა ვა-
რა უ დოდ, იგი იცავს ოს ტე ო პო რო ზის გან. ფტო რით 
მდი და რია შა ვი ჩა ის ზო გი ერ თი ჯი ში და მი ნე რა ლუ რი 
წყა ლი. თუ მი ნე რა ლურ წყალ ში ფტო რის შემ ცვე ლო ბა 
აღე მა ტე ბა 1,5 მგ/ლ-ს, ბოთ ლზე უნ და იყოს სპე ცი ა ლუ-
რი აღ ნიშ ვნა. იყიდება აგ რეთ ვე ფტო რი ა ნი მა რი ლი.

მი ნე რა ლუ რი ნივ თი ე რე ბე ბით ორ გა ნიზ მის 

მო მა რა გე ბა

მრა ვალ ფე რო ვა ნი, ვი ტა მი ნე ბით მდი და რი საკ ვე ბი 
წარ მო ად გენს სა უ კე თე სო სა ფუძ ველს მი ნე რა ლუ რი 
ნივ თი ე რე ბე ბის სა ჭი რო რა ო დე ნო ბით მო მა რა გე ბი-
სათ ვის. ოღონ დაც, მცე ნა რე ულ საკ ვებ ში მაგ ნი უ მის, 
თუ თი ი სა და სე ლე ნის შემ ცვე ლო ბა და მო კი დე ბუ ლია 
ნი ა და გის თა ვი სე ბუ რე ბა ზე. ამ ელე მენ ტე ბის დე ფი-
ცი ტი ნი ა დაგ ში მჟღავ ნდე ბა საკ ვებ ში ამ მი ნე რა ლუ რი 
ნივ თი ე რე ბე ბის დე ფი ცი ტით. მკაცრ ვე გე ტა რი ა ნულ 
კვე ბას მოს დევს კალ ცი უ მის, რკი ნის, თუ თი ის, სე ლე-
ნი სა და იო დის დე ფი ცი ტის სა შიშ რო ე ბა. ზო გი ერ თი 
სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბის გა მო ყე ნე ბამ შე საძ ლოა გა-
ზარ დოს ორ გა ნიზ მის მოთხ ოვ ნი ლე ბა გარ კვე ულ მი ნე-
რა ლებ სა და ვი ტა მი ნებ ზე. მა გა ლი თად, დი უ რე ზული 
სა შუ ა ლე ბე ბი იწ ვევს კა ლი უ მი სა და მაგ ნი უ მის გა მო-
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სხვადასხვა
რეცხ ვას. ორ გა ნიზ მში საკ ვე ბი დან მი ღე ბუ ლი ნატ რი უ-
მი და ფოს ფო რი, რო გორც წე სი, აჭარ ბებს ამ ელე მენ-
ტე ბის და საშ ვებ ნორ მას.

მე ო რა დი მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი

მცე ნა რე ულ საკ ვებ ში ძი რი თად კომ პო ნენ ტებ თან 
ერ თად შე დის მე ო რა დი ნივ თი ე რე ბე ბი, რო მელ თა სა სი-
კე თო ზე მოქ მე დე ბა არც თუ ისე დი დი ხა ნია შე ფას და. 
ინ გლი სუ რე ნო ვან ლი ტე რატუ რა ში გვხვდე ბა ტერ მი ნი 
– “seqondary plant productions” ან “phytochmemicalis”. 
პირ ვე ლა დი ნივ თი ე რე ბე ბი სა გან (ნახ შირ წყლე ბი, ცი-
ლე ბი, ცხი მე ბი) გან სხვა ვე ბით, მე ო რა დი ნივ თი ე რე-
ბე ბის დაც ვით მოქ მე დე ბას ყვე ლა ზე კარ გად აღ წერს 
ტერ მი ნე ბი: ბი ო აქ ტი უ რი მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი 
და ფი ტოპ რო ტექ ტო რე ბი.

მე ო რა დი მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი ანი ჭებს საკ-
ვებს: ფერს, სუნ სა და გე მოს. სწო რედ ეს გან საზღ ვრავს 
კომ ბოს ტოს, ნივ რის, მდოგ ვი სა თუ პირ შუშ ხას ტი პურ 
გე მოს; წი წა კის, ბრო კო ლი სა თუ მოც ვის ფერ თა გა მას. 
მე ო რა დი ნივ თი ე რე ბე ბი ეხ მა რე ბა მცე ნა რე ებს ებ რძო-
ლოს მავ ნებ ლებ სა და და ა ვა დე ბებს, სწო რედ მე ო რა დი 
ნივ თი ე რე ბე ბის შემ ცვე ლო ბის გა მო იქ ცა მცე ნა რე ე ბი 
და ბა ლა ხე ბი ხალ ხურ სამ კურ ნა ლო სა შუ ა ლე ბე ბად.

სუბ სტან ცი ე ბის ცალ კე უ ლი კლა სე ბი

ბა ლან სი რე ბუ ლი კვე ბის დროს ყო ველ დღი-
უ რად მო ვიხ მართ და ახ ლო ე ბით 1,5 გ მე ო რად 
მცე ნა რე ულ ნივ თი ე რე ბებს, ამას თან ეს ნორ-
მა შედ გე ბა 500-1000 სხვა დას ხვა სუბ სტან ცი-
ის გან. მე ო რა დი მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი 
შე იძ ლე ბა და ი ყოს 9 ძი რი თად ჯგუ ფად: კა რო-
ტი ნო ი დე ბი, სა პო ნი ნე ბი, გლუ კო ზი ნო ლა ტე ბი, 
პო ლი ფე ნო ლე ბი, პრო ტე ა ზას ინ ჰი ბი ტო რე ბი, 
ტერ პე ნე ბი, ფი ტოს ტე რი ნე ბი, ფი ტო ეს ტრო-
გე ნე ბი და სულ ფი დე ბი. ცალ კე ჯგუფს ქმნის 
ფი ტი ნის მჟა ვა, რო მე ლისც არ მი ე კუთ ვნე ბა 
არ ცერთ ჩა მოთ ვლილ ჯგუფს. ფლა ვო ნო ი დე ბი 
მი ე კუთ ვნე ბა პო ლი ფე ნო ლებს და კა რო ტი ნო-
ი დებ თან ერ თად წარ მო ად გენს ყვე ლა ზე დიდ 
ჯგუ ფებს.

ცალ კე უ ლი სუბ სტან ცი ე ბი სა და მა თი გან-
სხვა ვე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბის შეს წავლს შემ დეგ 
რე კო მენ დე ბუ ლია მრა ვალ ფე რო ვა ნი კვე ბა (ხი ლი, 
ბოს ტნე უ ლი, მარ ცვლოვ ნე ბი და პარ კოს ნე ბი). მე ო-
რა დი მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბი იცავს ონ კო პა თო-
ლო გი ის გან ვი თა რე ბი სა გან, გულ -სის ხლძარ ღვთა და-
ა ვა დე ბე ბი სა გან, ბაქ ტე რი უ ლი ინ ფექ ცი ე ბი სა გან და, 
ასე ვე, და დე ბი თად მოქ მე დებს სის ხლში შაქ რი სა და 
ლი პი დე ბის დო ნე ზე. (ცხრი ლი 2)

პრაქ ტი კუ ლი დას კვნე ბი

არ სე ბუ ლი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი მო ნა ცე მე ბი გვიჩ ვე-
ნებს ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბას ბოს ტნე უ ლი სა და 
ხი ლის მოხ მა რე ბის ხა რის ხსა და გულ -სის ხლძარ ღვთა 
და ა ვა დე ბე ბი სა და კი ბოს დაქ ვე ი თე ბულ რის კებს შო-
რის. რა ცი ონ ში მცე ნა რე უ ლი საკ ვე ბის მა ტე ბა ზრდის 
ბა ლას ტუ რი ნივ თი ე რე ბე ბის მო ცუ ლო ბას და ამ ცი-
რებს ლი პი დე ბის დო ნეს.

კი ბოს კვლე ვის ეროვ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის (აშშ) რე კო-
მენ და ცი ით, სა სურ ვე ლია ყო ველ დღი უ რად 4-5 ულუ ფა 
ხი ლი სა და ბოს ტნე უ ლის მი ღე ბა. გერ მა ნე ლი ექი მე ბი 
გვირ ჩე ვენ დღე ში 5 ასეთ “დო ზას”. დღე ი სათ ვის სა გან-
მა ნათ ლებ ლო –პ რო ფი ლაქ ტი კუ რი ღო ნის ძი ე ბა ტარ-
დე ბა გერ მა ნი ის ონ კო ლო გი უ რი სა ზო გა დო ე ბის, გერ-
მა ნი ის კვე ბის სა ზო გა დო ე ბი სა და სხვა დას ხვა დარ გის 
ექიმ თა ძა ლე ბით. თუმ ცა მცე ნა რე უ ლი საკ ვე ბის მოხ-
მა რე ბის პირ და პი რი პრო ფი ლაქ ტი კუ რი მოქ მე დე ბა კი-
ბოს წი ნა აღ მდეგ არ არის და დას ტუ რე ბუ ლი, ამ გვა რი 
კვე ბა ამაღ ლებს ბა ლას ტუ რი ნივ თი ე რე ბე ბის შემ ცვე-
ლო ბას, ამ ცი რებს საკ ვე ბის ენერ გე ტი კულ ღი რე ბუ ლე-
ბას და გლი კე მი ურ ინ დექსს.

საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის ხა რის ხი და 

სიმ კვრი ვე

საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის სიმ კვრი ვე გა ნი საზღ ვრე ბა, 
რო გორც შე ფარ დე ბა ესენ ცი უ რი (ე ნერ გი ის არ მქო ნე) 
საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის ენერ გე ტი კულ ღი რე ბუ ლე ბას-
თან (მჯ). ე. ი. სიმ კვრი ვე მი უ თი თებს საკ ვებ პრო დუქ-
ტში ვი ტა მი ნე ბი სა და მი ნე რა ლე ბის შემ ცვე ლო ბის შე-
ფარ დე ბა ზე მის ენერ გე ტი კულ ღი რე ბუ ლე ბას თან:

საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბის სინ კვრი ვე=ესენ ცი ა ლუ რი 
სუბ სტან ცია (გ, მგ, მკგ)/

ენერ გე ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა (მჯ)
საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის რე ა ლუ რი სიმ კვრი ვე შე იძ-

ლე ბა გა მო ით ვა ლოს სხვა დას ხვა პრო დუქ ტი სათ ვის და 
მო წო დე ბუ ლი იქ ნას, რო გორც აუ ცი ლე ბე ლი მაჩ ვე ნე-
ბე ლი კვე ბის რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ბა მი სად.

ეს სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს შე ვარ ჩი ოთ ესენ ცი უ რი 
ნივ თი ე რე ბე ბის მი წო დე ბი სათ ვის ოპ ტი მა ლუ რი კვე ბის 
რე ჟი მი. საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბის სიმ კვრი ვე კვე ბის შე სა-
ფა სებ ლად უფ რო ხა რის ხობ რი ვი, ვიდ რე რა ო დე ნობ-
რი ვი მაჩ ვე ნე ბე ლი ა. სა სურ ვე ლი ა, საკ ვე ბი ნივ თი ე რე-
ბის სიმ კვრი ვე გახ დეს კვე ბის პრო დუქ ტე ბის არ ჩე ვის 
ძი რი თა დი კრი ტე რი უ მი. 

მა ღა ლი სიმ კვრი ვის პრო დუქ ტე ბია: ბოს ტნე უ ლი, ხი-
ლი, მარ ცვლოვ ნე ბი, უცხ ი მო რძე და უცხ ი მო ხორ ცი. 
რაც უფ რო მა ღა ლია პრო დუქ ტში შაქ რი სა და ცხი მის 
შემ ცვე ლო ბა, მით უფ რო ნაკ ლე ბია სიმ კვრი ვე.
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სხვადასხვა
კვე ბის მოთხ ოვ ნე ბი სხვა დას ხვა ასა კობ რი ვი 

ჯგუ ფე ბი სათ ვის

ნე ბის მი ერ ასაკ ში ბა ლან სი რე ბუ ლი კვე ბა ით ვლე ბა 
ჯან მრთე ლო ბის, სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბი სა და კარ გი 
გან წყო ბის სა ფუძ ვლად. არას წო რი კვე ბა (მათ შო რის, 
ჭარ ბი) კვლავ რჩე ბა ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე აქ ტუ ა ლურ 
პრობ ლე მად. თამ ბა ქოს მოხ მა რე ბას თან, ალ კო ჰო ლიზ-
მთან, სინ თე ზუ რი სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტე ბის მოხ-
მა რე ბას თან, სტრეს სა და ჰი პო დი ნა მი ას თან ერ თად 
არას წორ მა და არა ბა ლან სი რე ბულ მა კვე ბა მაც შე იძ-
ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ე. წ. ცი ვი ლი ზა ცი ის და ა ვა დე ბე ბის 
აღ მო ცე ნე ბა და გან ვი თა რე ბა.

ბავ შვე ბი და მო ზარ დე ბი

ბავ შვე ბი სა და მო ზარ დე ბის კვე ბა უნ და შე ე სა ბა მე-
ბო დეს: მათ ზრდას, გან ვი თა რე ბა სა და ნორ მა ლურ 
ფი ზი კურ და ფსი ქი კურ აქ ტი უ რო ბას. ამას გარ და, 
ნორ მა ლუ რი კვე ბა თა ვი დან აგ ვა ცი ლებს გულ -სის-
ხლძარ ღვთა სის ტე მის პა თო ლო გი ებ სა და ჭარბ წო ნას. 
ენერ გი ი სა და საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბი სად მი მოთხ ოვ-
ნი ლე ბე ბი და მო კი დე ბუ ლია ასაკ სა და ბავ შვის აქ ტი უ-
რო ბა ზე. სი ცოცხ ლის მე ო რე და მე ა თე წლებს შო რის 
ზრდა თა ნა ბა რი ხა სი ა თი სა ა. პუ ბერ ტა ტულ პე რი ოდ ში 
ზრდა ჩქარ დე ბა, იზ რდე ბა მოთხ ოვ ნი ლე ბა საკ ვებ სა 
და ენერ გი ა ზე. ამ ჩქა რი ზრდის პე რი ოდ ში ბავ შვე ბი 
და მო ზარ დე ბი ძა ლი ან მგრძნო ბი ა რე ნი არი ან საკ ვე-
ბი ნივ თი ე რე ბე ბის დე ფი ცი ტის მი მართ, უფ რო მე ტად, 
ვიდ რე მოზ რდი ლე ბი. გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას 
სა ჭი რო ებს B ჯგუ ფის ვი ტა მი ნე ბი და კალ ცი უ მი.

მოზ რდი ლე ბი

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ბო ლო ხა ნებ ში პრინ ცი-
პუ ლად შე იც ვა ლა ცხოვ რე ბი სა და შრო მის პი რო ბე ბი. 
ად რე ჭარ ბობ და მძი მე ფი ზი კუ რი სა მუ შა ო, რო მე ლიც 
ითხ ოვ და დი დი რა ო დე ნო ბით ენერ გი ას, ახ ლა უკ ვე 
ჭარ ბობს გო ნებ რი ვი და ემო ცი უ რი შრო მა და წი ნა 
პლან ზე გად მო დის ისე თი მაჩ ვე ნე ბე ლი, რო გო რი ცაა 
საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის სიმ კვრი ვე.

ენერ გი ი სა და კვე ბი სად მი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მოთხ-
ოვ ნი ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია ფი ზი კურ სა მუ შა ო სა და 
დატ ვირ თვის სიმ ძი მე ზე. მრა ვალ შემ თხვე ვა ში, რო-
დე საც ადა მი ა ნი ას რუ ლებს გო ნებ რივ სა მუ შა ოს, კა-
ლო რი ებს ხარ ჯავს არა სა მუ შაო ად გი ლას, არა მედ 
დას ვე ნე ბის დროს. მოთხ ოვ ნი ლე ბა ენერ გი ა ზე უნ და 
გა დაწყ დეს ესენ ცი უ რი საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის მი წო-
დე ბით. ის, ვინც მეტს მოძ რა ობს, მე ტად უნ და იკ ვე-
ბოს, ოღონ დაც რა ცი ო ნი უნ და იყოს ბა ლან სი რე ბუ ლი.

ორ სუ ლე ბი და მე ძუ ძუ რე ბი

ორ სუ ლო ბის მე-4 თვი დან ენერ გი ა ზე გაზ რდი ლი 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა გა ნა პი რო ბებს მოთხ ოვ ნი ლე ბის გაზ-
რდას ესენ ცი ურ საკ ვებ ნივ თი ე რე ბებ ზეც. ასე თე ბია 
კალ ცი უ მი, იო დი, რკი ნა, D ვი ტა მი ნი, B6 ვი ტა მი ნი და 
ფო ლის მჟა ვა. ძუ ძუ თი კვე ბის პე რი ოდ ში იზ რდე ბა 
მოთხ ოვ ნი ლე ბა A ვი ტა მინ ზე, თუ თი ა სა და B12 ვი ტა-
მინ ზე, აგ რეთ ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნულ ნუტ რი ცევ ტებ ზე.

მე ძუ ძურ მა და ორ სულ მა ქა ლებ მა გან სა კუთ რე ბუ-
ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი აქ ცი ონ საკ ვე ბი ნივ თი ე რე-

ბე ბის სიმ კვრი ვეს, უნ და იკ ვე ბონ დი დი რა ო დე ნო ბით 
ბოს ტნე უ ლით, ხი ლით, გა უცხ ი მოვ ნე ბუ ლი რძის პრო-
დუქ ტე ბი თა და მარ ცვლოვ ნე ბით. ორ სუ ლო ბის დროს 
კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კალ ცი უ მის, რკი ნის, 
D ვი ტა მი ნის, B6 ვი ტა მი ნი სა და ფო ლის მჟა ვა ს რა ო-
დე ნო ბას. ფო ლის მჟა ვა აუ ცი ლე ბე ლია ნა ყო ფის თან-
და ყო ლი ლი დარ ღვე ვე ბის პრო ფი ლაქ ტი კი სათ ვის. აგ-
რეთ ვე დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს ზღვის თევ ზის ომე-
გა- 3-ცხი მო ვან მჟა ვებს, რომ ლე ბიც შე ი ცავს ბავ შვის 
თა ვის ტვი ნი სა და მხედ ვე ლო ბი თი გზე ბის გან ვი თა-
რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ესენ ცი ურ ნივ თი ე რე ბებს 
(DHA). ომე გა- 3-ცხი მო ვა ნი მჟა ვე ბი აუ ცი ლე ბე ლი კომ-
პო ნენ ტე ბია თა ვის ტვი ნის ნერ ვუ ლი უჯ რე დე ბი სა და 
თვა ლის ბა დუ რი სათ ვის.

ხან დაზ მუ ლე ბი: სწო რი და ბე რე ბა 

ან ტი -ე ი ჯინ გის ნაც ვლად

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ და ბე რე ბის სა წი ნა აღ მდე გო 
დი ე ტა ან კვე ბა არ არ სე ბობს, ოღონ დაც კვე ბა ამ ასაკ-
ში უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს ორ გა ნიზ მის სტრუქ ტუ რულ 
და ფუნ ქცი ურ ცვლი ლე ბებს. გე მოს შეგ რძნე ბე ბის დაქ-
ვე ი თე ბამ, სირ თუ ლე ებ მა საკ ვე ბის ღეჭ ვი სა და ყლაპ-
ვი სას შე იძ ლე ბა შე ამ ცი როს მოთხ ოვ ნი ლე ბა საკ ვებ ზე. 
სის ხლში ლი პი დე ბი სა და შაქ რის დო ნის რე გუ ლი რე ბის 
სირ თუ ლე ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რე კო მენ დე ბუ ლია 
საკ ვე ბის თა ნაბ რად გა ნა წი ლე ბა დღის გან მავ ლო ბა ში, 
რა თა გა მო ი რიცხ ოს მე ტა ბო ლურ პრო ცე სებ ში მო ნა წი-
ლე ორ გა ნო ე ბის გა დატ ვირ თვა.

ყუ რადღ ე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს ენერ გი ა ზე, შემ ცი-
რე ბულ მოთხ ოვ ნი ლე ბა ზე, ამავ დრო უ ლად, ვი ტა მი ნებ-
სა და მიკ რო ე ლე მენ ტებ ზე შე ნარ ჩუ ნე ბულ მოთხ ოვ ნი-
ლე ბა ზე. აგ რეთ ვე აუ ცი ლე ბე ლია საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე-
ბის სიმ კვრი ვის გაზ რდა. ყო ველ დღი უ რად აუ ცი ლე ბე-
ლია საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით სითხ ის მი ღე ბა, რად გა-
ნაც ხან დაზ მულ ასაკ ში წყურ ვი ლის გრძნო ბა ხში რად 
სუს ტდე ბა. დი დი რა ო დე ნო ბით სითხე და ბა ლას ტუ რი 
ნივ თი ე რე ბე ბი თა ვი დან აგ ვა ცი ლებს ყაბ ზო ბას.

თვა ლი უნ და ვა დევ ნოთ კვე ბის პრო დუქ ტე ბი სა და 
სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტე ბის ურ თი ერ თქმე დე ბას, რად-
გა ნაც ამ ასაკ ში პა ცი ენ ტე ბი რე გუ ლა რუ ლად იღე ბენ 
ამა თუ იმ პრე პა რატს. საკ ვებ ში უნ და შე ვი ტა ნოთ გულ 
-სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე ბის თვის ხე-
ლისშემ შლე ლი პრო დუქ ტე ბი. ლაქ ტა ზას დე ფი ცი ტის 
დროს ორ გა ნიზ მის კალ ცი უ მით მო მა რა გე ბი სათ ვის 
სა ჭი როა ყვე ლი სა და რძემ ჟა ვა ბაქ ტე რი ე ბის (პრო ბი-
ო ტუ ლი კულ ტუ რე ბი) შემ ცვე ლი პრო დუქ ტე ბის რა ცი-
ონ ში ჩარ თვა. კალ ცი უ მით მდი დარ სო ი ოს პრო დუქ-
ტებ საც დი დი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა.

სპორ ტსმე ნე ბი

პრო ფე სი ო ნა ლი სპორ ტსმე ნე ბი და მოყ ვა რუ ლე ბი 
სა ჭი რო ე ბენ ცი ლე ბი თა და ნახ შირ წყლე ბით მდი დარ 
საკ ვებს, ცხი მე ბის და ბა ლან სე ბულ შემ ცვე ლო ბას, 
აუ ცი ლე ბე ლია საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის მა ღა ლი სიმ-
კვრი ვე, საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბით სითხე დი დი ფი ზი-
კუ რი დატ ვირ თვის შე სა ბა მი სად. ის, ვინც ვარ ჯი შობს 
კვი რა ში 3-4 სა ა თი, და მა ტე ბით ხარ ჯავს 2000 კკალ-ს. 
ენერ გი ი სა და საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის და მა ტე ბი თი 
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სხვადასხვა
მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი უნ და კომ პენ სირ დე ბო დეს გან სა-
კუთ რე ბუ ლი კვე ბით. პრო ფე სი ულ სპორ ტში რა ცი ო ნი 
და მო კი დე ბუ ლია ვარ ჯი შე ბი სა და შე ჯიბ რე ბე ბის რიტ-
მზე, აგ რეთ ვე სპორ ტის სა ხე ო ბა ზე.

კრი ტი კუ ლი საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბი

ზო გი ერ თი საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბის (რკი ნა, იო დი, კალ-
ცი უ მი, E ვი ტა მი ნი, B ჯგუ ფის ვი ტა მი ნე ბი, თუ თია 
და მაგ ნი უ მი) კრი ტი კუ ლო ბა არ არის და მო კი დე ბუ-
ლი სპორ ტის სა ხე ო ბა ზე. ოღონ დაც გარ კვე უ ლი სუბ-
სტან ცი ე ბის დე ფი ციტ მა შე იძ ლე ბა შე დე გე ბის ვარ დნა 
გა მო იწ ვი ოს. ასეთ შემ თხვე ვებ ში რე კო მენ დე ბუ ლია 
სპე ცი ა ლუ რი საკ ვე ბის ბი ო ლო გი უ რად აქ ტი უ რი და-
ნა მა ტე ბის გა მო ყე ნე ბა. პერ სპექ ტი ვა ში აუ ცი ლე ბე ლია 
რა ცი ო ნის ცვლი ლე ბა და მი სი ადაპ ტი რე ბა არ სე ბულ 
მოთხ ოვ ნებ თან. ასე თი და ნა მა ტე ბი სა შუ ა ლე ბას აძ-
ლევს სპორ ტსმე ნებს, გა ი ი ო ლონ პრო დუქ ტე ბის არ ჩე-
ვა ნი და და ზო გონ დრო, უზ რუნ ველ ყონ აუ ცი ლე ბე ლი 
ენერ გი ი სა და ესენ ცი უ რი სუბ სტან ცი ე ბის ორ გა ნიზ-
მის თვის მი წო დე ბა. ოღონ დაც აუ ცი ლებ ლად გა სათ ვა-
ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ სა მეც ნი ე რო დის კუ სია სპორ ტში 
ისე თი ნივ თი ე რე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე, რო გო რე ბი-
ცაა, L-კარ ნი ტი ნი, კრე ა ტი ნი, ზო გი ერ თი ამი ნომ ჟა ვა, 
ჯერ კი დევ არ დას რუ ლე ბუ ლა.

კვე ბა ხმელ თა შუა ზღვის ქვეყ ნებ ში

ხმელ თა შუ აზღ ვის პი რუ ლი დი ე ტა მო ი ცავს ხი ლი სა 
და ბოს ტნე უ ლის დიდ რა ო დე ნო ბას, ზე ი თუ ნის ზეთს, 
რო გორც ცხი მე ბის ძი რი თად წყა როს. იგი არა მარ ტო 
სა სარ გებ ლოა გულ -სის ხლძარ ღვთა და ა ვა დე ბე ბის 
პრო ფი ლაქ ტი კის თვალ საზ რი სით, არა მედ აუ ცი ლე ბე-
ლია ორ გა ნიზ მის მო მა რა გე ბი სათ ვის ან ტი ოქ სი და ტუ-
რი თვი სე ბე ბის მიკ რო ნუტ რი ცევ ტე ბი თა და მე ო რა დი 
მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბით.

ტრა დი ცი უ ლი კვე ბა ამ ქვეყ ნებ ში გა მო ირ ჩე ვა რა-
ცი ონ ში დი დი რა ო დე ნო ბით ხი ლის, ბოს ტნე უ ლის, 
პარ კოს ნე ბის, ფქვი ლის ნა წარ მის არ სე ბო ბით. ცხი მის 

მთა ვა რი წყა რო მცე ნა რე უ ლი ზე თე ბი ა, მე ნი უ ში არის: 
თევ ზი, ფრინ ვე ლი, ზღვის პრო დუქ ტე ბი და კვერ ცხი. 
ხორ ცი გა მო ი ყე ნე ბა მცი რე რა ო დე ნო ბით. ამ რე გი ო ნის 
მცხოვ რებ ლე ბი სვა მენ ზო მი ე რი რა ო დე ნო ბით ღვი-
ნოს. ასე თი კვე ბის ტი პი ხა სი ათ დე ბა ნა ჯე რი ცხი მო ვა-
ნი მჟა ვე ბის მცი რე რა ო დე ნო ბით, დი დი რა ო დე ნო ბით 
ნახ შირ წყლე ბი თა და ბა ლას ტუ რი ნივ თი ე რე ბე ბით, სა-
ჭი რო რა ო დე ნო ბით უჯე რი ცხი მო ვა ნი მჟა ვე ბით.

ხმელ თა შუ აზღ ვის პი რუ ლი დი ე ტის სა ფუძ ველ ზე 
შეგ ვიძ ლია ჩა მო ვა ყა ლი ბოთ ჯან მრთე ლო ბი სათ ვის სა-
სი კე თო დი ე ტის რე კო მენ და ცი ე ბი:

— დი დი რა ო დე ნო ბით ბოს ტნე უ ლი და ხი ლი;
— მარ ცვლოვ ნე ბის რა ცი ონ ში ჩარ თვა;
— პარ კო სა ნი კულ ტუ რე ბი;
— მო ნო უ ჯე რი ცხი მო ვა ნი მჟა ვე ბის გა მო ყე ნე ბა (ზე-

ი თუ ნი სა და მცე ნა რე უ ლი ზე თე ბი);
— ზღვის თევ ზი არა ნაკ ლებ კვი რა ში 2-ჯერ;
— ამ პრო დუქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე მომ ზა დე ბუ ლი 

გემ რი ე ლი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი კერ ძე ბი.

ცხრი ლი1

საკ ვე ბის მომ ზა დე ბის პრო ცეს ში ვი ტა მი ნე ბის შემ-

ცვე ლო ბის დაქ ვე ი თე ბა

A ვი ტა მი ნი 20%
E ვი ტა მი ნი 10%
B1 ვი ტა მი ნი 30%
B2 ვი ტა მი ნი 20%
B6 ვი ტა მი ნი 20%
პან ტო თენ მჟა ვა 30%
ფო ლის მჟა ვა 35%
C ვი ტა მი ნი 30%

ცხრი ლი 2

მე ო რა დი მცე ნა რე უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის დამ ცვე ლო-

ბი თი მოქ მე დე ბა

მე ო რა დი მცე ნა-
რე უ ლი ნივ თი ე-

რე ბე ბი
დამ ცვე ლო ბი თი მოქ მე დე ბა კვე ბის პრო დუქ ტე ბი

კა რო ტი ნო ი დე ბი ან ტი ოქ სი და ტუ რი,  კი ბოს სა წი ნა აღ მდე გო, იმუ ნო მას ტი მუ ლი რე ბე ლი ბოს ტნე უ ლი, ხი ლი

სა პო ნი ნე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, იმუ ნო მას ტი მუ ლი რე ბე ლი, ქო ლეს ტე რი ნის დაქ-
ვე ი თე ბა პარ კოს ნე ბი

გლუ კო ზი ნო ლა ტე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, ან ტი ბაქ ტე რი უ ლი, ქო ლეს ტე რი ნის დაქ ვე ი თე ბა კომ ბოს ტო, პირ შუშ ხა, მდოგ ვი

პო ლი ფე ნო ლე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, იმუ ნო მას ტი მუ ლი რე ბე ლი, ან თე ბის სა წი ნა აღ-
მდე გო, ან ტი ოქ სი და ტუ რი

ბოს ტნე უ ლი, ხი ლი, მწვა ნე ჩა ი,  წი თე ლი 
ღვი ნო

პრო ტე ა ზას ინ ჰი ბი-
ტო რე ბი

ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, ან ტი ოქ სი და ტუ რი,  სის ხლში შაქ რის დო ნის მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი პარ კოს ნე ბი

ტერ პე ნე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი პიტ ნი სა და ლი მო ნის ზე თის არო მა ტუ ლი 
ნივ თი ე რე ბე ბი

ფი ტოს ტე რი ნე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, ქო ლეს ტე რი ნის დაქ ვე ი თე ბა მცე ნა რე ე ბის ცხი მით მდი და რი თეს ლე ბი, 
მზე სუმ ზი რა სა და ქუნ ჯუ თის თეს ლე ბი

ფი ტო ეს ტრო გე ნე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, ქო ლეს ტე რი ნის დაქ ვე ი თე ბა ბურ ღუ ლე უ ლი, პარ კოს ნე ბი

სულ ფი დე ბი ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, ან ტი ოქ სი და ტუ რი, იმუ ნო მას ტი მუ ლი რე ბე ლი, 
ქო ლეს ტე რი ნის დაქ ვე ი თე ბა ნი ო რი, ხახ ვი, მწვა ნე ხახ ვი

ფი ტი ნის მჟა ვა ონ კოპ რო ტექ ტო რუ ლი, ან ტი ოქ სი და ტუ რი, იმუ ნო მას ტი მუ ლი რე ბე ლი, 
ქო ლეს ტე რი ნის დაქ ვე ი თე ბა ბურ ღუ ლე უ ლი, პარ კოს ნე ბი
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ია პო ნელ მკვლე ვარს — მა-
სა რუ ემო ტოს წლის სა ინ-
ფორ მა ციო თვი სე ბის და-
სამ ტკი ცებ ლად სა ო ცა რი 
ფაქტები მოჰ ყავს. თა ვი სი 
მოღ ვა წე ო ბის მან ძილ ზე მან 
გა და ი ღო 10000-ზე მე ტი ფო-
ტო, რამ დე ნი მე მათ გა ნი მის 
წიგ ნებ ში: “The Messages 
from Water” და “Water 
knowstheanswer” გა მოქ ვეყ-
ნდა.

დოქ ტორ მა ემო ტომ რამ დე ნი მე ფუნ ქცი ის გან სა-
საზღ ვრად, მათ შო რის, წყლის ხა რის ხი ა ნი ანა ლი ზი-
სათ ვის, მაგ ნი ტუ რი 
რე ზო ნან სის ანა ლი-
ზა ტო რი გა მო ი ყე ნა. 
მან შე ამ ჩნია რომ, 
წყლის არ ცერ თი ნი-
მუ ში აბ სო ლუ ტუ რად 
ერ თნა ირ კრის ტა-
ლებს არ ქმნის და 
კრის ტა ლე ბის ფორ-
მა წყლის თა ვი სე ბუ რე ბებს ირეკ ლავს. 

დოქ ტორ ემო ტოს თქმით, თა ნა მედ რო ვე მე დი ცი ნა 
კვლე ვებს მო ლე კუ ლურ (ქი მი ურ) დო ნე ზე აწარ მო-
ებს. თუმ ცა წარ მა ტე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბი სათ ვის უფ რო 
ღრმად — ატო მე ბი სა და მიკ რო ნა წი ლა კე ბის დო ნე ზე 
ჩა ძი ე ბაა სა ჭი რო.

დოქ ტორ ემო ტოს აზ რით, ნე ბის მი ე რი საგ ნის სა-
ფუძ ველ ში ენერ გი ის წყა რო ჰა დო (HADO), ვიბ რა ცი-
ის სიხ ში რე, რე ზო ნან სის ტალ ღა დევს. (ჰა დო არის 

ატო მის გუ ლის 
ე ლ ე ქ  ტ რ უ  ლ ი 
რხე ვე ბის გარ-
კვე უ ლი ტალ-
ღა). მაგ ნი ტუ-
რი რე ზო ნან სის 
ვე ლი ყველ გან 
და ყო ველ თვის 
არის იქ, სა დაც 
არ სე ბობს ჰა-

დო. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჰა დო მაგ ნი ტუ რი რე ზო-
ნან სის ცალ კე ულ უბ ნად შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ, რო-
მე ლიც ელექ ტრო მაგ ნი ტუ რი ტალ ღის ერთ ტიპს წარ-
მო ად გენს. მაგ ნი ტუ რი რე ზო ნან სის ანა ლი ზა ტო რი — 
მრა ზო მავს ჰა დოს მაგ ნი ტურ რე ზო ნანსს. მრა- სთან 
მუ შა ო ბის შემ დეგ, დოქ ტორ მა ემო ტომ და ას კვნა, რომ 

“ყვე ლა სა გა-
ნი მო თავ სე ბუ-
ლია თქვე ნი ვე 
სა კუ თა რი ცნო-
ბი ე რე ბის ფარ-
გლებ ში”, აქე დან 
გა  მომ დი  ნა  რე , 
ის დარ წმუ ნე ბუ-
ლი ა, რომ ჩვენ 
უნ და ვცდი ლობ-
დეთ ჩვე ნი ჰა-
დოს დო ნის აწე ვას. მა გა ლი თად საკ ვე ბის და ლოც ვის 
შემ დეგ დავ ლი ოთ წყა ლი ისე, რომ არ და ვაგ რო ვოთ 
ჩვენ ში უარ ყო ფი თი ემო ცი ა. 

წყლის წვე თის მიკ როკ რის ტა ლე ბის სუ რა თე ბის მი სა-
ღე ბად მას დე ბენ პეტ რის 100 ჯამ ში და 2 სა ა თის გან მავ-
ლო ბა ში სა ყი ნუ ლე ში ათავ სე ბენ. შემ დეგ კი სპე ცი ა ლურ 
ხელ საწყ ო ში, რო მე ლიც სა მა ცივ რე კა მე რი სა და მიკ როს-
კო პი სა გან შედ გე ბა, რო მელ საც თა ვის მხრივ, ფო ტო ა პა-
რა ტი აქვს მი ერ თე ბუ ლი. -50 C მიკ როს კო პის მუქ ველ ში, 
გა მო სა ხუ ლე ბის 200-500-ჯერ გა დი დე ბის შემ დეგ შე-
საძ ლე ბე ლია მეტ -ნაკ ლე ბად სა ხა სი ა თო კრის ტა ლე ბის 
ნი მუ შე ბის და ნახ ვა და ფო ტო ფირ ზე მა თი გად მო ღე ბა. 

ლა ბო რა ტო რი ა ში გა ნი ხი ლეს მსოფ ლი ოს რამ დე ნი მე 
წერ ტი ლი დან, სხვა დას-
ხვა წყა რო დან მო ტა-
ნი ლი წყლის ნი მუ შე ბი. 
წყალ მა რამ დე ნი მე სა-
ხის ზე მოქ მე დე ბა გა ნი-
ცა და. ისე თი, რო გო რი-
ცა ა: მუ სი კა, გა მო სა ხუ-
ლე ბა, ტე ლე ვი ზო რის 
ელექ ტრო მაგ ნი ტუ რი 

გა მოს ხი ვე ბა, ერ თი ადა მი ა ნი სა და ადა მი ან თა ჯგუ ფე-
ბის ფიქ რე ბი, ლოც ვა, წარ მოთ ქმუ ლი და და ბეჭ დი ლი 
სიტყ ვე ბი.

დოქ ტორ მა ემო-
ტომ ჩა ა ტა რა ექ-
სპე რი მენ ტი: ორ 
წყლი ან ბოთ ლზე 
სხვა დას ხვა წარ-
წე რა გა ა კე თა: 
ერ თზე — “მად-
ლო ბა”, ხო ლო 
მე ო რე ზე — “შენ 
ყრუ ხარ”. წყალ მა 
და ა ფორ მი რა ლა მა ზი კრის ტა ლე ბი, რი თაც ნათ ლად 
გა მო ი ხა ტა, რომ “მად ლო ბამ” აჯო ბა “შენ ყრუ ხარს”. 

ბუ ნე ბა ში ბევ რი რამ არის შე უც ნო ბე ლი, შე სა ბა მი სად, გა რე მომ ცვე ლი სამ ყა რო რა ღაც ახალს ყო ველ თვის გვთა ვა ზობს. მას მხო-
ლოდ თვალ -ყუ რის დევ ნე ბა და შემეცნება სჭირდება. რო გორც ჩანს, ია პო ნე ლი მკვლე ვა რი - მა სა რუ ემო ტო ბუ ნე ბის ერ თ-ერთ სა ი დუმ-
ლო თა განს ჩას წვდა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენი ორგანიზმის 80% წყლისაგან შედგება, დედამიწის 2/3 კი წყლითაა 
დაფარული, დავრწმუნდებით, რომ ეს სტიქია ბევრად გააზრებულ მოპყრობას მოითხოვს. სწორად დამუხტულ წყალს პრეპარატთან 
კომბინაციაში ჩვენი ორგანიზმის გამოჯანმრთელების საქმეში დიდი სარგებლობის მოტანა შეუძლია. გთა ვა ზობთ მა სა ლას, რო მე ლიც 
ამ სა ო ცარ კვლე ვა ზე მოგ ვითხ რობს.

რე დაქ ცია

წყლის  იდუ მა ლი  ცხოვ რე ბაწყლის  იდუ მა ლი  ცხოვ რე ბა

1. დის ტი ლი რე ბუ ლი წყლის კრის-
ტა ლი, რო მელ ზეც არ არის მოხ-
დენ ლი არა ნა ი რი ზე მოქ მე დე ბა;
2. საწყ ი სი წყა ლი 

3. ან ტარ ქტი კუ ლი ყი ნუ ლი;
4. ასე გა მო ი ყუ რე ბა წყლის კრის ტა ლი, რო-

მელ მაც ბეთ ჰო ვე ნის “პას ტო რალს” “მო უს მი ნა”.

7. სიტყ ვა - “ან გე ლო ზი”;
8. სიტყ ვა - “ეშ მა კი”.

5, კრის ტა ლი რო მე ლიც შე იქ მნა მძი მე რო-
კის მოს მე ნის შემ დეგ;
6, კრის ტა ლი, რო მე ლიც წარ მო იქ მნა სიტყ-

ვე ბის: “შენ სუ ლე ლი ხარ” ზე მოქ მე დე ბის შე-
დე გად, რო მე ლიც ძა ლი ან გავს მძი მე რო კის 
ზე მოქ მე დე ბის შე დე გად მი ღე ბულ კრის ტალს;

9. ამ შემ თხვე ვა ში წყალს სთხო ვეს - 
“გა ა კე თე ეს”;
10. ამ შემ თხვე ვა ში კი უბ რძა ნეს - “გა-

ა კე თე ეს”;
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აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ კე-
თი ლი სიტყ ვე ბი ბო რო ტებ ზე ბევ რად ძლი ე რი ა. 

ბუ ნე ბა ში არ სე-
ბობს და ა ვა დე ბის 
გა მომ წვე ვი მიკ-
რო ორ გა ნიზ მე ბის 
10% და სა სარ-
გებ ლო მიკ რო ორ-
გა ნიზ მე ბის 10%, 
და ნარ ჩენ 80%-ს 
შე უძ ლია თვი სე ბა 
სა სარ გებ ლოდ და 

სა ზი ა ნოდ შე იც ვა ლოს. დოქ ტო რი ემო ტო მი იჩ ნევს, 
რომ და ახ ლო ე ბით ასე თი ვე პრო პორ ცია არ სე ბობს ადა-
მი ან თა სა ზო გა დო ე ბა შიც. თუ ერ თი ადა მი ა ნი ლო ცუ-
ლობს ღრმა, ნა თე ლი 
და წმინ და გრძნო-
ბით, წყლის კრის ტა-
ლუ რი სტრუქ ტუ რა 
იქ ნე ბა ნა თე ლი და 
სუფ თა. იმ შემ თხვე-
ვა ში კი, თუ ადა მი ან-
თა დიდ ჯგუფს და უ-
ლა გე ბე ლი ფიქ რე ბი 
აქვს, წყლის კრის ტა-
ლუ რი სტრუქ ტუ რაც 
არა ერ თგვა რო ვა ნი 
იქ ნე ბა. თუმ ცა, თუ 
ყვე ლა ფე რი გა ერ თი ან დე ბა, კრის ტა ლე ბი მა ინც ლა მა-
ზი გა მო ვა, რო გორც ერ თი ადა მი ა ნის მი ერ აღ-
ვლე ნი ლი ლოც ვის შემ თხვე ვა ში. ფიქ რე ბის ზე-
მოქ მე დე ბით წყა ლი წა მი ე რად იც ვლე ბა. 

წყლის კრის ტა ლუ რი სტრუქ ტუ რა შედ გე ბა 
კლას ტე რე ბი სა გან (მო ლე კუ ლე ბის დი დი ჯგუ-
ფი). სიტყ ვე ბი, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, “სუ-
ლე ლი” ანად გუ რებს კლას ტე რებს. ნე გა ტი უ-
რი ფრა ზე ბი და სიტყ ვე ბი აფორ მი რებს 
მსხვილ კლას ტე რებს ან სა ერ თოდ არ ქმნის 
მათ. და დე ბი თი, ლა მა ზი სიტყ ვე ბი და ფრა-
ზე ბი წარ მოქ მნის წვრილ, და ჭი მულ კლას-
ტე რებს. წვრი ლი კლას ტე რე ბი უფ რო დიდ ხანს ანარ ჩუ-
ნე ბი ნე ბს წყალს მეხ სი ე რე ბას. თუ კლას ტე რებს შო რის 
არის ძა ლი ან დი დი და შო რე ბე ბი, მა შინ სხვა ინ ფორ მა-
ცი ას ამ ნა წი ლებ ში ად ვი ლად შეღ წე ვა და მა თი მთლი-
ა ნო ბის დარ ღვე ვა შე უძ ლი ა, რი თაც წაშ ლის კი დეც 

ინ ფორ მა ცი ას. 
ამ და შო რე ბებ-
ში შეღ წე ვა მიკ-
რო ორ გა ნიზ მებ-
საც შე უძ ლი ათ. 
კ ლ ა ს  ტ ე  რ ე -
ბის და ჭი მუ ლი 
ს ტ რ უ ქ  ტ უ  რ ა 
ოპ ტი მა ლუ რია 
წყლის მეხ სი-
ე რე ბის ხან-
გრძლი ვად შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. 

დოქ ტორ ემო ტოს ლა ბო რა ტო რი ა ში ბევ რი ექ სპე რი-
მენ ტი ჩა ა ტა რეს იმ სიტყ ვის პოვ ნის მიზ ნით, რო მე ლიც 
ყვე ლა ზე ძლი ერ წმენდს წყალს და შე დე გად აღ მო ა-

ჩი ნეს, რომ ეს არის არა ერ თი სიტყ ვა, არა მედ ორი 
სიტყ ვი სა გან შემ დგა რი სიტყ ვათ შე თან ხმე ბა: “სიყ-
ვა რუ ლი და მად ლი ე რე ბა”. მა სა რუ ემო ტოს მო საზ-
რე ბით, გა მო ძი ე ბის შემ თხვე ვა ში, ბევ რი უმ ძი მე სი 
და ნა შა უ ლის გახ სნა შე იძ ლე ბა იმ ად გი ლებ ში, სა დაც 
ადა მი ა ნე ბი ყვე ლა ზე მე ტად ბილ წსიტყ ვა ო ბენ. 

დოქ ტო რი ემო ტო აცხ ა დებს, რომ ყვე ლა ფერს, 
რაც არ სე ბობს აქვს ვიბ რა ცი ა, მათ შო რის, და წე რილ 
სიტყ ვებ საც. თუ მე ვხა ტავ წრეს, იქ მნე ბა ვიბ რა ცია 
— წრე, ნა ხა ტი ჯვა რი ქმნის ჯვრის ვიბ რა ცი ას. თუ 
ვწერ LOVE — ეს ნა წე რი წარ მოქ მნის სიყ ვა რუ ლის 
ვიბ რა ცი ას. წყა ლი შე იძ ლე ბა შე იკ რას ამ ვიბ რა ცი ე-
ბით. ლა მაზ სიტყ ვებს აქვს ლა მა ზი, ნა თე ლი ვიბ რა-

ცია და, პი რი ქით, უარ ყო ფი თი სიტყ ვე ბი ქმნის უსა-

ხურ, შე უ ხე დავ, და უ კავ ში რე ბელ რყე ვებს, რომ ლე ბიც 
არ ქმნის ჯგუ ფებს. ეს კი იმას ამ ტკი ცებს, რომ ადა მი-
ა ნურ ურ თი ერ თო ბა თა ენა არ არის ხე ლოვ ნუ რი, არა-
მედ ის ბუ ნებ რი ვი პრო დუქ ტი ა. 

11. სიტყ ვათ შე თან ხმე ბა - “შენ მე მომ-
ბეზ რდი, მე შენ მოგ კლავ”;
12. წყალ მა მი ი ღო ელექ ტო მაგ ნი ტუ რი გა-

მოს ხი ვე ბა სიყ ვა რუ ლი სა და მად ლი ე რე ბი სა.

13. ტო კი ოს, Shinagana-ს წყალ მო მა რა-
გე ბის (ონ კა ნის წყლის) წყლის ნი მუ ში;

14. იგი ვე ნი მუ ში იმის შემ დეგ, რაც 

ჰა დოს 500 ინ სტრუქ ტორ მა მთე ლი ია პო ნი-

დან ერ თდრო უ ლად გა უგ ზავ ნა მას კე თი ლი 

ფიქ რე ბი;

11 12

13 14

15. წყა ლი, რო მე ლიც ლოც ვის წინ აი ღეს 

ტბა Fujinara- დან;
16. წყლის კრის ტა ლი ბუ დის ტი წი ნამ ძღვრის 

კატოს მი ერ აღ ვლე ნი ლი ლოც ვის შემ დეგ.

16

15

17. სიტყ ვე ბის - “სიყვარული და მად ლი ე რე ბა” ინ გლი სურ ენა ზე წარ მოთ ქმის შემ დეგ;
18. სიტყ ვე ბის - “სიყვარული და მად ლი ე რე ბა” ია პო ნურ ენა ზე წარ მოთ ქმის შემ დეგ;

19. სიტყ ვე ბის - “სიყვარული და მად ლი ე რე ბა” გერ მა ნულ ენა ზე წარ მოთ ქმის შემ დეგ;

20. მარ ცხე ნა - გვი რი ლა, მარ ჯვე ნა მი სი შე სა ბა მი სი წყლის კრის ტა-

ლი ზა ცი ა;
21. მარ ცხე ნა - ქინ ძი, მარ ჯვე ნა მი სი შე სა ბა მი სი წყლის კრის ტა ლი-

ზა ცი ა;

17 18 19

20 21 ამ ორ ფო ტოს, რო მელ ზე დაც ყვა ვი ლე ბია ასა ხუ ლი 
ძა ლი ან ღრმა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს: იმის შემ დეგ, რაც 
წყა ლი აღ მოჩ ნდა გვი რი ლი სა და ქინ ძის ზე თე ბის ზე-
მოქ მე დე ბის ქვეშ, მი სი კრის ტა ლუ რი შე სატყ ვი სე ბი 
სულ მთლად და ემ სგავ სა ანა ლო გებს. რო მე ლი ყვა-
ვი ლის ზე მოქ მე დე ბის ქვე შაც მო ექ ცა წყა ლი, იგი ვე 
ფორ მა მი ი ღო წყლის კრის ტალ მაც. გა ნა ეს არ არის 
“სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ა”? ეს კი დევ ერ თხელ უს ვამს 
ხაზს იმ ფაქტს, რომ ყო ვე ლი პა ტა რა ნა წი ლა კი ატა-
რებს მთე ლის სა ხეს და სრულ ინ ფორ მა ცი ას მას ზე. 
ეს გახ ლავთ კი დეც “სრუ ლი ინ ფორ მა ცი ა”.
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კოსმეტოლოგია

ალ ბათ ბევ რმა 
არ იცის, რომ კა ნი 
ჩვე ნი ორ გა ნიზ მის 
ყვე ლა ზე დი დი ორ-
გა ნო ა. სა შუ ა ლოდ 
ზრდა  დას  რუ ლე-
ბუ ლი ადა მი ა ნის 
კა ნის მა სა მთე ლი 

სხე უ ლის 8 %-ზე მეტს და ფარ თი 1.5 — 2 კვ.მ-ს შე-
ად გენს. ამას თა ნა ვე, კა ნი სხე უ ლის მხო ლოდ მე ქა ნი-
კუ რი სა ფა რი კი არ არის, რო მე ლიც თა ვის პატ რონს 
გა რე მო სა გან იცავს, არა მედ ის მრა ვალ ფუნ ქცი ას 
ას რუ ლებს და ჩვე ნი ჯან მრთე ლო ბის ამ სახ ველ „მო-
ნი ტორს” წარ მო ად გენს. 

ადა მი ა ნის გა ნა ყო ფი ე რე ბუ ლი კვერ ცხუჯ რე დის 
გან ვი თა რე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე ორ გა ნიზ მი ვი თარ-
დე ბა სა მი ჩა ნა სა ხო ვა ნი ფურ ცლი დან. ექ ტო- (გა რე), 
მეზ ზო- (შუ ა) და ენ დო დერ მი დან (ში და). სა ინ ტე რე-
სო ა, რომ ექ ტო დერ მი დან კან თან ერ თად ვი თარ-
დე ბა ნერ ვუ ლი სის ტე მა, გრძნო ბის ორ გა ნო ე ბი და 
ექ ტო მე ზენ ქი მა. აქე დან ვი თარ დე ბა ზრდა დას რუ-
ლე ბუ ლი ადა მი ა ნის ზო გი ერ თი ფორ მის შე მა ერ თე-
ბე ლი ქსო ვი ლიც (სის ხლის ფორ მი ა ნი ელე მენ ტე ბი, 
სის ხლძარ ღვე ბი და გლუ ვი მუს კუ ლა ტუ რა).

კა ნი ას რუ ლებს ტაქ ტი ლურ, დამ ცვე ლო ბით, გა-
მომ ყოფ, სუნ თქვით და თერ მო რე გუ ლა ცი ის ფუნ-
ქცი ას. ის შე იგ რძნობს შე ხე ბას, ტკი ვილს, სით ბოს, 
სი ცი ვეს, რე ა გი რებს ში და და გა რე სამ ყა როს ცვლი-
ლე ბებ ზე, იცავს ორ გა ნიზმს მავ ნე ნივ თი ე რე ბე ბის 
ან მიკ რო ორ გა ნიზ მე ბის ზე მოქ მე დე ბი სა გან, მო-
ნა წი ლე ობს ორ გა ნიზ მი დან შლა კე ბის გა მო დევ ნის 
პრო ცეს ში და სხვა.

კა ნი — აქ ტი უ რი ორ გა ნოა და მი სი ზე და პი რი და-
ფა რუ ლია დაც ვი თი ფე ნით — მან ტი ით, რო მე ლიც 
ორ ფუნ ქცი ას ასუ ლებს: ბაქ ტე რი ე ბი სა გან და სო-
კო ე ბი სა გან დაც ვა და ტე ნი ა ნო ბის და კარ გვი სა-
გან დაც ვა. მან ტია შედ გე ბა ჰიდ რო ლი პი დე ბის გან 
(წყლი სა და სა კუ თარი ცხი მე ბის, ანუ კა ნის ცხი მე-
ბის შე ნა ერ თი), რაც მას სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს წყლის 
ცვლა და ა რე გუ ლი როს და კა ნი და იც ვას ზედ მე ტი 
ტე ნი ა ნო ბის და ნა კარ გი სა გან.

თვით კა ნი სა მი ფე ნი სა გან: ეპი დერ მი სი, დერ მა და 
კან ქვე შა ცხი მო ვა ნი ქსო ვი ლი სგან შედ გე ბა. 

ეპი დერ მი სი — ზე და (გა რე თა) ფე ნა სხვა დას ხვა 
ფუნ ქცი ის მა ტა რე ბელი აქ ტი ური უჯ რე დე ბი სა გან 
შედ გე ბა. ესე ნია — კე რა ტი ნუ ლი (უზ რუნ ველ ყო-
ფს მე ქა ნი კურ დაც ვას), პიგ მენ ტუ რი (რე ა გი რე ბს 
მზის სხი ვებ ზე) და იმუ ნუ რი (უვ ნე ბელ ყო ფს ბაქ-
ტე რი ებსა და და ა ვა დე ბე ბის სხვა წარ მომ ქმნელ 
მიკ რო ორ გა ნიზ მებს) უჯ რე დე ბი. 

დერ მა — კა ნის შუა ფე ნა, სა დაც გან ლა გე ბუ ლია 

კო ლა გე ნისა და ელას ტი ნის ბოჭ კო ე ბი. სწო რედ ესე-
ნი უზ რუნ ველ ყო ფს კა ნის სიმ კვრი ვე სა და ელას ტი-
უ რო ბას. თუ დერ მა წეს რიგ ში ა, მა შინ კა ნიც მკვრი-
ვი და ახალ გაზ რდა ა. სიმ კვრი ვი სა და ელას ტი უ რო-
ბის და კარ გვა იწ ვევს ნა ო ჭე ბის გა ჩე ნას.

კან ქვე შა ცხი მო ვა ნი ქსო ვი ლი — კა ნის ყვე ლა-
ზე ღრმა ფე ნა ა, რო მე ლიც ორ გა ნიზ მის ენერ გე ტი-
კულ სა თავ სოს წარ მო ად გენს და თერ მო ი ზო ლა ცი ის 
ფუნ ქცია გა აჩ ნი ა. 

გარ და ამი სა, კან ზე შე იმ ჩნე ვა ნა ო ჭე ბი, ხა ზე ბი, 
რომ ლე ბიც ქმნი ს ინ დი ვი დუ ა ლურ სუ რათს. ზო-
გი ერ თი მათ გა ნი არ იც ვლე ბა მთე ლი ცხოვ რე ბის 
მან ძილ ზე და პი როვ ნე ბის დად გე ნის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა, ზო გი კი ცვა ლე ბა დია და და მო კი დე ბუ ლია 
ცხოვ რე ბის წეს ზე, 
კვე ბა ზე, ორ გა ნიზ-
მის მდგო მა რე ო ბა ზე, 
ადა მი ა ნის გუ ნე ბა- 
გან წყო ბი ლე ბა ზე და 
სხვა მრა ვალ ფაქ-
ტორ ზე.

და, რა თქმა უნ და, 
მოვ ლი ლი და ჯან-
მრთე ლი კა ნი რე გუ-
ლა რუ ლი ზრუნ ვის შე დე გი ა. სამ წუ ხა რო ა, მაგ რამ 
ფაქ ტი ა, რომ დრო თა გან მავ ლო ბა ში, ასაკ თან ერ-
თად, იც ვლე ბა კა ნის მდგო მა რე ო ბა. ნელ დე ბა აღ-
დგე ნი თი და ნივ თი ე რე ბა თა ცვლის პრო ცე სე ბი, კა-
ნი იც ვლის ფერ სა და ელას ტი უ რო ბას. 

მა ინც რა გა ვა კე თოთ, რო გორ მო ვიქ ცეთ, რომ, 
თუ ვერ შე ვა ჩე რებთ ამ პრო ცესს, შე ვა ნე ლოთ მა ინც 
და გა ვა ხან გრძლი ვოთ ჩვე ნი სი ლა მა ზე და სიმ ხნე ვე.

უდა ვო ა, რომ ჯან მრთე ლო ბა ზე, სა ერ თოდ, და, 
კერ ძოდ, კან ზე ზრუნ ვა ახალ გაზ რდო ბი დან ვე უნ-
და და იწყ ოს. სა ი დუმ ლო ე ბა არ არის, რომ გა ჩე ნი ლი 
ნა ო ჭე ბის სრუ ლი ად გაქ რო ბა, პრაქ ტი კუ ლად, შე უძ-
ლე ბე ლია (თუ არ ჩავ თვლით ქი რურ გი ულ ჩა რე ვას), 
ხო ლო ახ ლგაზ რდო ბი დან ვე მკვრი ვი და ელას ტი უ რი 
კა ნის ხან გრძლი ვად შე ნარ ჩუ ნე ბა უფ რო ად ვი ლია 
და სა სარ გებ ლო. 

ამ ჯე რად ჩვე ნი ამო ცა ნა არ არის, გირ ჩი ოთ სხვა-
დას ხვა კოს მე ტი კუ რი სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც უხ ვად 
მო ი პო ვე ბა ჩვენს ირ გვლივ: აფ თი ა ქებ ში, კოს მე ტო-
ლო გი ურ კა ბი ნე ტებ სა თუ მა ღა ზი ებ ში.

ჩვენ შე ვა ჩე რებთ თქვენ ყუ რადღ ე ბას იმ პრო ცე-
სებ ზე, რომ ლე ბიც მიმ დი ნა რე ობს ჩვენს ორ გა ნიზ-
მში შე უმ ჩნევ ლად, აი სა ხე ბა ჩვენს ჯან მრთე ლო ბა სა 
და კან ზე და გირ ჩევთ თუ რო გორ გა ვა სუფ თა ოთ 
ორ გა ნიზ მი და გა ვი უმ ჯო ბე სოთ ჯან მრთე ლო ბა. 

რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ადა მი ა ნის ორ გა-
ნიზ მში კა ნი ყვე ლა ზე დი დი ორ გა ნო ა, მრა ვალ ფუნ-

ჯან მრთე ლი კა ნის სა ი დუმ ლო ე ბაჯან მრთე ლი კა ნის სა ი დუმ ლო ე ბა
ნათია ტერუნაშვილი – კოსმეტოლოგ-თერაპევტი, 
სამედიცინო ცენტრი “ბიომედი”.
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ქცია აქვს და პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლია ნერ ვულ 
და გრძნო ბით ორ გა ნო ებ თან. ამი ტო მაც ის ასა ხავს 
ადა მი ა ნის ში ნა გან მდგო მა რე ო ბას. რამ დე ნა დაც 
სუფ თა და კარ გად მო წეს რი გე ბუ ლია ადა მი ა ნის ორ-
გა ნიზ მი და იმუ ნუ რი სის ტე მა, მით უფ რო ჯან სა ღია 
მი სი კა ნი. კან თან ერ თად ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე დიდ 
ორ გა ნოდ შე იძ ლე ბა ჩავ თვა ლოთ უჯ რედ შო რი სი 
სივ რცე — მატ რიქ სი, რო მე ლიც ად რე შე მა ერ თე-
ბელ ქსო ვი ლად ით ვლე ბო და. სწო რედ მატ რიქ სის 
გავ ლით ხვდე ბა უჯ რედ ში სხვა დას ხვა ნივ თი ე რე ბა, 
მათ შო რის ტოქ სი ნე ბიც. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ დღე-
ვან დელ სამ ყა რო ში, ჩვენ ირ გვლივ მრავ ლად არის 
წარ მოდ გე ნი ლი ტოქ სი ნე ბი, რომ ლებ იც გერ მა ნელი 
ექიმ სა და მეც ნი ე რის – ჰანს რე კე ვე გის მოძღ ვრე-
ბის მი ხედ ვით ორ გა ნიზ მში მოხ ვედ რის შემ დეგ ჰო-
მო ტოქ სი ნე ბად (ა და მი ა ნის ტოქ სი ნე ბად) გა და იქ-
ცე ვა. ჰო მო ტოქ სი ნე ბად ით ვლე ბა ყვე ლა ფე რი, რა-
მაც შე იძ ლე ბა და ა ბინ ძუ როს ადა მი ა ნის ორ გა ნიზ მი 
— მატ რიქ სი. გა ნას ხვა ვე ბენ ეგ ზო- და ენ დო ტოქ-
სი ნებს. ეგ ზო ტოქ სი ნე ბი ის ნივ თი ე რე ბე ბი ა, რომ-
ლე ბიც ორ გა ნიზ მში გა რე დან ხვდე ბა და, მე ტიც, 
ეგ ზო ტოქ სი ნე ბად ით ვლე ბა რა დი ა ცი ა, ელექ ტრო-
მაგ ნი ტუ რი ვე ლი და სხვა მსგავ სი მოვ ლე ნა, რის 
შე დე გა დაც ორ გა ნიზ მში ვი თარ დე ბა პა თო ლო გი-
უ რი პრო ცე სე ბი. ენ დო ტოქ სი ნე ბი კი მე ტა ბო ლიზ-
მის შე დე გად ორ გა ნიზ მში წარ მოქ მნი ლი ნარ ჩე ნი 
ნივ თი ე რე ბე ბი ა. ორ გა ნიზმს აქვს თვით გაწ მენ დის 
თვი სე ბა, მაგ რამ თუ ჰო მო ტოქ სი ნე ბი დი დი რა ო-
დე ნო ბით არის ორ გა ნიზ მში შეჭ რი ლი ან მცი რე რა-
ო დე ნო ბით ხან გრძლი ვი დრო ის მან ძილ ზე რჩე ბა 
ორ გა ნიზ მში, მა შინ ზო გა დად ორ გა ნიზ მი და, კერ-
ძოდ, მატ რიქ სი ბინ ძურ დე ბა და იწყ ე ბა ფუნ ქცი უ რი 
დარ ღვე ვე ბი. ჰო მო ტოქ სი ნე ბის ხან გძლი ვი ზე მოქ-
მე დე ბის შე დე გად შე იძ ლე ბა გან ვი თარ დეს ორ გა ნუ-
ლი ცვლი ლე ბე ბიც. ამ დროს კა ნი, ისე ვე, რო გორც 
სხვა გა მომ ყო ფი ფუნ ქცი ის მა ტა რე ბე ლი ორ გა ნო 
ცდი ლობს, გა მო დევ ნოს ორ გა ნიზ მი დან ტოქ სი ნე ბი. 
მაგ რამ თუ, მი უ ხე და ვად ამ მცდე ლო ბი სა, ტოქ სი ნე-
ბი მა ინც დარ ჩე ბა ორ გა ნიზ მში, მა შინ ტოქ სი ნებ თან 
ბრძო ლა ში ვი თარ დე ბა ან თე ბა, რაც ვი ზუ ა ლუ რად  
გა მოვ ლინ დე ბა აკ ნეს, გა მო ნა ყა რის ან სხვა სა ხით. 
ან თე ბა, ჰო მო ტოქ სი კო ლო გი ის შე სა ბა მი სად არის 

სა სარ გებ ლო და მი ზან შე წო ნი ლი პრო-
ცე სი. დოქ ტო რი ჰ.რე კე ვე გი ამ ბობ და, 
რომ ტოქ სი ნე ბი “იწ ვის” ან თე ბის ცეცხ-
ლში და სა ჭი როა ან თე ბი თი პრო ცე სის 
მარ თვა და არა დათ რგუნ ვა. 

ამი ტომ, პირ ველ რიგ ში, აუ ცი ლე ბე-
ლია ხე ლი შე ვუწყ ოთ ორ გა ნიზმს “დაწ-
ვას” ტოქ სი ნე ბი და გა მო დევ ნოს ისი ნი. 
ბი ო ლო გი უ რი მე დი ცი ნი სა და ჰო მო-
ტოქ სი კო ლო გი ის თვალ საზ რი სით, იმ 
გა რე გან და ში ნა გან სა შუ ა ლე ბა თა გა-
მო ყე ნე ბა, რომ ლე ბიც თრგუ ნავს ტოქ-
სი ნე ბის ორ გა ნიზ მი დან გა მო დევ ნას ან 
ან თე ბი თი პრო ცესს, აძ ლი ე რებს ორ გა-

ნიზ მის ტოქ სი კურ დატ ვირ თვას და ამით იწ ვევს და-
ა ვა დე ბე ბის გან ვი თა რე ბასა და ქრო ნი ზა ცი ას, მათ 
შო რის, კა ნის მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა საც. 

რო გორ გავ წმინ დოთ ჩვე ნი ორ გა ნიზ მი ტოქ სი ნე-
ბსაგან? 

ამი სათ ვის არ სე ბობს მრა ვა ლი მე თო დი. ჩვენ შევ-
ჩერ დე ბით ორ ძი რი თად მი მარ თუ ლე ბა ზე: 

1. უნ და და ვიც ვათ რა ცი ო ნა ლუ რი კვე ბის რე ჟი-
მი;

2. მო ვახ დი ნოთ რე გუ ლა რუ ლი გაწ მენ დი თი პრო-
ცე დუ რე ბი (სა უ ნა, ინ გა ლა ცი ა, კა ნის გაწ მენ და, დე-
ტოქ სი კა ცი ა).

რო გორ ვიკ ვე ბოთ? რას ნიშ ნავს რა ცი ო ნა ლუ რი 
კვე ბა?

რა ცი ო ნა ლუ რი კვე ბის ამო ცა ნა ა, და ცუ ლი იყოს 
ნორ მა ლუ რი წო ნის ბა ლან სი. ძი რი თა დი მოთხ ოვ-
ნა ა, ის რომ რა ცი ო ნა ლუ რი უნ და გრძელ დე ბო დეს 
მთე ლი ცხოვ რე ბის მან ძილ ზე, ყო ველ გვა რი გა დატ-
ვით ვის გა რე შე. ანუ, კვე ბა არ უნ და იყოს ძა ლა დო ბა 
ორ გა ნიზ მზე. ცნო ბი ლი ფრა ზა, რომ გა და ვა კე თოთ 
გა მო ვა: — “ვიცხ ოვ როთ არა იმი ტომ, რომ ვიკ ვე-
ბოთ, არა მედ რა ცი ო ნა ლუ რად ვიკ ვე ბოთ იმი ტომ, 
რომ ჯან მრთე ლად ვიცხ ოვ როთ”. ყო ვე ლი ადა მი ა-
ნის კვე ბის რა ცი ო ნის ენერ გე ტი კუ ლი მო ცუ ლო ბა 
უნ და უდ რი დეს ორ გა ნიზ მის რე ა ლურ მოთხ ოვ ნებს. 
ამის გარ და, რა ცი ო ნა ლუ რი კვე ბა უნ და მო ი ცავ-
დეს საკ ვე ბი ნივ თი ე რე ბე ბის, მიკ რო ე ლე მენ ტე ბისა 
და ვი ტა მი ნე ბის სრულ ფა სო ვან ნაკ რებს, იყოს მრა-
ვალ ფე რო ვა ნი და შე ი ცავ დეს ხილ სა და ბოს ტნე-
ულს. რა ცი ო ნა ლუ რი კვე ბი სას და ცუ ლი უნ და იყოს 
ცხი მე ბის, ნახ შირ წყლე ბი სა და ცი ლე ბის ბა ლან სი. 
იმის გა მო, რომ ცხო ვე ლუ რი ცხი მე ბი: კა რა ქი, ერ-
ბო, ღო რის ქო ნი და ღო რის ხორ ცი მავ ნე ა, მათ ზე 
მშვი დად შე იძ ლე ბა ით ქვას უა რი. მცე ნა რე უ ლი ზე-
თე ბი, კი პი რი ქით, აუ ცი ლე ბე ლი ა, გან სა კუთ რე ბით 
სას რგებ ლოა ზე ი თუ ნის, რაფ სის და მზე სუმ ზი რის 
ზე თი. საკ ვე ბი დან ასე ვე უნ და ამო ვი ღოთ რა ფი ნი-
რე ბუ ლი ნახ შირ წყლე ბი, რომ ლე ბიც უხ ვა დაა შა ქარ-
ში, სა კონ დიტ რო ნა წარ მსა და თეთრ პურ ში. კვე ბის 
დროს ისი ნი ად ვი ლად მო ი ნე ლე ბა და გარ და იქ მნე ბა 
ცხი მე ბად. ამი ტომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია რა ცი ონ ში ჩავ-
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კოსმეტოლოგია
რთოთ ხი ლი და ბოს ტნე უ ლი, სა დაც მრავ ლა დაა 
არა რა ფი ნი რე ბუ ლი ნახ შირ წყლე ბი, რომ ლე ბიც მე-
ტად სას რგებ ლო ა. სა სარ გებ ლოა საკ ვე ბის მი ღე ბა 
მცი რე ულუ ფე ბით 5-6 ჯერ დღე ში, და ძი ნე ბამ დე 
არა ნაკ ლებ 2 სა ა თით ად რე. ვახ შმი სას არ მი ვი-
ღოთ მა ღალ კა ლო რი უ ლი საკ ვე ბი, ეს უმ ჯო ბე სია 
გა ვა კე თოთ სა უზ მი სას. ძრო ხის რძი სა და მის პრო-
დუქ ტე ბის მა გივ რად გა მო ი ყე ნოთ თხის ან ცხვრის 
რძე და მის გან მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტი. ხორ ცის 
ნაც ვლად მი ვირ თვათ თევ ზი და ფრინ ვე ლი, ხო ლო 
ქათ მის კვერ ცხი შევ ცვა ლოთ მწყე რის კვერ ცხით.

ორ გა ნიზ მის გაწ მენ დის ერ თ-ერთ უმარ ტი ვეს 
(უვ ნე ბელ) და ეფექ ტურ სა შუ ა ლე ბას წარ მო ად გენს 
ან ტი ჰო მო ტოქ სი კუ რი პრე პა რა ტე ბის კომ პლექ ტი 
— Detox -Kit. etox -Kit -ი შედ გე ბა სა მი პრე პა რა ტი-
სა გან: ლიმ ფო მი ო ზო ტი, ბერ ბე რის -ჰო მა კორ დი და 
ნუქ ს-ვო მი კა- ჰო მა კორ დი. ორ გა ნიზ მის გაწ მენ დი-
სათ ვის სა ჭი როა თი თო ე უ ლი პრე პა რა ტის 30-30 
წვე თი ჩა აწ ვე თოთ 1,5 ლიტრ წყა როს წყალ ში და 
ეს მო ცუ ლო ბა მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში მი ი ღოთ 
ყლუპ -ყლუ პად. ლიმ ფო მი ო ზო ტი — არის ლიმ ფუ-
რი სის ტე მის სად რე ნა ჟო სა შუ ა ლე ბა. ლიმ ფო მი ო-
ზო ტი ხელს უწყ ობს მატ რიქ სი დან (უჯ რედ შო რის 
სივ რცი დან) ტოქ სი ნე ბის გა მო რეცხ ვას, ხო ლო ბერ-

ბე რის -ჰო მა კორ დი და ნუქ ს-ვო მი კა ჰო მა კორ დი შე-
სა ბა მი სად ააქ ტი უ რე ბს თირ კმელებს და ღვიძლს, 
რაც ხელს უწყ ობს ქსო ვი ლე ბი დან გა მო რეცხ ი ლი 
ტოქ სი ნე ბის ორ გა ნიზ მი დან გა მო დევ ნას. ამ წე სით 
ორ გა ნიზ მის გაწ მენ დის ხან გრძლი ვო ბა უნ და შე ად-
გენ დეს მი ნი მუმ ორ თვეს. 



არ შეიცავს მავნე და სპორტში აკრძალულ ნივთიერებებს!
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კუ რორ ტი ბორ ჯო მი მდე ბა რე ობს სა ქარ თვე ლოს 
სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ ნა წილ ში, მდი ნა რე მტკვრის 
ხე ო ბა ში, ზღვის დო ნი დან 810-850მ სი მაღ ლე ზე; იგი 
და ბალ მთი ან კუ რორ ტთა ჯგუფს მი ე კუთ ვნე ბა. ხე ო-
ბას თით ქმის ყო ვე ლი მხრი დან ესაზღ ვრე ბა წიწ ვო-
ვა ნი და შე რე ულ ფოთ ლო ვა ნი ტყე ე ბით და ფა რუ ლი 
მთე ბი. კუ რორ ტის მო საზღ ვრე ზო გი ერ თი მთის სი-
მაღ ლე 3000 მ-ს აღ წევს.

ხე ო ბა და ცუ ლია ძლი ე რი ატ მოს ფე რულ დი ნე ბა თა 
შე მოჭ რი სა და ტემ პე რა ტუ რის მკვეთ რი ცვა ლე ბა დო-
ბი სა გან. ამას თა ნა ვე, აქ სა უ კე თე სო პი რო ბე ბია ჰა ე-
რის ბუ ნებ რი ვი ვენ ტი ლა ცი ი სათ ვის. ბორ ჯომ ში უმე-
ტე სად მშრა ლი, უღ რუბ ლო და უნა ლე ქო ამინ დი ა. მას 
ახა სი ა თებს და ბალ მთი ა ნი ზო ნის თბი ლი, ზო მი ე რად 
ტე ნი ა ნი კლი მა ტი.

 ბორ ჯო მი ცნო ბი ლია მი სი სამ კურ ნა ლო მი ნე რა ლუ-
რი წყლით, რო მელ საც და დე ბი თი ეფექ ტი აქვს საჭ-
მლის მომ ნე ლე ბე ლი სის ტე მის და ა ვა დე ბე ბის მქო ნე 
პა ცი ენ ტე ბი სათ ვის. არ ქე ო ლო გუ რი გათხ რე ბის შე-
დე გად აღ მო ჩე ნი ლი იქ ნა ქვის აბა ზა ნე ბი, რაც იმის 
დას ტუ რი ა, რომ მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ის ტო რია სა თა ვეს იღებს ჩვე ნი წელ თაღ რიცხ ვის და-
საწყ ი სი დან.

ის ტო რი უ ლად ბორ ჯო მის ხე ო ბას ეწო დე ბო და თო-
რი. იგი საკ მა ოდ მდი და რია ღირ შე სა ნიშ ნა ვი ად გი ლე-
ბით, ის ტო რი უ ლი ძეგ ლე ბი თა და სა ნა ხა ო ბე ბით. სა მი 
ძმის — პეტ რეს, გო გი ას და სა ლის ცი ხე ე ბი, მე- 6-ე, მე- 
12-ე სა უ კუ ნე ში აგე ბუ ლი ეკ ლე სი ე ბი და მო ნას ტრე ბი. 
რო მა ნო ვე ბის სა სახ ლე, რო მე ლიც მე- 18-ე სა უ კუ ნის 
და სას რულ შია აგე ბუ ლი, ბორ ჯომს დიდ გვა როვ ნულ 
ელ ფერს აძ ლევს. 

ბორ ჯო მის უნი კა ლუ რი ბუ ნე ბის შე ნარ-
ჩუ ნე ბის მიზ ნით შექ მნი ლია ბორ ჯომ -ხა-
რა გა უ ლის ტყე- პარ კი, რო მე ლიც იმ ყო-
ფე ბა სა ხელ მწი ფოს პატ რო ნა ჟის ქვეშ.

ლე გენ და რულ მა თა მარ მე ფემ ბორ ჯო-
მის ხე ო ბას “თა ვი სი გვირ გვი ნის მარ გა-
ლი ტი” უწო და.

სან დო წყა რო ებ ზე დაყ რდნო ბით, შეგ-
ვიძ ლია გან ვაცხ ა დოთ, რომ მი ნე რა ლუ რი 
წყლის “ბორ ჯო მის” ის ტო რია თით ქმის 
2000 წე ლი წადს ით ვლის. ძვე ლე ბურ ეპო-
სებ ში, რომ ლე ბიც ჩვენს წელ თაღ რიცხ-
ვამ დე ორი ათა სი წლის წი ნათ და ი წე რა, 
უკ ვე ნახ სე ნე ბია მი ნე რა ლუ რი წყლის 
სამ კურ ნა ლო თვი სე ბე ბის შე სა ხებ. ძვე-
ლი მკვლე ვა რე ბის მტკი ცე ბით, “ბორ-
ჯომს” არა მხო ლოდ სვამ დნენ, არა მედ 
სამ კურ ნა ლო აბა ზა ნე ბის მი სა ღე ბა დაც 
იყე ნებ დნენ. ამა ზე მეტყ ვე ლებს ქვის აბა-
ზა ნე ბი, რომ ლე ბიც ნა პოვ ნია არ ქე ო ლო-
გი უ რი გათხ რე ბის დროს და ჩვე ნი წელ-

თაღ რიცხ ვის პირ ვე ლი ათას წლე უ ლით თა რიღ დე ბა. 
ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ო ნის და ვ. ესა ძის კვლე ვე ბი სა და 
მრა ვა ლი სხვა მა სა ლის თა ნახ მად, “ბორ ჯო მის” მი ნე-
რა ლუ რი წყლე ბი სამ კურ ნა ლოდ უკ ვე ჩვე ნი წელ თაღ-
რიცხ ვის I სა უ კუ ნი დან მე-16 სა უ კუ ნის ბო ლომ დე გა-
მო ი ყე ნე ბო და, წყალს სვამ დნენ და სამ კურ ნა ლო აბა-
ზა ნებს იღებ დნენ. ნა პოვ ნი იქ ნა “ბორ ჯო მის” წყლის 
სა ბა დოს მი ერ თე ბუ ლი თი ხის მი ლე ბი, რომ ლე ბი თაც 
შუ ა სა უ კუ ნე ებ ში სარ გებ ლობ დნენ. მრა ვალ რიცხ ო ვანი 
ომე ბის გა მო XVI-XVII სა უ კუ ნე ებ ში, აღ ნიშ ნუ ლი წყა-
რო ე ბი და ი ვიწყ ეს, ხო ლო ად გი ლე ბი მი ა ტო ვეს. მხო-
ლოდ მე-XIX სა უ კუ ნე ში, რუ სე თის იმ პე რი ას თან სა ქარ-
თვე ლოს შე ერ თე ბის შემ დეგ “კავ კა სი ის მარ გა ლი ტი” 
ისევ გაბ რწყინ და. სა ხელ წო დე ბა ბორ ჯო მი ორი სიტყ-
ვის გან წარ მო იშ ვა: “ბორ ჯი” - ცი ხე, სი მაგ რის კე დე ლი 
და “ო მი”. არ ქე ო ლო გი უ რი გათხ რე ბის შემ დეგ და ას-
კვნეს: ომე ბი აქ იმ დე ნად რე გუ ლა რუ ლად ხდე ბო და, 
რომ და სახ ლე ბა, რო მე ლიც თა ვი სი წყა რო ე ბით იყო 
გან თქმუ ლი, იძუ ლე ბუ ლი გახ და მთე ბი ცი ხე- სი მაგ რე-
ე ბად გა მო ე ყე ნე ბი ნა და მის ფერ დო ბებ ზე სათ ვალ თვა-
ლო კოშ კე ბი გახ სნეს. სიმ ბო ლუ რია ის ფაქ ტიც, რომ 
ამ წყა რო ებს მე ო რე სი ცოცხ ლე სამ ხედ რო ებ მა აჩუ ქეს.

ცნო ბი ლი წყა ლი

წარ მო ე ბის პა რა ლე ლუ რად ბორ ჯო მის ხე ო ბა ში სას-
ტუმ რო ე ბი, პარ კე ბი, სკვე რე ბი, სა სახ ლე ე ბი შენ დე ბო-
და, რა მაც კუ რორ ტი ევ რო პის ალ ტერ ნა ტი ულ წყა როდ 
აქ ცი ა. კლი მა ტი ბორ ჯომ ში უფ რო რბი ლი იყო ვიდ რე 
კარ ლსბად ში, ხო ლო წყა ლი თა ვი სი შე მად გენ ლო ბით 
ფრან გულ ვი შის ჰგავ და, სწო რედ აქე დან მი ი ღო თა ვი-

ბორჯომიბორჯომი
საქართველოს კურორტები
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სი და სა ხე ლე ბა “კავ კა სი უ რი ვი ში”. მრა ვალ მა გა მო ჩე-
ნილ მა ადა მი ან მა, ისე თე ბი, რო გო რე ბიც იყ ვნენ პეტ რე 
ილი ას ძე ჩა ი კოვ სკი, თუ ლე სია უკ რა ინ კა, თა ვის თვის 
ისე თი წყა რო ე ბი აღ მო ა ჩი ნეს, რომ ლე ბიც მთის ცი ხე- 
სი მაგ რით იყო და ცუ ლი. 

“ბორ ჯო მის” სა ბა დო

კავ კა სი ის მთე ბი ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მო მა ჯა დო ვე-
ბე ლი ად გი ლია და მთელს მსოფ ლი ო ში თა ვი სი კლი მა-
ტი თა და გა ნუ მე ო რე ბე ლი სი ლა მა ზით არის ცნო ბი ლი. 
ბორ ჯომ -ხა რა გა უ ლის ეროვ ნუ ლი პარ კი 760 კვ.მ-ზე 
ვრცელ დე ბა და ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე დი დია ევ რო პა ში. 
პარ კი ზღვის დო ნი დან 850-2500 მ. სი მაღ ლე ზე მდე-
ბა რე ობს, მი სი ბუ ნე ბა კი დღემ დე პირ ველ ქმნი ლი და 
ხე ლუხ ლე ბე ლი რჩე ბა. აქ უხ ვა დაა თვალ წარ მტა ცი ად-
გი ლე ბი, ჯან მრთე ლო ბის თვის სა სარ გებ ლო კლი მა ტი 
და რაც ყვე ლა ზე მთა ვა რია - მი ნე რა ლუ რი წყა რო ე ბი, 
რო მელ თაც სა ხე ლი გა უთ ქვეს ბორ ჯომს, რო გორც 
ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ და სას ვე ნე ბელ ად-
გილს ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში. მეც ნი ე რე ბი და ეთ-
ნოგ რა ფე ბი სა უბ რო ბენ გან სა კუთ რე ბულ “კლი მა ტურ 
ფე ნო მენ ზე”, რო მე ლიც ბორ ჯო მის ხე ო ბის მსოფ ლი ო-
ში გან თქმულ მი ნე რა ლურ წყლებს წარ მოქ მნის. 

ხმა უ რი ა ნი და ბა დე ბა

ბორ ჯო მის ხე ო ბის ბუ ნე ბა აღ მო სავ ლუ რი ხა ლი ჩე ბის 
ფუ ფუ ნე ბას გვა გო ნებს: მთის ფერ დო ბე ბის ფერ წე რუ-
ლი სივ რცე, სა უ კუ ნო ვა ნი წიწ ვე ბის გამ ჭვირ ვა ლე მაქ-
მა ნე ბი და უკი დე გა ნო ცის ლაჟ ვარ დი. ამ ფუ ფუ ნე ბა სა 
და სი სუფ თა ვე ში აღ მო ცე ნე ბულ მა “ბორ ჯო მის” წყალ-
მა ბორ ჯო მის ულა მა ზე სი ვე ლის იდუ მა ლი სი ჩუ მეც 
და არ ღვია და ხმა უ რი ა ნად გვამ-
ცნო თა ვი სი ახა ლი სი ცოცხ ლის 
და საწყ ი სის შე სა ხებ.

“ბორ ჯო მის” სა ბა დო აჭა რა -ი-
მე რე თის ფერ დო ბის ცენ ტრა-
ლურ ნა წილ ში, ზღვის დო ნი დან 
760-920 მ. სი მაღ ლე ზე მდე ბა რე-
ობს.

უნი კა ლუ რი მი ნე რა ლუ რი 
წყლის, “ბორ ჯო მის” ფორ მი რე-
ბა ბორ ჯომ -ხა რა გა უ ლის ეროვ-
ნუ ლი პარ კის ყვე ლა ზე მა ღალ, 
ლო მის -მთის მწვერ ვა ლის გარ-
შე მო (სი მაღ ლე 2187 მ.) შუა 
ცარ ცუ ლი პე რი ო დის (და ახ ლო ე-
ბით 50 მლნ. წე ლი) ვულ კა ნო გე-
ნურ ქა ნებ ში იწყ ე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
წყალ შემ ცვე ლი ჰო რი ზონ ტი 50 
კმ-ზე ვრცელ დე ბა და ბორ ჯო-
მის ხე ო ბა ში 1,5-3 კმ სიღ რმე ში 
იძი რე ბა.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ვულ-
კა ნო გე ნურ -და ნა ლე ქი ქა ნე ბი ყვე ლა იმ ქი მი ურ ელე-
მენტს შე ი ცავს, რომ ლე ბიც მი წის ქერ ქშია გავ რცე ლე-
ბუ ლი. ხან გრძლი ვი პე რი ო დის მან ძილ ზე ზე და პი რუ ლი 
წყლე ბი დან უშუ ა ლო შე ხე ბის შე დე გად ეს ელე მენ ტე ბი 
ტუ ტი ან დე ბა და ნელ -ნე ლა წყლის შე მად გენ ლო ბა ში 
გა და დის. ცარ ცუ ლი პე რი ო დის წყალ შემ ცველ კომ-
პლექ სში ხდე ბა ნახ ში რო ჟან გა გა ზით გა ჯე რე ბა და 

მა ღა ლი ტემ პე რა ტუ რის გავ ლე ნით ნახ ში რო ჟან გით 
შემ სუ ბუ ქე ბუ ლი მი ნე რა ლუ რი წყა ლი მი წის ზე და პირ-
ზე ამო ე დი ნე ბა.

თუ ბოთ ლში ჩა მოს ხმულ მი ნე რა ლუ რი წყალს კარ-
გად შე ვა ჯან ჯღა რებთ და შემ დეგ გავ ხსნით, წყა ლი 
რო მელ საც ნახ ში რორ ჟან გი აწ ვე ბა, შად რე ვა ნი ვით 
ამო იფ რქვე ვა. მსგავ სი პრინ ცი პით მუ შა ობს “ბორ ჯო-

მის” ჭა ბურ ღი ლე ბი. ჯერ კი დევ მი წის სიღ რმე ში წყა ლი 
ნახ ში რორ ჟან გით მდიდ რდე ბა, რაც შემ დეგ მას მი წის 
ზე და პირ ზე გა ბურ ღუ ლი ჭა ბურ ღი ლე ბის მეშ ვე ო ბით 
300-1500მ სიღ რმი დან ყო ველ გვა რი სა ქა ჩის დახ მა რე-
ბის გა რე შე ამო აფ რქვევს. 

 
სა ბა დო ე ბი

“ბორ ჯო მის” სა ბა დოს შეს წავ ლა 1927 წლი დან და-
იწყ ო. 1927 წლი დან 1982 წლამ დე სხვა დას ხვა სიღ რმის 
ჭა ბურ ღი ლი გა იყ ვა ნეს.

სა დაზ ვერ ვო სა მუ შა ო ე ბის დაწყ ე ბამ დე სა ბა დოს 
ცენ ტრა ლურ მო ნაკ ვეთ ზე, მდი ნა-
რე ბორ ჯო მუ ლას მარ ჯვე ნა ნა პირ-
ზე, უკ ვე ორი მი ნე რა ლუ რი წყა რო 
არ სე ბობ და, რომ ლებ საც მოგ ვი ა-
ნე ბით “ე კა ტე რი ნეს” და “ევ გე ნის 
“ სა ხე ლე ბი ეწო და. ისი ნი ბორ ჯო-
მის ხე ო ბის ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი 
წყა რო ე ბის სა ხე ლით შე ვიდ ნენ. 
ასე მათ მე ფის ნაც ვალ ევ გე ნი გო-
ლო ვი ნისა და “ბორ ჯო მის” წყლით 
გან კურ ნე ბუ ლი მი სი ქა ლიშ ვი ლის, 
ეკა ტე რი ნეს სა პა ტივ ცე მუ ლად 
ეწო დათ.

1957-1978 წწ. ჩა ტა რე ბუ ლი ბურ-
ღვი თი სა მუ შა ო ე ბის შე დე გად საგ-
რძნობ ლად გა ფარ თოვ და “ბორ ჯო-
მის” სა ბა დოს საზღ ვრე ბი, აღ მო-
ჩე ნი ლია ახა ლი სა ექ სპლუ ა ტა ციო 
ნაკ ვე თე ბი და, შე სა ბა მი სად, მნიშ-
ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და “ბორ ჯო-
მის” წყლის მა რა გიც, რაც დღეს 
უკ ვე “ბორ ჯო მის” მო პო ვე ბის, ჩა-

მოს ხმი სა და მსოფ ლი ოს 30 ქვე ყა ნა ში მი წო დე ბის სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

დღეს დღე ო ბით, ბორ ჯო მის ხე ო ბა ში სა მი სა ექ სპლუ-
ა ტა ციო უბა ნი არ სე ბობს. ცენ ტრა ლუ რი ქ. ბორ ჯო მის 
ზოლ ში მდე ბა რე ობს, ლი კა ნის - და ბა ლი კა ნის მი და-
მო ებ ში, ხო ლო ვაშ ლო ვა ნი- ყვი ბი სის ვაშ ლო ვა ნი სა და 
ყვი ბი სის და სახ ლე ბე ბის ტე რი ტო რი ა ზე გვხვდე ბა. 

საქართველოს კურორტები
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განცხადება

ჟურ ნა ლი წარ მო ად გენს ყო ველ კვარ ტა ლურ სა მეც ნი ე რო- პო პუ ლა რულ გა მო ცე მას.
ჟურ ნალ ში წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტი ე ბი უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს შემ დეგ მოთხ ოვ ნებს:
1. სტა ტი ე ბი მი ი ღე ბა მხო ლოდ ქარ თულ ენა ზე;

2. სტა ტია არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს კომ პი უ ტერ ზე ნა ბეჭდ 5 გვერდს;

3. ნაშ რო მი მომ ზდე ბუ ლი უნ და იყოს Microsoft Word-ში;

4. ტექ სტი და ბეჭ დი ლი უნ და იყოს A4 ფორ მა ტის ქა ღალ დზე. შრიფ ტი AcadNusx -ი და 
TimesNewRoman-ი; ზო მა -12, ინ ტერ ვა ლი 1.5 (ზე და, ქვე და, მარ ცხე ნა და მარ ჯვე ნა ვე ლე ბი 
– 25 მმ.);

5.  გრა ფი კუ ლი ფა ი ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლი უნ და იყოს JPG ან TIF ფორ მატ ში; ციფ რულ ფორ-
მატ ში მო წო დე ბუ ლი ფო ტო სუ რა თე ბი და ილუს ტრა ცი ე ბი წარ მოდ გე ნი ლი იყოს მა ღა ლი ამოხ-
სნის ხა რის ხით, არა ნაკ ლებ 300 dpi; pdf ფორ მატ ში.

6. სტა ტია უნ და შე ი ცავ დეს შემ დეგ ნა წი ლებს:

• სა ტი ტუ ლო გვერდს;
• ავ ტორ (ებ )ის – სა ხელს, გვარს, ტი ტუ ლის სრულ და სა ხე ლე ბას, სა მუ შაო ად გი ლს;
• რე ზი უ მეს (ქარ თუ ლად და ინ გლი სუ რად);
• საკ ვან ძო სიტყ ვებს;
• ტექსტს;
• ლი ტე რა ტუ რის სი ას;
• ცხრილს (თი თო ე უ ლი ცალ კე გვერ დზე);
• წარ წე რებს სუ რა თებ ზე.

7. ნაშრომს თან უნ და ახ ლდეს ელექ ტრო ნუ ლი ვერ სია (CD, DVD, Flash ან სხვ.);

8. ინ ფორ მა ცი ის მა ტა რე ბელ ზე ჩა წე რი ლი უნ და იყოს მხო ლოდ სა ბო ლოო ვერ სი ა;

9. ფა ი ლებს უნ და ჰქონ დეს შე სა ბა მი სი და ად ვი ლად გა სა გე ბი სა ხელ წო დე ბა;

10. ინ ფორ მა ცი ის მა ტა რე ბელ ზე მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს ფა ი ლე ბის ფორ მა ტი, და სა ხე ლე-
ბა  და რა ო დე ნო ბა;

11. შე ი ნა ხეთ წარ მოდ გე ნი ლი მა სა ლე ბის ზუს ტი ას ლე ბი;

12. სტა ტი ას თან უნ და ახ ლდეს ავ ტორ (ებ )ის მო ნა ცე მე ბი – სა მეც ნი ე რო ხა რის ხი და წო-
დე ბა, თა ნამ დე ბო ბა, მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნისა და ფაქ სის ნო მე რი, ელექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის 
მი სა მარ თი;

13. სტა ტია კვლე ვის შე დე გე ბის შე სა ხებ უნ და და ი ყოს შემ დეგ ნა წი ლე ბად:
• ,,შე სა ვა ლი”;
• ,,მე თო დე ბი”;
• ,,შე დე გე ბი” და “გან სჯა”.
•  დიდ სტა ტი ა ში, ზო გი ერთ ად გი ლას, შე საძ ლე ბე ლია ქვე სა თა უ რე ბის გა მო ყე ნე ბა, რა თა 

აზ რი უფ რო ნა თე ლი გახ დეს (გან სა კუთ რე ბით, “შე დე გებ სა” და “გან სჯა ში” ) სხვა ტი პის სტა-
ტი ე ბი: მი მო ხილ ვა, შემ თხვე ვის აღ წე რა, რჩე უ ლი ლექ ცი ა, პუბ ლი კა ცია შე საძ ლე ბე ლია გა-
ფორ მდეს სხვაგ ვა რად რე დაქ ცი ი სა და ავ ტო რის შე თან ხმე ბით. 

ავ ტორ თა სა ყუ რადღ ე ბოდ!ავ ტორ თა სა ყუ რადღ ე ბოდ!






