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წელის ტკივილის მართვა პირველად
ჯანდაცვაში
კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია
(გაიდლაინი)

წელის ტკივილის მართვა პირველად ჯანდაცვაში
1. განმარტებები
ზოგადი
წელის მწვავე ტკივილი: წელის ტკივილი, რომელიც გრძელდება 4 კვირაზე
ნაკლები დროის მანძილზე, ზოგჯერ განიხილება ქვემწვავე წელის ტკივილთან
ერთად, რომლის დროსაც სიმპტომები პერსისტირებს 3 თვეზე ნაკლები დროის
განამვლობაში.

რაშის კუდის სინდრომი: ზურგის ტვინის ქვედა სეგმენტების ნერვული ფესვების
კომპრესიის სინდრომი, რომელიც, ჩვეულებრივ, დაკავშირებულია დისკის
მასიურ ცენტრალურ თიაქართან და რომელსაც შეუძლია გამოიწვიოს შარდის
შეკავება ან შეუკავებლობა სფინქტერის ფუნქციის დაზიანების გამო, ქვედა
კიდურების ბილატერალური მოტორული სისუსტე და შორისის ანესთეზია.

ქრონიკული წელის ტკივილი: 3 თვეზე მეტი ხანგრძლივობის წელის ტკივილი.
დისკის თიაქარი: მალთაშუა დისკის პულპოზური ბირთვის თიაქარი მის მფარავ
ფიბროზულ რგოლში, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მახლობელი ნერვული
ფესვების ან სხვა სტრუქტურების კომპრესია.

ნეიროგენული კოჭლობა: ფეხის ტკივილის (და უეცარი სისუსტის) სიმპტომები
სიარულის ან ფეხზე დგომის დროს, რომელიც მსუბუქდება ჯდომისა ან ზურგის
მოხრისას, ასოცირებულია სპინალურ სტენოზთან.

არასპეციფიკური წელის ტკივილი: ტკივილი, რომელიც ვითარდება წელის არეში
და არ ვლინდება სერიოზული თანმხლები პათოლოგიის (როგორიცაა სიმსივნე,
ინფექცია,
ან
რაშის
კუდის
სინდრომი),
სპინალური
სტენოზის,
რადიკულოპათიის ან სხვა სპეციფიკური სპინალური პათოლოგიის (როგორიცაა
წელის მალის კომპრესიული მოტეხილობა ან მაანკილოზებელი სპონდილიტი)
სიმპტომები. წელის გამოსახვითი კვლევის შედეგად მიღებული დეგენერაციული
ცვლილებები განიხილება როგორც არასპეციფიკური, რადგანაც მათი კორელაცია
სიმპტომებთან არადამაჯერებელია.

რადიკულოპათია: ნერვული ფესვის დისფუნქცია, რომელიც ასოცირებულია
ტკივილთან, მგრძნობელობის დარღვევასთან, მის საინერვაციო ზონაში ძალის
დაქვეითებასა ან ღრმა რეფლექსების შესუსტებასთან.

იშიასი: ტკივილი, რომელიც ირადიაციას განიცდის ქვემო კიდურში მუხლს
ქვემოთ, საჯდომი ნერვის საინერვაციო ზონაში, რის საფუძველზეც სავარაუდოა
ნერვული ფესვის დაზიანება მექანიკური კომპრესიის ან ანთების გამო. იშიასი
წელის რადიკულოპათიის ყველაზე გავრცელებულ სიმპტომს წარმოადგენს.

სპინალური სტენოზი: სპინალური არხის შევიწროება, რამაც შესაძლებელია
გამოიწვიოს რაშის კუდისა და მისგან გამომავალი ნერვული ფესვების მოჭყლეტა
ძვლოვან არხში.
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გამართული ფეხის აწევის ტესტი: პროცდურა, რომლის დროსაც მენჯ–ბარძაყის
სახსარში მოხრილი და მუხლის სახსარში გამართულ ფეხს ეწევიან ზემოთ
საჯდომი ნერვის პასიური დაჭიმვისა და ნერვული ფესვის დაჭიმვის სიმპტომების
გამოვლინების მიზნით (საქართველოში ეს ტესტი ცნობილია ლასეგის სიმპტომის
სახელით). ტესტი დადებითად ითვლება იმ შემთხვევაში, როცა ტკივილი
ვითარდება კიდურის 30–დან 70°–მდე აწევისას. იშიასური ტკივილის
განვითარებას იმ შემთხვევაში, როდესაც ზემოთ ეწევიან მეორე, დაუზიანებელ
გამართულ ფეხს, ეწოდება დადებითი გამართული ფეხის „ჯვარედინი“ ტესტი
(ჯვარედინი ლასეგის სიმპტომი).

ინტერვენციები
აკუპრესურა: ჩარევა, რომლის დროსაც აკუპუნქტურის სპეციფიკურ წერტილებში
მანიპულაცია ტარდება თითებით და არა ნემსებით.

აკუპუნქტურა: პროცედურა, რომლის დროსაც აკუპუნქტურის სპეციფიკურ
წერტილებში ხდება ნემსების ჩარჭობა.

წელის ტკივილის სკოლა: საგანმანათლებლო და ჩვევების ტრეინინგის პროგრამა,
რაშიც შედის სამკურნალო ვარჯიში, და რომელშიც გაკვეთილები უტარდება
პაციენტთა ჯგუფებს პარამედიკოსი სპეციალისტის ან ექიმის მეთვალყურეობით.

მოკლე

ინდივიდუალური

საგანმანათლებლო

ჩარევა:

წელის ტკივილის
პრობლემის შესახებ ინდივიდუალური შეფასებისა და განათლების პროგრამა
მეთვალყურეობით მიმდინარე სამკურნალო ვარჯიშისა ან სხვა სპეციფიკური
ჩარევების გარეშე. როგორც აღვნიშნეთ, მოკლე საგანმანათლებლო ჩარევა
განსხვავდება წელის ტკივილის სკოლისაგან, რადგანაც მასში არ შედის ჯგუფური
განათლება და ვარჯიში მეთვალყურეობის ქვეშ.

ვარჯიში: ვარჯიშის პროგრამა მეთვალყურეობის ქვეშ ან ფორმალური საშინაო
ვარჯიშის რეჟიმი, რომელიც შესაძლებელია ცვალებადობდეს ზოგად–
გამაჯანსაღებელი ან აერობული ვარჯიშების პროგრმებიდან სპეციფიკურ
სამკურნალო ფიზკულტურამდე, და რომლის მიზანიცაა კუნთების გამაგრება,
მოქნილობის გაუმჯობესება, დაჭიმვა, ან ამ ელემენტების სხვადასხვა კომბინაცია.

ფუნქციური აღდგენა (სინონიმებია ფიზიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება, ან
შრომის უნარის აღდგენა): ჩარევა, რომელიც მოიცავს დატვირთვის სიმულაციურ
ან აქტიურ ტესტებს მეთვალყურეობის ქვეშ, სამუშაოს შესრულების ჩვევების
გაუმჯობესებას
შრომისუუნარო
მოსამსახურეებში
ძალის,
ამტანობის,
მოქნილობისა და კარდიო–ვასკულარული ფიტნესის ხელშეწყობის მიზნით.

ინტერდისციპლინარული რეაბილიტაცია (სინონიმია მულტიდისციპლინარული
თერაპია):
სხვადასხვა
დარგის
სამედიცინო
პროფესიონალების
მიერ
განხორციელებული ჩარევა, რომელშიც კომბინირებული და კოორდინირებულია
ფიზიკური, პროფესიული და ქცევითი კომპონენტები. ინტერდისციპლინარული
თერაპიის ინტენსივობა და შინაარსი ფართო ვარიაციებს განიცდის.

ინტერფერენციული

თერაპია:

საშუალო
სიხშირის
ალტერნირებული
მოდულაციური დენის ზედაპირული აპლიკაცია 150ჰც–მდე დაბალი სიხშირით.
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ფიქრობენ, რომ ამ დროს ძლიერდება ქსოვილების სისხლის მიმოქცევა, რასაც თან
სდევს ტკივილის შემსუბუქება და იგი სავარაუდოდ უფრო კომფორტულია
პაციენტისათვის, ვიდრე ნერვის ტრანსკუტანეური ელექტროსტიმულაცია.

დაბალტალღოვანი ლაზეროთერაპია: 632–დან 904 ნმ–დე სიგრძის ტალღების
ლაზერის
ზედაპირული
აპლიკაცია
კანზე
რბილი
ქსოვილებისათვის
ელექტრომაგნიტური ენერგიის მიწოდების მიზნით. მკურნალობის ოპტიმალური
პარამეტრები (ტალღების სიგრძე, დოზირება, დოზის ინტენსიურობა და ლაზერის
ტიპი) არ არის დაზურსტებული.

მასაჟი: მანიპულაცია რბილ ქსოვილებზე ხელებით ან მექანიკური საშუალებებით
სხვადასხვა სახის სპეციფიკური მეთოდების გამოყენებით. მასაჟის სხვადასხვა
ტექნიკის დროს გამოყენებული ზეწოლა და ინტენსიურობა ფართო ვარიაციებს
განიცდის.

ნევრორეფლექსოთერაპია:

ესპანური
პროცედურა,
რომლისთვისაც
დამახასიათებელია ზედაპირულად კანში შტაპელების დროებითი იმპლანტაცია
წელის ტრიგერული წერტილებსა და შესაბამის მგრძნობიარე წერტილებში ყურის
ნიჟარის არეში. სავარაუდოა, რომ ნევრორეფლექსოთერაპიის დროს ხდება უფრო
მეტი და მრავალფეროვანი ზონების სტიმულირება, ვიდრე აკუპუნქტურის
შემთხვევაში.

ნერვის პერკუტანეური ელექტროსტიმულაცია (PENS): პროცედურა, რომლის
დროსაც აკუპუნქტურის მსგავსად ხდება კანში წვრილი ნემსების ჩანერგვა და
დაბალი
სიხშირის
ელექტროსტიმულაცია.
იგი
განსხვავადება
ელექტროაკუპუნქტურისაგან იმით, რომ ჩანერგვის წერტილები მიზნად ისახავს
ლოკალური პათოლოგიის დერმატომური დონეების და არა აკუპუნქტურის
სპეციფიკური წერტილების მოცვას. თუმცა, არსებობს გაურკვევლობა იმის
შესახებ, განხილული უნდა იქნეს თუ არა PENS , როგორც თერაპიის ახალი სახე,
თუ როგორც ელექტროაკუპუნქტურის ნაირსახეობა.

პროგრესული

რელაქსაცია:

ტექნიკა, რომლის დროსაც ხდება კუნთების
ნებაყოფლობითი დაჭიმვა და რელაქსაცია პაციენტის მიერ მათი დაჭიმვისა და
მოდუნების სიმპტომების ამოცნობაში დახმარების მიზნით.

თვით–დახმარება: ჩარევა, რომლის განხორციელებაც პაციენტს შეუძლია სწრაფად
კლინიცისტთან ვიზიტის გარეშე,
მიღებული რჩევის საფუძველზე.

ან

კლინიკაში

რუტინული

ვიზიტისას

თვით დახმარების საგანმანათლებლო წიგნი: საკითხავი მასალა (წიგნები,
ბუკლეტები), რომელშიც წელის ტკივილით შეპყრობილი პაციენტებისათვის
მოწოდებულია ინფორმაცია თვით–დახმარების შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ
მათი შინაარსი ურთიერთგანსხვავებულია, თვით–დახმარების წიგნები ზოგადად
ეფუძნება გამოქვეყნებული კლინიკური გაიდლაინების პრინციპებს და ახდენენ
ნორმალური ფიზიკური აქტივობისკენ დაბრუნების, ფიტნესის პროგრამების
ათვისების, ცხოვრების სტილის შესაბამისი მოდიფიკაციის წახალისებას და
შეიცავენ რჩევებს გამწვავებების მართვისა და ავადმყოფობასთან გამკლავების
სტრატეგიის შესახებ.
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მოკლეტალღოვანი დიათერმია: ღრმა ქსოვილების ტემპერატურის თერაპიული
ელევაცია მოკლეტალღოვანი ელექრომაგნიტური რადიაციის აპლიკაციის გზით,
რომლის სიხშირეც 10–დან 100მჰც–მდე ცვალებადობს.

კურორტული თერაპია: სამედიცინო ჩარევა, რომელიც მოიცავს მინერალური
წყლის აბაზანებს, ჩვეულებრივ თბილი წყლით, ტიპიურ შემთხვევბში კურორტზე
ყოფნის დროს.

სპინალური მანიპულაცია: მანუალური თერაპია, რომლის დროსაც ზეწოლა ხდება
ხერხემალზე მოკლე და გრძელი ბერკეტის მეთოდებისა და მაღალი სიჩქარის
დარტყმების გამოყენებით ხერხემლის მალთაშუა სახსრების არეში მოძრაობის
შეზღუდული არეებიდან მოშორებით. სპინალურ მანიპულაციასთან ერთად
ხშირად გამოიყენება სპინალური მობილიზაცია ან დაბალი სიჩქარის პასიური
მოძრაობა შეზღუდული სახსრების არეში.

დაჭიმვა: ჩარევა, რომელიც მოიცავს დაქაჩვას ან დაჭიმვას ხერხემლის წელის
ნაწილის გაჭიმვის მიზნით. ამ პროცედურის დროს გამოიყენება სხვადასხვა
მეთოდები, ჩვეულებრივ, ქამარი კეთდება გულმკერდის ქვედა ნეკნებისა და
თეძოს ფრთების ირგვლივ, ხოლო დაჭიმვა ხორციელდება ტვირთის,
მოტორიზებული აღჭურვილობის, ინვერსიული ტექნიკისა ან თავის გარშემო
შემოვლებული ღვედის საშუალებით.

ნერვის

ტრანსკუტანეური

ელექტროსტიმულაცია

(TENS): მცირე ზომის,
ბატარეაზე მომუშავე ხელსაწყოს გამოყენება ზედაპირული ელექტროდების
საშუალებით უწყვეტი ელექტრული იმპულსების მისაწოდებლად, რომლის
მიზანიცაა ტკივილის აღქმის მოდიფიკაციის გზით სიმპტომური შემსუბუქების
მიღწევა.

იოგა: ჩარევა, რომელიც განსხვავდება ტრადიციული სამკურნალო ვარჯიშისაგან
სხეულის სპეციფიკური პოზების, სუნთქვის ტექნიკისა და მენტალურ ფოკუსზე
ხაზგასმის გამოყენებით. პრაქტიკულად იოგას მრავალრიცხოვანი სტილები
არსებობს, რომელთაგანაც ცალკეული სხვადასხვა ტექნიკითა და მიდგომით
ხასიათდება.

2. წელის ტკივილის დეფინიცია
წელის ტკივილი ეწოდება ტკივილს, რომელიც შეიგრძნება წელის არეში და
შესაძლებელია განვითარდეს ამ მიდამოში ხერხემლის, კუნთების, ნერვების ან
სხვა სტრუქტურების დაზიანების შედეგად. ტკივილი ასევე შესაძლებელია
ირადირებდეს სხვა ანატომიური არეებიდან, როგორიცაა მაგალითად, ზურგის
ზედა ან შუა ნაწილი, საზარდულის თიაქარი, ან სათესლეებისა და საკვერცხეების
პათოლოგია. ტკივილი შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა ხასიათის, მაგალითად
ყრუ ან გამჭოლი და თან ახლდეს დაბუჟებისა და წვის შეგრძნება,

3. წელის ტკივილის ეპიდემიოლოგია
წელის ტკივილი ჯანმრთელობის ერთ–ერთ ყველაზე ხშირ პრობლემას
მიეკუთვნება. ასე, მაგალითად, ამერიკაში იგი ექიმთან ვიზიტის ყველა სახის
მიზეზებს შორის მეხუთე ადგილზეა1,2. აშშ–ში მოზრდილთა დაახლოებით ერთი
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მეოთხედი აღნიშნავს წელის ტკივილს, რომელიც სულ მცირე, ერთი სრული დღის
განამავლობაში გრძელდება უკანასკნელი 3 თვის მანძილზე2, ხოლო დაახლოებით
7,6%–ს აღენიშნება წელის მწვავე ტკივილის (იხ. ტერმინოლოგია) მძიმე შეტევის
სულ მცირე, ერთი ეპიზოდი 1 წლის განმავლობაში3. ამავე დროს, წელის ტკივილი
მიეკუთვნება ჯანმრთელობის საკმაოდ ძვირადღირებულ პრობლემებს: ამ
მდგომარეობასთან დაკავშირებული პირდაპირი სამედიცინო ხარჯების საერთო
მოცულობა 1998 წელს ჩატარებული შეფასებით აშშ–ში შეადგენდა $26.3 ბილიონ
დოლარს4. ამასთანავე, არსებითია არაპირდაპირი ხარჯები, რომლებიც
დაკავშირებულია სამუშაოზე გაცდენილი დღეების რაოდენობასთან, რაც
ყოველწლიურად შეადგენს ზურგის პათოლოგიების ანაზღაურებადი ხარჯების
დაახლოებით 2%–ს 5.
მრავალ პაციენტს წელის ტკივილით აღენიშნება თვით–ლიმიტირებადი
პათოლოგია, რის გამოც იგი არ მიმართავს სამედიცინო დახმარებას3. მათ შორის,
ვინც მიმართავს სამედიცინო სამსახურს, ტკივილი და შრომის უუნარობა ტიპიურ
შემთხვევებში უმჯობესდება სწრაფად, პირველი თვის განმავლობაში6. ამის
მიუხედავად, პაციენტთა დაახლოებით ერთ მესამედს მწვავე ეპიზოდიდან
დაახლოებით ერთ წელიწადში უვითარდება სულ მცირე, საშუალო ხარისხის
ინტენსივობის წელის პერსისტული ტკივილი, ხოლო 5–დან 1 შემთხვევაში –
ფიზიკური აქტივობის მნიშვენლოვანი შეზღუდვა7. წელის ტკივილის გამო
განვითარებული ფიზიკური უუნარობის 5%–ზე მოდის წელის ტკივილთან
დაკავშირებული ხარჯების დაახლოებით 75%.8
წელის ტკივილის შეფასებისა და მართვის მიზნით მრვალრიცხოვანი
ალტერნატივა არსებობს. ამის მიუხედავად, სპეციალისტებს შორის წელის
ტკივილის შესაბამისი კლინიკური შეფასებისა9 და მართვის10 მეთოდების შესახებ
მყარი შეთანხმება არ არსებობს. კვლევათა დიდ რაოდენობაში გამოვლინდა
დიაგნოსტიკური ტესტებისა და მკურნალობის მეთოდების გამოყენების
აუხსნელი ფართო ცვალებადობა11,12(III). კლინიკური პრაქტიკის ფართო
ვარიაციების მიუხედავად, როგორც ჩანს, პაციენტთა მდგომარეობის გამოსავალი
დაახლოებით ერთნაირია, იმის მიუხედავად, რომ სამედიცინო მომსახურების
ფასი შესაძლოა მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს სხვადასხვა სპეციალისტებს
შორის13,14 . (III)
მოცემული გაიდლაინის მიზანია, დახმარება გაუწიოს პირველადი ჯანდაცვის
პროფესიონალებს მწვავე და ქრონიკული წელის ტკივილის შეფასებასა და
მართვაში (იხ. ტერმონოლოგია). მის სამიზნე პოპულაციას შეადგენს პაციენტები
ნებისმიერ ხანგრძლივობის წელის ტკივილით, ქვემო კიდურში ტკივილის
ირადიაციით ან მის გარეშე, რომელიც არ არის ასოცირებული დიდ ტარვმასთან.
გაიდლაინში არ არის განხილული წელის ტკივილი ბავშვებსა და მოზარდებში,
ისევე, როგორც ორსულებში. რეკომენდაციები, რომლებიც მოცემულია აღნიშნულ
გაიდლაინში, ემყარება ავტორიტეტული უცხოური ექსპერტების მიმოხილვით
სტატიებსა15,16 და ამერიკის ტკივილის საზოგადოების მოხსენებას17.
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რეკომენდაციები:














რეკომენდებულია კლინიცისტმა შეკრიბოს ფოკუსირებული ანამნეზი და
ჩაატაროს ფიზიკალური გამოკვლევა, რათა პაციენტები წელის ტკვილით
დაყოს სამ კატეგორიად: არასპეციფიკური წელის ტკივილი, წელის
ტკივილი, რომელიც პოტენციურად ასოცირებულია რადიკულოპათიასა ან
სპინალურ სტენოზთან, ან წელის ტკივილი, რომელიც პოტენციურად
კავშირშია სხვა სპეციფიკურ სპინალურ მიზეზთან. ანამნეზის შეკრებისას
ყურადღება უნდა მიექცეს ფსიქო–სოციალური რისკ–ფაქტორების
შეფასებას,
რომელთა
საფუძველზეც
შესაძლებელია
ქრონიკული
დამაინვალიდებელი წელის ტკივილის განვითარების პროგნოზირება (III,
B);
პაციენტებში არასპეციფიკური წელის ტკივილით არ არის რეკომენდებული
გამოსახვითი კვლევის ან სხვა დიაგნოსტიკური ტესტების რუტინული
გამოყენება (III, B);
პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ წელის ტკივილი მძიმე ან
პროგრესირებადი ნევროლოგიური დეფიციტის ფონზე, ან როცა ანამნეზის
და ფიზიკალური გასინჯვის საფუძველზე საეჭვოა სერიოზული
თანმხლები პათოლოგია, რეკომენდებულია დიაგნოსტიკური გამოსახვითი
გამოკვლევისა და ტესტირების ჩატარება (III, B);
პერსისტენტული წელის ტკივილისა და რადიკულოპათიის ან სპინალური
სტენოზის ნიშნებისა და სიმპტომების მქონე პაციენტების შეფასების
მიზნით
რეკომენდებულია
მაგნიტურ
რეზონანსული
გამოსახვა
(სასურველია) ან კომპიუტერული ტომოგრაფია მხოლოდ იმ შემთხვევაში,
თუკი ისინი წარმოადგენენ ქირურგიული ჩარევის ან სტეროიდების
ეპიდურული ინექციის პოტენციურ კანდიდატებს (II, B);
ოჯახის ექიმმა პაციენტს უნდა მიაწოდოს მტკიცებაზე დაფუძნებული
ინფორმაცია
წელის
ტკივილის
შესახებ,
მისი
მოსალოდნელი
მიმდინარეობის
მიუხედავად,
ურჩიოს
ფიზიკური
აქტიურობის
შენარჩუნება და მიაწოდოს ინფორმაცია ეფექტური თვით–კონტროლის
ალტერნატივების შესახებ (II, B);
პაციენტებში წელის ტკივილით რეკომენდებულია დადასტურებული
სარგებელის მქონე მედიკამენტური თერაპიის გამოყენება მკურნალობის
არამედიკამენტურ
და
თვით–კონტროლის
მეთოდებთან
ერთად,
მედიკამენტური თერაპიის დაწყებამდე აუცილებელია ტკივილის
სიმძიმისა და ფუნქციური დეფიციტის შეფასება, მისი პოტენციური რისკის,
სარგებლის,
აგრეთვე
ხანგრძლივი
მკურნალობის
ეფექტურობის
შედარებითი შემცირებისა და უსაფრთხოების პროფილის გათვალისწინება
(II, B); პაციენტთა უმრავლესობაში პირველი რიგის მედიკამენტურ
თერაპიას მიეკუთვნება აცეტამინოფენი და ანთების საწინააღმდეგო
არასტეროიდული საშუალებები;
იმ პაციენტების შემთხვევაში, რომელთა მდგომარეობაც არ უმჯობესდება
თვით–კონტროლის
მეთოდების
გამოყენებით,
რეკომენდებულია
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დადასტურებული სარგებელის მქონე არაფარმაკოლოგიური თერაპიის
დამატების შესაძლებლობის გათვალისწინება: წელის მწვავე ტკივილის
დროს სპინალური მანიპულაციები, ქრონიკული ან ქვემწვავე წელის
ტკივილის დროს – ინტენსიური ინტერდისციპლინარული რეაბილიტაცია,
სამკურნალო ვარჯიში, აკუპუნქტურა, მასაჟი, სპინალური მანიპულაციები,
იოგა, შემეცნებით–ქცევითი თერაპია, ან პროგრესული რელაქსაცია (II, B).
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4. წელის ტკივილის ეტიოპათოგენეზი
ტკივილი წელის არეში შესაძლებელია გამოწვეული იყოს მრავალრიცხოვანი
მიზეზებით, რომელთა შორისაც ყველაზე გავრცელებული ჩამოთვლილია
ქვემოთ:


ძვალ–კუნთოვანი სისტემის პათოლოგია (ყველაზე ხშირი) – ტკივილი ამ
დროს მექანიკური წარმოშობისაა:
 მალთაშუა დისკის დაზიანება – დეგენერაცია ან თიაქარი;
 ხერხემლის უკანა იოგების დაზიანება;
 კუნთოვანი – მიოფასციური სინდრომი, სპაზმი;
 ნერვის კომპრესია ან დაჭიმვა.



ტკივილის ირადიაცია სხვა ადგილებიდან – შარდ–სასქესო, გასტრო–
ინტესტინალური, კარდიო–ვასკულარული;



ინფექცია, ნეოპლაზმა ან ანთება.

წელის ტკივილის შესაძლო მიზეზები18


მექანიკური (80-90%):
o არასპეციფიური წელის ტკივილი (ვერ ხერხდება გამომწვევი
კონკრეტული მიზეზის დადგენა) 65-70%;
o დისკის ან ხერხემლის სახსრების დეგენერაციული დაავადება;
o ოსტეოპოროზი;
o თანდაყოლილი დეფორმაცია (სქოლიოზი, კიფოზი);
o სპონდილოლისთეზი;
o არასტაბილური მალა.



ნეიროგენული (5-15%):
o
o
o
o

დისკის თიაქარი;
ხერხემლის არხის სტენოზი;
ნერვული ფესვის ოსტეოფიტური კომპრესია;
წარუმატებელი ქირურგიული ჩარევა (მაგ. არაქნოიდიტი,
რეკურენტული თიაქარი) შეძლება იყოს ასევე მექანიკური წელის
ტკივილის მიზეზი;
o ინფექცია (მაგ. ჰერპეს ზოსტერი).


არამექანიკური სპინალური პათოლოგია (1-2%):
o ნეოპლაზიური დაავადება (პირველადი ან მეტასტაზური);
o ინფექცია (ოსტეომიელიტი, დისციტი, აბსცესი);
o ანთებითი დაავადება (სპონდილოართროპათია - მაანკილოზებელი
სპონდილიტი, ენტეროპათიური ართრიტი, რეაქტიული ართრიტი;
რევმატოიდული არტრიტი);
o პეჯეტის დაავადება.
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ვისცერალური ტკივილი (1-2%):
o გასტროინტესტინალური დაავადებები (მაგ. პანკრეატიტი,
წყლულოვანი დაავადება, დივერტიკულიტი);
o თირკმლის დაავადებები (ნეფროლითიაზი, პიელონეფრიტი);
o მუცლის აორტის ანევრიზმა.



სხვა (2-4%):
o ფიბრომიალგია;
o სომატოფორმული დაავადებები;
o სიმულაცია.

წელის ტკივილის პათოგენეზი კომპლექსური და მულტიფაქტორულია.
ხერხემლის წელის ნაწილის მრავალრიცხოვანი ანატომიური სტრუქტურებიდან
(მაგ.: მალები, იოგები, მყესები, კუნთები) მის განვითარებაში სავარაუდოდ ყველა
ასრულებს გარკვეულ როლს. მრავალ მათგანს გააჩნია სენსორული ინერვაცია და
შეუძლია ნოციცეპტური სიგნალების გენერაცია, რომლებიც წარმოადგენენ
ქსოვილის დაზიანების სტიმულზე პასუხს. ტკივილის განვითარებაში გარკვეული
როლი ეკუთვნის ნეიროპათიურ მიზეზებსაც. წელის ქრონიკული ტკივილის
შემთხვევათა უმრავლესობაში ადგილი აქვს როგორც ნოციცეპტური, ისე
ნეიროპათიური მიზეზების კომბინაციას.

5. წელის ტკივილის კლინიკური სიმპტომები და მათი შეფასება
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში წელის ტკივილის გამო შემოსული
პაციენტების დაახლოებით 85%–ს აღენიშნება ნიშნები, რომელთაც პირდაპირ ვერ
დაუკავშირებ ამა თუ იმ სპეციფიურ დაავადებას, ან სპინალურ პათოლოგიას
(არასპეციფიკური წელის ტკივილი [იხ. განმარტებები])19. ამგვარ პაციენტებში
ტკივილის სპეციფიკური ანატომიური წყაროს განსაზღვრის მცდელობის
სარგებელი დადასტურებული არ იქნა მრავალრიცხოვან კვლევებში და
კლასიფიკაციის სქემებიც ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგოა20.(II) უფრო მეტიც,
მტკიცებულებები იმის სასარგებლოდ, რომ წელის ტკივილის მქონე პაციენტთა
უმრავლესობის დაყოფა სპეციფიკური ანატომიური დიაგნოზების მიხედვით
აუმჯობესებს დაავადების გამოსავალს, არ მოიპოვება. პაციენტთა მცირე რიცხვში,
რომლებიც საწყისი შეფასების მიზნით მიმართავენ პირველადი ჯანდაცვის
დაწესებულებას, წელის ტკივილი გამოწვეულია სპეციფიკური მიზეზით,
როგორიცაა, მაგალითად ავთვისებიანი სიმსივნე (შემთხვევათა დაახლოებით
0,7%), მალის კომპრესიული მოტეხილობა (4%) ან სპინალური ინფექცია (0,01%)21.
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში მიმართულ პაციენტებს შორის
დადასტურებული ანკილოზური სპონდილიტის გავრცელება 0,3%–დან20 5%–
მდე22 მერყეობს. სპინალური სტენოზი (იხ. განმარტებები) და სიმპტომური
დისკის თიაქარი (იხ. განმარტებები) აღინიშნება შესაბამისად, პაციენტთა 3% და
4%–ში. რაშის კუდის სინდრომი (იხ. განმარტებები) უხშირესად ასოცირებულია
მალთაშუა დისკის მასიურ თიაქართან, მაგრამ მისი სიხშირე დაბალია და წელის
ტკივილის მქონე პაციენტთა დაახლოებით 0,04%–ს აღენიშნება23.
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შეფასების მიმართ პრაქტიკული მიდგომა მოიცავს ფოკუსირებული ანამნეზის
შეკრებასა და ფიზიკალურ გასინჯვას, სპეციფიკური თანმხლები პათოლოგიის
განსაზღვრის, ნევროლოგიური დაზიანების არსებობისა და მისი დონის დადგენის
მიზნით21,22. ამგვარი მიდგომის საშუალებით ადვილია პაციენტთა კლასიფიცირება
სამიდან
ერთ–ერთ
კატეგორიაში:
არასპეციფიკური
წელის
ტკივილი,
პოტენციურად რადიკულოპათიასთან ასოცირებული წელის ტკივილი (იხ.
განმარტებები), ან სპინალური სტენოზი (რომლის დიაგნოზიც სავარაუდოა
იშიასის [იხ. განმარტებები] ან ფსევდოკოჭლობის არსებობის საფუძველზე) და
წელის ტკივილი, რომელიც პოტენციურად ასოცირებულია სხვა სპინალურ
მიზეზებთან. უკანასკნელი კატეგორია მოიცავს პაციენტთა მცირე რაოდენობას,
რომელთაც აღენიშნებათ სერიოზული ან პროგრესირებადი ნევროლოგიური
დეფიციტი ან თანმხლები დაავადება, რომელიც მოითხოვს სასწრაფო შეფასებას
(მაგალითად, როგორიცა, სიმსივნე, ინფექცია ან რაშის კუდის სინდრომი), ასევე
მასში შედის პაციენტები სხვა პათოლოგიებით, რომლებიც, შესაძლოა,
მოითხოვდნენ
სპეციფიურ
მკურნალობას
(მაგალითად,
ანკილოზური
სპონდილიტი ან მალის კომპრესიული მოტეხილობა).
ჩამოთვლილი სამი კატეგორიის მიხედვით პაციენტების დიაგნოსტიკური ტრიაჟი
გვეხმარება შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებაში. კლინიცისტმა უნდა
გამოიკითხოს ტკივილის ლოკალიზაციის, სიმპტომების სიხშირისა და ტკივილის
ხანგრძლივობის შესახებ, ასევე საჭიროა შემოწმდეს წარსულში ანალოგიური
სიმპტომების, მკურნალობისა და მისი ეფექტურობის ანამნეზი. საჭიროა წელის
ტკივილის
ისეთი
გარეშე
მიზეზების
გათვალისწინებაც,
როგორიცაა,
პანკრეატიტი, ნეფროლითიაზი, აორტის ანევრიზმა ან სისტემური პათოლოგია,
მაგალითად ენდოკარდიტი ან ვირუსული სინდრომები. ყველა პაციენტში უნდა
შეფასდეს მძიმე ნევროლოგიური დეფიციტის არსებობა ან მისი პროგრესირება,
მათ შორის, მოტორული დეფიციტი, განავლის შეუკავებლობა და შარდის ბუშტის
დისფუნქცია. რაშის კუდის სინდრომის შემთხვევაში ყველაზე ხშირი სიმპტომი
შარდის შეკავებაა (მგრძნობელობა 90%)22. შარდის შეკავების გარეშე რაშის კუდის
სინდრომის ალბათობა დახლოებით 1–ია 10 000 პაციენტში.
კლინიცისტმა ასევე უნდა გამოიკითხოს კიბოსა და ინფექციის რისკ–ფაქტორები.
პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების ფართომასშტაბიან პროსპექტულ
კვლევაში კიბოს მომატებულ ალბათობასთან ასოცირებული იყო წარსულში კიბოს
ანამნეზი (დადებითი ალბათობის შეფარდება 14,7), წონის აუხსნელი დაკლება
(დადებითი ალბათობის შეფარდება 2,7), ერთთვიანი მკურნალობის შემდეგ
გაუმჯობესების არარსებობა (დადებითი ალბათობის შეფარდება 3,0) და 50 წელზე
მეტი ასაკი (დადებითი ალბათობის შეფარდება 2,7) 24(II). წელის ტკივილის
სიმპტომის მქონე პაციენტში კიბოს დიაგნოზის ტესტის შემდგომი ალბათობა
0,5%–დან 9%–მდე იზრდება იმ შემთხვევაში, თუკი მას ანამნეზში ჰქონდა კიბო
(კანის არამელანომური სიმსივენეების გარდა). პაციენტებში ჩამოთვლილი რისკ–
ფაქტორებიდან მხოლოდ ერთ–ერთით კიბოს ალბათობა იზრდება მხოლოდ 1,2%–
ით23. ვერტებრალური ინფექციის მიმანიშნებელი სიმპტომები კარგად
შესწავლილი არ არის, მაგრამ ისინი შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს ცხელებით,
ინტრავენური მედიკამენტების გამოყენებით ან უახლოეს წარსულში მწვავე
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ინფექციით20. კლინიცისტმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს მალის
კომპრესიული მოტეხილობის ისეთი რისკ–ფაქტორები, როგორიცაა ხანდაზმული
ასაკი, ოსტეოპოროზის ანამნეზი და სტეროიდების მოხმარება, ისევე როგორც
ანკილოზური სპონდილიტის შესაძლო ალბათობაც, რომელიც ასოცირებულია
ახალგაზრდა ასაკთან, დილის შებოჭილობასთან, ვარჯიშის შედეგად
მდგომარეობის
გაუმჯობესებასთან
(იხ.
განმარტებები),
ტკივილითან
დუნდულოების არეში და წელის ტკივილის გამო ღამის მეორე ნახევარში
გამოღვიძებასთან25. ამ მდგომარეობების დიაგნოსტიკა ძალზედ მნიშვნელოვანია,
რადგანაც მათ სპეციფიკური თერაპია ესაჭიროებათ. ექიმებმა უნდა იცოდნენ იმის
შესახებ, რომ დამუშავების სტადიაშია მაანკილოზებელი სპონდილიტის
ადრეული
(რენტგენოგრაფიული
ცვლილებების
განვითარებამდე)
26
სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები .
პაციენტებში წელისა და ფეხის ტკივილით, იშიასის ტიპიურ ანამნეზს (წელისა და
ფეხის ტკივილი ლუმბალური ნერვული ფესვის საინერვაციო ზონაში ტიპიური
გავრცელებით) მალთაშუა დისკის თიაქრის დიაგნოსტირების მიზნით
დადასტურებულად მაღალი მგრძნობელობა გააჩნია, მაგრამ მისი სპეციფიურობა
გაურკვეველია27,28(III). წელის მალთაშუა დისკის თიაქრის სიმპტომურ
შემთხვევათა 90%–ზე მეტი (წელისა და ფეხის ტკივილი წელის მალთაშუა დისკის
პროლაფსის გამო, რომელიც იწვევს ნერვული ფესვის კომპრესიას) ვითარდება
L4/L5 და L5/S1 დონეზე. უნდა ჩატარდეს ფოკუსირებული გასინჯვა, რომელიც
მოიცავს გამართული ფეხის აწევის ტესტსა (იხ. განმარტება) და ნევროლოგიურ
გამოკვლევას მუხლის რეფლექსისა და ძალის (L4 ნერვული ფესვი), ტერფის
პირველი თითისა და ტერფის დორსალური ფლექსიის (L5 ნერვული ფესვი),
ტერფის პლანტარული ფლექსიისა და მუხლქვეშა რეფლექსის (S1 ნერვული
ფესვი), აგრეთვე სენსორული სიმპტომების გავრცელების შემოწმებას, რათა
შეფასდეს ნერვული ფესვის დისფუნქციის არსებობა და სიმძიმე. გამართული
კიდურის აწევის დადებით ტესტს (რომელიც განისაზღვრება იშიასური
ტკივილით ფეხის 30–დან 70°–მდე აწევისას)21 შედარებით მაღალი მგძნობელობა
(91% [95% CI, 82%–დან 94%–მდე]), მაგრამ მოკრძალებული სპეციფიურობა (26% [CI,
16%–დან 38%–მდე]) გააჩნია მალთაშუა დისკის თიაქრის დიაგნოსტირების
მიზნით29(III). ამის საპირისპიროდ, გამართული ფეხის აწევის „ჯვარედინ“ ტესტს
უფრო მაღალი სპეციფიურობა (88% [CI, 86%–დან 90%–მდე]), მაგრამ ნაკლები
სენსიტიურობა (29% [CI, 24%–დან 34%]–მდე) ახასიათებს.
ლუმბალური სპინალური სტენოზის დადგენის მიზნით ანამნეზის შეკრებისა და
გასინჯვის სარგებელის შესახებ მტკიცებულებები შედარებით ნაკლებად
მოიპოვება30(II). მაღალი ხარისხის სანდოობის კვლევებმა აჩვენა განსხვავებები
მგრძნობელობასა და სპეციფიურობას შორის, რამაც გამოიწვია დადებითი
ალბათობის შეფარდების მოკრძალებული ან ცუდი მაჩვენებლები (1,2
ფსევდოკოჭლობისათვის
და
2,2
ქვემო
კიდურში
ირადირებული
29.
ტკივილისათვის)
სიმპტომების ცვლილება დაღმართში სიარულის ტესტის
დროს ასოცირებულია დადებითი ალბათობის ყველაზე მაღალ ფარდობით
მაჩვებელთან (3,1). ჯდომისას ტკივილის შემსუბუქების სიმპტომის სარგებელი
სპინალური სტენოზის არსებობის სავარაუდო ღირებულების თვალსაზრისით
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ცვალებადობს ცუდიდან კარგამდე29. 65 წელზე მეტი ასაკი ასოცირებული იყო
დადებითი ალბათობის 2,5 და უარყოფითი ალბათობის 0,33 ფარდობით
მაჩვენებელთან ერთ შედარებით დაბალი ხარისხის კვლევაში31(IV). სხვა
სიმპტომების შეფასება განხორციელებულია მხოლოდ უფრო დაბალი ხარისხის
კვლევებში ან მათ ლუმბალური სპინალური სტენოზის დიაგნოსტირების
თვალსაზრისით დაბალი სავარაუდო ღირებულება გააჩნიათ.
აუცილებელია ფსიქოსოციალური გარემოსა და ემოციური სტრესის შეფასება,
რადგანაც წელის ტკივილის გამოსავლის პროგნოზირების თვალსაზრისით მათ
უფრო მაღალი სავარაუდო ღირებულება გააჩნიათ, ვიდრე ფიზიკური გასინჯვის
შედეგებს ან ტკივილის ხანგრძლივობასა და სიმძიმეს6,,32,33(III). ფსიქო–სოციალური
ფატქორების შეფასება გვეხმარება იმ პაციენტთა იდენტიფიცირებაში, რომელთაც
შესაძლოა აღენიშნებოდეთ გაჯანმრთელების გაჭიანურებული პროცესი და სადაც
შესაძლოა დაგვეხმაროს მიზნობრივი ჩარევა, როგორც ეს აჩვენა ერთმა კვლევამ
რეფერალურ დაწესებულებებში, რომლის თანახმადაც პაციენტებში წელის მწვავე
ან ქვემწვავე ტკივილითა და ქრონიკული დამაინვალიდებელი წელის ტკივილის
რისკ–ფაქტორებით ინტენსიური მულტიდისციპლინარული რეაბილიტაცია
უფრო ეფექტური იყო, ვიდრე ჩვეულებრივი სამედიცინო დახმარება 34(III). მწვავე
წელის ტკივილის მქონე პაციენტებში მტკიცებითი მონაცემები ეფექტური
პირველადი
სამდიცინო
დახმარების
შესახებ
ამგვარი
ფაქტორების
იდენტიფიცირებისა
და
მკურნალობის
თვალსაზრისით
ნაკლებად
35,36
მოიპოვება (II), თუმცა ეს სფერო აქტიური კვლევის საგანს წარმოადგენს.
ამჟამად არსებული მტკიცებულებები არასაკმარისია ფსიქო–სოციალური
ფაქტორებისა და ემოციური სტრესის შეფასების მიზნით რეკომენდაციების
შემუშავების თვალსაზრისით. ამის მიუხედავად, ფსიქო–სოციალურ ფაქტორებს,
რომელთა საფუძველზეც სავარუდოა წელის ტკივილის ნაკლებად სასურველი
გამოსავალი, მიეკუთვნება: დეპრესია, დაავადებასთან ბრძოლის პასიური
სტრატეგია, სამუშაოთი დაუკმაყოფილებლობა, უუნარობის უფრო მაღალი დონე,
შრომისუუნარობის კომპენსაციის გართულება ან სომატიზაცია31,32,37(III) .
მტკიცებულებები ასევე არ არის საკმარისი იმისათვის, რათა ჩამოყალიბდეს
შესაბამისი რეკომენდაციები ანამნეზის, ფიზიკური გასინჯვისა და ფსიქო–
სოციალური ფაქტორების ხელახალი შეფასების ინტერვალების ან მეთოდების
შესახებ (როგორიცაა ვიზიტი დაწესებულებაში, ან სატელეფონო რჩევა). ამის
მიუხედავად, პაციენტებს მწვავე წელის ტკივილით ზოგადად საწყისი
შეფასებიდან ერთი თვის შემდეგ მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება
აღენიშნებათ6,38(III), ამის გათვალისწინებით, შესაძლებელია პერსისტული
სიმპტომების შემთხვევაში ხელახალი შეფასება 1 თვეში განხორციელდეს.
პაციენტებისათვის
მძიმე
ტკივილით
ან
ფუნქციური
დეფიციტით,
ხანდაზმულებისათვის, ასევე რადიკულოპათიის ან სპინალური სიმპტომების
შემთხვევაში შესაძლოა მისაღები იყოს უფრო ადრეული ან ხშირი ხელახალი
შეფასება.
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რეკომენდაციები:





ყველა პაციენტში წელის ტკივილით შეკრიბეთ ფოკუსირებული ანამნეზი
(II, A);
ყველა პაციენტი წელის ტკივილით უნდა გაისინჯოს იმ მიზნით, რომ
მოხდეს მათი კლასიფიცირება სამიდან ერთ–ერთ კატეგორიაში:
არასპეციფიკური წელის ტკივილი, წელის ტკივილი, რომელიც
პოტენციურად ასოცირებულია რადიკულოპათიასა ან სპინალურ
სტენოზთან, ან წელის ტკივილი, რომელიც პოტენციურად კავშირშია სხვა
სპეციფიkურ სპინალურ მიზეზთან (II, A);
ანამნეზის შეკრებისას ყურადღება უნდა მიექცეს ფსიქო–სოციალური რისკ–
ფაქტორების
შეფასებას,
რომელთა
საფუძველზეც
შესაძლებელია
ქრონიკული დამაინვალიდებელი წელის ტკივილის განვითარების
პროგნოზირება (III, B);

6. წელის ტკივილის სადიაგნოზო მეთოდები
არ არსებობს მტკიცებითი მონაცემები იმის შესახებ, რომ რუტინული გეგმიური
რენტგენოგრაფია პაციენტებში არასპეციფიკური წელის ტკივილით აუმჯობესებს
დაავადების გამოსავალს39,40,41. გარდა ამისა, სასურველია თავიდან ავიცილოთ
იონიზაციური რადიაციის არასაჭირო ზემოქმედება. ეს საკითხი განსაკუთრებით
გასათვალისწინებელია
ახალგაზრდა
ქალებში,
რადგანაც
გონადების
რადიაციული დასხივება წელის მალების ორ პროექციაში რენტგენოგრაფიისას
ექვივალენტურია ერთი წლის განმავლობაში გულმკერდის ყოველდღიური
რენტგენის გადაღების შემთხვევაში მიღებული რადიაციის დოზისა.42
პროგრესული
გამოსახვითი
მეთოდების
(როგორიცაა
კომპიუტერული
ტომოგრაფია [კტ] ან მაგნიტურ–რეზონანსული გამოსახვა [მრტ]) რუტინული
გამოყენება ასევე არ არის ასოცირებული პაციენტის მდგომარეობის გამოსავლის
გაუმჯობესებასთან43(I) და ადგენს მრავალ რადიოგრაფიულ ანომალიას, რომელთა
კავშირიც სიმპტომებთან საეჭვოა20, მაგრამ მათ გამო შესაძლოა საჭირო გახდეს
დამატებითი პოტენციურად არასასარგებლო ინტერვენციების განხორციელება 44,45
(I).

7. გამოკვლევების სქემა
რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა რეკომენდებულია იმ პაციენტთა საწყისი
შეფასების მიზნით, რომელთაც შერჩევის საფუძველზე აღენიშნებათ წელის მალის
კომპრესიული მოტეხილობის მაღალი რისკი, როგორიცაა ოსტეოპოროზის ან
სტეროიდებით მკურნალობის ანამნეზი22. ნაკლებად მოიპოვება მტკიცებულებები
გამოკვლევის ოპტიმალური რეკომენდაციების შემუშავების თვალსაზრისით 1–2
თვეზე მეტი ხანგრძლივობის წელის ტკივილის შემთხვევაში, როდესაც
სტანდარტული თერაპია არაეფექტურია და რადიკულოპათიის ან სპინალური
სტენოზის
სავარაუდო
სიმპტომები
სახეზე
არა
გვაქვს,
თუმცა,
რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა ამ დროს შესაძლოა კარგი საწყისი არჩევანი
14

იყოს. თერმოგრაფია და ელექტროფიზიოლოგიური ტესტირება არ არის
რეკომენდებული არასპეციფიკური წელის ტკივილის მქონე პაციენტების
შეფასების თვალსაზრისით.
რეკომენდაცია




პაციენტებში არასპეციფიკური წელის ტკივილით არ არის რეკომენდებული
გამოსახვითი კვლევის ან სხვა დიაგნოსტიკური ტესტების რუტინული
გამოყენება (III, B);
თუკი წინასწარი შეფასების საფუძველზე პაციენტს აღენიშნება წელის
მალის კომპრესიული მოტეხილობის მაღალი რისკი, როგორიცაა
ოსტეოპოროზი, ან სტეროდებით თერაპიის ანამნეზი, რეკომენდებულია
რენტგენოგრაფიული გამოკვლევა (II, B).
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ხერხემლის რადიოგრაფიის ჩატარების AHRQ-ს კრიტერიუმები პაციენტებში
წელის ტკივილით46
შესაძლო მოტეხილობა
სერიოზული ტრამვა
მცირე ტრამვა >50.წ.-ზე პაციენტებში
კორტიკოსტეროიდების ხანგრძლივი მოხმარება
ოსტეოპოროზი
ასაკი >70წ.-ზე
შესაძლო სიმსივნე ან ინფექცია
ასაკი >50წ.-ზე
ასაკი <20წ.-ზე
სიმსივნის ანამნეზი
გადატანილი ბაქტერიული ინფექცია
ინტრავენური მედიკამენტების მოხმარება
იმუნოსუპრესია
ტკივილი წოლისას
ღამის ტკივილი
მრტ–სა და კტ–ზე სასწრაფო გაგზავნა რეკომენდებულია პაციენტებისათვის,
რომელთაც აღენიშნებათ მძიმე ან პროგრესირებადი ნევროლოგიური დეფიციტი,
ან მათი საწყისი შეფასების საფუძველზე საეჭვოა სერიოზული თანმხლები
პათოლოგიის არსებობა, როგორიცაა, მაგალითად ვერტებრალური ინფექცია,
რაშის კუდის სინდრომი, ან სიმსივნე, რომელიც იწვევს ზურგის ტვინის
კომპრესიას,
რადგანაც
დიაგნოზისა
და
მკურნალობის
გაჭიანურება
47,48,49
ასოცირებულია დაავადების უარეს გამოსავალთან
(III). ხელმისაწვდომობის
შემთხვევაში
კომპიუტერულ
ტომოგრაფიასთან
შედარებით
მაგნიტურ–
რეზონანსულ გამოსახვას ენიჭება უპირატესობა, რადგანაც ამ კვლევის დროს არ
გამოიყენება მაიონიზირებელი რადიაცია და იგი უზრუნველყოფს რბილი
ქსოვილების, ზურგის ტვინისა და სპინალური არხის უკეთეს ვიზუალიზაციას20.
დიაგნოსტიკური სტრატეგიის მკაფიო რეკომენდაციების ჩამოყალიბების
თვალსაზრისით, იმ პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ კიბოს რისკ–
ფაქტორები, მაგრამ გამოხატული არა აქვთ ზურგის ტვინის კომპრესიის
სიმპტომები, მტკიცებულებები საკმარისი რაოდენობით არ მოიპოვება. ამგვარ
პაციენტებში განხილულია რამდენიმე სტრატეგია,20,50(III) მაგრამ არც ერთი
მათგანის პროსპექტული შეფასება არ განხორციელებულა. შემოთავაზებული
სტრატეგიების მიხედვით ზოგადად რეკომენდებულია რენტგენოგრაფიული
კვლევა ან ერითროციტების დალექვის სიჩქარის განსაზღვრა (20მმ/სთ–ზე მაღალი
მაჩვენებელი
კიბოსთვის
78%–იანი
მგრძნობელობითა
და
67%–იანი
26
სპეციფიურობით
ხასიათდება), ხოლო საწყისი შეფასების საფუძველზე
გამოვლენილი პათოლოგიის მქონე პაციენტთა შემდგომი გამოკვლევა მრტ–ით20,48.
ალტერნატიული სტრატეგია გვთავაზობს პაციენტებში კიბოს ანამნეზით
პირდაპირ მაგნიტურ–რეზონანსული გამოკვლევის ჩატარებას, რადგანაც ეს რისკ–
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ფაქტორი ხერხემლის ავთვისებიანი სიმსივნის ყველაზე ძლიერი პროგნოზული
მაჩვენებელია48. 50 წელზე მეტი ასაკის პაციენტებში კიბოს სხვა რისკ–ფაქტორების
გარეშე, შესაძლებელია მიზანშეწონილი ალტერნატივა იყოს გამოსახვითი
კვლევის გადადება მანამ, სანამ სტანდარტული თერაპიის ფონზე 1 თვის
განმავლობაში არ მოხდება მათი მდგომარეობის ხელახალი შეფასება51(III).
რეკომენდაცია:


პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ წელის ტკივილი მძიმე ან
პროგრესირებადი ნევროლოგიური დეფიციტის ფონზე, ან როცა ანამნეზის და
ფიზიკალური გასინჯვის საფუძველზე საეჭვოა სერიოზული თანმხლები
პათოლოგია, ჩაატარეთ დიაგნოსტიკური გამოსახვითი გამოკვლევა და
ტესტირება (III, B);

პაციენტთა უმრავლესობაში რადიკულოპათიით მიმდინარე წელის მალის დისკის
თიაქრის კლინიკა უმჯობესდება არაინვაზიური მკურნალობის ფონზე 4 კვირის
განმავლობაში52,53(III). დამაჯერებელი მტკიცებულება იმის შესახებ, რომ
რუტინული გამოსახვითი კვლევა მოქმედებს მკურნალობის გადაწყვეტილებაზე
ან გამოსავლის გაუმჯობესებაზე, არ არსებობს54. ლუმბალური დისკის პროლაფსის
შემთხვევაში, თუკი ფესვობრივი სიმპტომები პერსისტირებს, არაინვაზიური
თერაპიის
მიუხედავად,
მკურნალობის
პოტენციურ
ალტერნატივად
შესაძლებელია დისკექტომიის ან სტეროიდების ეპიდურული ინექციის
განხილვა55,56,57,58,59 (III). სპინალურ სტენოზთან დაკავშირებული პერსისტენტული
სიმპტომების მკურნალობის ერთ–ერთ ალტერნატივას წარმოადგენს აგრეთვე
ქირურგიული ჩარევა60,61,62,63(II-III).
პაციენტებისათვის, რომელთაც აღენიშნებათ წელისა და ფეხის პერსისტენტული
ტკივილი და წარმოადგენენ ინვაზიური ჩარევის პოტენციურ კანდიდატებს,
შეფასების მიზნით რეკომენდებულია მაგნიტურ–რეზონანსული გამოსახვა
(ხელმისაწვდომობის შემთხვევაში მას უპირატესობა ენიჭება) ან კომპიუტერული
ტომოგრაფია – რადგანაც რენტგენოგრაფიული გამოკვლევის საშუალებით
შეუძლებელია დისკის თიაქრის ვიზუალიზაცია ან სპინალური სტენოზის
ხარისხის ზუსტი შეფასება.20 ამის მიუხედავად, კლინიცისტებს უნდა ესმოდეთ
რომ მრტ–სა ან კტ–ზე არსებული ზოგიერთი მონაცემები (მაგალითად, როგორიცაა
დეფორმირებული დისკი ნერვული ფესვის დაზიანების გარეშე) ხშირად
არასპეციფიკურია.
სპეციფიკური
ინვაზიური
ინტერვენციების,
რენტგენოგრაფიული მონაცემების ინტერპრეტაციისა და დამატებითი კვლევების
(როგორიცაა,
მაგალითად,
ელექტროფიზიოლოგიური
კვლევა)
შესახებ
რეკომენდაციების შემუშავება არ შედის მოცემული გაიდლაინის კომპეტენციაში,
მაგრამ გადაწყვეტილების მიღება უნდა ემყარებოდეს სიმპტომებსა და
რადიოგრაფიულ მონაცემებს შორის კლინიკურ კორელაციას, სიმპტომების
სიმძიმეს, პაციენტის პრეფერენციებს, ქირურგიული ჩარევის რისკსა (მათ შორის,
პაციენტის კო–მორბიდულ მდგომარეობას) და ღირებულებას, რაც ზოგადად
მოითხოვს სპეციალისტის კონსულტაციას.

17

რეკომენდაცია:


პერსისტენტული წელის ტკივილისა და რადიკულოპათიის ან სპინალური
სტენოზის ნიშნებისა და სიმპტომების მქონე პაციენტების შეფასების მიზნით
რეკომენდებულია მაგნიტურ–რეზონანსული გამოსახვა (სასურველია) ან
კომპიუტერული ტომოგრაფია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი ისინი
წარმოადგენენ ქირურგიული ჩარევის ან სტეროიდების ეპიდურული ინექციის
პოტენციურ კანდიდატებს (II, B); ასეთი პაციენტები საკონსულტაციოდ უნდა
გაიგზავნონ სპეციალისტთან.
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წელის ტკივილის საწყისი შეფასების ალგორითმი
შესაძლო მიზეზი

კიბო

ვერტებრალური ინფექცია

რაშის კუდის სინდრომი

მალის კომპრესიული
მოტეხილობა

მაანკილოზებელი
სპონდილიტი

მძიმე/პროგრესირებადი
ნევროლოგიური დეფიციტი
დისკის თიაქარი

სპინალური სტენოზი

გადამწყვეტი ნიშნები
ანამნეზის შეკრების ან
ფიზიკალური გასინჯვის
დროს
კიბოს ანამნეზი წარსულში
წელის ტკივილის მწვავე
დასაწყისით
აუხსნელი წონის დაკლება
1 თვის შემდეგ გაუმჯობესების
არარსებობა
ასაკი>50 წელზე
სახეზეა მრავალრიცხოვანი
რისკ–ფაქტორები
ცხელება
ინტრავენური მედიკამენტების
გამოყენება
მწვავე ინფექცია
შარდის შეკავება
მოტორული დეფიციტი
სხვადასხვა დონეზე
განავლის შეუკავებლობა
შორისის ანესთეზია
ოსტეოპოროზის ანამნეზი
კორტიკოსტეროიდების
ხმარება
ხანდაზმული ასაკი
დილის შებოჭილობა
მდგომარეობის გაუმჯობესება
ვარჯიშის ფონზე
ტკივილი დუნდულოების
არეში
ტკივილის გამო გაღვიძება
ღამის მეორე ნახევარში
ახალგაზრდა ასაკი
პროგრესული მოტორული
სისუსტე

გამოსახვა8

დამატებითი
გამოკვლევები*

მრტ

ედს

წელის ტკივილი ირადიაციით
ქვემო კიდურში L4, L5 ან S1
ნერვული ფესვის საინერვაციო
ზონაში,
ლასეგის ან „ჯვარედინი“
ლასეგის დადებითი ტესტი
სიმპტომების ხანგრძლივობა >
1 თვეზე
ტკივილის ირადიაცია ქვემო
კიდურში
ხანდაზმული ასაკი
(ფსევდოკოჭლობა სუსტი
სავარაუდო მაჩვენებელია)
სიმპტომების ხანგრძლივობა >
1 თვეზე?

ხერხემლის გავა–
წელის ნაწილის
რენტგენოგრაფია
რენტგენოგრაფია ან
მრტ
მრტ

ედს და/ან C–
რეაქტიული ცილა

მრტ

არა

ხერხემლის გავა–
წელის ნაწილის
რენტგენოგრაფია

არა

მენჯის წინა–უკანა
რენტგენოგრაფიული
კვლევა

ედს და/ან C–
რეაქტიული ცილა,
HLA -827

მრტ

გაითვალისწინეთ
EMG/NCV

არა

არა

მრტ

გაითვალისწინეთ
EMG/NCV
არა

არა

მრტ

შეაფასეთ EMG/NCV-ს
ჩატარების საჭიროება

*მტკიცებულებათა დონე დიაგნოსტიკური შეფასებისათვის ვარიაბელურია
EMG = ელექტრომიოგრაფია; NCV = ნერვული იმპულსის გატარების სიჩქარე.
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წელის ტკივილის საწყისი შეფასების ალგორითმი
მოზრდილი პაციენტი წელის ტკივილით

შეკრიბეთ ფოკუსირებული ანამნეზი და ჩაატარეთ გასინჯვა, რომლის დროსაც
ფასდება:

სიმპტომების ხანგრძლივობა

პოტენციურად სერიოზული მდგომარეობების რისკ–ფაქტორები

რადიკულოპათიის ან სპინალური სტენოზის სავარაუდო სიმპტომები

ნევროლოგიური დეფიციტის არსებობა და სიმძიმე

ფსიქო–სოციალური რისკ–ფაქტორები

დიახ

საეჭვოა რომელიმე
პოტენციურად
სერიოზული დაავადება?

ჩაატარეთ დიაგნოსტიკური
გამოკვლევა

არა

წელის ტკივილი მსუბუქია
არსებითი ფუნქციური
დაზიანების გარეშე

დადგენილია
სპეციფიკური მიზეზი?

არა

ურჩიეთ თვით–დახმარების
მეთოდები
გადახედეთ ხელახალი
შეფასების ჩვენებებს

დიახ

გარეშე?
ურჩიეთ თვით–დახმარება
განიხილეთ არაინვაზიური მკურნალობის
ალტერნატივა: ფარმაკოლოგიური და
არაფარმაკოლოგიური

მიაღწიეთ პაციენტთან შეთანხმებულ
გეგმას მკურნალობის შესახებ
გაანათლეთ პაციენტი

ჩვენების მიხედვით
უმკურნალეთ
სპეციფიკურ
მდგომარეობას
სპეციალისტის
კონსულტაცია

დიახ
პაციენტს ესმის თერაპიის
სარგებელი და რისკი?

პაციენტი
მკურნალობს?

დიახ
გააგრძელეთ თვით–კონტროლი
ხელახლა შეაფასეთ 1 თვეში

იხ. შესაბამისი
ცხრილი

არა
იხ. შესაბამისი
ცხრილი
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წელის ტკივილის მართვის ალგორითმი

მოზრდილი პაციენტი წელის ტკივილით
მკურნალობის გარეშე

დაიწყეთ საცდელი მკურნალობის ხანმოკლე
კურსი

შეაფასეთ 4 კვირის განმავლობაში

პაციენტი წელის ტკივილით მკურნალობის
პროცესში

შეაფასეთ პასუხი მკურნალობაზე

წელის ტკივილი მოიხსნა ან გაუმჯობესდა
არ აღინიშნება მნიშვნელოვანი ფუნქციური
დეფიციტი

დიახ

დიახ
რადიკულოპათიის ან სპინალური სტენოზის
სიმპტომები და ნიშნები

არა

აღინიშნება (შესაბამისი)
ნერვული ფესვის მნიშვნელოვანი
კომპრესია ან სპინალური
სტენოზი

გააგრძელეთ
თვითმოვლა
შეაფასეთ ერთ თვეში

განიხილეთ დიაგნოსტიკური კვლევა (MRI),
თუ არ იყო ჩატარებული
განიხილეთ რეფერალი

დიახ

განიხილეთ რეფერალი
ქირურგიული ან სხვა
ინვაზიური
პროცედურებისათვის

შეაფასეთ სიმპტომები და რისკფაქტორები და გადაამოწმეთ დიაგნოზი
განიხილეთ გამოსახულებითი კვლევა

განიხილეთ ალტერნატიული ფარმაკოლოგიური და
არაფარმაკოლოგიური ინტერვენცია
მნიშვნელოვანი ფუნქციონალური დეფიციტის შემთხვევაში
განიხილეთ უფრო ინტენსიური მულტიდისციპლინარული
მიდგომა ან რეფერალი

შეაფასეთ პასუხი
მკურნალობაზე

21

8. მკურნალობა
მკურნალობის მიზანი
წელის ტკივილის შემთხვევაში პაციენტების მკურნალობისას შესაძლებელია
გამოყენებული იქნეს
სხვადასხვა მეთოდები. თუ პაციენტს არ აღენიშნება
სერიოზული
დაავადების
ან
ფსიქოსოციალური
რისკ_ფაქტორები,
მკურნალობის მთავარი ფოკუსი უნდა გაკეთდეს შემდეგ ასპექტებზე:




ტკივილის შემსუბუქება;
ფუნქციური სტატუსის გაუმჯობესება;
ჩვეული აქტივობის დროული აღდგენა.

პაციენტის განათლება
პაციენტის განათლება პირველად ჯანდაცვაში წელის ტკივილის მართვის
მნიშვნელოვანი ნაწილია. ის ინფორმირებული უნდა იყოს იმის თაობაზე, რომ
წელის ტკივილი, იშიალგიითა თუ მის გარეშე, უმეტესწილად საიმედო
პროგნოზით ხასიათდება და ერთი თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანი
გაუმჯობესების ალბათობა ძალიან მაღალია6. (I)
ექიმმა
უნდა აუხსნას პაციენტს, რომ ადრეული
ლაბორატორიულინსტრუმენტული გამოკვლევებით უმეტესად ვერ ხერხდება ტკივილის
კონკრეტული მიზეზის დადგენა, არ უმჯობესდება გამოსავალი და იზრდება
დამატებითი ხარჯები64,65,66 (II B).
პაციენტი ინფორმირებული უნდა იყოს განმეორებითი ვიზიტის, ხელახალი
გასინჯვისა და დიაგნოსტიკური ტესტების ჩატარებისჩვენებების შესახებ.

კოკრეინის
კოლაბორაციამ
გამოაქვეყნა
24
რანდომიზირებული
კონტროლირებადი კვლევის სისტემური მიმოხილვა, სადაც შეფასებული იყო
სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო ინტერვენციების ეფექტურობა. გამოსავალი
ფასდებოდა ტკივილის ინტენსივობის შემცირების, წელის ტკივილთან
ასოცირებული სპეციფიური და ზოგადი ფუნქციური სტატუსის გაუმჯობესებისა
და შრომისუნარიანობის აღდგენისათვის საჭირო დროის მაჩვენებლების
მიხედვით. კვლევის შედეგებით დადგინდა, რომ პაციენტის ინტენსიური
განათლება ეფექტურია მწვავე და ქვემწვავე წელის ტკივილის დროს, ქრონიკული
ტკივილის შემთხვევაში კი მისი ეფექტურობის დადასტურება შემდგომ კვლევას
საჭიროებს67.
პაციენტის განათლების მიზნით შეიძლება გამოყენებული იქნეს, როგორც
ზეპირსიტყვიერი
სესია,
ასევე
ნაბეჭდი
მასალა
(თვითდახმარების
საგანმანათებლო წიგნები – back book) და ვიდეოინფორმაცია.
თვითდახმარების საგანმანათებლო წიგნები (back book)68 ეფუძნება მტკიცებითი
მედიცინის გაიდლაინებს, შექმნილია კლინიკური ინფორმაციისა და რჩევების
საფუძველზე, იაფი მეთოდია და ეფექტურობით ტოლფასია ან მცირედ
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ჩამოუვარდება ძვირადღირებულ ინტერვენციებს, როგორიცაა ვარჯიშის
პროგრამა მეთვალყურეობის ქვეშ, აკუპუნქტურა, მასაჟი და სპინალური
მანიპულაციები.
პაციენტის განათლება უნდა
ალტერნატივების შესახებ.

მოიცავდეს

რეკომენდაციებს

თვითმოვლის

მთავარი რჩევა თვითმოვლასთან დაკავშირებით, არასპეციფიური წელის
ტკივილის დროს, არის აქტიურობის შენარჩუნება, რაც მწვავე და ქვემწვავე
ტკივილის დროს უფრო ეფექტურია, ვიდრე წოლითი რეჟიმი69,70. (II B) თუკი
მძიმე სიმპტომების შესამსუბუქებლად პაციენტი მოითხოვს გარკვეულ პერიოდს
წოლითი რეჟიმისათვის, მას უნდა ვურჩიოთ, რომ დაუბრუნდეს ნორმალურ
აქტივობას შესაძლებლობისთანავე.
კვლევებით დადასტურებულია, რომ აქტიურობის შენარჩუნება პაციენტებში
მწვავე წელის ტკივილით ამცირებს ტკივილს და აუმჯობესებს ფუნქციურ
სტატუსს, წოლით რეჟიმთან შედარებით. იშიალგიის შემთხვევაში, აქტიურობის
შენარჩუნებასა და წოლით რეჟიმის ეფექტებს შორის არ იქნა ნანახი
მნიშვნელოვანი
განსხვავება.
ტკივილის
ინტენსიობის
შემცირების
თვალსაზრისით, არ გამოვლენილა სხვაობა წოლითი რეჟიმის 3 და 7–დღიან
კურსებს შორის6.
ფაქტორები, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს, ფიზიკურ აქტივობასთან
დაკავშირებული რეკომენდაციების გაცემისას, არის პაციენტის ასაკი, ზოგადი
მდგომარეობა და ფიზიკური საჭიროებები, რომელიც აუცილებელია მისი
პროფესიული
საქმიანობისას.
თუმცა
მტკიცებულებები,
სამუშაოს
მოდიფიცირების
სარგებლიანობის
თაობაზე,
შრომითი
საქმიანობის
განახლების/გაადვილების მიზნით არასაკმარისია71.
მოკლე, ინდივიდუალური საგანმანათლებლო ინტერვენცია (კლინიკური
გამოკვლევა და რჩევების მიცემა, რომელიც ჩვეულებრივ გრძელდება
დაახლოებით 2 საათს 1-2 სესიის განმავლობაში), ამცირებს საავადმყოფო
ფურცლების რაოდენობას პაციენტებში ქვემწვავე წელის ტკივილით72,73,74 (II, BB).
სითბური პროცედურების გამოყენება, სათბურასა და თბილი სახვევის სახით,
განიხილება როგორც თვითმოვლის ერთ-ერთი არჩევანი მწვავე წელის ტკივილის
ხანმოკლე შემსუბუქების მიზნით75 (III B).
ქრონიკული წელის ტკივილის დროს მკვრივი ლეიბის გამოყენება ნაკლებ
ეფექტურია, ვიდრე შედარებით რბილი ლეიბისა76 (II B).
საკმარისი მტკიცებულებები ყინულის პარკის გამოყენების ეფექტურობის
თაობაზე, როგორც თვითმოვლის ერთ-ერთ ვარიანტზე, არ არსებობს13.
წელის სარტყელის ტარება მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს ფუნქციურ სტატუსს,
ამცირებს ტკივილისა და მედიკამენტების მოხმარების დონეს პაციენტებში
ქვემწვავე წელის ტკივილით77 (II B).
თუმცა, პაციენტებისათვის თანმხლები მწვავე რადიკულოპათიითა და
სპინალური სტენოზით, სპეციფიკური თვითმართვის თაობაზე მტკიცებულებები
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არასაკმარისია, ზოგიერთი კვლევის მონაცემებზე დაყრდნობით, რომელშიც
მონაწილეობდნენ შერეული ჯგუფის პაციენტები (იშიალგიითა და მის გარეშე),
არასპეციფიკური წელის ტკივილის მიდგომის მსგავსი პრინციპების გამოყენება
გონივრულია რადიკულოპათიის დროსაც.
რეკომენდაციები:





ექიმმა უნდა მიაწოდოს პაციენტს მტკიცებულებებზე დაფუძნებული
ინფორმაცია წელის ტკივილთან დაკავშირებით, მისი მოსალოდნელი
მიმდინარეობის გათვალისწინებით (II B);
ურჩიოს პაციენტს დარჩეს აქტიური (II B);
გააცნოს ეფექტური თვითმოვლის ალტერნატივები (III B).

წელის ტკივილის მედიკამენტური მკურნალობა
პირველად ჯანდაცვაში წელის ტკივილის მართვისას განხილული უნდა იქნეს
დამტკიცებული
ეფექტურობის
მქონე
მედიკამენტების
გამოყენების
შესაძლებლობა, პაციენტის განათლებასა და თვითკონტროლთან ერთად.
მკურნალობის დაწყებამდე ექიმმა უნდა შეაფასოს ბაზისური ტკივილის სიმძიმე
და ფუნქციური დეფიციტის ხარისხი, მედიკამენტის გამოყენების პოტენციური
რისკი და სარგებელი, ხანგრძლივი მკურნალობის ეფექტურობის შედარებითი
შემცირებისა და უსაფრთხოების მონაცემები (II B).
პაციენტთა უმეტესობისათვის არჩევის პირველი რიგის მედიკამენტებია
აცეტამინოფენი და არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები.
რამდენიმე კლასის მედიკამენტმა აჩვენა ზომიერი, პირველადად ხანმოკლე
სარგებელი, პაციენტებში წელის ტკივილით.
ყველა კლასის მედიკამენტისათვის ცალ-ცალკე უნდა შეფასდეს რისკი,
სარგებელი და ფასი. მაგალითად აცეტამინოფენი შედარებით ნაკლებეფექტურია
ანალგეზიის უნარის თვალსაზრისით, ვიდრე არასტეროიდული ანთების
საწინააღმდეგო მედიკამენტები (< 10 ერთ-ზე, 100 ერთეულიან ტკივილის
ვიზუალური შეფასების სკალაზე)78,79,80,81,82 (I, A); თუმცა, მისი გამოყენება
პირველი რიგის მედიკამენტად, მწვავე და ქრონიკული წელის ტკივილის დროს
გონივრულია, მოხერხებული უსაფრთხო პროფილისა და დაბალი ფასის
გამო16,8384,85 (III B). ამასთან, უნდა აღინიშნოს, რომ აცეტამინოფენის გამოყენება
4გ/დღეში დოზით ასოცირებულია ამინოტრანსფერაზების დონის ასიმპტომურ
მატებასთან (FDA-ს მიერ დაშვებულ ლიმიტირებულ ზღვართან შედარებით),
ჯანმრთელ პირებშიც კი. თუმცა ამ კვლევების
კლინიკური მნიშვნელობა
86
გაურკვეველია .
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები, ანალგეზიური
თვალსაზრისით, აცეტამინოფენთან შედარებით უფრო ეფექტურია, მაგრამ მათი
მიღება
ასოცირებულია
კარგად
ცნობილ
გასტროინტესტინალურ
და
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რენოვასკულარულ გართულებათა რისკთან20. ასევე, არსებობს ურთიერთკავშირი
cyclooxygenase-2–სელექტიურ და არასელექციური არასტეროიდული ანთების
საწინააღმდეგო მედიკამენტების გამოყენებასა და მიოკარდიუმის ინფარქტის
განვითარების რისკს შორის87,88 (I)B. ამიტომ, კლინიცისტებმა უნდა შეაფასონ
კარდიოვასკულარული
და
გასტროინტესტინალური
გართულებების
განვითარების
რისკ-ფაქტორები
არასტეროისდული
მედიკამენტების
გამოყენებამდე და დანიშნონ მისი მინიმალური ეფექტური დოზა უმოკლესი
დროით.
თვალი უნდა ადევნონ თანამედროვე მტკიცებულებების გამოჩენას, ყველაზე
უფრო უსაფრთხო არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტთან
დაკავშირებით და გაითვალისწინონ გვერდითი ეფექტების მინიმალიზაციის
სტრატეგია მომატებული რისკის პაციენტებში NSAID-ის გამოყენებისას
(მაგალითად
მათი
ერთდროული
დანიშვნა
პროტონის
ტუმბოს
ინჰიბიტორებთან)89 (III).
ასპირინის რეკომენდირებულ ანალგეზიურ დოზასთან დაკავშირებით წელის
ტკივილის დროს არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები90.
ოპიოიდური ანალგეტიკები და ტრამადოლი ერთ-ერთი არჩევანია ტკივილის
მართვისას. ისინი ეფექტურია გონივრული გამოყენების შემთხვევაში, იმ
პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ ძლიერი, აუტანელი მწვავე ან ქრონიკული
წელის ტკივილი, რომელიც არ კონტროლდება (ან ნაკლებ სავარაუდოა, რომ
გაკონტროლდება)
აცეტამინოფენით
და
NSAID-ით.
მათი
ხანგრძლივი
გამოყენებისას არსებობს მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტების განვითარების
ალბათობა, წამალდამოკიდებული ქცევის განვითარების რისკის ჩათვლით,
განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომლებიც მიდრეკილნი არიან წამლის
ბოროტად გამოყენებისა და დამოკიდებულებითი ქცევის განვითარებისადმი.
ამიტომ
ანალგეზიის
მიზნით
ოპიოიდების
გამოყენების
დაწყებამდე
91,92,93,94
ყურადღებით უნდა აიწონოს მათი პოტენციური რისკი და სარგებელი
(II).
ოპიოიდების ხანმოკლე კურსისის წარუმატებლობის შემთხვევაში, განხილული
უნდა იქნეს პაციენტის თავიდან გასინჯვის აუცილებლობა, ალტერნატიული
თერაპია, ან რეფერალი შემდგომი გამოკვლევისათვის95,96,97.
მტკიცებულებები რომელიმე ოპიოიდის უპირატესობის თაობაზე არასაკმარისია98.
ტერმინი ჩონჩხის კუნთების რელაქსანტები (მიორელაქსანტები), თავის თავში
მოიცავს სხვადასხვა კლასის მედიკამენტებს. FDA-ს მიერ დაშვებული ჩვენების
გამო მათი გამოყენების შესაძლებლობის შესახებ ჩონჩხ-კუნთოვანი პრობლემისა
და სპასტიკის დროს, ისინი განიხილება ერთ ჯგუფში.
ზოგიერთი მათგანის მოქმედების მექანიზმი გაურკვეველია. არსებობს ორი
ძირითადი კატეგორია: ანტისპასტიური და ანტისპაზმური მედიკამენტები.
მიუხედავად იმისა, რომ ანტისპასტიური მედიკამენტი ტიზანიდინი კარგადაა
შესწავლილი წელის ტკივილთან მიმართებაში, არ არსებობს საკმარისი
მტკიცებულებები ამ მედიკამენტის, ასევე ბაკლოფენისა და დანტროლენის
გამოყენების ეფექტურობის თაობაზე99.
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მიორელაქსანტების ჯგუფის ანტისპაზმური მედიკამენტები, არის არჩევის რიგის
მედიკამენტები
მწვავე
წელის
ტკივილის
ხანმოკლე
შემსუბუქების
თვალსაზრისით. კვლევებით არ დადგინდა მათი უპირატესობა წელის ტკივილის
შემთხვევაში, აცეტამინოფენთან და NSAID-სთან შედარებით, მაგრამ მოკლე
კურსის (2 კვირიანი) გამოყენება შესაძლებელია პირველი რიგის მედიკამენტების
არაეფექტურობის შემთხვევაში ან დამატებითი თერაპიის სახით. მათი გამოყენება
ასოცირებულია ცნს-ის მხრიდან გამოვლენენილ გვერდით ეფექტებთან
(უპირველესად სედაციასთან)100 (II-III ).
არ არსებობს ძლიერი მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ჩონჩხ-კუნთოვანი
რელაქსანტები
განსხვავდებიან
ეფექტურობისა
და
უსაფრთხოების
101,102
თვალსაზრისით
. იმის გამო, რომ ისინი მიეკუთვნებიან სხვადასხვა კლასს და
არ არიან ერთმანეთთან ფარმაკოლოგიურად დაკავშირებული, რისკ-სარგებელის
პროფილი
თეორიულად
მნიშვნელოვნად
ვარირებს.
მაგალითად
კარიზოპროდოლი
(carisoprodol)
მეტაბოლიზირდება
მეპრობამატად
(meprobamate), რომელიც ასოცირებულია ბოროტად გამოყენებისა და დოზის
გადაჭარბების რისკთან, დანტროლენის (dantrolene) მიღების ფონზე
შესაძლებელია პოტენციურად ფატალური ჰეპატოტოქსიურობის განვითარება.
ტიზანიდინი და ქლორზოქსაზონი (tizanidine, chlorzoxazone) ჩვეულებრივ
ასოცირებულია ნაკლებად სერიოზულ, შექცევად ჰეპატოტოქსიურობასთან.
ჩონჩხის კუნთების რელაქსანტების გამოყენებისას გათვალისწინებული უნდა
იქნეს მედიკამენტების გვერდითი ეფექტების პროფილი და ინდივიდუალური
პაციენტის მდგომარეობა103 (III).
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტები არჩევის მედიკამენტებია, პაციენტებში
ქრონიკული წელის ტკივილით, თუ არ აღინიშნება ამ მედიკამენტების მიმართ
უკუჩვენებები, თუმცა მტკიცებულებები ურთიერთსაწინააღმდეგოა104,105,106 (I-II).
სეროტონინის უკუმიტაცების ინჰიბიტორები და ტრაზოდონი არაეფექტური
აღმოჩნდა წელის ტკივილის დროს, ხოლო სეროტონინ-ნორეპინეფრინის
უკუმიტაცების ინჰიბიტორები (დულოქსეტინი და ვენლაფაქსინი) ჯერჯერობით
არ არის შეფასებული წელის ტკივილთან მიმართებაში.
კლინიცისტებს უნდა ახსოვდეთ, რომ დეპრესია ხშირია პაციენტებში ქრონიკული
წელის ტკივილით, რაც შესაბამისად უნდა იქნეს შეფასებული და
ნამკურნალები107 (III).
გაბაპენტინის გამოყენება ასოცირებულია ხანმოკლე ეფექტთან პაციენტებში
რადიკულოპათიით108,109 (I). ჯერ-ჯერობით მისი ეფექტურობა პირდაპირ არ არის
შედარებული სხავა მედიკამენტებთან ან მკურნალობის სხვა საშუალებებთან.
მტკიცებულებები
ასევე
არასაკმარისია
სხვა
ანიტიკონვულსანტების
ეფექტურობისა თუ არაეფექტურობის შესახებ პაციენტებში წელის ტკივილით,
რადიკულოპათიითა თუ მის გარეშე.
მწვავე
და
ქრონიკული
წელის ტკივილის
ხანმოკლე შემსუბუქების
თვალსაზრისით, ბენზოდიაზეპინები დაახლოებით ისეთივე ეფექტურობით
ხასიათდება, როგორც ჩონჩხ-კუნთოვანი რელაქსანტები,36 მაგრამ ასოცირებულია
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ბოროტად გამოყენების, დამოკიდებულების და ტოლერანტობის განვითარების
რისკთან. არცერთი ბენზოდიაზეპინი და არც გაბაპენტინი FDA-ს მიერ არ არის
დაშვებული წელის ტკივილის სამკურნალოდ. თუ ბენზოდიაზეპინები მაინც იქნა
გამოყენებული, რეკომენდირებულია მხოლოდ ხანმოკლე კურსით.
მცენარეული მედიკამენტები, როგორიცაა ეშმაკის ბრჭყალი, (devil's claw, willow
bark) კაფსიკამი, ითვლება უსაფრთხო ალტერნატივად ქრონიკული წელის
ტკივილის გამწვავებისას, მაგრამ ეფექტურობის დიაპაზონი დაბალიდან საშუალო
ხარისხამდეა. აქვე, უნდა აღინიშნოს რომ ბევრი ცდა, მცენარეულ
მედიკამენტებთან დაკავშირებით, ჩატარებული იყო ერთი და იგივე
მკვლევარების მიერ, ამიტომ მათი დასკვნების განზოგადოების შესაძლებლობა
ლიმიტირებულია110,111.
სისტემური კორტიკოსტეროიდები არ არის რეკომენდირებული პაციენტებში
წელის ტკივილით, იშიალგიითა თუ მის გარეშე, რადაგანაც მათ ვერ აჩვენეს
პლაცებოზე უფრო მაღალი ეფექტურობა112,113,114,115 (III).
მცირე მტკიცებულებები არსებობს მედიკამენტური მკურნალობის სპეციფიკური
რეკომენდაციების თაობაზე (გარდა გაბაპენტინისა), პაციენტებში იშიალგიითა და
სპინალური სტენოზით. მტკიცებულებები ასევე არასაკმარისია მედიკამენტების
ხანგრძლივ
გამოყენებასთან
ასოცირებულ
რისკთან
და
სარგებელთან
დაკავშირებით. ამიტომაც ხანგრძლივი კურსი გამოყენებული უნდა იქნეს
მხოლოდ იმ პაციენტებში, რომელთაც აღენიშნებათ მკაფიოდ გამოხატული
უწყვეტი ეფექტი, არსებითი გვერდითი ეფექტების გარეშე.
რეკომენდაციები:


პაციენტებში წელის ტკივილით გაითვალისწინეთ დადასტურებული
სარგებელის
მქონე
მედიკამენტური
თერაპიის
გამოყენების
შესაძლებლობა არამედიკამენტურ და თვით-კონტროლის მეთოდებთან
ერთად (II,B);



მკურნალობის დაწყებამდე შეაფასეთ ბაზისური ტკივილის სიმძიმე და
ფუნქციური
დეფიციტის
ხარისხი,
მედიკამენტის
გამოყენების
პოტენციური
რისკი
და სარგებელი, ხანგრძლივი მკურნალობის
ეფექტურობისა და უსაფრთხოების მონაცემები (II B);



პაციენტებში წელის ტკივილით, აცეტამინოფენი და არასტეროიდული
ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატები ითვლება არჩევის პირველი რიგის
მედიკამენტებად (II B);



მარტივი ანალგეზიის უეფექტობის შემთხვევაში:
o მწვავე წელის ტკივილის დროს, განიხილეთ მოკლევადიანი
დამატებითი მკურნალობის შესაძლებლობა: არასტეროიდული
ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტისა და აცეტამინოფენის,
არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტისა და
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ოპიატების,
ბენზოდიაზეპინების
116
კომბინირება (III C);

ან

მიორელაქსანტების

o ქრონიკული წელის ტკივილის შემთხვევაში პირველი რიგის
მედიკამენტებისა და
ტრიციკლური ანტიდეპრესანტების ან
ბენზოდიაზეპინების კომბინირება (III C).

წელის ტკივილის არამედიკამენტური მკურნალობა
პაციენტებში, რომელთაც არ აღენიშნებათ დადებითი დინამიკა თვითმოვლის
პირობებში, რეკომენდირებულია დამატებითი არამედიკამენტური მკურნალობა:
მწვავე წელის ტკივილის შემთხვევაში - სპინალური მანიპულაცია, ხოლო
ქვემწვავე და ქრონიკული წელის ტკივილის შემთხვევაში - ინტენსიური
ინტერდისციპლინარული რეაბილიტაცია, ვარჯიშის პროგრამა, აკუპუნქტურა,
მასაჟი, სპინალური მანიპულაციები, იოგა, შემეცნებით-ქცევითი თერაპია ან
პროგრესული რელაქსაცია (IV D).
მწვავე წელის ტკივილის შემთხვევაში, სპინალური მანიპულაცია, რომელსაც
ატარებს შესაბამისი განათლების მქონე სპეციალისტი, ასოცირებულია
დაბალ/საშუალო ხანმოკლე ეფექტურობასთან117. ვარჯიში მეთვალყურეობის ქვეშ
ან სახლის პირობებში დამოუკიდებელ რეჟიმში არ არის ეფექტური მწვავე წელის
ტკივილის
შემთხვევაში118.
ასევე
ოპტიმალური
დრო,
სიმპტომების
განვითარებიდან ვარჯიშის პროგრამის დაწყებამდე არ არის განსაზღვრული.
ზოგიერთი გაიდლაინი იძლევა მითითებას ვარჯიშის პროგრამის 2-6 კვირაში
დაწყების
თაობაზე,
თუმცა
ეს
რეკომენდაციები
დაბალი
ხარისხის
22,
119
მტკიცებულებებს ეყრდნობა
.
მწვავე წელის ტკივილის შემთხვევაში სხვა არაფარმაკოლოგიური მკურნალობის
ეფექტურობის შესახებ არ არის საკმარისი მტკიცებულებები.
პაციენტებში ქვემწვავე წელის ტკვილით (ხანგრძლივობა 4-დან-8 კვირამდე),
ინტენსიური ინტერდისციპლინარული რეაბილიტაცია (ინტერვენცია, რომელიც
გულისხმობს ერთმანეთთან კოორდინირებულ სამედიცინო, ფსიქოლოგიურ,
ფიზიკურ, სოციალურ და პროფესიულ ჩარევას) ხასიათდება ზომიერი
ეფექტურობით120 (III B).
შემეცნებით-ქცევითი თერაპია იწვევს ფუნქციური
ადრეულ აღდგენას და ამცირებს
გაცდენილი
121
სამსახურებრივ ქსელში .

სტატუსის შედარებით
დღეების რაოდენობას

ქვემწვავე წელის ტკივილის მკურნალობის ეფექტურ მეთოდებთან დაკავშირებით
მტკიცებულებები არასაკმარისია122, თუმცა ბევრი კვლევაა ჩარტარებული შერეულ
პოპულაციაზე, ანუ პაციენტებზე როგორც ქვემწვავე ასევე ქრონიკული
ტკივილით. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მათი შედეგების გამოყენება
გონივრულია ორივე შემთხვევაში.
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არაფარმაკოლოგიურ მკურნალობის მეთოდები: აკუპუნქტურა123,124,125 ვარჯიში116,
მასაჟი126,127,
იოგა128,
შემეცნებით-ქცევითი
თერაპია
ან
პროგრესული
რელაქსაცია129,130,
სპინალური
მანიპულაცია115
და
ინტენსიური
ინტერდისციპლინარული
რეაბილიტაცია131
ხასიათდება
ზომიერი
ეფექტურობით
ქრონიკული
წელის ტკივილის დროს. მხარდამჭერი
მტკიცებულებების ხარისხი სხვადასხვაა თერაპიასთან
დაკავშირებით და
ვარირებს დამაკმაყოფილებლიდან - კარგამდე (II-III).
მეტა-რეგრესიულ ანალიზის მიხედვით, ვარჯიშის პროგრამა, რომელიც მოიცავს
ინდივიდუალურ ადაპტაციას, ზედამხედვალობას, დაჭიმვასა და გაძლიერებას;
ასოცირებულია უკეთეს გამოსავალთან109,132. მტკიცებულებები არასაკმარისაია
იმის გასარკვევად, ვარირებს თუ არა მანიპულაციების სარგებელის დონე
მანიპულატორის პროფესიიდან გამომდინარე (ქიროპრაქტიკოსი
თუ
სხვა
ტრენირებული მანიპულატორი), ან ირადირებული ტკივილის არსებობის ან
არარსებობის შემთხვევაში115.
გახანგრძლივებული ან გარდამავალი დაჭიმვა არ აღმოჩნდა ეფექტური
პაციენტებში იშიალგიით133,134,135 (I). არასაკმარისი კვლევებია ჩატარებული
რადიკულოპათიითა ან სპინალური სტენოზით პაციენტების მკურნალობის
მეთოდების ეფექტურობის შესაფასებლად. მტკიცებულებები პირველი რიგის
არჩევანთან დაკავშირებით ამ ჯგუფის პაციენტებში არ არსებობს133.
პაციენტის მოლოდინი, კონკრეტული ინტერვენციის შედეგებთან დაკავშირებით,
გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რადგანაც ეს გარკვეულწილად გავლენას
ახდენს გამოსავალზე136.
ზოგიერთი
ჩარევა,
(მაგალითად
როგორიც
არის
ინტენსიური
მულტიდისციპლინარული რეაბილიტაცია), შეიძლება არ იყოს ხელმისაწვდომი
ამბულატორიულ ქსელში. ფასი დაახლოებით თანაბარი ეფექტურობის მქონე
ჩარევებისა ასევე მნიშვნელოვნად ვარირებს. არ არის საკმარისი მტკიცებულებები
იმის თაობაზე, თუ რომელი მეთოდების ადაპტირება შეიძლება პირველად
ჯანდაცვაში137,138,139.
ნერვის ტრანსკუტანეული ელექტროსტიმულაციისა და გარდამავალი ან
ხანგრძლივი დაჭიმვის ეფექტურობა არ დამტკიცდა პაციენტებში ქრონიკული
წელის ტკივილით (იშიალგიითა თუ მის გარეშე).
აკუპუნქტურის, ნევრორეფლექსოთერაპის და კურორტოთერაპიის ეფექტურობა
არ
არის
სათანადოდ
შესწავლილი.
ნერვის
პერკუტანეული
ელექტროსტიმულაცია არ არის ფართოდ გამოყენებადი მეთოდი. არასაკმარისია
მტკიცებულებები დაბალი სიხშირის ლაზეროთერაპიის140, მოკლეტალღოვანი
დიათერმიის, ულტრაბგერითი მკურნალობის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით.
წელის ტკივილის სკოლის ეფექტურობის თაობაზე მტკიცებულებები, რომელიც
უპირველესად ფასდება სამსახურეობრივი ქსელისათვის, ასევე არასაკმარისია.
ზოგიერთმა კვლევამ აჩვენა მცირე და მოკლევადიანი ეფექტი141.
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სამკურნალო ვარჯიში წყალში პოტენციურად სასარგებლო აღმოჩნდა
პაციენტებში ქრონიკული წელის ტკივილით, მაგრამ საჭიროა მაღალი
ხარისხის კვლევები მისი ეფექტურობის შესასწავლად142.
რეკომენდაციები:


გაითვალისწინეთ
დადასტურებული
სარგებელის
არაფარმაკოლოგიური თერაპიის დამატების შესაძლებლობა: (II B).

მქონე

o სპინალური მანიპულაციები – მწვავე წელის ტკივილის დროს;
o ინტენსიური ინტერდისციპლინარული რეაბილიტაცია, სამკურნალო
ვარჯიში, აკუპუნქტურა, მასაჟი, სპინალური მანიპულაციები, იოგა,
შემეცნებით-ქცევითი თერაპია, ან პროგრესული რელაქსაცია –
ქვემწვავე და ქრონიკული წელის ტკივილის დროს.


გამოსავალზე შესაძლო გავლენის გამო ანგარიში გაუწიეთ პაციენტის
მოლოდინს არაფარმაკოლოგიურ მკურნალობასთან დაკავშირებით (III C).

9. მეთვალყურეობა/ რეაბილიტაცია, რეფერალის ჩვენება
არასპეციფიკური წელის ტკივილის შემთხვევაში გამოჯანმრთელების პროგნოზი
საკმაოდ კარგია. 1 თვის თავზე კლინიკური გამოჯანმრთელება აღენიშნება
პაციენტთა 35%–ს, 3 თვის თავზე 85%–ს, ხოლო 6 თვის თავზე კი–95%–ს.
მდგომარეობის გაუმჯობესების არარსებობამ კლინიცისტს წელის ტკივილის
მიზეზის უფრო ღრმა და დაწვრილებითი ძიებისაკენ უნდა უბიძგოს, მათ შორის
გასათვალისწინებელია წელის განმეორებითი ტრავმების შესაძლებლობაც.
რეციდივების ალბათობა 1 წლის თავზე შეადგენს 62%–ს, ხოლო 2 წლის თავზე კი
–80%–ს. კითხვის ნიშანი იმის თაობაზე, არის თუ არა აღნიშნული მოვლენა
გარდაუვალი დაბერების, მიმდინარე პათოლოგიური პროცესის, სომატიზაციის
თუ ამ სამი ფაქტორის კომბინაციის შედეგი, პასუხგაუცემელი რჩება.
სავარაუდოდ, საჭიროა დამატებითი კვლევები აღნიშნულის თაობაზე.143
გაითვალისწინეთ რეფერალის შესაძლებლობა, თუ პაციენტი არასპეციფიური
წელის
ტკივილით,
არ
ემორჩილება
სტანდარტულ
არაინვაზიურ
მკურნალობას.
ოპტიმალური ვადა რეფერალის ჩვენებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად არ არის
განსაზღვრული; რადგანაც წელის ტკივილთან დაკავშირებული ექსპერტიზის
დონე მნიშვნელოვნად ვარირებს განსხვავებული დისციპლინის კლინიცისტებს,
მათ შორის პირველადი ჯანდაცვის პროვაიდერებს შორის.
ჩვეულებრივ, გადაწყვეტილება სპეციალისტის კონსულტაციის თაობაზე,
ინდივიდუალურად უნდა იქნეს მიღებული, პაციენტის სიმპტომებსა და
შეფასების შედეგებზე დაყრდნობით და მკურნალობაზე პასუხის, ოჯახის
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ექიმის გამოცდილების, ტრენირების ხარისხის და შესაბამისი სპეციალისტის
ხელმისაწვდომობის გათვალისწინებით.
ქირურგიული ან სხვა ინვაზიური ჩარევის თაობაზე გადაწყვეტილება,
არასპეციფიური წელის ტკივილის შემთხვევაში, მიღებული უნდა იქნეს 3
თვიდან (მინიმუმ) - 2 წლამდე ვადაში144, არაქირურგიული მკურნალობის
უეფექტობის შემთხვევაში. თუმცა რჩევა რეფერალის შედარებით ზუსტი დროის
თაობაზე არ არის განსაზღვრული.
რეკომენდაცია:145(II, B)
რაშის კუდის სინდრომი (სპინქტერების
დისფუნქცია, ბილატერალური მოტორული
დეფიციტი, უნაგირისებური ანესთეზია)

დაუყოვნებელი რეფერალი

სავარაუდოა ზურგის ტვინის სერიოზული
პათოლოგია,
მნიშვნელოვანი/პროგრესირებადი
ნევროლოგიური დეფიციტი

ურგენტული რეფერალი

4-6 კვირიანი კონსრევატიული მკურნალობის
ფონზე, პერსისტირებადი ფესვობრივი
სიმპტომები, რადიკულოპათია

დროული რეფერალი

სავარაუდო ანთებითი დაავადება

დროული რეფერალი

არასპეციფიკური წელის ტკივილი, რომელიც
გრძელდება 3 თვის განმავლობაში და
აუარესებს პაციენტის სიცოცხლის ხარისხს

დროული რეფერალი, განიხილეთ
მულტიდისციპლინარული გუნდის
მიერ მართვის შესაძლებლობა.
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10. რეკომენდაციები ინტერვენციებთან დაკავშირებით

თვითმოვლა

წელის ტკივილი
ურჩიეთ პაციენტს, დარჩეს
აქტიური
მიაწოდეთ ინფორმაცია, ნაბეჭდი
მასალა
გამოიყენოს სითბური
პროცედურები

ფარმაკოლოგიური
მკურნალობა

აცეტამინოფენი
არასტეროიდული ანთების
საწინააღმედეგო პრეპარატები
მიორელაქსანტები

ქვემწვავე ან
ქონიკული

*
*

*
*

*
*
*
*

*
*

ანტიდეპრესანტები (TCA)
ბენზოდიაზეპინები
ტრამადოლი, ოპიოიდები
სპინალური მანიპულაციები

არაფარმაკოლოგიური
მკურნალობა

მწვავე
< 4 კვირაზე

ვარჯიში
მასაჟი
აკუპუნქტურა
იოგა
შემეცნებით-ქცევითი თერაპია
პროგრესული რელაქსაცია

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ინტენსიური
ინტერდისციპლინარული
რეაბილიტაცია
ინტერვენციის მხარდასაჭერად არსებობს II-III B დონის მტკიცებულება (სულ მცირე,
საკმარისი
მტკიცებულება
ზომიერი
სარგებელის,
ან
მცირე
სარგებელის,
მაგრამ
მნიშვნელოვანი ზიანის, ფასისა და დამატებითი ხარჯების არარსებობის შესახებ).
არ არსებობს I A დონის მტკიცებულება (მნიშვნელოვანი სარგებელის დამადასტურებელი
კარგი ხარისხის მტკიცებულება) ინტერვენციის გაუტარებლობის შესახებ.

*
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მტკიცებულებების დონეები და ხარისხი არაფარმაკოლოგიური
ინტერვენციისათვის პაციენტებში მწვავე წელის ტკივილით
მტკიცებულების
დონე

სარგებელი

ხარისხი

დამაკმაყოფილებელი

ზომიერი

ასაა მედიკამენტები

კარგი

ზომიერი

ჩონჩხ-კუნთოვანი
რელაქსანტები

კარგი

ზომიერი

ზედაპირული სითბო

კარგი

ზომიერი

კარგი

მცირე (მნიშვნელოვანი
ზიანის გარეშე)

დამაკმაყოფილებელი

ზომიერი

დამაკმაყოფილებელი

ზომიერი

B
B
B
B
B
B
B

დამაკმაყოფილებელი

მცირე (მნიშვნელოვანი
ზიანის გარეშე)

B

მცენარეული
მედიკამენტები

დამაკმაყოფილებელი
(devil’s claw and white
willow bark) დაბალი
(cayenne)

ზომიერი (devil’s claw and
white willow bark)

(devil’s claw and white

სპინალური
მანიპულაციები

დამაკმაყოფილებელი

მცირე_ზომიერი

წოლითი რეჟიმი

კარგი

უსარგებლო

ვარჯიში

კარგი

უსარგებლო

დამაკმაყოფილებელი

უსარგებლო

ასპირინი

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

აკუპუნქტურა

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

წელის ტკივილის სკოლა

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

წელის სარტყელი

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

მასაჟი

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

სამუშაოს მოდიფიცირება

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

I
I
I
I
I

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

I

დაბალი

შეფასება შეუძლებელია

I

ინტერვენცია
აცეტამინოფენი

აქტიურობის შენარჩუნება
ბენზოდიაზეპინები
ოპიოიდები ან
ტრამადოლი
თვითმოვლის
საგანმანათლებლო
ბუკლეტები

სისტემური
კორტიკოსტეროიდები

ინტერფერენციული
მკურნალობა
დაბალი სიხშირის
ლაზერი

მოკლეტალღოვანი
დიათერმია
ნერვის
ტრანსკუტანეული
ელექტრული
სტიმულაცია
ზედაპირულად ცივის
დადება

B
willow bark)

B/C
D
D
D
I
I
I
I

მწვავე წელის ტკივილი _ ხანგრძლივობა < 4 კვირაზე
აასმ _ არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო მედიკამენტები
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მტკიცებულებების დონეები და ხარისხი არაფარმაკოლოგიური
ინტერვენციისათვის პაციენტებში ქვემწვავე და ქრონიკული წელის ტკივილით
ინტერვენცია

მტკიცებულების დონე

სარგებელი
მცირე (მნიშვნელოვანი
ზიანის გარეშ)
ზომიერი

ხარისხი

აცეტამინოფენი

დამაკმაყოფილებელი

აკუპუნქტურა

დამაკმაყოფილებელი
კარგი შემეცნებითქცევითი თერაპიისათვის,
დამაკმაყოფილებელი
პროგრესული
რელაქსაციისათვის
კარგი

ზომიერი / მნიშვნელოვანი

B

ზომიერი

B

კარგი

ზომიერი

B

კარგი

ზომიერი

B

კარგი

ზომიერი

B

ზომიერი

B

დამაკმაყოფილებელი

ზომიერი

B

დამაკმაყოფილებელი
დამაკმაყოფილებელი
დამაკმაყოფილებელი

ზომიერი
ზომიერი
ზომიერი (ვინიიოგასათვის)

B
B
B (ვინიიოგასთვის)

კარგი

მცირე/ზომიერი

B/C

დამაკმაყოფილებელი
(გაბაპენტინისათვის)
დაბალი
(ტოპირამატისათვის)

მცირე (გაბაპენტინისათვის,

ფსიქოლოგიური ტერაპია
(შემეცნებით ქცევითი
თერაპია და პროგრესული
რელაქსაცია)
ვარჯიში
ინტერდისციპლინარული
რეაბილიტაცია
აას მედიკამენტები
სპინალური
მანიპულაციები

B
B

დამაკმაყოფილებელი
ოპიოიდები ან
ტრამადოლი
მოკლე ინდივიდუალური
საგანმანათლებლო
პროგრამა
ბენზოდიაზეპინები
მასაჯი
იოგა
ტრიციკლური
ანტიდეპრესანტები
ანტიეპილეფსიური
მედიკამენტები

(არაპირდაპირი ევიდენსი,
მიღებულია
პაციენტებისათვის სხვა სახის
ქრონიკული ტკივილით)

წელის ტკივილის სკოლა

დამაკმაყოფილებელი

მყარი ლეიბი

დამაკმაყოფილებელი

დაჭიმვა

დამაკმაყოფილებელი

პაციენტებში
რადიკულოპათიით),

შეუძლებელია შეფასება
(ტოპირამატთან დაკავშირებით)

დაბალი
არ ფიქსირდება არც
სარგებელი, არც ზიანი
არ არის სარგებელი
(გახანგრძლივებული ან
გარდამავალი დაჭიმვის
შემთხვევაში) მცირე ან

C
(გაბაპენტინისთვის)
I
(ტოპირამატისთვის)

C
D

D/C

ზომიერი სარგებელი
(ტვითდაჭიმვის ან იშიალგიის
დროს)

ასპირინი
ბიოფიდბეკი
ინტერფერენციული
თერაპია
დაბალი სიხშირის
ლაზერი
წელის სარტყელი
მოკლეტალღოვანი
დიათერმია
ჩონჩხ-კუნთოვანი
რელაქსანტები

დაბალი
დაბალი

შეუძლებელია შეფასება
შეუძლებელია შეფასება

I
I

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I
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ნერვის ტრანსკუტანეული
ელექტრული
სტიმულაცია
ულტრასონოგრაფია

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I

დაბალი

შეუძლებელია შეფასება

I

11. ეთიკურ–სამართლებრივი რეკომენდაციები
წელის ტკივილის მართვის პრაქტიკა სამედიცინო ეთიკის მთავარი პრინციპების
დაცვით უნდა განხორციელდეს. არსებითი მნიშვნელობა აქვს პაციენტის
ავტონომიის დაცვას და კლინიკური გადაწყვეტილების პროცესში მისი
მონაწილეობის უზრუნველყოფას.146

12. პრაქტიკაში ადაპტაციის
რეკომენდაციები

და

პროტოკოლების

გაიდლაინის
პრაქტიკაში
ადაპტაციისთვის
ღონისძიებების განხორციელება:

შემუშავების

მნიშვნელოვანია

შემდეგი

1. გაიდლაინის დაბეჭდვა და გავრცელება საქართველოს პირველადი
ჯანდაცვის ქსელში;
2. გაიდლაინის ელექტრონული ვერსიის განთავსება საქართველოს შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საოჯახო
მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის ვებ-გვერდებზე;
3. გაიდლაინის საფუძველზე უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამის
შემუშავება და სამედიცინო პერსონალისთვის ტრეინინგების ორგანიზება;
4. გაიდლაინის პრაქტიკაში დანერგვის შეფასება კლინიკური აუდიტების
საშუალებით.

წელის ტკივილის პრაქტიკული მართვის შეფასებისთვის რეკომენდებული
აუდიტის კრიტერიუმები
კლინიკური აუდიტით უნდა შეფასდეს წელის ტკივილის დიაგნოსტირების,
არამედიკამენტური და მედიკამენტური მკურნალობისა და მიმდინარე
მეთვალყურეობის ეტაპები. რეკომენდებულია შეფასება შემდეგი კრიტერიუმების
საფუძველზე:
დიაგნოზი




პაციენტების რაოდენობა, რომლებსაც ჩაუტარდათ დიაგნოსტიკური ტრიაჟი
ანამნეზისა და ფიზიკალური გასინჯვის საფუძველზე;
პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც დაესვათ არასპეციფიკური წელის
ტკივილის დიაგნოზი;
პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც დაესვათ რადიკულოპათიასთან
ასოცირებული წელის ტკივილის ან სპინალური სტენოზის დიაგნოზი;
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პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც დაესვათ არასპინალურ მიზეზებთან
ასოცირებული წელის ტკივილის დიაგნოზი;
არასპეციფიკური წელის ტკივილის შემთხვევში რამდენი პაციენტი გაიგზავნა
გამოსახვით გამოკვლევაზე;
რამდენი
პაციენტი
გაიგზავნა
რენტგენოგრაფიულ
გამოკვლევაზე
ოსტეოპოროზის რისკის შეფასების საფუძველზე;
რამდენი პაციენტი გაიგზავნა გამოსახვით კვლევაზე (მრტ ან კტ) წელის
ტკივილისა და მძიმე, ან პროგრესირებადი ნევროლოგიური დეფიციტის
თანაარსებობის შემთხვევაში;
სპეციალისტთან (ნევროლოგთან, რევმატოლოგთან და სხვა) მიმართვების
რაოდენობა.

ინტერვენცია










პაციენტების რაოდენობა, რომლებსაც წელის ტკივილის გამო ჩაუტარდათ
კონსულტირება თვითმოვლისა და ფიზიკური აქტივობის თაობაზე;
მანუალურ თერაპევტთან მიმართვების რაოდენობა;
პაციენტების რაოდენობა, რომლებიც გაიგზავნენ დამხმარე არამედიკამენტურ
ინტერვენციებზე
(აკუპუნქტურა,
მასაჟი,
იოგა,
რელაქსაცია,
ინტერდისციპლინარული რეაბილიტაცია);
პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც მედიკამეტური მკურნალობა მხოლოდ
რისკის პროფილის საფუძველზე, გამოსახვითი კვლევის გარეშე დაენიშნათ;
პაციენტების
რაოდენობა,
რომელთაც
დაენიშნათ
დადასტურებული
სარგებელის მქონე მედიკამენტური მკურნალობა;
ქრონიკული წელის ტკივილის მქონე პაციენტების რაოდენობა, რომელთაც
დაენიშნათ კომბინირებული თერაპია ტრიციკლური ანტიდეპრესანტებითა და
პირველი რიგის მედიკამენტებით;
რამდენ შემთხვევაში გახდა საჭირო ქირურგიული ჩარევა.

მიმდინარე მეთვალყურეობა





1 თვის თავზე განმეორებით კონსულტირებული პაციენტების რაოდენობა;
1 წლის თავზე განმეორებით კონსულტირებული პაციენტების რაოდენობა;
2 წლის თავზე განმეორებით კონსულტირებული პაციენტების რაოდენობა;
პაციენტების რა ნაწილს აღენიშნა მკურნალობის ფონზე სიმპტომების
გაუმჯობესება.

13.გაიდლაინის მიღების ხერხი
გაიდლაინი შემუშავდა საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის მიერ. პირველ
ეტაპზე, წელის ტკივილის მართვის თაობაზე უახლესი, მეცნიერულად
დასაბუთებული მონაცემების მოპოვების მიზნით, სამუშაო ჯგუფმა ჩაატარა
ლიტერატურული ძიება ინტერნეტის შესაფერისი პროგრამების საშუალებით
მედლაინის, კოკრეინისა და სხვა მონაცემთა ბაზებში. საკვანძო სიტყვების
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გარშემო ("Law back pain treatment", “law back pain managemet”,"law back pain risk
assessment”) მოძიებული 400-მდე აბსტრაქტიდან შეირჩა ასორმოცდაათამდე
გამოქვეყნებული ნაშრომი, რომელიც ყველაზე მეტად შეეფერებოდა საკვლევ
თემას და მოიცავდა სარწმუნო მეცნიერულ მტკიცებებს (მსგავს თემებზე დიდ
ბრიტანეთსა და ამერიკაში შემუშავებული გაიდლაინები147, რანდომიზებული და
არარანდომიზებული კვლევები ან ამ კვლევების მეტა-ანალიზი, და კლინიკური
მიმოხილვა). გამოყენებული ლიტერატურის ზუსტი ნუსხა თან ერთვის
გაიდლაინს.

მტკიცებულებების დონე და რეკომენდაციების ხარისხი
დონე

I

II

III

IV
Va
Vb

მტკიცებულების სიძლიერის დონე
(Muir Gray)
ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა მინიმუმ
ერთ სისტემურ მიმოხილვას, რომელიც
ეფუძნება სწორი დიზაინის მქონე
რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევას.
ძლიერი მტკიცებულება, ეყრდნობა მინიმუმ
ერთ სწორი დიზაინის მქონე
რანდომიზებულ კონტროლირებად კვლევას
კლინიკური კვლევა, რანდომიზაციის
გარეშე, კოჰორტული და შემთხვევაკონტროლის კვლევები.

ხარისხი

A

B

C

რეკომენდაციის ხარისხი
(Cook et al)
ეყრდნობა I დონის
მტკიცებულებას და
შესაბამისად მტკიცედ
რეკომენდებულია
ეყრდნობა I დონის
მტკიცებულებას და
შესაბამისად
რეკომენდებულია
ეყრდნობა III დონის
მტკიცებულებას
შეიძლება ჩაითვალოს
შესაბამისად.

არაექსპერიმენტული მულტიცენტრული
კვლევები
ავტორიტეტულ პროფესიონალთა
მოსაზრება
კლინიკური გამოცდილება, აღწერილობითი
კვლევები ან ექსპერტთა ანგარიში

D

ეყრდნობა IV და Vდონის
მტკიცებულებას
საჭიროებს კონსენსუსს

14. გაიდლაინის გადასინჯვის და განახლების ვადა
გაიდლაინის გადასინჯვა და განახლება მოხდება დანერგვიდან 2 წლის ვადაში.
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15. ავტორთა ჯგუფი
კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი) მომზადდა
საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის მიერ
ავტორები:
 ნატო შენგელია (ოჯახის ექიმი), ირმა რუსეიშვილი (ოჯახის ექიმი),
მარინე ჯანელიძე (ნევროლოგი), გურამ კიკნაძე (რედაქტორი), გივი
ჯავაშვილი (რედაქტორი).
ექსპერტები:
 თსსუ ნეირომედიცინის დეპარტამენტი და ს. ხეჩინაშვილის სახ.
საუნივერსიტეტო კლინიკის ნევროლოგიური დეპარტამენტი;
 საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირი;
 ლელა წოწორია - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის
დეპარტამენტი;
 თეა თავიდაშვილი - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის
დეპარტამენტი
 ეკატერინე ადამია - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანმრთელობის დაცვის
დეპარტამენტი.
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