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შემოკლებები 
aPL - ანტიფოსფოლიპიდური   

APTT - აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დრო 

CrCl - კრეატინინის კლირენსი 

CTPA  -   კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტული ანგიოგრაფიით 

CYP3A4 - ციტოქრომ p450 3A4 იზოფორმა 

DOAC - პირდაპირი მოქმედების პერორალური ანტიკოაგულანტები 

DVT  - ღრმა ვენების თრომბოზი 

FFP - ახლად გაყინული პლაზმა 

HAS-BLED  -  Hypertension, Abnormal liver/renal function, Stroke history, Bleeding 

predisposition, Labile INR, Elderly, Drug/alcohol usage (ჰიპერტენზია, ღვიძლის/თირკლის 

ფუნქციის დარღვევა, სისხლდენისკენ მიდრეკილება, არამდგრადი INR, ხანდაზმული 

ასაკი, ნარკოტიკების/ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება) 

HIT-ჰეპარინით გამოწვეული თრომბოციტოპენია  

INR - საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდება 

IVC – Inferior Vena Cava-ქვემო ღრუ ვენა 

LAC-მგლურას ფუნქციური ანტიკოაგულანტი 

LMWH - დაბალმოლეკულური ჰეპარინი 

NOAC – Novel oral anticoagulants - ახალი პერორალური ანტიკოაგულანტები 

PCC - პროთომბინის კომპლექსის კონცენტრატი 

PE - პულმონური ემბოლიზმი 

PERC - პულმონური ემბოლიზმის გამორიცხვის კრიტერიუმები 

PESI - პულმონური ემბოლიზმის სიმძიმის ინდექსი 

PT - პროთრომბინის დრო 

PTS - პოსტთრომბოზული სინდრომი 

P-გპ - P-გლიკოპროტეინის მედიკამენტური ტუმბო 

TSOAC – Target specific oral anticoagulants - მიზნობრივი სპეციფიკური პერორალური 

ანტიკოაგულანტები 

TT - თრომბინის დრო 

UFH - არაფრაქციონირებული ჰეპარინი 

V/Q SPECT ვენტილაციურ/პერფუზიული ფოტონური ემისიური კომპიუტერული 

ტომოგრაფია 

VKA - ვიტამინი K-ს ანტაგონისტი 

VTE - ვენური თრომბოემბოლიზმი 

გსდ - გულ-სისხლძარღვთა დაავადება 

თქდ-  თირკმლის ქრონიკული დაავადება 

უბ - ულტრაბგერა 
 

 

1. პროტოკოლის დასახელება 

ვენური თრომბოემბოლიზმის რისკის შეფასება, გამოვლენა და მართვა პირველად 

ჯანდაცვაში 
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2. პროტოკოლით მოცული კლინიკური მდგომარეობები და ჩარევები  

 

კლინიკური მდგომარეობანი   კოდი - ICD 10 

სხვა დაზუსტებული ვენების ემბოლია და თრომბოზი I82.8 

დაუზუსტებელი ვენის ემბოლია და თრომბოზი I82.9 

ფილტვის არტერიის ემბოლია მწვავე ფილტვისმიერი გულის 

მინიშნების გარეშე 

I26.9 

3. პროტოკოლის შემუშავების მეთოდოლოგია 

 

წარმოდგენილი ფორმატით პროტოკოლი შემუშავებულია „საქართველოში 

პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის“ პროექტის ფარგლებში, 

რომელიც ხორციელდება საქართველოში ჩეხეთის კარიტასის (CCR Georgia) მიერ 

ჩეხეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური დახმარებით, 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ 

დამტკიცებული მეთოდოლოგიის შესაბამისად. 

პროტოკოლი  ძირითადად, ეყრდნობა ბრიტანეთის კლინიკური დახელოვნების 

ინსტიტუტის 2020 წლის გაიდლაინს „ვენური თრომბოემბოლიური დაავადება: 

დიაგნოსტიკა, მართვა და თრომბოფილიაზე ტესტირება“1, ღრმა ვენების 

თრომბოზის მკურნალობის კანადის 2018 წლის გაიდლაინს2, ამერიკის ოჯახის 

ექიმთა ასოციაციის ვენური თრომბოემბოლიზმის მკურნალობს 2019 წლის 

კლინიკური პრაქტიკის გაიდლაინს3 Uptodate-ს სტატიებს4 და სხვა 

ავტორიტეტული საერთაშორისო ორგანიზაციების უახლეს რეკომენდაციებს 

შესაბამის თემაზე. ლიტერატურის სრული ნუსხა პროტოკოლს თან ერთვის.  

პროტოკოლში გამოყენებული რეკომენდაციების კლასი და მტკიცებულებების 

დონე მითითებულია ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში. 
  

პროტოკოლში გამოყენებული მტკიცებულებების დონეები 

მტკიცებულების დონე  A მრავლობითი რანდომიზებული 

კლინიკური კვლევებიდან ან მეტა-

ანალიზიდან მიღებული მტკიცებულება 

მტკიცებულების დონე  B 

 

ერთი რანდომიზებული კლინიკური 

კვლევიდან ან ფართომასშტაბური არა-

რანდომიზებული კვლევიდან მიღებული 

მტკიცებულება  

მტკიცებულების დონე  C 

 

ექსპერტთა შეთანხმება და/ან 

მცირემასშტაბური კვლევები, 

რეტროსპექტული კვლევები, რეესტრები  
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4. პროტოკოლის მიზანი 

პროტოკოლის მიზანია პირველადი ჯანდაცვის დონეზე ღრმა ვენების თრომბოზის 

ან პულმონური ემბოლიზმის ნიშნების სწრაფი შეფასება, დროული დიაგნოსტიკა 

და ეფექტური მართვა, რაც შეამცირებს როგორც თრომბოზით, ისე არასაჭირო 

მკურნალობით გამოწვეულ ავადობასა და სიკვდილობას.  

პროტოკოლის ამოცანაა პჯდ სამედიცინო პერსონალისთვის რეკომენდაციების 

გაცნობა ვენური თრომბოემბოლიზმის შეფასებისა და მართვის მტკიცებულებებზე 

დაფუძნებული სამედიცინო პრაქტიკის და პაციენტთა უსაფრთხოების 

პრინციპების შესახებ, რაც უზრუნველყოფს დაავადების მართვის პროცესის 

სტანდარტიზებას, ვარიაბელობის შემცირებას და შედეგად, ვენურ 

თრომბოემბოლიზმთან დაკავშირებული ავადობისა და სიკვდილობის შემცირებას.  

5. სამიზნე ჯგუფი 

პროტოკოლის რეკომენდაციები შეეხება 18 წელზე მეტი ასაკის პირების 

მდგომარეობის შემოწმებას, რომელთაც მომართეს სამედიცინო დაწესებულებას 

ვენურ თრომბოემბოლიზმზე საეჭვო სიმპტომებით ან დადასტურებული 

დიაგნოზით. პროტოკოლი არ მოიცავს რეკომენდაციებს ორსულებთან 

დაკავშირებით. 

6. ვისთვის არის პროტოკოლი განკუთვნილი 

პროტოკოლი განკუთვნილია პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში - საოჯახო 

მედიცინის ცენტრებში, პოლიკლინიკებში, ცალკე მდგომ ამბულატორიებსა ან 

სტაციონარების ამბულატორიულ განყოფილებაში დასაქმებული ჯანდაცვის 

პერსონალისათვის (ოჯახის ექიმი, შინაგანი მედიცინის სპეციალისტი, უმცროსი 

ექიმი, რეზიდენტი, ექიმი სპეციალისტი, ექთანი).  

7. სამედიცინო დაწესებულებაში პროტოკოლის გამოყენების პირობები 

პროტოკოლით გათვალისწინებული სამედიცინო დახმარების ღონისძიებების 

გამოყენება იწყება პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებაში 18 წელს ზევით 

პაციენტის მომართვისას ვენურ თრომბოზზე ეჭვის ან დადგენილი დიაგნოზის 

შემთხვევაში, როდესაც საჭიროა თრომბოზის რისკის შეფასება, შესაბამისი 

პრევენციული ან სამკურნალო ღონისძიებების დაგეგმვა.   
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8. პრობლემის განმარტება 

ვენური თრომბოემბოლიზმი (VTE) მდგომარეობაა, როდესაც სისხლის კოლტი 

უხშირესად ვითარდება ქვემო კიდურების, საზარდულის ან ზემო კიდურების 

ვენებში (ე.წ. ღრმა ვენების თრომბოზი - DVT), საიდანაც ხდება მისი მიგრაცია 

ფილტვის არტერიაში და არტერიის ან მისი ტოტების ობსტრუქცია (ე.წ. 

პულმონური ემბოლიზმი PE).  

განარჩევენ თრომბოზის შემდეგ ტიპებს: 

ღრმა ვენების თრომბოზი (DVT): მდგომარეობა, როდესაც სისხლის კოლტი 

წარმოიქმნება ღრმა ვენებში, ჩვეულებრივ, ქვემო კიდურების, საზარდულის ან 

ზემო კიდურების ვენებში. 

პულმონური ემბოლიზმი (PE): მდგომარეობა, როდესაც DVT-ს შედეგად 

წარმოქმნლი თრომბი წყდება სისხლძარღვის კედელს და მიგრირებს ფილტვის 

არტერიისკენ მისი სრული ან ნაწილობრივი ობსტრუქციით. PE შესაძლებელია 

ხშირად ფატალური აღმოჩნდეს. 

DVT + PE = VTE: DVT და PE ერთად წარმოადგენენ მდგომარეობას, რომელსაც 

ვენური თრომბოემბოლიზმი (VTE) ეწოდება. 

ვენური თრომბოემბოლიზმის პათოგენეზის თეორია ძირითადად ეყრდნობა ე.წ. 

ვირხოვის ტრიადას, რომლის თანახმადაც  VTE ვითარდება შემდეგი ფაქტორების 

ზემოქმედებით: 

 სისხლის მიმოქცევის დარღვევა (მაგალითად, სტაზი); 

 სისხლძარღვების ენდოთელიუმის დაზიანება; 

 სისხლის კომპონენტების ცვლილება (მაგალითად, მემკვიდრული ან შეძენილი 

ჰიპერკოაგულაციური მდგომარეობა). 

ტერმინი არაპროვოცირებული ღრმა ვენების თრომბოზი (DVT) აღნიშნავს 

მდგომარეობას, როდესაც არ ვლინდება DVT მაპროვოცირებელი გარემო ფაქტორი. 

საპირისპიროდ, პროვოცირებული  DVT ჩვეულებრივ გამოწვეულია რომელიმე 

ცნობილი მიზეზით (მაგალითად, ქირურგიული ჩარევა, ჰოსპიტალიზაცია). 

VTE შემთხვევის პროვოცირება შეიძლება მოხდეს გარდამავალი ძირითადი რისკ-

ფაქტორებით (მაგალითად, დიდი ქირურგიული ოპერაცია > 30 წთ 

ხანგრძლივობით, ჰოსპიტალიზაცია ან იმობილიზაცია ≥3 დღე, საკეისრო კვეთა), 

გარდამავალი მცირე რისკ-ფაქტორებით (მცირე ქირურგიული ჩარევა <30 წთ 

ხანგრძლივობით, ჰოსპიტალიზაცია <3 დღე, ორსულობა, ესტროგენებით თერაპია, 

შემცირებული მობილობა ≥3 დღე) ან პერსისტიული რისკ-ფაქტორებით. 

პერსისტიული რისკ-ფაქტორები მოიცავს როგორც შექცევად მდგომარეობებს (მაგ.: 

განკურნებად ავთვისებიან სიმსივნეს, ნაწლავის ანთებით დაავადებას რემისიული 

მიმდინარეობით), ისე შეუქცევად პათოლოგიებს, როგორიცაა მაგალითად, 

მემკვიდრული თრომბოფილია, გულის ქრონიკული უკმარისობა და ბოლო 

სტადიის მეტასტაზური სიმსივნე. 

ვენური თრომბოზების შემთხვევათა დაახლოებით 80%-ში შესაძლებელია 

დამატებითი რისკ-ფაქტორის იდენტიფიცირება. უფრო მეტიც, ცალკეულ 

პაციენტებში ხშირად ერთდროულად რისკის რამდენიმე ფაქტორი ვლინდება. 

მაგალითად:  
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 მემკვიდრული თრომბოფილიის მქონე პაციენტთა თრომბოზული 

გართულებების 50% ასოცირებულია შეძენილი რისკ-ფაქტორის 

ზემოქმედებასთან (მაგალითად, ქირურგიული ჩარევა, ხანგრძლივი წოლითი 

რეჟიმი, ორსულობა, პერორალური კონტრაცეპტივების გამოყენება). ზოგიერთ 

პაციენტს მემკვიდრული ან შეძენილი თრომბოფილიის ერთზე მეტი ფორმა 

აღენიშნება, რის გამოც მათი თრომბოზული გართულებების რისკი გაცილებით 

მაღალია. 

 ვენური თრომბოემბოლიზმის (VTE) შემსწავლელ პოპულაციურ კვლევაში, 

პაციენტთა დაახლოებით 56%-ს თრომბოზული გართულების მომენტში 

აღენიშნებოდა სამი ან მეტი რისკ-ფაქტორის არსებობა  ჩამოთვლილი ექვსიდან5:    

 >48 სთ იმობილიზაცია გასულ თვეში;  

 გასულ 3 თვეში: 

 ჰოსპიტალიზაცია,  

 ქირურგიული ჩარევა,  

 ავთვისებიანი სიმსივნე ან  

 ინფექცია.  

 მიმდინარე ჰოსპიტალიზაცია. 

შესაბამისად, ვენური თრომბოემბოლიზმის მქონე პაციენტთა უმრავლესობა 

აკმაყოფილებს ვირხოვის ტრიადის ყველა კრიტერიუმს ან მათ ნაწილს: სტაზი, 

ენდოთელური დაზიანება და ჰიპერკოაგულაცია. 

VTE-სთან დაკავშირებული დაავადების ტვირთის სისტემურმა მიმოხილვამ აჩვენა, 

რომ დაავადების წლიური სიხშირე მეყეობს 0.75-დან 2.69-მდე ყოველ 1000 

მოსახლეზე. სიხშირე იზრდება 2-7-მდე 1000 მოსახლეზე ≥ 70 წლის ასაკში6. 

ევროკავშირის ქვეყნების მულტინაციონალური ანგარიშის მიხედვით ევროპის 

ქვეყნებში წლის მანძილზე VTE-სთან დაკავშირებული 370,000-მდე სიკვდილის 

შემთხვევა დგება, საიდანაც მხოლოდ 7%-ის დიაგნოსტირება ხდება სიკვდილამდე, 

ხოლო 34% გამოწვეულია უეცარი ფატალური პულმონური ემბოლიზმით7.  

VTE რეციდივის რისკი ცვალებადია და დამოკიდებულია იმაზე, იყო თუ არა 

საწყისი შემთხვევა გამოწვეული შეძენილი რისკ-ფაქტორით (ე.წ. პროვოცირებული 

შემთხვევა), თუ არ იყო დაკავშირებული არავითარ მაპროვოცირებელ ფაქტორთან 

(ე.წ. არაპროვოცირებული შემთხვევა)8.  პაციენტებში არაპროვოცირებული VTE-

თი, ვენური თრომბოემბოლიზმის რეციდივის რისკი ანტიკოაგულაციური 

მკურნალობის კურსის დასრულებიდან 2 წლის შემდეგ დაახლოებით 10%-ია, 

ხოლო 10 წლის შემდეგ - 30%9. გრძელვადიანი გართულებები მოიცავს 

პოსტთრომბოზულ სინდრომს (PTS), რომელიც ვითარდება პაციენტთა 20% - 50%-

ში DVT-ს შემდეგ და შემთხვევათა დაახლოებით 5%-ში შეიძლება მიმდინარეობდეს 

მძიმედ, აგრეთვე, ქრონიკულ თრომბოემბოლიურ პულმონურ ჰიპერტენზიას, 

რომელიც პულმონური ემბოლიზმის შემდეგ პაციენტთა დაახლოებით 5%-ს 

უვითარდება10.  

ანტიკოაგულაციური თერაპია ძალზედ ეფექტურია მორეციდივე VTE-ს 

პრევენციის მიზნით, მაგრამ ასოცირებულია ჰემორაგიული გართულებების 

მომატებულ რისკთან. Xa ფაქტორის და თრომბინის პირდაპირი პერორალური 

ინჰიბიტორები სამედიცინო ლიტერატურაში სხვადასხვა სახელებით მოიხსენიება, 

როგორიცაა ახალი პერორალური ანტიკოაგულანტები, არა ვიტამინ-K 
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ანტაგონისტები (NOAs, NOACs), პირდაპირი პერორალური ანტიკოაგულანტები 

(DOACs), მიზნობრივი სპეციფიკური პერორალური ანტიკოაგულანტები (TOACs, 

TSOACs). წინამდებარე პროტოკოლში ეს პრეპარატები მოხსენიებულია 

ფარმაკოლოგიური კლასის-Xa ფაქტორისა და თრომბინის პირდაპირი 

ინიჰიბიტორების და DOAC-ის სახელით. მნიშვნელოვანი ჰემორაგიული 

გართულებები ყოველწლიურად შეიძლება განუვითარდეს იმ პაციენტთა 1% - 3%-

ს, რომლებიც იმყოფებიან K-ვიტამინის ანტაგონისტებით (VKA) თერაპიაზე, მაშინ 

როცა  მნიშვნელოვანი სისხლდენის შეფარდებითი რისკი 30%-ით ნაკლებია 

პაციენტებში, რომელთაც მკურნალობა უტარდებათ პირდაპირი მოქმედების 

პერორალური ანტიკოაგულანტებით (DOAC).  

 

9. რეკომენდაციები 

ვენური თრომბოემბოლიზმის საწყისი შეფასების, დიაგნოსტიკისა და მკურნალობის 

ალგორითმი შეჯამებული სახით იხილეთ სურათი 1-ზე. 

DVT-ს სიმპტომები და ნიშნები 

R1 პაციენტებში DVT-ს სიმპტომებითა და ნიშნებით, როგორიცაა ქვემო კიდურის შეშუპება 

და მტკივნეულობა, შეაფასეთ ზოგადი სამედიცინო ანამნეზი და ჩაატარეთ ფიზიკური 

გასინჯვა სხვა მიზეზების გამოსარიცხად. 

ფიზიკური გასინჯვის შედეგად შესაძლებელია გამოვლინდეს შემდეგი ნიშნები: 

 დილატირებული ზედაპირული ვენები; 

 ცალმხრივი შეშუპება ან შესიება წვივის ან ბარძაყის დიამეტრის ცვლილებით; 

 ცალმხრივად კიდურის ტემპერატურის მომატება, მტკივნეულობა და ერითემა; 

 მტკივნეულობა და მგრძნობელობის მომატება პროცესში ჩართული ძირითადი 

ვენების გასწვრივ; 

 ავთვისებიანი სიმსივნის ზოგადი ან ლოკალური ნიშნები (მაგალითად, 

პალპირებადი მასა საზარდულის არეში). 

ჩამოთვლილიდან ყველაზე ინფორმატიული ნიშანია წვივის გარშემოწერილობის 

მომატება. გარკვეულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ წვივების განსხვავებული 

გარშემოწერილობის შემთხვევაში DVT-ს ალბათობა ორჯერ მატულობს11.  

ჰომანის ნიშანი (წვივის მტკივნეულობა დორზალურად ტერფის პასიური მოხრისას) 

DVT-ს შემთხვევაში სანდო არ არის. 

R2 საეჭვო DVT შემთხვევაში გამოიყენეთ 2-დონიანი Wells-ის  ქულათა სისტემა (ცხრილი 

№1) DVT კლინიკური რისკის შეფასების მიზნით. 

Wells კრიტერიუმების მიხედვით სავარაუდო DVT  (2 ქულა და მეტი):  

R3 შესათავაზეთ პაციენტებს Wells კრიტერიუმების მიხედვით სავარაუდო DVT -ით (2 

ქულა და მეტი):  

 ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების ულტრაბგერითი (უბ) გამოკვლევა, თუ 

შესაძლებელია, პასუხით 4 საათის განმავლობაში.  

 D-დიმერის განსაზღვრა უბ კვლევის უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში.  
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R4 თუ ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევის პასუხის მიღება 

შეუძლებელია 4 საათის განმავლობაში, შესთავაზეთ პაციენტებს Wells კრიტერიუმების 

მიხედვით სავარაუდო DVT-ით (2 ქულა და მეტი):  

 D-დიმერის განსაზღვრა, შემდეგ 

 დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია და  

 ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევა, რომლის პასუხიც 

ხელმისაწვდომი იქნება 24 საათში.  

R5 პაციენტებს ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევის დადებითი 

შედეგით: 

 შესთავაზეთ ან გაუგრძელეთ ანტიკოაგულაციური თერაპია ან  

 თუ ანტიკოაგულაციური თერაპია უკუნაჩვენებია, შესთავაზეთ მექანიკური 

ინტერვენცია. პაციენტები სიმპტომური ილიოფემორული DVT-ით გააგზავნეთ 

თრომბოლიზური თერაპიისთვის შეფასების მიზნით.  

R6 პაციენტებში ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევის უარყოფითი და D-

დიმერის დადებითი შედეგით:  

 შეწყვიტეთ დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია;  

 გაიმეორეთ ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევა 6-8 დღის შემდეგ და   

 თუ განმეორებითი უბ კვლევის შედეგი დადებითია, მისდიეთ R5 რეკომენდაციის 

მითითებებს.  

 თუ განმეორებითი უბ კვლევის შედეგები უარყოფითია, მისდიეთ R7 რეკომენდაციის 

მითითებებს.  

R7 პაციენტებში ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევის და D-დიმერის 

უარყოფითი შედეგით:  

 შეწყვიტეთ დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია;  

 განიხილეთ ალტერნატიული დიაგნოზის შესაძლებლობა;  

 აუხსენით პაციენტს, რომ ნაკლებად სავარაუდოა მას ჰქონდეს DVT. განიხილეთ მასთან 

ერთად DVT-ს ნიშნები და სიმპტომები და როდის უნდა მიმართოს სამედიცინო 

დახმარებას.  

R8 შესთავაზეთ პაციენტს ნაკლებად სავარაუდო DVT-ით (Wells ქულა 1 ან ნაკლები):  

 D-დიმერის ტესტირება, პასუხით არა უგვიანეს 4 საათისა ან   

 თუ D-დიმერის პასუხი არ არის ხელმისაწვდომი 4 საათის განმავლობაში, დროებითი 

თერაპიული ანტიკოაგულაციის დაწყება პასუხის მიღებამდე.    

R9 თუ D-დიმერი მომატებული არ არის, მისდიეთ R7 რეკომენდაციის მითითებებს. 

   

R10 D-დიმერის მომატებული მაჩვენებლის შემთხვევაში შესთავაზეთ:  

 ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევა, თუ შესაძლებელია, პასუხით 

არაუგვიანეს 4 საათისა ან  

 დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია და ქვემო კიდურების პროქსიმალური 

ვენების უბ სკანირება პასუხით არაუგვიანეს 24 საათისა. 

R11 თუ ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევის შედეგი:  

 დადებითია, მისდიეთ R5 რეკომენდაციის მითითებებს; 

 უარყოფითია, მისდიეთ R7 რეკომენდაციის მითითებებს.  
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R12 საეჭვო DVT ან PE შემთხვევაში D-დიმერის ტესტირების შეთავაზებისას 

გაითვალისწინეთ ადგილზე სწრაფი ტესტირების შესაძლებლობა, თუ 

ლაბორატორიული კვლევა დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომი არ არის.   

R13 ადგილზე სწრაფი D-დიმერის ტესტის გამოყენების შემთხვევაში შეარჩიეთ სრული 

რაოდენობრივი ტესტი. 

R14 ადგილზე სწრაფი D-დიმერის ტესტის გამოყენების შემთხვევაში გაითვალისწინეთ D-

დიმერის ასაკობრივი კორექცია 50 წელს ზევით ასაკში. 
 

 

DVT ნაკლებად სავარაუდოა (Wells ქულა 1 ან ნაკლები) 

R15 ნაკლებად სავარაუდო DVT შემთხვევაში (Wells ქულა 1 ან ნაკლები) შესთავაზეთ 

პაციენტს:  

 D-დიმერის ტესტირება პასუხით არაუგვიანეს 4 საათისა;   

 თუ D-დიმერის ტესტის შედეგი არ არის ხელმისაწვდომი 4 საათის განმავლობაში, 

შესთავაზეთ დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია ტესტის პასუხის მიღებამდე. 

R16 თუ D-დიმერი მომატებული არ არის, მისდიეთ R7 რეკომენდაციის მითითებებს. 

 

R17 თუ D-დიმერის მაჩვენებელი მომატებულია, შესთავაზეთ: 

                                                           
1 სიმსივნე განიხილება როგორც აქტიური, თუ ტარდება ანტიმიტოზური მკურნალობა; 

დიაგნოსტირებულია ბოლო 6 თვეში; მორეციდივე ან მეტასტაზურია;  არაოპერაბელურია. 
ეს განმარტება არ მოიცავს კანის ბრტყელუჯრედოვან კიბოს და ბაზალურუჯრედოვან 
კარცინომას. 

ცხრილი 1. DVT შეფასების ორდონიანი Wells სქემა 

 

კლინიკური ნიშანი ქულა 

აქტიური სიმსივნე1 (მიმდინარე მკურნალობა, მკ-ბა 6 თვის პერიოდში, ან 

პალიატიური მკ-ბა) 

1 

ქვემო კიდურის დამბლა, პარეზი ან თაბაშირით იმობილიზაცია უახლოეს 

წარსულში 

1 

≥3 დღე წოლითი რეჟიმი უახლოეს წარსულში, ან სერიოზული 

ქირურგიული ოპერაცია ბოლო 12 კვირაში, რასაც დასჭირდა ზოგადი ან 

რეგიონული ანესთეზია  

1 

ადგილობრივი მტკივნეულობა ღრმა ვენების გავრცელების 

ლოკალიზაციაზე 

1 

მთელი ფეხის შეშუპება 1 

წვივის შეშუპება სულ მცირე 3სმ-ით მეტად, ვიდრე უსიმპტომო მხარეს 1 

წერტილოვანი შეშუპება, რომელიც შემოიფარგლება სიმპტომური 

კიდურით 

1 

კოლატერალური ზედაპირული ვენები (არავარიკოზული) 1 

წარსულში დოკუმენტირებული DVT 1 

ალტერნატიული დიაგნოზი იმდენადვე სავარაუდოა, რამდენადაც  DVT - 2 

სავარაუდოა DVT: 2 ან მეტი ქულა 

DVT სავარაუდო არ არის: 1 ქულა ან ნაკლები 
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 ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევა, თუ შესაძლებელია, შედეგით 

არა უგვიანეს 4 საათისა ან   

 დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია და ქვემო კიდურების პროქსიმალური 

ვენების უბ კვლევა შედეგით არა უგვიანეს 24 საათისა. 

R18 თუ ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევის შედეგი: 

 დადებითია, მისდიეთ  R5 რეკომენდაციის მითითებებს; 

 უარყოფითია, მისდიეთ  R7 რეკომენდაციის მითითებებს. 

R19 საეჭვო DVT ან PE შემთხვევაში D-დიმერის კვლევის შეთავაზებისას გაითვალისწინეთ 

ადგილზე სწრაფი ტესტის შესაძლებლობა, თუ ლაბორატორიული კვლევა 

დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომი არ არის.  

 D-დიმერის ადგილზე სწრაფი ტესტირებისას შეარჩიეთ სრული რაოდენობრივი 

ტესტი.  

 D-დიმერის ადგილზე სწრაფი ტესტირებისას 50 წელს ზევით პირებში 

გაითვალისწინეთ D-დიმერის მაჩვენებლის ასაკობრივი კორექცია. 

პულმონური ემბოლიზმის (PE) ნიშნები და სიმპტომები 

R20 პაციენტებში, რომელთაც უვლინდებათ PE-სთვის დამახასიათებელი სიმპტომები და 

ნიშნები, როგორიცაა ტკივილი გულის არეში, ქოშინი, სისხლიანი ხველა, უნდა 

შეფასდეს ზოგადი სამედიცინო ანამნეზი, ჩატარდეს ფიზიკური გასინჯვა და 

გულმკერდის რენტგენოგრაფია სხვა მიზეზების გამორიცხვის მიზნით. 

R21 თუ PE-ზე კლინიკური ეჭვი დაბალია (კლინიცისტის მიერ ზოგადი კლინიკური 

შთაბეჭდილების საფუძველზე შეფასებული სავარაუდო PE-ს ალბათობა ნაკლებია 

15%-ზე და მეტად სავარაუდოა სხვა დიაგნოზები), განიხილეთ პულმონური 

ემბოლიზმის გამორიცხვის კრიტერიუმების (PERC) გამოყენების შესაძლებლობა, რაც 

დაგეხმარებათ PE-ს დასადგენად საჭირო სხვა კვლევების აუცილებლობის 

განსაზღვრაში (იხილეთ დანართი №1 ). 

R22 საეჭვო PE შემთხვევაში PE-ს კლინიკური ალბათობის შეფასების მიზნით გამოიყენეთ 

პულმონური ემბოლიზმის ორდონიანი შეფასების Wells სქემა (ცხრილი №2). 
 

 

ცხრილი 2. PE შეფასების ორდონიანი Wells სქემა 

 

კლინიკური ნიშანი 

 

ქულა 

DVT კლინიკური ნიშნები და სიმპტომები (მინიმუმ ფეხის შეშუპება და 

პალპატორული მტკივნეულობა ღრმა ვენების საპროექციო არეში) 

3 

ალტერნატიული დიაგნოზი ნაკლებად სავარაუდოა, ვიდრე  PE 3 

გულისცემის სიხშირე აღემატება წუთში 100-ს 1.5 

იმობილიზაცია 3 დღეზე მეტი ან ქირურგიული ჩარევა ბოლო 4 კვირის 

განმავლობაში 

1.5 

ანამნეზში DVT/PE 1.5 

ჰემოპტოე 1 

ავთვისებიანი სიმსივნე (მიმდინარე მკურნალობაზე, მკ-ბა გასულ 6 თვეში ან 

პალიატიური მკ-ბა) 

1 

სავარაუდოა PE: 4-ზე მეტი ქულა 
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PE სავარაუდო არ არის: 4 ქულა ან ნაკლები 

 

სავარაუდო პულმონური ემბოლიზმი - PE (Wells ქულა აღემატება 4-ს) 

 

R23 პაციენტები სავარაუდო პულმონური ემბოლიზმით (Wells ქულა აღემატება 4-ს):  

 თუ შესაძლებელია, დაუყოვნებლივ გააგზავნეთ შესაბამისი სიმძლავრის 

დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელი იქნება სპეციალისტის (ანგიოლოგის, 

ჰემატოლოგის) კონსულტაცია და ფილტვების კომპიუტერულ ტომოგრაფიული 

კვლევა ანგიოგრაფიით (CTPA) ან  

 კონტრასტული ნივთიერების მიმართ ალერგიის, თირკმლის მძიმე დაავადების 

(გლომერულური ფიტლრაციის სავარაუდო სიხშირე < 30 მლ/წთ) ან რადიაქტიური 

დასხივების მაღალი რისკის შემთხვევაში CTPA ალტერნატივის სახით განიხილეთ 

პაციენტის გაგზავნა ვენტილაციურ/პერფუზიული ფოტონური ემისიური 

კომპიუტერული ტომოგრაფიის (V/Q SPECT), ხოლო V/Q SPECT კვლევის 

შეუძლებლობისას -  ჩვეულებრივი V/Q სცინტიგრაფიის ჩატარების მიზნით. თუ 

CTPA, V/Q SPECT ან V/Q სცინტიგრაფიის დაუყოვნებლივ ჩატარება შეუძლებელია, 

რეკომენდებულია დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაციის დაწყება.  

R24 თუ CTPA, V/Q SPECT ან V/Q სცინტიგრაფიით ვლინდება პულმონური ემბოლიზმი, 

პირველ რიგში უნდა განისაზღვროს მკურნალობის ადგილი: ამბულატორიული თუ 

სტაციონარული მკურნალობა და შემდეგ: 

 დაიწყოს ან გაგრძელდეს ანტიკოაგულაციური თერაპია ან   

 ანტიკოაგულაციური თერაპიის უკუჩვენებისას განხილულ იქნას მექანიკური 

ინტერვენციის შესაძლებლობა. პაციენტებში პულმონური ემბოლიზმით და 

ჰემოდინამიკური არასტაბილობით გასათვალისწინებელია თრომბოლიზური 

თერაპიის საჭიროება.  

R25 თუ CTPA, V/Q SPECT ან V/Q სცინტიგრაფიით არ ვლინდება პულმონური 

ემბოლიზმი: 

 DVT-ზე ეჭვის შემთხვევაში რეკომენდებულია ქვემო კიდურების პროქსიმალური 

ვენების უბ კვლევის განხილვა.  

თუ DVT საეჭვო არ არის:  

 დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაციის შეწყვეტა;  

 ალტერნატიული დიაგნოზის შესაძლებლობის განხილვა;  

 პაციენტის ინფორმირება, რომ მის შემთხვევაში ნაკლებად სავარაუდოა PE. 

პაციენტთან ერთად PE-ს ნიშნებისა და სიმპტომების, აგრეთვე შემდგომი 

სამედიცინო დახმარების საჭიროების და ადგილის  განხილვა.  

PE ნაკლებად სავარაუდოა (Wells ქულა 4 ან ნაკლები) 

 

R26 პაციენტებს ნაკლებად სავარაუდო პულმონური ემბოლიზმით (Wells ქულა 4 ან 

ნაკლები) რეკომენდებულია ჩაუტარდეთ:  

 თუ შესაძლებელია, D-დიმერის ტესტირება პასუხით არაუგვიანეს 4 საათისა ან  

 თუ D-დიმერის ტესტის შედეგის მიღება 4 საათის განმავლობაში შეუძლებელია, 

დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაციის დაწყება პასუხის მიღებამდე. 

DVT შეფასების ორდონიანი 
Wells სქემა 

კლინიკური ნიშანი ქულა 

აქტიური სიმსივნე 
(მიმდინარე 

მკურნალობა, მკ-ბა 6 
თვის პერიოდში, ან 
პალიატიური მკ-ბა) 

1 

ქვემო კიდურის დამბლა, 
პარეზი ან თაბაშირით 

იმობილიზაცია უახლოეს 
წარსულში 

1 

≥3 დღე წოლითი რეჟიმი 
უახლოეს წარსულში, ან 

სერიოზული 
ქირურგიული ოპერაცია 

ბოლო 12 კვირაში, რასაც 
დასჭირდა ზოგადი ან 

რეგიონული ანესთეზია 

1 

ადგილობრივი 
მტკივნეულობა ღრმა 
ვენების გავრცელების 

ლოკალიზაციაზე 

1 

მთელი ფეხის შეშუპება 1 

წვივის შეშუპება სულ 
მცირე 3სმ-ით მეტი, 
ვიდრე უსიმპტომო 

მხარეს 

1 

წერტილოვანი შეშუპება, 
რომელიც 

შემოიფარგლება 
სიმპტომური კიდურით 

1 

კოლატერალური 
ზედაპირული ვენები 

(არავარიკოზული) 

1 

წარსულში 
დოკუმენტირებული DVT 

1 

ალტერნატიული 
დიაგნოზი იმდენადვე 

სავარაუდოა, 
რამდენადაც  DVT 

- 2 

სავარაუდოა DVT: 2 ან მეტი 
ქულა 

DVT სავარაუდო არ არის: 1 
ქულა ან ნაკლები 
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D-დიმერის მაჩვენებელი:  

 თუ მომატებულია, მისდიეთ R23 და R24 რეკომენდაციების მითითებებს;   

 თუ მომატებული არ არის: 

a. შეწყვიტეთ დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია;  

b. განიხილეთ ალტერნატიული დიაგნოზის შესაძლებლობა; 

c. აუხსენით პაციენტს, რომ ნაკლებად სავარაუდოა მას ჰქონდეს PE. პაციენტთან 

ერთად განიხილეთ PE-ს სიმპტომები და ნიშნები, აგრეთვე სად და როდის 

უნდა მიმართოს სამედიცინო დახმარებას საჭიროების შემთხვევაში.  

ერთდროულად DVT და PE-ს არსებობის ნიშნები და სიმპტომები 

 

R27 პაციენტებში, რომელთაც ერთდროულად აღენიშნებათ DVT და PE სიმპტომები, 

საწყისი დიაგნოსტიკური კვლევები უნდა შეირჩეს კლინიკური განსჯის საფუძველზე 

და ჩატარდეს როგორც DVT ისე PE-სთვის. 

ვენური თრომბოემბოლიზმის მკურნალობის ადგილი 

 

R28 პაციენტებისთვის გაურთულებელი ღრმა ვენების თრომბოზით (DVT), 

საერთაშორისო გაიდლაინების რეკომენდაციით ამბულატორიული მკურნალობა 

უპირატესია ჰოსპიტალურ მკურნალობასთან შედარებით (მტკიცებულების დონე C). 

ეს რეკომენდაცია არ ეხება პაციენტებს თანმხლები დაავადებებით, რომელთაც 

ჰოსპიტალიზაცია ესაჭიროებათ, არ გააჩნიათ ბინაზე მოვლის შესაბამისი პირობები, 

არ აქვთ წვდომა მედიკამენტებთან და აღენიშნებათ ცუდი დამყოლობის ანამნეზი. 

პაციენტებისთვის კიდურისთვის საშიში DVT-ით, სისხლდენის მაღალი რისკით ან 

ინტრავენური ანალგეზიური პრეპარატების საჭიროებით, შესაძლოა, უპირატესი 

იყოს საწყისი მკურნალობა ჰოსპიტალში. 

R29 პულმონური ემბოლიზმის გართულების დაბალი რისკის შემთხვევაში 

ამბულატორიული მკურნალობა უპირატესია ჰოსპიტალურ მკურნალობასთან 

შედარებით (მტკიცებულების დონე C). 

კლინიკური პროგნოზული სქემები საუკეთესო შემთხვევაში დაავადების 

გამოსავლის პროგნოზირების ზომიერი შესაძლებლობით გამოირჩევა და ამდენად, არ 

ცვლიან კლინიკურ განსჯას. თუმცა, მათი მეშვეობით შესაძლებელია გართულებების 

დაბალი რისკის მქონე პაციენტთა გადარჩევა. პულმონური ემბოლიზმის სიმძიმის 

ინდექსი (PESI) და გამარტივებული PESI ყველაზე ფართოდ შესწავლილი სარწმუნო 

სქემებია (დანართი №2 ).  

ეს რეკომენდაცია შეუსაბამოა პაციენტებისთვის, რომელთა თანმხლები დაავადებები 

საჭიროებენ ჰოსპიტალურ მკურნალობას, არ გააჩნიათ ბინის პირობებში 

მკურნალობის შესაძლებლობა, არ აქვთ წვდომა მედიკამენტებთან ან აღენიშნებათ 

ცუდი დამყოლობის ანამნეზი. პაციენტებისთვის სუბმასიური (ანუ ზომიერი ან 

მაღალი რისკის) ან მასიური პულმონური ემბოლიზმით ან სისხლდენის მაღალი 

რისკით, აგრეთვე ი/ვ ანალგეზიური პრეპარატების საჭიროებით, საწყისი 

მკურნალობის სახით უპირატესია ჰოსპიტალური მკურნალობა.  

R30 საეჭვო ან დადასტურებული დაბალი რისკის PE  მქონე პაციენტების 

ამბულატორიული მკურნალობის შემთხვევაში რეკომენდებულია მათთან 

მონიტორინგისა და მეთვალყურეობის გეგმის შეთანხმება. მიაწოდეთ:  
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 წერილობითი ინფორმაცია სიმპტომებისა და ნიშნების შესახებ, რომელთაც უნდა 

დააკვირდნენ, თრომბოზული და მედიკამენტური მკურნალობის გართულებების 

ჩათვლით;   

 სპეციალისტის (ანგიოლოგი, ჰემატოლოგი და ა. შ.) პირდაპირი საკონტაქტო 

ინფორმაცია, რომელთანაც შეძლებს ნებისმიერი ახალი სიმპტომის ან ნიშნის, ან სხვა 

საკითხების განხილვას.   

 ინფორმაცია არასამუშაო საათებში არსებული სერვისების შესახებ, რომელსაც 

შეიძლება მიმართონ, როცა მათი ექიმი ხელმისაწვდომი არ არის.  

ანტიკოაგულაციური მკურნალობა საეჭვო ან დადასტურებული DVT ან PE შემთხვევაში 
R31 საეჭვო ან დადასტურებული DVT ან PE ანტიკოაგულაციური მკურნალობის 

დაწყების გადაწყვეტილება მიიღეთ დიაგნოსტიკისა და საწყისი შეფასების 

რეკომენდაციების საფუძველზე.  

R32 თუ შესაძლებელია, შეარჩიეთ ანტიკოაგულაციური პრეპარატი, რომელიც შეიძლება 

გაგრძელდეს DVT ან PE დადასტურების შემთხვევაში. პირდაპირი მოქმედების 

ანტიკოაგულანტების და ზოგიერთი დაბალმოლეკულური ჰეპარინის (LMWHs) 

გამოყენება შესაძლებელია ემპირიულად საეჭვო DVT ან PE შემთხვევაში.  

R33 საწყის ანტიკოაგულაციურ თერაპიაში იგულისხმება სისტემური ანტიკოაგულაცია, 

რომელიც ინიშნება მწვავე ვენური თრომბოემბოლიზმიდან რამდენიმე დღის 

განმავლობაში (ტიპიურად 10 დღემდე).  

ხანგრძლივი ანტიკოაგულაციური თერაპია ინიშნება საწყისი პერიოდიდან 

განსაზღვრული დროის განმავლობაში, ჩვეულებრივ, 3-6 თვე, ზოგჯერ 12 თვის 

განმავლობაში (ანუ მკურნალობის დასრულების თარიღი წინასწარ დაგეგმილია). 

გაფართოებულ ანტიკოაგულაციაში იგულისხმება მკურნალობა, რომელიც ინიშნება 

განუსაზღვრელი პერიოდით (ანუ მკურნალობის დასრულების თარიღი წინასწარ 

დაგეგმილი არ არის). 

დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია - ანტიკოაგულაციური მკურნალობა, 

რომელიც რეკომენდებულია დაიწყოს პაციენტებში საეჭვო DVT-ით, თუ დიაგნოზის 

დამადასტურებელი კვლევები მოითხოვს 4 საათზე მეტს პირველი კლინიკური ეჭვის 

მომენტიდან. ეს მიდგომა მნიშვნელოვანია არასასურველი ეფექტების თავიდან 

აცილების მიზნით, თუ სწრაფი დამადასტურებელი ტესტი არ არის ხელმისაწვდომი 

ან არსებობს პულმონური ემბოლიზმის განვითარების რისკი. 

R34 საეჭვო DVT ან PE-ს შემთხვევაში დროებითი ანტიკოაგულაციის 

გადაწყვეტილებისას:  

 დანიშნეთ სისხლის ბაზისური ანალიზები, სისხლის საერთო ანალიზის, თირკმლისა 

და ღვიძლის ფუნქციების, პროთრომბინის დროის (PT) და აქტივირებული 

პარციალური თრომბოპლასტინის დროის (APTT) ჩათვლით. 

 ნუ დაელოდებით ანალიზების პასუხებს ანტიკოაგულაციური მკურნალობის 

დაწყებამდე.   

 დროებითი ანტიკოაგულაციური თერაპიის დაწყებიდან 24 საათში გადახედეთ 

მკურნალობას და საჭიროებისას იმოქმედეთ ბაზისური ლაბორატორიული 

კვლევების შედეგების საფუძველზე.   
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R35 პაციენტებში DVT და/ან PE-თი, K ვიტამინის ანტაგონისტებთან შედარებით (VKA) 

უპირატესობა უნდა მიენიჭოს პირდაპირ პერორალურ ანტიკოაგულანტებს (DOACs) 

(მტკიცებულების დონე B). 

ეს რეკომენდაცია შესაძლოა შეუსაბამო იყოს პაციენტთა გარკვეული ჯგუფებისთვის, 

როგორიცაა მაგალითად თირკმლის უკმარისობა (კრეატინინის კლირენსი <30 

მლ/წთ), ღვიძლის საშუალო ან მძიმე დაავადება ან ანტიფოსფოლიპიდური 

სინდრომი). 

R36 ზოგადი პრინციპის სახით პერორალური პრეპარატები უპირატესია პარენტერალური 

მედიკამენტების მიმართ. არაორსული პაციენტების უმრავლესობისთვის, რომელთაც 

არ აქვთ თირკმლის მძიმე უკმარისობა ან აქტიური სიმსივნე, ვარფარინთან 

შედარებით უპირატესია პირდაპირი პერორალური ანტიკოაგულანტების, 

მაგალითად, რივაროქსაბანის, აპიქსაბანის, ედოქსაბანის ან დაბიგატრანის, ხოლო 

დაბალმოლეკულურ ჰეპარინთან შედარებით-ვარფარინის გამოყენება 

(მტკიცებულების დონე B). ანტიკოაგულაციური პრეპარატების შერჩევაზე მოქმედი 

ფაქტორები და DOAC-ისა და ვარფარინის შედარებითი დახასიათება იხილეთ 

ცხრილი №3 და №4-ში.  
 

ცხრილი №3. ანტიკოაგულანტის შერჩევაზე მოქმედი ფაქტორები პაციენტებში მწვავე 
ვენური თრომბოემბოლიზმით 

ფაქტორი 
უპირატესი 
ანტიკოაგულანტი 

განსაკუთრებული მითითებები 

ავთვისებიანი 
სიმსივნე 

LMWH მით უფრო, თუ სახეზეა: ახლად დიაგნოსტირებული 
სიმსივნე, მასშტაბური VTE, მეტასტაზური კიბო, 
მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები; ღებინება; 
მიმდინარე ქიმიოთერაპია. 

პარენტერალური 
თერაპიის თავიდან 
აცილება 

რივაროქსაბანი, 
აპიქსაბანი 

VKA-ს, დაბიგატრანისა და ედოქსაბანის 
გამოყენების შემთხვევაში საწყისი მკურნალობა 
უნდა განხორციელდეს პარენტერალურად 

დღეში ერთხელ 
მისაღები 
პერორალური 
მედიკამენტის 
უპირატესობა 

რივაროქსაბანი, 
ედოქსაბანი, VKA 

  

ღვიძლის დაავადება 
და კოაგულოპათია 

LMWH DOAC უკუნაჩვენებია, თუ INR მომატებულია 
ღვიძლის დაავადების გამო; VKA-ს მონიტორინგი 
რთულია და INR-მა შესაძლოა, ვერ ასახოს 
ანტითრომბოზული ეფექტი. 

თირკმლის 
დაავადება და 
კრეატინინის 
კლირენსი <30 მლ/წთ 

VKA DOAC და LMWH უკუნაჩვენებია თირკმლის მძიმე 
დაავადების დროს. DOAC-ის დოზირება თირკმლის 
დაავადების დროს დამოკიდებულია თირკმლის 
დაზიანების ხარისხსა და კონკრეტულ  DOAC-ზე 
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კორონარული 
არტერიების 
დაავადება 

VKA, რივაროქსაბანი, 
აპიქსაბანი, 
ედოქსაბანი  

როგორც ჩანს, კორონარული შემთხვევები უფრო 
ხშირად ვითარდება დაბიგატრანის, ვიდრე VKA-ს 
გამოყენების ფონზე. აღნიშნული ურთიერთკავშირი 
არ გამოვლენილა სხვა DOAC-ების გამოყენებისას და 
მათ დაადასტურეს ეფექტურობა კორონარული 
არტერიების დაავადების მკურნალობაში. თუ 
შესაძლებელია, ანტიკოაგულაციურ მკურნალობაზე 
მყოფ პაციენტებში უნდა მოვერიდოთ 
ანტიაგრეგანტულ თერაპიას სისხლდენის 
მომატებული რისკის გამო. 

დისპეფსია ან 
ანამნეზში 
გასტროინტესტინური 
სისხლდენა 

VKA, აპიქსაბანი დაბიგატრანი ზრდის დისპეფსიის რისკს. 
დაბიგატრანი, რივაროქსაბანი და ედოქსაბანი 
შესაძლოა, ასოცირებული იყოს 
გასტროინტესტინური სისხლდენის უფრო მაღალ 
ალბათობასთან, ვიდრე VKA. 

ცუდი დამყოლობა VKA INR-ის მონიტორინგით შესაძლებელია პრობლემის 
გამოვლენა. თუმცა, პაციენტთა ნაწილი შეიძლება 
მეტად დამყოლები იყვნენ DOAC-ით 
მკურნალობაზე, მისი ნაკლები კომპლექსურობის 
გამო. 

თრომბოლიზური 
თერაპიის გამოყენება 

არაფრაქციონირებული 
ჰეპარინის ინფუზია 

თრომბოლიზურ თერაპიაზე მყოფ პაციენტებში 
ჰეპარინის გამოყენების მეტი გამოცდილება 

ანტიდოტის 
საჭიროება 

VKA, UFH, DOACS  DOAC-ების ანტიდოტები შესაძლოა, ყოველთვის არ 
იყოს ხელმისაწვდომი. 

ორსულობა ან 
ორსულობის რისკი 

LMWH სხვა მედიკამენტების შემთხვევაში პლაცენტარული 
ბარიერის გადალახვის რისკი 

ფასი, ანაზღაურება, 
რეგისტრაცია 

ცვალებადობს 
რეგიონების და 
კონკრეტული 
პრეპარატების 
მიხედვით 

  

LMWH: დაბალმოლეკულური ჰეპარინი; VTE: ვენური თრომბოემბოლიზმი; VKA: K-ვიტამინის 
ანტაგონისტი (ვარფარინი); DOAC: პირდაპირი მოქმედების პერორალური 
ანტიკოაგულანტები; INR: საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდება. 
 

ცხრილი №4. პერორალური ანტიკოაგულანტების უპირატესობები და ნაკლოვანებები 
(ვარფარინი vs პირდაპირი პერორალური ანტიკოაგულანტები *) 

  ვარფარინი 
პირდაპირი პერორალური 
ანტიკოაგულანტები* 

დოზირება შეიძლება უფრო მოსახერხებელი იყოს დღეში 
ერთჯერადი მიღება  

შეიძლება ესაჭიროებოდეს უფრო ხშირი 
მიღება 

დიეტური შეზღუდვები ესაჭიროება საკვებთან ერთად მიღებული K 
ვიტამინის კონტროლი მეტნაკლებად 
სტაბილური რაოდენობის უზრუნველსაყოფად 

საჭირო არ არის. თუ რივაროქსაბანი 
გამოიყენება წინაგულების 
ფიბრილაციასთან დაკავშირებული 
თრომბოპროფილაქტიკის მიზნით, მისი 
მიღება აუცილებელია საკვებთან ერთად. 
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ბეტრიქსაბანი მიიღება საკვებთან ერთად 
VTE პროფილაქტიკის მიზნით. 

თერაპიის მონიტორინგი აუცილებელია PT/INR მაჩვენებლების 
რეგულარული მონიტორინგი, რაც 
დაკავშირებულია პაციენტის მიერ სამედიცინო 
დაწესებულებაში რეგულარულ ვიზიტებთან  

საჭირო არ არის; თუმცა, მედიკამენტური 
რეჟიმის დაუმორჩილებლობა შესაძლოა 
შეუმჩნეველი დარჩეს. ზოგჯერ 
(მაგალითად, კუჭ-ნაწლავის პრობლემების 
შემთხვევაში), შესაძლოა, საჭირო გახდეს 
სისხლში მედიკამენტის კონცენტრაციის 
განსაზღვრა იმაში დასარწმუნებლად, რომ 
პრეპარატის შეწოვა დარღვეული არ არის. 

წამლებს შორის 
ურთიერთქმედება 

მრავალრიცხოვანი რივაროქსაბანი ურთიერთქმედებს CYP-3A4 
და P-გლიკოპროტეინის ინჰიბიტორებთან 
(მაგ.: კლარითრომიცინი, კეტოკონაზოლი, 
ამიოდარონი და სხვა); Xa-ფაქტორის სხვა 
ინჰიბიტორები ურთიერთქმედებენ  P-
გლიკოპროტეინთან; დაბიგატრანის 
მოქმედებაზე შეიძლება ზეგავლენა 
მოახდინოს P-გლიკოპროტეინის 
ინდუქტორებმა ან ინჰიბიტორებმა. 

თერაპიული დიაპაზონის 
დრო 

დაახლოებით 65% კლინიკურ კვლევებზე 
დაყრდნობით 

მოსალოდნელია, რომ ვარფარინზე 
უკეთესია, თუმცა თერაპიული დიაპაზონი 
დადგენილი არ არის  

ანტიდოტები ზოგიერთი ხელმისაწვდომია (მაგალითად, K 
ვიტამინი, FFP, PCC) 

დაბიგატრანისთვის: იდარუციზუმაბი; 
 Xa-ფაქტორის პირდაპირი 
ინჰიბიტორებისთვის: ანდექსანეტ ალფა. 
თუ ჭარბი დოზის მიღება მოხდა მცირე 
ხნის წინ, მედიკამენტის 
არააბსორბირებული ნაწილის 
ელიმინაციისთვის შესაძლებელია 
აქტივირებული ნახშირის გამოყენება. 
სისხლის მიმოქცევიდან დაბიგატრანის 
გამოდევნა შესაძლებელია 
ჰემოდიალიზით. 

მედიკამენტის 
მონიტორინგი ანტიდოტის 
გამოყენების შემდეგ 

შესაძლებელია PT/INR-ის გამოყენება დაბიგატრანისთვის გამოიყენება TT; 
აპიქსაბანისთვის ანტი ფაქტორ- Xa 
აქტივობა 

კომორბიდული 
პათოლოგიების ზეგავლენა 

შესაძლებელია მოტეხილობის რისკის მატება, 
განსაკუთრებით, თანმხლები ოსტეოპოროზის 
შემთხვევაში 

ფარმაკოკინეტიკაზე მოქმედებს 
თირკმლის ფუნქცია; მსუქან პაციენტებში 
დოზირება ბოლომდე ნათელი არ არის  

ჩამოთვლილი ფაქტორების გათვალისწინება შესაძლებელია პერორალური ანტიკოაგულანტების შერჩევის 
გადაწყვეტილების მიღებისას, თუმცა, აღნიშნულის განხილვა უნდა მოხდეს კლინიკური ინფორმაციის 
კონტექსტში, სპეციფიკური სამედიცინო მდგომარეობებისას ეფექტურობისა და ტოქსიკურობის 
გათვალისწინებით.   
VTE: ვენური თრომბოემბოლიზმი; PT: პროთრომბინის დრო; INR: საერთაშორისო ნორმალიზებული შეფარდება; 
FFP: ახლად გაყინული პლაზმა; PCC: პროთომბინის კომპლექსის კონცენტრატი; TT: თრომბინის დრო. 
* პირდაპირი პერორალური ანტიკოაგულანტები მოიცავს თრომბინის პირდაპირ ინჰიბიტორებს (მაგ.: 
დაბიგატრანს) და Xa ფაქტორის პირდაპირ ინჰიბიტორებს (მაგ.: აპიქსაბანს, ბეტრიქსაბანს, ედოქსაბანს, 
რივაროქსაბანს). 

 

R37 დადასტურებული DVT ან PE-ს შემთხვევაში ანტიკოაგულაციური თერაპიის 

გაგრძელება რეკომენდებულია, სულ მცირე, 3 თვის განმავლობაში. 

R38 ანტიკოაგულაციური მკურნალობის დაწყებისას, თუ ჯერ არ ჩატარებულა, დანიშნეთ 

სისხლის ბაზისური ანალიზები, სისხლის საერთო ანალიზის, თირკმლისა და 
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ღვიძლის ფუნქციების, პროთრომბინის დროის (PT) და აქტივირებული პარციალური 

თრომბოპლასტინის დროის (APTT) ჩათვლით. 

R39 ანტიკოაგულაციური მკურნალობის დაწყებისას რეკომენდებულია კომორბიდული 

პათოლოგიების, უკუჩვენებების და პაციენტის შეხედულებების გათვალისწინება. 

მკურნალობის ტაქტიკაზე მოქმედი კომორბიდული მდგომარეობებია: 

 DVT ან PE პაციენტებში სხეულის წონის უკიდურესი მაჩვენებლებით (50კგ-ზე 

ნაკლები ან 120კგ-ზე მეტი);  

 ჰემოდინამიკურად არასტაბილური PE;  

 DVT ან PE თირკმლის დაზიანების ან დადგენილი თირკმლის უკმარისობის ფონზე;   

 DVT ან PE აქტიური სიმსივნის ფონზე; 

 DVT ან PE ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომის ფონზე. 

R40 დადასტურებული DVT ან PE-ს შემთხვევაში რეკომენდებულია მკურნალობის 

დაწყება აპიქსაბანით ან რივაროქსაბანით. თუ არც ერთი არ არის მისაღები, მაშინ 

რეკომენდებულია:  

 LMWH სულ მცირე, 5 დღის განმავლობაში, რომელიც უნდა გაგრძელდეს 

დაბიგატრანით ან ედოქსაბანით ან   

 LMWH K ვიტამინის ანტაგონისტთან (VKA) ერთად, სულ მცირე, 5 დღე ან მანამ სანამ 

INR მაჩვენებელი ორი თანმიმდევრული გაზომვის შედეგად არ მიაღწევს  2.0-ს, რის 

შემდეგაც მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს VKA-ით. 

R41 დადასტურებული პროქსიმალური DVT2 ან PE-ს სამკურნალოდ რუტინულად არ 

არის რეკომენდებული არაფრაქციონირებული ჰეპარინისა (UFH) და VKA-ს 

ერთდროული გამოყენება, იმ შემთხვევების გარდა, როცა პაციენტს აღენიშნება 

თირკმლის დაზიანება, დადგენილი თირკმლის უკმარისობა, ან სისხლდენის 

მომატებული რისკი. 

R42 არ არის რეკომენდებული INR-ის თვითმონიტორინგის რუტინულად შეთავაზება 

პაციენტებისთვის DVT ან PE-ს დიაგნოზით, რომელთაც უტარდებათ მკურნალობა 

VKA-ით. 

R43 DVT ან PE ანტიკოაგულაციური მკურნალობა პაციენტებში წონის უკიდურესი 

მაჩვენებლებით  

პაციენტებში დადასტურებული პროქსიმალური DVT ან PE-ით, რომელთა სხეულის 

წონა 50კგ-ზე ნაკლებია, ან 120კგ-ს აღემატება, ანტიკოაგულაციური მკურნალობის 

ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად რეკომენდებულია სისხლში მედიკამენტების 

თერაპიული კონცენტრაციის რეგულარული მონიტორინგი. 

რეკომენდებულია კონკრეტული მედიკამენტის დოზის კორექციასა და 

მონიტორინგთან დაკავშირებული რეკომენდაციების გათვალისწინება და 

სპეციალისტის კონსულტაცია. 

R44 ანტიკოაგულაციური მკურნალობა პაციენტებისთვის ჰემოდინამიკურად 

არასტაბილური PE-ით. 

                                                           
2 პროქსიმალური DVT - ღრმა ვენების თრომბოზი მუხლქვეშა ტრიფურკაციის დონეზე ან მის 

ზემოთ 
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პაციენტები ჰემოდინამიკურად არასტაბილური PE-ით საჭიროებენ 

ჰოსპიტალიზაციას, არაფრაქციონირებული ჰეპარინის (UFH) უწყვეტი ინფუზიისა და 

თრომბოლიზური თერაპიის საკითხის განხილვის მიზნით. 

R45 DVT ან PE-ს ანტიკოაგულაციური მკურნალობა თირკმლის დაავადების ან დადგენილი 

თირკმლის უკმარისობის დროს  

პაციენტებისთვის დადასტურებული პროქსიმალური DVT ან PE-ით თირკმლის 

დაავადების ფონზე (კრეატინინის სავარაუდო კლირენსი3 15მლ/წთ-სა და 50 მლ/წთ-

ს შორის) რეკომენდებულია ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი:  

 აპიქსაბანი;  

 რივაროქსაბანი;  

 LMWH სულ მცირე, 5 დღე, რაც უნდა გაგრძელდეს:  

 ედოქსაბანით ან  

 დაბიგატრანით, თუ კრეატინინის სავარაუდო კლირენსი ≥30 მლ/წთ.  

 LMWH ან UFH, VKA-სთან ერთად სულ მცირე, 5 დღის მანძილზე, ან მანამ სანამ INR 

მაჩვენებელი არ გახდება, სულ მცირე 2.0 ორ თანმიმდევრულ გაზომვაზე, რის 

შემდეგაც მკურნალობა უნდა გაგარძელდეს მხოლოდ VKA-ით.  

რეკომენდებულია კონკრეტული მედიკამენტის დოზის კორექციასა და მონიტორინგთან 

დაკავშირებული რეკომენდაციების გათვალისწინება და სპეციალისტის კონსულტაცია.  

R46 პაციენტებისთვის დადასტურებული პროქსიმალური DVT ან PE-ით და თირკმლის 

დადგენილი უკმარისობით (კრეატინინის სავარაუდო კლირენსი 15მლ/წთ-ზე 

ნაკლები) რეკომენდებულია ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი:  

 LMWH; 

 UFH;  

 LMWH ან UFH, VKA-სთან ერთად სულ მცირე, 5 დღის მანძილზე, ან მანამ სანამ INR 

მაჩვენებელი არ გახდება, სულ მცირე 2.0 ორ თანმიმდევრულ გაზომვაზე, რის 

შემდეგაც მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს მხოლოდ VKA-ით.   

რეკომენდებულია კონკრეტული მედიკამენტის დოზის კორექციასა და მონიტორინგთან 

დაკავშირებული რეკომენდაციების გათვალისწინება და სპეციალისტის კონსულტაცია. 

R47 DVT ან PE-ს ანტიკოაგულაციური მკურნალობის თავისებურებები აქტიური 

ავთვისებიანი სიმსივნის დროს  

პაციენტებისთვის დადასტურებული პროქსიმალური DVT ან PE-ით აქტიური 

ავთვისებიანი სიმისვნის ფონზე ანტიკოაგულაციური მკურნალობის გაგრძელება 

რეკომენდებულია 3-დან 6 თვემდე. 3-6 თვის შემდეგ მკურნალობა უნდა გადაიხედოს 

კლინიკური საჭიროებების გათვალისწინებით.  

R48 აქტიური ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტებში პროქსიმალური DVT ან PE-ს 

სამკურნალოდ ანტიკოაგულაციის შერჩევისას გაითვალისწინეთ სიმსივნის 

ლოკალიზაცია, წამალთაშორისი ურთიერთქმედება, მათ შორის, სიმსივნის 

სამკურნალო მედიკამენტებთან და სისხლდენის რისკი. 

                                                           
3 კრეატინინის კლირენსის გამოთვლა ხდება კოკროფტისა და გაულტის (Cockcroft and Gault) 
ფორმულის გამოყენებით. 
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R49 აქტიური ავთვისებიანი სიმსივნის მქონე პაციენტებში პროქსიმალური DVT ან PE-ს 

სამკურნალოდ განიხილეთ პირდაპირი მოქმედების პერორალური 

ანტიკოაგულანტების (DOAC) გამოყენება. 

R50 იმ შემთხვევაში, თუ DOAC მისაღები არ არის, შესაძლებელია მკურნალობა 

ჩატარდეს მხოლოდ LMWH-ით ან LMWH-ისა და VKA-ს კომბინაციით სულ მცირე, 5 

დღის განმავლობაში, ან მანამ სანამ INR-ის მაჩვენებელი არ მიაღწევს 2.0-ს ორი 

თანმიმდევრული გაზომვისას, რის შემდეგაც მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს მხოლოდ 

VKA-ით. 

R51 პაციენტებში დადასტურებული პროქსიმალური DVT ან PE-ით და რემისიის ფაზაში 

მყოფი ავთვისებიანი სიმსივნით რეკომენდებულია სტანდარტული 

ანტიკოაგულაციური თერაპია. 

R52 DVT ან PE-ს მკურნალობა პაციენტებში ტრიპლ-პოზიტიური ანტიფოსფოლიპიდური 

სინდრომით  

ანტიფოსფოლიპიდური (aPL) ანტისხეულების ტრიპლ-პოზიტიური პროფილი [შრატის 

aPL საწინააღმდეგო IgG-ს ორი დადებითი და პლაზმაში მგლურას ფუნქციური 

ანტიკოაგულანტის (LAC) ერთი დადებითი შედეგი] ასოცირებულია თრომბოზის 

მომატებულ რისკთან, მაშინ როცა პაციენტებს ერთი დადებითი ტესტით რისკი 

შესაძლოა მცირედ, ან საერთოდ არ ჰქონდეთ მომატებული.  

პაციენტებში დადასტურებული პროქსიმალური DVT ან PE-ით და ტრიპლ-პოზიტიური 

ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომის დადგენილი დიაგნოზით, რეკომენდებულია 

ანტიკოაგულაციური მკურნალობა ჩატარდეს LMWH-ისა და VKA-ს კომბინაციით სულ 

მცირე, 5 დღის განმავლობაში, ან მანამ სანამ INR-ის მაჩვენებელი არ  მიაღწევს 2.0-ს ორი 

თანმიმდევრული გაზომვისას, რის შემდეგაც მკურნალობა უნდა გაგრძელდეს  

მხოლოდ VKA-ით.  

R53 წარუმატებელი მკურნალობა 

თუ ანტიკოაგულაციური მკურნალობა წარუმატებელია, რეკომენდებულია შემდეგი:  

 მკურნალობაზე დამყოლობის გადამოწმება;  

 ჰიპერკოაგულაციის სხვა მიზეზებზე ზემოქმედება;  

 ანტიკოაგულანტის დოზის გაზრდა ან სხვა მედიკამენტით ჩანაცვლება, რომელსაც 

ანტიკოაგულაციური მოქმედების განსხვავებული მექანიზმი გააჩნია.  

ხანგრძლივი ანტიკოაგულაციური მკურნალობა მეორეული პრევენციის მიზნით 

R54 შეაფასეთ და განიხილეთ ანტიკოაგულაციური მკურნალობის გაგრძელების, 

შეწყვეტის ან ცვლილების რისკი და სარგებელი პაციენტებთან, რომელთაც 

პროქსიმალური DVT ან PE-ს გამო ჩაუტარდათ ანტიკოაგულაციური მკურნალობის 3 

თვიანი კურსი (3-6 თვე პაციენტებში აქტიური ავთვისებიანი სიმსივნით). ხელი 

შეუწყვეთ გაზიარებული გადაწყვეტილების მიღებას და მედიკამენტური 

მკურნალობის რეჟიმზე დამყოლობის გაუმჯობესებას. 

R55 განიხილეთ ანტიკოაგულაციური მკურნალობის შეწყვეტის საკითხი 

პროვოცირებული DVT ან PE-დან 3 თვის შემდეგ (3-6 თვის შემდეგ პაციენტებში 

აქტიური სიმსივნით), თუ მაპროვოცირებელი ფაქტორი აღარ არსებობს და 

დაავადების კლინიკური მიმდინარეობა არ გართულებულა. თუ ანტიკოაგულაციური 

მკურნალობა წყდება, რეკომენდებულია პაციენტს მიეწოდოს ინფორმაცია რეციდივის 

რისკსა და ქვემოთ ჩამოთვლილ საკითხებზე:  
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 წერილობითი ინფორმაცია სიმპტომებისა და ნიშნების შესახებ, რომელთაც უნდა 

მიაქციოს ყურადღება;   

 ოჯახის ექიმის და სპეციალისტის საკონტაქტო დეტალები, რომელსაც შეუძლია 

გაუწიოს კონსულტირება ნებისმიერ ახალ სიმპტომთან ან შფოთვასთან 

დაკავშირებით;  

 არასამუშაო საათებში შესაძლო სამედიცინო დახმარების საკონტაქტო ინფორმაცია, 

როდესაც პაციენტის პირადი ექიმი ხელმისაწვდომი არ არის. 

R56 ანტიკოაგულაციური მკურნალობის გაგრძელება 3 თვის შემდეგ (6 თვის შემდეგ 

პაციენტებში აქტიური სიმსივნით) რეკომენდებულია არაპროვოცირებული DVT ან 

PE-ს შემთხვევაში. გადაწყვეტილება უნდა ემყარებოდეს ვენური 

თრომბოემბოლიზმის რეციდივის ინდივიდუალური რისკისა და სისხლდენის 

ალბათობის შეფასებას.  

რეკომენდებულია აღნიშნული რისკისა და სარგებელის განხილვა პაციენტთან ერთად 

და მისი შეხედულებების გათვალისწინება. 

R57 აუხსენით პაციენტებს არაპროვოცირებული DVT ან PE-ით და სისხლდენის დაბალი 

რისკით, რომ ანტიკოაგულაციური მკურნალობის გაგრძელების სარგებელი აღემატება 

რისკს.  

R58 ხანგრძლივი ანტიკოაგულაციური მკურნალობის საჭიროების შეფასებისას ნუ 

დაეყრდნობით მხოლოდ რისკის პროგნოზულ ინსტრუმენტებს. 

R59 არაპროვოცირებული DVT ან PE-ს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სისხლდენის 

რისკის შეფასების მიზნით რეკომენდებულია HAS-BLED-სქემის გამოყენება 

(იხილეთ ცხრილი №5). განიხილეთ ანტიკოაგულაციური მკურნალობის შეჩერების 

საკითხი, თუ HAS-BLED ქულა ≥4 და შეუძლებელია რისკის მოდიფიცირება.  
 

ცხრილი №5. სისხლდენის რისკის შეფასების სქემა - HAS-BLED 12 

კრიტერიუმი ქულა 

ჰიპერტენზია 1 

თირკმლის დაავადება (დიალიზი, ტრანსპლანტაცია, Cr >2.26 მგ/დლ ან 
200 მკმოლ/ლ) 

1 

ღვიძლის დაავადება (ციროზი ან ბილირუბინი >2-ჯერ ნორმაზე და 
AST/ALT/AP >3-ჯერ ნორმაზე) 

1 

ანამნეზში ინსულტი 1 

მნიშვნელოვანი სისხლდენა ანამნეზში ან სისხლდენებისკენ 
მიდრეკილება 

1 

ლაბილური INR (არასტაბილური/მაღალი INR მაჩვენებელი, 
თერაპიული დიაპაზონის დრო <60%) 

1 

ხანდაზმული ასაკი (>65 წელი) 1 

მედიკამენტების გამოყენება, რომელთა ფონზეც მატულობს 
სისხლდენის რისკი (ასპირინი, კლოპიდოგრელი, NSAID) 

1 

ალკოჰოლის ჭარბად მოხმარება (≥8 სასმისი/კვირაში) 1 

შენიშვნა: HAS-BLED წარმოადგენს შემდეგი ტერმინების 
აბრევიატურას: Hypertension, Abnormal liver/renal function, Stroke history, Bleeding 
predisposition, Labile INR, Elderly, Drug/alcohol usage (ჰიპერტენზია, ღვიძლის/თირკლის 
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ფუნქციის დარღვევა, სისხლდენისკენ მიდრეკილება, არამდგრადი INR, ხანდაზმული 
ასაკი, ნარკოტიკების/ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენება). 
 
ინტერპრეტაცია 

HAS-
BLED 

ქულა 

რისკის 
ჯგუფი 

მნიშვნელოვ
ანი 
სისხლდენის 
რისკი 

სისხლდენის 
სიხშირე 100 
პაციენტზე/წ
ელიწადში 

რეკომენდაცია 

0 
შედარებით 
დაბალი 

0.9% 1.13 აუცილებელია 
ანტიკოაგულაციის 
განხილვა 1 3.4% 1.02 

2 საშუალო 4.1% 1.88 
შესაძლებელია 
ანტიკოაგულაციის 
განხილვა 

3 

მაღალი 

5.8% 3.72 აუცილებელია 
ანტიკოაგულაციური 
მკურნალობის 
ალტერნატივის განხილვა 

4 8.9% 8.70 

5 9.1% 12.50 

>5* 
ძალიან 
მაღალი 

- - 

*5-ზე მაღალი ქულა ძალიან იშვიათად გვხვდება რისკის შესაფასებლად, მაგრამ 
სავარაუდოდ ამ დროს რისკი 10%-ზე მაღალია. 
 
 

R60 ხანგრძლივი ანტიკოაგულაციური მკურნალობისთვის მედიკამენტის შერჩევისას 

რეკომენდებულია პაციენტის შეხედულებების და კონკრეტული კლინიკური 

გარემოებების გათვალისწინება.  

R61 პაციენტებში, რომელთაც არ აღენიშნებათ თირკმლის დაავადება, აქტიური სიმსივნე, 

დადასტურებული ტრიპლ-პოზიტიური ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი ან 

სხეულის წონის უკიდურესი მაჩვენებლები (50კგ-ზე ნაკლები ან 120კგ-ზე მეტი):  

 რეკომენდებულია მკურნალობის გაგრძელება დანიშნული ანტიკოაგულანტით, თუ 

მის მიმართ ამტანობა დამაკმაყოფილებელია; ან   

 თუ დანიშნული მედიკამენტის ამტანობა არადამაკმაყოფილებელია, ადგილი აქვს 

კლინიკური გარემოებების ან პაციენტის ინდივიდუალური შეხედულებების 

ცვლილებას, რეკომენდებულია მკურნალობის ჩანაცვლება აპიქსაბანით, თუ 

მკურნალობა მიმდინარეობდა აპიქსაბანისგან განსხვავებული პირდაპირი 

მოქმედების ანტიკოაგულანტით.  

R62 თუ ანტიკოაგულაციური მკურნალობა წარუმატებელია, რეკომენდებულია შემდეგი:  

 მკურნალობაზე დამყოლობის გადამოწმება;  

 ჰიპერკოაგულაციის სხვა მიზეზებზე ზემოქმედება;  

 ანტიკოაგულანტის დოზის გაზრდა ან სხვა მედიკამენტით ჩანაცვლება, რომელსაც 

ანტიკოაგულაციური მოქმედების განსხვავებული მექანიზმი გააჩნია. 

R63 პაციენტებში, რომლებიც უარს აცხადებენ ხანგრძლივ ანტიკოაგულაციურ 

მკურნალობაზე, რეკომენდებულია დღეში 75 მგ ან 150 მგ ასპირინის დანიშვნის 
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საკითხის განხილვა. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ასპირინი არ წარმოადგენს 

უშუალოდ DVT ან PE-ს მეორეული პრევენციის მიზნით ლიცენზირებულ 

მედიკამენტს, არამედ მისი გამოყენება ხდება ე.წ. „off label“ პრინციპით. 

R64 სტაბილური გულ-სისხლძარღვთა დაავადების  (გსდ) მქონე პაციენტებში DVT და/ან 

PE-ით, რომლებიც მანამდე ღებულობდენ ასპირინს გსდ რისკის მოდიფიცირების 

მიზნით, ანტიკოაგულაციური თერაპიის დაწყებისას რეკომენდებულია ასპირინის 

დროებით შეჩერება ანტკოაგულაციური მკურნალობის პერიოდში (მტკიცებულების 

დონე C). 

ანტიკოაგულაციური თერაპიის დაწყებისას აუცილებელია ასპირინით მკურნალობის 

ჩვენების კრიტიკული შეფასება, სისხლდენის მომატებული რისკისა და გულ-

სისხლძარღვთა რისკის პრევენციის სარგებელის ბალანსის გათვალისწინებით. ეს 

რეკომენდაცია არ ეხება პაციენტებს მწვავე კორონარული სინდრომით ან 

კორონარული ინტერვენციით.  

R65 ხანგრძლივ ანტიკოაგულაციურ მკურნალობაზე ან ასპირინით თერაპიაზე მყოფ 

პაციენტებში რეკომენდებულია, სულ მცირე, წელიწადში ერთხელ ჯანმრთელობის 

ზოგადი მდგომარეობის, VTE რეციდივის რისკის, სისხლდენის რისკისა და 

მკურნალობასთან დაკავშირებული პირადი მოსაზრებების გადახედვა. 

ინფორმაცია და მხარდაჭერა ანტიკოაგულაციურ მკურნალობაზე მყოფი პაციენტებისათვის  

R66 ანტიკოაგულაციურ მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებს მიაწოდეთ სიტყვიერი და 

წერილობითი ინფორმაცია შემდეგ საკითხებზე:  

 ანტიკოაგულანტების მიღების წესები:  

 მკურნალობის ხანგრძლივობა;  

 ანტიკოაგულანტების შესაძლო გვერდითი ეფექტები და სამოქმედო გეგმა მათი 

განვითარების შემთხვევაში;   

 პერორალური ანტიკოაგულანტების ურთიერთქმედება სხვა მედიკამენტებთან, 

საკვებთან ან ალკოჰოლთან;   

 მონიტორინგის საჭიროება;  

 ანტიკოაგულაციური მკურნალობის ზეგავლენა სტომატოლოგიურ პროცედურებზე;  

 ანტიკოაგულანტებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები ორსულობისას ან 

ორსულობის დაგეგმვის შემთხვევაში;  

 ანტიკოაგულანტების ზემოქმედება ისეთ აქტივობებზე, როგორიცაა სპორტი და 

მოგზაურობა;   

 სამედიცინო დამხარების საჭიროების ამოცნობა, როდის და როგორ უნდა მიმართოს 

ექიმს.  

R67 რეკომენდებულია ანტიკოაგულაციურ მკურნალობაზე მყოფ პაციენტებს მიეწოდოთ 

ინფორმაცია და „გამაფრთხილებელი ბარათი“, რომელიც სპეციფიკურად 

მორგებულია მათ კონკრეტულ მედიკამენტზე. რეკომენდებულია პაციენტმა 

მუდმივად თან ატაროს ე.წ. „გამაფრთხილებელი ბარათი“. 

R68 მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ჰეპარინის წარმოება ხდება ცხოველური 

პროდუქტისგან, ხოლო აპიქსაბანი და რივაროქსაბანი დანამატის სახით შეიცავს 

ძროხის რძის ლაქტოზას, შესაბამისად, იმ პაციენტებთან, რომლებიც რელიგიური ან 

ეთიკური მოსაზრებებით არ მოიხმარენ ცხოველურ პროდუქტებს, ან აღენიშნებათ 
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საკვები კომპონენტების აუტანლობა, აუცილებელია შესაბამისი ალტერნატივების 

განხილვა მათი უპირატესობებისა და ნაკლოვანების ჩათვლით.   

მკურნალობის მონიტორინგი 

R69 Xa ფაქტორისა და თრომბინის პირდაპირი ინჰიბიტორები – ეს პრეპარატები არ 

მოითხოვენ რუტინულ ლაბორატორიულ მონიტორინგს. ისინი უნდა დაინიშნონ 

სპეციალისტის მიერ, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი ცოდნა და გამოცდილება 

აღნიშნული მედიკამენტების გამოყენებაში. მკურნალობის პროცესში აუცილებელია 

პაციენტების მკაცრი კლინიკური მონიტორინგი სისხლდენის რისკისა და თირკმლის 

უკმარისობის თვალსაზრისით. თერაპიული ეფექტურობის მონიტორინგი რთულია, 

მაგრამ შესაძლებელია განხორციელდეს იშვიათ შემთხვევებში (პირდაპირი 

მოქმედების პერორალური ანტიკოაგულანტების ფარმაკოკინეტიკა და 

წამალთაშორისი ურთიერთქმედება იხილეთ ცხრილი №6-ში). 

R70 დოზირება — როდესაც ხანგრძლივი მკურნალობის მიზნით ხდება პერორალური Xa-

ფაქტორის ან თრომბინის პირდაპირი ინჰიბიტორის შერჩევა, რეკომენდებულია 

დოზირება შეირჩეს კვლევებში დადასტურებული ეფექტურობის საფუძველზე. 

 რივაროქსაბანი და აპიქსაბანი შეიძლება დაინიშნოს მონოთერაპიის სახით (კერძოდ, 

საჭირო არ არის პარენტერალურ ანტიკოაგულანტებთან, მაგალითად LMW 

ჰეპარინთან ერთად დანიშვნა ან წინასწარი მკურნალობა ჰეპარინით), მაგრამ 

პარენტერალური ანტიკოაგულაციის დანიშვნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, 

თუ ამ პრეპარატების მიღება გვიანდება (მაგალითად, ხელმისაწვდომობასთან 

დაკავშირებული პრობლემა). 

 ედოქსაბანის და დაბიგატრანის დანიშვნა უმჯობესია პარენტერალური 

ანტიკოაგულაციური მკურნალობის 5 დღიანი კურსის შემდეგ.   

 ვარფარინისგან განსხვავებით, Xa ფაქტორის ან თრომბინის პირდაპირი 

ინჰიბიტორების არც ერთ წარმომადგენელს არ ესაჭიროება გადაფარვა 

პარენტერალური ანტიკოაგულანტით, რადგანაც ანტიკოაგულაციური ეფექტი 

მიიღწევა პერორალური მიღებიდან 1-4 საათში. შესაბამისად, LMW ჰეპარინიდან 

პაციენტის Xa ფაქტორის ან თრომბინის პირდაპირ ინჰიბიტორებზე გადაყვანისას, ეს 

მედიკამენტები ზოგადად ეძლევა დაბალმოლეკულური ჰეპარინის ბოლო დოზიდან 

6 -12 საათში, თუ ჰეპარინის კანქვეშა ინექციები კეთდება დღეში ორჯერ, და 12-24 

საათში, თუ LMW ჰეპარინი გამოიყენება დღეში ერთხელ. Xa ფაქტორის ან 

თრომბინის პირდაპირი ინჰიბიტორები შეიძლება დაინიშნოს 

არაფრაქციონირებული ჰეპარინის ინტრავენური ინფუზიის შეწყვეტისთანავე.  

R71 თირკმლის ნორმალური ფუნქციის პირობებში DOAC ტიპიური საწყისი დოზები 

შემდეგია: 

 რივაროქსაბანი 15 მგ დღეში ორჯერ 21 დღე, რომელიც გრძელდება 20მგ-ით დღეში 

ერთხელ; 

 აპიქსაბანი 10მგ დღეში ორჯერ შვიდი დღე, რომელიც გრძელდება 5მგ-ით დღეში 

ორჯერ (2.5მგ დღეში ორჯერ 6 თვეზე მეტად გახანგრძლივებული მკურნალობისას); 

 ედოქსაბანი 60 მგ დღეში ერთხელ; 

 დაბიგატრანი 150 მგ დღეში ორჯერ. 

R72 ვარფარინი – ყველაზე გავრცელებული ლაბორატორიული კვლევა, რომელიც 

გამოიყენება ვარფარინის მონიტორინგის მიზნით, არის პროთრომბინის დროის (PT) 
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შეფარდება, რომელიც ჩვეულებრივ, ცნობილია საერთაშორისო ნორმალიზებული 

შეფარდების (INR) სახელით. INR-ის სამიზნე მაჩვენებელი მერყეობს 2-დან 3-მდე 

(სამიზნე 2.5).  

ანტიკოაგულაციური ეფექტისა და ვარფარინის საჭირო სტაბილური დოზის მიღწევის 

შემდეგ INR-ის მონიტორინგი, ჩვეულებრივ, რეკომენდებულია 3-4 კვირაში ერთხელ 

VTE-ს მკურნალობის მიზნით ვარფარინის გამოყენების სრული კურსის 

განმავლობაში.  

უფრო ხშირი მონიტორინგი რეკომენდებულია ისეთი ფაქტორების თანაარსებობისას, 

რომელთა ფონზეც შესაძლებელია ვარფარინის ეფექტი არაპროგნოზირებადი იყოს 

(მაგალითად, მკურნალობა მედიკამენტებით, რომლებიც ურთიერთქმედებენ 

ვარფარინთან).  

უფრო ხანგრძლივი ინტერვალები (მაგალითად, 12 კვირამდე) მისაღებია, თუ INR-ის 

მაჩვენებლებზე ზემოქმედება პროგნოზირებადია13.  

ვარფარინის დოზირება უნდა შეირჩეს ინდივიდუალური თავისებურებების 

გათვალისწინებით, რადგანაც, ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა წამალთაშორისი 

ურთიერთქმედება, ხანდაზმული ასაკი და სპეციფიკური გენოტიპი, მოქმედებს 

ვარფარინის ეფექტურობაზე.  

თვითმონიტორინგის პრაქტიკა საკმაოდ ეფექტურია იმ პაციენტებში, რომელთაც 

გააჩნიათ თვითმართვის შესაბამისი კომპეტენცია. 

R73 როდესაც ვარფარინის შერჩევა ხდება ხანგრძლივი ანტიკოაგულაციური 

მკურნალობის მიზნით, მისი მიღება უნდა დაიწყოს იმავე დღეს, როდესაც ინიშნება 

LMW ჰეპარინი ან UFH (დღე 1), ტიპიური საწყისი დოზაა 5 მგ/დღეში პირველი 2 დღე 

(დოზის დიაპაზონი შეიძლება მერყეობდეს 2-დან 10მგ-მდე). ამის შემდეგ დოზის 

კორექტირება ხდება მანამ, სანამ INR-ის მაჩვენებელი ორი თანმიმდევრული დღის 

განმავლობაში არ იქნება თერაპიულ დიაპაზონში (2-დან 3-მდე; სამიზნე 2.5). უფრო 

დაბალი საწყისი დოზა (2 - 5 მგ/დღეში) შეიძლება განხილულ იქნას პაციენტებში 

სისხლდენის მომატებული რისკით (მაგალითად, ხანდაზმულებში), ხოლო 

შედარებით მაღალი დოზები (5 -10 მგ/დღეში) შეიძლება დაენიშნოთ ჯანმრთელ 

პირებს სისხლდენის დაბალი რისკით. 

R74 დაბალმოლეკულური ჰეპარინი და ფონდაპარინუქსი – ამ პრეპარატებს არ 

ესაჭიროებათ ლაბორატორიული პარამეტრების რუტინული მონიტორინგი. თუმცა, 

ამავე დროს აუცილებელია პაციენტებზე მეთვალყურეობა თირკმლის უკმარისობის 

დროული გამოვლენის მიზნით, რადგანაც ამ დროს შესაძლებელია გახანგრძლივდეს 

მათი ნახევარდაშლის პერიოდი.  

იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩნდება კითხვები დაბალმოლეკულური ჰეპარინის 

კორექტული დოზის შერჩევასთან დაკავშირებით (მაგალითად, სიმსუქნის ან 

თირკმლის უკმარისობის დროს), ზოგჯერ გამოიყენება ანტი ფაქტორ-Xa აქტივობის 

განსაზღვრა. 

ფონდაპარინუქსის მონიტორინგი კლინიკურ კვლევებში არ განხორციელებულა და 

შესაბამისად, კლინიკურ პრაქტიკაში მისი რუტინული მონიტორინგი 

რეკომენდებული არ არის. ფონდაპარინუქსის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში 

შესაძლებელია საჭირო გახდეს პაციენტებში მნიშვნელოვანი სისხლდენით.  
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R75 დაბალმოლეკულური ჰეპარინი უკუნაჩვენებია პაციენტებში თირკმლის მძიმე 

უკმარისობით  (CrCl <30 მლ/წთ). 

R76 aPTT შესაძლებელია განხანგრძლივდეს LMW ჰეპარინის ფონზე, მაგრამ შედარებით 

ნაკლებ მგრძნობიარე მაჩვენებელია და ამდენად, არ გამოიყენება მონიტორინგისთვის.  

R77 მონიტორინგისთვის  შესაძლებელია დამატებით შემდეგი კვლევების 

გათვალისწინება: 

 ზოგ შემთხვევაში შესაძლებელია LMW ჰეპარინით მკურნალობის ფონზე საჭირო 

გახდეს თრომბოციტების რაოდენობის დათვლა ჰეპარინით გამოწვეული 

თრომბოციტოპენიის (HIT) პოტენციური რისკის გამო, თუმცა ეს რისკი ძალიან 

დაბალია და უფრო ხშირია არაფრაქციონირებული ჰეპარინის გამოყენების 

შემთხვევაში. თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა უნდა განხორციელდეს 

მაშინაც, თუ არსებობს ეჭვი სისხლდენაზე ან თრომბოზზე. 

 ჰემოგლობინის რუტინული მონიტორინგი ზოგადად რეკომენდებული არ არის; 

თუმცა ჰემოგლობინი უნდა განისაზღვროს სისხლდენაზე ეჭვის დროს. 

 პაციენტებში, რომლებიც იმყოფებიან LMW  ჰეპარინით ხანგრძლივ მკურნალობაზე, 

მიზანშეწონილია პერიოდულად (მაგალითად, წელიწადში ერთხელ) ძვლის 

სიმკვრივის განსაზღვრა ოსტეოპოროზის მომატებული რისკის გამო. 

R78 ჰეპარინით გამოწვეული თრომბოციტოპენია — HIT ვითარდება აუტოანტისხეულების 

გამომუშავების შედეგად, რომლებიც მიმართულია თრომბოციტების ფაქტორი 4-ის 

(PF4) და ჰეპარინის კომპლექსის წინააღმდეგ (ე.წ. HIT ანტისხეულები). HIT 

ანტისხეულები ააქტიურებენ თრომბოციტებს და პოტენციურად შეუძლიათ 

კატასტროფული არტერიული და ვენური თრომბოზების გამოწვევა, რომლის დროსაც 

სიკვდილობა 20%-ის ფარგლებშია; მიუხედავად ადრეული გამოვლენისა და 

დროეული ჩარევისა, სიკვდილობა მაინც რჩება დაახლოებით 2%-ის ფარგლებში. 

პაციენტებისთვის VTE-ით და ჰეპარინ-ინდუცირებული თრომბოციტოპენიის (HIT) 

დიაგნოზით, ანტიკოაგულაცია ჰეპარინით, მათ შორის, UFH და LMW ჰეპარინით, 

უკუნაჩვენებია. ამ დროს უნდა დაინიშნოს ანტიკოაგულაციური მკურნალობა 

არაჰეპარინული ანტიკოაგულანტებით.  

არსებობს რიგი არაჰეპარინული ანტიკოაგულანტებისა, რომელთა გამოყენება 

შესაძლებელია HIT-ის დროს. ესენია თრომბინის პირდაპირი ინჰიბიტორები 

(მაგალითად, არგატრობანი, ბივალირუდინი), დანაპაროიდი, ფონდაპარინუქსი ან 

პირდაპირი პერორალური ანტიკოაგულანტები (DOACs), როგორიცაა აპიქსაბანი, 

ედოქსაბანი, რივაროქსაბანი ან დაბიგატრანი14 . 
 
ცხრილი №6. პირდაპირი პერორალური ანტიკოაგულანტების ფარმაკოკინეტიკა და 
წამალთაშორისი ურთიერთქმედება15  

ანტიკოაგულან
ტი 

ბიოშეღწევადო
ბა 

მეტაბოლიზმი 
და კლირენსი*¶ 

ნახევარდაშლის 
პერიოდი 

პოტენციური 
წამალთაშორისი 

ურთიერთქმდება *¶ 

დაბიგატრანი 
(პრადაქსა) 

ბიოშეღწევადობა 
3-7%;  
არაა კავშირში 
საკვების 
მიღებასთან; 

80% გამოიყოფა 
თირკმელებით; 
P-გპ სუბსტრატი* 

12 -17 სთ; 
გახანგრძლივებულ
ია თირკმლის 
დაავადებისას და 
ხანდაზმულებში  

P-გპ ინჰიბიტორების ფონზე 
დაბიგატრანის ეფექტმა 
შეიძლება მოიმატოს; 
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კაფსულის 
მთლიანობა არ 
უნდა დაირღვეს 
და 
აბსორბციისთვის 
ესაჭიროება კუჭის 
მჟავიანობა 

P-გპ ინდუქტორების ფონზე 
დაბიგატრანის ეფექტი 
შეიძლება შემცირდეს; 
შეიძლება საჭირო გახდეს 
ზოგიერთ მედიკამენტთან 
კომბინირებული 
გამოყენების მორიდება და 
დოზის კორექცია  

აპიქსაბანი 
(ელიქუისი) 

ბიოშეღწევადობა 
50%; 
არაა კავშირში 
საკვების 
მიღებასთან  
 

27%  გამოიყოფა 
თირკმელებით; 
პირველადი 
მეტაბოლიზმი 
ხდება CYP3A4-ის 
მეშვეობით¶ 
P-გპ სუბსტრატი* 

12 სთ; 
გახანგრძლივებულ
ია ხანდაზმულებში 

CYP3A4 ძლიერი 
ინჰიბიტორების და/ან P-გპ 
ძლიერი ინჰიბიტორების 
ფონზე შეიძლება გაიზარდოს 
აპიქსაბანის ეფექტი;  
CYP3A4 ძლიერი 
ინდუქტორების და/ან P-გპ 
ძლიერი ინდუქტორების 
ფონზე  აპიქსაბანის ეფექტი 
შეიძლება შემცირდეს; 
შეიძლება საჭირო გახდეს 
ზოგიერთ მედიკამენტთან 
კომბინირებული 
გამოყენების მორიდება და 
დოზის კორექცია 

ბეტრიქსაბანი 
(ბევიქსა) 

34% 
ბიოშეღწევადობა
; 
მიღებული უნდა 
იქნეს საკვებთან 
ერთად 
ყოველდღე 
ერთსადაიმავე 
დროს. 
აბსორბცია 
იზრდება 
საკვებთან 
ერთად 
მიღებისას 

თირკმლისმიერი 
მინიმალური 
კლირენსი (5 -7%); 
CYP მინიმალური 
მეტაბოლიზმი; 
P-გპსუბსტრატი* 
85% გამოიყოფა 
ჰეპატობილარულ
ი გზით 

19-27 სთ 
(ეფექტური 
ნახევარდაშლის 
დრო); 
პიკის/მინიმუმთან 
შეფარდება 
დაბალია, ხოლო 
შრატიდან 
საბოლოო 
ნახევარგამოყოფის 
პერიოდი არის 37 
სთ, ამდენად, 
ბეტრიქსაბანი 
შეიძლება დარჩეს 
სისხლის 
მიმოქცევაში უფრო 
დიდხანს, ვიდრე 
მოსალოდნელია 
ეფექტური 
ნახევარდაშლის 
პერიოდის 
საფუძველზე. 

P-გპ ინჰიბიტორების ფონზე 
შეიძლება გაიზარდოს 
ბეტრიქსაბანის ეფექტი; 
P-გპ ინდუქტორების ფონზე 
შეიძლება შემცირდეს 
ბეტრიქსაბანის ეფექტი; 
შეიძლება საჭირო გახდეს 
ზოგიერთ მედიკამენტთან 
კომბინირებული 
გამოყენების მორიდება და 
დოზის კორექცია 

ედოქსაბანი 
(სავაისა, 
ლიქსიანა) 

62% 
ბიოშეღწევადობა
; 
არ არის კავშირში 
საკვების 
მიღებასთან 

50% გამოიყოფა 
თირკმლებით; 
ეფექტურობა 
შემცირებულია 
არასარქვლოვანი 
ატრიალური 
ფიბრილაციისას 
და თუ CrCl >95 
მლ/წთΔ 

10-14 სთ; 
გახანგრძლივებულ
ია თირკმლის 
დაავადების დროს 

P-გპ ინჰიბიტორების ფონზე 
შეიძლება გაიზარდოს 
ედოქსაბანის ეფექტი; 
P-გპ ინდუქტორების ფონზე 
შეიძლება შემცირდეს 
ედოქსაბანის ეფექტი; 
შეიძლება საჭირო გახდეს 
ზოგიერთ მედიკამენტთან 
კომბინირებული 



28 
 

CYP მეტაბოლიზმი 
მინიმალურია¶ 
P-გპ სუბსტრატი* 

გამოყენების მორიდება და 
დოზის კორექცია 

რივაროქსაბანი 
(ქსარელტო) 

10 მგ 
დოზირებისას: 
ბიოშეღწევადობა 
80-100%; 
არ არის კავშირში 
საკვების 
მიღებასთან 
 
20 მგ 
დოზირებისას: 
ბიოშეღწევადობა 
66%, თუ მიიღება 
უზმოდ; 
მატულობს 
საკვებთან 
ერთად 
მიღებისას 

36% გამოიყოფა 
თირკმლებით; 
პირველადი 
მეტაბოლიზმი 
ხდება CYP3A4-ით¶ 
P-გპ სუბსტრატი* 

7-11 სთ 
გახანგრძლივებულ
ია თირკმლის 
დაავადების დროს 
და 
ხანდაზმულებში 

CYP3A4 ძლიერი 
ინჰიბიტორების და/ან P-გპ 
ძლიერი ინჰიბიტორების 
ფონზე შეიძლება გაიზარდოს 
რივაროქსაბანის ეფექტი;  
CYP3A4 ძლიერი 
ინდუქტორების და/ან P-გპ 
ძლიერი ინდუქტორების 
ფონზე შეიძლება შემცირდეს 
რივაროქსაბანის ეფექტი; 
შეიძლება საჭირო გახდეს 
ზოგიერთ მედიკამენტთან 
კომბინირებული გამოყენების 
მორიდება და დოზის 
კორექცია 

P-გპ: P-გლიკოპროტეინის მედიკამენტური ტუმბო; CYP3A4: ციტოქრომ p450 3A4 იზოფორმა; CrCl: 
კრეატინინის კლირენსი, გამოთვლილი Cockcroft-Gault ფორმულით;  
* P-გპ ინჰიბიტორების მაგალითები, რომლებიც ამცირებენ  DOAC მეტაბოლიზმს და შესაბამისად, იწვევენ 
სისხლში მათი კონცენტრაციის მატებას, შემდეგია: კლარითრომიცინი, რიტონავირი და ვერაპამილი. P-გპ 
ინდუქტორების მაგალითებს, რომლებიც ზრდიან DOAC მეტაბოლიზმს და შესაბამისად, იწვევენ სისხლში 
მათი კონცენტრაციის შემცირებას, მიეკუთვნება ფენიტოინი, რიფამპინი და სხვა. 
¶ CYP3A4 ძლიერი ინჰიბიტორების წარმომადგენელები, რომლებიც  ამცირებენ ზოგიერთი DOAC-ის 
მეტაბოლიზმს და შესაბამისად, იწვევენ სისხლში მათი კონცენტრაციის მატებას, შემდეგია: 
კლარითრომიცინი, რიტონავირი და ომბიტასვირი. CYP3A4 ძლიერი ინდუქტორების მაგალითებს, 
რომლებიც ზრდიან DOAC მეტაბოლიზმს და შესაბამისად, იწვევენ სისხლში მათი კონცენტრაციის 
შემცირებას, მიეკუთვნება კარბამაზეპინი, ფენიტოინი და რიფამპიცინი. 
Δ პაციენტებში წინაგულების ციმციმით და CrCl >95 მლ/წთ, ადგილი ჰქონდა სისხლში ედოქსაბანის 
კონცენტრაციის შემცირებას და იშემიური ინსულტის სიხშირის მატებას მათთან შედარებით, ვისაც 
მკურნალობა უტარდებოდა ვარფარინით.  

 

ელასტიური წინდები გრადუირებული კომპრესიით 

R79 არ არის რეკომენდებული კომპრესიული ელასტიური წინდების შეთავაზება 

პაციენტებისთვიის ღრმა ვენების თრომბოზის შემდეგ პოსტ-თრომბოზული 

სინდრომის ან VTE  რეციდივის პრევენციის მიზნით. ეს რეკომენდაცია არ ეხება 

ელასტიური წინდების გამოყენებას DVT-ს შემდეგ კიდურის სიმპტომების 

სამართავად. 

R80 DVT-ს შემდეგ კიდურის სიმპტომების სამართავად კომპრესიული ელასტიური 

წინდების შეთავაზების შემთხვევაში აუცილებელია პაციენტს მიეწოდოს ინფორმაცია 

წინდების მოხმარების წესების, ხანგრძლივობის და გამოცვლის პერიოდულობის 

შესახებ.  

გამოკვლევა ავთვისებიან სიმსივნეზე 

R81 არაპროვოცირებული DVT ან PE-ს შემთხვევაში დადასტურებული ავთვისებიანი 

სიმსივნის არარსებობისას რეკომენდებულია ავადმყოფობის ანამნეზის გადახედვა და 
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სისხლის ბაზისური ტესტების ჩატარება, როგორიცაა სისხლის საერთო ანალიზი, 

თირკმლისა და ღვიძლის ფუნქციები,   PT, APTT და ობიექტური ფიზიკური გასინჯვა.  

R82 არ არის რეკომენდებული სიმსივნის გამოსავლენი შემდგომი კვლევების შეთავაზება 

პაციენტებისთვის არაპროვოცირებული DVT ან PE-ით, იმ შემთხვევების გარდა, როცა 

მათ აღენიშნებათ სიმსივნეზე საეჭვო კლინიკური სიმპტომები და ნიშნები.  

ტესტირება თრომბოფილიაზე 

R83 არ არის რეკომენდებული ტესტირება თრომბოფილიაზე პაციენტებისთვის 

პროვოცირებული DVT ან PE-ით. 

R84 განიხილეთ ანტიფოსფოლიპიდურ ანტისხეულებზე ტესტირების საკითხი 

პაციენტებში არაპროვოცირებული DVT ან PE-ით, თუ გეგმავთ ანტიკოაგულაციური 

მკურნალობის შეჩერებას. მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ანტიკოაგულანტებმა 

შეიძლება ზეგავლენა მოახდინონ ამ ტესტების შედეგებზე და საჭიროა აღნიშნულ 

საკითხებში გამოცდილი სპეციალისტის კონსულტაცია.  

R85 განიხილეთ მემკვიდრულ თრომბოფილიაზე ტესტირების საკითხი პაციენტებში 

არაპროვოცირებული DVT ან PE-ით, რომელთა პირველი რიგის ნათესავს 

განუვითარდა DVT ან PE, თუ იგეგმება ანტიკოაგულაციური თერაპიის შეწყვეტა,  

მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ანტიკოაგულანტებმა შეიძლება ზეგავლენა მოახდინონ 

ამ ტესტების შედეგებზე და საჭიროა აღნიშნულ საკითხებში გამოცდილი 

სპეციალისტის კონსულტაცია. 

R86 არ არის რეკომენდებული რუტინულად თრომბოფილიაზე ტესტირების შეთავაზება 

იმ პაციენტთა პირველი რიგის ნათესავებისათვის, რომელთაც აღენიშნებათ DVT ან 

PE-ს ანამნეზი და თრომბოფილია. 

ანტიკოაგულაციური პროფილაქტიკის საკითხის გადაწყვეტა მოზრდილ პაციენტებში 

COVID-19-ით 

R87 ზოგადად მსუბუქი COVID-19-ის შემთხვევაში ამბულატორიულ პირობებში 

მედიკამენტური თრომბოპროფილაქტიკა რეკომენდებული არ არის. თუმცა, 

ამბულატორიული თრომბოპროფილაქტიკა შესაძლოა, მისაღები იყოს   COVID-19-ით 

დაავადებული ზოგიერთი არაჰოსპიტალიზებული პაციენტისთვის თრომბოზული 

გართულებების დამატებითი რისკ-ფაქტორებით (იხილეთ ზემოთ).  

R88 გადაწყვეტილება ანტიკოაგულაციის შესახებ უნდა ეფუძნებოდეს კლინიკურ განსჯას 

და პაციენტის სისხლდენის რისკის შეფასებას (იხილეთ ცხრილი №5). 

თუ ამბულატორიულ პირობებში მიღებული იქნება თრომბოპროფილაქტიკის 

გადაწყვეტილება, საერთაშორისო გაიდლაინებით რეკომენდებულია რივაროქსაბანი 

10მგ 31-39 დღის განმავლობაში, თუმცა ცალკეულ დაწესებულებას შეიძლება ჰქონდეს 

კონკრეტული ადგილობრივი პროტოკოლი16.  

რეფერალი ჰოსპიტალური შეფასებისა და მკურნალობისთვის 

R89 რეკომენდებულია პაციენტის გაგზავნა სპეციალიზებულ კლინიკაში 

თრომბოლიზური თერაპიის საკითხის განხილვისთვის: 

 DVT-ს შემთხვევაში:  

 კათეტერული თრომბოლიზური თერაპია პაციენტებში სიმპტომური ილიო-

ფემორული DVT-თი შემდეგი მაჩვენებლებით:  

 სიმპტომების ხანგრძლივობა <14 დღეზე და  

 კარგი ფუნქციური სტატუსი და  
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 სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა ≥1 წელზე და  

 სისხლდენის დაბალი რისკი  

 PE-ს შემთხვევაში: 

 მედიკამენტური სისტემური თრომბოლიზური თერაპია პაციენტებისთვის 

PE-ით და ჰემოდინამიკური არასტაბილურობით; 

 არ არის რეკომენდებული სისტემური მედიკამენტური თრომბოლიზისი 

პაციენტებისთვის ჰემოდინამიკურად სტაბილური PE-ით მარჯვენა პარკუჭის 

დისფუნქციით ან მის გარეშე. 

R90 ქვემო ღრუ ვენის ფილტრის საკითხის გადაწყვეტისთვის: 

 არ არის რეკომენდებული ქვემო ღრუ ვენის (IVC) ფილტრის შეთავაზება 

პაციენტებისთვის პროქსიმალური DVT ან PE-ით, იმ შემთხვევების გარდა, როცა:  

 აღნიშნული ჩარევა პროსპექტული კლინიკური კვლევის შემადგენელი ნაწილია; 

 ანტიკოაგულაციური მკურნალობა უკუნაჩვენებია ან PE განვითარდა 

ანტიკოაგულაციური მკურნალობის ფონზე;  

 რეკომენდებულია IVC ფილტრის საკითხის გათვალისწინება პაციენტებისთვის 

პროქსიმალური DVT ან PE-ით, როდესაც ანტკოაგულაციური მკურნალობა 

უკუნაჩვენებია. IVC ფილტრი ამოღებული უნდა იქნას მას შემდეგ, რაც 

ანტიკოაგულაციის უკუჩვენება აღარ ვლინდება.  

 რეკომენდებულია IVC ფილტრის საკითხის გათვალისწინება პაციენტებისთვის 

პროქსიმალური DVT ან PE-ით, რომელთაც PE განუვითარდათ ანტიკოაგულაციური 

მკურნალობის ფონზე მხოლოდ მას შემდეგ, რაც შესრულდება წარუმატებელი 

ანტიკოაგულაციის ნაწილში მითითებული ყველა რეკომენდაცია (იხილეთ ზემოთ). 

R91 ვენური თრომბოემბოლიზმის ჰოსპიტალური შეფასებისთვის რეფერალის 

კრიტერიუმებია: 

 ორსულობა;   

 16 წელს ქვემოთ ასაკი; 

 ზემო კიდურის საეჭვო DVT;  

 მობილურობის შეზღუდვა; 

 საეჭვო ჰემოდინამიკურად არასტაბილური პულმონური ემბოლიზმი;  

 >180 კგ;  

 აქტიური სისხლდენა;  

 სისხლდენის მომატებული ცნობილი რისკი, მაგალითად:  

 აქტიური პეპტიური წყლული; 

  ღვიძლის დაავადება (INR ≥ 1.5);  

 თირკმლის უკმარისობა: კრეატინინი > 200 მკმოლ/ლ და უცნობი eGFR ან 

კრეატინინის კლირენსი < 20მლ/წთ;  

 არაკონტროლირებული ჰიპერტენზია (>200/110მმ ვწყ სვ);  

 თვალებზე ან ცნს-ზე ჩატარებული ქირურგიული ოპერაცია ბოლო 1 თვეში; 

 ჰემორაგიული ინსულტი ბოლო 1 თვეში; 

 პაციენტები სისხლის შედედების მემკვიდრული პათოლოგიით ან 

თრომბოციტოპენიით. 

 პაციენტები ჰეპარინ-ინდუცირებული თრომბოციტოპენიით; 

 პაციენტები მენტალური პრობლემებით; 
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 პაციენტები ცუდი დამყოლობის ანამნეზით; 

 ამბულატორიულ პირობებში მედიკამენტებსა და მეთვალყურეობაზე 

ხელმისაწვდომობის არარსებობისას. 

საკვებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები პაციენტებისთვის K ვიტამინის 

ანტაგონისტებით (ვარფარინით) მკურნალობის ფონზე  

R92 იმის გამო, რომ საკვებისა და კვებითი დანამატების ზოგი სახეობა მოქმედებს 

ვარფარინის ეფექტურობაზე, რეკომენდებულია პაციენტს მიეცეს კვებასთან 

დაკავშირებული რჩევები.   

 K ვიტამინი – ვარფარინის მიღებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ჯანსაღი კვების 

პრინციპების დამკვიდრებას. თუმცა, მნიშვნელოვანია გაკონტროლდეს  საკვებთან 

ერთად მიღებული K ვიტამინის ყოველდღიური რაოდენობა და თავიდან ავირიდოთ 

მისი მნიშვნელოვანი ცვალებადობა, რადგანაც  მიღებული K ვიტამინის ოდენობის 

ცვალებადობამ შესაძლოა იმოქმედოს INR-ის მაჩვენებელზე.  

R93 პაციენტებს, რომელთაც უტარდებათ მკურნალობა ვარფარინით, უნდა ერჩიოთ 

კვირის მანძილზე მიიღონ K-ვიტამინის შემცველი საკვების შედარებით სტაბილური 

ულუფა. ყოველდღიურად K ვიტამინის დაახლოებით ერთნაირი რაოდენობის 

მიღების ფონზე, როგორც ჩანს  INR-ის მაჩვენებელი სტაბილურია. 

 საკვებში K ვიტამინის შემცირებული რაოდენობის ფონზე INR-ის მაჩვენებელი 

შეიძლება გაიზარდოს, რაც პოტენციურად ზრდის სისხლდენის რისკს; ხოლო 

საკვებთან ერთად მიღებული K ვიტამინის მომატებულ რაოდენობას, პირიქით, 

შეუძლია დააქვეითოს INR და პოტენციურად გაზარდოს თრომბის წარმოქმნის 

რისკი.  

 K ვიტამინს დიდი რაოდენობით შეიცავს ზოგიერთი პროდუქტი, როგორიცაა: 

კომბოსტო, ბროკოლი, ისპანახი, პრასი, ბრიუსელის კომბოსტო და სხვა (იხილეთ 

დანართი №3).   

R94 მოცვის და გრეიპფრუტის წვენი - ვარფარინზე მოცვის და გრეიპფრუტის წვენის 

ზემოქმედების შესახებ მონაცემები განსხვავებულია. კლინიცისტების ნაწილი 

თვლის, რომ ვარფარინით მკურნალობის ფონზე არ არის რეკომენდებული ამ 

წვენების 1-2 ჭიქაზე მეტის გამოყენება დღეში. 
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სურათი 1 - ვენური თრომბოემბოლიზმი: დიაგნოსტიკა და ანტიკოაგულაციური მკურნალობა 
საეჭვო DVT: დიაგნოსტიკა და საწყისი მართვა 

 
 
 
  

  

 

 

DVT შეფასების ორდონიანი Wells 
სქემა 

კლინიკური ნიშანი ქულა 
აქტიური სიმსივნე (მიმდინარე 
მკურნალობა, მკ-ბა 6 თვის 
პერიოდში, ან პალიატიური მკ-ბა) 

1 

ქვემო კიდურის დამბლა, პარეზი 
ან თაბაშირით იმობილიზაცია 
უახლოეს წარსულში 

1 

≥3 დღე წოლითი რეჟიმი უახლოეს 
წარსულში, ან სერიოზული 
ქირურგიული ოპერაცია ბოლო 12 
კვირაში, რასაც დასჭირდა ზოგადი 
ან რეგიონული ანესთეზია  

1 

ადგილობრივი მტკივნეულობა 
ღრმა ვენების გავრცელების 
ლოკალიზაციაზე 

1 

მთელი ფეხის შეშუპება 1 

წვივის შეშუპება სულ მცირე 3სმ-
ით მეტი, ვიდრე უსიმპტომო 
მხარეს 

1 

წერტილოვანი შეშუპება, 
რომელიც შემოიფარგლება 
სიმპტომური კიდურით 

1 

კოლატერალური ზედაპირული 
ვენები (არავარიკოზული) 

1 

წარსულში დოკუმენტირებული 
DVT 

1 

ალტერნატიული დიაგნოზი 
იმდენადვე სავარაუდოა, 
რამდენადაც  DVT 

- 2 

სავარაუდოა DVT: 2 ან მეტი ქულა 
DVT სავარაუდო არ არის: 1 ქულა ან ნაკლები 

საეჭვო 

DVT 
ჩაატარეთ DVT ორდონიანი შეფასება Wells ქულათა სისტემით  

Wells ქულა≥2 
სავარაუდო DVT 

 

Wells ქულა≤1 
DVT სავარაუდო არ არის 

 

D-დიმერის რაოდენობრივი განსაზღვრა1 შედეგით 4 საათის პერიოდში 
ან 

დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია3-5 ტესტის შედეგის მიღებამდე 
 

ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების ულტრაბგერითი (უბ) 
კვლევა 4 საათის განმავლობაში 

ან 

 D-დიმერის რაოდენობრივი განსაზღვრა თუ ჯერ არ 
ჩატარებულა1,2, შემდეგ 

 დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია3-5 ტესტის შედეგის 
მიღებამდე და 

 ულტრაბგერითი კვლევა 24 საათის განმავლობაში. 
 
 

D-დიმერი დადებითი 
 

D-დიმერი უარყოფითი 
 

ულტრაბგერითი კვლევა 
დადებითია 

 

ულტრაბგერითი კვლევა 
უარყოფითია 

 

დასვით DVTდიაგნოზი და 
შესთავაზეთ ან გააგრძელეთ 

მკურნალობა 
 

D-დიმერის რაოდენობრივი განსაზღვრა, თუ ჯერ არ 
ჩატარებულა1,2 

 

D-დიმერი დადებითი 
 

D-დიმერი უარყოფითი 
 

შეწყვიტეთ ნებისმიერი ანტიკოაგულაცია და გაიმეორეთ 
ულტრაბგერითი კვლევა 6-8 დღეში 

 

განმეორებითი უბ კვლევა 
დადებითია 

 

განმეორებითი უბ კვლევა 
უარყოფითია 

 

შეწყვიტეთ ნებისმიერი 
ანტიკოაგულაცია და 

განიხილეთ სხვა 
დიაგნოზი  

 

1. ლაბორატორიული ან ადგილზე ტესტირება. 
>50 წელზე გაითვალისწინეთ ასაკობრივი 
კორექცია.  

2. დიაგნოსტირებისას საჭიროა D-დიმერის 
მოლოდ ერთი ტესტირება.  

3. განსაზღვრეთ სისხლის საერთო ანალიზი, 
თირკმლის და ღვიძლის ფუნქციები, PT და APTT, 
თუმცა ანტიკოაგულაცია დაიწყეთ შედეგების 
მიღებამდე და გადახედეთ 24 საათში. 

4. შეძლებისდაგვარად შეარჩიეთ 
ანტიკოაგულანტი, რომელიც შეიძლება 
გაგრძელდეს DVT დადასტურების შემთხვევაში. 

5. პირდაპირი ანტიკოაგულანტები და ზოგიერთი 
LMWH შეიძლება გამოყენებული იქნას საეჭვო 
DVT-ს დროს. 
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საეჭვო პულმონური ემბოლიზმი (PE): დიაგნოსტიკა და საწყისი მართვა 

 
 
 
  

  

 

 

PE შეფასების ორდონიანი Wells 
სქემა 

კლინიკური ნიშანი ქულა 
DVT კლინიკური ნიშნები და 
სიმპტომები (მინიმუმ ფეხის 
შეშუპება და პალპატორული 
მტკივნეულობა ღრმა ვენების 
საპროექციო არეში) 

3 

ალტერნატიული დიაგნოზი 
ნაკლებად სავარაუდოა, ვიდრე  PE 

3 

გულისცემის სიხშირე აღემატება 
წუთში 100-ს 

1.5 

იმობილიზაცია 3 დღეზე მეტი ან 
ქირურგიული ჩარევა ბოლო 4 
კვირის განმავლობაში 

1.5 

ანამნეზში DVT/PE 1.5 

ჰემოპტოე 1 

ავთვისებიანი სიმსივნე 
(მიმდინარე მკურნალობაზე, მკ-ბა 
გასულ 6 თვეში ან პალიატიური მკ-
ბა) 

1 

სავარაუდოა PE: 4-ზე მეტი ქულა 
PE სავარაუდო არ არის: 4 ქულა ან ნაკლები 

საეჭვო 

PE 
ჩაატარეთ PE ორდონიანი შეფასება Wells ქულათა სისტემით  

Wells ქულა > 4 
სავარაუდო PE 

 

Wells ქულა≤ 4 
PE სავარაუდო არ არის 

 

D-დიმერის რაოდენობრივი განსაზღვრა1 შედეგით 4 საათის პერიოდში 
ან 

დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია3-5 ტესტის შედეგის მიღებამდე 
 

დაუყოვნებლივ ფილტვების კტ ანგიოგრაფია (CTPA) 
ან 

 დროებითი თერაპიული ანტიკოაგულაცია3-5 CTPA 
შედეგის მიღებამდე  

D-დიმერი დადებითი 
 

D-დიმერი უარყოფითი 
 

CTPA კვლევა დადებითია 

 

CTPA კვლევა უარყოფითია 

 

დასვით PE დიაგნოზი და 
შესთავაზეთ ან გააგრძელეთ 

მკურნალობა 
 

საეჭვოა DVT 
 

DVT საეჭვო არ არის 
 

განიხილეთ დაბალი რისკის პულმონური ემბოლოზმის ამბულატორიული მკურნალობა 
 

შეწყვიტეთ ნებისმიერი ანტიკოაგულაცია და 
განიხილეთ სხვა დიაგნოზი  

 

1. ლაბორატორიული ან ადგილზე ტესტირება.  >50 
წელზე გაითვალისწინეთ ასაკობრივი კორექცია.  

2. ფილტვის კტ ანგიოგრაფია. განიხილეთ V/Q SPECT 
ან V/Q  სკანირების ალტერნატივა მათთვის, ვისაც 
აღენიშნება თირკმლის მძიმე დაავადება 
(CrCl<30მლ/წთ) ან რადიაციის მაღლი რისკი. 

3. განსაზღვრეთ სისხლის საერთო ანალიზი, 
თირკმლის და ღვიძლის ფუნქციები, PT და APTT, 
თუმცა ანტიკოაგულაცია დაიწყეთ შედეგების 
მიღებამდე და გადახედეთ 24 საათში. 

4. შეძლებისდაგვარად შეარჩიეთ ანტიკოაგულანტი, 
რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს PE 
დადასტურების შემთხვევაში. 

5. პირდაპირი ანტიკოაგულანტები და ზოგიერთი 
LMWH შეიძლება გამოყენებული იქნას საეჭვო PE-ს 
დროს. 

განიხილეთ ქვემო კიდურების 
პროქსიმალური ვენების უბ 

გამოკვლევა 
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DVT ან PE: ანტიკოაგულაციური მკურნალობა 
 

ჰემოდინამიკურად არასტაბილური 
PE 

რეკომენდებულია უწყვეტი UFH 
ინფუზია და თრომბოლიზური 
თერაპიის განხილვა  

  განსაზღვრეთ სისხლის საერთო ანალიზი, თირკმლის და ღვიძლის ფუნქციები, PT და APTT, თუმცა ანტიკოაგულაცია დაიწყეთ 
შედეგების მიღებამდე,  გადახედეთ 24 საათში და საჭიროებისას დააკორექტირეთ შედეგების საფუძველზე. 

 ანტიკოაგულაციური მკურნალობა რეკომენდებულია სულ მცირე, 3 თვის განმავლობაში. გაითვალისწინეთ უკუჩვენებები, 
კომორბიდული მდგომარეობები და პაციენტის უპირატესობები.  

 3 თვის შემდეგ (3-6 თვეში აქტიური სიმსივნის დროს) შეაფასეთ და პაციენტთან ერთად განიხილეთ ანტიკოაგულანტის 
გაგრძელების, შეწყვეტის ან ცვლილების სარგებელი და რისკი. სხეულის წონა 

თუ სხეულის წონა <50 კგ ან >120 კგ 
ანტიკოაგულაციის დროს 
რეკომენდებულია თერაპიული დონის 
მონიტორინგი.  
გაითვალისწინეთ მედიკამენტის 
დოზის კორექტირებისა და 
მონიტორინგის მითითებები, 
საჭიროებისას  - სპეციალისტის 
კონსუტლაცია  

     

 არ არის თირკმლის 
დაავადება, აქტიური 
სიმსივნე, 
ანტიფოსფოლიპიდური 
სინდრომი ან 
ჰემოდინამიკური 
არასტაბილობა 

თირკმლის დაავადება 
(CrCl ითვლება კოკროფტის და 
გაულტის ფორმულით) 

აქტიური სიმსივნე 
(ანტიმიტოზურ 
მკურნალობაზე, 
დიაგნოსტირებული ბოლო 6 
თვეში, მორეციდივე, 
მეტასტაზური ან 
ინოპერაბელური) 

ანტიფოსფოლიპიდ
ური სინდრომი 
(დადებითი ტრიპლ-
ტესტი, დადგენილი 
დიაგნოზი) 

INR მონიტორინგი 
რუტინულად არ შესთავაზოთ INR-ის 
თვითმართვა ან თვითმონიტორინგი 

შესთავაზეთ აპიქსაბანი ან 
რივაროქსაბანი 
თუ არც ერთი არაა 
მისაღები, შესთავაზეთ 
ერთ-ერთი: 
 LMWH სულ მცირე 5 დღე 

და შემდეგ დაბიგატრანი 
ან ედოქსაბანი  

 LMWH და K ვიტამინის 
ანტაგონისტი (VKA) სულ 
მცირე, 5 დღე ან მანამ 
სანამ ორი 
თანმიმდევრული 
გაზომვისას INR არ იქნება 
მინიმუმ 2.0, შემდეგ 
მხოლოდ VKA-ს 
გაგრძელება. 

 

CrCl 15 - 50 მლ/წთ, შესათავაზეთ ერთ-
ერთი: 
 აპიქსაბანი 
 რივაროქსაბანი 
 LMWH სულ მცირე, 5 დღე და შემდეგ 

 ედოქსაბანი ან  

 დაბიგატრანი თუ CrCl ≥ 30 მლ/წთ 
 LMWH ან UFH და VKA სულ მცირე, 5 დღე 

ან მანამ სანამ ორი თანმიმდევრული 
გაზომვისას INR არ იქნება მინიმუმ 2.0, 
შემდეგ მხოლოდ VKA-ს გაგრძელება 

CrCl < 15 მლ/წთ, შესთავაზეთ ერთ-ერთი: 
 LMWH 
 UFH 
 LMWH ან UFH და VKA სულ მცირე, 5 დღე 

ან მანამ სანამ INR არ იქნება მინიმუმ 
2.0 ორი თანმიმდევრული გაზომვისას, 
შემდეგ მხოლოდ VKA-ს გაგრძელება 

გაითვალისწინეთ მედიკამენტის 
დოზის კორექტირებისა და 
მონიტორინგის მითითებები, 
საჭიროებისას  - სპეციალისტის 
კონსუტლაცია. 

გაითვალისწინეთ DOAC 
თუ DOAC მისაღები არ არის, 
გაითვალისწინეთ ერთ-ერთი: 
 LMWH 
 LMWH და VKA სულ მცირე, 5 

დღე ან მანამ სანამ ორი 
თანმიმდევრული გაზომვისას 
INR არ იქნება მინიმუმ 2.0, 
შემდეგ მხოლოდ VKA-ს 
გაგრძელება 

 
შესთავაზეთ ანტიკოაგულაციის 
გაგრძელება 3-6 თვე 
გაითვალისწინეთ სიმსივნის 
ლოკალიზაცია, მედიკამენტური 
ურთიერთქმედება, სიმსივნის 
საწინააღმდეგო წამლების 
ჩათვლით და სისხლდენის 
რისკი. 

შესთავაზეთ LMWH 
და VKA სულ მცირე, 5 
დღე ან მანამ სანამ 
ორი 
თანმიმდევრული 
გაზომვისას INR არ 
იქნება მინიმუმ 2.0, 
შემდეგ მხოლოდ 
VKA-ს გაგრძელება 
 

 

მკურნალობა თირკმლის 
დაავადების ან აქტიური სიმსივნის 

დროს 
თირკმლის დაავადებებისას 
შესაძლებელია ზოგი LMWH-ს, ხოლო 
აქტიური სიმსივნის დროს  - 
ანტიკოაგულანტების უმრავლესობის 
გამოყენება  

 

მკურნალობის წარუმატებლობა 
ანტიკოაგულაციური მკურნალობის 
წარუმატებლობისას:  

 შეამოწმეთ დამყოლობა; 

 იმოქმედეთ ჰიპერკოაგულაციის 
სხვა მიზეზებზე;  

 გაზარდეთ დოზა ან შეცვალეთ 
მოქმედების სხვა მექანიზმის 
მქონე ანტიკოაგულანტით. 
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10. მოსალოდნელი შედეგები 

პროტოკოლის რეკომენდაციების პრაქტიკაში დანერგვის შედეგად მოსალოდნელია  პჯდ 

დონეზე ვენური თრომბოემბოლიზმის ადრეული გამოვლენის, დიაგნოსტიკისა და 

მკურნალობის გაუმჯობესება, ხოლო შედეგად, თრომბოზული გართულებებით 

გამოწვეული ავადობისა და სიკვდილობის რისკის შემცირება.   

11. აუდიტის კრიტერიუმები 

სტრუქტურის აუდიტი: 

1. აქვს თუ არა სამედიცინო დაწესებულებას ვენური თრომბოემბოლიზმის რისკის 

შეფასების, გამოვლენისა და მართვის პროტოკოლი. 

2. აქვს თუ არა ჩატარებული დაწესებულების ჯანდაცვის პერსონალს (ექიმები, ექთნები, 

მენეჯერები) ტრენინგი პროტოკოლის რეკომენდაციების დანერგვასთან დაკავშირებით. 

კლინიკური პროცესის ინდიკატორები: 

1. საეჭვო DVT-ს რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა რისკის შეფასება Wells - ორდონიანი 

ქულათა სისტემით. 

2. საეჭვო PE-ს რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა რისკის შეფასება Wells - ორდონიანი ქულათა 

სისტემით. 

3. რამდენი პაციენტი გაიგზავნა D-დიმერის ტესტირებაზე VTE საეჭვო სიმპტომების 

გაჩენიდან 4 საათის განმავლობაში. 

4. რამდენ პაციენტს ჩაუტარდა ქვემო კიდურების პროქსიმალური ვენების უბ კვლევა 

სიმპტომების გაჩენიდან 24 საათის განმავლობაში. 

5. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა დიაგნოსტირებული პულმონური ემბოლიზმის სიმძიმის 

შეფასება PESI სქემით. 

6. ღრმა ვენების არაპროვოცირებული თრომბოზის ან არაპროვოცირებული პულმონური 

ემბოლიზმის რამდენი შემთხვევა გაიგზავნა გამოკვლევაზე ავთვისებიანი სიმსივნის 

გამორიცხვის მიზნით.  

7. რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ღრმა ვენების თრომბოზზე ეჭვის დროს დროებითი 

თერაპიული ანტიკოაგულაცია, თუ ეჭვის მომენტიდან დიაგნოსტიკური კვლევების 

შედეგების მიღებამდე მოსალოდნელი დრო აღემატებოდა 4 საათს. 

8. PESI ქულებით სიმძიმის I-II კლასის რამდენ შემთხვევაში ჩატარდა ამბულატორიული 

მკურნალობა. 

9. პულმონური ემბოლიზმის მქონე რამდენი პაციენტი გაიგზავნა ფილტვების კტ 

კვლევაზე კონტრასტული ანგიოგრაფიით. 

10. რამდენ პაციენტს დაენიშნა ანტიკოაგულაციური თერაპია თირკმლის ფუნქციის 

გათვალისწინებით. 
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11. რამდენ პაციენტს დაენიშნა ანტიკოაგულაციური თერაპია სხეულის წონის 

გათვალისწინებით. 

12. ვარფარინით თერაპიის რამდენ შემთხვევაში ხორციელდება INR-ის რეგულარული 

მონიტორინგი. 

13. ანტიკოაგულაციური თერაპიის რამდენ შემთხვევაშია დოკუმენტირებული 

სამედიცინო ბარათში სისხლდენის რისკის შეფასება. 

14. რამდენ პაციენტს მიეცა კვებასთან და წამალთაშორის ურთიერთქმედებასთან 

დაკავშირებული რჩევები ანტიკოაგულაციური თერაპიის ფონზე. 

15. რამდენ პაციენტთან არის დოკუმენტირებული ანტიკოაგულაციური თერაპიის 

გადახედვა მკურნალობის დაწყებიდან 3 თვეში. 

სამედიცინო მეთვალყურეობის პრაქტიკის შეფასების  გამოსავლები: 

1. რამდენი პაციენტის ჰოსპიტალიზაცია განხორციელდა ვენური თრომბოემბოლიზმის 

გამო. 

2. რამდენ შემთხვევაში განვითარდა ანტიკოაგულაციურ თერაპიასთან დაკავშირებული 

არასასურველი გამოსავალი: 

 სისხლდენა; 

 ჰეპარინ-ინდუცირებული თრომბოციტოპენია. 

3. ვენური თრომბოემბოლიზმის რამდენი შემთხვევა დასრულდა ლეტალური 

გამოსავლით. 

4. რამდენ შემთხვევაში განვითარდა ქრონიკული პოსტთრომბოზული სინდრომი. 

5. რამდენ შემთხვევაში განვითარდა თრომბოემბოლიის შემდგომი პულმონური 

ჰიპერტენზია. 

12. პროტოკოლის გადახედვის ვადები 

პროტოკოლის გადახედვა და განახლება რეკომენდებულია დამტკიცებიდან 2 წელიწადში, 

ან უახლესი მეცნიერული მტკიცებულებების გაჩენის შესაბამისად.  

13. პროტოკოლის დანერგვისთვის საჭირო რესურსი 

 

რესურსი ფუნქციები/მნიშვნელობა შენიშვნა 

ადამიანური რა მიზნით ხდება ამა თუ იმ რესურსის 

გამოყენება 

რამდენად სავალდებულოა ამ 

რესურსის არსებობა 

ექთანი 

 

საექთნო ანამნეზის შეგროვება, რისკ-

ფაქტორების სკრინინგი კომპეტენციის 

ფარგლებში, პაციენტის ანთროპომეტრიული 

სავალდებულო 
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პარამეტრების შეფასება, პაციენტის განათლება, 

ანტიკოაგულაციური ტერაპიის მონიტორინგის 

მიზნით პაციენტის დაბარება რეგულარულ 

ვიზიტებზე. 

რეგისტრატორი (ან 

შესაბამისი ფუნქციის 

მქონე პერსონალი) 

 

ახდენს ახალი პაციენტის დარეგისტრირებას, 

რეგისტრირებული პაციენტების ნუსხის 

რეგულარულ განახლებას, სამედიცინი 

ბარათების შენახვას და მოძიებას, რეფერალის 

შემთხვევაში სპეციალისტთან ვიზიტის 

ორგანიზებას,  ასევე სამედიცინო პერსონალის 

მითითებით პაციენტთა გამოძახებას 

ტელეფონით ან წერილობითი შეტყობინებით. 

სავალდებულო 

ოჯახის ექიმი 

 

აწარმოებს საეჭვო ვენური თრომბოემბოლიზმის 

შემთხვევების რისკის შეფასებას, დიაგნოსტიკას, 

სიმძიმის შეფასებას, საჭიროების სემთხვევაში 

სპეციალისტთან რეფერალს და 

ჰოსპიტალიზაციას, მედიკამენტური 

მკურნალობის დანიშვნას და მონიტორინგს, 

კონსულტირებას ანტიკოაგულაციური თერაპიის 

მნიშვნელობის შესახებ და ინფორმაციულ 

მხარდაჭერას მკურნალობაზე მყოფი 

პაციენტებისთვის.  

სავალდებულო 

სპეციალისტი 

(ჰემატოლოგი, 

ანგიოლოგი) 

პაციენტის რეფერალის შემთხვევაში, ოჯახის 

ექიმთან შეთანხმებით აწარმოებს მდგომარეობის 

მართვას დაავადების სიმძიმის მიხედვით. 

სასურველი (კონტრაქტი 

შესაბამის დაწესებულებასთან 

ან სპეციალისტთან) 

პრაქტიკის მენეჯერი 

(ან შესაბამისი 

ფუნქციის მქონე 

პერსონალი) 

უზრუნველყოფს შესაბამისი სამედიცინო 

მომსახურების სიმძლავრის შექმნასა და 

შენარჩუნებას, მომსახურების მიწოდების 

პროცესის და მისი შეფასების სისტემის შექმნასა 

და განხორციელებას და შეფასების შედეგების 

გამოყენებას გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში 

სავალდებულო 

მატერიალურ-ტექნიკური 

რისკის შეფასების 

სქემები 

რისკის პროფილის შეფასება სავალდებულო 

ლაბორატორია 

სისხლი/კლინიკო-

ბიოქიმიური,  შარდის 

საერთო ანალიზის და 

ა.შ.  ჩასატარებლად 

D-დიმერის, ATPP, TP, ფიბრინოგენის, 

თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა, 

კრეატინინი, თირკმლის ფუნქციები 

სავალდებულო ან ჩვენებისას 

რეფერალი შესაბამისი 

სიმძლავრის დაწესებულებაში 

სასწორი წონის შეფასება და ანტიკოაგულაციური 

თერაპიის გადაწყვეტილების მიღება 

სავალდებულო 

კალიბრირებული 

სფიგმომანომეტრი 

შესაბამისი ზომის 

მანჟეტებით 

არტერიული წნევის გაზომვა   სავალდებულო 

ქვემო კიდურების 

ვენების 

ულტრაბგერითი 

კვლევის აპარატი 

დიაგნოზის დასმა, გართულებების რისკის 

შეფასება 

სასრუველი დაწესებულების 

ტიპის მიხედვით ან 

ჩვენებისას რეფერალი 

შესაბამისი სიმძლავრის 

დაწესებულებაში 

საგანმანათლებლო 

მასალები 

პაციენტის ინფორმირება სასურველი 
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14. სამუშაო ჯგუფი: 

პროტოკოლი შემუშავებულია მულტიდისციპლინური სამუშაო ჯგუფის მიერ: 

მარინა შიხაშვილი - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის წამყვანი 

კლინიკური ექსპერტი. 

ნატო შენგელია - პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების ხელშეწყობის პროექტი 

საქართველოში, ჩეხეთის კარიტასი საქართველოში, პროექტის  კლინიკური 

ექსპერტი. 

ზაზა ლაზარაშვილი - სისხლძარღვთა ქირურგი, მედიცინის აკადემიური 

დოქტორი, „აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის“ 

სამედიცინო დირექტორი. 

გიორგი საბაშვილი - სისხლძარღვთა ქირურგი, „აკად. გ. ჩაფიძის სახელობის 

გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრი“. 

ირინა ქაროსანიძე - საქართველოს საოჯახო მედიცინის პროფესიონალთა კავშირის 

თავმჯდომარე. 

გივი ჯავაშვილი - საქართველოს ოჯახის ექიმთა ასოციაციის პრეზიდენტი. 

ლელა წოწორია - პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკის სამმართველო; 

ეკატერინე ადამია - პოლიტიკის დეპარტამენტის ჯანმრთელობის დაცვის 

პოლიტიკის სამმართველოს უფროსი. 

15. რეკომენდაციები პროტოკოლის ადაპტირებისთვის ადგილობრივ დონეზე 

პროტოკოლის ადაპტირება არ საჭიროებს წყაროებში მითითებული რეკომენდაციების 

ცვლილებას. 

 
 

დანართი №1. PERC წესი პულმონური ემბოლიზმის გამორიცხვისთვის 

გამორიცხავს PE-ს თუ სახეზე არ არის ჩამოთვლილიდან არც ერთი კრიტერიუმი და 

ტესტისწინა ალბათობა ≤15%. 

 
ასაკი ≥50 
 

არა 
0 

დიახ 
+1 

გულისცემის სიხშირე ≥100 
 

არა 
0 

დიახ 
+1 

O₂ სატურაცია ოთახის პირობებში <95% 
 

არა 
0 

დიახ 
+1 

ფეხის ცალმხრივი შეშუპება არა დიახ 
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 0 +1 

ჰემოპტოე 
 

არა 
0 

დიახ 
+1 

ქირურგიული ოპერაცია ან ტრავმა უახლოეს 
წარსულში 
ქირურგიული ჩარევა ან ტრავმა ≤4 კვირის 
პერიოდში, რომელსაც დასჭირდა ზოგადი 
ანესთეზია  

არა 
0 

დიახ 
+1 

ანამნეზში PE ან DVT 
 

არა 
0 

დიახ 
+1 

ჰორმონების გამოყენება 
პერორალური კონტრაცეპტივები, 
ჰორმონჩანაცვლებითი თერაპია ან 
ესტროგენული ჰორმონების გამოყენება 
როგორც ქალებში, ისე მამაკაცებში  

არა 
0 

დიახ 
+1 

 

როდის გამოიყენება? 

PERC წესი შეიძლება გამოყენებული იქნას პაციენტებში, სადაც განიხილება PE დიაგნოზი, 

მაგრამ რისკი არის დაბალი. თუ ექიმის კლინიკური განსჯის საფუძველზე პაციენტის 

მდგომარეობა ფასდება დაბალ რისკად და ამავე დროს მისი ასაკი <50 წელზე, გულისცემის 

სიხშირე<100/წთ-ში, SaO2 ≥95%, არ ვლინდება ჰემოპტოე, ესტროგენების მოხმარება, 

ქირურგიული ჩარევის/ტრავმის ანამნეზი გასულ 4 კვირაში, ანამნეზში PE/DVT და 

მიმდინარე DVT-ს ნიშნები, PE  შეიძლება უსაფრთხოდ გამოირიცხოს და არ არის შემდგომი 

კვლევის აუცილებლობა. 

მნიშვნელობა 

პულმონური ემბოლიზმის გამორიცხვის კრიტერიუმები გამოიყენება კლინიცისტების 

მიერ შემდგომი არასაჭირო კვლევების თავიდან არიდების მიზნით პაციენტებში, 

რომელთა მდგომარეობაც ფასდება, როგორც დაბალი რისკის. 

 PERC წესი წარმოადგენს გამოსარიცხ ინსტრუმენტს - იმისთვის, რომ ინსტრუმენტი 

იყოს ნეგატიური, ყველა კრიტერიუმზე უნდა მიეთითოს “არა”. 

 ტესტი ცალმხრივია: თუ ნეგატიური PERC ტიპურ შემთხვევებში საშუალებას აძლევს 

კლინიცისტს, თავიდან აიცილოს შემდგომი კვლევები, დადებითი არ აიძულებს ექიმს 

განახორციელოს კვლევა. 

 PERC წარმოადგენს გამორიცხვის კრიტერიუმს და არა რისკის შეფასების 

ინსტრუმენტს. 

 ექიმი, რომელიც იყენებს ამ ტესტს, ზოგადი კლინიკური შთაბეჭდილების საფუძველზე 

უნდა თვლიდეს, რომ PE-ს ალბათობა დაბალია (კვლევაში გამოიყენებოდა <15%). 

 კვლევის დიზაინი გულისხმობდა ტესტის 1.8%-იან ზღვარს. აღნიშნული 

ითვალისწინებდა PE-ს კვლევასა და მკურნალობასთან დაკავშირებულ რისკს 

(მაგალითად, კტ რადიაციული დასხივება, ანაფილაქსიური რეაქცია კონტრასტულ 

ნივთიერებაზე, სისხლდენა ანტიკოაგულაციური თერაპიის ფონზე). 

პაციენტებისთვის, რომელთა ტესტისწინა ალბათობა მითითებულ ზღურბლზე 

დაბალია, დიაგნოსტიკური კვლევის დაწყებასთან დაკავშირებული რისკი დიაგნოზის 

ხელიდან გაშვების შანსის ექვივალენტურია. 
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რატომ გამოიყენება? 

 გადაუდებელი დახმარების განყოფილებაში ექიმებს PE-ზე ტესტირების დაბალი 

ზღურბლი აქვთ. 

 აღნიშნული ტესტით გამოირიცხება ის პაციენტები, რომელთა შემთხვევაშიც PE-ს 

რისკი დაბალია მხოლოდ კლინიკურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით. 

 PERC უარყოფით პაციენტებს არ ესაჭიროებათ D-დიმერის ტესტირება, რომელიც 

მაღალი მგრძნობელობით, მაგრამ დაბალი სპეციფიკურობით გამოირჩევა. 

 დაბალი რისკის პაციენტებში, რომელთაც PERC უარყოფითი შედეგი აქვთ, 

შესაძლებელია  PE-ს გამო არასაჭირო კვლევებისა და მკურნალობის თავიდან აცილება. 

 

დანართი №2. PESI პულმონური ემბოლიზმის სიმძიმის ინდექსი  

პულმონური ემბოლიზმის შემთხვევაში გვიჩვენებს 30 დღეში გამოსავლის 

პროგნოზულ მაჩვენებელს 11 კრიტერიუმის გამოყენებით17 
ასაკი წელი 

 

სქესი 
 

ქალი 
0 

მამაკაცი 
+10 

ავთვისებიანი სიმსივნის ანამნეზი 
 

არა 
0 

დიახ 
+30 

გულის უკმარისობის ანამნეზი 
 

არა 
0 

დიახ 
+10 

ფილტვის ქრონიკული დაავადების ანამნეზი 
 

არა 
0 

დიახ 
+10 

გულისცემის სიხშირე ≥110/წთ 
 

არა 
0 

დიახ 
+20 

სისტოლური წნევა <100 მმ ვწყ სვ არა 
0 

დიახ 
+30 

სუნთქვის სიხშირე ≥ 30/წთ 
 

არა 
0 

დიახ 
+20 

ტემპერატურა <36°C არა 
0 

დიახ 
+20 

მენტალური სტატუსის გაუარესება (დეზორიენტაცია, 
ლეთარგია, სტუპორი, კომა) 

არა 
0 

დიახ 
+60 

O2 სატურაცია <90% არა 
0 

დიახ 
+20 

 
შედეგების ინტერპრეტაცია 

 

0-65 ქულა - კლასი I, ძალიან დაბალი რისკი: 30 დღიანი სიკვდილობა 0-1.6%. 

66-85 ქულა - კლასი II, დაბალი რისკი: 30 დღიანი სიკვდილობა 1.7-3.5%. 

86-105 ქულა - კლასი III, საშუალო რისკი: 30 დღიანი სიკვდილობა 3.2-7.1%. 

106-125 ქულა - კლასი IV, მაღალი რისკი: 30 დღიანი სიკვდილობა 4.0-11.4%. 

126-330 ქულა - კლასი V, ძალიან მაღალი რისკი: 30 დღიანი სიკვდილობა 10.0-24.5%. 
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როდის გამოიყენება? 

PESI-ს გამოყენება შესაძლებელია სიკვდილობის და გრძელვადიანი ავადობის რისკის 

დადგენის მიზნით PE დიაგნოსტირების შემდეგ. კვლევებმა აჩვენა, რომ იმ პაციენტებში, 

სადაც რისკი ძალიან დაბალია (ქულა ≤ 65), 30-დღიანი სიკვდილობა იყო <2%.  ვალიდაციის 

შემდეგ დაბალი რისკის პაციენტებში (I და II კლასი) 90-დღიანი სიკვდილობის რისკი 

შეადგენდა 1.1%-ს. როგორც კვლევებმა აჩვენა, I და II კლასის რისკის პაციენტების 

მკურნალობა შესაძლებელია განხორციელდეს ამბულატორიულად, თუ მათ არ 

აღენიშნებათ თანმხლები დაავადებები. 

 

მნიშვნელობა 

 პულმონური ემბოლიზმის სიმძიმის ინდექსი (PESI) წარმოადგენს რისკის 

სტრატიფიკაციის ინსტრუმენტს, რომელიც ვალიდურია ახლად დიაგნოსტირებული 

პულმონური ემბოლიზმის დროს სიკვდილობისა და გამოსავლის განსაზღვრის მიზნით. 

 თანმხლები თირკმლის უკმარისობის ან მძიმე კომორბიდული მდგომარეობების 

შემთხვევაში, კლინიკური განსჯა უპირატესია PESI რისკის შეფასების ინსტრუმენტთან 

შედარებით, რადგანაც ვალიდაციის კვლევებში ამ ტიპის პაციენტები მიეკუთვნებოდენ 

გამორიცხვის კრიტერიუმებს. 

 PESI სქემა განსაზღვრავს სიკვდილობისა და მძიმე გართულებების რისკს.  

 სქემა არ მოითხოვს ლაბორატორიული მაჩვენებლების გამოყენებას. 

 ის გვეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში და არ ცვლის კლინიკურ განსჯას. კლინიკური 

განსჯა ყოველთვის პრიორიტეტულია. 

 PESI ქულა განსაზღვრავს კლინიკურ სიმძიმეს და შესაძლოა იმოქმედოს პულმონური 

ემბოლიზმის მართვის ადგილის შერჩევაზე. 

 შესაბამის კლინიკურ პირობებში, I და II კლასის პაციენტების მკურნალობა 

შესაძლებელია უსაფრთხოდ განხორციელდეს ამბულატორიულად. 

 

რატომ გამოიყენება? 

PESI ინსტრუმენტი შექმნილია პულმონური ემბოლიზმის დიაგნოზის მქონე პაციენტთა 

რისკის სტრატიფიცირებისთვის, რათა განისაზღვროს მათი მდგომარეობის სიმძიმე. ეს 

შესაძლოა, დაეხმაროს ექიმებს გადაწყვეტილების მიღებაში იმ პაციენტთა მდგომარეობის 

მართვის შესახებ, რომელთა მკურნალობაც პოტენციურად შესაძლებელია 

ამბულატორიულ პირობებში, ისევე, როგორც  გააძლიეროს კლინიკური სიფხიზლე 

მაღალი რისკის პაციენტებთან მიმართებაში, რომელთა მდგომარეობაც მოითხოვს 

სტაციონარულ მკურნალობას. 

 

დანართი №3. K ვიტამინის შემცველობა სხვადასხვა საკვებ პროდუქტში4 

 

K ვიტამინს შეიცავს მწვანე ფოთლოვანი მცენარეები. K ვიტამინი მონაწილეობს სისხლის შედედებაში 
და შეიძლება იმოქმედოს ვარფარინის ეფექტურობაზე. ეს არ ნიშნავს, რომ პაციენტმა უნდა შეწყვიტოს 
K ვიტამინის მიღება საკვებთან ერთად. საჭიროა ყოველდღიურად დაახლოებით ერთი და იგივე 
რაოდენობის K ვიტამინის მიღება, რისი მიღწევაც შესაძლებელია K ვიტამინის შემცველი პროდუქტების 
დაახლოებით ერთნაირი ულუფების მოხმარებით ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის მიხედვით. 

                                                           
4 Data from: US Department of Agriculture, Agricultural Research Service. 2013. USDA Nutrient Database for 

Standard Reference, Release 25. Nutrient Data Laboratory Home Page, http://www.ars.usda.gov/nutrientdata. 
Accessed August 7, 2013. 

 

http://www.ars.usda.gov/nutrientdata
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დიეტაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანის, სხვადასხვა მცენარეული თუ ტრადიციული 
პრეპარატების ან საკვები დანამატების მიღებისას აუცილებელია ექიმმა გადაამოწმოს მათი 
პოტენციური ზემოქმედება ვარფარინის ეფექტურობაზე. 

საკვები პროდუქტი ულუფის ზომა 
ვიტამინი K 
(მიკროგრამებში) 

K ვიტამინით მდიდარი საკვები 

ბრიუსელის კომბოსტო, ახალი 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 110 

ბრიუსელის კომბოსტო, გაყინული 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 150 

ჭარხლის ფოთოლი (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 350 

მწვანე კომბოსტო, გაყინული 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 530 

მწვანე კომბოსტო, ახალი (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 365 

მდოგვის ფოთოლი, ახალი 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 415 

თალგამის ფოთოლი, ახალი 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 265 

თალგამის ფოთოლი, გაყინული 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 425 

ფოთლოვანი კომბოსტო კალე, ახალი 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 530 

ფოთლოვანი კომბოსტო კალე, 
გაყინული (მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 565 

ისპანახი ახალი  (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 444 

ისპანახი გაყინული  (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 514 

ისპანახი ახალი  (უმი) 1 ჭიქა 150 

პროდუქტები K ვიტამინის საშუალო შემცველობით 

სატაცური გაყინული (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 72 

4 ცალი 48 

სატაცური ახალი (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

4  ცალი 30 

ლობიო ყვითელი ან მწვანე 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 10 

ბროკოლი ახალი (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1 ცალი 26 

ბროკოლი გაყინული  (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 80 
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ბროკოლი უმი 1/2 ჭიქა 45 

კომბოსტო (მოხარშული, გამომშრალი) 1/2 ჭიქა 80 

კომბოსტო ჩინური ბოკ-ჩოი 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 28 

კომბოსტო მწვანე (უმი) 1/2 ჭიქა 26 

კომბოსტო წითელი (უმი) 1/2 ჭიქა 14 

სავოიიას კომბოსტო (უმი) 1/2 ჭიქა 24 

სტაფილო ახალი ან გაყინული 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 10 

ყვავილოვანი კომბოსტო ახალი ან 
გაყინული (მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 10 

ნიახური უმი 1/2 ჭიქა 17 

კოულსლოუ (სწრაფი კვება) 1/2 ჭიქა 37 

ენდივი (კრეს სალათი) 1/2 ჭიქა 60 

ლეტუცის სალათი (ზეთოვანი, 
ბოსტონის) 

1/2 თავი 80 

სალათი აისბერგი (კნატუნა) 1/2 თავი 65 

სალათი ლეტუცი (რომაული) 1 ჭიქა 57 

სალათი ლეტუცი (მწვანეფოთლოვანი) 1 ჭიქა 97 

კანოლას ზეთი 1 სუფრის კოვზი 17 

ბამი, ახალი (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 32 

ბამი, გაყინული (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 44 

ბარდა გაყინული მწვანე ჩენჩოში 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 24 

ბარდა ახალი მწვანე ჩენჩოში 
(მოხარშული, გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 20 

მწვანე ბარდა გაყინული (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 cup 18 

კიტრის მწნილი, ტკბილი 1 სუფრის კოვზი 13 

კიტრის მწნილი კამით ან ქოშერული 1 ცალი 25 

კომბოსტოს მწნილი კონსერვირებული 1/2 ჭიქა 56 

გაყინული ან კონსერვირებული 
სხვადასხვა ბოსტნეული (მოხარშული, 
გამომშრალი) 

1/2 ჭიქა 20 

პროდუქტები K ვიტამინის დაბალი შემცველობით 

ავოკადო 1 უნცია (28.34 გრამი) ყველა ამ პროდუქტის 
ერთ ულუფაში K 

ბანანი 1 ბანანი 
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ნუთი (გარბანზოს ბარდა) 1/2 ჭიქა ვიტამინის შემცველობა 
10 გ-ზე ნაკლებია 

სიმინდი 1/2 ჭიქა 

ხილი (ახალი, გაყინული ან 
კონსერვირებული ვაშლი, ვაშლატამა, 
ატამი, საზამთრო) 

მთლიანი ახალი ხილი, 
საზამთროს 1 ნაჭერი, ან 
1/2 ჭიქა 

მაიონეზი 1 სუფრის კოვზი 

ზეითუნის ზეთი 1 სუფრის კოვზი 

სხვა ზეთი (არაქისის, სეზამის, 
ალისარჩულის, სიმინდის, 
მზესუმზირის, სოიოს)  

1 სუფრის კოვზი 

წიწაკა, წითელი ან მწვანე 1/2 წიწაკა ან 1/2 ჭიქა 

კარტოფილი 1 კარტოფილი ან 1/2 ჭიქა 

ლამინარია (უმი) 1 სუფრის კოვზი 

პომიდორი 1 პომიდორი ან 1/2 ჭიქა 

პროდუქტები K ვიტამინის ძალიან დაბალი შემცველობით, მაგრამ ვარფარინის ან სხვა 
მედიკამენტების ეფექტურობაზე ზემოქმედების პოტენციალით   

მოცვის წვენი წვენის 4 უნცია (≈120 
გრამი) 

ამ საკვების მოხმარების 
შემთხვევაში არ არის 
რეკომენდებული დღეში 
1-2 ულუფაზე მეტის 
მიღება 

გრეიფრუტი 4 უნცია (≈120 გრამი) 

1/2 გრეიფრუტი 

მწვანე ჩაი, დაყენებული 4 უნცია (≈120 გრამი 

 

 
 
 

 გამოყენებული ლიტერატურა 
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