Wellness

პრაქრიკულ-შემეცნებითი გამოცემა

ჯანსაღი ცხოვრება
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ნომერშია:
სასუნთქი სისტემა

* სასარგებლო ცხელება
* გაციებული შვებულება
* ეს მრავალფეროვანი
ხველა
საჭმლის მომნელებელი
სისტემა

* ჯანსაღი პირის ღრუ
* “ჰეპელი”
ახალშობილებისათვის
* მოწესრიგებული 		
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი
რედაქტორის სვეტი

საყრდენ-მამოძრავებელი
სისტემა

* ართროზი XXI საუკუნის
ეპიდემია
* გამართული და
ჯანმრთელი ზურგი
ნერვული სისტემა

* ნერვებისთვის
სასარგებლო
* როცა ფეხქვეშ გეცლება
მიწა
გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

* ჯანსაღი გული
www.heel.ge

www.heel.com

* ვენური პრობლემები
ზაფხულის თვეებში
შარდ-სასქესო სისტემა

დამფუძნებელი
ბესიკ შამუგია

მთავარი რედაქტორი: მაია კიღურაძე
დიზაინერები:
მთარგმნელები:
კორექტორი:
სტამბა:

გიორგი ინაშვილი
გიორგი ნიკოლაიშვილი
ლია ჯიმშიტაშვილი
ლალი ჯალაღონია
ინგა მურუსიძე
„რეზონი“

* ქალები სხვაგვარად
ავადობენ
* ქალის ჯანმრთელობა
ლიმფური სისტემა

* ჯანმრთელი ლიმფური
სისტემა
* ალერგია

მ

ოგესალმებით, ძვირფასო მკითხველო.
ჩემს წინასიტყვაობას ჯანმრთელობის მსოფლიო ორ
გა
ნიზაციის (ჯანმო) განმარტებით დავიწყებ - Well

უიკენდები, დამატებითი დასვენების დღეებით. ლიტერატურაში
ტერმინი „ველნესი“ პირველად 1654 წელს გამოჩნდა. მაგრამ,
როგორც კულტურა, ჩაისახა XX საუკუნის 60-
იან წლებში

ness ჯანმრთელობისა და ჰარმონიული ცხოვრების
შესახებ საქმის კურსში ყოფნისა და გადაწყვეტილების
მიღების აქტიური პროცესია. „სრული ფიზიკური, მენტალური,
სოციალური კარგად ყოფნის მდგომარეობა და არა მხოლოდ
ავადმყოფობისგან თავის არიდება“.
ხოლო აშშ პრეზიდენტის ეკონომიკური მრჩეველი, პოლ
პილზნერი, ასე განმარტავს, Wellness – ეს იმისთვის დახარჯული
ფულია, რომ უფრო ჯანმრთელად იგრძნოთ თავი, მიუხედავად
იმისა, რომ თქვენ ჩევულებრივი სა
მე
დიცინო პარამეტრებით
„ავად“ არ ხართ. დღეს ადამიანების უმრავ
ლესობას ფულზე
მეტად, ჯანმრთელობის მოთხოვნა აქვს“.
Wellness – ინგლისურიდან პირდაპირ თარგმანში ნიშნავს
კარგ ჯანმრთელობას (განსაკუთრებით, როგორც ჯანმრთელი
ცხოვრების წესის შედეგს). Wellness წარმოებულია „be well“
ისგან, რაც ნიშნავს „კარგ თვითშეგრძნებას“ ან „კე
თილ
გან
წყობას“ – ეს არის სხეულისა და სულის, გო
ნების ბალანსი,
ტერ
მინი, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ფიზიკურ და
მენტალურ ჯანმრთელობას, სწორ კვებას, ზომიერ ფიზიკურ
დატვირთვას, მავნე ჩვევებისაგან განთავისუფლებასა და სამ
ყაროსადმი კეთილ დამოკიდებულებას. ველნესის მთავარი
ამოცანა დაავადებებისა და, როგორც გარეგანი, ისე შინაგანი
დაბერების ნიშნების თავიდან აცილება და პროფილაქტიკაა.
ველნესი ადამიანის კარგი მდგომარეობის ფილოსოფიაა, მისი
არსებობის ყველა – სულიერ, სოცილურ თუ ფიზიკურ – სფეროში.
ის ვინც ველნესის ფილოსოფიით ცხოვრობს, ასაკის მიუხედავად
– იღბლიანი, წარმატებული და ენერგიით სავსე ოპტიმისტია.
Wellness, უპირველეს ყოვლისა, ცხოვრების სტილის შეცვლას
გულისხმობს და არა რაიმე კონკრეტული დაავადების მკურ

ამერიკაში, როცა ამერიკელმა ექიმმა ჰელბერტ ლ. დუნმა (Hal
bert L. Dunn, M.D) შემოიტანა ცნება „ველნესი“ და პირველმა
ჩამოაყალიბა ხარისხიანი ცხოვრების ძირითადი პრინციპები.
გასული საუკუნის 90-ანი წლებიდან ველნესი უკვე ევროპაშიც
იკიდებს ფეხს და ნელ
ნელა იხვეჭს პოპულარობას, რასაც,
სამწუხაროდ, ვერ ვიტყვით საქართველოზე. მეტიც, ჩვენს ქვე
ყანაში თვით ტერმინი „ველნესიც“ უცხო ხილია.
ჰალბერტ დუნი (Halbert L. Dunn, M.D) განსაზღვრავს პი
როვ
ნე
ბისათვის ხუთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს: ემოციურ,
სოციალურ, ინტელექტუალურ, სულიერ და ფიზიკურს. ამ ხუთი
ას
პექ
ტის მიღწევის და გაერთიანების შედეგია „სიცოცხლის
ინტერესი“ („zest for living“). ბილ ჰეტლერმა (Bill Hettler,MD,
აშშ ნაციონალური Wellness ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი)
ამ პუქტებს მეექვსე ფაქტორი დაამატა – პროფესიონალური,
რომელიც აღნიშნავს კარიერის მნიშვნელოვან როლს ადამიანის
პიროვნულ და სოციალურ დაკმაყოფილებაში.
ყოველივე ზემოთქმული რომ შევაჯამოთ - სწორედ ეს იდეა
დაედო საფუძვლად ჩვენი ჟურნალის შექმნის აუცილებლობას,
რათა თანამედროვე სტრესულ გა
რე
მოში მცხოვრებ ჩვენს
თანამოქალაქეებს შევუნარჩუნოთ ჯანმრთელობა და სიცოცხლის
ხალისი, რითიც მოვახდენთ გარ
კ ვეული დაავა
დ ებების
პრევენციას და საქართველოს მო
სახლეობის გაჯანსაღების

ნალობას. 2002 წლის კვლევებით ველნესის ძირითადი მომ
სახურებები მიმართული იყო პროფილაქტიკაზე (70%) და
დასვენებაზე (23%). ველნესი, პირველ რიგში, განკუთვნილია
ქალაქელებისთვის, რომლებისთვისაც, დაძაბული ცხოვრების
რიტმისა და ხშირი სტრესების მიუხედავად, დამახასიათებელია
არა ერთჯერადი დიდხნიანი შვებულება, არამედ, მრავალჯერადი

რედაქტორის სვეტი

იყავი ჰარმონიაში
ბუნებასთან ერთად!

საკითხში მოკრძალებულ წვლილს ჩვენც შევიტანთ.
ჟურნალის დევიზია: „იყავი ჰარმონიაში ბუნებასთან ერთად“, რაც
გულისხმობს იმას, რომ ჩვენი მკითხველი ჟურნალის ფურცლე
ბიდან გაეცნობა ყველა იმ ნატურალურ საშუალებას, რომლებიც
დღეს
დღეობით კომპანია ჰეელს აქვს დარეგისტრირებული
საქართველოს ბაზარზე.
ამ ჟურნალის შექმნის იდეა ეკუთვნის კომპანია ბიომედიკას,
რომელიც არის გერმანული კომპანია ჰეელის ოფიციალური წარ
მომადგენელი საქართველოში და რომლის დამფუძნებელიც
გახლავთ ბატონი ბესიკ შამუგია, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი,
პროფესორი, სრულიად უკრაინის ქართული სათვისტომოს
პრეზიდენტი. მადლობა მას, ამ საქმეში აქტიური მხარდაჭერისთვის.

ჟურნალის მთავარი რედაქტორი
მაია კიღურაძე
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სასარგებლო ცხელება
მაღალი ტემპერატურა, ამღვრეული მზერა... მშობლების შეშფოთება
ბავშვის ტემპერატურის მატების პროპორციულად იზრდება.
თუმცა, თუ მაღალ ტემპერატურას განვიხილავთ, როგორც მხოლოდ
უარყოფით სიმპტომს, არასწორი იქნება. პირიქით - ცხელების
დახმარებით პატარას ორგანიზმი აქტიურად ებრძვის გამომწვევებს
და თვით დაავადებას, ამიტომ ტემპერატურის დაწევას ძალიან
ფრთხილად უნდა მივუდგეთ.

ცხელება როგორც სიმპტომი

სასუნთქი სისტემა

მკაცრად თუ განვსაზღვრავთ, ჰი
პ ერ
თერმია (ანუ ცხელება, მომატებული ტემ
პერატურა) მხოლოდ და მხოლოდ ერთი
სიმპტომია სხვადასხვა დაავადებების
დროს, როგორც წესი, რესპირაციული
ვირუსული ინფექციებისას, რომლებიც
უფრო ხშირად სწორედ ბავშვებში გვხვდე
ბა. სტატისტიკის თანახმად, საბავშვო ბა
ღის ასაკის მქონე ყოველ ბავშვს ერთი
წლის განმავლობაში, საშუალოდ, 7-დან
10-მდე გაციების ეპიზოდი აღენიშნება
- და ეს ნორმალურია. სხეულის ტემ
პე
რა
ტურის რეგულატორია თავის ტვინი,
უფ
რ ო ზუსტად კი - ჰიპოთალამუსი.
მას
ში ხვდება ორგანიზმის მიერ არ
სებული ინფექციის ან ანთების საწი
ნააღმდეგოდ გამომუშავებული გან
ს ა
კუთრებული ნივთიერებები, რომლებიც
ჰიპოთალამუსის სიგნალებს „გა
დ არ
თავს“, რაც ტემპერატურის მომატებას იწ
ვევს. ასეთი ცხელება ორგანიზმის ნორ
მალური და სწორი რეაქციაა, რადგან
390C ტემპერატურაზე ვირუსთა დიდი
უმრავლესობა გამრავლებას წყვეტს
და იღუპება. სხეულის ტემპერატურის
მომატებით ადამიანის ტვინი ვირუსებსა

დატვირთეთ ბავშვი სითხეებით!
•
•
•
•
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ბავშვს მაღალი ტემპერატურის დროს ბევრი სითხე უნდა მისცეთ - ყველაზე უკეთესია
ჩვეულებრივი წყალი ან მკრთალი ჩაი.
მიღებულია, რომ ბავშვმა 3-6 წლის ასაკში დღის განმავლობაში არანაკლებ 1 ლ სითხე
უნდა დალიოს, 7-10 წლის ასაკში - 1,5 ლ, მოზარდებმა კი - დღეში 2 ლ-მდე.
მაღალი ტემპერატურის დროს რეკომენდებულია რბილი საკვები - ბულიონები და სუპები,
ხილის მუსები, შვრიის ფაფა. მაგრამ ბავშვს ჭამა არ უნდა დააძალოთ, თუკი მას არ სურს.
შემცივნების შემთხვევაში (რომელიც ტემპერატურის მომატებაზე მეტყველებს) ბავშვი
საწოლში დააწვინეთ, დააფარეთ პლედი ან ჩააცვით თბილი საღამური. სათბურიც
დაგეხმარებათ, რომ ბავშვი სწრაფად გათბეს. შენობის
ოპტიმალური ტემპერატურა უნდა იყოს 18-210C, ჰაერი
კი ძალიან მშრალი არ უნდა იყოს.
• ბავშვებში მაღალი ტემპერატურის დროს შესანიშნავი
საშუალებაა ბიორეგულაციური რექტალური სანთელი
ვიბურკოლი, რომელიც ტემპერატურას ზომიერად
ამცირებს და ამშვიდებს ბავშვს.

დიაგნოსტიკისათვის ხშირად გადამწყვეტი ხდება ტემპერატურის ხასიათი.
თუ რამოდენიმე დღის განმავლობაში ტემპერატურა სტაბილურად მაღალია
- საუბრობენ ბაქტერიულ ინფექციაზე, ასეთ დროს ექიმის დახმარება, ისევე,
როგორც ანტბიოტიკების დანიშვნა უდავოდ აუცილებელია.

ხშირად, საკმარისია სიწყნარე, სითხეების
დიდი რაოდენობით მიღება, ზოგჯერ კი
- უბრალო შინაური საშუალებები. მაგ
რამ თუ ტემპერატურას ტკივილი და სხვა
სიმპტომების შესაბამისი ჩივილები და
სისუსტე ახლავს, მაშინ შესაძლოა სა
მკურნალო საშუალებები დაგვჭირდეს.

ტემპერატურა ერთბაშად
არ დააქვეითოთ
მკურნალობის კურსი ბევრადაა და
მო
კი
დებული ბავშვის ასაკზე. მაგალითად,
სკო
ლის მოსწავლეებში ტემპერატურა
და
ავადების სიმძიმეს ყოველვის არ მი
უთითებს. უფრო მეტიც, მაღალი ტემპერა
ტურის ფონზე ინფექციები, ხშირად, უფრო
სწრა
ფად გადის, რადგან ორგანიზმი
სრული ძალით იყენებს იმუნურ სისტემას.
ტემპერატურის დათრგუნვა და დაქვეითება
კი, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მისი
მაჩვენებლები არცთუ მაღალია, არასწორი
გადაწყვეტილებაა. უფრო გონივრულია,

თუ ბავშვის ორ
გა
ნიზმს შევეშველებით,
შევუქმნით წყნარ გარემოს, გამოვიყენებთ
შინაურ საშუალებებს (თაფლს, ჟოლოს მუ
რაბას, აუცილებლობის შემთხვევაში - ცივ
კომპრესებს ჰიპერთერმიის შესამცირე
ბლად).
საქმე უფრო რთულადაა ჩვილების შემ
თხვევაში. მათ ჯერ არ შეუძლიათ, მშო
ბლებს აუხსნან საკუთარი მდგო
მა
რე
ო
ბა და არსებული სიმპტომები. მა
თი
ორგანიზმის რეზერვები არც იმ
დე
ნად
დიდია, როგორც უფროსი ასაკის ბავშვებ
ში. 38,50C ტემპერატურაც მიუთითებს
ექიმის კონსულტაციის აუცილებლობაზე,
რომ უფრო სეროზული დაავადება არ გა
მოგვრჩეს.
ჰიპერთერმია, ჩვეულებრივ, ბანალურ
რეს
პირაციულ ვირუსულ ინფექციებს და
ინფექციით გამოწვეულ საჭმლის მომ
ნელებელი ტრაქტის მუშაობის მს
უბუქ
დარღვევებს ახლავს. თუმცა ტემპერატურა
შესაძლოა უფრო მძიმე დაა
ვა
დებების -
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და ბაქტერიებს ებრძვის. ამასთან მო
ზრდილებთან შედარებით პატარები უფ
რო სწრაფად და აქტიურად რეაგირებენ
ტემპერატურის ასეთ მატებაზე - მათი
ორგანიზმი, უპირველესად კი იმუნური
სისტემა ხომ ახლა სწავლობს დაავადების
გამომწვევებთან ბრძოლას.
ბავშვისათვის ნორმალურ ტემპერატურად
ითვლება რექტალური გაზომვისას მი
ღებული 36,50C-სა და 37,50C-ს შორის
მაჩვენებელი. შუაღამისას, როგორც წესი,
იგი ქვეითდება, შუადღისას კი სა
დღე
ღამისო მაჩვენებლების მაქსიმუმს აღწევს.
თუმცა მაღალი ფიზიკური აქტივობის
დროს, ასევე მზეზე დიდხანს ყოფნისას
ტემ
პ ერატურამ შესაძლოა მოიმატოს
380C-მდე, ამასთან ბავშვი წინანდებურად
ჯანმრთელი რჩება.
თუ ტემპერატურა 37,60C-მდე და მე
ტად იზრდება, ექიმების აზრით, ეს დაა
ვადებასთან ორგანიზმის შესაძლო ბრძო
ლაზე მეტყველებს.
ცხლებად ითვლება 380C-ზე მაღალი
ტემპერატურა; თუ მაჩვენებელი 390C-ს
აჭარბებს, საუბრობენ გამოხატულ ცხე
ლებაზე.
38,50C-ზე ორგანიზმის დამცველი ძა
ლები უკვე იწყებენ მთელი ძალით
ბრძო
ლას. ჰიპერთერმიის ტიპური ნიშ
ნებია: პულსის გახშირება, სწრაფი და
ზედაპირული სუნთქვა. დასაწყისში ბავშვი
ფერ
მკრთალია, ამცივნებს, ფეხები გა
ყი
ნული აქვს. ცოტა მოგვიანებით სა
ხეზე წითლდება, კანზე აღინიშნება
სიმხურვალე, იწყება ოფლდენა. დაა
ვადების ამ მწვავე ფაზაში ბავშვი მო
დუნებული და აპათიურია, კარგავს მადას
და უჩივის თავის ტკივილს (ან, უბრალოდ,
ტირის, თუკი ჯერ ლაპარაკი არ შეუძლია).
ყველაზე კარგი, რაც ასეთ სიტუაციაში
მშობელს შეუძლია გააკეთოს, ისაა,
რომ პატარას მშვიდი გარემო შე
უ
ქმნას, დააფაროს თბილი პლედი (შემ
ცივნებისას) ან რამდენადმე გააგრილოს
(მაღალი ტემპერატურის დროს). და
უ
შვებელია ბავშვის ძალდატანებით კვება.
სითხეები კი უხვად უნდა მივცეთ. ზო
გიერთი სპეციალისტი მიიჩნევს, რომ

საკმარისი რაოდენობის სითხის მიღე
ბისას შესაძლებელია ბავშვმა მყარი სა
კვები ორ დღემდეც კი არ მიიღოს! სიცხის
დამწევი პრეპარატების მიღების საკითხი
ინდივიდუალურად უნდა გადაწყდეს.
ტემ
პერატურის აწევის დროსაც კი (თუ
და
ავადების სხვა ნიშნები არ არის),

როდის მივმართოთ ექიმს?
როცა ბავშვს სიცხე აქვს, ნებისმიერ მშობელს სურს, დაუყოვნებლივ გამოიძახოს
ექიმი. თუმცა ბავშვის მდგომარეობა, ხშირად, სრულიად უსაფრთხოა; სპეციალისტის
მოწვევა გამართლებულია მხოლოდ 37,80C და უფრო მაღალი ტემპერატურის
დროს, თუ ბავშვი 3 თვისაც არაა, და 38,50C-ზე მაღალი ტემპერატურისას - უფრო
დიდი ასაკის ბავშვებში. საერთოდ, ახალშობილებში ცხელება ძალიან იშვიათია
და მის უკან, უხშირესად, სერიოზული დაავადება დგას. ამას გარდა, პატარას
ორგანიზმს ჯერ არ აქვს გამომუშავებული თერმორეგულაციის მექანიზმები, ამიტომ
ადვილად შეიძლება გადახურდეს.
მოზარდებისათვის ექიმის გამოძახება აუცილებელია 390C-ზე მეტი ტემპერატურის
დროს, განსაკუთრებით თუ სიცხე რამოდენიმე საათის განმავლობაში არ
კლებულობს და სიცხის დამწევი საშუალებების მიღებასაც შედეგი არ ახლავს.
ექიმის გამოძახების სხვა მიზეზებს შეიძლება მივაკუთვნოთ ხანგრძლივი დროის
(დღე-ღამეზე მეტი ხნის) განმავლობაში შენარჩუნებული მაღალი ტემპერატურა,
რაც, ჩვეულებრივ, ბაქტერიულ ინფექციასა და შესაბამისი ანტიბაქტერიული
თერაპიის აუცილებლობაზე მეტყველებს, ასევეა ტემპერატურის თანმხლები
თავის ტკივილი და კეფის არეში არსებული რიგიდობა. ასეთივე საყურადღებოა
ღებინების, სპაზმებისა და კანზე გამონაყრის არსებობა.
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საშარდე გზების ინფექციების, ფილტვების
ანთების ან თავის ტვინის გარსების ანთების
სიმპტომი იყოს.
ხშირად, დიაგნოსტიკისათვის გადამწყვეტი
ხდება ტემპერატურის ხასიათი. თუ იგი
სტაბილურად მაღალია რამოდენიმე დღის
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განმავლობაში, საუბრობენ ბაქტერიულ ინ
ფექციაზე, მოცემულ შემთხვევაში კი ექიმის
დახმარება უაღრესად აუცილებელია.
„მოხტუნავე“ გრაფიკი კი ტემ
პე
რატურის
პერიოდული მატებითა და მდგომარეობის
შემდგომი გაუმჯობესებით ვი
რუსულ
ინფექციაზე მიუთითებს. ამ საკითხზე პასუხის
გასაცემად მშობ
ლებს რეკომენდაცია
ეძლევა, დღის გან
მავ
ლობაში ხშირად
გაზომონ ბავშვის სხეულის ტემპერატურა.
უფრო სახიფათოდ გამოიყურება სპაზ
მები, თუმცა, როგორც წესი, ისინი ორ
განიზმისათვის უსაფრთხოა. კუნთთა
სპაზ
მები ვითარდება 390C-ზე მაღალი
ტემ
პერატურის დროს და ჰიპერთერმიის,
განსაკუთრებით ტემპერატურის სწრაფად
განვითარებული მატების თანმხლებ ერთერთ რეაქციას წარმოადგენს. პედიატრების
შეფასებით, 6 თვიდან 4 წლამდე ასაკის
ყველა ბავშვის რაოდენობის თითქმის 4%-ს
ცხელებით გამოწვეული სპაზმები ერთხელ

მაინც აქვს გადატანილი. დაავადების ასეთი
გა
მოვლენის შემთხვევაში ყურადღებით
უნდა მივადევნოთ თვალი მათ ხან
გრძლივობას: თუ სპაზმები გრძელდება
5 წუთზე მეტ
ხანს ან რეგულარულად
მეორდება, დაუყოვნებლივ გამოიძახეთ
„სასწრაფო და
ხმარება“. დანარჩენ სი
ტუა
ციაში უნდა და
ვიცვათ მკურნალობის
ჩვე
ულებრივი გეგმა, ბავშვს მივცეთ სიც
ხის დამწევი პრე
პარატი, შევუქმნათ
მყუდრო გარემო და დავტვირთოთ დიდი
რაოდენობით სითხეებით.

ცნობილი სიცხის დამწევი
საშუალებები
ტრადიციული მედიცინა არსენალში ასეთ
სა
შუალებებს ფლობს (ბავშვებისათვის,
როგორც წესი, რექტალურ სანთლებს ან
სხ/სხ სიცხის დამწევ სიროფებს იყენებენ).
ექიმები უფრო ხშირად გვირჩევენ პა
რა
ც ეტამოლსა და იბუპროფენს. პა
რაც ეტამოლის ეფექტურობა დად ას
ტუ
რ ებულია პრეპარატის 30-წლიანი
გამოყენების გამოცდილებით. თუმცა ისიც
ცნობილია, რომ ამ აქტიური ნივთიერების
დოზის გადაჭარბება ღვიძლის სერიოზულ
დაზიანებას იწვევს.

მაგალითად, 250 მგ პარაცეტამოლის შემ
ცვე
ლი სანთლები ინიშნება არანაკლებ
13 კგ მასის მქონე (2-3 წლის) ბავშვებში.
პარაცეტამოლის შემცველი რამოდენიმე
პრე
პარატის გამოყენებისას დიდი ყუ
რად
ღებით ანგარიშობენ მიღებულ დო
ზას, რათა თავიდან აიცილონ ბავშვის
ჯან
მრთელობისათვის საშიში დოზის გა
დაჭარბება.
მეორე პრეპარატიც, რომელიც სიროფის
სა
ხით ყველაზე ხშირად გამოიყენება,
პრა
ქტიკითაა გამოცდილი, მაგრამ შე
იძლება გვერდითი ეფექტები გა
მ ო
ი
წვი
ოს. იბუპროფენი ბავშვებს 6 თვის
ასა
კიდან ენიშნება. მომატებული ტემ
პერატურის დროს ბავშვებში გერ
მ ა
ნელი ექიმები გვირჩევენ, თავი შე
ვი
კ ავოთ აცეტილსალიცილის მჟავას
შემ
ცველი სანთლების გამოყენებისაგან.
ვი
რუსული ინფექციების (გრიპის, სხვა
ვირუსული რესპირაციული ინფექციების,
ჩუტყვავილას) დროს ამ პრეპარატმა
შესაძლოა გამოიწვიოს იშვიათი, მაგრამ
უკიდურესად საშიში რეის სინდრომი,
რომელიც თავის ტვინის გარსების მწვავე
ანთებისა და თირკმლების მუშაობის მძიმე
დარღვევით ვლინდება.

ბიორეგულაციური პრეპარატებით
მკურნალობა ბავშვთა ასაკში
ბავშვთა ინფექციების არჩევის პრეპა
რატია გერმანული წარმოების, რექ
ტალური გამოყენების ვიბურკოლის
სანთლები, რომლებიც კარგადაა
ცნობილი როგორც უცხოელი, ასევე
თანამემამულე ექიმებისათვის.
შემადგენლობის (გვირილა, მრა
ვალძარღვა, შმაგა, მედგარა და
სხვა ნატურალური კომპონენტები)
წყალობით იგი ზომიერად, მაგრამ
ეფექტურად აქვეითებს ტემპერატურას
და არ იწვევს მწვავე კრიზებს. სხვა
ინგრედიენტებთან ერთად გვირილა
ტკივილგამაყუჩებელ და სპაზმო
ლიზურ ეფექტებსაც ავლენს. ვიბურ
კოლი რეკომენდებულია, ასევე, ბავ
შვებში კბილების ამოჭრისას, როდესაც
ტკივილი და სპაზმები პატარას მშვიდი
ძილის საშუალებას არ აძლევს და იგი
გარშემომყოფთა ზრუნვაზე ტირილითა
და ყვირილით რეაგირებს.
ეს ბიორეგულაციური პრეპარატი
რექტალური სუპოზიტორიების სახით
გამოდის. მწვავე რესპირაციული
ვირუსული ინფექციებისა და სარძევე
კბილების ამოჭრის ტკივილით მიმდი
ნარე სიმპტომების დროს 6 თვემდე
ასაკის ბავშვებში იყენებენ ერთ
სანთელს დღეში 2-ჯერ, 6 თვიდან
37,50C-ზე მეტი ტემპერატურისას -
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ერთ სანთელს დღეში 4-ჯერ, 380C-ზე
მაღალი ტემპერატურის დროს
კი - ერთ სანთელს დღეში 6-ჯერ.
ტემპერატურის ნორმალიზებისას ერთ სანთელს 1-2-ჯერ დღეში კიდევ
3-4 დღის განმავლობაში.
ნატურალური პრეპარატები გრიპ-ჰეე
ლი და ენგისტოლი გრიპის, ჰერპესის
ვირუსების, ადენოვირუსის საწინა
აღმდეგოდ მოქმედებს და იმუნურ
სისტემას ინფექციებთან ბრძოლაში
ეხმარება. ამასთან, ამ პრეპარატების
ერთდროული მიღებისას იმუნური
სისტემის სტიმულაციის ეფექტი
40%-ით ძლიერდება. აღნიშნული
საშუალებები შესაძლოა მივაკუთვ
ნოთ არასპეციფიკური იმუნიტეტის
მასტიმულირებელი საშუალებების
კატეგორიას, მათი დანიშვნა საჭი
როა ინფექციების მკურნალობის
იმუნოსტიმულაციური ციკლების
შესაბამისად. ამისათვის საკმარისია
თითოეული პრეპარატის თითო აბის
მიღება (შეიძლება ერთდროულადაც)
დღეში 3-ჯერ ჭამამდე 30 წთ-ით
ადრე.
პრეპარატების გრიპ-ჰეელისა და
ენგისტოლის მიღება საიმედო გზაა
სურდოსა და გრიპის თავიდან აცი
ლების და მკურნალობისათვის.

დასრულდა გრძელი ზამთარი და
მოახლოვდა დიდი ხნის ნანატრი შვე
ბულების დრო, მაგრამ ამ პერიოდში
შეიძლება ჯანმრთელობასთან
დაკავშირებულმა უსიამოვნებებმა
იჩინოს თავი. სტატისტიკის მიხედვით,
კურორტზე დასვენებისას ყველაზე
ხშირი პრობლემა სწორედ გაციებაა...
ვირუსი ძირითადად შეუსაბამო დროს
იჩენს თავს.
რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ შვებუ
ლების ჩაშლა თავიდან ავიცილოთ და
ავად არ გავხდეთ?

თ

კიდევ გუშინ ვტკბებოდით დასვენებითა და
მზიანი ამინდით, დღეს კი თბილ სვიტერში
გახვევა მოგვიწია. მსგავს ინფექციებს
ჩვეულებრივ, ყელის ტკივილი, ხველა,
სურდო და მაღალი ტემპერატურა ახლავს.
მი
ზეზი როგორც წესი, მკვეთრი ტემ
პერატურული მერყეობებია. სან აპ ი
რო
ზე ნამზეურის მიღების შემდეგ - ავ
ტო
მ ობილის, სასტუმროს ნომრის ან
თვით
მფრინავის ცივი კონდიცირებული
ჰაერი, თბილი ზღვის შემდეგ - ცივი
კოქტეილი ან ლუდი - მსგავს დატვირთვას
შეუჩვეველი ორგანიზმის რეაგირება
თავისებური შეიძლება იყოს, რაც მის
დაცვით მექანიზმებს ასუსტებს.

პროფილაქტიკა - საუკეთესო
დაცვა
პროფილაქტიკა - ყველაზე წარმატებული
სტრატეგიაა. დაძაბული შრომითი დღე
ე
ბიდან შვებულებასა და და
სვე
ნებაში
მკვეთრი გადასვლა რომ არ მოგვიწიოს,
ბევრი ექიმის რეკომენდაციით, რამდენიმე
დღე სახლში უნდა გავატაროთ. ეს საშუა
ლებას მოგვცემს სამსახურის საქმეების
ტვირთი მოვიშორით, სტრესის დონე და
ვა
ქვე
ითოთ, ძალა მოვიკრიბოთ და ასე
მოვემზადოთ დასვენებისთვის.
გზაში ”ხახვის პრინციპით” უნდა ჩა
ვი
ცვათ: მაისური, შემდეგ ბლუზა, შემ
დეგ
კი ბამბის თხელი სვიტერი და ბო
ლოს
გრილი ქურთუკი ან საწვიმარი. ასე
თი უნივერსალური გარდერობი და
გვე
ხმარება, ნებისმიერ ამინდს მომ
ზა
დე
ბული შევხვდეთ: დღისა და ღამის
ტემპერატურათა მერყეობამ შესაძლოა
100C-ზე მეტი შეადგინოს, ორგანიზმის გა
დაციება კი ჯანმრთელობაზე დადებითად

გაციებული
შვებულება

ნამდვილად არ აისახება.
შვებულების დროს (და გზაშიც) ბევრი
სითხის მიღებაა საჭირო - წყალი და წვე
ნები მნიშვნელოვნად ზრდის ლორ
წო
ვანი გარსების იმუნური სისტემის წინა
აღმდეგობის უნარს. სასარგებლო იქნება
ასე
ვ ე ვიტამინების, განსაკუთრებით C
ვიტამინისა და თუთიის კომბინაციის მი
ღებაც. ასე
თი უნივერსალური „კოქ
ტე
ილი“ შესანიშ
ნავად აძლიერებს იმუ
ნი
ტეტს და იმავ
დროულად ზრდის კანის
აღდგენის უნარს ინტენსიური რუჯის მი
ღების შემდეგ.
არ უნდა დაგვავიწყდეს სწორი კვება,
რომელშიც დიდი რაოდენობით სეზო
ნური ბოსტნეული და ხილი შედის, საჭი
როა თავის შეკავება ალკოჰოლური
სას
მ ელების უზომო მიღებისგან, რაც
ორ
განიზმის (განსაკუთრებით, იმუნური
და სადრენაჟო სისტემის) გადატვირთვას
იწვევს. ამასთან, ასუსტებს მას და დაავა

სასუნთქი სისტემა

ბილი კლიმატის ქვეყნებში
გამგზავრება - ეს მხოლოდ
მოალერსე მზე, სანაპირო,
წყნარი ზღვა და ექსკურსიები
არ არის. ეს არის ასევე, სხვადასხვა ვირუ
სი და ბაქტერია, რომლებიც თქვენი ორგა
ნიზმისთვის ჩვეული არაა და რომელთაც
ყველ
გან შეიძლება გადაეყაროთ. ჯერ

დების შესაძლებლობას ზრდის.
აქტიური დასვენება და სპორტი კი
ყველასთვის აუცილებელია, რადგან რე
გულარული ფიზიკური დატვირთვა ააქ
ტიურებს სისხლის მიმოქცევას, მათ შო
რის ლორწოვანი გარსების სისხლით
მომარაგებას, რაც თავის მხრივ იმუნური
სისტემის განმტკიცებას განაპირობებს.
პროფილაქტიკის კიდევ ერთი მნიშ
ვნე
ლოვანი ფაქტორია სპეციალური პრო
ბიოტიკური პრეპარატები, რომლ ებ იც
სასარგებლო ლაქტო და ბიფიდობაქ
ტერიებს შეიცავს. მათ შეუძლიათ თა

ვისებური, საიმედო ბარიერი შექ
მნან
და ორგანიზმი დაიცვან უცხო პა
თო
გე
ნური ბაქტერიების შეჭრისგან. ადამიანის
სხეულში ყოველდღიურად შეიჭრება მი
ლიარდობით მიკროორგანიზმი, რო
მე
ლიც სახლდება საჭმლის მომ
ნელებელ
ტრაქტში და იქვე მრავლდება.
პრობიოტიკებს სხვა სასარგებლო თვისე
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ბე
ბიც ახასიათებს, რაც მოგზაურობისას
ასე აუცილებელია. კვების ახალ რა
ცი
ონ
ზე (უჩვეულო საკვები და სოუსები,
ზღვის პროდუქტი და ეგზოტიკური ხილი)
გადასვლა იწვევს საჭმლის მო
ნე
ლების
სხვადასხვაგვარ დარღვევასა და კვე
ბით ალერგიებს. თანამედროვე მე
დი
ცინაში ასეთი ტერმინიც არსებობს
- ”მოგზაურთა დიარეა“, რომელიც მკა
ფი
ოდ აღნიშნავს კვებითი ეგზოტიკის
მო
ყვარულთა პოტენციურ პრობლემებს.
ამასთან, ასეთი დარღვევების საუკეთესო
პრო
ფ ილაქტიკად ექიმები მიიჩნევენ
დრო
ულად (გამგზავრებამდე 3-4 დღით
ადრე და მთელი მოგზაურობის მანძილზე)
ხარისხიანი პრობიოტიკების მიღებას,
რომლებიც საჭმლის მონელებას უმეტეს
შემთხვევაში არეგულირებენ.

ასტი
მულირებს, მაგრამ დიდი ხნის გან
მავლობაში უცნობი რჩებოდა ინფექციებზე
ბროწეულის ნაყოფის მოქმედების მე
ქანიზმი. მხოლოდ ახლახანს, ამ სასარ
გებლო და პოპულარული ხილის შე
მად
გ ენლობაში აღმოაჩინეს მოქმედი
ნივთიერება - პუნიკალაგინი. იგი არა
მარტო გვიცავს გრიპის ვირუსებისგან,
არამედ ასევე ხასიათდება მრავალი სხვა
ვირუსის ბლოკირების უნარით, ავლენს
ანთების საწინააღმდეგო მოქმედებას,
ანთების განსაკუთრებულ მედიატორებზე.

უკვე დაწყებული გაციების დასაძლევად
დაგვეხმარება მარტივი შინაური მე
თო
დები - თბილი აბაზანა ან საუნა (მაგრამ
არა მაღალი ტემპერატურის დროს!),
ასევე ბალახების ჩაი, რომელიც მზად
დე
ბა ბეგქონდარას, სალბის, კოჭას ან
ცაც
ხვის ყვავილისგან, მათ შეუძლიათ
ტემპერატურის დაქვეითება, ყელის ტკივი
ლისა და ხველის მოხსნა, უმკლავდებიან
სურდოსა და შემცივნებას. და თუ ასეთ
ჩაის ცოტა თაფლსაც დავამატებთ, ეფექტი
უფრო სწრაფი და მდგრადი იქნება.

სწრაფი მკურნალობა

სასუნთქი სისტემა

ზოგიერთ ხილს შეუძლია ინფექციის
რისკის დაქვეითება, ასევე საწყის
სტადიაშივე მისი სწრაფი განკურნება.
ციტრუსების მოქმედების მექამიზმი
მარ
ტივია: C ვიტამინის მაღალი შემ
ცვე
ლ ობა თავისთავად ძლიერი ფაქ
ტო
რ ია, რომელიც იმუნურ სისტემას

ბიორეგულაციური პრეპარატები
მოგზაურთათვის
მოგზაურობისას წაიღეთ
ბიორეგულაციური პრეპარა
ტები - ”ეუფორბიუმ კომპო
ზიტუმი”. ის არის ერთ-ერთი
ყველაზე ქმედითი სპრეია
ყველა სახის (მათ შორის,
ალერგიული) სურდოს
დროს. იგი შეიცავს მცენა
რეული, მინერალური და
ცხოველური წარმოშობის
მხოლოდ ბუნებრივ პრეპა
რატებს, ამიტომ არ იწვევს
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შეჩვევასა და არ აშრობს
ცხვირის ლორწოვან გარსს.
”ეუფორბიუმ კომპოზიტუმი”
ხასიათდება არა მარტო იმუ
ნომოდულაციური, არამედ
ვირუსის საწინააღმდეგო
მოქმედებითაც, რაც შესა
ძლებლობას გვაძლევს, იგი
განვიხილოთ, როგორც ზემო
სასუნთქი გზების ვირუსული
ინფექციების სამკურნალო
ერთ-ერთი ძირითადი სა
შუალება. მისი უსაფრთხო
გამოყენების რეკომენდაცია
შესაძლებელია მივცეთ
ბავშვებსაც: პრეპარატი არ
იწვევს ალერგიასა და სხვა
ნეგატიურ რეაქციებს. გა
მოშვების მოსახერხებელი

ფორმა კი უზრუნველყოფს
მის მოხვედრას უშუალოდ
ცხვირში. სურდოსა და სი
ნუსიტის დროს კი რეკო
მენდებულია სპრეის 1-2
შესხურება ყოველ ნესტოში,
დღეში 2-3-ჯერ. ბავშვების
შემთხვევაში დოზები არ
იცვლება.
ბიორეგულაციური აბები
”ენგისტოლიც”, რომელიც
მოგზაურობის დროს უნ
და წაიღოთ თან, ასევე,
ვირუსული ინფექციების
დროსაა სასარგებლო.
კომპლექსური შემად
გენლობის წყალობით
იგი თრგუნავს ვირუსების

გამრავლებას და არა
მარტო ინფექციის სიმ
პტომებზე (ტემპერატურის
დაქვეითება და ავადმყოფის
საერთო მდგომარეობის
გაუმჯობესება) ახდენს ზე
მოქმედებას, არამედ მათ
გამომწვევებზეც. აღნიშნუ
ლი პრეპარატი შეიძლება
მივაკუთვნოთ არასპე
ციფიკური იმუნიტეტის სტი
მულატორების კატეგორიას.
პრეპარატის გამოყენების
წესები: თითო აბი ჭამამდე
ნახევარი საათით ადრე,
3-ჯერ დღეში.
ბიორეგულაციური პრე
პარატების გამოყენება
გაციების და გრიპის დროს,
ყველაზე ეფექტურია.

ეს მრავალფეროვანი
ხველა

ა

დამიანის ორგანიზმი აქტიურად
ებრძ ვის ავადმყოფობებს და
ხველა შეიძლება განვიხილოთ,
როგორც ბრძოლის ერთ-ერთი
მეთოდი, ის არ არის და
მო
უკი
დებელი დაავადება, არამედ ბუნებრივი
მექანიზმია, რომლის საშუალებით ორ
გა
ნიზ
მი ცდილობს, სასუნთქი გზებიდან
განდევნოს დაავადების გამომწვევი თუ
უცხო სხეული. ხველის ხასიათის მიხედვით
ექიმს შეუძლია განსაზღვროს მისი მიზეზი

დღე გრძელდება. ასეთ შემთხვევაში,
მკურ
ნალობა მიმართული უნდა იყოს,
როგორც ინფექციის გამომწვევის წი
ნა
აღ
მ დეგ, ასევე სიმპტომურად-ხველის
წინააღმდეგ. ხველების საწინააღმდეგოდ
და ნახველის გასათხელებლად გა
მო
ი
ყე
ნება უამრავი სამკურნალწამლო ნივ

თიერება, რომელთა შორის ბევრია
ნატურალური თუ ბიორეგულაციური სა
შუალება, მაგ: „ბრონქალის-ჰეელი“. სი
ტუ
ა
ცია რთულდება, თუ ნახველი იღებს

საგნები (განსაკუთრებით ბავშ ვებშ ი),
საჭ
მლის ნამცეცები, რომლებიც აღი
ზი
ანე
ბენ რა სასუნთქი გზების ლორწოვან
გარსს, იწვე
ვენ ხველის პროვოცირებას.
ზო
გიერთ შემ
თხვევაში, ეს რეფლექსი
ადამიანს დახრჩობისგან იცავს, ამ დროს
ზურ
გის არეში მსუბუქი დარტყმითაც შე
იძლება დავეხმაროთ მას. ეს პრობლემა
უფრო მეტად ბავშვებისთვის არის დამა
ხასიათებელი, რომლებიც პატარა სათა
მაშოებს, მძივებს, უბრალო საგნებს იდე
ბენ პირის ღრუში. ამიტომ მშობლების
ამოცანაა, მოარიდონ ასეთ კონტაქტს პა
ტარები, ხოლო უეცარი ხველების დროს
სწრაფად დაეხმარონ მათ.

მწეველთა ბრონქიტი
ხველა ნახველით (პროდუქტიული ხვე
ლა), განსაკუთრებით დილ ით, ტიპ ი
ურია თავგამოდებული მწეველებისთვის,
რომელთათვისაც თავიდან ხვე
ლა არის
ორგანიზმის რეაქცია თამბაქოს კვამლზე,
მაგრამ დროთა განმავლობაში, ხველა
ხდება ბრონქების დაზიანების ნიშანი, რო
მელსაც იწვევს ტოქსიკური ნივთიერებების
(კუპრი, ნიკოტინი) მუდმივი მოქმედება
ბრონ
ქ ების ლორწოვანზე და ანთება
იღებს ქრონიკულ ხასიათს. ბევრი ლორსპე
ციალისტი თვლის, რომ ქრო
ნიკული
ბრონქიტის 90% და
კავ
შირებულია აქ
ტიურ თუ პასიურ მოწევასთან. ასეთ შემ
თხვე
ვაში, თუ მო
წევას არ შევწყვეტთ,
ხველების საწინააღმდეგო მკურნალობა
იქნება მხოლოდ დამხმარე ხასიათის. მო
წევაზე უარის თქმა არის საუკეთესო გზა
განკურნებისკენ, რაც მიიღწევა ნიკოტინის
სალბუნებით, საღეჭი რეზინით და სხვა მე
თოდებით (მაგ: აკუპუნქტურა)

სასუნთქი სისტემა

ხველა შეიძლება იყოს სხვადასხვა - ძლიერი და ჩუმი, მყეფავი, ნახველით ან უნახვე
ლოდ. ხველის თავისებურებების მიხედვით გამოცდილი ექიმი ხშირად იგებს ხველის
მიზეზს და სვამს დიაგნოზს.დამატებითი გამოკვლევები ეხმარება ექიმს საჭირო მე
დიკამენტის შერჩევაში, რათა დაძლეულ იქნას ეს არასასიამოვნო სიმპტომი - ხველა.

მიზეზები, რის გამოც უნდა
მივმართოთ ექიმს:
და სახეობა.
ხველა შეიძლება იყოს მწვავე და ქრო
ნი
კული. მწვავე ხველა ახასიათებს გა
ციებას,ხოლო ქრონიკულია ხველა,
რო
მელიც გრძელდება არანაკლებ რვა
კვირისა. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია
ხველის გამომწვევი მიზეზის დადგენა.
აგრეთვე დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას,
ხველა მშრალია თუ ნახველის გა
მო
ყოფით (პროდუქტიული ხველა) მიმდინა
რეობს.

* თუ ხველა გრძელდება ორ კვირაზე მეტს.
მომწვანო-მოყვითალო ფერს,
* თუ ხველა იწვევს სუნთქვის გაძნელებასა და
რაც ნიშანია იმისა,რომ ვირუ
ტკივილს გულმკერდის არეში.
სულ ინფექციას და
ერ
თო სა
* თუ ნახველში სისხლია ან ოქროსფერ-მო
სუნთქი გზების ბაქტერიული
მწვანოა.
დაზიანებაც, ასეთ შემთხვევაში
* თუ ხველას ახლავს ტემპერატურის მომატება და
იმატებს პნევმ ონ იის განვ ი
ტკივილი სახსრებში.
თარების პოტენციური შესა
ძლებლობა და დღის წესრიგში
დგება ანტიბიოტიკებისა და ანტიბაქტერი
ბრონქული ასთმა
ული საშუალებების დანიშვნის სა
კითხი,
ბრონქული ასთმა სერიოზული და
ავ
ა
რაც, უდავოდ, ექიმის პრეროგატივაა.
დებაა, რომელსაც ახლავს ხველა, აქვს

ჩვეულებრივი გაციება

უცხო სხეული ხორხში

როგორც კი აცივდება,იწყება გაციების სე
ზონი. ყველაზე ხშირი მიზეზი,რომლის გა
მოც მიმართავენ ექიმს,არის ხველა.მისი
გამომწვევი მიზეზი,ხშირად ვირუსული
ინფექციაა,რომელიც როგორც წესი, 6-9

ძლიერი ხველა შეიძლება იყოს ხველის
რეფლექსის გამოვლინება, მას შემდეგ
რაც ხორხში ხვდება უცხო სხეული, რომ
ლის მოშორებასაც ორგანიზმი ხველებით
ცდი
ლობს. ეს შეიძლება იყოს წვრილი

ქრონიკული ანთებისთვის დამ ახ ას ი
ა
თებელი მიმდინარეობა და აზი
ანებს
სასუნთქ გზებს, რომლებიც განსაზღვრულ
პირობებში განსაზღვრული ფაქ
ტორების
მოქმედებით მკვეთრად ვიწროვდებიან.
ვითარდება ქოშინი, სუნთქვის მწვავე უკ
მარისობის შეგრძნება, მსტვინავი სუნთქვა
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და ხველა.
ჩვენს დროში ალერგიული (ატოპიური)
დაა
ვადებების გავრცელების გა
მო, ბავ
შვე
ბ ის 10%-ს,ხოლო მოზრდილების
5%-ს აქვს ასთმა. ასთმა ჯანმრთელობაზე
სე
რიოზული გავლენის, აგრეთვე კომ
პლექსური და მძიმე მიმდინარეობის გა
მო, პულმონოლოგის პრეროგატივაა.
პაციენტის ამოცანა კი, პოტენციურ ალერ
გენებთან (კატის ან ძაღლის ბეწ
ვი, პა

თოგენური სოკო, მცენარის ულვაშები)
კონტაქტის შემცირება და დანიშნული
სამკურნალწამლო მედიკამენტის დრო
ული მიღებაა. ეს მედიკამენტები (ნახვე
ლის გამათხიერებლები,
ბრონ
ქო
დი
ლატატორები, კორტიზონის შემცველი
ინჰალატორები) უნდა დანიშნოს ექიმმა.
თუ ამის შე
საძ
ლებლობა არის, ასთმის
სამკურნალოდ შეიძლება გამოყენებულ
იქნას ბიორეგულაციური მედიკამენტები.

სასუნთქი სისტემა

ხველის
საწინააღმდეგო
თანამდეროვე,
ბიორეგულაციური
პრეპარატები

Bronchalis-Heel
”ბრონქალის-ჰეელი”
ხველისა და
ბრონქიტის
სამკურნალოდ
”ბრონქალის-ჰეელი” გამოიყენება
ხველის სამკურნალოდ. მის
შემადგენლობაში შემავალი
ნატურალური კომპონენტები
ზემოქმედებენ ბრონქების ლორწოვან
გარსზე, ხსნიან ანთებას და ხველის
შეტევას. რეკომენდებულია მწვავე
ვირუსული ბრონქიტის, ქრონიკული
ბრონქიტის, მწეველის ბრონქიტის და
ბრონქული ასთმის საწყის სტადიაზე.
მოქმედებს მიზანმიმართულად,
კომპლექსურად და სწრაფად.
ეფექტურობით არ ჩამორჩება
ალოპათიურ საშუალებებს. იწარმოება
გერმანიაში კომპანია ”ჰეელის” მიერ.
აფთიაქში გაიცემა ურეცეპტოდ.
ინიშნება 1 აბი, 3-ჯერ დღეში, მწვავე
შეტევის დროს კი 1 აბი ყოველ
15 წუთში ერთხელ, 2 საათის
განმავლობაში.
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გერმანული პრეპარატი ”ბრონქალის

”ენგისტოლი” უშუალოდ მოქმედებს

ჰეელი” გამოიყენება ხველის სამკურნა

ვირუსზე - დაავადების გამომწვევზე,

ლოდ. მის შემადგენლობაში შემავალი

ხელს უშლის ორგანიზმში მის გამრავ

ნატურალური კომპონენტები ზემოქმე

ლებას და ხელს უწყობს ბრონქების

დებენ ბრონქების ლორწოვან გარსზე

დაზიანებული ლორწოვანის აღდგენას.

და ხსნიან ანთებას, ასევე ხველის

კლინიკური კვლევებით დადასტურდა

შეტევას. პრეპარატი ინიშნება 1 აბი

”ენგისტოლის” კიდევ ერთი ეფექტი

3-ჯერ დღეში, მწვავე შეტევის დროს

- იგი აუმჯობესებს ბრონქული ასთმის

კი 1 აბი ყოველ 15 წუთში ერთხელ, 2

დროს სუნთქვის ფუნქციას, ხსნის ანთე

საათის განმავლობაში.

ბას და ამავე დროს განაპირობებს

ვირუსული ინფექციების სამკურნალოდ

სტეროიდული ჰორმონალური ინჰალა

და პროფილაქტიკისთვის გამოიყენება

ტორების დოზის შემცირებას. პრეპა

პრეპარატი ”ენგისტოლი”, რომელიც

რატის დანიშვნა ბრონქული ასთმის

ეფექტურია ხველის გამომწვევი ვი

დროს მაინც რჩება მკურნალი ექიმის

რუსული ინფექციების სამკურნალოდ.

პრეროგატივად.

გახსოვდეთ, რომ ბრონქიტის და
ხველის მკურნალობის ოპტიმალური
კურსია მინიმუმ 1-2 კვირა.
ნუ მიატოვებთ მკურნალობას,
ჩაამთავრეთ იგი ბოლომდე.

”ბრონქალის-ჰეელი” - თქვენი
ბრონქების გასაჯანსაღებლად!
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ჩემს მოზარდ შვილს კბილის ექიმის პანიკური შიში აქვს. შესაძლებელია,
დასახმარებლად ბიორეგულაციურ პრეპარატებს მივმართო?

შ

იში სტომატოლოგთან ვიზიტის
წინ (ამას დენტოფობიას უწო
დებენ) ნამდვილად გავრ
ც ე
ლებული მოვლენაა, რო
მ ე
ლიც არა მარტო ბავშვებს,
არა
მედ ზრდასრულებსაც აწუხებს. იგი,
ჩვეულებრივ, ექიმთან ვიზიტის წინა
საღამოს იწყება და განგაში, აგ
ზნე
ბა,
უძილობა ახლავს თან. უშუალოდ ექიმ
თან ვიზიტის დროს დროს კი შესაძლოა
აღინ იშნოს გახ შირებული გულისცემა,

ა

ოფლიანობა და გულისრევაც კი. ეს, თა
ვის მხრივ, ბევრ პაციენტს აიძულებს,
დაავადებისა და პრობლემების მიუხედა
ვად, ექიმთან დაგეგმილი ვიზიტი გადა
დოს.
თა
ნამედროვე ჰომეოპათია გვთავაზობს
პრობ
ლ ემის გადაწყვეტის ეფექტურ
ხერხს. ბიორეგულაციური პრეპარატი
„ნერვოჰეელი“, რომელიც ბუნებრივ კომ
პონენტებზეა დამზადებული, გვეხმარება
შიშის დაძლევაში, ხსნის დაძაბულობასა

საჭმლის მომნელებელი სისტემა

ჯანსაღი
პირის ღრუ

და შველის უძილობას. მაგ ალ ითად,
მასში შემავალი კრაზანა დეპრესიის გა
მოვლინების კუპირებას ახდენს, ვა
ლე
რიანას, შვრიის, გვირილისა და ბარამბოს
ნაყენი ხსნის გაზრდილ ნერვულ აგზნებას,
შველის ნევრასთენიას და ხელს უწყობს
დაძინებას, ამაღლებს ძილის ხარისხსაც.
მიიღეთ ვიზიტის წინა დღეს, ძილის წინ
1 აბი პრეპარატი უშფოთ
ველი ძი
ლი
სათვის, დილით 1 აბი ენის ქვეშ, რაც
დამშვიდებაში დაგეხმარებათ. კბილების
მკურნალობა ხომ აუცილებელი პრო
ცე
დურაა, რომელსაც შეუძლებელია გვერდი
აუაროთ.
სტომატოლოგიური მანიპულაციის დროს
ტკივილის შემცირებისა და სისხლდენის
შეწყვეტისთვის კი ენის ქვეშ გასაწუწნად
დაიდეთ პრეპარატ ტრაუმელ S-ს აბი
(უმჯობესია, რამოდენიმეჯერ, წინა დღეს
და ვიზიტის დღესაც). ანთების სა
წ ი
ნააღმდეგო ეს ეფექტური საშუალება ჭრი
ლო
ბას სწრაფად შეგიხორცებთ, თქვენ
კი სტომატოლოგთან ვიზიტს სწრაფად
დაივიწყებთ.

“ჰეპელი” ახალშობილებისათვის

ხალშობილს ხშირად აღენიშნება სი

•

მწარე გოგრა;

შესაძლოა დაუნიშნოს „ჰეპარ კომპოზიტუმი“.

ყვითლე, რომელიც ძირითადად ფი

•

მუსკატის კაკალი;

ბიორეგულაციური პრეპარატი „ჰეპელი“ ინიშ

ზიოლოგიურ ხასიათს ატარებს. თუმ

•

თეთრი ფოსფორი.

ნება ახალშობილთა მკურნალობისთვის, რად

ცა, ცალკეულ შემთხვევაში ის ექიმისა

“ჰეპელი“ – ჩვენებები გამოყენებისთვის:

გან უსაფრთხო სამკურნალო საშუალებაა, რო

და მშობლების მხრიდან დამატებით

პრეპარატი ბიორეგულაციური საშუალებაა და

მელსაც გვერდითი ეფექტები არ აქვს. თუმცა,

ყუ
რადღებასა და სამედიცინო პრეპარატების

რეკომენდებულია ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშ

ცალკეულ შემთხვევაში ბავშვებში შესაძლოა

მიღებას საჭიროებს. სწორედ აღნიშნული პრე

ტის მუშაობის გასაუმჯობესებლად. კერძოდ:

გამოწვეული იყოს ქინაქინასთან დაკავშირე

პარატების რიცხვს მიეკუთვნება “ჰეპელი“, რო

ან
თებების ლიკვიდაცია, სპაზმების მოხსნა,

ბული ალერგიული რეაქციები.

მელიც ბავშვებისთვის არის რეკომენდებული.

გა
ზების წარმოქმნის შეწყვეტა, ნაწლავთა

სამკურნალო პრეპარატ “ჰეპელს“ ახასიათებს

პრეპარატის შემადგენელი მცენარეული კომ

დისბაქტერიოზი, ბავშვის ორგანიზმიდან ტოქ

ან
თების საწინააღმდეგო, სპაზმოლიზური,

პონენტები:

სინებისა და შხამების გამოტანა, ახალ
შო


ნაღვლ
მდენი, ჰეპატოპროტექტორული მოქ

•

ლიკოპოდიუმი;

ბილებში დეფეკაციის ნორმალიზაცია, ნაღვლის

მედება. „ჰეპელი“ ბიორეგულაციური პრეპა

•

ქრისტესისხლა;

გამოყოფის აქტივაცია, სისხლის მი
მოქცევის

რატია, რომლის შემადგენლობაში მხოლოდ

•

ქინაქინის ხე;

გაუმჯობესება მცირე მენჯის ორგანოებში.

მცე
ნარეული კომპონენტები შედის, ამიტომ

•

ნარშავი;

პრეპარატი „ჰეპელი“ რეკომენდებულია სი

მისი უსაფრთხოდ გამოყენება შეიძლება

•

თეთრი შხამა;

ყვითლის დროს შემდეგი დოზირებით:

ახალშობილ ბავშვებში ბილირუბინული ენცე

ახალშობილთა სიყვითლის მკურნალობისთვის

ფალოპათიის დროს.

აუცი
ლებელია ბავშვს 1/4 აბი მივცეთ, რო

„ჰეპელი“ ხელს უწყობს სისხლში ბილირუბინის

მელიც წინასწარ უნდა დაიფხვნას და დედის

დო
ნის დაქვეითებას. ახალშობილებში ჯერ

რძეს ან რძის ნარევს შეერიოს. ვინაიდან

სრულყოფილად არ მუშაობს სასიცოცხლოდ

ახალშობილს კოვზით დალევა ჯერ არ შეუძ

მნიშვ
ნელოვანი სხვა ორგანოები და სის

ლია, გახსნილი წამალი პირის ღრუს ლორწო

ტე
მები, ამიტომ შეძლებისდაგვარად უნდა

ვანზე უნდა დავაწვეთოთ დღეში ორ–სამჯერ,

შეი
ზ ღუდოს ძლიერმოქმედი სამკურნალო

საკვების მიღებამდე 20 წუთით ადრე, ან ჭამი

პრე
პარატები, რადგან შესაძლოა ბავშვის

დან ერთი საათის შემდეგ.

ორგანიზმის მუშაობაზე სერიოზული გავლენა

სიყვითლის განსაკუთრებით მძიმე შემთხვევებ

მოახდინოს. შესაბამისად, ბიორეგულაციური

ში ახალშობილს “ჰეპელთან“ ერთად ექიმმა

საშუალების მიღება ყველაზე ეფექტური გზაა.
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მოწესრიგებული
კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი

საჭმლის მომნელებელი სისტემა

კ

უჭ-ნაწლავის ინერტულობის
გამომწვევი მიზეზები საკმაოდ
მრავალფეროვანია:
• ორგანიზმში სითხის არა
საკ
მარისი რაოდენობა;
• არასწორი კვების რეჟიმი;
• სტრესი;
• სხვადასხვა სამკურნალო პრეპარატები;
• ფიზიკური ვარჯიშების სიმცირე;
• არასწორი კვების რაციონი;
• ბოჭკოების დეფიციტი საკვებ რაციონში;
• და ა.შ;
პირველ რიგში, ვიდრე განსაზღვრავთ
ამ ფაქტორებსა და საშუალებებს, რათა
შეამსუბუქოთ და გააუმჯობესოთ თქვენი

ლოვანესი ელემენტია.
რა რაოდენობის სითხეა ორგანიზმისთვის
საჭირო? ითვლება (მიჩნეულია), რომ 6
ჭიქა სითხე (სა
სურველია 8) უნდა იყოს
ნებისმიერი ზრდასრული ადამიანის რა
ციონში.
მართალია ყველანაირი სითხე და
სა
შვებია, მაგრამ ყველაზე უკეთესია სასმე
ლი წყალი.

მდგომარეობა, გასარკვევია - ნამდვილად
გაქვთ თუ არა შეკრულობა. შეიძლება
თქვენ თვლით, რომ პრობლემა გაქვთ,
მაგრამ ნამდვილად ასეა სინამდვილეში?
ძალიან ხშირად თქვენ, ისე, როგორც
უმრავლესობა ადამიანებისა, ექცევით
მრავალფეროვანი სასაქმებელი საშუა
ლე
ბების რეკლამის ზეგავლენის ქვეშ,
რომ
ლებიც ქმნის შთაბეჭდილებას, რომ
ჯანმრთელობისათვის აუცილებელია კუჭნაწლავის ყოველდღიური გასუფთავება,
მაგრამ ასეთი მიდგომა არ არის მართე
ბული.
ძალიან ბევრი ადამიანი ხდება ცრუ შეკრუ
ლობის მსხვერპლი მაშინ, როცა ამ მხრივ
არავითარი პრობლემა არ არსებობს და
ყველაფერი რიგზე აქვს.
სინამდვილეში, კუჭ-ნაწლავის დაცლის
მოთხოვნილება ყველა ადამიანს სხვადა
სხვანაირად აქვს. თუ ერთისთვის დღეში
სამჯერ კუჭ-ნაწლავის მოქმედება ნორმაა,
შე
იძლება მეორისთვის კვირაში სამჯერ
მოქმედება იყოს საკმარისი.
ზოგადად კი ეს საკითხი ინდივიდუალურია,
კუჭის მოქმედება დამოკიდებულია უამრავ
ფაქტორზე, პირველ რიგში კი იმაზე, თუ
რა რაოდენობით და რა ტიპის საკვებს
იღებს ადამიანი.

დღეში 20-35 გრ. დიეტური ბოჭკო ზრდა
სრული ადამიანისთვის და მინიმუმ 30 გრ.
მათთვის, ვისაც აწუხებს შეკრულობა.
რა შეიცავს და საიდან მიიღება ბოჭკოები?
- რთული ნახშირწყლებისგან, რომელსაც
შე
ი ცავს მაგალითად მარცვლეული,
ბოსტნეული და ხილი.
თუ საგულდაგულოდ შეარჩევთ საკვებს,
30 გრამი ბოჭკოს მიღება დიდ სირთულეს
არ წარმოადგენს. მაგალითად ნახევარი
ჭი
ქ ა მწვანე ბარდასგან შეიძლება 5
გრამის მიღება, ერთი პატარა ვაშლი
იძლევა - 3 გრამს. ხოლო ერთი თეფში
ხორბლის ქატო - 13 გრამს.
ყველაზე მეტ ბოჭკოს შეიცავს მოხარშული
ცერ
ცვი, შავი ქლიავი, ქიშმიში, ლეღვი,
შვრიის ბურღული, სიმინდის ბურბუშელა,
მსხა
ლი და ნიგოზი. ვისაც შეკრულობა
აწუ
ხებს, სასურველია თანდათანობით
გა
ზარდოს კვების რაციონი ბოჭკოების
რაოდენობა, რათა არ შეაწუხოს გაზებმა.

საკმარისი რაოდენობის უჯრედისის მი
ღება ხელს უწყობს შეკრულობის პრობ
ლე
მის მოგვარებას. რეკომენდებულია

ფიზიკური ვარჯიშები

სხვადასხვა ექსპერტები მივიდნენ ერთ

გარდა იმისა, რომ ფიზიკური ვარჯიშები
სა
სარგებლოა გულისთვის და ზოგადად
ჯანმრთელობისთვის, არანაკლებ შედეგი
ანია ნაწლავების უპრობლემო მოქმედე
ბისთვისაც.
რეგულარული ვარჯიშებს აქვს ტენდენცია
- ებრძოლოს შეკრულობას, ხოლო ფიზი
კური დატვირთვა ხელს უწყობს საკვების
სწრაფად გადაადგილებას ნაწლავებში.

დასკვნამდე, რომ პირველი, რაც უნ
და
გააკეთოს ადამიანმა, რომელსაც აწუ
ხებს შეკრულობა - უნდა გადახედოს და
შეიტანოს კვების რაციონში (ან დიეტაში)
საკმარისი რაოდენობის სითხე, რომელიც
შეკრულობასთან ბრძოლის უმნიშვ
ნ ე

ამიტომ, თუ შეკრულობა გაწუხებთ, მოინ
დომეთ და იარეთ სპორტულ დარბაზებში,
ისეირნეთ, განსაკუთრებით, ფეხმძიმმობის
დროს. ფიზიკური აქტივობის ნებისმიერი
ფორმა შეამსუბუქებს შეკრულობას.
ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ ყველაზე ეფე

სითხის მიღება
უმნიშვნელოვანესია
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საკმარისი რაოდენობის
უჯრედისი (ბოჭკოები)

ქტური და მარტივი ფიზიკური დატვირთვა
მათთვის, ვისაც შეკრულობა ტანჯავს, ფე
ხით სეირნობაა.
ფეხით სიარული განსაკუთრებით შე
დე
გიანია ფეხმძიმე ქალბატონებისათვის,
რომელთა უმრავლესობას აწუხებს შეკრუ
ლობა, რადგან მათ ორგანიზმში მიმდი
ნარე პროცესები შეცვლილია და მიმარ
თულია ნაყოფის ზრდისაკენ.
ამიტომ ყველა ადამიანმა, მათ შორის მო
მავალმა დედებმაც, დღეში 20 -30 წუთი
ფეხით უნდა გაიაროს

ნაკლები ნერვიულობა და
დაძაბულობა
შეანელეთ ტემპი და ნუ ინერვიულებთ. თუ
შეშინებული, ანერვიულებული ან რაიმე
მი
ზეზით დაძაბული ბრძანდებით, პირი
გიშ
რებათ და გულის ცემა აჩქარებული
გაქვთ, ამ დროს კუჭ-ნაწლავი უბრალოდ
წყვეტს მუშაობას.
ამიტომ თუ ეჭვობთ, რომ თქვენი შეკ
რუ
ლობის მიზეზი დაძაბულობაა, ნუ იჩ
ქარებთ, შეეცადეთ დაწყნარდეთ, მოდუნ
დით და ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის,
რომ განიტვირთოთ. ამით თავიდან აირი
დებთ შეკრულობის პროვოცირებას.

სწრაფი საშუალებები
დრო და დრო მოძებნეთ სწრაფი სა
შუალებები მდგომარეობის შესამსუბუქებ
ლად. თუ თავს ძალიან ცუდად გრძნო
ბთ,
ვერაფერი დაგეხმარებათ და ვერ გაწმენდს
თქვენს კუჭ-ნაწლავს ისე სწრაფად, როგორც
ოყნა ან სანთლები. იშვიათი გამოყენებისთვის
ორივე უებარი საშუალებაა.
თუმცა მათი ხშირი გამოყენება არ არის
რეკომენდებული, რადგან არსებობს
რის
კი, რომ ჩამოგიყალიბდეთ ზარმაცი
მსხვილი ნაწლავი, რამაც არასასურველ
შედეგამდე შეიძლება მიგიყვანოთ.
გაიკეთეთ ოყნა მხოლოდ სუფთა წყლით,

სწორი კვება
თავი აარიდეთ გარკვეული საკვების მი
ღებას. ის საკვები, რაც იწვევს შეკრულო
ბას ერთ ადამიანში, შეიძლება სულაც
არ იწვევდეს მას მეორეში. მაგალითად
ვინმესთვის შეიძლება რძემ გამოიწვიოს
ძლიერი შეკრულობა, სხვისთვის კი კუჭის
აშლილობის მიზეზი გახდეს.
მედიკოსები მიიჩნევენ, რომ თუ შეკ
რუ
ლობა გამოწვეულია სპასტიური კო

ლიტით, ამ შემთხვევაში თავი უნდა აარი
დოთ საკვებს, რომელიც იწვევს გაზების
დაგროვებას.

ტერიული წნევის მომატება და გუ
ლის
ცემის გახშირება გამოიწვიოს.

რაც შეიძლება შეამსუბუქეთ
კუჭის მოქმედების პროცესი

შეკრულობა, როგორც ასეთი, არ
წარმოადგენს საშიშროებას, თუმცა თუ
მწვავე სიმპტომები სამ კვირაზე მეტი
გრძელდება და მას ვერ უმკლავდებით, ან
განავალს მოყვება სისხლი, აუცილებლად
მიმართეთ ექიმს.
მიუხედავად იმისა, რომ ეს იშვიათად
ხდება, შეკრულობა შეიძლება იყოს
სერიოზული შინაგანი დაავადების
სიგნალი.
ამას გარდა აუცილებელია ექიმთან
კონ
ს ულტაცია იმ შემთხვევაშიც, თუ
შეკ
რ ულობას თან ახლავს მუცლის
შებერილობა, რადგან ეს შეიძლება იყოს
ნაწლავების გაუვალობის მიზეზი.

საგანგაშო ნიშანი

ნუ დაიძაბებით ზედმეტად კუჭის მო
ქმე
დების დროს, რაც არ უნდა შვების მომ
გვრელი იყოს თქვენთვის ეს პროცესი.
ნუ ეცდებით გათავისუფლდეთ შეკ
რულობისგან არაბუნებრივად ძლიერი
მცდელობებით (ნუ გაიჭინთებით მთელი
ძალით), ეს არაგონივრულია, რადგან შე
იძ
ლება მიიღოთ ბუასილი და ანალური
ნაპრალი, რაც არა მარტო მტკივნეულია,
არამედ შეიძლება შეავიწროვოს ანალური
ხვრელი და გააღრმავოს შეკრულობა.
გარ
და ამისა ზედმეტმა დაძაბვამ, კუ
ჭის მოქმედების დროს, შეიძლება არ

საჭმლის მომნელებელი სისტემა

ან ფიზიოლოგიური ხსნარით, მაგრამ
არასოდეს გამოიყენოთ საპნიანი ხსნარი,
რადგან ამან შეიძლება სწორი ნაწლავის
გაღიზიანება გამოიწვიოს.
ხოლო რაც შეეხება სანთლებს, ყო
ველ
თვის გააკეთეთ არჩევანი გლიცერინის სან
თლებზე და თავი აარიდეთ უფრო მძაფრი
ქიმიური საშუალებების გამოყენებას.

ნუქს
ვომიკა-ჰომაკორდი

ჩვენება:
ჩვენება:
• ღვიძლის, თირკმელების, სანაღვლე და შარდგამომყოფი
• საჭმლის მომნელებელი ორგანოების ფუნქციური დარ
გამოშვებისფორმა:
გზების
დაავადებები
(ქოლეცისტოქოლანგიტი,
ჰეპატიტი,
ღვევები (დისპეფსია, ყაბზობა, მეტეორიზმი, დიარეა და
ლ#5,10
–წვეთები30მლ
ცისტიტი,
პიელონეფრიტი,
სანაღვლე და შარდგამომყოფი
სხვ.)
–ს აინექციოხსნარი,ამპულა1,1მლ#5,10
ჩვენება:
გზების–
კენჭოვანი
დაავადება, შარდმჟავა დიათეზი და სხვ.)
• სმს-ის ანთებითი დაავადებები (გასტრიტი, ენ
ტეროკო
ღვიძლის,თირკმელების,სანაღვლე
ჩვენება:
დაშარდგამომყოფიგზებისდაავადებები
• სანაღვლე
და შარდგამომყოფ გზებში კენჭების წარმოქმნის
ლიტი და სხვ.)
–საჭმლისმომნელებელიორგანოებისფუნქციური
(ქოლეცისტოქოლანგიტი,ჰეპატიტი,ცისტიტი,
შემადგენლობა
პროფილაქტიკა
– სახსრების,
პურინული ცვლის დარღვევით
• საჭმლის მონელების პროცესის მკურნალობა და პრო
დარღვევები(დისპეფსია,ყაბზობა,მეტეორიზმი,
პიელონეფრიტი,სანაღვლედაშარდგამომყოფი
1,1 მლ საინექციო ხსნარი
100 მლ ხსნარი შეიცავს:
გამოწვეული, დაავადებები (პოდაგრული ართრიტი)
ფილაქტიკა
ინტოქსიკაციის (ალკოჰოლით, მედიკამენ
შეიცავს:
დიარეადასხვ.)
გზებისკენჭოვანიდაავადება,შარდმჟავადიათეზი
StrychnosnuxvomicaD2
• ქრონიკული
დერმატოზი
ტებ–
ით
და
სხვა)
დროს
StrychnosnuxvomicaD4
StrychnosnuxvomicaD10
დასხვ.)
სმს-ისანთებითიდაავადებები(გასტრიტი,
StrychnosnuxvomicaD10
StrychnosnuxvomicaD15
• ქრონიკული
დაღლილობის
სინდრომი
ენტეროკოლიტიდასხვ.)
–სანაღვლედაშარდგამომყოფგზებშიკენჭების
ფარმაკოლოგიური
თვისებები:
გ
StrychnosnuxvomicaD15
StrychnosnuxvomicaD30
წარმოქმნისპროფილაქტიკა
ფარმაკოლოგიური
თვისებები:
მომხსნელი
–საჭმლისმონელებისპროცესისმკურნალობა
StrychnosnuxvomicaD30• სპაზმის
StrychnosnuxvomicaD200
–სახსრებისპურინულიცვლისდარღვევით
დაპროფილაქტიკაინტოქსიკაციის(ალკოჰოლით,
StrychnosnuxvomicaD200
• სადრენაჟო
• ანთების
საწინააღმდეგო
StrychnosnuxvomicaD1000
გამოწვეულიდაავადებები(პოდაგრულიართრიტი)
StrychnosnuxvomicaD1000
მედიკამენტებითდასხვა)დროს
BryoniaD2
• ანთების საწინააღმდეგო
• ზოგადი
სადეტოქსიკაციო
BryoniaD4
BryoniaD6
–ქრონიკულიდერმატოზი
უკუჩვენება:პრეპარატისკომპონენტებისმიმართ
• სპაზმის მომხსნელი
• ნაღველმდენი
BryoniaD6
BryoniaD10
ინდივიდუალურიმგრძნობელობა.
–ქრონიკულიდაღლილობისსინდრომი
• ტკივილგამაყუჩებელი BryoniaD15
• შებერვის საწინააღმდეგო (ამცირებს მეტეორიზმს)
BryoniaD10
უკუჩვენება:ორსულობა(პირველიტრიმესტრი).
გვერდითიეფექტი:არგამოვლენილა.
BryoniaD30
• აღადგენს თირკმელზედა
ჯირკვლის ფუნქციას BryoniaD15
განსაკუთრებული მითითებანი:
ჰიპერმგრძნობელობაპრეპარატისკომპონენტის
BryoniaD30
BryoniaD200
ფარმაკოლოგიურითვისებები:
განსაკუთრებული
ნუქს ვომიკა-ჰომაკორდი აწეს
მიმართ. მითითებანი:
BryoniaD200
BryoniaD1000
პაზმისმომხსნელი
BryoniaD1000
შესაბამისად0,2გ
ბერბერის-ჰომაკორდი
ერთდროულად
მოქ
მ
ე
რი
გებს–სვაგუსის
რეგულაციის
გვერდითიეფექტი:არგამოვლენილა.
შესაბამისად0,2მლ
LycopodiumclavatumD3
–ანთებისსაწინააღმდეგო
დებს
3
გამომყოფ
ორგანოზე
(ღვიძლი,
თირ
ბა
ლ
ანსს
და
შინაგანი
ორ
ფარმაკოლოგიურითვისებები:
LycopodiumclavatumD5
LycopodiumclavatumD10
–
ზ
ოგადისადეტოქსიკაციო
კმელი,
კანი).
ააქტივებს
ორგანიზმიდან
ტოქ
გა
ნ
ოების
მუშაობას,
ასევე
–სადრენაჟო
LycopodiumclavatumD10
გ
LycopodiumclavatumD30
აღველმდენი
LycopodiumclavatumD30
სინების გამოდევნას,
აღადგენს
სმს-ის –ნლორწოვან
გარსში
LycopodiumclavatumD200
–ანთებისსაწინააღმდეგო
LycopodiumclavatumD200
LycopodiumclavatumD1000
ღვიძლის
სა
დ
ეზინტოქსიკაციო
ან
თ
ებითი
პროცესის
მიმ
–შებერვისსაწინააღმდეგო(ამცირებსმეტეორიზმს)
–სპაზმისმომხსნელი
LycopodiumclavatumD1000
CitrulluscolocynthisD3
და
თირ
კ
მელების
გამომყოფ
დი

ნ
არეობას.
პრეპარატი
განსაკუთრებულიმითითებანი:
–ტკივილგამაყუჩებელი
CitrulluscolocynthisD3
CitrulluscolocynthisD10
ფუნქ ციე ბს. არეგულირებს
ნაწლავების და
CitrulluscolocynthisD10 ააქტ ივებს
ნუქსვომიკა-ჰომაკორდიაწესრიგებსვაგუსის
CitrulluscolocynthisD30
–აღადგენსთირკმელზედაჯირკვლისფუნქციას
CitrulluscolocynthisD30
შარდ
და
ნაღველგამომყოფი
ღვიძ

ლ
ის
სადეტოქსიკაციო
CitrulluscolocynthisD200
რეგულაციისბალანსსდაშინაგანიორგანოების
განსაკუთრებულიმითითებანი:
შესაბამისად0,3გ
მუშაობას,ასევესმს-ისლორწოვანგარსშიანთებითი
გზე
ბის ტონუსს,CitrulluscolocynthisD200
ხელს უშ
ფუნქციას,
რითაც ხელს უწყობს
ბერბერის-ჰომაკორდიერთდროულადმოქმედებსშესაბამისად0,3მლ
პროცესისმიმდინარეობას.პრეპარატიააქტივებს
ლის
ნაღვლის
ბუშტსა
და
ორ

გ
ანიზმიდან
ტოქსინების
3გამომყოფორგანოზე(ღვიძლი,თირკმელი,
ნაწლავებისდაღვიძლისსადეტოქსიკაციოფუნქციას,
კანი).ააქტივებსორგანიზმიდანტოქსინების
თირ
კმელებში კენჭების წარ
გა
მ ოდევნას და ტოქსიკური
რითაცხელსუწყობსორგანიზმიდანტოქსინების
გამოდევნას,აღადგენსღვიძლისსადეზინტოქსიკაციო
მოქმნას და კოლიკის გან
და
ტვირთვის
შემცირებას. შე
გამოდევნასდატოქსიკურიდატვირთვისშემცირებას.
ნუქსვომიკა-ჰომაკორდისეფექტურობადაკარგი
დათირკმელებისგამომყოფფუნქციებს.არეგულირებს
ვი

თ
არებას.
აწესრიგებს
უ

ც
ვლელია
ახალშობილებში
გადამტანობადამტკიცებულიაკლინიკური
შეუცვლელიაახალშობილებშიგაუვალობის
შარდ-დანაღველგამომყოფიგზებისტონუსს,
კვლევებით.ნუქსვომიკა-ჰომაკორდით
დანაწლავურიკოლიკისდროს.
თირკ მელზ ედა ჯირკვლის
გაუვ ალობის
და ნაწლავური
ხელსუშლისნაღვლისბუშტსადათირკმელებში
მონოთერაპიაეფექტურიასმს-ისუმრავლესი
ფუნ
ქ
ციას.
კო
ლ
იკის
დროს.
კენჭებისწარმოქმნასდაკოლიკისგანვითარებას.
დაავადებებისდაფუნქციურიდარღვევებისდროს,
აწესრიგებსთირკმელზედაჯირკვლისფუნქციას.
როგორცმწვავე,ისექრონიკულშემთხვევებში

ბერბერის-ჰომაკორდი

(ვაიზერიმი,გერმანია,1994).
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Zeel - T

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

კურნავს ართროზს,
ამარცხებს სახსრების
ტკივილს

ართროზი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული
დაავადებაა. გერმანიაშიც კი, სადაც ადრეული დიაგნოსტიკა და დროული
მკურნალობა პრევენციული მედიცინის წესად იქცა, ართროზით
დაავადებულთა რიცხვი 10 მილიონს უახლოვდება და განუწყვეტლივ
იზრდება. თანამედროვე პრეპარატების წყალობით შესაძლოა დაავადების
შეტევა მოვხსნათ, მკურნალობის ეფექტი კი მასაჟითა და ფიზიოთერაპიით
შევინარჩუნოთ.
50 წელს გადაცილებული ყოველი ოთხი
ადამიანიდან სამს სახსრებში ცვლილებები
აღენიშნება, 70 წელზე უფროსი ასაკის
პირებში კი ავადმყოფთა პროცენტული მა
ჩვენებელი 90%-ს აღწევს. ხშირად, დაავა
დება ნელა მიმდინარეობს, წლებთან ერ
თად ძალას იკრებს, მაგრამ ზოგჯერ იგი
სწრა
ფად ხდება აუტანელი ტკივილების
მიზეზი. სამწუხაროდ, მრავალი მიიჩნევს,
რომ ართროზი დაბერების პროცესის გა
ნუყოფელი ნაწილია და მასთან ბრძო
ლასაც კი არ ცდილობს.
ხშირ შემთხვევაში, ართროზი ხერხემლის
(60%), მუხლებისა (25%) და ხელის თი
თების (25%) სახსრებს აზიანებს. ზო
გად, აღმდგენ ღონისძიებებს (მა
გ ა
ლი
თად, თბილი ან ცივი კომპრესები,
სამკურნალო ვარჯიში, კვება) არ შეუძლია
პა
თოლოგიური პროცესების შემცირება
და ავადმყოფის განკურნება. თუმცა, ტკი
ვი
ლის მცირედით გაყუჩებაც კი ზრდის
ავადმყოფის ცხოვრების ხარისხს, აძლევს
მას მოძრაობისა და სრულფასოვანი
ცხოვ
რების საშუალებას და სოციალური
იზოლაციის თავიდან აცილების შესაძლე
ბლობას.
ართროზის დროს სახსრის დაზიანებას
თან ახლავს სასახსრე ხრტილის განლევა.
ამის გამო სახსარი არა მარტო კარ
გავს მოძრაობის უნარს, არამედ მისი
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როგორ დავიცვათ სახსრები
ართროზისაგან
•

აუცილებელია სხეულის წონის
დაკლება, რომ შემცირდეს
სახსრებზე დატვირთვა.

•

საჭიროა ბარძაყის კუნთების გა
მაგრება, რაც, ასევე, ამცირებს
სახსრების დატვირთვას.

•

რეგულარული ფიზიკური აქტივობა
განაპირობებს სახსრებისა და მათი
ხრტილების მთლიანობის შენარ
ჩუნებას, ამიტომ სპორტულ სახეო
ბებში (მაგალითად, ველოსიპედი
ან ცურვა) ვარჯიში გვეხმარება სახ
სრების ჯანმრთელობის დაცვაში.

•

სახსრის დაზიანების პირველი ნიშ
ნებისთანავე ექიმთან შეთანხმებით
შეიძლება სპეციალური საკვები
დანამატების მიღების დაწყება,
რომლებიც გლუკოზამინსა და
ქონდროიტინის სულფატს შეიცავს.

•

სახსარში ტკივილის არსებობისას
აუცილებელია არსებული და
ზიანებების დიაგნოსტიკა, რათა
დროულად გამოვლინდეს
დაავადების სტადია და დაიწყოს
სათანადო მკურნალობა.

სახსრის ზედაპირს ფარავს
ხრტილი. როდესაც ხრტილი
სიგლუვეს კარგავს, ჩნდება ტკივილი
და მოძრაობის დარღვევა. ამ
დაავადებას ართროზს უწოდებენ.
დაავადების მიზეზია სახსრის
ხრტილის გამოფიტვა, რომელიც
განსაკუთრებული დატვირთვით,
ჭარბი წონით, ტრავმებითა და
ნივთიერებათა ცვლის დარღვევითაა
გამოწვეული. სრულფასოვანი
მკურნალობისთვის მნიშვნელოვანია
არა მარტო ტკივილის მოხსნა,
არამედ ხრტილოვანი ქსოვილისა
და მოძრაობის დაკარგული უნარის
აღდგენა. ამისთვის გამოიყენეთ
გერმანული მალამო ”ცეელ T”. მისი
ბუნებრივი კომპონენტები ხელს უშლის
სახსრის ხრტილის დარღვევას, ხსნის
ტკივილს, სწრაფად აქრობს ანთებას.
მალამო ”ცეელ T” დაიტანება დილასაღამოს მტკივან სახსრებზე ნაზი
მოძრაობებით (მალამოს დატოვება
შეიძლება ღამის განმავლობაში,
სახვევის ქვეშ).
მკურნალობის კურსი ართროზების
დროს 5-10 კვირას შეადგენს.

ლოვანი ქსოვილის გარეშე ძვლო
ვანი
სტრუქტურები ერთმანეთს ეხა
ხ უნება
და ყალიბდება ძვლოვანი ცვლი
ლ ე
ბები. მაგრამ რატომ ჩნდება ასეთი
ცვლილებები? აკადემიური მედიცინა ამ
კითხვაზე სამ პასუხს იძლევა: ხრტილოვანი
და ძვლოვანი ქსოვილების გამოფიტვა
არათანაბარი დატვირთვის შედეგად და
სახსრების ტრავმის ან თანდაყოლილი
პათოლოგიის შედეგად. ზოგიერთი ექიმი
ემხრობა მოსაზრებას, რომ თანამედროვე
ადამიანის კვების რაციონში ცხოველური
ცილის ჭარბი შემცველობა შეიძლება
ართროზის განვითარების მეოთხე
მიზეზად ჩავთვალოთ, მაგრამ მათ ამ
მოსაზრებას ყველა კოლეგა არ იზიარებს.

როგორ ვითარდება
ართროზი?!
ბუნების მიერ შექმნილი სახსრის დიდე
ბული სტრუქტურა ამავე დროს მათი
მკურნალობის მთავარი წინააღმდეგობაც
ხდება. სახსრის ან მისი გარემომცველი
კუნთებისა და მყესების პირველადი
ტრავმა, ან უბრალოდ გადატვირთვა,
სა
ს ახსრე სტრუქტურების დაზიანებას
იწვევს: დაზიანება თავის მხრივ, სახსრის
ხრტილის გამოფიტვის მიზეზი ხდება,
შე
დეგად კი ართროზი ვითარდება. ამ
გვარად, ეს დაავადება, მედიკოსების აზ
რით, პროცესების მთელი კომპლექსის
საბოლოო შედეგია, რაც სახსრის მხრივ
ასეთი დატვირთვების გადატანის შე
სა
ძლებლობების შეუსაბამობით ვითარდება.
ყველა ეს პროცესი იძლევა ერთსა და
იმავე შედეგს - მუხლის დაზიანებული სახ
სრების ზედაპირების რღვევას.
შესაძლებელია თუ არა, შევეწინააღმდე

გოთ ან შევაჩეროთ ართროზი ფიზიკური
აქტივობის ხარჯზე, ექიმებისთვის ჯერ
საბოლოოდ ცნობილი არ არის, ამის
შესახებ სხვადასხვა შეხედულება არ
სებობს. თუმცა, ყველა თანხმდება, რომ
ფიზიკური აქტივობის სიმცირე, ცხოვრების
ნაკლებ მოძრავი წესი, მის განვითარებას
განაპირობებს. ამიტომ ართროზით დაა
ვა
დებულებმაც კი არ უნდა დაივიწყონ
სპორტი. თუმცა, სპორტის სახეობა სა
გულდაგულოდ უნდა იქნეს შერჩეული: რე
კომენდებული არაა ძალოსნური სპორტის
სა
ხეობებში ვარჯიში, რა დროსაც სახ
სრებ
ზე მაქსიმალური დატვირთვა მო
დის. და პირიქით, სასარგებლო იქნება
იმ სახეობებში ვარჯიში, რომლებიც გამ
ძლეობას გამოგიმუშავებთ (სკანდინავიუ
რი სიარული, ცურვა, თხილამურები) და
ნე
ბისმიერი ვარჯიში წყალში, რომელიც
და
ზ იანებულ სახსრებზე წარმოებულ
და
ტვირთვას ამცირებს. ვარჯიშის დაწ
ყებიდან ძალიან მალე (თუმცა, ზო
გი
ერთისთვის ეს მარტივი არ იქნება)
იგრძნობთ ასეთი აქტიურობის გამოხატულ
ეფექტს, გაგიკაჟდებათ კუნთები და მყე
სები, ასევე შეგიმცირდებათ მტანჯველი
ტკივილი.

სწორი კვება
ართროზის დროს
სახსრების მდგომარეობაზე ცუდ ზე
გავ
ლენას ახდენს ნახშირწყლების გადაჭარ
ბე
ბული შემცველობა. ტკბილეულობა,
შაქარი მიჩვევას იწვევს როგორც ზრდა
სრუ
ლებში, ასევე ბავშვებში. ამასთან,
იცვლება ნივთიერებათა ცვლის მრავალი
პრო
ცესი, უპირველესად კი გლუკოზის
მეტა
ბოლიზმი, ვითარდება ჭარბი წონა
და სიმსუქნე, ორგანიზმში ქვეითდება

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

დაცვითი ფუნქციებიც ირღვევა: ხრტი

ვი
ტამინების (განსაკუთრებით, A ვი
ტა
მინის) შემცველობა. ვიტამინების დე
ფი
ც იტი კი არა მარტო იმუნიტეტის
დასუსტებას იწვევს, არამედ ძვლების სი
მკვრი
ვის დაქვეითებასა და სახსრების
დაზიანებასაც. ამიტომ ართროზის მკურნა
ლობა კვების გამოსწორების გარეშე აზრს
კარგავს.
ართროზის გამწვავებების თავიდან ასა
ცილებლად რეკომენდებულია ცხოვე
ლური წარმოშობის ცილების მინიმალური
შემცველობის მქონე რაციონზე გადასვლა.
ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ ცილა
შე
ი ცავს განსაკუთრებულ სუბსტანციას
- არაქიდონის მჟავას, რომელიც ადა
მი
ანის ორგანიზმში გარდაიქმნება და
იწვევს ანთებით რეაქციას. ზოგადად,
კვების სპეციალისტები რეკომენდაციას
იძ
ლევიან, დღე-ღამეში 50 მგ-ზე მეტი
არაქიდონის მჟავა არ მივიღოთ, რათა არ
შევქმნათ სახსრებისა და მიმდებარე ქსო
ვილების ანთების წინაპირობა.
ბოსტნეული და ხილი, უჯრედისის შემ
ცვე
ლი საკვები, პური, პარკოსნები და
ბრინჯი, კარტოფილი და საკონდიტრო
ნა
წარმი განსაკუთრებულ ადგილს უნდა
იკა
ვებდეს ართროზით დაავადებულთა
რაციონში. მათ, ვისაც ხორცის გა
რე
შე კვება უჭირს, ურჩევენ, ღორის ხორ
ცი ქათმის ან საქონლის ხორცით შეცვა
ლოს. უფრო სასარგებლოა ზღვის თევზი
- ორაგული, თინუსი, ქაშაყი, სკუმ
ბრია.
თუმცა, ისინიც შეიცავენ მცირე რა
ო
დენობით არაქიდონის მჟავას, მაგრამ აღ
ნიშნული პროდუქტები გაცილებით მდი
და
რია ომეგა-3 პოლიუჯერი ცხიმოვანი
მჟავებით, რომლებიც მძლავრი ანთების
საწინააღმდეგო მოქმედებით გამოირ
ჩე
ვიან და ამიტომ შეუძლიათ ანთების
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თანამედროვე
ბიორეგულაციური
პრეპარატების
შესაძლებლობები:
”ცეელ T” - ნატურალური კომპლექსური პრეპარატია,
რომელიც ახდენს სახსრის ქსოვილებში ნივთიერებათა
ცვლის ნორმალიზებას. პრეპარატში გამოიყენება
კომპონენტები, რომელთაც არნიკასგან, ლაშქარასგან და

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

პროცესისა და ართროზის გამწვავებების შეჩერება.
სწორი კვება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია,
რომელიც ართროზით დაავადებულის ჯანმრთელობაზე აი
სა
ხება. კომპლექსურ პროგრამაში, რო
მე
ლიც ართროზის
კონტროლისკენაა მიმართული, რაციონში სხვადასხვა მცე
ნარის ჩართვას ითვალისწინებს - ესე
ნია არტიშოკი (Cy
nara), თავთეთრა კომბოსტო, ბოლოკი და თალგამი, ინდაუ,
ასევე, ბურბუშელას - ყველაზე დიდი რაოდენობით ბუნებრივი
მწარე ექსტრაქტის შემცველი მცენარის, ერთი ჭიქა ნაყენის
ყოველდღიური მიღება.
სახსრების ტკივილის სამკურნალო კიდევ ერთი კარგი
ფიტოსაშუალებაა ველური ასკილის ფხვნილი. იგი არა
მარტო აქვეითებს ტკივილს, არამედ, როგორც მედიკოსები
ვარაუდობენ, სახსრებს გარკვეულწილად მოძრაობის უნარს
უბრუნებს. დღეისათვის, ასკილის ფხვნილიდან ამზადებენ
თანამედროვე მოთხოვნების შესატყვის სამკურნალო
საშუალებას კაფსულების სახით.

სამშენებლო მასალა სახსრებისათვის
ჩვენი სახსრების მთავარი კომპონენტებია - გლუკოზამინი და
ქონდროიტინის სულფატი. ისინი მონაწილეობენ როგორც
ძვლოვანი, ასევე ხრტი
ლოვანი ქსოვილის წარმოქმნაში,
არეგულირებენ მათ
ში ნივთიერებათა ცვლის პროცესებს,
ანელებენ ხრტილის დეგენერაციას და კალციუმის ცვლას.
ამის ხარჯზე შესაძლებელია ხრტილის ზედაპირის (უკიდურეს
შემთხვევაში, ნაწილობრივ - თუ პროცესი ძალიან შორსაა
წასული) და სასახსრე ჩანთის ფუნქციების აღდგენა.
”ქონდროიტინ სულფატი” ზრდის სახსრის შიგნით სასახსრე
სითხის გამომუშავებას და ზრდის მათი მოძრაობის უნარს.
ყველა ეს თვისება განსაზღვრავს სახსარზე სუბსტანციათა
ზოგად ზემოქმედებას. მათ შეუძლიათ ტკივილის (როგორც
მუდმივი, ასევე მოძრაობისას აღმოცენებული - სასტარტო
ტკივილის) მოხსნა, ამცირებენ ანთების გამოვლენას, ასევე
აქვეითებენ მოთხოვნას ანთების საწინააღმდეგო კლასიკურ
პრეპარატებზე. კარგად არის ცნობილი, რომ ჩვეულებრივი
ტკივილგამაყუჩებელი არასტეროიდული ანთების საწი
ნა
აღმდეგო საშუალებები - უარყოფითად მოქმედებენ კუჭსა
და საჭმლის მომნელებელ მთელ სისტემაზე, შესაძლოა,
დაა
ზიანონ თირკმლები, სუნთქვის ორგანოები და გულსისხლძარღვთა სისტემა.
ეს ორი სუბსტანცია როგორც წესი, საკვებზე ბიოლოგიურად
აქტიური დანამატის სახით მიიღება. ”ქონდროიტინ სულ
ფატს” ჩვეულებრივ, ორაგულისებრი თევზების ხრტილოვანი
ქსოვილისგან იღებენ. მას სწრაფად და საკმაოდ კარგად
ითვისებს ორგანიზმი, ამ ნივთიერების მოქმედება პიკს
აღწევს მიღებიდან 3-4 საათის შემდეგ. მართალია, მდგრა
დი შედეგის მიღწევისთვის ასეთი დანამატების მიღება არა
ნაკლებ ერთი თვის მანძილზეა აუცილებელი, თუმცა ხშირად
3-4 თვე უწყვეტად გრძელდება.
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სხვა მცენარეებისგან იღებენ, ისინი აქრობენ ანთებით
პროცესს და ამასთან, კვებავენ სახსრის ქსოვილს. მათი
დახმარებით პრეპარატი შველის, ამინდის ცვალებადობასთან
დაკავშირებულ, სახსრების ტკივილს. პრეპარატის
შემადგენლობაში შემავალი გოგირდი გამოიყენება
”ქონდროიტინ სულფატის” სინთეზისთვის. ეს ერთ-ერთი
მთავარი ნივთიერებაა, რომელიც ხრტილოვან ქსოვილს
წარმოქმნის.
პრეპარატი ”ცეელ T” გამოიყენება სხვადასხვა - წვრილი,
მსხვილი, მალთაშუა სახსრების ართროზის დროს. პრეპარატი
განსაკუთრებით პოპულარულია გონართროზის (მუხლის
სახსრის დაზიანების) დროს.
”ცეელ T” არა მარტო ხსნის ტკივილის შეგრძნებას და
აღადგენს სახსრის მოძრაობის უნარს, არამედ ზემოქმედებას
ახდენს ხრტილოვან ქსოვილზეც. პრეპარატი მოქმედებს
ანთების პროცესზე (ე.წ. არაქიდონის მჟავას ციკლი) და ხსნის
მის ინტენსივობას, ამავდროულად ახდენს სასახსრე ხრტილის
სტრუქტურების რეგენერაციას. მეცნიერულმა შრომებმა
აჩვენა, რომ ”ცეელ T” არსებითად არ ჩამორჩება ანთების
საწინააღმდეგო თანამედროვე პრეპარატებს. ავადმყოფები
დამოუკიდებლად იღებენ აბებს (თითო აბი დღეში 3-ჯერ,
ხანგრძლივი დროის განმავლობაში), ასევე იყენებენ
მალამოს (კომპრესების სახით ან, უბრალოდ შეიზელენ
დაავადებულ სახსარზე დილით და საღამოს, საჭიროების
შემთხვევაში კი, უფრო ხშირადაც), რაც შესანიშნავ შედეგებს
იძლევა. თუ აბები სისტემურად მოქმედებენ და მნიშვნელოვან
მოქმედ ნივთიერებებს, დაავადებულ ადგილს, საჭმლის
მომნელებელი ტრაქტის საშუალებით აწვდიან, მალამო
უშუალოდ დაავადებულ ადგილზე (სახსარზე ან მიმდებარე
ქსოვილებზე) ზემოქმედებს. ასეთი ერთდროული მოქმედება
იძლევა ძლიერ სამკურნალო ეფექტს, ამიტომ ”ცეელ T”,
მალამო და აბები, ართროზით დაავადებული ნებისმიერი
პაციენტის ან დასაწყისი სახსროვანი
ცვლილებების მქონე პირთა
საოჯახო აფთიაქის
შემადგენლობაში
აუცილებლად უნდა
შევიდეს.

გამართული და ჯანმრთელი ზურგი

გ

ერმანელი სტატისტიკოსების გა
მო
თვლით, მხოლოდ ყოველი
მეხუთე გერმანელი არასოდეს
შეუწუხებია ზურგის ტკივილის.
დანარჩენებიდან ადრე თუ გვიან
(25-50 წლამდე) ყველას ასტკივებია კისე
რი ან კეფა, უგრძვნია ყრუ ტკივილი მხარში
ან ბარძაყში, ჰქონია ძლიერი ტკივილი წე
ლის არეში, რომელსაც რამდენიმე დღით
ადამიანი ლოგინს მიუჯაჭვია. შე
დეგი
უფრო სავალალოა, როცა ტკივილი ხდება
ქრონიკული. ექიმების მტკიცებით, ქალები
უფრო ხშირად იტან
ჯებიან ქრონიკული
პროცესებით, ვიდ
რე მამაკაცები. გან
ვი
თა
რებულ ქვეყ
ნებში ზურგში ტკივილის
გა
მო ხარ
ჯები წელიწადში ათეულობით
მილიონ დოლარს აღწევს, ამას თუ დავა
მატებთ დროებითი თუ მუდმივი შრომის
უნარიანობის გამო დანაკარგს, მივიღებთ
საშუალო ევროპული ქვეყნის ბიუჯეტს.

ცოტა ანატომიაც...
ჩვენი ზურგი მხოლოდ ხერხემალი არ
არის. სხეულის ნებისმიერი მოძრაობა
და მდგომარეობა განპირობებულია
ხერხემალთან ერთად მრავალრიცხოვანი
კუნთების, იოგების, ძვლების, სახსრების
მუშაობით. ყოველდღიურ შრომაში ჩარ
თულია 100-ზე მეტი სახსარი და 300-

ზურგის ტკივილის ძირითადი
მიზეზები:
*

ფიზიკური დაძაბულობა ცალ
მხარეს

*

არასწორი დგომი

*

ფსიქიური გადაძაბვა და სტრესი

*

ხერხემლის სხვადასხვა
დაავადება

*

არასწორი კვება

*

ჭარბი წონა, სიმსუქნე

*

ჰიპოდინამია

მდე კუნთი და ეს სამუშაო ძალიან მძიმეა.
სანამ თქვენ სავარძელში ზიხართ და ამ
სტატიას კითხულობთ, თქვენი წელის
მალების ყოველ სანტიმეტრზე მოდის 100

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

დღეისთვის ტკივილი ზურგში გახდა ისეთივე ჩვეულებრივი მოვლენა, როგორც სურდო: არასასიამოვნო სიმპტომები
ჩნდებიან და ქრებიან, ხშირად ისინი არ იკურნება. ამასთან, ზურგში ტკივილის სინდრომი, მისი წარმოშობის
მიუხედავად, ითვლება სერიოზულ სიგნალად იმისა, რომ არასწორი ცხოვრების წესით ვცხოვრობთ, ცოტას
ვმოძრაობთ და მუდმივად ვიმყოფებით სტრესულ მდგომარეობაში. როგორ ვებრძოლოთ ტკივილს ზურგში?

განმავლობაში.
ზურგი და ხერხემალი მუშაობენ კოორდი
ნირებულად, მხოლოდ კუნთების სისუსტის
ან სხვა დაავადებების დროს იწყება მტკივ
ნეული სპაზმები, ძლიერდება ტკივილი.
თუ ზურგის კუნთები არ არის ნავარჯიშები,
მით უფრო უჭირს ხერხემალს გაუძლოს
და
ტვირთვას. როგორც კი თავს იჩენს
ერ
თი დარღვევა, იწყება მეორე - წარ
მოიქმნება შეკრული წრე. უფრო სერიო
ზულადაა საქმე ტანადობის დარღვევის
შემ
თ ხვევაში
(სქოლიოზი),
როცა
ხერხემლის ცალკეული სტრუქტურები და
ზურგის კუნთები მუდმივად განიცდიან და
ტვირთვას, ასევე ბეხტერევის დაავადების,
პოლიართრიტის, ფიბრომიალგიის, მალ
თაშუა დისკის თიაქრის შემთხვევებში, რო
ცა ტკივილის მიზეზი ხდება ანატომიური

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ზურგის ტკივილს
მიიჩნევს XXI საუკუნის ერთ-ერთ ძირითად „ეპიდემიად“.
კგ დატვირთვა, ხოლო მძიმე ტვირთის
აწევისას იგი იზრდება 250 კგ-მდე, დავა
მატოთ ამას მრავალრიცხოვანი ბიძგები
და დარტყმები უეცარი მოძრაობების
დროს - დაცემა და ნახტომი, ან დახრა...
ამ ყველაფრის ატანა უხდება ხერხემალს
და მის სტრუქტურებს მთელი ცხოვრების

დარღვევები, იმუნოლოგიური პროცესები
და ცვლილებები სახსრებში. მსგავს შემ
თხვევებში ტკივილი არ ქრება, თუ გა
მომ
წვევი საწყისი მიზეზი არ არსებობს,
ტკი
ვილი იღებს სიმპტომურ ხასიათს,
ხოლო ექიმის ძალისხმევა მიმართულია
ავადმყოფობის გამოსავლის წინააღმდეგ.
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პრეპარატო
ტრაუმელ S
გამოიყენება
ზურგის და
სახსრების ტრავმის
და ტკივილის
დროს.

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

ზურგის ტკივილის მი
ზეზ ი თუნდაც გად ა
ძა
ბვა იყოს, ან ცუდი
სა
მუშაო პირობები და
სტრე
სი, ბრძოლა ტკი
ვილის წინააღმდეგ ადვი
ლი მაინც არ არის, რადგან
მხოლოდ ტკივილის „მი
ყუჩება“ კი არ არის საჭირო, არამედ
გამომწვევი მიზეზის გამოვლენა.

გამოვავლინოთ დარღვევა
ექიმების შეფასებით, ზურგის პრობლემე
ბის 80% ისე უეცრად გაივლის, როგორც
დაიწყო, ყოველგვარი მკურნალობის გა
რეშე. მიუხედავად ამისა, დიაგნოსტიკა
მნი
შ ვნელოვანია, რათა დავადგნოთ
ტკივილის ხასიათი, გავიგოთ მიზეზი და
შევიმუშავოთ მკურნალობის გეგმა.
მიუხედავად სამედიცინო ტექნიკის გან
ვი
თარებისა, ექიმები დიდ იმედებს ამ
ყა
რებენ პაციენტის გამოკითხვაზე, ანა
მნე
ზის შეკრებაზე (რა ავადმყოფობები
უძღოდა წინ ამ მდგომარეობას, ბავშვთა
ასაკის ტრავმები და ა.შ) და ფუნ
ქცი
ონალურ ტესტებზე.მხოლოდ ასე შე
იძ
ლება გავიგოთ, მაგ ტკივილი წელის არე
ში დაკავშირებულია თუ არა კუნთების
დაზიანებასთან, მალ
თაშუა დისკის თია
ქარ
თან ან ნერვის კომ
პრესიასთან. შე
სასრულებლად მარტივი ტესტი (მაგ.:
ლასეგის ტესტ ი) იძლევა სწორ პასუხს.
ზურგის ტკივილის გა
მო პაციენტი შე
იძლება გაიგზავნოს რენ
ტგენ
ზე, კომ
პიუტერულ ან მაგნიტურ-რეზონ ანს ულ
ტო
მოგრაფიაზე, მაგრამ არა ყო
ველ
თვის. მაგალითად, შემთხვევათა და
ახლოებით 90%-ში ტკივილი წელის
არეში გამოწვეულია, პირველ რიგში,
კუნთებთან და იოგებთან დაკავშირებული
პრობლემების გამო და მხოლოდ 10%
მოდის სერიოზულ მიზეზებზე (სიმსივნე,
ანთებითი პროცესი, ინფექცია ან ნერვის
დაზიანება). როგორც წესი, ტომოგრაფიას
აკეთებენ, რათა გამორიცხონ სერიოზული
დიაგნოზი. ასევე რენტგენი და მსგავსი
გამოკვლევები კეთდება:
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• როცა ძლიერი ტკი
ვილი გრძელდება 6-8
კვირა მდგომარეობის
გაუმჯობესების გარეშე;
• როცა არსებობს ეჭ
ვი
უფრო სერიოზულ დაავა
დებებზე;
• გამოხატული
ნევ
როლოგიური დარღვევებისას (მაგ:
ქვემო კიდურების მგრძნობელობის
დარღვევისას)
• როცა ხანგრძლივი მკურნალობის
ეფექტი არ ჩანს;
• როცა განსაკუთრებით ძლიერ ი
ტკივილებია და ტკივილგამაყუჩებლე
ბი უძლურია;
უფრო მეტიც, რენტგენოგრამაზე მალთა
შუა დისკის თიაქრის არსებობაც შეიძლება
არ იყოს ტკივილის მიზეზი. თიაქარი შეიძ
ლება იყოს ლატენტური (უსიმპტომო) მრა
ვალი წლის განმავლობაში, ისე, რომ ვერ
გავიგოთ მისი არსებობის შესახებ. ხოლო
ტკივილი შეიძლება განპირობებული იყოს
კუნთების მიზეზით და ასეთ შემთხვევაში
ოპერაციული ჩარევა არ მოიტანს არანაირ
სიკეთეს, თუმცა ეს ექიმის გადასაწყვეტია.
ასევე, რეგულარული ზურგის ტკივილისას
აუცილებელია ექიმის კონსულტაცია.

ზურგის ტკივილის ყველაზე
ხშირი სახეები:
კეფის ზონაში - 40%,
მხრების და
კისრის - 44%,
ტკივილი, რომელიც
ხელებს
გადაეცემა - 19%,
ბეჭებს შორის
ტკივილი - 28%,
ტკივილი წელის
არეში - 73%,
ტკივილი, რომელიც
გადაეცემა ქვემო
კიდურებს - 32%.

რა შეგვიძლია გავაკეთოთ...
უმრავლეს
შემთ ხვევ აშ ი
ტკივილი
ზურგში განპ ირობებულია კუნთ ების,
სახსრების და იოგების პრობ
ლემებით,
რომელიც გამოწვეულია ცალმხრივი გა
და
ტვირთვით, სტრესით და კვების თა
ვის ებურებებით, როდესაც ორგანიზმი
ვერ იღებს ძვლების ფორმირებისა და
კუნთების მუშაობისთვის საჭირო ნივთიე
რებებს. ამიტომ, უპირველესად ყველაზე
სწო
რ ია ზურგს მივცეთ მოსვენებული
მდგომარეობა (იმ დროის განმავლობაში,
როცა ტკივილია), ამის შემდეგ, ზურგის
კუნთების გამაგრებაზე ვიზრუნოთ. ეს ყვე
ლაზე ეფექტური მეთოდია იმისათვის,
რომ მომავალში არ გვეტკინოს ზურგი,
რაც მიიღწევა აქტიური მეთოდებით (სა
მკურნალო ფიზკულტურა, სპორტის სახე
ობები, ცურვა, ველოსიპედით სეირნობა,
სირ
ბილი და სკანდინავიური სიარული,
იოგა) და პასიური პროცედურებით (მასა
ჟი, კინეზიოლოგია).
აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება
სამუშაო ადგილს. ძალიან ხშირად, უხერ
ხუ
ლი პოზა დღის განმავლობაში, ან
ცუდად შერ
ჩეული სავარძელი იწ
ვევს
კუნთების გა
დაძაბვას. მოიწყვეთ ხან
მოკლე შესვენებები, ივარჯიშეთ და ზურგ
შიც შემსუბუქდებით.
საკმარისი ძილი და დასვენება, სეირნობა
ბუნებაში ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან
სტრესი ვეგეტატიური ნერვული სისტემის
საშუალებით გავლენას ახდენს არა მარ
ტო განწყობაზე, არამედ საჭმლის მო
ნელებაზე და კუნთების გადაძაბვაზე.
ქვეყანაში მრავალწლიანი გამოცდილების
საფუძველზე გერმანული ნატურალური
პრეპარატები - „ტრაუმელ S“ და „ცეელ
T“ რეკომენდრებულია ზურგის ტკივილის
დროს. ეს პრეპარატები მინერალური
და მცენარეული წარმოშობისაა, ისინი
ხსნიან ანთებას, ტკივილსა და თანმდევ
შე
შუპებას, კუნთებსა და სახსრებს მუ
შაობაში ეხმარებიან და სწრაფ გამოჯან
მრთელებას უწყობენ ხელს.
„ტრაუმელ S“ (მალამო ან აბები) გა
მო

იყე
ნება ტკივილის დროს, რომელიც გ
ა

ზურგის ტკივილის დროს გამოსაყენებელი
ნატურალური პრეპარატები
პრეპარატი ”ტრაუმელ S” (მალამოს
ან აბების ფორმით) რეკომენდებულია
სხვადასხვა გენეზის ტკივილის დროს.
მალამო უნდა დაიტანოთ მტკივნეულ
ადგილებზე 2-3-ჯერ დღეში (ეფექ
ტის გასაძლიერებლად დამატებით
შესაძლებელია ”ტრაუმელ S”-ის
აბების დანიშვნაც). სასურველ ეფექტს
მიიღებთ რამდენიმე დღეში.
პრეპარატი ”ცეელ T” რეკომენდებულია
იმ შემთხვევაში, როდესაც ტკივილის
მიზეზი ხერხემლის მხრიდან წარმო
შობილი პრობლემებია. პრეპარატი
კვებავს ხრტილოვან ქსო
ვილს, აწესრიგებს სახსრის
ნორმალურ მუშაობას.
მალამო დაიტანება
მტკივნეულ ადგილებზე

გასაძლიერებლად დამატებით შესა
ძლებელია ”ცეელ T” -ს აბების დანიშვ
ნაც).

საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემა

როგორც მსოფლიოს ათეულობით
ქვეყნის მრავალწლიანმა გა
მოცდილებამ აჩვენა, წელის ტკივილის
დროს ეფექტურია გერმანული
პრეპარატების კომბინაცია - ”ტრაუმელ
S” და ”ცეელ T” - ორივე მათგანი
დამზადებულია მინერალური
და მცენარეული კომპონენტების
ფუძეზე, რის გამოც თავისუფლად
ხსნიან ანთებას და შესაბამისად, ამ
უკანასკნელის თანმხლებ სიმპტომებს ტკივილსა და შეშუპებას.

2-3-ჯერ დღეში (ეფექტის

მოწვეულია გადატვირთვით, ტრავმით, მკვეთრი
მოძრაობებით. დაიტანეთ მალამო დაზიანებულ
ადგილას 2-3-ჯერ დღეში (ეფექტის გასაძლიერე
ბლად შეიძლება მი
იღოთ აბები) და რამდენიმე
დღეში გათავისუფლდებით ტკივილისგან.
„ცეელ T“ გამოიყენება სახსრებთან დაკავშირებუ
ლი ტკივილის დროს, ის კვებავს ხრტილოვან ქსო
ვილს, რაც იწვევს ანთების და ტკივილის მოხსნას.

ექიმის დახმარება
ექიმს აუცილებლად უნდა მივმართოთ ძლიერი,
გახანგრძლივებული ტკივილის დროს ზურგში,
რათა გამოირიცხოს სერიოზული დაავადებები.
(თიაქარი, სიმსივნე, სისტემური დაავადებები),
დად
გინდეს მიზეზი და შემცირდეს ტკივილის
ინტენსივობა.
უპირველესი პასუხი ტკივილზე - ტკი
ვილ
გა
მა
ყუ
ჩებლის მიღებაა. ისინი ანთებას ამცირებენ,
მაგ
რამ ტკივილის მიზეზზე ვერ მოქმედებენ და
არც დიდი ხნით მათი მიღებაა სასურველი, გვერ
დი
თი მოვლენების გამო, დიდი ხნით სწორედ
ნატურალური პროდუქტები უნდა მივიღოთ, „ტრა
უმელ S“ და „ცეელ T“, რომლებიც ანთების სა
წინააღმდეგოდ მოქმედებენ, გვერდითი მოვლე
ნების გარეშე.
ძალიან ეფექტურია აგრეთვე ბიოპუნქტურა და
ჰომეოსინიატრია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ტკივილის
უბ
ნებში, ზურგის განსაკუთრებულ წერტილებში,
ექიმს ნატურალური სამკურნალწამლო ნივ
თი
ერებების ინექცია შეჰყავს, მკურნალობის ეს მეთო
დი ძლიერ ეფექტურია.

ტრაუმელ S
გამოყენების 80 წელი
კომპლექსური მოქმედება
• ანთების საწინააღმდეგო
• ტკივილგამაყუჩებელი
• ანტიექსუდაციური
• აღმდგენი
• იმუნოკორექტორი
უნივერსალური ანთებისსაწინააღმდეგო პრეპარატი
• ქსოვილის დაზიანება ტრავმის დროს
(დაჭიმულობა, ჰემატომა, სახსრის
ამოვარდნილობა, მოტეხილობა)
• ტვინის შერყევა
• მწვავე და ქრონიკული დაავადებები
(ტენდოვაგინიტი, მხარ-ბეჭის
პერიართრიტი, ბურსიტი, მენჯბარძაყის, მუხლის სახსრის,
ტერფის და
მაჯის ართრიტი)
• ყბა-სახის მიდამოს
სახსრების მწვავე
და ქრონიკული
დაავადებები
• ოსტეოქონდროზი
გამოშვების ფორმები:
ამპულები, აბები,მალამო,
გელი, წვეთები.
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ნერვებისთვის
სასარგებლო

ნერვული სისტემა

დღევანდელ დღეს სტრესი
ცხოვრებისეულ ნორმად
იქცა: მაღალი დატვირთვა
სამსახურსა თუ სახლში, ყვე
ლაფრის მოსწრების აუცი
ლებლობა სწრაფად და დრო
ულად... თითქოს, სტრესთან
გამკლავება, მით უფრო მისი
აღმოფხვრა შეუძლებელია.
მაგრამ ჩვენი ექსპერტების
რამოდენიმე რჩევა ნერვების
დაცვასა და გუნება-განწყო
ბის გაუმჯობესებაში დაგე
ხმარებათ.

ს

ტრესის განვითარებაში დიდ
როლს ასრულებს ჩვენი კვებითი
ჩვევებიც. მოლაპარაკებათა შო
რის შესვენებაზე მირთმეული
შოკოლადის ბატონი, მაგარი
ყავა და სიგარეტი, სადილად რომელიმე
სენდვიჩი კარაქითა და წიწაკით - ეს ხომ
საოფისე მუშაკისა თუ საბიუჯეტო სფეროს
თანამშრომლის ტიპური რაციონია.
მსგავსი კვება ორგანიზმს დიდ ზიანს
აყენებს. იგულისხმება არა საკვები ინ
გრე
დიენტები, არამედ მათი გავლენა
განწყობაზე. ჯერ კიდევ ძველი ბერძენი
ექიმი და ფილოსოფოსი ჰიპოკრატე
ფიქრობდა, რომ „ის, რასაც ჩვენ ვჭამთ,
ჩვენს სულზე მოქმედებს“.
ყოველდღიური დატვირთვები და კონ
ფლიქ
ტ ები, დაძაბულობა, გარემოს
ზემ ოქმ ედება (ცუდი ეკოლოგია, გა
ნუ
წ ყვეტელი ხმაური) ჩვენს ნერვულ
სის
ტემას ზედმეტად ტვირთავს. მარ
თა
ლია, რთული დასაჯერებელია, მაგრამ
სტრე
სი ჩვენთვის სასიცოცხლოდ აუცი
ლე
ბ ელია. საფრთხის მოლოდინისას
ან გადამეტებული დატვირთვის დროს
ორ
განიზმი წარმოქმნის სტრესის ჰორ
მონებს, რომლებიც დაძაბულობის მდგო
მარეობაში სისტემის მთლიანობის შე
ნარჩუნებას განაპირობებს. იმატებს წნევა,
იჭიმება კუნთები, ორგანიზმი გა
მოყოფს
ენერგიას, რომ გაიქცეს ან იბრ
ძოლოს,
- ჩვენი წინაპრებისათვის ასეთი უნარი
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გადარჩენას ნიშნავდა. დღეისათვის, სა
კუთარი სიცოცხლისათვის ბრძოლა სა
ჭირო აღარაა, მაგრამ დაცვის ბუნებრივი
მექანიზმი და ფიზიკური აქტივობის ხარჯ
ზე სტრესის ჰორმონების შემდგომი ნეიტ
რალიზაცია შენარჩუნებულია.
თუ მსგავსი სტრესის შემდეგ ჩვენ აქ
ტი
უ
რები არ ვართ, სტრესის ჰორმონების
დონე სისხლში მკვეთრად იზრდება. ხან
გრძლი
ვი დაძაბულობისა და სტრესის
დროს ორგანიზმი წარმოქმნის ჰორმონ
კორტიზოლს, რომელიც მრავალ მე
ტა
ბოლურ (ნივთიერებათა ცვლის) პრო

ცესს განაპირობებს. ხანგრძლივი ზე
მო
ქ
მედებისას იგი არსებითად ასუსტებს
იმუ
ნ ურ სის
ტ ემას, იწვევს ნერვული
სისტ ემის გად აძ აბვას და
არღვევს მრავალი სხვა სის
ტემის წონასწორობას.
ჩვენს დროში, სტრესისა და
დატ ვირთ ვების თავიდან
აცილება შეუ ძლ ებელია.
მაგ
რამ აუცილებელია ნერ
ვული სისტემის დაცვაში სა
კუთარი წვლილის შეტანა,
უპირ
ვ ელესად კი, სუფთა
ჰაერზე რეგულარული ფი
ზიკური აქტივობის (სპო
რტი, სეი რნ ობ ა) გზით.
და
ბალანსებული და მრა
ვალფეროვანი კვება ნახ
შირწყლების საკმარისი შემ

ცვე
ლობითა და ცილების რა
ოდენობის
შემცირებით სასურველ გავლენას მო
ახდენს ნერვულ ქსოვილზე. მა
ღ ალ
ღირებული ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟა
ვები,
რომელთაც ორაგულიდან, სკუმბრიიდან,
ქა
შაყიდან და პალტუსიდან იღებენ, უჯ
რედებს იცავს და ეხმარება, სტრესის
შე
დეგებს გაუმკლავდნენ. საჭიროა რა
ციონში თევზის ჩართვა კვირაში ორჯერ
მაინც და ამით ხორცისა და ხორცის
პროდუქტების (მაგალითად, ძეხვეულის)
რა
ოდენობის შეზღუდვა. ცილოვანი სა
კვების მიღებისას აუცილებელია ხი
ლი
ს ა და ბოსტნეულის, დაღერღილი
მარ
ცვლეულის პურის მიღება და ყვე
ლასათვის ცნობილი „კვების პირამიდის“

ერთ-ორი ნაჭერი შო
კ ოლადი მი
ვირთ ვათ. ზოგადად, ტკბილ ზე მო
თხოვნ ა იზრდ ება ორგ ანიზმში სტრე
სის ჰორმ ონების რაო დენობასთან
ერთ ად. შაქრის მოლეკულების სახ ე
ები ერთნეთისაგან ზომითა და მახასია
თებლებით განსხვავდება. მარტივ შაქ

რებს ორგანიზმი ცუდად ითვისებს და
ისინი სისხლში სწრაფად ხვდება, რაც
თავის ტვინის აქტივობასა და შრო
მის
უ
ნარიანობას ზრდის. თუმცა შაქრის დონე
სწრაფად ეცემა, ადამიანი მალე იღლება
და დამატებით დასვენებას საჭიროებს. ეს
კი
დევ ერთი დამატებითი მი
ზეზია, რაც
მიგვანიშნებს, რომ კომპლექსური ნახ
შირწყლები მარტივ ნახშირწყლებზე
უმჯობესია.
საჭმლის მონელების
პროცესში კომპლექსურ შაქრებს
ორგ ანიზმი თავდაპირველად
შლის, ამიტომ შაქრის დონე ბევ
რად უფრო ნელა იზრდება, კონ
ცენტრაცია და შრომიუნარიანობა
კი დიდხან ნარ
ჩუნ
დება. მსგავსი
კომპლექსური ნახშირწყლების აუ
ცილებელი რაოდენობა შედის და
ღერღილი მარცვლებისაგან გა
მ ომ
ცხვარ პურში, შვრიის ფანტელებში,
კარტოფილში, პარკოსნებში (ბარდა, ლო
ბიო), ხილისა და ბოსტნეულის ზოგიერთ
სხვა სახეობაში.
ექიმ
თა და დიეტოლოგთა შორის გან
საკუთრებული პოპულარობით სარ
გებ
ლობს პროდუქტის რამოდენიმე სახეობა,
რომ
ლებიც განსაკუთრებით სასურველ

ზე
გავლენას ახდენს ნერვულ სისტემაზე.
საუბარია შოკოლადსა და ბანანზე, რომ
ლებიც განწყობას ამაღლებს და დე
პრე
სი
ულ გამოვლინებებს ხსნის. თხილი,
შვრიი ს ფანტელები და პარკ ოსნ ები
მდიდარია ტრიფტოფანითაც, რო
მელიც
ორგანიზმში „ბედნიერების ჰორმონად“
- სეროტონინად გარდაიქმნება. მაგ
რამ
ზემოხსენებულ კომპლექსურ ნახ
შ ირ
წყლებთან ერთად ეს პროდუქტი შეიც
 ავს
მაგნიუმსა და კალიუმსაც, რაც თა
ვის
ტვინისა და ნერვებისათვის ასე აუცილებე
ლია.
დაძაბული დღისთვის მოსამზადებლად
დილა აუცილებალდ საუზმით დაიწყეთ.
სა
ა მისოდ საუკეთესო არჩევანია და
ღერღილი მარცვლის პური და მიუსლი,
რომლებიც ორგანიზმისათვის პრაქ
ტ ი
ულად ყველა აუცილებელ კომპონენტს
შეი
ც ავს. სადილად საუკეთესო არ
ჩ ე
ვანია უცხიმო ხორცის ნაჭერი ან თევზი
კარ
ტ ოფილითა და სალათით. ცხიმიან
საკვებს კი უნდა ერიდოთ. შუადღის სა
დილს მოუხდება შოკოლადის ფი
ლა
(უმჯობესია მწარე შოკოლადი, კა
კ აოს
მაღალი და შაქრის დაბალი შემცველო
ბით).
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დაცვა. სასმელებიდან უპირატესობა უნდა
მიენიჭოს წყალს, წყლით გაზავებულ წვე
ნებს ან უშაქრო ჩაის.
სტრესის მდგომარეობაში ჩვენ ვცდი
ლობთ,
თუნდაც

გავიკაჟოთ ნერვები
•

დღე დაიწყეთ მშვიდად და
აუცილებლად ისაუზმეთ, მაშინაც
კი, როცა სამსახურში გეჩქარებათ.
• მიუსლი და დაღერღილი მარ
ცვლის პური არა მარტო კარგად
დაგანაყრებთ, არამედ ნერვებზე
შესანიშნავ გავლენასაც მოახდენს.
• პარკოსნები, ლობიო, ბარდა
განწყობას აუმჯობესებს.
• წელიწადის ნებისმიერ დროს
თავი გაანებივრეთ ახალი ბოს
ტნეულით, ბანანები კი, როგორც
სეროტონინის წყარო, მთელი
წლის განმავლობაში მიირთვით.
• თევზი კვირაში ორჯერ - აუცილე
ბელი ცხიმოვანი მჟავების კარგი
წყაროა.
• რეგულარულად გაანიავეთ შე
ნობა - სამუშაო კაბინეტი, სა
სადილო თუ საძინებელი.
• სუფთა ჰაერზე რეგულარული
სეირნობა შესანიშნავი დამამშვი
დებელია.
• დაისახეთ მკაფიო და მიღწევადი
მიზნები - ასე შეძლებთ მთავარზე
კონცენტრირებას.
კვება ნერვული სისტემის სრულ
ფა
სოვანი მუშაობის მნი
შ ვნელოვანი

საფუძველია. მაგრამ მხოლოდ მისი
საშუალებით სტრესების მოხსნას ვერ
შევძლებთ.
საჭიროა ძილის ჰიგიენის დაცვა,
დღის განრიგის კონტროლი და
სპორტის სახეობებში ვარჯიში (უმ
ჯობ ესია, სუფთა ჰაე რზ ე). სამწ უ
ხა
როდ, კარგი ძილი ნიჭი არაა.
ბევ
რ ი ადამიანი დიდხანს და
წარუმატებლად ებრძვის უძილობას,
დაძინების შეუძლებლობასა და
ღამის განმავლობაში რეგულარულ
გაღვიძებებს. ამასთან, ქალები, მა
მაკაცებთან შედარებით, უფრო
ხშირად იტანჯება. სტატისტიკის მო
ნა
ც ემებით, ყოველი მე-4 ქალი
ევროპის ქვეყნებში (მათ შორის, რუ
სეთში) უძილობით რეგულარულად
იტან
ჯებიან. ქალთა კიდევ 10% ძი
ლის საშუალებით ვერ აღწევს სა
ჭი
რო დასვენებასა და მოდუნებას,

ვერ აღიდგენენ სრულფასოვან
შრომიუნარიანობას.
სტრესთან და ძილთან ერთად
წარ
მ ოქმნილი პრობლემების გა
დაწყვეტაში სამკ ურნ ალო პრეპ ა
რა
ტები დაგვეხმარება. ესენია, ძი
რითადად, ნატურალური, ცნობილი
სამ
კურნალო მცენარეების ფუძეზე
შექ
მნილი პრეპარატი, მაგალითად,
”ნეურექსანი”. იგი რბილად ხსნის
შფოთვის გამომწვევ სიმპტომებს,
არეგულირებს ძილს და გვიბრუნებს
სიცოცხლის ხალისს.
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სტატისტიკის თანახმად, ერთერთი ყველაზე გავრცელებული
პრობლემა, რომელიც გან
საკუთრებით ართულებს
შვებულების პერიოდს, თავ
ბრუსხვევაა: თავბრუსხვევა
ტრანსპორტში, წყალზე,
არასასურველი სიმპტომები
სიმაღლეზე ასვლისას, ან უბ
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რალოდ, ზოგადი სისუსტე დამ
სვენებელთა ცხოვრებას საკ
მაოდ ართულებს.

როცა ფეხქვეშ
მიწა გეცლება...

ყ

ველა ჩვენგანს, ზოგიერთს უფ
რო ხში
რად, ზოგს კი - უფრო
იშვიათად, გამოცდილი გვაქვს
თავბრუსხვევა. სტატისტიკის მი
ხედვით, ყოველი მეათე პაციენტი,
რომელიც თერაპევტს აკითხავს, დაავადების
სიმპტომთა შორის თავ
ბრუსხვევასაც ასა
ხელებს. ოტორინოლარინგოლოგთან ან
ნევროპათოლოგთან საკონსულტაციოდ მი
სულთა შორის ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო
მაღალია: თავბრუსხვევა აღენიშნება ყოველ
მესამე პაციენტს.
ზოგიერთი ავადმყოფი თავბრუსხვევას
არანაირ ყურადღებას არ აქცევს - ეს სიმ
პტომი ან ძალიან სუსტად ვლინდება, ან
სხვა სიმპტომების ფონზე, ჩრდილში ექ
ცევა. მაგრამ ბევრისთვის თავბრუსხვევა
სერიოზული განსაცდელია, რომელიც
შრომის უნარიანობას ზღუდავს და ცხოვ
რების ხარისხს აქვეითებს.
თავს ბედნიერად ვერ მიიჩნევ, როდესაც
დილით საწოლიდან წამოდგომის მცდე
ლობა ძლიერ თავბრუსხვევას და ზოგჯერ,
დაცემასაც კი იწვევს; ანდა როდესაც ჩვე
ულებრივი წინ გადახრა ადამიანს შრომის
უნარის დაკარგვას ნახევარი საათითაც კი
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იწვევს, ვინაიდან ძლიერი საერთო სისუს
ტე ვითარდება.
თავბრუსხვევა არა მარტო და არა იმ
დენად ტრანსპორტში რყევის სინ
დრო
მია (ექიმები ამ დაავადებას კი
ნე
ტ ოზს უწოდებენ). თავბრუსხვევაში
იგულისხმება სხვადასხვა სუბიექტური
შეგრძნება: საკუთარი ღერძის გარშემო
ბრუნვა, შეგრძნება, რომ დედამიწა
ფეხქვეშ გეცლება, ლიფტში ასვლის ან
დაშვების შეგრძნება, მიწიდან ჰა
ე რ
ში აწევა (ე.ი. მყარად დგომის არ
არ
სებობა), თვალებში ”დაბნელება“, გა
მო
სახულებათა სიმკვეთრის დაკარგვა
და ა.შ. ამას, როგორც წესი, გულისრევა,
ღე
ბინება, ყურებში ხმაური და მთელი
რი
გი სხვა უსიამოვნო სიმპტომები ახ
ლავს. თავბრუსხვევა შესაძლოა გაგ
რძელდეს რამდენიმე წამიდან რამდენიმე

(ზოგჯერ, მრავალ) დღემდე. შესაძლოა,
ის დაკავშირებული იყოს გარკვეულ მო
ძრაობებთან (მაგალითად, თავის მკვეთრ
მობრუნებასთან), სხეულის მდგო
მ ა
რეობასთან (ზოგს თავბრუ ეხვევა დაწო
ლილ მდგომარეობაში და ვთქვათ, თვა
ლების დახუჭვისას) ან გარემო პირობების
შეცვლისას (მაგალითად, კინეტოზი - რყე
ვის სინდრომი ტრანსპორტში).
თავბრუსხვევის გრძნობა ვითარდება წო
ნას
წორობის სამი სისტემის - შიგნითა
ყუ
რ ის, საყრდენ-მამოძრავებელი აპა
რა
ტ ის წონასწორობის სისტემისა და
მხედველობის შეუთანხმებელი მუშაო
ბი
სას. ნებისმიერი მოძრაობა გვერდზე
ფიქსირდება შიგნითა ყურის ორგანოების
მიერ, გადაეცემა თავის ტვინს და თითქოს
”მოწმდება“.
ძვალ-სახსროვანი სისტემის შეგრძნებები
და მხედველობითი შეგრძნებები - თუ ამ
სის
ტემათა შორის რომელიმეს ფუნქცია
დაირღვა, ადამიანი წონასწორობას კარ
გავს და ვითარდება თავბრუსხვევა. და
რღვევები შესაძლოა იყოს უმნიშვნელო,
რო
გორც ტრანსპორტში მცირედი რყე
ვისას, მაგრამ შეიძლება ძალიან სე

თუკი თავბრუსხვევა ტრანსპორტში რყევასთან
დაკავშირებული არაა და ხანგრძლივად გრძელდება,
აუცილებლად ექიმს უნდა მიმართოთ. შესაძლებელია,
მისი მიზეზი უფრო სერიოზული დაავადება იყოს.

ნივთიერებათა ცვლის დარღვევები (თირ
კმლის დაავადებები, რომელთა დროს
მჟავა-ტუტოვანი ბალანსის ცვლილებებმა
და სისხლში შარდოვანას მომატებულმა
კონცენტრაციამ შესაძლოა, თავის ტვინის
წონასწორობის ცენტრებზე იმოქმედოს
და თავბრუსხვევა გამოიწვიოს, ამავე
მიზეზებს მიეკუთვნება შაქრიანი დიაბეტი).
უშუალოდ ნევროლოგიური დარღვევები
პაციენტთა მხოლოდ 10%-ში
იწვევს
თავბრუსხვევას.
იმ შემთხვევაში, თუ თავბრუსხვევებს მუდ
მი
ვი ხასიათი აქვს და რეგულარულად
ვლინ
დება, უნდა მიმართოთ ექიმს და
გამოკვლევები ჩაიტაროთ (შეს აძ ლე
ბელია, აუცილებელი გახდეს ინ
სტრუ

მენტული და ლაბორატორიული დიაგ
ნოსტიკა). ეს დაგეხმარებათ, დროულად
გამოავლინოთ ძირითადი დაავადება და
მისი მკურნალობა დაიწყოთ. დაავადების
მკურნალობა კი თავბრუსხვევის, როგორც
სიმპ
ტომის დაძლევის შესაძლებლობას
მოგცემთ.
თაბრუსხვევის სიმპტომატიკა შესაძლე
ბელია სწრაფად გამოსწორდეს სპე
ცი

ფი
კური პრეპარატების მიღებით, მაგ

რამ მრავალ პრეპარატს, რომ ელთ ა
მოქმედება თავბრუსხვევის მოხსნისკენაა
მიმართული, გამოხატული გვერ
დ ითი
ეფექტები ახასიათებს. ფიტოპრეპარა
ტებმაც კი, რომლებიც სამკურნალო მცე
ნა
რეების კონცენტრატებზეა შექმნილი
(მა
გალითად, დღეისთვის საკმაოდ პო
პულარული გინკგო ბილობა), შეიძლება
არასასურველი მოქმედება გამოიწვიოს.
მა
გალითად, მსგავსი პრეპარატები ხა
სიათდება დამამშვიდებელი ეფექტით,
რაც მათ გამოყენებას გარკვეულ პროფე
სი
ულ გარემოში, კერძოდ, მძღოლებში,
მფრი
ნავებსა და სხვათა შემთხვევაში
ზღუ
დავს (ფიქრობენ, რომ მსგავსი სა
შუა
ლებების მოქმედების მიზეზით, რაც
რო
გორც აღვნიშნეთ, იწვევს რეაქციის
შეზღუდვას, გზებზე არანაკლები ადამიანი
იღუპება, ვიდრე ალკოჰოლის ზემოქმედე
ბის შედეგად).
ამიტომ სხვადასხვა სახის თავბრუსხვევის
დროს, მთელ მსოფლიოში ფართოდ გა
მოიყენება უსაფრთხო და ეფექტური ბიო
რეგულაციური პრეპარატები.

ნერვული სისტემა

რი
ო ზულად შეზღუდოს ავადმყოფის
აქტივობა. პერსპექტივაში კი შესაძლოა,
დაცემის გამო ტრავმის მიღების, ნაადრევი
ინვალიდობისა და პენსიაზე გასვლის
მიზეზი გახდეს.
თავბრუსხვევა როგორც წესი, და
მ ო
უ
კიდებელი დაავადება არ არის, იგი
რომელიმე სხვა დარღვევის, ხში
რად, ძალიან სერიოზული პრო
ბ ლე
მის სიმპტომია. ამ სფეროს ერთერ
თი
ყველაზე
ავტორიტეტული
სპეცი
ალისტის, ნეიროოტოლოგიის სა
ერთ აშორისო საზოგადოების პრეზ ი
დენ
ტის, პროფესორ კ. ფ. კლაუსენის
(გერ
მანია) აზრით, ყოველი მეორე პა
ციენტისთვის თავბრუსხვევის მიზეზი
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაა
ვა
დებებია (როგორც წესი, თავის ტვი
ნის სისხლის მიმოქცევის მოშლა,
ათე
როსკლეროზი, ჰიპერტონიული დაა
ვა
დება), მეოთხედს - კისრის მიდამოს
პა
თ ოლოგიები (პოსტტრავმული სინ
დრო
მები და მათ მიერ გამოწვეული
კომპრესია ან სისხლძარღვებისა და
სპინალური ნერვების დაზიანება), 15%-ს -

ბიორეგულაციური პრეპარატები
წყვეტენ პრობლემებს:
ყველაზე ცნობილი
საშუალებაა ბიო
რეგულაციური პრეპარატი
”ვერტიგოჰელი” (წვეთებისა
და აბების სახით) - ის
გერმანიაში ერთ-ერთი
ყველაზე პოპულარული
საშუალება. მისი
შემადგენლობა (მცენარეული
და მინერალური წარმოშობის
4 კომპონენტი) იმგვარადაა
შერჩეული, რომ პრეპარატმა
იმოქმედოს თავბრუსხვევის
ნებისმიერი ფორმის დროს.
რეკომენდებული დოზირებაა
1 აბი, ან 10 წვეთი 3-ჯერ
დღეში, შეტევის დროს
კი - ყოველ 15 წუთში ერთხელ. სიმპტომები
ჩვეულებრივ ქრება მიღების
დაწყებიდან რამდენიმე
საათში (ასეთი შეიძლება
იყოს თავბრუსხვევა
რყევის, ვეგეტატიური
დისტონიის დროს, რაც
განსაკუთრებით აქტუალურია
მოზარდებში და
კლიმაქტერულ პერიოდში,
ასევე გამოწვეული
ათეროსკლეროზისა და
ჰიპერტონიის შედეგად).
სასურველია, მკურნალობის

გეგმა შეათანხმოთ ექიმთან,
რომელიც შესაძლოა, სხვა
პრეპარატების მიღების
რეკომენდაციასაც მოგცემთ,
მათ შორის, ალოპათიური
საშუალებების გამოყენების
მითითებებსაც (ცნობილია,
რომ ბიორეგულაციური
პრეპარატები კარგად
ერწყმის სხვა სამკურნალო
საშუალებებს).
როგორც სამეცნიერო
კვლევებმა აჩვენა,
პრეპარატის მოქმედება
დაფუძნებულია თავის
ტვინსა და ორგანიზმის
სხვა რეგიონებში
კაპილარული და ვენური
სისხლის მიმოქცევის
გაუმჯობესებაზე. ბერლინის
მიკროცირკულაციის
ინსტიტუტის ექსპერტებმა
ელექტრონული
მიკროსკოპის დახმარებით
შეძლეს, გადაეღოთ სხეულის
ერთი და იგივე უბანი
პრეპარატ ”ვერტიგოჰელით”
მკურნალობის კურსის
ჩატარებამდე და მის
შემდეგ. მიკროსკოპის
გარჩევადობის სიზუსტისთვის
გამოიყენებოდა GPS-

ტექნიკა, რომელიც
დაკვირვებათა
თანამგზავრულ სისტემებში
გამოყენებული ტექნიკის
ანალოგიური იყო. თუ
პრეპარატ ”ვერტიგოჰელის”
მიღებამდე აღინიშნებოდა
სისხლის მიმოქცევის
სერიოზული დარღვევები,
ოთხ კვირიანი მკურნალობის
შემდეგ აშკარა გაუმჯობესება
ფიქსირდებოდა.
ჩატარებული
კვლევის შედეგად
მიღებული შედეგები
ერთმნიშვნელოვნად
ადასტურებს, რომ
”ვერტიგოჰელით”
მკურნალობის კურსის
ჩატარებისას სარწმუნოდ

უმჯობესდება სისხლის
მიმოქცევა, როგორც
თავის ტვინის უბანში,
ასევე პერიფერიულ
სისხლძარღვებში.
ამგვარად, გერმანული
კომპანია ”ჰეელის”
პრეპარატი ”ვერტიგოჰელი”
გამოცდილი და
შესანიშნავად შესწავლილი
საშუალებაა და ეფექტურად
გამოიყენება თავბრუსხვევის
სამკურნალოდ. ეს კი
იმას ნიშნავს, რომ მას
შეუძლია ყველა იმ
ადამიანის დახმარება,
ვისაც არასასიამოვნო
სიმპტომებით, შვებულებისა
და დასვენების
გაუფერულების ეშინია.
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ჯანსაღი გული
ჩვენი ორგანიზმის ყველაზე მნიშვნელოვანი კუნთი ზომით დიდი არ
არის - მუშტს მცირედით აღემატება. სიცოცხლის განმავლობაში ის 2-3
მილიარდჯერ იკუმშება და დაუღალავად გადაისვრის სისხლს მთელს
ორგანიზმში. მაგრამ, როგორც ნებისმიერი ძრავა, გული საჭიროებს
რეგულარულ მოვლას და პროფილაქტიკას, მასზე ცუდად მოქმედებს
სხვადასხვა სტრესი და გადატვირთვა...

ე
გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

ს ტექნიკური შედარება გუ
ლი
სა ძრავ ასთ ან, სერ იოზ ულ ი
უზუსტობაა, თუ გავითვალისწი
ნებთ, რომ ადამიანს ჯერ არ შე
უქმნია ისეთი სრულყოფილი
მო
წყობილობა, რომელიც გულივით ხან
გრძლივად და ეფექტურად იმუშავებს მთე
ლი ცხოვრების განმავლობაში. ათე
უ
ლი
წლების მანძილზე არტერიებსა და ვენებში
გადასროლილი 5-6 ლიტრი სის
ხლი,
რომელიც ამარაგებს ყველა ორგანოსა და
ქსოვილს შეუსვენებლად - ეს პრაქტიკულად
შეუსრულებელი ამოცანაა.
ყოველ წუთში გული უზრუნველყოფს
შეუ
ჩერებლად 5 ლიტრი სისხლის მო
ძრაობას, რაც დღეში 7000 ლიტრს შე
ადგენს, ამ დროს უბრალო მექანიკური
მუ
შაობა არ სრულდება, არამედ გულის
კუნ
თის შეკუმშვის სიხშირე პირდაპირ
კავშირშია სასიცოცხლო პირობებთან და
გარემოებებთან.
ძილის დროს გული წუთში 45-ჯერ იკუმ
შება, რითაც ინარჩუნებს სისხლძარ
, ღვებ
ში სისხლის მოძრაობას მოსვენებულ

,

და მოდუნებულ ორგანიზმში. დღის გან
მავლობაში, როდესაც ორგანიზმი კუნთე
ბის მუშაობას მეტ მოთხოვნებს უყენებს და
შესაბამისად საჭიროებს მეტ ჟანგბადს,
შე
კუმშვების სიხშირე 70-ს აღწევს წუთ
ში, ხოლო სტრესის მდგომარეობაში
ან აქტიური ფიზიკური დატვირთვისას
(მაგ.: სპორტული შეჯიბრის დროს) გუ
ლის შეკუმშვების რიცხვი მოკლე დროში
შეიძლება 180-მდე გაიზარდოს. თუ ესეც
არ იქნება საკმარისი, გულს გან
სა
კუთ
რე
ბული დატვირთვის დროს შეუძლია
გადიდდეს ისე, რომ საკუთარი სიმძლავრე
და სისხლის გადასროლის სიჩქარე კიდევ
უფრო გაზარდოს.

სტრესი და სხვა დატვირთვები
სტრესულ მდგომარეობაში, ან შიშის
დროს, გულის მუშაობის ინტენსივობა
იზრდება: ასე მოდის წინაისტორიული პე
რიოდიდან ადამიანი, რომელსაც არსე
ბობისთვის ბრძოლა უნდა მოეგო. შიშის
და სა
, ფრთხის სიგნალზე (მაგ გარეული
მხეცების გამოჩენისას) ორგანიზმი მთელი

,

კრალონინი აწესრიგებს გულის ფუნქციურ
შესაძლებლობებს. ამცირებს გულსისხლძარღ
ვთა დაავადებისას გამოყენებულ ტრადიციულ
საშუალებებზე მოთხოვნილებას.
კრალონინის ეფექტურობა და უსაფრთხოება
კლინიკურად დამტკიცებულია
გულის ფუნქციური დაავადებების, სტენოკარ
დიის და ჰიპერტენზიის მკურნალობის დროს.
(„კარგი„ და „ძალიან კარგი“ თერაპიული შე
დეგები მიღებულია მკურნალობის 80% შემ
თხვევაში).
კრალონინით გულის უკმარისობის მონოთერა
პია შეიძლება შედარდეს მკურნალობის სტან
დარტულ სქემას - აგფ ინჰიბიტორი + შარდ
მდენი (ვაიზერი მ. 2004)
პრეპარატი ინიშნება 10 წვეთი 3-ჯერ დღეში
ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე.

đĦĪīġĬġ.
đĦ
ĦĪīġĬđĦ
ġ.ĦĪīġĬġ.
đĦĪīġĬġ.

გულ-სისხლძარღვთა სისტემის
ფუნქციის მოწესრიგება
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სიმ
ძლავრით უნდა ამუშავებულიყო, რა
თა მზად ყოფილიყო საბრძოლველად
და გასაქცევად. სუნთქვა და გულისცემა
ხშირ
დებოდა, ხელები ოფლიანდებოდა,
კუნ
თები იძაბებოდა აქტიური მუშაობის

წინ. ამ მდგომარეობაში „დამნაშავეები“
იყვ
ნენ ჰორმონები - ადრენალინი და
ნორადრენალინი, რომელთაც თირ
კმელზედა ჯირკვალი გამოიმუშავებს. ისი
ნი ასტიმულირებენ გულის მუშაობას და
ზრდიან არტერიულ წნევას, აგრეთვე სუნ
თქვის სიხშირეს, რათა უჯრედებს აქტიურად
მიეწოდოს ჟანგბადი და მას
თან ერთად
- ენერგია. სტრესულ მდგო
მარეობაში
გლუკოზის და ცხიმის მარაგი გამოიყენება,
რომლებიც „ში
ნა
განი ბენზინის“ როლს
ასრულებენ. როგორც კი შიში და საფრთხე
გაივლის,
სტრე
ს ული
ჰორმონების
პროდუქცია იკლე
ბ ს და ორგანიზმი
ნორმალურ რიტმს უბრუნდება. ასეთი
ციკლი „დატვირთვა- დასვენება“ ითვლება
ნორმ ალ ურად, მაგრამ გამ უდმ ებულ
სტრესულ მდგომარეობაში, რომელშიც
პრაქ
ტიკულად გვიწევს ცხოვრება, ენერ
გიის მა
რაგი გამოილევა, ირღვევა ჰორ
მო
ნალური სისტემის, გულის, სისხლ
ძარღვების მუშაობა, რასაც მივყავართ
გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებამდე.

როგორ დავეხმაროთ გულს...
გულს სჭირდება სრულფასოვანი და
სვე
ნება, განსაკუთრებული სტრესული დატვირ
თვების გამო. ამ პრობლემების საუკეთესო
გადაწყვეტაა - რეგულარული და
სვენება,

ბიორეგულაციული მიდგომა

სწორი კვება ( ე.წ. ხმელთაშუა ზღვის
დიეტა თევზის დიდი რაოდენობით, მცე
ნარეული ცხიმით, ბოსტნეულით, ხი
ლით)
და ძილი. გულს უხდება არამარტო ჯანსაღი
ცხოვრების წესი, არამედ ჩვენი მხარდაჭერა:
აუტოგენური ვარჯიში, მედიტაცია, ან იოგა.
გერმანელმა კარდიოლოგებმა დაადგინეს,
რომ კლასიკური მუსიკა ხელს უწყობს გულის
მუ
შა
ობის ნორმალიზებას და ზოგიერთი
გულ-სისხლძარღვთა დაავადების პრო
ფი
ლაქტიკას.
არ შეიძლება დავივიწყოთ სპორტიც. რე

ბრონქი

ბიორეგულაციული საშუალებების უმრავ
ლესობა შეიცავს კუნელს, რო
მე
ლიც
გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მუშაო
ბას არეგულირებს. მაგ.: ფრანგმა კარდი
ო
ლოგებმა დააადგინეს, რომ კუნელის
ექსტრაქტი ანელებს სისხლძარღვების და
ბერებას, ასტიმულირებს რა, სისხლ
ძარ
ღვების კედლების ამომფენ უჯრედებს და
წარმოქმნის განსაკუთრებულ ნივთიერებებს,
რომლებიც სისხლძარღვებს აფართოებენ.
კუნელი ააქტიურებს სისხლის მიმოქცევას,
რაც გულს ჟანგბადით ამარაგებს, ამასთან,
კუნელი ანელებს ათე
როსკლეროზული
ფოლაქების და თრომბების წარმოქმნას,
რაც სისხლ
ძარ
ღვების კედლებს ამაგრებს
და აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას.
40 წელს ზემოთ, სისხლძარღვთა შიგნითა

აორტა

კედლის უჯრედების ცხოველმყოფელობა
სუსტდ ება. ფრანგი კარდიოლოგები
გვარ
წმუნებენ, რომ განსაკუთრებით ამ
ასა
კიდან არის სასარგებლო კუნელის
მი
ღ ება. პოლიფენოლებით მდიდარი
პრე
პარატებისა და ბიოლოგიურად აქ
ტიური ნივთიერებებების მიღება ამ მცე
ნარესთან ერთად იცავს გულს და სისხლ
ძარ
ღვებს, აუმჯობესებს მათ ფუნქციას
და ათეროსკლეროზისა და გულის ინ
ფარქ
ტის პროფილაქტიკის კარგი სა
შუა
ლებაა. ასევე, კუნელი კარგად მოქ
მე
დ ებს არტერიული ჰიპერტენზიის
წინააღმდეგ, რომელსაც მივყავართ სე
რიოზულ, მძიმე შედეგებამდე. ამიტომაც
კუ
ნელისგან დამზადებული გერმანული
პრე
პ არატი კრალონინი დიდი ხანია,
ექიმ-კარდიოლოგებში პოპ ულ არ ობით
სარგებლობს. მისი კომპონენტები ისეა
შერჩეული,რომ მათი კომპლექსური მო
ქმედება გულ-სისხლძარღვთა მუშაობას
ხელს უწყობს. მთავარი შემადგენელი
ნა
წილი კუნელის ნაყოფის რბილობი,
პოლ იფენოლების წყაროა, რომელიც
სისხლძარღვს იცავს თავისუფალი რადიკ
ლების მავნე მოქმედებისგან, მაგნიუმი კი
ამშვიდებს გულს და სხვა კუნთებს.

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

გულარული სპორტული ვარჯისები, სტრე
სის ჰორმონების ზედმეტ რაოდენობას
წვავს, გვეხმარება წონის კო
რე
ქციაში
და მასთან ერთად ხსნის არა
სასურველ
დატვირთვას. თვითონ კუნთების ვარჯიში,
მათ შორის გულის კუნთისაც, ყველაზე
კეთილისმყოფელ გავლენას ახდენს ჯან
მრთელობაზე.

ტრაქეა

მარცხენა ფილტვი

მარჯვენა ფილტვი

ფილტვის ღერო
ზემო ღრუ ვენა
ფილტვის
ვენა
მარჯვენა
წინაგული

მარცხენა
წინაგული

მარცხენა
პარკუჭი

ქვემო ღრუ ვენა

აორტა

მარჯვენა
პარკუჭი
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ვენური პრობლემები

ზაფხულის თვეებში
ლამაზი ფეხების შენარჩუნება მძიმე შრომაა. მათ გარეგნობაში კი უდიდეს როლს ასრულებს ჩვენი სისხლძარღვების
ჯანმრთელობა. სტატისტიკის თანახმად, განვითარებული ქვეყნების ყოველ მეორე ქალს ვენების ამა თუ იმ ხარისხის
ვარიკოზული გაგანიერება და ამ მნიშვნელოვანი სისხლძარღვების მოქმედების შესუსტება აწუხებს. არაესთეტიკური
და არცთუ სასიამოვნო შესახედი სილურჯეები და კაპილარული ქსელი, ვენების გაგანიერება, და ბოლოს, თრომბოზი ასეთია ქვედა კიდურების ვენების ფუნქციათა დარღვევის შედეგები.

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

ფ

ეხების სილამაზე ავად
მყოფ ობის გარ ეგნული
გამოვლინებების - სისხლ
ძარღ ვოვანი
ქსელის,
გაგ ან იერ ებული და და
ბე
რილი ვენების, შეშუპებებისა და სი
ლურჯეების არარსებობას გულისხმობს,
რაც, უმეტესად, ტერფების მი
დამოში
ვითარდება. ეს ნიშნები ექიმ-ფლე
ბო

აღარაა. ქვედა კიდურების შიდა ზედაპირ
ზე, კოჭისა და ტერფის მიდამოში ჩნდება
მო
წითალო-მოლურჯო ფერის სისხლ
ძარ
ღვოვანი ბადეები, რომლებიც მო
გვი
ანებით დიდ სილურჯეებად იქცევა. მხო
ლოდ მაშინ გვახსენდება, რომ ჯერ კიდევ
რამოდენიმე თვის წინ გვაწუხებდა ფეხებში
სიმ
ძიმისა და დაჭიმულობის შეგრძნება,
რომელიც წვივის კრუნჩხვებითაც კი დასრუ

რეგულარული სპორტ ული ვარჯიშის
უგულებელყოფა, მჯდომარე სამუშაო,
ავ
ტომობილითა და საზოგადოებრივი
ტრანსპორტით ხანგრძლივი მგზავრობა.
შედეგად კი პროგრესირებს სისხლძარღვ
თა კედლების სისუსტე და ნაზი ცის
ფერი
ჯაჭვი თანდათან სილურჯედ გარდაიქმნება.
კანჭის კუნთები იმ სისტემის მნიშვნელო
ვანი ნაწილია, რომელიც ვენურ სისხლს

ლოგების მოღვაწეობის სფე
როა, რომ
ლებიც სისხლძარღვების, უპირველესად
კი ვენების მდგომარეობაზე ზრუ
ნავენ.
მათი კარგი მდგომარეობის შენარჩუნების
არასრულფასოვანი შეფასება სრუ
ლიად
წარმოუდგენელია.
პირ
ველი პრობლემები, ჩვეულებრივ, შე
სამჩნევი ხდება მხოლოდ ზაფხულის და
საწყისში, როდესაც სხეულს ნაკლები
სა
მოსი მოსავს და ფეხებიც დაფარული

ლებულა. მაშინ არც გვიფიქრია, რომ ეს
ყველაფერი მხოლოდ ზამთრის მძიმე ფეხ
საცმლის ტარების შედეგი კი არაა, არამედ
მიგვითითებს ავადმყოფობაზე, რომელთან
ბრძოლაც საჭირო და აუცილებელია.

ფეხებიდან უკან, გულისაკენ გადააად
გი
ლებს. როგორც ზედაპირული, ასევე
ღრმად განლაგებული ვენები ჟანგბადით
გაღარიბებულ სისხლს ზემოთ, სიმძიმის
ძალის საწინააღმდეგოდ ამოძრავებს.
სისხლძარღვების განსაკუთრებული სარ
ქვლები სისხლის უკან, დედამიწის მიზი
დულობის მიმართულებით გადადინებას
ეწი
ნააღმდეგება. თვითონ კუნთები კი,
რომლებიც სიარულის, სირბილის ან

ფლებოლოგის კონსულტაცია
რასაც
ფეხების
ზედაპირზე
ვხე
დავთ, მხოლოდ უშუალოდ კანის ქვეშ
განაგებული მცირე ზომის სისხლძარღვების

გამოთვალეს, რომ 25 წელს გადაცილებულთა
60%-ს უკვე აღენიშნება ვენების დაზიანების
პირველი ნიშნები.
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გაგანიერებაა. შესამჩნევი „სილურჯე“
ჩნდება, ჩვეულებრივ, ტერფების, კანჭისა
და ბარძაყის არეში, როდესაც სისხლ
ძარღვთა კედლები სუსტდება. ეს დაა

სპორტულ სახეობაში ვარჯიშის დროს
რეგულარულადაა დაჭიმული, სისხლ
ძარღვებს „ტუმბავენ“ და დამატებით
ზე
წოლას უზრუნველყოფენ, რითაც ვე

ვადება, როგორც წესი, იმ ადამიანებს ემარ
თება, ვისაც დასუსტებული შემაერთებელი
ქსოვილი აქვს. ეს უკა
ნასკნელი ხომ,
სახლის კონსტრუქციის ბეტონის
მსგავსად, სა
კუთარი მხრებით
იჭერს სხვა უჯრედებსა
და
ორგანოებს. დიდ
როლს ასრ ულ ებს
ცხოვრების თანა
მედროვე წესიც -

ნებს ძნელი სამუშაოს შესრულებაში ეხ
მარებიან. თუ კუნთები უმოქმედოა, ვე
ნებზე ორმაგი დატვირთვა მოდის, რასაც
ვენები ვეღარ უმკლავდებიან და ტიპური
სიმპტომების განვითარებას განაპირო
ბებენ.
გა
მოანგარიშებულია, რომ ვინც ეს-ესაა
გადააბიჯა 25-წლიან ასაკობრივ ზღვარს,
მათ 60%-ს ვენური სისხლძარღვების და
ზი
ანების პირველი ნიშნები აღენიშნება.
ქა
ლები, მამაკაცებთან შედარებით, ამ
პათოლოგიით უფრო ხშირად ავადობენ.
რო
გორც ჩანს, ამაში გარკვეულ როლს
ქალის სასქესო ჰორმონებიც ას
რუ
ლე
ბენ, რომლებიც სისხ ლძ არღ ვებ ის
კედლების მოდუნებას განაპირო
ბებენ. ფეხების სილურჯეებით

ველოსიპედი
ვენური სპაზმის საუკეთესო
საშუალებაა.
კუნთების რეგულარული
ინტენსიური მუშაობა
სისხლს განდევნის და ხელს
უშლის დაავადებისა და მისი
სიმპტომების განვითარებას.
თვითდახმარება
სახლში

ვარჯიში სპორტის რომელიმე სახეობაში,
რო
დესაც მუშაობაში ერთვება კუნთების
სრულიად განსხვავებული ჯგუფები (ძირი
თადად, კანჭის კუნთები). უპირველესად
კი, ესაა სიარული ან სირბილი, ცურვა,
ველოსიპედი. ვარჯიშებს შორის შუა
ლედში ან მუშაობისას საჭიროა ფეზების
ზემოთ აწევა (ამ დროს მოხერხებულად
უნდა მოეწყოთ სკამზე). ასეთი პოზიცია

ფლებოლოგის რჩევები
•

•

•

თუ ვლინდება ნებისმიერი სტა
დიის ვენურ სისხლის მიმოქ
ცევიასთან დაკავშირებული
პრობლემები, აუცილებელია
საკონტროლო შემოწმების ჩატა
რება წელიწადში 1-2-ჯერ.
ქუსლიანი ფეხსაცმელი, თუ ხში
რად არ სარგებლობთ, პრობ
ლემას არ შეგიქმნით. მაგრამ
ასეთი ფეხსაცმლის ხშირი
ტარებისას ვენებზე დამატებითი
დატვირთვა იქმნება, რაც
შესაძლოა, ვენუროი უკმა
რისობის განვითარების მიზეზი
გახდეს.
სისხლძარღვოვანი ბადისა და
სილურჯის სახის სიმპტომების
გამოვლენას სერიოზულად უნდა
მოეკიდოთ და ექიმთან ვიზიტზე
რეგულარულად იაროთ.

ვენებზე დატვირთვას ხსნის და გულისაკენ
სისხლის გადინებას აადვილებს.
მეორე ჩვევა კი, ჯდომისას ფეხის ფეხზე
გადადება დამატებითი რისკის ფაქტორია:
ბარძაყისა და მუხლის მიდამოში სისხლ
ძარღვები ზეწოლას განიცდის, ისე
დაც
უკვე შენელებული სისხლის ცირ
კ უ
ლაცია უფრო ირღვევა. თუ სამუშაო, ძი
რითადად, მჯდომარეა, ფეხები იატაკ
ზე
სწორი კუთხით უნდა დავდგათ, კუნთები
პერიოდულად დავჭიმოთ, რომ და
მა
ტებითი დატვირთვა შევქმნათ.
ვენურ სისხლის მიმოქცევას არცთუ მცირე
პრობლემებს უქმნის სუსტი სქესისათვის
ასევე საყვარელი მაღალქუსლიანი ფეხ
საცმელიც. თუ მათ ხშირად არ ვატარებთ,
არანაირი ხანგრძლივი შედეგები არ

გვემუქრება. მაგრამ ასეთი ფეხსაცმლის
მუდმივი ტარებისას კანჭის კუნთები
ზიანდება და სისხლის გადინება კოჭწვი
ვ ის სახსრიდან ფერხდება, რაც
ტერ
ფის გარშემო სილურჯეების გა
ჩე
ნას იწვევს. ამას გარდა, არ შეიძ
ლე
ბა
გადამეტებულად ვიწრო ფეხს აცმ ლის
ტარება - ეს ფაქტორიც ეწინააღმდეგება
სისხლის ნორმალურ მიმოქცევას, რადგან
ვიწრო ფეხსაცმელი აწვება კუნთებს,
მათთან ერთად კი ვენებსაც.
ვენების დაავადების პროფილაქტიკასა
და მკურნალობაში დაგვეხმარება კნა
ი
პ ის წყლით მკურნალობის მეთოდი.
ეს მეთოდიკა, რომელიც პროტესტანტი
პასტორის მიერ XIX საუკუნეში შეიქმნა,
ეფუძნება ფეხის კონტრასტული აბაზანების
გამოყენებას ან ფეხებზე ცივი წყლის
გადავლებას, რაც სისხლძარღვების შე
ვიწროებას განაპრობებს, ეს კი სისხლის
ნაკადისა და ლიმფური სითხის დინებას
აჩქარებს. ეს მეთოდი შესანიშნავად ერწ
ყმის ჰომეოპათიურ მკურნალობას.
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დაფარვის და სხვა დაავადებების გა
მომწვევი დანარჩენი ფაქტორებია თამ
ბა
ქო, ჭარბი წონა და სიმსუქნე, მზე და
ცხელი აბაზანების რეგულარული მიღება.
ორ
სულობა, ჩასახვის საწინააღმდეგო
პრეპარატების მიღება და ასაკი, რაც
ასევე, ასუსტებს შემაერთებელ ქსოვილს.
სისხლძარღვოვანი სისტემის აღნიშნული
მდგომარეობის განვითარება რომ განვ
საზღვროთ, აუცილებელია ფლებოლოგ
თან ვიზიტი, რომელიც თქვენი ვენებისა და
სხვა სისხლძარღვების ჯანმრთელობაზე
იზ
რუნებს. მარტივი ტესტებითა და გა
მოკვლევებით განისაზღვრება, რამდენა
დაა შორს წასული პროცესი და როგორ
შეიძლება მისი შეჩერება.
გარეგნულად არაესთეტური კოსმეტიკური
ნაკლი შესაძლოა ქრონიკული ვენური
უკმარისობის საწყისი ნიშანი გახდეს.
თუ დაავადებას არ შევაჩერებთ, სისხლ
ძარღვების გარშემო თანდათან ჩა
მო
ყა
ლიბდება შეშუპება, რომელიც აღარ
ლაგ
დ ება და არღვვევს კანისა და
ნერვების მომარაგებას სასარგებლო
ნივთიერებებით, შემდეგ ჩნდება ღრმა ეგ
ზემები და ძნელად შეხორცებადი წყლუ
ლე
ბი და ჭრილობები. და ეს ყველაზე
უა
რესი არ არის, რასაც შეიძლება ვე
ლოდოთ. ღრმად განლაგებულ ვე
ნებ
ში
შესაძლოა
წარმოიქმნას
თრომ
ბ ები, შედედებული სისხლის
კოლ
ტები, რომლებმაც შეიძლება ნა
წი
ლ ობრივ ან მთლიანად დაახშოს
შესაბამისი ვენის სანათური და სისხლის
მიმოქცევა სერიოზულად დაარღვიოს.
სისხლძარღვის კედლიდან მოწყვეტილი
და ვენების გასწვრივ სისხლის დინებას
გაყოლილი თრომბი შესაძლოა ფილტვში
მოხვდეს და სიკვდილი გამოიწვიოს.
ასე, რომ ერთი შეხედვით უმნიშვნელო
კოსმეტიკური პრობლემიდან ვითარდება
ფრიად სერიოზული და განსაკუთრებით
საშიში დაავადება.
მიზიდულობის ძალის გადალახვისას
ვენები, რომლებიც ყოველდღიურად
გუ
ლისაკენ 7 ათას ლიტრ სისხლს გა
და
ტუმბავს, უზარმაზარ მუშაობას ას
რუ
ლებენ. ასეთ პირობებში ვენებისათვის
ძი
რითადი ხელშეწყობაა რეგულარული

ბიორეგულაციური
მკურნალობა
ტრადიციულად, ბიორეგულაციაში და
ფიზიოთერაპიაში იყენებენ სხვადასხვა
მცე
ნარეულ ექსტრაქტს, რომლებიც ზე
გავლენას ახდენენ ვენურ სისხლის
მიმოქცევასა და სისხლძარღვების კედლის
მდგომარეობაზე. მასტაბილიზებელი და
ვენების მატონიზირებელი მოქმედების
გარდა, ეწინააღმდეგებიან თრომბების
წარმოქმნას და პაციენტთა სიკვდილის
რისკსაც მნიშვნელოვნად ამცირებს.
ამ დაავადების დროს გამოსაყენებელი
მცენარეებია ცხენისწაბლა და სამყურა.
ამ მცენარეებს შეუძლია ანთებისა და
შეშუპების ჩაცხრობაც, რომლებიც ვენების
დაავადებების დროს საკმაოდ ხშირია.
ცხენისწაბლას ექსტრაქტი სისხლ
ძ არ
ღვებზე მასტიმულირებელი ეფექტით ხა
სიათდება. იგი აცხრობს განვითარებულ
შეშუპებებსა და ანთებებს, ინარჩუნებს
ვე
ნების მუშაობას. ამას გარდა, ხელს
უწყობს სიმძიმის ძალის საწინააღმდეგოდ
სისხ
ლის გადატუმბვას. დაღლილი და
დასუსტებული ვენები იჭიმება, ქვეითდება

27

და სხვა შესაძლებლობები

გულ-სისხლძარღვთა სისტემა

კაპილარების სიმყიფე, ფერხდება თრომ
ბების წარმოქმნის პროცესიც.

ჩა
ტარებული მკურნალობის შენარჩუნება
შე
საძლებელია ასეც. მაგალითად, აუ
ცი
ლებელია საკუთარი რაციონის სა
გულ
დაგულო კონტროლი. ვიტამინებით
(უპირველესად კი თავისუფალ რადი
კალებთან მებრძოლი C და E ვი
ტა
მი
ნე
ბით) მდიდარი ხილისა და ბოსტნეულის
დიდი რაოდენობით მდიდარი საკვები
და სპეციალური ბიოლ
 ოგიურად აქტიური
დანამატები გვეხმარება არა მარტო სხე
ულის მასის გაკონტროლებაში, რადგან
ფეხებსა და ვენებზე და
ტვირთვას ამცი
რებს, არამედ რაციონში უჯრედისის წილ
საც ზრდის. აუცილებელია სა
კვებში მა

რილის შემცველობის შემცირება, რაც
შეშუპებებთან ბრძოლაში დაგვეხმარება
და არტერიულ წნევასაც დააქვეითებს. სა

კვებად უნდა გა
მოვიყენოთ ზღვის პრო
დუქტები და ღვიძლი, რომლებიც მდიდარია
სისხლძარღვების ელასტიურობის შენარჩუ
ნებისათვის უზომოდ საჭირო სპილენძით.
ამგვარად, ჯანმრთელი ვენების საშუ
ა
ლებით ფეხების სილამაზესა და ჯან
მრთელობაზე ზემოქმედების სრუ
ლ ი
ად განსხვავებული ხერხები არ
სე
ბობს.
თა
ნამედროვე ბიორეგულაცია კი მათ
შორის უაღრესად ჯანსაღი და უსაფრთ
ხოა. მცენარეების ექსტრაქტის გა
მო
ყე
ნებით ფიზიოთერაპიის ბიორეგულაცი
ური საშუალებებითა და მეთოდებით
შე
საძლოა, არა მარტო ფეხების გა
რე
გ
ნული იერი გავიუმჯობესოთ, არა
მედ
ხანგრძლივად შევინარჩუნოთ მა
თი ჯან
მრთელობა, ეს კი მთლიანად ორგანიზმის
ჯანმრთელობასაც ნიშნავს.

გზა ჯანსაღი და ლამაზი ფეხებისაკენ
ვენური პრობლემების დროს გამო
ყ ენ ე ბ უ ლ ი
ბიორეგულაციური
პ რ ეპ ა რ ატ ე ბ ი ს
ჩამონათვალი
მრავ ალფ ეროვანია.
მათი
ნა
წილ ი,
ძველებურად,
დაფ უძნ ე
ბულ ია ცხენისწაბლას ექსტრ აქ
ტზე
(მაგალითად,
გერმ ან ული
ბიო რეგულაციური
წვეთ ებ ი
ეს
კულ უს კომპოზიტუმი, რომ ელ იც
ვენების ვარიკოზული გაგანიერების,
ენდარტერიტისა და არტერიოსკლე
როზის დროს გა
მო
იყენება). ამ პრე
პარ ატს, ჩვეულ ებრივ, ხანგრძლივი
დროის გან
მავ
ლობაში, ათ-ათ წვეთს
დღეში სამჯერ იღებენ.
რამდენადმე განსხვავებული მოქმედება
ახასიათებს კარგად ნაცნობ პრეპარატს
„ტრაუმელ S“, რომელიც ხსნის ანთე
ბასა და შეშუპებას, აუმჯობესებს სისხ
ლძარღვების (მათ შორის, ვენების)
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მუშაობას. ექიმები გვირჩევენ: ზოგადი
სისტემური ეფექტისათვის საჭიროა
ტრაუმელ S-ის წვეთების მიღება (10-10
წვეთი დღეში სამჯერ), ადგილობრივად
კი თანამოსახელე მალამოს შეზელა.
ექიმის დანიშნულებით შესაძლებელია
პრეპარატის ამპულირებული ფორმის
გამოყენებაც (ინექციები).
ამ დაავადების დროს რამდენადმე
მოუ ლოდნელია ბიორეგულაციური
წვეთების ან აბების - ვერტიგოჰელის
მიღება. ერთი შეხედვით, ძნე
ლ ია
ვენების პრობლემებთან თავ
ბრუსხვევის დაკავშირება.
მეცნიერული კვლევებით და
დ ას
ტურდა, რომ ამ პრეპარატის ბიო
რე
გ ულაციური მცენარეული და
მინერალური კომპონენტები შესა
ნიშ
ნავად ასტიმულირებს წვრილი
სის
ხლძარღვების მუშაობას. ერთი
მხრივ, ეს თავბრუსხვევის ჩივილის
მქონე ავადმყოფის მდგომარეობას
ამსუბუქებს, მეორე მხრივ კი - იგივე

მოქმედება ეხმარება დაღლილსა და
დაავადებულ ვენებს, გაუმკლავდნენ
სერიოზულ
დატვირთვას.
ამ
პრეპარატს, ჩვეულებრივ, ხანგრძლივი
დროს განმავლობაში იღებენ. რე
კო
მენდებულია 3-4 კვირიანი კურსი
შემდეგი დოზირებით: 1-2 აბი
დღეში სამჯერ ან 10-10 წვეთი იმა
ვე რეჟიმით. გერმანელი ექიმების
მიერ რეკომენდებული ეს საშუალება
მზადდება XX საუკუნის შუა პერიოდიდან
და მას შესაძლოა სრულად ვენდოთ.

ქალები
სხვაგვარად
ავადობენ

წ

ვის შეგრძნება, ქავილი და ტკი
ვი
ლი შარ
დვისას - ეს ამ ერთერთი ყველაზე „ქა
ლ ური“
დაავ ადებისთვის ჩვეული გა
მოვლინებებია, თუმცა მა
მ ა
კაცებიც შესაძლოა დაავადნენ. ასეთი
ანთების რის
კი ასაკთან ერთად, ორ
გა
ნიზმის დამასუსტებელი ჰორმონული ცვ
ლი
ლებისა და ზოგიერთი ინფექციური
დაავადების ფონზე იზრდება.
შარდის ბუშტის მწვავე ანთება მაშინ იწყე
ბა, როდესაც ინფექცია და მი
სი გა
მომ
წვევები შარდსადენის გავ
ლით შარდის
ბუშტში ხვდება და იქ გამრავლებას იწყებს.
ბუშტის ლორწოვანი გარ
სი ანთებადი
ხდება, შუპდება და ძალიან მგრძნობიარეა
ნებისმიერი გამღიზიანებლის მიმართ,
რაზეც მწვა
ვე ტკივილით რეაგირებს.
შარდის უმნიშვნელო რაოდენობაც კი
სწრაფად იწვევს მტკივნეულ მოთხოვნას,
ტუალეტში ნებ ისმ იე რი შესვლა კი
”ჭეშმარიტად წამება” ხდება.
ცისტიტის ყველაზე გავრცელებული გა
მომ
წვევია ბაქტერია Escherichia coli,
რომელიც ჩვენს საჭმლის მომნელებელ
ტრ
აქტ
ში სახლობს და ჩვეულებრივ პი
რო
ბ ებში ორგანიზმისთვის სრულიად
უსაფრთხოა. თუმცა, შარდსაწვეთში მო
ხვედრისას იგი საშიშ მტრად გარ
დ ა
იქმნება, რომელსაც შეუძლია, საშარდე
გზებს აჰყვეს. ქალები განსაკუთრებით
მგრძნო
ბ იარეები არიან ასეთი და
ზ ი
ანების მიმართ მათი ანატომიის თავისე
ბურებების გამო: ქალის საშარდე გზების
გავლით შარ
დის ბუშტში მოსახვედრად
ბაქ
ტ ერიას მხო
ლ ოდ 4 სმ-ის გავლა
უწევს, მამაკაცის შემთხვევაში კი ეს მან
ძილი თითქმის 20 სმ-ია.

პროფილაქტიკა ჯანმრთელობის გარანტი
ცისტიტის ყველაზე ხშირი მიზეზი ჩვე
უ
ლებრივ, სხეულის ქვედა ნაწილის გადა
ციება ხდება. ეს განსაკურებით ტიპურია
გა
ზაფხულის პირველი ნახევრისთვის,
რო
დესაც კაშკაშა მზე და სითბოს შე
გრძნე
ბა თბილი ტანსაცმლის მინი ქვე
და
ბ ოლოებით ჩანაცვლების სურვილს
იწვევს. თუმცა სიცივე ერთადერთი მიზეზი
არ არის, იგი ამ პროცესის მხოლოდ ერთერთი მონაწილეა. გადაციების გამო და
ზიანებულ რეგიონში - მუცლის ქვედა ნა
წილ
ში ქვეითდება სისხლის მიმოქცევის
ინ
ტენსივობა, შედეგად კი იმუნური სის
ტემის შესაძლებლობებიც მცირდება.
ცხელ ამინდშიც კი, როდესაც კანი მზეზე
ცხელ
დება, ჩვეულებრივი ცივი სკამი ან
სანაპიროზე, ჩრდილში, ქვაზე ჩამოჯდომა
შესაძლოა ცისტიტის მიზეზი გახდეს, გან
საკუთრებით მაშინ, თუ ბანაობის შემდეგ
სველი საცურაო კოსტიუმით გადაწყვეტთ
დასვენებას.
ცისტიტის განვითარებას აადვილებს თან
მხლები დაავადებები. მაგალითად, დია
ბეტით დაავადებულებში ეს პათოლოგია,
სხვა ადამიანებთან შედარებით, უფრო
ადვილად ვითარდება (იგი უკავშირდება,
ასევე პერიფერიული სისხლის მიმოქცევის
დარღვევებსა და ნივთიერებათა ცვლის
სხვა მოშლილობებს). ცისტიტს ხელს უწ
ყობს ალერგიული დაავადებებიც. ჰორ
მონული დარღვევები და სტრესი შე
სა
ძ ლოა დაავადების განმეორებითი
შეტევების (რეციდივების) მიზეზი გახდეს
და მწვავე ინფექცია მუდმივ ქრონიკულ
„უბედურებად“ გადააქციოს.
თუმცა, ამ უსიამოვნო დაავადების პრო

შარდ-სასქესო სისტემა

დიახ, ეს ასეა - ქალებს სხვაგვარი
მეტაბოლიზმი, სხეულის სხვაგვარი
აღნაგობა, ტკივილის სხვაგვარი აღქმა
ახასიათებთ, მათთვის სხვა დაავადებებია
დამახასიათებელი, რაც ქალბატონებს
მამაკაცებისგან განასხვავებს. ქალის
ორგანიზმისთვის ერთ-ერთი ტიპური
დაავადებაა ცისტიტი, რაც ”ძლიერი
სქესის“ წამომადგენლებს შორის
იშვიათად გვხვდება.

ფი
ლაქ
ტიკის საკმარისად მარტივი წე
სე
ბი არსებობს. უპირველესად, დიდი
რაოდენობით სითხის რეგულარული მი
ღება. წყალი ან სხვა სასმელები (მაგალი
თად, ჩაი) ”საშარდე გზებს“ რეცხავს და
დაავადების გამომწვევებს შარდის ბუშ
ტამ
დე ასვლის საშუალებას არ აძლევს.
საჭიროა ასევე ინტიმური ჰიგიენის წესების
მუდმივად დაცვა, რაც ნორმალური ლორ
წოვანი გარსი პათოგენური მიკროორგა
ნიზმებისგან ბუნებრივი დაცვაა.
ცისტიტის უკვე არსებული სიმპტომების
დროს ეფექტურად დაგეხმარებათ სხვადა
სხვა სამკურნალო მცენარისგან დამზადე
ბული თბილი ჩაი. ამასთან, ეს მცენარეები
სა
შარდე გზებსაც წმენდს. ბალახებით

მკურ
ნალობის მცოდნეთა რჩევების მი
ხედვით, იყენებენ სიმინდის ფოჩს, ჭინ
ჭარს, არყის ხის ფოთლებს, დათვის კენ
კრას, კამის თესლებს, მინდვრის შვიტას.
დაგეხმარებათ ასევე, შტოშისა და წითე
ლი მოცვის ნაყენები. თუ შარდის ბუშ
ტის ანთების სიმპტომები, ტკივილი შარ
დვისას, მოშარდვის ხშირი სურვილი 3
დღეზე მეტხანს გრძელდება, თუ შარდი
ფერს იცვლის და ჩვეულებრივთან შე
დარებით სუნიც სხვაგვარი ხდება, თუ
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მასში სისხლი შეინიშნება, ან სხე
უ
ლის ტემპერატურამ მოიმატა - და
უ
ყოვ
ნებლივ ექიმს უნდა მიმართოთ და
სრულფასოვანი მკურნალობა დაიწყოთ.
ცისტიტი შესაძლოა ქრონიკულ სტადიაში
გადავიდეს, ინფექცია კი საშარდე გზებს
აჰყვეს და თირკმელები დააზიანოს. ეს
უკვე სერიოზული და საშიში დაავადებაა.

დაუყოვნებლივ მიმართეთ
ექიმს იმ შემთხვევაში,
თუ არის:
•
•
•
•
•

შარდ-სასქესო სისტემა

•

•

ორსულობა;
მაღალი ტემპერატურა ან სისუსტე;
ტკივილი თირკმელების არეში;
სისხლი შარდში;
საშარდე გზების სხვა დაა
ვ ა
დებები, განსაკუთრებით შარდკენ
ჭოვანი დაავადება;
დაავადებული ხართ დიაბეტით ან
იღებთ იმუნიტეტის დამთრგუნველ
პრეპარატებს;
ცისტიტის სიმპტომები ხშირად
აღენიშნებათ ბავშვებს.

ვიწყებთ მკურნალობას
მწვავე ტკივილის დროს დხშიაუყოვნებლივ
უნდა მიიღოთ სპაზმოლიზური საშუა
ლე
ბე
ბი (ჩვეულებრივი ან ჰომეოპათიური).
პა
ციენტებს ხშირად ურჩევენ სათბურას
დადებას მუცლის ქვედა ნაწილში, ან ცხე
ლი აბაზანის მიღებას. თუმცა, თუკი შარ
დში სისხლი აღმოაჩინეთ, ამის გაკეთება
დაუშვებელია, ვინაიდან სითბომ შე
სა

ძლოა სისხლდენა გააძლიეროს.
შემ
დგომი ამოცანაა დაავადების გა
მომ
წვევებთან ბრძოლა, რომლის წინააღმდეგ
ჩვეული გზაა - ანტიბიოტიკები, თუმცა ამან
შესაძლოა ჩიხში შეგვიყვანოს - არასწორი
დანიშვნისას ან ხში
რ ი გამოყენების
შემთხვევაში ანტიბაქტერიული პრეპა
რატები ცვლიან შარდსასქესო სისტემისა
და საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის
მიკ
რ ოფლორის შემადგენლობას, გა
მომწვევები კი ამ საშუალებების მიმართ
მგრძნობელობას კარგავენ.
არცთუ შემთხვევით, გერმანელი ურო
ლოგები ყურადღებას აქცევენ იმას, რომ
ანტიბიოტიკებით ნამკურნალევ ყო
ველ
მეოთხე ქალს ცისტიტი ხანმოკლე პე

რიოდის შემდეგ ისევ უმეორდება, ანუ
ვითარდება - რეციდივი. ეს კი გან
სა
კუთრებით დამახასიათებელია ახალ
გაზრდა გოგონებისა და 50 წელს გადაცი
ლებული ქალებისთვის.
თუ დაავადება მეორდება წელიწადში სამ
ზე მეტად, სვამენ „ქრონიკული ან მორე
ციდივე ცისტიტის“ დიაგნოზს.
სავარაუდოდ, დაავადების ასეთი გან

ვი
თარება განპირობებულია ზოგიერთი
ბაქ
ტერიის გამძლეობით შარდსასქესო
გზებში, ანტიბიოტიკების მიმართ შე
ძე
ნილი მდგრადობითა და სტრესის ან
გადაცივების პირობებში მათი გამ
რავ
ლებით.
როგორც პროფილაქტიკა, ასევე მკურ
ნა
ლობა რეკომენდებულია ჩატარდეს შტო
ში
სა და წითელი მოცვის გამოყენებით.
მთე
ლი რიგი უცხოელი მკვლევარები მათ
მოქ
მედებას უტოლებენ ანტიბიოტიკების
ეფექ
ტურობას. ამ მცენარეთა ფოთლებში
დიდი რაოდენობით შემავალი გან
სა
კუთრებული ნივთიერებები - პროან
ტო
ცი
ანიდინები ხელს უშლიან ბაქტერიების
მიმაგრებას შარდსაწვეთის ლორწოვან
გარსზე და ორგანიზმში მათი მუდმივი
„ცხოვრების“ შანსს ამცირებენ. შტოშის
ექსტრაქტი არა მარტო ამცირებს მწვა
ვე ცისტიტის სიმპტომებს (თუმცა, არა
მთლი
ანად), არამედ დაავადების ქრო
ნიკული ფორმის განვითარებას უშ
ლის ხელს. პროანტოციანიდინების წყა
ლობით ლორწოვანი გარსის ზედაპირზე
წარმოიქმნება სპეციალური მიკროაპკი,
რომელიც ეწინააღმდეგება სხვა პა
თოგენური მიკროორგანიზმების მიმაგრებას.
შტოშთან და წითელ მოცვთან ერთად
ავადმყოფებისთვის რეკომენდებულია დამ
ზოგავი დიეტა მწარე და ცხიმიანი საკვების
გამორიცხვით (რეციდივებისა და ტკივილის
თავიდან ასაცილებლად), უარი უნდა
თქვათ ყავასა და სპირტიან სასმელებზე.
რძის პროდუქტები, ხილი და ბოსტნეული
- მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ უსიამოვნო
დაავადებისგან განკურნების გზაზე.

ბიორეგულაცია ცისტიტის წინააღმდეგ
ბიორეგულაციური მკურნალობის
ყველაზე დიდი ეფექტი გამოვლინდება,
თუ თერაპიისადმი კომპლექსურ
მიდგომას მივმართავთ.
კერძოდ, საზოგადოდ მიღებული
ზომების გარდა (დიდი რაოდენობით
სითხე, დიეტის დაცვა) ცისტიტის
პირველივე ნიშნებისთანავე უნდა
მივიღოთ ბიორეგულაციური წვეთები
”ბერბერის-ჰომაკორდი”, რომელიც
შარდის ბუშტისა და საშარდე გზების
ანთებას აქრობს (დღეში სამჯერ,
10-10 წვეთი ჭამის წინ). ამის შემდეგ
სასურველია ”რენელის” ტაბლეტის
მიღება (დღეში სამჯერ თითო
აბი, ენის ქვეშ, რაც ხელს უშლის
ინფექციის შემდგომ გავრცელებასა
და თირკმელების დაზიანებას.
მკურნალობა შეიძლება დასრულდეს
პრობიოტიკებით - რძემჟავა - და
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ბიფიდობაქტერიების შტამების
შემცველი საშუალებებით, რომლებიც,
ასევე აძლიერებს ლორწოვან გარსსა
და იმუნიტეტს. თანმხლები სპაზმების
დროს შეიძლება სპაზმოლიზური
საშუალებების მიღება. კარგი არჩევანია
ბიორეგულაციური პრეპარატი
”სპასკუპრელი” - თითო ტაბლეტი

დღეში სამჯერ (მწვავე სპაზმების დროს
კი - თითო აბი, ყოველ 15 წუთში
ერთხელ, 1-2 საათის განმავლობაში).
აბები აქრობს ამ უსიამოვნო სიმპტომს
და მდგომარეობას ამსუბუქებს,
მაგრამ გახსოვდეთ: სპაზმოლიზურ
საშუალებებს არ შეუძლია
ინფექციის მიზეზის დამარცხება მკურნალობისთვის დაუყოვნებლივ
მიმართეთ ექიმს.

ქალის
ჯანმრთელობა
მოწესრიგებული მენსტრუალური ციკ
ლი ქალის ჯანმრთელობის ერთ-ერთი
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია,
თუმცა არსებობს ბევრი მცდარი მო
საზრება, რამაც შეიძლება შეცდომაში
შეგიყვანოთ. ამ გაურკვევლობების
თავიდან ასარიდებლად, მოკლედ მო
გახსენებთ, მენსტრუალური ციკლის
თავისებურებებზე.

დეგი 14 დღის განმავლობაში გა
ნა
გ რძობს საშვილოსნოს კვებას, იმ
შემთხვევისთვის, თუ მოხდა გა
ნ ა
ყ ო
ფიერება. თუ განაყოფიერება არ გან

სახით და იწყება გარდატეხის პე
რიოდში. უმეტეს შემთხვევაში, გოგონებს
პირველი მენსტრუაცია (მენარქე) მოსდით
12-13 წლის ასაკში, თუმცა ეს ასაკი ყვე
ლა ადამიანისთვის ინდივიდუალურია და
და
გვიანებულმა მენსტრუაციამ არ უნდა
შეგვაშინოს. ექიმს მიაკითხეთ, თუ 13 წლის
ასაკში გოგონას არ აქვს გამოხატული
მომწიფების პერიოდთან შესაბამისი, მე
ო
რადი სასქესო ნიშნები და არ ჰქონია
მენარქე. თუ გოგონას მეორადი სასქესო
ნიშნები მომწიფების ასაკის შესაბამისი
აქვს, პირველი მენსტრუაციის არქონა,
16 წლამდე, არ არის საგანგაშო. ასევე
ინდივიდუალურია ასაკი, როდესაც ხდება
მენსტრუაციის შეწყვეტა (მენოპაუზა).
პერიოდს მენარქედან მენოპაუზამდე
ვუწოდებთ რეპროდუქციულ ფაზას. სწო
რედ ამ პერიოდში აქვთ ქალებს განაყო
ფიერების უნარი.
მენსტრუალური ციკლი ეწოდება პერიოდს,
სისხლდენის დაწყების პირველი დღიდან
შემდგომ მენსტრუალურ პერიოდამდე.
ციკ
ლი იყოფა სამ (ფოლიკულურ, ოვუ
ლაციურ და ლუთეინურ ფაზად). ფო
ლი
კულურ ფაზაში იწყება საკვერცხეში
რამდენიმე ფოლიკულის ზრდა. მათგან
დომინანტი ახერხებს ბოლომდე მომ
წი
ფებას. ფოლიკულურ ფაზას მოყვება
ოვუ
ლაციური ფაზა, რომლის დრო
საც
მომწიფებული ფოლიკულიდან გა
მ ო
იდევნება კვერცხუჯრედი. სწორედ ამ
პერიოდში და შემდეგი 72 საათის გან
მავლობაშია ქალი განაყოფიერების უნა
რის მქონე. გამსკდარი ფოლიკულისგან
წარ
მოიქმნება ყვითელი სხეული, რო
მე
ლიც გამოყოფს დიდი რაოდენობით
პრო
გ ესტერონს. პროგესტერონი შემ

ხორ
ციელდა, ხდება მენსტრუაცია. მენ
სტრუ
ა ლური ციკლის ხანგრძლივობა
ნორმაში შეიძლება ვარირებდეს 25-დან
36 დღემდე. ქალების მხოლოდ 15%-ს
აქვს ზუსტად 28 დღიანი მენსტრუალური
ციკლი. ცვალებადია ფოლიკულური ფა
ზის ხანგრძლივობა, ლუთეინური ფა
ზა
კი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ კონ
სტანტურად შეადგენს 14 დღეს. დღეების
პრემენსტრუალურისინდრომისტრადიციული
რაოდენობა
ციკლებს შორის, როგორც
თერაპიაატარებსსიმპტომურხასიათს
წესი
უცვლელია, თუმცა მენარქედან 2-3
დამოქმედებსეტიოპათოგენეზისგანსაზღვრულ
რგოლზე.მკურნალობაარითვალისწინებს
წლის
განმავლობაში შესაძლოა ციკლი
ჰიპოთალამუს-ჰიპოფიზურ-ოვარიალური
იყოს
არარეგულარული, მენსტრუალური
ლაბილობისრეგულაციას,ცნს-ისფუნქციური
პე
რიოდი ხანგრძლივი და მტკივნეული.
დარღვევებისკორექციას,ეგზო-დაენდოგენურ
ინტოქსიკაციასდაორგანიზმისდამცველობით
შემგუებლობითმექანიზმებს.

ეს ფიზიოლოგიურად უკავშირდება ოვუ
ლაციის არარსებობას. დროსთან ერ
თად, ციკლი ხდება ოვულატორული
და იკლებს როგორც გამონადენი სის
ხლის მოცულობა, ასევე ტკივილის შე
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მ

ენსტრუაცია ეწოდება სა
შ ვი
ლოსნოს შიდა შრის, ენ
დო
მეტ
რიუმის ჩამოფცქვნას, რომელიც
ვლინდება საშოდან სისხლდენის

გრძნე
ბ ა და რეგულირდება ციკლის
ხანგრძლივობა. ნორმაში, მენსტრუალური
დე
ნის ხანგრძლივობა 3-დან 7 დღემდე
მერყეობს და დაკარგული სისხლის მასა
15-70 გრამს შეადგენს.
ყველაზე გავრცელებული, თითქოს უვ
ნებელი, მაგრამ საკმაოდ შემაწუხებელი
პრო
ბ ლემა, რომელიც მენსტრუალურ
Heel-ისპრეპარატებსაქვსრეგულაციური
ციკლს
უკავშირდება, არის პრემ ენ
მოქმედებაორგანიზმისბიოლოგიურისისტემის
სტრუალური
სინდრომი (პმს), რომელიც
სხვადასხვაკომპონენტზედამასდარღვეული
ბალანსისდამოუკიდებლადაღდგენისუნარს
თავის
თავში აერთიანებს ფსიქოლოგიურ
უბრუნებს.
და
ფიზიკურ ჩივილებს. იწყება მენსტრუ
აციამდე რამდენიმე დღით ადრე და რო

პრემენსტრუალური სინდრომი

პრემენსტრუალური სინდრომი

საბაზისოთერაპიაშემდეგისიმპტომებისას
პმს-ისპირველისიმპტომების
გამოვლენა

მულიმენიS
(წვეთები)

მომატებულიგაღიზიანება,
ემოციურილაბილობა

ნერვოჰეელი
(აბები)

–არეგულირებსჰორმონულდარღვევებს
–ამცირებსფსიქოემოციურდაძაბულობას
–აღადგენსფსიქოემოციურწონასწორობას
–ამცირებსშფოთვას
–აწესრიგებსძილს

თანმხლებითერაპია
სარძევეჯირკვლისგამაგრება,
გამონაყარიკანზე

ქსოვილებისპასტოზურობა,
ინტოქსიკაცია

გულისრევა,ღებინება,
მეტეორიზმი,მადისცვლილება

ლიმფომიოზოტიN
ლიმფომიოზოტი
(წვეთები,აბები)
ბერბერისჰომაკორდი
(წვეთები)
ნუქს
ვომიკა-ჰომაკორდი
(წვეთები)

–ააქტივებსლიმფოდრენირებას
დადეტოქსიკაციას
–ხსნისლორწოვანისშეშუპებას
–აღადგენსთირკმელებისდაღვიძლის
დეტოქსიკაციურფუნქციას
–აწესრიგებსთირკმელზედაჯირკვლის
ფუნქციას
–ამცირებსორგანიზმზეტოქსიურდატვირთვას
–აღადგენსსაჭმლისმომნელებელისისტემის
რეგულაციურბალანსს
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გო
რც წესი, მთავრდება მენსტრუაციის
დადგომიდან რამდენიმე საათში.
პრემენსტრუალური სინდრომი მოიცავს
ქვემოთ ჩამოთვლილი სიმპტომების
ნებისმიერ კომბინაციას:
* აგზნებადობა
* შფოთი
* უხასიათობა
* თავის ტკივილი
* მტკივნეულობა მკერდის არეში.
დიაგნოზი ისმება თუ სიმპტომები მენსტრუ
ალური კალენდრის მიხედვით ემთხვევა
პრემენსტრუალურ პერიოდს.
ნაკლები შაქრის, მარილისა, კო
ფე
ი
ნის მოხმარებამ და ვარჯიშმა შე
საძ ლოა
შეამსუბუქოს
სიმპტომები.
საჭიროების შემთხვევაში ინიშნება ტკივილ
გამაყუჩებლები და ანტიდეპრესანტებიც კი.
ქალების 20-50% უჩივის პრე
მენ
სტრუ
ალური სინდრომის არსებობას, თუმ
ცა მისი მძიმე ფორმა, რომელიც
პრე
მენსტრუალური დისმორფული აშ
ლილობის სახელითაა ცნობილი, მხო
ლოდ 5%-ში გამოიხატება. ამ დროს,
სიმპტომები იმდენად აუტანელია, რომ
ქალს ხელს უშლის ყოველდღიურ საქმია
ნობაში, მუშაობაში და ურთიერთობებშიც
კი, იმდენად, რომ ხანდახან სუიციდამდე
მიჰყავს. თუმცა, მენსტრუაციის დადგომას
თან ერთად, ყველანაირი სიმპტომი ქრება.
პრემენსტრუალური სინდრომი უფ
რო
აუტანელი ხდება სტრესთან ან მე
ნო
პაუზის მოახლოვებასთან ერთად (პრე
მენოპაუზა).
პრემენოპაუზასა და მენოპაუზას გადის
ყველა ქალი, რომელსაც მენსტრუალური
ციკლი აქვს. თუმცა, ზოგიერთისათვის ის
სრულიად უმტკივნეულოდ მიმდინარეობს,
სხვები კი მენოპაუზის ფიზიკურ და ფსი
ქოლოგიურ გამოვლინებებთან გა
ს ა
მკლავებლად გარკვეულ დახმარებას სა
ჭიროებენ.
პრემენოპაუზა იწყება მენოპაუზამდე მრა
ვალი (3-7) წლით ადრე და მთავრდება
უკა
ნ ასკნელი მენსტრუალური ციკლის
და
დ გომიდან 1 წელიწადში. ხდება
ცვლი
ლ ებები მენსტრუალურ ციკლში
- მენსტრუაციებს შორის ინტერვალი
იმა
ტებს, იკლებს სისხლდენის ინტენ
სი
ვობა, ქვეითდება საკვერცხის ჰორ

მო
ნალური ფუნქცია. გვხვდება ეგრეთ
წო
დ ებული „წამოხურება“ (ალები) თავში, სახეზე, სხეულის ზედა ნაწილში
სიც
ხის უეცარი მომატების შეგრძნება,
რომლის ხანგრძლივობაც 20-30 წა
მი
დან 5 წუთამდეა. „წამოხურების“ შე
გრძნება, როგორც წესი, იწყება უშუ
ალოდ მენოპაუზის დადგომამდე და
ქა
ლების უმეტესობას წელიწადზე მეტ
სტანდარტებისშესაბამისად,კლიმაქტერული
სინდრომის(კს)მკურნალობამოიცავს
ხანს
უხანგრძლივდება. შეიძლება ამ
ჩანაცვლებითჰორმონალურდასიმპტომურ
პრობლემამ
4 წელიც გასტანოს. პრე
თერაპიას,რომელთაცუკუჩვენებების
მე
ნოპაუზულ ქალებში საკმაოდ ხშირია
დაშეზღუდვებისმთელისპექტრიგააჩნიათ.
ხასიათის ცვლილება, შფოთი, დეპრესია,
გარდაამისა,მკურნალობაყოველთვისარიძლევა
სასურველშედეგსდათანახლავსსხვადასხვა
აგზნებადობა,
ნერვიულობა და ძილის
გვერდითიეფექტი:
პრობლემები. ბევრს აღენიშნება ღამით

ოფლიანობა, მიუხედავად იმისა, აწუხებს
თუ არა ე.წ „წამოხურებები“.
მენოპაუზის დადგომასთან ერთად
თავს იჩენს მენოპაუზის შარდ-სასქესო
სინდრომი (საშოს კედლის ატროფია,
სიმშრალე, ტკივილი კოიტუსის დროს და
შარდვის ხშირი მოთხოვნილება). კანი
ხდება უფრო ელასტიური. იფიტება ძვალი
და
იზრდება ოსტეოპოროზის რისკი.
Heel-ისპრეპარატებიარეგულირებენქალის
ორგანიზმისნეიროჰორმონულსისტემას.მსუბუქ
სისხლში
იმატებს დაბალი სიმკვრივის
დამთელრიგშემთხვევებში,საშუალოსიმძიმის
ლიპოპროტეინების
შემცველობა, რაც
მიმდინარეობისას,შესაძლებელიამონოთერაპია
ზრდის
გულ-სისხლძარღვთა
და
ა
Heel-ისპრეპარატებით,ხოლოკს-ისსაშუალო
ვადებების
რისკს.
მდგომარეობა
ფი
დამძიმემიმდინარეობისდროს–ეფექტურად
ავსებენჰორმონოთერაპიას,ამცირებენდოზებს,
ზი
ოლოგიურია, თუმცა საჭიროებს ყუ
მკურნალობისხანგრძლივობასდაგვერდით
რადღებასა
და მოვლას.
ეფექტებს.

კლიმაქტერული სინდრომი

კლიმაქტერული სინდრომი
საბაზისოთერაპიაშემდეგისიმპტომებისას
კლიმაქსისსიმპტომების
გამოვლენა

კლი.ჰეელი
(აბები)

მომატებულინერვული
აგზნება,გაღიზიანება,
ძილისდარღვევა

ნერვოჰეელიN
(აბები)

–ამსუბუქებსდაამცირებსკლიმაქტერულ
გამოვლინებებს
–ხსნისჰორმონულდისბალანსს
–აღადგენსფსიქოემოციურწონასწორობას
–ამცირებსშფოთვას
–აწესრიგებსძილს

თანმხლებითერაპია
–ამცირებსცნს-ისაგზნებას
გულისცემა,გულისარეში
მოჭერისშეგრძნება

კრალონინი
(წვეთები)

–აუმჯობესებსკორონარულსისხლის
მიმოქცევას
–არეგულირებსაწ-ს,გულისშეკუმშვათა
სიხშირეს

დამატებითითერაპიამკვეთრადგამოხატულისიმპტომებისას
პრემენოპაუზადამენოპაუზა
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მულიმენიS
(წვეთები)

–არეგულირებსჰორმონულდარღვევებს

ოვარიუმ
კომპოზიტუმი
(ამპულები)

–არეგულირებსჰორმონულდისბალანსს

–ამცირებსფსიქოემოციურდაძაბულობას

–აუმჯობესებსქალისსასქესოორგანოების
ლორწოვანისტროფიკას

ჯანმრთელი
ლიმფური
სისტემა
ლიმფური სისტემა ადამიანის ორგანიზმის ყველაზე განფენილ
სისტემებს მიეკუთვნება. მრავალი ფუნქციის შესრულებით ეს სისტემა
ირიბად „მონაწილეობს“ ქრონიკული დაავადებების განვითარებაში.
იგი ზედმეტი ყურადღების მოთხოვნის გარეშე მუშაობს და მხოლოდ
მისი მუშაობის დარღვევისას ხდება ცხადი, რომ რაღაც, გეგმის
მიხედვით არ ხდება...

ლიმფური სისტემა და
მისი როლი

ლიმფური კვანძები:
600-800 მსგავსი
„გამფილტრავი სადგური“
ლიმფურ სითხეს წმენდს
ბაქტერიებისა და
მეტაბოლიზმის პროდუქტისგან,
ასევე აკონტროლებს სითხის
სიბლანტეს.

ლიმფური სისტემა

„მუდმივად სისხლსა და მის სა
ი
დუმლებებზე საუბრობენ, მას გან
სა
კუთრებულ სითხეს უწოდებენ. მაგ
რამ
ლიმფა - ეს მართლაც, რომ ყვე
ლა
სითხის სითხეა, სისხლის რძე, უძვირ
ფასესი თხევადი არე“ – ასე საუბრობდა
დი
დ ი გერმანელი მწერლის, თომას
მა
ნ ის რომანის „ჯადოსნური მთის“
(1924) ერთ-ერთი გმირი, რომელიც
ხაზს უსვამდა მის მნიშვნელოვან, მაგ
რამ შეუმჩნეველსა და ნაწილობრივ
დავიწყებულ როლს ორგანიზმში. ამით
უპირისპირებდა მას სისხლს, მეორე უმ
ნიშვ
ნ ელოვანეს სითხეს, რომელსაც
გო
ეთეს ნაწარმოებში მეფისტოფელმა
დიდება შეასხა...
დღემ
დე ბევრი ბოლომდე ვერ იგებს
ლიმ
ფური სისტემის მნიშვნელობას.
თუმცა პრაქტიკულად თითოეულ ჩვენ
განს ერთხელ მაინც გადატანილი აქვს
ინფექცია, რომელსაც კისრის ლიმფური
კვანძების გადიდება ახლავს, თითოეულ
ჩვენგანს უნახავს, როგორ გამოდის
ჭრილობიდან ან ანთების კერიდან არა
სისხლი, არამედ უფერო, მოყვითალო
სითხე. სწორედ ეს სითხე წარმოქმნის
უჯრედგარე სივრცეს, რომელშიც ჩვენი
სხეულის უჯრედები თითქოს ჩაძირულია.
სწორედ ამ სითხის გავლით მიდის
უჯრედებამდე საკვები ნივთიერებები
და ჟანგბადი, უკუმიმართულებით კი
ნივთიერებათა ცვლის პროდუქტები გა
მოიყოფა. თვით ექიმებიც კი ყოველთვის
და ბოლომდე ვერ იგებენ ამ სისტემის მი
ერ შესრულებულ ფუნქციებს. როგორც
წე
სი, ამ სისტემას იხსენებენ მხოლოდ
მაშინ, როდესაც იგი ნორმალურ მუშაობას
წყვეტს და დაავადება ვითარდება.
მკურნალობის ბიორეგულაციური მე
თოდების ჩარჩოებში, ლიმფურ სის
ტე
მ ას ერთ-ერთ მთავარ როლს
აკუთვნებენ. თანამედროვე შეხედუ

ლიმფური სისხლძარღვები:
ეს წარმონაქმნები იწყება
უჯრედგარე სივრცეში,
ერთიანდება დიდ ლიმფურ
სისხლძარღვებად, რომლებიც
„ერთვის“ სისხლის მიმოქცევის
სისტემას.

ლე
ბების თანახმად, სწორედ მას
ში
იბა
დება და ვითარდება მრავალი და
ავადება - და სწორედ მისი გავლით შე
სა
ძლოა ჩავატაროთ სრულფასოვანი
მკურნალობა. ბიოლოგიური თერაპიის
საერთაშორისო საზოგადოების პრეზი
დენტის, დოქტორ კლაუს კისტერმანის
სიტყვებით, „ჩატარებულ მკურნალობაში
ლიმფური სისტემის თავისებურებათა
აღრიცხვა საშუალებას მოგვ
ცემს ქრო
ნი
კულ დაავადებათა დიდ ნაწილზე მო
ვახ
დინოთ ზემოქმედება, რომლებიც
ჯერ კიდევ ფუნქციურ ხასიათს ატარებენ
და შექცევადი ხასიათის მა
ტა
რებლები
არიან“. მას მხარს სხვა ექს
პერ
ტებიც
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ლიმფური სისტემა

უჭერენ: „რადგან ლიმფური სისტემა
და სითხე ყველა უჯრედსა და სის
ტემას
აკავშირებს, იგი შესაძლოა განვიხილოთ,
როგორც ერთ-ერთი გამ
შვე
ბი წერტილი,
როგორც ფიზიკური, ასე
ვე სულიერი
ზოგადი ჯანმრთელობის განსაზღვრისთვის.
იგი სხვადასხვა ჯაჭვისა და კავშირების
უმნიშვნელოვანესი მაკავშირებელი რგოლი
ხდება, რომელიც დაავადებასაც იწვევს და
გამოჯანმრთელებასაც“.

ფარული სატრანსპორტო
მექანიზმები
ლიმფური სისტემის მუშაობას ყურადღე
ბით თუ შევხედავთ, მის მნიშვნელობას
მი
ვხვდებით. იგი მთელ სხეულს მო
ი
ც ავს, ახდენს უჯრედშორისი სითხის
ტრანსპორტირებას და მის „ანალიზს“
ლიმფურ კვენძებში. ამის ხარჯზე სისტემას
შეუძლია პირდაპირ ან არაპირდაპირ
იმოქმედოს ორგანიზმში მიმდინარე
დინამიკური პროცესების დიდ ნაწილზე.
ლიმფური სითხე ძარღვებში ხვდება სხე
ულის ყველა უჯრედის გარე არიდან.
თავდაპირველად იგი მცირე ძარღვებში
მოძრაობს, რომლებიც ერთიანდება
და სულ უფრო და უფრო დიდ ლიმფურ
ძარღვებს წარმოქმნის, ვიდრე ბოლოს
და ბოლოს, ვენურ სისტემას არ შეუ
ერთ
დება. მრავალი ანატომი ლიმფურ
სისტემას მდინარეებთან აიგივებს: მცირე
ნაკადულით ან ჭაობით იწყება, ნაკადები
ერთმანეთს ერთვის ერთ დიდ მდინარედ
გადაიქცევა, რომელსაც საკუთარი წყლები
ზღვისკენ მიაქვს. ეს პოეტური შედარება
კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ლიმფური
სისტემის თავისებურებას: სისხლძარღვთა
სისტემისგან განსხვავებით, იგი დახშული
არ არის, არამედ მას აქვს დასაწყისი
და
დასასრული.
ლიმფა
თავისი
მოძრაობის გზაზე დადის 600-800 კვანძს,
სადაც ხდება მისი გასუფთავება მასში
არსებული ტოქსინებისა და დაავადების
გამომწვევებისაგან, უჯრედების დაშლის
და მეტაბოლიზმის პროდუქტებისაგან,
უცხო ნივთიერებებისაგან (მტვერი და
სხვა უმცირესი ნაწილაკები, რომლებიც
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ადა
მიანის ორგანიზმში ხვდება სა
კვე
ბთან და ჩასუნთქულ ჰაერთან ერ
თად
და არღვევს მის მუშაობას). ეს კვან
ძები თავისი მცირე ზომის გამო ვარდის
მარ
ც ვლებს მოგვაგონებს, მათი ზო
მა მერყეობს 2-20 მილიმეტრამდე,
ისი
ნ ი წარმოადგენენ ადამიანის იმუ
ნური სისტემის მნიშვნელოვან ნა
წილს რადგან მასში ჩვენი დამ
ც ვე
ლი
უჯრედების,
ლიმფოციტების
დი
დი ნაწილი სახლობს, რომლებიც
სპე
ციალიზდება პოტენციური საფრთხის
განადგურებაზე. მაგალითად, როგორც
კი ორგანიზმში მოხვდება ინფექცია, ინ
ფორ
მაცია მის შესახებ ლიმფურ სის
ტე
მას გადაეცემა უახლოესი ლიმფური
კვან
ძების მიმართულებით, რომლებშიც
მა
შინვე აქტიურდებიან ლიმფოციტები
და გამომწვევის საწინააღმდეგო ანტი

ნივთიერებები უკან, ქსოვილებში ხვდება,
სადაც იმუნოლოგიურ მოქმედებას ახორ
ციელებს. ხილული გადიდებული ლიმ
ფური კვანძები ახდენს იმუნიტეტის მაქ
სიმალური მობილიზების და აქტივობის
დემონსტრირებას.
ყველაზე ხშირად ლიმფურ სისტემას იხ
სენებენ ინფექციური დაავადებების, ასე
ვე ნებისმიერი მდგომარეობის დროს,
რომელსაც შეშუპებები და ქსოვილოვანი
სითხის დაგროვება ახლავს. მაგრამ მას
სტი
მ ულირება სჭირდება ნებისმიერი
სხვა ქრონიკული დაავადების დროს.
მაგალითად, ასეთი მიდგომა წარ
მ ა
ტებით შეიძლება გამოვიყენოთ საჭმლის
მომნელებელი სისტემისა და სისხლ
ძარღვების, თირკმელებისა და ღვიძ
ლის დაავადებების, ქრონიკული ტკი
ვილით მიმდინარე სინდრომებისა და
ჯანმრთელობის მრავალი სხვა პრობლე
მის დროს.

როგორ მკურნალობენ
ლიმფურ სისტემას?

ორგანიზმის
გასაჯანსაღებლად
აუცილებელია დღეღამეში 2-3 ლიტრი
წყლის მიღება
სხეულებს წარმოქმნიან. ეს დამ
ც ვე
ლები სისხლის ნაკადთან ერთად
ტრან
ს პორტირდება უკან, ინფექციის
ადგი
ლისკენ, სადაც მასთან ნამდვილ
ბრძოლას მართავს. უწვრილესი სისხლ
ძარ
ღვების (კაპილარების) გავლით ეს

ლიმფურ სისტემაში შესაძლოა სხვადასხვა
დაა
ვ ადება განვითარდეს. უმეტესად,
ეს დაკავშირებულია უჯრედგარე სით
ხის სიბლანტისა და სიმკვრივის ცვ
ლი
ლებებთან, როდესაც ტოქსინებისა და
სხვადასხვა ბლოკადის სიჭარბის პი
რო
ბებში შესაძლოა შესქელებული გელის
მსგავს სუბსტანციად გარდაიქმნას. თვალ
სა
ჩინოა, რომ ასეთ შემთხვევაში სითხე
ინფორმაციას ინფექციებისა და სხვა დარ
ღვევების შესახებ ოპერატიულად ვეღარ
გადასცემს ლიმფურ კვანძებს, მას აღარ
შე
უ ძლია დაავადების გამომწვევების
დაშლის პროდუქტების გამოტანა. ასეთი
ბლოკადის მოხსნა შესაძლებელია სწორი
კვებით. სპეციალისტები რეკომენდაციას
იძლევიან გამწმენდი შიმშილობის შე
სა
ხებ (უფრო ზუსტად, დიეტის შესახებ,
რომელიც მოიცავს კვებას ერთი კვირის
განმავლობაში მხოლოდ ბოსტნეულის
სუპებითა და წვენებით. ამასთან, სრულიად
გამოირიცხება ხორცი და ცხოველური
წარმოშობის ნებისმიერი ცილა). ამ შვი

ბიორეგულაციური პრეპარატები
ლიმფური სისტემის გასაჯანსაღებლად

დი დღის მანძილზე უჯრედგარე მარ
ტიქ
ს ის სტრუქტურები, რომლებშიც
უჯრე
დგარე სითხეც იმყოფება, შე
საძ
ლებელია სრულად აღდგეს და სრულ
ფასოვანი მუშაობა გააგრძელოს. შემ
თხვე
ვითი არაა, რომ მსოფლიოს
მრავალ კულტურასა და რელიგიაში გა
თვა
ლისწინებულია რეგულარული მარ
ხვები: ხორცის ჭამის აკრძალვა და ორ
გა
ნიზმის გაწმენდა სწორედ ლიმფური
სისტემის, რაც მასთან ერთად კი მთელი
ორგანიზმის სრულფასოვან დრენაჟსა და
გასუფთავებას განაპირობებს.
ჩატარებული დიეტის ან მკურნალობის
შე
დეგიანობის აუცილებელი პირობაა დი
დი რაოდენობით სითხე - დღე-ღა
მის
განმავლობაში არანაკლებ 2-3 ლიტ
რი
სა. ამასთან, უპირატესობა ეძლევა ჩვე
უ
ლებრივ ან მსუბუქად მინერალიზებულ
წყალს (სასურველია გაზის გარეშე), ხი
ლისა და ბოსტნეულის წვენებს. ჩაი, ყავა
და სპირტიანი სასმელები კი (ლუ
დიც
კი) შეიძლება მივიღოთ, ოღონდ უმ
ნი
შვნელო რაოდენობით, რადგან ისი
ნი კი
არ ასტიმულირებენ ლიმფური სის
ტემის
მუშაობას, არამედ უფრო მეტად აძნელებენ.
შემუშავებულია ასევე, სპეციფიური ტექ
ნი
კა, რომელიც საშუალებას იძლევა,

-

ორ
განიზმში ლიმფონაკადის ბლოკადა
ავა
ლაგოთ. მათ რიცხვს მიეკუთვნება
ლიმ
ფოდრენაჟული მასაჟი - უაღრესად
რბილი მასაჟის განსაკუთრებული ტექნიკა,
რომელიც ლიმფური ძარღვების გასწვრივ
ხელის ნაზ გადასმას მოგვაგონებს. იგი
გან
ს აკუთრებით პოპულარული გახდა
კოს
მეტოლოგიაში, რადგან ეფექტურად
აქრობს სხვადასხვა სახის შეშუპებას, სტა
ზებს და განაპირობებს ქსოვილთა გა
ახალგაზრდავებასა და განახლებას. ასე
თი ტექნიკის დროს მასაჟისტი (ექიმი ან
სპეციალურად განსწავლული პირი) რბილ
და რიტმულ დაწოლას ახორციელებს
კანსა და კანქვეშა ქსოვილზე, ლიმფური

15-20 წვეთი (წვეთების გან
ზ ავება
შესაძლებელია 100 მლ. წყალში
და მიიღებთ ყლუპებით). „ლიმფო
მიოზოტი“ ინიშნება ლიმფური სისტემის
მუშაობის დარღვევისას, ტონზილიტის
და ლიმ
ფ ა
დ ენიტის დროს. ამავე
დროს ექიმს შე
უძლია იგი დანიშნოს
რო
გორც დამ
ხმარე საშუალება ნე
ბის
მ ი
ე რი პათოლოგიის დროს და
ასევე სხვადასხვა გე
ნეზის შეშუპების
მოსახსნელად.

ლიმფური სისტემა

ლიმფური სისტემის გასააქტიურებლად
და შესაბამისად ლიმფოდრენაჟის და
საჩქარებლად გერმანელი მეცნიერები
გვთავაზობენ ბიორეგულაციურ პრე
პარატს - „ლიმფომიოზოტს“ აბებისა
და წვეთების სახით. „ლიმფომიოზოტი“
მიიღება 3-ჯერ დღეში თითო აბი ან

ძარღვების გასწვრივ. სისხლის მიმოქცევის
სისტემისა და მისი ცენტრალური ძრავის
- გულისგან განსხვავებით, ლიმფური
სის
ტემა მართვის ასეთ ორგანოს მოკ
ლე
ბულია. მისი დახმარება მხოლოდ
ადგილობრივად, მხოლოდ და მხოლოდ
ხე
ლებით შეგვიძლია. მასაჟისტის ხე
ლების ზეწოლა ლიმფური ძარღვების კუნ
თოვან კედლებს მუშაობას უნარჩუნებს,
ლიმფის ნაკადს ტუმბოს მსგავსად აჩქა
რებს. დანიელი სპეციალისტის, დოქტორ
ფოდერის მიერ XX საუკუნის დასაწყისში
შექმნილი ეს ტექნიკა მრავალი ექიმისა
და ფიზიოთერაპევტის მიერ მსოფლიოს
სხვადასხვა ქვეყანაში გამოიყენება.
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ალერგია

ლიმფური სისტემა

დღეისათვის ყოველ მესამე ადამიანს აწუხებს ალერგია, ათწლეულის
წინ კი მტვერზე ალერგიას მოსახლეობის არაუმეტეს 10% უჩიოდა.
ჩვენი საუკუნის შუა წლებისათვის კი ალერგიულთა რიცხვს პლანეტის
მოსახლეობის ყოველი მეორე ადამიანი შეემატება. ალერგიის
ყველაზე გავრცელებული გამოვლინების - თივის ცხელების შედეგად
შესაძლოა არა მარტო ცხვირის დანამატი სინუსების, არამედ
სასუნთქი სისტემის ქვედა ნაწილების - ბრონქებისა და ფილტვების
ანთებაც კი განვითარდეს. ამის შემდგომი უახლოესი გართულება კი
ქრონიკული ბრონქიტი და ბრონქული ასთმაა.

მ

რატომ ავადობენ ალერგიით

ეცნიერებს ჯერ არ შესწევთ
ძალა, უპა
სუ
ხონ კითხვას, რა
ტომ აღენიშნება ზოგ იე რთს
ალერგიული რეაქცია, ზო
გ ი
ერთს კი - არა. ექსპერტთა დიდი
ნაწილის აზრით, კვების რაციონის ცვლი
ლებები და ადა
მი
ანის მიერ შექმნილი
ახა
ლ ი ქიმიური სუბ
ს ტანციები გახდა
ჩვენი ორგანიზმის სწორედ იმ ძლიერი და
გაუმართლებელი რეაქციის მიზეზი, რო
მელსაც ალერგიას ვუწოდებთ.
ალერგენების როლი შესაძლოა შეა
სრუ
ლოს თერმულად დაუმუშავებელმა პროდუქ
ტმაც, ამიტომ მშობლებმა, რომლებსაც რა
იმე სახის ალერგია აღენიშნება, შვილების
რაციონში უმი ბოსტნეული, მარცვლოვნები,
ხილი ფრთხილად უნდა ჩართონ.
ამას გარდა, ალერგიის განვითარებაში
საკუთარი წვლილი შეაქვს, მუდმივ
სტრესს, ცხოვრების წესს, ასევე უშუალოდ
მცენარეთა მუტაციებს, რომელთა მტვერი
სიმპტომების მთავარი „პროვოკატორი“
ხდება.
აუცილებლად ყურადღებამისაქცევია
მემკვიდ
რეობითი განწყობაც. თუ ორივე
მშობელი ალერგიულია, ბავშვებში
ალერგიით დაავადების რისკი 40-70%ით იზრდება, ერთი მშობლის დაავადების
შემთხვევაში კი - 20-40%-ით. თუმცა, მემ
კვირეობით გადადის ალერგიის არა რო
მე
ლიმე კონკრეტული სახე, არამედ ამ
დაავადებისადმი განწყობა - ატოპია.
ეს უკანასკნელი ალერგიის განვითარების
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აბსოლუტურ საშიშროებასთან და
კ ავ
ში
რე
ბული არაა. დაავადება რაიმე მა
პროვოცირებელი ფაქტორების ფონზე
ვითარდება. თუ ბავშვი დედის რძით არ
იკვებებოდა ან ძალიან ადრე შეწყდა ძუ
ძუთი კვება, ასეთ ფაქტორად შესაძლოა
იქცეს არასრულფასოვანი კვება, შინაური
ცხო
ვ ელები, ხმაურისმიერი სტრესი,
თამ
ბაქოს კვამლი. ატოპიის არსებობა

გამოყოფენ. ზოგიერთი სპეციალობის
დროს ალერგია პროფესიულ დაავადებად
იქცა (მაგალითად, პარიკმახერებსა და
ბიბლიოთეკარებში).
კარგადაა ცნობილი და გავრცელებული
პურის საცხობებში მომუშავეთა შორის
ფქვილის მტვერზე არსებული ასთმური
ალერგიული რეაქციებიც.

მაინც რა არის ალერგია

სის
ხლის კლინიკური ანალიზების ჩა
ტა
რე
ბისას დასტურდება, თუმცა ტესტების
დახ
მარებით შეუძლებელია იმის პრო
გნოზირება, თუ რის საპასუხოდ შეიძლება
ალერგია განვითარდეს.
დღეისათვის ალერგიის ან ატოპიის მქონე
პაციენტებს განსაკუთრებულ ჯგუფად არ

ესაა იმუნური სისტემის განსაკუთრებულად
ძლიერი რეაქცია უცხო, როგორც წესი,
არასახიფათო ნივთირებებზე, როგორიცაა
მცენარეთა მტვერი ან შინაურ ცხოველთა
ბეწვი. დღეისათვის, ეს დაავადება ფარ
თოდაა გავრცელებული, მაგრამ მისი
არსებობა ანტიკური ხანიდანაა ცნო
ბი
ლი. შუა საუკუნეებში აღინიშნებოდა
„ვარდის ცხელების“ შემთხვევები, რასაც
ვარდის ყვავილებზე ალერგია იწვევდა
(სავარაუდოდ, სწორედ ეს ფორმა გახდა
ამჟამად გავრცელებული თივის ცხელების
წინაპარი). მართლაც თანამედროვე სე
ნის - თივის ცხელების დაწვრილებითი
და ზუსტი აღწერა მოცემულია 890 წლის
პუბლიკაციებში. ანაფილაქსიური შო
კის
- ალერგიული დაავადების მძიმე გართუ
ლების ბუნება 1902 წელს აღმოაჩინეს.
1906 წელს კი პირველად გაჩნდა ტერმინი
„ალერ
გია“, რომლის პირდაპირი თარ
გმანია „სხვა რეაქცია“.
ჩვენს ორგანიზმში ალერგენები სხვა
და
სხვა გზით ხვდება. ვისაც თივის ცხე
ლე
ბ ა აწუხებს, ალერგიული რეაქცია

გამომუშავებას იწყებენ, ეს უკანასკნელი
სხეულის სხვადასხვა რეგიონში ხვდება და
ალერგიული რეაქციის ტიპის მიხედვით
იწვევს ისეთ სიმპტომებს, როგორიცაა ქა
ვილი, ლორწოვანი გარსების სიწითლე
და შეშუპება, ცემინება, ცრემლდენა. ასთ
მით დაავადებულებში მოხრჩობის შეგ
რძნებაც ჰისტამინის მოქმედებითაა გან
პირობებული.

ალერგიის პროფილაქტიკა და
მკურნალობა
მკურნალობა არა მარტო სიმპტომების,
არა
მ ედ ალერგიის მიზეზების წი
ნ ა
აღმდეგ უნდა იყოს მიმართული. მკურ
ნალობის კურსი ყოველთვის იწყება დე
ტოქსიკაციისა და სადრენაჟო თერაპიული
ღონისძიებებით, რათა ორგანიზმსა და მის
იმუნურ სისტემაზე ტოქსიკური დატვირთვა
მოიხსნას.

რეკომენდებულია დღეში 2-3 ლ სითხის
(ბალახების ჩაი უშაქროდ ან ჩვეულებრივი
წყალი) მიღება. დეტოქსიკაციის კურსს,
როგორც წესი, თან ახლავს ანტი
ა
ლერგიული თერაპია, რომელსაც პა
ცი
ენ
ტის დაავადების ფორმის მიხედვით
(მა
გალითად, კანისმიერი ან ასთმური
გამოვლინებები) ნიშნავენ. ამა თუ იმ სა
ხის ალერგიის მიმართ სპეციფიკურ ღო
ნისძიებებთან ერთად შესაძლებელია ჩა
ტარდეს აუტოჰემოთერაპია - მკურნალობა
ავად
მ ყოფის საკუთარი სისხლის და
ბიორეგულაციური პრეპარატების ერთ
დროული გამოყენებით. სისხლს თითიდან
ან ვენიდან იღებენ, ურევენ წამალს და
ინექციის სახით განმეორებით შეჰყავთ.
ალერ
გიასთან უშუალო ბრძოლისათვის
ეფექ
ტურად იყენებენ ბიორეგულაციურ
პრეპარატ - „ეუფორბიუმ კომპოზიტუმ ნა
ზენტროფენ SN - ს“.

ლიმფური სისტემა

უვი
თარდება ცხვირის, თვალებისა და
ბრონქების მიდამოში, მათზე მოყვავილე
მცე
ნარეების მტვრის მოხვედრის შემ
დეგ. კონტაქტური ალერგიის მქო
ნე
პაციენტებში გამონაყრის სახით გა
მოვ
ლენილი კანისმიერი რეაქცია ვი
თარ
დება განსაზღვრულ ლითონებთან (გან
საკუთრებით, ნიკელთან) შეხებისას, მათ
კი, ვისაც კვებითი ალერგია აღენიშნება,
გა
მონაყრის განვითარების გარეშე ერთ
ცალ მარწყვსაც კი ვერ მიირთმევენ.
ალერგიული რეაქცია თავდაპირველად
უვნებ
ლად ვითარდება - ალერგენთან
პირ
ველი კონტაქტის შემდეგ იმუნური
სისტემა „დარაჯის“ როლშია და იწყებს
ანტი
სხეულების სინთეზს. ალერგენთან
განმეორებითი კონტაქტის დროს იგი უკვე
დაუყოვნებლივ რეაგირებს - ალერგენები
მაშინვე იბოჭება, პოხიერი უჯრედები კი
ქსო
ვილოვანი ჰორმონის - ჰისტამინის

რინიტის და
რინიტის
და
რინიტის
და
სინუსიტის
სინუსიტის
სინუსიტის
კომლექსური
კომლექსური
კომლექსური
თერაპია
თერაპია
თერაპია
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“ჰეელის” საოჯახო
აფთიაქი ბუნებისგან მთელი ოჯახის
უსაფრთხო დაცვა

ო

ჯახი და ბავშვები - ეს

რედაქტორის სვეტი

არის ბედნიერება და
ყოვლისმომცველი სიყვა
რული. სიყვარულს კი, ყო
ველთვის დიდი პასუხის
მგე
ბ
ლობა ახლავს თან. ყოველი ქალი
ცდილობს, პლანეტაზე მისთვის ყველაზე
საყვარელი და ახლობელი ადამიანები
დაიცვას, მათზე იზრუნოს და დაეხმაროს.
რასაკვირველია, ჯანმრთელობაზე ძვირ
ფა
სი არაფერია! მასზე ზრუნვა
კი,
ცხოვრების უპირველესი წესია, რაც თა
ვის მხრივ, მრავალ ასპექტს მოიცავს,
კერ
ძოდ: ოჯახური ატმოსფერო, მავნე
ჩვევების არარსებობა, სრულფასოვანი
რაციონალური კვება, სპორტი და რასა
კვირველია, მკურნალობისადმი სწორი
და მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე
დამოკიდებულება იმ შემთხვევაში, თუკი
ოჯახის რომელიმე წევრი ავად გახდება.
ნათელია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, სა
უკეთესო გამოსავალი ექიმთან ვიზიტი და
მისი დანიშნულების შესრულებაა. მაგრამ,
ამის მიუხედავად, რეკომენდებულია, რომ
სახლში ყოველთვის იყოს სამკურნალო
საშუალებები, რომელთაც ექიმთან მი
სვლამდე გამოიყენებთ და ზოგიერთი და
ავადების პროფილაქტიკისთვისაც საკმა
ოდ ეფექტურია.
ასეთი საშუალებების არჩევისას კი, მრავა
ლი შეკითხვა იბადება.
საოჯახო აფთიაქი - საპასუხისმგებლო
საქმე:
• რა პრეპარატები ავირჩიოთ?
• რომელი პრეპარატი მივიღოთ
კონკრეტულ შემთხვევაში?
• რომელი
პრეპარატის
მიცემაა
ნებადართული ბავშვებისთვის?
• სად და როგორ შევინახოთ წამლები?
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• საიდან დავიწყოთ?!
უპირველესად, გადახედეთ
ყველა წა
მალს, რომელც
სახლში გაქვთ. შეამოწმეთ,
რო
გორია თითოეული მათ
გა
ნის ვარგისიანობის ვადა ან
დაზიანებული ხომ არაა შეფუთვა.
თუ რომელიმე პრე
პ ა
რ ატი ეჭვს
აღგიძრავთ ან არ გახსოვთ, როგორია ამა
თუ იმ წამლის ჩვენებები თუ უკუჩვენებები
- გადააგდეთ!
ამას გარდა, ძალიან მნიშვნელოვანია,
პრეპარატები ბავშვებისა და შინაური ცხო
ველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას შეი
ნახოთ!

როგორ შევარჩიოთ
აუცილებელი პრეპარატები?!
დღეისთვის, აფთიაქებში ამა თუ იმ
დაავ ადების დროს გამოსაყენებელი
არა
რ ეცეპტურული სამკურნალო სა
შუა
ლებების დიდი არჩევანია. ზემოთ
აღ
ნ იშნული წამლები ერთმანეთისგან
გამოშვების სხვადასხვა ფორმით, შე
მადგენლობით, მოქმედების ინტ ენს ი
ვობითა და უსაფრთხოების პროფილით
გან
სხვავდება. როგორ შევარჩიოთ ამ
სიმ
რავლიდან ოპტიმალური ვარიანტი,
რომელიც მთელი ოჯახისთვის მისაღები
იქნება?
უპირველესად, აუცილებელია პრეპარა
ტის არჩევის კრიტერიუმების დადგენა.
კერძოდ:
• ეფექტურობა - რამდენად სწრაფად
დგება ეფექტი; რამდენ ხანს გრძელ
დება პრეპარატის მოქმედება.
• უსაფრთხოების პროფილი - თი
თო
ე
ულ ჩვენგანს სჭირდება დახმარება
და არა ზიანის მიყენება, ანუ უპირა
ტესობას ვანიჭებთ ყველაზე მცირე რა
ოდენობის გვერდითი ეფექტებისა და
უკუჩვენებების მქონე პრეპარატებს.
• ოჯახის პირობებში, მნიშვნელოვანია
პრეპარატის მიღების სიმარტივე.
• გარდა ამისა, თუ ოჯახის რომელიმე
წევრს აქვს განსაზღვრული და
ა
ვადების მიმართ განწყობა, სა
სურ

ვე
ლია ყოველთვის ხელთ გქონდეთ
ინდივიდუალური სამკურნალო საშუა
ლებები. მაგალითად, ოჯახში, სადაც
ალერგიული რეაქციებისადმი მი
დ
რეკილი წევრები ცხოვრობენ, აუ
ცი
ლებელია ანტიჰისტამინური (ალერ
გიის საწინააღმდეგო) საშუალებების
არსებობა.

შევქმნათ საოჯახო აფთიაქი
ამჟამად, ყოველ აფთიაქში ურეცეპტოდ
გა
ს აცემი სამკურნალო საშუალებების
დი
დი არჩევანია. მათი უმრავლესობა
სრულიად მისაღებია საოჯახო აფთიაქის
შესაქმნელად. მათ შორის გამოკვეთილი
ლიდერია ”ჰეელის” პრეპარატები.
გთავაზობთ საბაზო საშუალებების ნა
კრებს, რომლებიც ყველაზე ხშირი
და
ა ვადებების დროს მთელ ოჯახს
დაეხმარება:
”ტრაუმელ S” (მალამო) - პრეპარატი
სრულიად შეესაბამება საყოფაცხოვრებო
ტრავმების დროს მიღებულ დაზიანებებს,
რომლებიც ხშირად მცირედი გაუფრთხი
ლებლობისას ვითარდება. ამას გარდა,
”ტრაუმელ S” ნაჩვენებია სხვადასხვა
სა
ხის დამწვრობის დროს, რომლებიც
დი
ასახლისის ყოფით ცხოვრებაში სა
კმა
ოდ ხშირია. პრეპარატი ანთების სა
წინ აა ღმდეგო, ტკივილგამაყუჩებელი
მოქ
მედებით ხასიათდება, ამცირებს შე
შუპებას, ხელს უწყობს შეხორცებას და
მისი გამოყენება შესაძლებელია ბავ
შვებში, ახალშობილობის ასაკიდან (ექი
მის დანიშნულებით).
არ გამოგრჩეთ აფთიაქში ”ვიბურკოლის”
(სანთლები) ჩადება. პრეპარატი ნაჩვე
ნ
ე ბია ყელ-ყურ-ცხვირის ორგანოების
ანთებითი დაავადებების, ინფექციური
და
ა
ვადებების, მათ შორის, მწვავე რეს
პირ აციული ვირუსული ინფექციების
დროს. ”ვიბურკოლი” ამცირებს ნერვულ
აგზნებას, ტკივილს, ახასიათებს ანთების
სა
წინააღმდეგო და სპაზმოლიზური მო
ქმედება, ამსუბუქებს ავადმყოფის მდგო
მარეობას ინტოქსიკაციის დროს. პრე
პარატის გამოყენება შესაძლებელია

გამოიყენება გრიპისა და მწვავე რესპირა
ციული ვირუსული ინფექციების პრო
ფი
ლაქტიკისა და მკურნალობისთვის, მაშინაც,
თუ დაავადებას ინტოქსიკაციაც ახლავს.
პრეპარატი ნაჩვენებია მოზრდილებისა და
6 წელზე უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის.
ყელის ტკივილისას უნდა გამოიყენოთ
”ანგინ-ჰეელი” (ენისქვეშა ტაბლეტები)
- პრეპარატს ახასიათებს ანთების სა
წი
ნააღმდეგო და ანტისეპტიკური მო
ქმე
დება, განაპირობებს ინტოქსიკაციის
მოხ
სნას. რეკომენდებულია ნებისმიერი
წარმოშობის ანგინის, ინტოქსიკაციისა და
გართულებების დროს, რომლებიც ვითარ
დება ქრონიკული ტონზილიტის შედეგად.
პრე
პარატი რეკომენდებულია 1 წელზე
უფროსი ასაკის ბავშვებისთვის.

თუ შეგაწუხათ სურდომ, დაგეხმარებათ
”ეუფორბიუმ კომპოზიტუმ ნაზენტროპფენ
C” (ნაზალური სპრეი) - იგი ნაჩვენებია
სხვა
დ ასხვა წარმოშობის (ვირუსული,
ბაქ
ტერიული, ალერგიული) და სა
ხის
(ვაზომოტორული, მშრალი, ჰიპერპლა
ზიური და ატროფიული) რინიტებისა და
ქრონიკული სინუსიტების დროს. პრე
პარატი ამცირებს შეშუპებას, აქვს ან
თე
ბისა და ალერგიის საწინააღმდეგო,
ასე
ვე, იმუნოკორექციული მოქმედება.
ამას გარდა, ახასიათებს ვირუსის სა
წი
ნააღმდეგო ეფექტი. ”ეუფორბიუმ კომ
პო
ზიტუმ ნაზენტროპფენ C” არ შეიცავს
სისხლ
ძარღვთა შემავიწროებელ, ანტი
ჰისტამინურ, ჰორმონულ და ანტიბაქტე
რიულ კომპონენტებს.

ძვირფასო მკითხველო,
ჟ უ რ ნ ა ლ ი „We l l n e s s - ჯ ა ნ ს ა ღ ი ც ხ ო ვ რ ე ბ ა “ გ ა მ ო ვ ა კ ვ ა რ ტ ა ლ შ ი
ერთხელ და შემდეგ ნომრებს იხილავთ მხოლოდ ელექტრონული
ვერსიის სახით. აღნიშნული ჟურნალი სურვილისამებრ შეგიძლიათ
მიიღოთ, როგორც ელექტრონულ ფოსტაზე,
(ამისათვის დაგვიკავშირდით მისამართზე wellness@heel.ge)
ა ს ე ვ ე კ ო მ პ ა ნ ი ა ბ ი ო მ ე დ ი კ ა ს ვ ე ბ - გ ვ ე რ დ ზ ე w w w. h e e l . g e .
გთხოვთ, მოგვწეროთ ჟურნალის თემატიკასთან დაკავშირებული
სურვილები შემდეგ მისამართზე: m.kiguradze@heel.ge

ძვირფასო მომხმარებელო ,
კომპანია ბიომედიკას აფთიაქებში, აღნიშნული ვაუჩერის
წარდგენის და კალათაში არსებული პრეპარატებიდან, სულ
მცირე, ორი მედიკამენტის შეძენის შემთხვევაში, თქვენ
მიიღებთ 10%- იან ფასდაკლების ბარათს, კომპანია ჰეელის
ნებისმიერ მედიკამენტზე და ამავე დროს ჩაერთვებით
გათამაშებაში. ასევე, დამატებით შეიძლება გახდეთ,
სხვადასხვა საინტერესო პრიზის მფლობელი.
გელით კომპანია ბიომედიკას აფთიაქებში, 			
შემდეგ მისამართებზე:
თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 20 ბ; ტელ: (+995 32) 2 15 91 15
ქუთაისი, თამარ მეფის N8; ტელ: (+995 431) 29 87 32

სახელი:
გვარი:
პირადი N:
მისამართი:

რედაქტორის სვეტი

ბავშვებში, 1 წლის ასაკიდან.
გრიპისა და სხვა მწვავე რესპირაციული
ვირუსული ინფექციების მკურნალობისა
და პროფილაქტიკის დროს შესაძლოა
აქტუალური იყოს პრეპარატები ”ენ
გის
ტოლი” და ”გრიპ-ჰეელი”.
”ენგისტოლი” (ენისქვეშა ტაბლეტები) მიიღება როგორც გრიპისა და სხვა მწვავე
რეს
პირაციული ვირუსული ინფექციების
მკურნალობის დროს, ასევე მათი პრო
ფილაქტიკისთვის. ”ენგისტოლის” მიღება
შეუძლიათ ახალშობილებსაც.
”გრიპ-ჰეელი” (ენისქვეშა ტაბლეტები)
- არის დეზინტოქსიკაციური და ანთების
სა
წინააღმდეგო თვისებების მქონე პრე
პარატი. ამას გარდა, ”გრიპ-ჰეელი”
ზრდის ორგანიზმის იმუნურ დაცვას. ის

მის.: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 20 ბ;

Tqveni saojaxo
afTiaqi
ფასდაკლების

ვაუჩერი
სიურპრიზებთან ერთად
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