
ფილტვის ქრონიკული
ობსტრუქციული დაავადება -

მართვის ახალი მიმართულებები



ფქოდ - დეფინიცია
• ფქოდ - დაავადება, რომელიც ხასიათდება
სასუნთქ გზებში ჰაერის ნაკადის მოძრაობის
მუდმივი (პერსისტული), ჩვეულებრივ,  
პროგრესირებადი შეზღუდვით და
დაკავშირებულია ფილტვების  ქრონიკულ
ანთებით რეაქციასთან მავნე ნაწილაკების ან
აირების ზემოქმედების საპასუხოდ.

• ფქოდ - გავრცელებული დაავადება, რომლის 
თავიდან აცილება და მკურნალობა  შესაძლებელია
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ფქოდ - ეპიდემიოლოგიური მონაცემები

ფქოდ - მსოფლიოში დაავადებულია 64  მლნ ადამიანი
(WHO-ის მიხედვით)

ფქოდ - უმეტეს ქვეყნებში დიაგნოსტირებულია
დაავადებულთა მხოლოდ 6%, რაც
ჰიპოდიაგნოსტიკის მაჩვენებელია

ფქოდ - მსოფლიოში ყოველწლიურად 3 მლნ ადამიანი
იღუპება ფქოდ-ის გართულებებით

(WHO-ის მიხედვით)
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Reprinted from Jemal A, Ward E, Hao Y, Thun M
Trends in the leading causes of death in the United States, 19702002. Jama

2005;294(10):12559

ლეტალობის რეიტინგის დინამიკა
1970 – 2002 წლები









ფქოდ-ით გამოწვეული სიკვდილიანობის
დინამიკა და პროგნოზი

მე-6მე-3

GOLD, 2011
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ფქოდ - ფილტვების ქრონიკული
ობსტრუქციული დაავადება

GOLD: ფქოდ-ის მართვის გლობალური
ინიციატივა, შეიქმნა 1998 წელს



ქრონიკული
ბრონქიტი

ფილტვების
ემფიზემა

ფქოდ

➢ ქრონიკული ბრონქიტი - ხველა ნახველის
პროდუქციით ბოლო 2 წლის განმავლობაში,  
ყოველ წელს მინიმუმ 3 თვის განმავლობაში

➢ ემფიზემა - ალვეოლების კედლების დესტრუქცია

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



ფქოდ - რისკ-ფაქტორები
1.  ინჰალაციური ფაქტორები

- თამბაქო (მათ შორის თამბაქოს პასიური მწეველები)
- სამუშაო გარემო-ფაქტორები (ორგანული და არაორგანული)
- გარემოს დაბინძურება

2. გენეტიკური ფაქტორები - ალფა1-ანტიტრიფსინის დეფიციტი

3. ფილტვების განვითარების პრობლემები მუცლადყოფნის
პერიოდში

4.  ბრონქული ასთმა და ბრონქების ჰიპერრეაქტიულობა

5.  სქესი და ასაკი

6.  სოციალურ-ეკონომიკური სტატუსი

7.  რესპირატორული ინფექციები (მათ შორის გადატანილი
ტუბერკულოზი)

8.  ქრონიკული ბრონქიტი
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მწეველობის ინდექსი წარმოადგენს ფქოდ-ის
განვითარების პროგნოზულ მაჩვენებელს

(მოწეული სიგარეტის ღერების რაოდენობა
დღეში X მწეველობის სტაჟი გამოხატული
წლებში) / 20

თუ მიღებული მაჩვენებელი > 10, 

ეს ფქოდ-ის განვითარების სარწმუნო ფაქტორია



როდის უნდა მივიტანოთ ეჭვი ფქოდ-ის
არსებობაზე?

თუ პაციენტი არის >40 წლის და აქვს ერთ-ერთი სიმპტომი:
▪ ქოშინი: პროგრესირებადი; მწვავდება ფიზიკური დატვირთვის 

დროს; მუდმივი
▪ ქრონიკული ხველა: ინტერმისიული; არაპროდუქტიული
▪ ნახველის ქრონიკული გამოყოფა
▪ ანამნეზში რისკ-ფაქტორების არსებობა: თამბაქოს ბოლი; 

ბიოსაწვავი და სამზარეულოს ბოლი/კვამლი; პროფესიული 
მტვერი და ქიმიური აირები

▪ ფქოდ ოჯახურ ანამნეზში 
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აუცილებელია სპირომეტრიის ჩატარება დიაგნოზის 
დასადასტურებლად



ძირითადი  სპირომეტრიული 
მაჩვენებლები

▪ FEV1-ფორსირებული ამოსუნთქვის მოცულობა პირველ წამში -

ჰაერის მაქსიმალური მოცულობა ფორსირებული ამოსუნთქვის პირველ წამში 
მაქსიმალური ინსპირაციის შემდეგ

▪ FVC- ფორსირებული სასიცოცხლო ტევადობა

ჰაერის მაქსიმალური მოცულობა ფორსირებული ამოსუნთქვის

დროს (მაქსიმალური ჩასუნთქვის შემდეგ); ნორმალური ფილტვი ამოისუნთქავს 
4-6- წამში

▪ FEV1/FVC  - ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებელი,რომელიც ავლენს სასუნთქი 

გზების ობსტრუქციას

FEV1/FVC<0.7 სასუნთქი გზების ობსტრუქციის მაჩვენებელი

▪ ობსტრუქციის შექცევადობა - ისაზღვრება ბრონქოდილატაციური ტესტით
(FEV1-ის ზრდა  <12% და <200 მლ - ფქოდ;  

12% და 200 მლ - ბრონქული ასთმა) 



1 2 3 4 5 6

1

2
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დრო, წმ

FVC5

1

FEV1 = 4L

FVC  = 5L

FEV1/FVC = 0.8
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FEV1 = 1.8L

FVC = 3.2L

FEV1/FVC = 0.56

ნორმალური

ობსტრუქცია
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დრო, წმ

სპირომეტრიის მაჩვენებლები: 
ობსტრუქციული დაავადება



ვენტილაციის დარღვევის ტიპი

ნორმა

წვრილი
სასუნთქი
გზების
ობსტრუქცია

ქრონ.
ობსტრუ-
ქციული
დაავადება

ზედა
სასუნთქი
გზების
მუდმივი
ობსტრუქცია

ზედა
სასუნთქი
გზების
ცვალებადი
ობსტრუქცია

რესტრიქ-
ციული
დაავადება



GOLD IV: 

ძალიან მძიმე
GOLD  III: 
მძიმე

GOLD II:

საშუალოGOLD I: 
მსუბუქი

▪ FEV1/FVC < 70%% 
▪ FEV1 > 80%

▪ FEV1/FVC < 70%
▪ 50% < FEV1 < 80%

▪ FEV1/FVC < 70%
▪ 30% < FEV1 < 50%

▪ FEV1/FVC < 70%

▪ FEV1 < 30%

ფქოდ-ის კლასიფიკაცია სასუნთქი ნაკადის
სიჩქარის შეზღუდვის მიხედვით
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როგორ ხდება ფქოდ-ის ინტეგრალური
შეფასება?

1. სიმპტომების ინტენსივობა
(CAT- COPD Assessment Test, ანუ ფქოდ-ის შეფასების
ტესტი და mMRC, ანუ ქოშინის შკალა)

2. გამწვავებების განვითარების რისკი
(ბოლო 12 თვეში განვითარებული გამწვავებების
რაოდენობა და/ან FEV1)
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1.   მე არასდროს ვახველებ 0     1     2     3    4      5     მე მუდმივად ვახველებ

2.   მე ფილტვებში არ მაქვს 0     1     2     3    4      5  ჩემი ფილტვები სავსეა

ნახველი (ლორწო) ნახველით (ლორწო)

3.   მე სრულებით არ მაქვს 0     1     2     3    4      5   მე მაქვს შებოჭილობის

შებოჭილობის შეგრძნება ძალიან ძლიერი შეგრძნება

გულმკერდში გულმკერდში

4.   როდესაც ავდივარ კიბის 0     1     2     3    4      5   როდესაც ავდივარ კიბის

ერთ უჯრედზე ან აღმართზე, ერთ უჯრედზე ან აღმართზე,

მე არ მაქვს ქოშინი მიჩნდება ძლიერი ქოშინი

CAT (COPD Assessment Test) – ფქოდ-ის
შეფასების ტესტი
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5.   ჩემი ყოველდღიური 0     1     2     3    4      5   ჩემი ყოველდღიური
მოქმედებები

მოქმედებები სახლის პირობებში სახლის პირობებში შეზღუდულია

შეზღუდული არ არის

6.   ფილტვების დაავადების 0     1     2     3    4      5  ფილტვების დაავადების
გამო

მიუხედავად, მე ვგრძნობ თავს მე არ ვგრძნობ თავს

დაჯერებულად, როცა სახლიდან დაჯერებულად, როცა სახლიდან

გავდივარ გავდივარ

7.  მე მძინავს ძალიან კარგად 0     1     2     3    4      5   მე მძინავს ძალიან ცუდად

8.  მე მაქვს ბევრი ენერგია 0     1     2     3    4      5   მე სრულებით არ მაქვს ენერგია

CAT (COPD Assessment Test) – ფქოდ-ის
შეფასების ტესტი
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მოდიფიცირებული სამედიცინო კვლევის
საბჭოს (mMRC) დისპნოეს შკალა

(0)    არ აწუხებს ქოშინი, ძლიერი ვარჯიშით დატვირთვის გარდა

(1)    არ აწუხებს ქოშინი, სწრაფი სიარულის ან მცირე აღმართზე
ასვლის გარდა

(2)    სწორ მანძილზე მოძრაობს უფრო ნელა, ვიდრე მისი ასაკის
მქონე ადამიანები,  ქოშინის გამო, ან უხდება შეჩერება
სიარულისას სუნთქვის გასაუმჯობესებლად

(3) სუნთქვის გასაუმჯობესებლად ჩერდება სწორ მანძილზე
დაახლოებით 100 მეტრის გავლისას, ან სიარულის დაწყებიდან
რამდენიმე წუთის შემდგომ

(4) გაძლიერებული ქოშინი სახლიდან გამოსვლისას ან ქოშინი
ტანისამოსის ჩაცმა-გახდისას
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ფქოდ-ის ინტეგრალური შეფასება
სიმპტომების, სპირომეტრიის და
გართულებების რისკის მიხედვით

პაციენტი მახასიათებელი სპირომეტრული 
კლასიფიკაცია

გამწვავებები 
წლის 

განმავლობაში

CAT mMRC

A
დაბალი რისკი

ნაკლები 
სიმპტომები

GOLD 1-2 ≤ 1 < 10 0-1

B
დაბალი რისკი

მეტი სიმპტომები
GOLD 1-2 ≤ 1 > 10 > 2

C
მაღალი რისკი

ნაკლები 
სიმპტომები

GOLD 3-4 > 2 < 10 0-1

D
მაღალი რისკი მეტი 

სიმპტომები
GOLD 3-4 > 2 > 10 > 2

რისკის შეფასებისას, არჩეული უნდა იქნას  მაღალი 
რისკი GOLD -ის კლასი ს მიხედვით  ან გამწვავება 
ანამნეზში. ერთი ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია ფქოდ-ის 
გამწვავების გამო უნდა ჩაითვალოს მაღალ რისკად.
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გამწვავებების რისკის შეფასება

გამწვავებების რისკის შესაფასებლად
გამოიყენეთ ანამნეზში გამწვავებების
არსებობა და სპირომეტრია:

▪ ორი ან მეტი გამწვავება ბოლო 12 თვის
განმავლობაში ან FEV1 < 50 %-ზე
წარმოადგენს მაღალი რისკის ინდიკატორს

▪ ფქოდ-ის გამო 1 ან მეტი ჰოსპიტალიზაცია
ასოცირდება ლეტალობის მაღალ რისკთან
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პრაქტიკა...

• პაციენტს არ აქვს ფქოდ-ის მკვეთრად გამოხატული კლინიკური ნიშნები, 
ქულების საერთო რაოდენობა - САТ = 8 

• გასულ წელიწადში გადაიტანა 2 გამწვავება, FEV1 = 60%

რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება პაციენტი? 



პრაქტიკა...
• პაციენტი უჩივის ძლიერ ქოშინს: mMRC=3, ქულების საერთო

რაოდენობა - САТ=20 

• FEV1 = 40%, გასულ წელს გამწვავებები არ იყო

რომელ კატეგორიას მიეკუთვნება პაციენტი? 



ფქოდ-ის მართვა მოიცავს
4 კომპონენტს:

▪ რისკ-ფაქტორების მოქმედების შემცირება

▪ დაავადების შეფასება და მონიტორინგი

▪ სტაბილური ფქოდ-ის მკურნალობა კომორბიდულ
მდგომარეობებთან ერთად

▪ გამწვავებების მკურნალობა და თავიდან აცილება



ფქოდ - რეკომენდაციები

1.  sიგარეტისთვის თავის დანებება - მედიკამენტები, 
საუბარი,  სოციალური მხარდაჭერა

2.  ბაზისური ფარმაკოთერაპია

4.  თანმხლები დაავადებების ფარმაკოთერაპია

3.  გამწვავებების ფარმაკოთერაპია

5.  გრიპის და პნევმოკოკის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია

6. ფიზიკური და სუნთქვითი ვარჯიშები

7. პაციენტის განათლება



სიგარეტისთვის თავის დანებების გავლენა
სიკვდილიანობაზე

Anthonisen NR, et al. Ann Intern Med 2005;142:233–239

• 14.5 – წლიანი გადარჩენა კვლევაში Lung Health Study 
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პრაქტიკის ჯგუფი
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პაციენტების
ჯგუფები

პირველი რიგი მეორე რიგი ალტერნატიული
არჩევანი

A ხანმოკლე მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (SAMA) 
მოთხოვნილებით ან
ხანმოკლე მოქმედების ბეტა-2 აგონისტი
(SABA) მოთხოვნილებით

LAMA
ან
LABA
ან
SABA და SAMA

თეოფილინი

B ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

ან
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

LAMA
და
LABA

SABA  და/aნ SAMA
თეოფილინი

C საინჰალაციო სტეროიდი (ICS) +
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

ან
ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

LAMA და LABA
ან
LAMA და PDE-4  ინჰიბ.
ან
LABA და PDE-4  ინჰიბ.

SABA და/ან SAMA
თეოფილინი

D საინჰალაციო სტეროიდი (ICS) +
ხანგრძლივი მოქმედების ბეტა-2 
აგონისტი (LABA)

და/ან
ხანგრძლივი მოქმედების
ანტიქოლინერგული საშ. (LAMA)

ICS + LABA და LAMA
ან
ICS +LABA და PDE-4  
ინჰიბ.
ან
LAMA და LABA
an
LAMA და PDE-4  inhib.

კარბოცისტეინი

N-აცეტილცისტეინი
SABA და/ან SAMA
თეოფილინი

ფქოდ-ის მკურნალობა სტადიების მიხედვით

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



ფქოდ-ის გამწვავება - დეფინიცია

მწვავე მოვლენა, რომელიც ხასიათდება რესპირატორული
სიმპტომების (ქოშინის, ხველის და/ან ნახველის
პროდუქციის გაზრდა) გაუარესებით, რომელიც სცდება
ნორმაში არსებულ ყოველდღიური ვარიაციის ფარგლებს და
საჭიროებს მკურნალობაში ცვლილებების შეტანას.

GOLD 2015 (www.goldcopd.org)

გამწვავება

1. უარყოფითად მოქმედებს პაციენტის სიცოცხლის ხარისხზე
2. აძლიერებს ფილტვების ფუნქციის დაქვეითების ტემპს
3. ასოცირდება მაღალ ლეტალობასთან



▪ ფქოდ-ის გამწვავების ყველაზე ხშირი მიზეზი არის ზედა 
სასუნთქი გზების ვირუსული ინფექციები და 
ტრაქეობრონქიალური ხის ინფექცია. 

▪ დიაგნოზი ძირითადად ეფუძნება პაციენტის კლინიკურ 
სურათს, რომელიც უჩივის სიმპტომების მწვავე  მატებას, რაც 
აღემატება ნორმალურ ყოველდღიურ ცვლილებებს (ქოშინის 
გაძლიერება, ნახველის პროდუქციის გაზრდა, ხველის 
გაძლიერება - მოსვენებულ მდგომარეობაშიც).

მკურნალობის მიზანია არსებული გამწვავების გავლენის 
მინიმუმამდე დაყვანა და შემდგომი გამწვავებების 
განვითარების პრევენცია. 

Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD

გამწვავებების მართვა: ძირითადი

საკითხები

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



ფქოდ-ის გამწვავების შედეგები

გამწვავება

უარყოფითად
მოქმედებს
პაციენტის
ცხოვრების
ხარისხზე

აძლიერებს
ფილტვების
ფუნქციის

დაქვეითების
ტემპს

ზემოქმედება 
სიმპტომებსა
და ფილტვის 
ფუნქციაზე

იზრდება   ეკონომიკური 
ხარჯები

იზრდება  ლეტალობა

© 2014 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease
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გამწვავების და სიკვდილიანობის
ურთიერთკავშირი ფქოდ-ის დროს

Soler-Cataluna JJ, et al. Thorax 2005;60:925–931.
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GOLD 2015; www.goldcopd.org

კლინიკიდან გამოწერიდან 1 წლის შემდეგ
(პაციენტებში, რომელთაც ფქოდ-ის

გამწვავების გამო დასჭირდათ ფილტვების
ხელოვნური ვენტილაცია) ლეტალობამ

მიაღწია 40%-ს,  3 წლის შემდეგ კი - 49%-ს



ფქოდ-ის გამწვავების მქონე 
პაციენტების საწყისი შეფასება

▪ გულისცემის სიხშირე

▪ არტერიული წნევა

▪ სუნთქვის სიხშირე

▪ სხეულის ტემპერატურა

▪ პულსოქსიმეტრია

მიმდინარე და განმეორებითი გაზომვები

ფქოდ-ის გამწვავების მართვა ამბულატორიასა და ჰოსპიტალში; პროტოკოლი, 2013 წ.



მკურნალობის შერჩევა ფქოდ-ის
გამწვავების დროს

1.  SABA ან SAMA

GOLD, 2015 http://www.goldcopd.org

2. გლუკოკორტიკოიდები: ტაბლეტირებული ჰორმონის
ალტერნატივას წარმოადგენს ნებულაიზეროთერაპია
ბუდესონიდით (არ იწვევს პნევმონიას,  ოსტეოპოროზს)

3.  ანტიბიოტიკოთერაპია

4.  ოქსიგენოთერაპია

5. ფილტვების არაინვაზიური ვენტილაცია

6. ფილტვების ხელოვნური ვენტილაცია

http://www.goldcopd.org/


ფქოდ-ის გამწვავებების მართვა ბინაზე

▪ არსებული ბრონქოდილატაციური  თერაპიის დოზის ან სიხშირის გაზრდა; 
თუ პაციენტს ჯერ არ მიუღია, შესაძლებელია ანტიქოლინერგული 
პრეპარატის დამატება სიმპტომების გაუმჯობესებამდე (რეკომენდაცია A)

▪ სისტემური გლუკოკორტიკოსტეროიდები: პრედნიზოლონი  პერორალურად 
40-60 მგ დღეში 5 დღის განმავლობაში, ან საინჰალაციო სტეროიდის დოზის 
მომატება(რეკომენდაცია A)

▪ ნებისმიერი დადგენილი ხელშემწყობი მიზეზის მკურნალობა (მაგ., 
პნევმონია და ა.შ.)

▪ რუტინულად არ არის რეკომენდებული ნახველის  ბაქტერიოლოგიური 
გამოკვლევა

▪ მძიმე გამწვავების ნიშნების არსებობისას პულსოქსიმეტრია  ღირებული 
გამოკვლევაა

ფქოდ-ის გამწვავების მართვა ამბულატორიასა და ჰოსპიტალში; პროტოკოლი, 2013 წ.



ფქოდ-ის გამწვავების ბინაზე მართვის ალგორითმი

დაიწყეთ ან გაზარდეთ ბრონქოდილატაციური თერაპიის 
ინტენსივობა

შეაფასეთ რამდენიმე საათში

სიმპტომებისა და ნიშნების 
გაქრობა

არ აღინიშნება სიმპტომების 
გაქრობა ან გაუმჯობესება

გავაგრძელოთ მართვა

გადახედეთ გრძელვადიან 
მკურნალობას

დაამატეთ პერორალური 
გლუკოკორტიკოსტეროიდი

შეაფასეთ რამდენიმე საათში

სიმპტომებისა და ნიშნების 
გაუარესება

მოათავსეთ სტაციონარში



ანტიბიოტიკები უნდა დაენიშნოს პაციენტებს:

▪ სამი კარდინალური სიმპტომით: მომატებული 
დისპნოე, ნახველის მოცულობის მომატება და 
ნახველში ჩირქის შემცველობის გაზრდა

▪ პაციენტებში სამიდან 2 კარდინალური სიმპტომით, 
თუკი ერთ-ერთი სიმპტომი ნახველში ჩირქის
შემცველობის ზრდაა

▪ რომლებიც საჭიროებენ მექანიკურ ვენტილაციას

Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD

გამწვავებების მართვა: მკურნალობის

მეთოდები

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



პაციენტებს ხშირი გამწვავებებით, მძიმე
ბრონქოობსტრუქციით ან მექანიკური სუნთქვითი
მხარდაჭერის საჭიროებით, არაწარმატებული
მკურნალობის პასუხით საწყის ემპირიულ
ანტიბიოტიკოთერაპიაზე, უნდა ჩაუტარდეთ ნახველის
ბაქტერიოლოგიური ანალიზი და ანტიბიოტიკისადმი
მგრძნობელობის განსაზღვრა.

საწყისი ემპირიული ანტიბიოტიკოთერაპია -
ამინოპენიცილინი, მაკროლიდი ან ტეტრაციკლინი. 

მკურნალობის ხანგრძლივობა - 5-10 დღე

Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD

გამწვავებების მართვა: მკურნალობის

მეთოდები - ანტიბიოტიკები

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



▪ სიმპტომების მძაფრი გაუარესება (მაგ., მოსვენებისას ქოშინის
უეცარი გაჩენა)

▪ არსებული ფქოდ-ის მძიმე მიმდინარეობა

▪ ახალი ფიზიკალური ნიშნების გაჩენა (მაგ., ციანოზი, 
პერიფერიული შეშუპება)

▪ გამწვავების ამბულატორიული მკურნალობის უეფექტობა

▪ სერიოზული კომორბიდულობა (არითმია, დიაბეტი, გულის
უკმარისობა, თირკმლის უკმარისობა და სხვა)

▪ ხშირი გამწვავებები ანამნეზში/ბოლო პერიოდში

▪ ხანდაზმული ასაკი

▪ არაადექვატური მოვლა ბინაზე

Global Strategy for Diagnosis, Management and Prevention of COPD

გამწვავებების მართვა: ჰოსპიტალიზაციის

ჩვენებები

© 2015 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease



შემადგენლობა

ანთება ბრონქოსპაზმი

ბუდესონიდი + ფორმოტეროლი

(საინჰალაციო კორტიკოსტეროიდი) (სწრაფი  და  ხანგრძლივი მოქმედების 

ß2-აგონისტი)



✓ გააჩნია მინიმალური სისტემური მოქმედება

✓ არ თრგუნავს თირკმელზედა ჯირკვლის ფუნქციას

✓ არ ახდენს გავლენას ძვლების მინერალურ შემადგენლობაზე

✓ ხანგრძლივი მიღება არ იწვევს ბავშვებში ზრდის შეჩერებას

✓ ხანგრძლივი მიღება არ იწვევს ცნს-ის მხრივ გვერდითი მოვლენების
განვითარებას - ჰიპერრეაქტიულობა, აგრესიულობა, უძილობა, თავისუფალი
ქცევა და კონცენტრაციის დარღვევა

✓ ერთადერთი საინჰალაციო გკს, რომელიც დაშვებულია FDA-ის მიერ
ორსულებში გამოსაყენებლად

✓ ერთადერთი საინჰალაციო გკს, რომლის გამოყენება ნებადართულია
6 თვის ასაკიდან

✓ უსაფრთხოა მეძუძური დედებისთვის, ასაკოვნებისთვის

1.  Norjavaara and Gerhardsson de Verdier. J Allergy Clin Immunol. 2003;111:736-42. 2. Derendorf. Eur Respir J 2006; 
28: 1042–1050 3. Andrew M. Wilson AM. Chest 1998;114:1022–7. 4. Volovitz B, Bentur L, Finkelstein Y, et al. J
Allergy Clin Immunol 1998; 102:605–609 5. Agertoft, Pederson et al, 1998. 6. GINA 2013; p40-41 (54-55 of 128)

ბუდესონიდი - უსაფრთხოების 
მაღალი პროფილი



✓ აქვს დოზადამოკიდებული ეფექტი

✓ ფორმოტეროლი ჰგავს სალბუტამოლს სისწრაფით და
სალმეტეროლს მოქმედების ხანგრძლივობით

✓ ბრონქოდილატაცია დგება 1-3 წუთში, გრძელდება 12 საათი

სისწრაფე დაკავშირებულია ჰიდროფილობასთან,         
ხანგრძლივობა - ლიპოფილობასთან

ფორმოტეროლი



დრო პრეპარატის მიღებიდან (წთ)

FEV1 (% D საწყისი მაჩვენებლიდან)

სიმბიკორტი
სწრაფი ეფექტი / უკეთესი ამტანობა

Balanag VM, et al. Pulm Pharm Ther 2006;19:139–147

სიმბიკორტი 1280/36 მკგ

სალბუტამოლი 1600 მკგ
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საწყისი FEV1 43%
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სიმბიკორტი 1280/36 მკგ

სალბუტამოლი 1600 მკგ



ადიტიური ეფექტი
თიოტროპიუმთან

მოქმედების
დაწყების
სისწრაფე

დილის სიმპტომები

დილის აქტივობა

ფიზიკური
დატვირთვისადმი
ტოლერანტობა

თანამედროვე კვლევები:
სიმბიკორტის ეფექტურობა ფქოდ-ის დროს

ბუდესონიდი და
პნევმონია

დილის FEV1 მატება



Efficacy and Tolerability of Budesonide/Formoterol Added to Tiotropium in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. 
Tobias Welte, Marc Miravitlles, Paul Hernandez, Goran Eriksson, Stefan Peterson, Tomasz Polanowski, and Romain Kessler Am J Respir

Crit Care Med Vol 180. pp 741–750, 2009 

კვლევა CLIMB: სიმბიკორტი და თიოტროპიუმი

62%

გამწვავებები

თიოტროპიუმი 18 მკგ დღეში ერთხელ + ბუდესონიდი/ფორმოტეროლი 320 მკგ/9 მკგ 
დღეში 2-ჯერ vs თიოტროპიუმი 18 მკგ დღეში ერთხელ + პლაცებო (n = 660)



სიმბიკორტი - ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესება

მკურნალობის შედეგების შეფასება გამოკითხვით CDLM

Partridge et al. Ther Adv Respir Dis. 2009:3:147–157

ბუდ/ფორ 320/9 მკგ
2-ჯერ დღეში

ფლუ/სალ  50/500 მკგ
2-ჯერ დღეშიცვლილება 

ქულებში CDLM-
ის გამოკითხვის 
შკალის 
მიხედვით 
კვლევაში 
ჩართვის 
მომენტიდან

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05

0

საერთო
ქულები

დამოუკიდ
ებლად 
აბაზანის 
მიღება

პირსახოცითგ
ამშრალება 
დამოუკიდებ
ლად

ჩაცმა საუზმე გასეირნება
დილით 
ადრე

გასეირნება 
მოგვიანებით

p<0.05

p<0.02

p<0.02



Providing

Answers

To

Health care by

Observational

Studies

Larsson K, Janson C, Lisspers K, Jørgensen L, Stratelis G, Telg G, Ställberg B, Johansson G.  Journal of 
Internal Medicine  2013  273: 584-594

ხანგრძლივი,  რეალურ პრაქტიკაში განხორციელებული,  
რეტროსპექტული,  ობსერვაციული,  პოპულაციის შესწავლაზე

დაფუძნებული კოჰორტული კვლევა

1999 2009



1.   ფქოდ-ის მქონე პაციენტებში

ბუდესონიდი/ფორმოტეროლის

კომბინაცია უფრო ეფექტურია,

ვიდრე ფლუტიკაზონი/ 
სალმეტეროლის, 

გამწვავებებისგან დაცვის
თვალსაზრისით

Larsson K, Janson C, Lisspers K, Jørgensen L, 
Stratelis G, Telg G, Ställberg B, Johansson G. 
Journal of Internal Medicine  2013  273: 584-594

2.  პნევმონია და მასთან

დაკავშირებული
სიკვდილიანობის რისკი

ICS/LABA მკურნალობაზე 
მყოფ  ფქოდ-ის  მქონე  
პაციენტებში:  ობსერვაციული 
კოჰორტული კვლევა 
(წყვილებში 1:1)

Janson С,  Larsson К, Lisspers K, Ställberg B, Stratelis G,
Helena G, Jörgensen L., Johansson G
BMJ 2013 346



სიმბიკორტი ტურბუჰალერი vs

ფლუტიკაზონი/სალმეტეროლი დისკუსი

თიოტროპიუმის დამატების
საჭიროება - 16%-ით ნაკლები
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D 16%
RR = 0.84  (CI: 0.79, 0.89) 

p<.0001

Larsson K et al., Journal of Internal Medicine  2013  273: 584-594

SABA-ს დამატების
საჭიროება - 22%-ით ნაკლები
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D 22%
RR = 0.78  (CI: 0.72, 0.84) 

p<.0001



ფქოდ-ის გამწვავება
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Larsson K et al., Journal of Internal Medicine  2013  273: 584-594

27% 

26% 

29% 

29% 

21% 



პაციენტები, რომლებიც იღებდნენ
ფლუტიკაზონი/სალმეტეროლს 4-5-ჯერ უფრო ხშირად

გადადიოდნენ სხვა მკურნალობაზე,  ვიდრე
სიმბიკორტზე მყოფი პაციენტები

პაციენტები, რომლებიც იცვლიდნენ მკურნალობას გამწვავებების
გამო
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Larsson K et al., Journal of Internal Medicine  2013  273: 584-594



პნევმონიასთან დაკავშირებული
შემთხვევები
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Janson С et al., BMJ 2013 346

sixSire 100 pacientze-welze gadaTvliT

 74%

 73%

52 პაციენტი - budesonide/formoterol
97 პაციენტი - fluticasone/salmeterol

P<0,001

პნევმონიით 
გამოწვეული 
სიკვდილიანობა



ფქოდ-ის დროს გამოყენება

320 მკგ / 9 მკგ   1  ინჰალაცია   2-ჯერ დღეში



გმადლობთ  
ყურადღებისთვის


