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მადლიერება 

გაიდლაინის მომზადებასა და თარგმნაში საქართველოს რეტის სინდრომის და სხვა იშვიათ დაავადებათა 

ასოციაცია გამოხატავს ღრმა პატივისცემასა და მადლიერებას მრჩეველის პედიატრიული დეპარტამენტის 

სამუშაო ჯგუფისადმი. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

შესავალი 

გაიდლაინი განკუთვნილია: 

 

სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რეტის სინდრომის მქონე ბავშვთან, როგორც 

სტაციონარში, ისე ამბულატორიაში. 

 

ეს გზამკვლევი (გაიდლაინი) ეხება რეტის სინდრომისთვის დამახასიათებელი მდგომარეობების და 

გართულებების პრევენციას. მასში მოცემულია ინფორმაცია კონკრეტული მდგომარეობების მართვის, 

პრაქტიკული რეკომენდაციების და სხვადასხვა დარგის სპეციალისტთან ვიზიტის, ჩასატარებელი კვლევების 

სიხშირისა და მათი საჭიროების შესახებ. 
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ზოგადი დებულებები 

 

რეტის სინდრომი ხშირად დიაგნოზირებულია, როგორც აუტიზმი, ცერებრული დამბლა ან არასპეციფიკური 

განვითარების შეფერხება. არსებობს კვლევა რომლის მეშვეობითაც რეტის დიაგნოსტიკა სისხლში MECP2 

გენის მუტაციის აღმოჩენით ხდება თუმცა, MECP2 გენის მუტაცია შესაძლოა სხვა დაავადებებთან იყოს 

ასოცირებული. დიაგნოზისათვის მხოლოდ გენეტიკური კვლევის პასუხი საკმარისი არ არის. 

მნიშვნელოვანია, კლინიკური დიაგნოსტიკური კრიტერიუმები, რომლებიც პაციენტის გამოვლენილ 

სიმპტომებს ეფუძნება. იხ. ჩასატარებელი კვლევების და კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები. 

 

 
 
 

რეტის სინდრომის სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმები: 

ძირითადი კრიტერიუმები  შეძენილი ხელის მიზანმიმართული 

მოძრაობის ნაწილობრივი ან სრული კარგვა. 
 შეძენილი მეტყველების სრული ან ნაწილობრივი კარგვა. 
 სიარულის დარღვევა: გაუმართავი (დისპრაქსიული) 

სიარული ან სიარულის უნარის არარსებობა 
 სტერეოტიპური ხელის მოძრაობა მაგ: ხელების ფშვნეტა, 

ტაშის დაკვრა, ხელის პირში ჩადება 

 

 თავის ტვინის ტრავმული დაზიანება (პერი - ან 

პოსტნატალურ პერიოდში, ნეირომეტაბოლური 

დაავადებები, მძიმე ინფექციები, რომლებიც 

იწვევენ ნევროლოგიური პრობლემებს. 

 დაბადებიდან პირველი 6 თვის 

განმავლობაში უკიდურესი 

ფსიქომოტორული განვითარების 

შეფერხება. 

 

 

 

გამორიცხვის კრიტერიუმი 

ტიპიური რეტის შემთხვევაში 

დამატებითი კრიტერიუმები 
ატიპიური რეტისთვის  სუნთქვის დარღვევა 

სიფხიზლის ფაზაში 
 ბრუქსიზმი სიფხიზლის 

ფაზაში 
 ძილის დარღვევა 
 არანორმალური კუნთთა 

ტონუსი 
 პერიფერიული 

ვაზომოტორული დარღვევა 

 სქოლიოზი/კიფოზი 

 ზრდაში 

შეფერხება 

 პატარა ცივი ხელები 

და ფეხები 

 შეუსაბამო სიცილი/ 
ყვირილი 

 ტკივილზე 

დაქვეითებული 

მგრძნობელობა 

 ინტენსიური 

თვალით 

კომუნიკაცია- 
თვალით/ მზერით 
მითითება 
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 რეტის სინდრომის მქონე პაციენტი რეგულარულად უნდა შეაფასოს 

პედიატრმა და მიზანმიმართულად ჩაუტარდეს სკრინინგული 

კვლევები და იმუნიზაცია (განსაკუთრებით გრიპის ვაქცინაციით)* 

 გააფრთხილეთ მომსახურე პერსონალი, რომ კონსულტაციისთვის 

შესაძლოა დამატებითი დრო იყოს საჭირო. 

 აუცილებელია პაციენტი შეფასდეს კორსეტების, ფეხსაცმლის და 

ტანსაცმლის გარეშე. 

 მიეცით პაციენტის მომვლელს, საკმარისი დრო და სივრცე 

მოამზადოს პაციენტი გასინჯვისათვის. 

 პაციენტის მომვლელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ პედიატრთან 

ვიზიტისას, მნიშნვნელოვანია, თან იქონიოს სამედიცინო 

დოკუმენტაცია ჩატარებული კვლევების და კონსულტაციების 

შესახებ. 

  
შეფასება 

ყოველწლიური 

ვიზიტი 

პედიატრთან ვიზიტი 

ყოველ 6 თვეში* 

 

საბაზისო 

 გენეტიკური კვლევის შედეგების განხილვა ოჯახის    

გენეტიკა/ MECP2 

კვლევის შედეგები 

წევრებთან. საჭიროების შემთხვევაში მიმართეთ გენეტიკოსს. 
პაციენტის მომვლელმა უნდა შეინახოს გენეტიკური ● 

 კვლევის შედეგი  

 

 

 

 

 

 

 
ზოგადი 

განაახლეთ დანიშნული მედიკამენტების ნუსხა და 

ალერგიული სტატუსი 

 

ყოველი ვიზიტისას 

 

წონა 
 

ყოველი ვიზიტისას 

 

სიმაღლე ● 

  

თავის გარშემოწერილობა1 
 

ყოველი ვიზიტისას 

სქესობრივი მომწიფების შეფასება ტანერის შკალით ● 

  

 

ლაბორატორიული კვლევები (იხ. ქვემოთ) 
 

 
განიხილეთ: კვების ტიპი, მადა, ღეჭვის უნარი, გადაცდენის 

●  

 

 სიხშირე და კვების დროის ხანგრძლივობა 

კუჭ-ნაწლავის სისტემა გასტროეზოფაგური რეფლუქსის, ყაბზობის, 
   

 ჰემოროიდების სკრინინგი ● ● 

 
ნუტრიცია 

კვების სკრინინგი2: კალორიების, სითხეების, კალციუმის 

და დ ვიტამინის მიღების შეფასება ● ● 

 

 

* 6 თვიანი კონტროლი აუცილებელია ისეთი მდგომარეობების შესაფასებლად, რომელიც ჩნდება და 
პროგრესირებს სწრაფად და საჭიროებს ჩარევას. 

1 იხილეთ CDC-ის თავის გარშემოწერილობის მრუდი 0-18 წლამდე. 

2 შეაფასეთ პაციენტის კვების რეჟიმი (ქვემოთ მიმაგრებული კვების დღიურის მიხედვით). განსაზღვრეთ კალციუმის, D ვიტამინის, კალორიებისა და სითხის საჭირო 

რაოდენობა. ლაბ. კვლევები: სისხლის საერთო ანალიზი, ქიმიური პანელი, 25-OH-ვიტამინი D (ყოველწლიურად), საბაზისო ლიპიდური პანელის სკრინინგი (უმჯობესია 

უზმოზე), შარდის საერთო ანალიზი (2 წელიწადში ერთხელ). ძილის დარღვევის ან „მოუსვენარი ფეხების“  სინდრომის სიმპტომების არსებობის შემთხვევაში 

ჩასატარებელი კვლევებია: ფერიტინი, შრატში რკინა, TIBC, ტრანსფერინი. დარწმუნდით, რომ ნევროლოგი ანტიკონვულსიური წამლების და ლაბ. კვლევის შედეგებს 

უზიარებს პედიატრს. 

შეფასება 
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სასუნთქი სისტემა 

სიფხიზლის ფაზაში სუნთქვის შეფასება (ჰიპერვენტილაცია, 

სუნთქვის შეკავება, კანის ფერის ცვლილება) და აეროფაგია. ● 

  

 

 

 

 
 

ნევროლოგია 

გულყრების და საეჭვო ქცევების შეფასება. ჩაწერეთ გულყრის 

მიმდინარეობა და სიხშირე. ეპილეფსიის მკურნალობისას 

საჭიროა ნევროლოგთან რუტინული (6 თვეში ერთხელ) 

კონსულტაცია. პაციენტის წონის კლების შემთხვევაში (10-

20%-ზე მეტი), სთხოვეთ ნევროლოგს განაახლოს 

ანტიკონვულსიური მედიკამენტის დოზა. 

 

 

● 

 

 

● 

 

შეაფასეთ პაციენტის მოძრაობები (სტერეოტიპული 

მოძრაობა და დისტონია). ● 

  

 

კარდიოლოგია 
შეაფასეთ Qt ინტერვალი ეკზ-ზე. ცვლილებების შემთხვევაში 

მიმართეთ კარდიოლოგს. ● 

  

 

 
კანი 

გაზომეთ ტემპერატურა და შეაფასეთ კანის ფერი კიდურებზე. 

შეაფასეთ კანის მდგომარეობა (დაზიანება/ ნაწოლები) ხშირად 

ხელის პირში ჩადების ან არასწორად მორგებული 

კორსეტის გამო. 

 
● 

 
● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება  
შეფასების დეტალები 

ყოველწლიური 

ვიზიტი 

პედიატრთან ვიზიტი 

ყოველ 6 თვეში* 

 
საბაზისო 

 

 

 

 

 

 

 
ორთოპედია/ 

რეაბილიტაცია 

შეფასდეს ხერხემალი. ხერხემლის გამრუდების  ვარუდის  

შემთხვევაში შეფასდეს 6 თვეში ერთხელ. სქოლიოზის 

შემთხვევაში (> 20 გრადუსზე) საჭიროა ორთოპედის 

კონსულტაცია. 

 

● 

 

● 

 

შეფასდეს ქვედა კიდურების სიგრძე და განზიდვა მენჯ- 

ბარძაყის სახსარში. 

● ● 
 

შეფასდეს კონტრაქტურები და განიხილეთ დამატებითი 

აპარატის საჭიროება. 

● 
  

შეფასდეს მოტეხილობების რისკი ოსტეოპენიის 

განვითარების რისკის გამო. 

● 
  

საჭიროების შემთხვევაში განიხილეთ 

გადაადგილებისათვის დამხმარე საშუალების გამოყენება. 

● 
  

 

 

 

 
განვითარება 

შეაფასეთ პაციენტის განვითარება და აღწერეთ შეძენილი 

და/ან დაკარგული უნარები. 

ნატიფი მოტორიკა: 

მთლიანი ხელით საგნის აღება, ცერა და საჩვენებელი 

თითების გამოყენებით საგნის აღება, ჭიქის/კოვზის ჭერა. 

უხეში მოტორიკა: ჯდომა, დგომა და სიარული 

ენა და მეტყველება: სიტყვები, ბგერების წარმოთქმა და 

სიცილი 

● 
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განიხილეთ კომუნიკაციის სახეები, რომლებსაც იყენებენ 

   

კომუნიკაცია 
ოჯახში და სკოლაში: თვალით თვალთან კონტაქტი, 

ვოკალიზაცია, პლანშეტი ან სხვა თვალის მოძრაობაზე ● 

 დამოკიდებული ტექნიკის გამოყენება.  

 
 

ქცევა 

 
შეფასდეს შფოთვის ან დეპრესიის ნიშნები: ყვირილი, 

ხასიათის ცვლილება. განიხილეთ სენსორული 

პრობლემები. 

 

● 

 

● 

 

 
განიხილეთ ძილის რუტინა: ძილის დაწყება, უწყვეტი 

   

ძილი 
ძილი, ხვრინვა, ხველა და მომვლელის მიერ ღამით 

დახმარების/ჩარევის საჭიროება. განიხილეთ საძინებლის ● ● 

 და საწოლის უსაფრთხოება.   

 
განიხილეთ ტკივილის აღქმის ზღვარი და 

   

ტკივილი ინდივიდუალურად განსაზღვრეთ პაციენტის რეაქცია ● 

 ტკივილზე.  

 
შეაფასეთ მხედველობის სიმახვილე, მხედველობის არე და 

   

 კორტიკალური მხედველობა. განიხილეთ პასუხები ● 
 მშობლებთან ერთად.  

სკრინინგი სმენის სკრინინგი დაბადებისას, ქრონიკული შუა ყურის 
● 

 

●  ანთების შემთხვევაში სმენის განმეორებითი შეფასება. 

  

სტომატოლოგთან ყოველწლიური ვიზიტი ● 

  

 
შეაფასეთ ამჟამინდელი მდგომარეობა ინდივიდუალური 

   

განათლება/თერაპიები 
განათლების პროგრამის მიხედვით. 

(იხ. RettSyndrome.org-ზე) ● 

 თერაპიების აღწერა (ტიპი და სიხშირე)  

ოჯახი/ სოციალური შეაფასეთ ოჯახში არსებული სტრესი (ფინანსური, 
● ● 

 

წრე სოციალური) 
  

 

განიხილეთ ხელმისაწვდომი დაზღვევის საშუალებები. 

   

სხვა სფეროები 
ზრდასრულ პაციენტებში განიხილეთ მომვლელის საჭიროება. 

პედიატრს შესაძლოა დაევალოს დამატებითი სამედიცინო ● 

 დოკუმენტაციის წარმოება.  



Medical Disclaimer: All information, content, and material provided in this document is for informational purposes only and is not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or 

medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. 
 

 
 

გენეტიკა 

• MECP2 გენი:  რეტის სინდრომზე კლინიკური ვარაუდის შემთხვევაში, MeCP2 გენის სექვენირება და MLPA ტესტია 

რეკომენდებული. 
MeCP2 გენის სექვენირების უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში საჭიროა შემდგომ ეტაპზე ჩატარდეს MLPA ტესტი 
შესაძლო დელეციების 
გამოსავლენად. გაურკვეველი პასუხის შემთხვევაში რეკოდემენდებულია გენეტიკოსის კონსულტაცია. 

გენეტიკური ტესტის შედეგი მნიშვნელოვანია მომავალში პაციენტის კლინიკურ კვლევებში ჩართვისათვის. 

რეტის სინდრომის მქონე პაციენტები საჭიროებენ მულტიდისციპლინურ მიდგომას. მსგავსი სერვისი 

ხელმისაწვდომია სპეციალიზირებულ ცენტრებში. 

 

ზრდა, განვითარება და კვება 

• წონის ცუდი მატება: სისუსტე და ხასიათის ცვლილება შესაძლებელია იყოს ნიშანი არასაკმარისი 

კალორიების მიღებისა. განიხილეთ მაღალ კალორიული საკვები (ზეთი, სიროფი, ავოკადო), 

გასტროენტეროლოგის და ნუტრიციოლოგის კონსულტაცია. შესაძლოა, ზრდის ტემპის შესანარჩუნებლად 

საჭირო გახდეს გასტროსტომია. გაუწიეთ რეკომენდაცია ოჯახებს, რომ გასტროსტომიასთან ერთად 

გაგრძელდეს პერორალური კვება მანამ სანამ ითვლება უსაფრთხოდ (იხ. ქვემოთ). გამოიყენეთ CDC/WHO 

ზრდის ცხრილები და ეცადეთ რომ ერთი და იგივე პერსენტილი შენარჩუნდეს მრუდზე. 

• განვითარების ეტაპები: განვითარების რეგრესი (ხელის მიზანმიმართული მოძრაობის და მეტყველების 

შეზღუდვა) ხშირად 

2-3 წლის ასაკში ვითარდება. უნარები შესაძლებელია შენარჩუნდეს ან აღდგეს უწყვეტი თერაპიების 
შედეგად. მიზანშეწონილი თერაპიების ტიპები - მეტყველების თერაპია, კვების თერაპია, ოკუპაციური 

თერაპია, ალტერნატიული და აუგმენტაციური კომუნიკაციის სახეები (AAC). მხედველობითი თერაპია, 

ჰიპოთერაპია (ცხენებით თერაპია) და ცურვის თერაპია. 

• კალციუმი/D ვიტამინი: პაციენტმა კვებითი დანამატის სახით უნდა მიიღოს D ვიტამინის 400-800 ს.ე. ან მეტი 

კალციუმის დანამატთან ერთად. 25-OH-ვიტამინი D-ს სამიზნე დონე: 40-50 ნგ/მლ. 

• გახანგრძლივებული კვება: გახანგრძლივებულმა ჭამის დრომ შესაძლოა ზეგავლენა იქონიოს პაციენტის 

და ოჯახის ცხოვრების ხარისხზე. ეს შესაძლოა გახდეს გასტროსტომიის ჩვენება. 

• ღეჭვის/ყლაპვის პრობლემები: თერაპევტმა ან გასტროენტეროლოგმა უნდა შეაფასოს ასპირაციის რისკი. 

(ხველა, გადაცდენა, გულისრევის შეგრძნება, ასპირაცია ან აუხსნელი პნევმონიები). ასპირაციის თავიდან 

ასაცილებლად, სითხის შემასქელებელი საშუალებები შესაძლოა სასარგებლო აღმოჩნდეს. 

 
გასტროენტეროლოგია 

• მოტილობის დარღვევა: მუცლის ტკივილი და დისკომფორტის შეგრძნება ხშირ შემთხვევაში 

გამოწვეულია რეფლუქსით, აირების დაგროვებით ან ყაბზობით. თითოეული შესაძლოა ემპირიულად 
დადგინდეს და იმართებოდეს (იხ.ქვემოთ). ზემოთ ჩამოთვლილი მდგომარეობები ხშირად გამოხატულია 
მუცლის შებერილობით (ყაბზობის ან აირების გამო), გაღიზიანებადობით 

(რეფლუქსის/ყაბზობის გამო). ღამის განმავლობაში აღგზნებადობით (რეფლუქსის ან ყაბზობის გამო) ან ბოყინით 

(აეროფაგიის ან რეფლუქსის გამო). ნაღვლის ბუშტის დისფუნქციის შესაფასებლად უნდა განისაზღვროს გგტ. 

ზოგიერთი შემთხვევა შესაძლოა საჭიროებდეს ქოლეცისტექტომიას. 

 

• ყაბზობა: საკმაოდ ხშირი პრობლემაა. ხშირად განავლის დარბილებისათვის საფაღარათო საშუალებები 

(მირლაქსი, მაგნიუმის ჰიდროქსიდი, გლიცერინის ოყნები) ხანგრძლივად  გამოიყენება. 
 

 
ხშირად განვითარებული 
პრობლემების მართვა 



Medical Disclaimer: All information, content, and material provided in this document is for informational purposes only and is not intended to serve as a substitute for the consultation, diagnosis, and/or 

medical treatment of a qualified physician or healthcare provider. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. 
 

      რეფლუქსი: საკმაოდ ხშირი პრობლემაა. პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები ან H2 ბლოკატორები გამოიყენება     
      ემპირიულად. გასტროენტეროლოგის კონსულტაცია შესაძლოა საჭირო გახდეს ისეთი გართულებების  
      გამოსარიცხად, როგორებიცაა წყლულები და სტრიქტურები. 
 

სასუნთქი სისტემა 

• ჰიპერვენტილაცია, აეროფაგია, სუნთქვის შეკავება და ფრუტუნი: გამოწვეულია გაღიზიანებით. ამჟამად არ 

არსებობს მედიკამენტური მკურნალობა. ღამით აპნოეს არსებობის შემთხვევაში, შეაფასეთ ნუშურა 

ჯირკვლები და განიხილეთ მიზანმიმართული ძილის კვლევა ან კონსულტაცია პულმონოლოგთან ან 

ოტორინოლარინგოლოგთან. სუნთქვასთნ დაკავშირებულმა პრობლემებმა შესაძლოა, გამოიწვიოს კვების 

დარღვევები. 

 

   ნევროლოგია: 

გულყრები ან საეჭვო ქცევები: გულყრების ან საეჭვო ქცევების შემთხვევაში გადაამისამართეთ პაციენტი 

ნევროლოგთან. პაციენტებს, რომელთაც უტარდებათ მკურნალობა ანტიკონვულსიური მედიკამენტებით, 

ნევროლოგთან კონსულტაცია რეკომენდირებულია 6 თვეში ერთხელ. რთულია განირჩეს არაეპილფსიური 

რეტისთვის დამახასიათებელი ქცევა გულყრისგან (შესაძლებელია ორივეს თანაარსებობა) 

რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებში გვხვდება სხვადასხვა ტიპის გულყრები. მნიშვნელოვანია, გუყრების 

სიხშირის და მიმდინარეობის  აღწერა. გულყრის ეპიზოდის ვიდეო ჩანაწერი დაეხმარება ნევროლოგს 

მდგომარეობის შეფასებაში. შესაძლოა, ვიდეო ეეგ კვლევის ჩატარება გახდეს საჭირო, რათა ზედმიწევნით 

აღიწეროს შემთხვევის ტიპი და განისაზღვროს გულყრის არსებობა. ღამის ეეგ შესაძლოა ძილის 

შეფასებისთვის იყოს საჭირო და თუ მისი ჩაწერა ვერ მოხერხდა კვლევა არასრულად ჩაითვლება. 

• ატიპიური მოძრაობები:  ხშირია ატაქსიური სიარული და დაქვეითებული პროპრიოცეფცია. სტერეოტიპული 

ხელის მოძრაობები (ხელების პირში ჩადება, ხელების ფშვნეტა) რეტის სინდრომისთვის დამახასიათებელია 

და ხშირად მიზანმიმართულ ხელის მოძრაობას ართულებს. გამოიყენეთ იდაყვის კორსეტები ან ხელის 

დამჭერი საშუალებები (რომელიც შესაძლოა დაინიშნოს ორთოპედის მიერ), რომლებიც ამცირებენ ხელის 

სტერეოტიპულ მოძრაობებს და აუმჯობესებენ ხელის მიზანმიმართულ მოძრაობას. თავდაპირველად 

პაციენტებს დაქვეითებულ კუნთთა ტონუსი აქვთ, თუმცა წლების განმავლობაში კუნთთა ტონუსი იმატებს, 

რის გამოც, შესაძლოა, დისტონია განვითარდეს. ტონუსის შესამცირებლად, ფუნქციის შესანარჩუნებლად და 

კონტრაქტურების პრევენციისთვის ნევროლოგმა ან რეაბილიტაციის სპეციალისტმა შეიძლება ბოტოქსის 

ინექცია ან სხვა მედიკამენტი გამოიყენოს. 

 

გულსისხლძარღვთა სისტემა 

• ცვლილებები ეკზ-ზე: QT ინტერვალის გახანგრძლივება შესაძლოა ნებისმიერ დროს განვითარდეს და საჭიროა 

ყოველწლიური ეკგ კვლევა. ეკგ-ზე ცვლილებების არსებობის შემთხვევაში საჭიროა კარდიოლოგის 

კონსულტაცია. შესაძლოა საჭირო გახდეს დამატებითი კვლევების (ჰოლტერი, ექოკარდიოგრამა) ან 

მკურნალობის ჩატარება. ეცადეთ თავიდან აირიდოთ ისეთი მედიკამენტები (მაგ: ფლუოქსეტინი), რომლებიც 

ზეგავლენას ახდენენ QT ინტერვალზე. ანესთეზიის ჩატარებამდე საჭიროა ჩატარდეს ეკგ. 

 

კანი 

• ხელის პირში ხშირი ჩადებით, აღჭურვილობით ან უმოძრაობით გამოწვეული კანის დაზიანება: სიწითლის, 

რომელიც აღჭურვილობის მოხსნის შემდგომ ვითარდება და გრძელდება 20 წთ-ზე დიდხანს (მაგ: კორსეტის) 

ნაწოლის განვითარების რისკს ზრდის, მიმართეთ ფიზიოთერაპევტს აღჭურვილობის უკეთ მორგებისათვის. 

ორთოპედის მიერ დანიშნული იდაყვის ან ხელის კორსეტი შეამცირებს ხელის პირში ჩადების სიხშირეს და 

ამ გზით კანის დაზიანებას. დეკუბიტუსის წყლული შესაძლოა ჭრილობის ან აღჭურვილობის სპეციალისტის 

კონსულტაციას საჭიროებდეს. 

 

ორთოპედია/რეაბილიტაცია 

• სქოლიოზი: I6 წლის ასაკიდან იზრდება ნერვ-კუნთოვანი სქოლიოზის განვითარების რისკი და მცირდება 

პოსტპუბერტატულ ასაკში. სქოლიოზის არსებობის შემთხვევაში ის სწრაფად პროგრესირებს და საჭიროებს 6 

თვეში ერთხელ ორთოპედის მიერ შეფასებას. კორექცია საჭიროა თუ გადახრის კუთხე > 40 გრადუსზე. 

კიფოზი უფრო ხშირია ამბულატორიულ პაციენტებში. 
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• ბარძაყის ძვლის ქვეამოვარდნილობის მაღალი რისკი: შეაფასეთ მენჯ-ბარძაყის სახრის მოძრაობა, რადგან 

არსებობს მაღალი რისკი ბარძაყის ძვლის ქვეამოვარდნილობის და კონტრაქტურების განვითარების. 

თითოეული მათგანი შესაძლებელია იწვევდეს ტკივილს და გაღიზიანებადობას. ბარძაყის ძვლის თავის 

შესაფასებლად ანტერო-პოსტერიორული ჭრილით ჩატარებული რენტგენოლოგიური კვლევაა საჭირო. 

• კონტრაქტურების პრევენცია: წაახალისეთ პაციენტის ოჯახის წევრები, ყოველდღიურად დაათვალიერონ 

სახსრები და გაავარჯიშონ ისინი. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მოძრაობა შეზღუდულია 

გართულებული მდგომარეობის (ავადმყოფობის ან ჰოსპიტალიზაციის) გამო. განიხილეთ ორთოპედის და 

ფიზიკური თერაპევტის კონსულტაცია კორსეტების მორგების მიზნით. კუნთთა ტონუსის 

გაუმჯობესებისათვის, განიხილეთ ბოტოქსის ან სხვა მედიკამენტების გამოყენება ნევროლოგის ან/და 

რეაბილიტოლოგის მიერ. 

• ოსტეოპენია და მოტეხილობები: ანტიკონვულსიური მედიკამენტების მიღების და უმოძრაობის გამო 

გაზრდილია მოტეხილობების რისკი. მოტეხილობის შემთხვევაში განიხილეთ დენსიტომეტრია და 

ენდოკრინოლოგის კონსულტაცია (კალციუმის და 25-OH- D ვიტამინის ხშირად განსაზღვრის და D ვიტამინის 

მიღებასთან ერთად). ოსტოპენიის გარდა, არსებობს მოტეხილობების განვითარების სხვა პრევენცირებადი 

მიზეზები, მაგალითად: საწოლიდან გადმოვარდნა (ბარიერების საჭიროება), სახლში დაცემა (სახლის 

შეფასება) სხვა მიზეზით გამოწვეული ტრავმა. 

• აღჭურვილობა: ტრავმის მიღების რიკი იზრდება შეუსაბამო აღჭურვილობის გამო (იხ. კანის ნაწილი ზემოთ). 

ოჯახს, შესაძლოა, ბავშვის გადაადგილებისთვის დასჭირდეს დამატებითი საშუალებები, საშხაპის ადაპტირება, 

საპირფარეშოს საწოლთან ახლოს მდებარეობა და ა.შ. ეს ცვლილებები უმჯობესია დაიგეგმოს რეაბილიტაციის 

სპეციალისტთან ერთად. 

 

ენდოკრინოლოგია/გინეკოლოგია 

• ადრეული ადრენარქე: მენარქე ხშირ შემთხვევაში დროულია, თუმცა მკერდის ზრდა და ბოქვენის 

თმიანობა(ადრენარქე) შესაძლოა, ადრეულ ასაკში დაიწყოს. მცირე წონის ან სტრესის გამო მენსტრუალური 

ციკლი შესაძლოა, არარეგულარული იყოს. არარეგულარული მენზესის დროს T4 და TSH უნდა 

განისაზღვროს. გააფრთხილეთ ოჯახი შეაფასონ იცვლება თუ არა გულყრის სიხშირე მენსტრუალურ ციკლის 

ფაზებთან ერთად და შეატყობინეთ ნევროლოგს. განიხილეთ მენტრუალური ციკლის დათრგუნვა, თუ ეს  

მომვლელთან ურთიერთობას ართულებს და/ან ჰორმონალური ცვლილებები ზეგავლენას ახდენს გულყრების 

აქტივობაზე. მენსტრუალური ციკლის დათრგუნვა გავლენას ახდენს ძვალზე და პაციენტის ჯანმრთელობაზე. 

შესაძლოა განვიხილოთ IUD-ს გამოყენება.კონსულტაციის დროს საჭიროა შეფასდეს სარძევე ჯირკვლები. 

უროლოგია 

• შარდის შეკავება: აუტონომიურმა დისფუნქციამ, შესაძლოა, შეაყოვნოს შარდის ბუშტის დროული დაცლა 

და შესაბამისად, მისი გადაჭიმვა გამოიწვიოს. ასეთ შემთხვევაში მიმართეთ უროლოგს. ყაბზობა საშარდე 
გზების ინფექციის განვითარების რისკს ზრდის. ტუალეტის ჩვევა, შესაძლოა, ჩამოყალიბდეს ზოგიერთ 
შემთხვევაში. ზოგიერთი მედიკამენტი ზრდის თირკმელში კენჭების 

წარმოქმნის რისკს. 

 

ფსიქოლოგია/ქცევა 

• ყურადღების დეფიციტი/ შფოთვა-მღელვარება: სმენითი აღქმა დაგვიანებულია და შესაძლოა, არასწორად 

მოხდეს ქცევის ინტერპრეტირება და ჩაითვლოს, როგორც ინტერესის დეფიციტი; ამის გამო არავერბალური 

კომუნიკაციის შეფასებისას მიეცით მეტი დრო მარტივი მითითების შესასრულებლად. ქცევის დარღვევა 

ხშირად გხვდება რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებში, რომელზეც გავლენას ახდენს, როგორც ძილი, ასევე 

გარემო. შეაფასეთ სხვადასხვა ტიპის სტიმულების აღქა (მაგ: სინათლე, ხმაური). 

 

ძილი 

• ძილის დარღვევა: ცირკადული რითმი ხშირად დარღვეულია; უწყვეტი ძილის შესანარჩუნებლად 

განიხილეთ მელატონინის და ტრაზოდონის ან კლონიდინის მიღება. პაციენტი შესაძლოა საწოლიდან 

გადმოვარდეს, მნიშვნელოვანია, საძინებლის და საწოლის უსაფრთხოება (კარვის მაგვარი საწოლი). 
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ტკივილი 

• ტკივილის შეფასება: პაციენტებს აქვთ ატიპური პასუხი ტკივილზე, ტკივილის აღქმის მაღალი ზღვარი და 

გამოხატავენ ტკივილს განსხვავებულად (ე.ი. გამომეტყველება, ტირილი, მეტად გამოხატული 
განმეორებითი ქცევები); ტიპური ტკივილის აღქმის შკალა რთულად გამოსაყენებელი და 
ინტერპრეტირებადია. 

 

• ქრონიკული ტკივილის მაღალი რისკი: მისი განვითარება ხშირია კუჭ-ნაწლავის პრობლემების 

(იხილეთ ზემოთ), მოძრაობის შეზღუდვის და პოზიციონირების გამო. განიხილეთ ბარძაყის ძვლის 

სუბლუქსაცია, ხერხემლის კომპრესული ან სხვა სახის მოტეხილობები, რომლებიც ტკივილს 

გამოიწვევდა. 

 

ოფთალმოლოგიური სკრინინგი 

• სირთულეები მხედვლეობის შეფასებისას: რადგან თვალით კონტაქტი მთავარი კომუნიკაციის საშუალებაა, 

საჭიროების მქონე პაციენტები გამოცდილმა ექიმმა უნდა შეაფასოს. ექიმს, ასევე უნდა ჰქონდეს 

გამოცდილება კორტიკალური მხედველობის შეზღუდვის და მხედველობითი აპრაქსიის შესაფასებლად. 

 

სმენის სკრინინგი: 

• სმენითი სტიმულების აღქმა შეფერხებულია: მორეციდივე ოტიტის (შუა ყურის ანთების) 

შემთხვევაში მიმართეთ ოტორინოლარინგოლოგს. 

 

სტომატოლოგიური სკრინინგი 

• ბრუქსიზმი კარიესის რისკს ზრდის: რუტინული გაწმენდა, შესაძლოა, ანესთეზიას მოითხოვდეს. 

ანესთეზიით მიმდინარე სტომატოლოგიური ჩარევა შესაბამის, სპეციალიზრებულ სამედიცინო 

დაწესებულებებში უნდა მიმდინარეობდეს. პირის ღრუს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საჭიროა, 

კბილების ექსტრაქციის პრევენცია ჩატარდეს პირის ღრუს რეგულარული მოვლის მეშვეობით. 

 

განათლება/თერაპიები 

• IEP და თერაპიის გამოწვევები: პედაგოგოებს, შესაძლოა, არ ჰქონდეთ გამოცდილება რეტის სინდრომის მქონე 

ბავშვებთან მუშაობის. მოითხოვეთ რომ ორიენტირებულნი იყვნენ შემდეგ სფეროებზე: კომუნიკაცია, 

მოძრაობა, აპრაქსია და ასევე სოციალიზაცია. (ნეიროსენსორული საჭიროებებიდან გამომდინარე). 

პედაგოგები და თერაპევტები უნდა იყვნენ ინფორმირებულნი რეტის სინდრომის დროს თერაპიების 

განსხვავებული მიდგომების შესახებ. თერაპია მოიცავს უნარების შენარჩუნებას და დაკარგული უნარების 

აღდენას. რეტის სინდრომის თერაპია უნდა მოიცავდეს ოკუპაციურ, ფიზიკურ, მეტყველების - 

განსაკუთრებით კი, ალტერნატიული კომუნიკაციის მეთოდებს. თერაპია, რომელიც მოიცავს ფიზიკურ 

აქტივობებს უნდა გაგრძელდეს მთელი ცხოვრების განმავლობაში. ფიზიკური აქტივობა ამცირებს მომავალში 

გართულებების განვითარების რისკს. ინტენსიური ოკუპაციური, ფიზიკური, მეტყველების და 

განსაკუთრებით ალტერნატიული კომუნიკაციის თერაპია აძლევს პაციენტს სწავლის და პროგრესის 

საშუალებას. ოჯახმა სკოლასთან ერთად უნდა შეიმუშაოს ინდივიდუალური განათლების პროგრამა (IEP). 

პროგრამის შედგენაში, შესაძლოა, რეტის სინდრომის სპეციალისტის კონსულტაცია დაგეხმაროთ. 

• არავერბალური კომუნიკაცია: საჭიროა ალტერნატიული კომუნიკაციის შერჩევა. შესაძლოა ეს ზოგიერთმა 

მეტყველების თერაპევტმა გირჩიოთ. თვალით კონტაქტი, რადგან ყველაზე ეფექტური კომუნიკაციის 

საშუალებაა, ვერბალიზაციისთვის გამოიყენება სპეციალიზირებული აპარატურა, რომელიც თვალის 

მოძრაობას ეფუძნება. ალტერნატიული კომუნიკაცია, რაც შეიძლება მალე უნდა დამყარდეს, რათა 

მეტყველებასთან  ერთად განვითარდეს.  აპარატურა ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, როგორც სახლში, ასევე 

სკოლაში. სახლში აპარატურის ხშირი გამოყენება უნდა წაახალისოთ, რადგან სკოლის დამთავრების შემდეგ 

მისი ხანგრძლივად გამოყენება გახდეს შესაძლებელი. 
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საზოგადოებრივი პრობლემები 

• გაზრდილი ოჯახური სტრესი: ოჯახის წევრებს შესაძლოა პაციენტის მოვლაში დახმარება დასჭირდეთ 

• და-ძმის რეაქციები: მათი შეგუების გზები უნდა იყოს განხილული 

• მშობლებმა უნდა უზრუნველყონ ოჯახის წევრების და მეგობრების განათლება რეტის სინდრომoს შესახებ 

ისეთი საიტების მეშვეობით როგორიცაა RettSyndrome.org და სხვები. 

• შესაბამის დროს განიხილეთ რეტის სინდრომის გენეტიკური საფუძველი უფროს და-ძმასთან და 

შვილოსნობის ასაკში გადაამისამართეთ გენეტიკოსთან. 

 

ჰოსპიტალიზაციის საკითხი 

• მგრძნობელობა ანესთეზიის მიმართ, შემცირებული პროპიოცეფცია: პაციენტები, შესაძლოა, საანესთეზიო 

და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალებების დოზის შემცირებას საჭიროებდნენ. პაციენტებს, შესაძლოა, 

დასჭირდეთ მეტი დრო ანესთეზიის შემდეგ გამოღვიძებისათვის. მნიშვნელოვანია, ანესთეზიოლოგის 

ინფორმირება ამჟამინდელი მედიკამენტების შესახებ (განსაკუთრებით (ანტიკონვულსიური და 

კანაბინოიდური მედიკამენტები), გულყრის ტიპის, სუნთქვის დარღვევების და გახანგრძლივებული QT 

სინდრომის რისკის ან არსებობის შესახებ. ანესთეზიის დაგეგმვისათვის მნიშვნელოვანია, უახლოეს 

წარსულში ჩატარებული ელექტროკარდიოგრამი შედეგების განხილვა. საავადმყოფოს უნდა მიეწოდოს 

ინფორმაცია დაქვეითებული პროპრიოცეფციის და ხელის მიზანმიმართული მოძრაობის, პოზიციონირების 

სირთულის და გაზრდილი ტრამვის რისკის შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტი 

ჰოსპიტალიზირებულია, ოჯახმა ან კლინიკამ უნდა უზრუნველყოს ყოველდღიური ROM კონტრაქტურების 

განვითარების პრევენციისათვის. 

 

ალტერნატიული მედიკამენტები 

• კანაბინოიდი, წმ. ჯონის ჭიები და ა.შ. : მნიშვნელოვანია, ოჯახების ინფორმირება ალტერნატიული 

მედიკამენტების შესახებ. 
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   იმისთვის რომ შევძლოთ თქვენი დამხარება, გთხოვთ შეავსოთ ქვემოთ მოცემული 

         გრაფა: 

აღწერეთ 24 სთ-ის განმავლობაში მიღებული საკვები და სასმელი. 
 

აღწერეთ მიღებული სითხის და საკვების რაოდენობა. (მაგ: 1 ვაშლი, ½ , ქათმის 

გულმკერდი) 

 

ეცადეთ მაქსიმალურად აღწეროთ დეტალები და  საკვების მომზადების წესი. 

განმარტეთ,  როგორი ტიპის კვებაზეა თქვენი შვილი. 
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