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შესავალი 

 

გაიდლაინი განკუთვნილია: 

სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რეტის სინდრომის მქონე ბავშვთან, 

როგორც სტაციონარში, ისე ამბულატორიაში. ეს გზამკვლევი (გაიდლაინი) ეხება რეტის 

სინდრომისთვის დამახასიათებელი საჭმლის მომნელებელი სისტემის  დაავადებების და 

გართულებების პრევენციას. მასში მოცემულია ინფორმაცია კონკრეტული მდგომარეობების 

მართვის, პრაქტიკული რეკომენდაციების, ჩასატარებელი კვლევების სიხშირისა და მათი 

საჭიროების შესახებ.   
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საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვევები და 

მათი მართვა რეტის სინდრომის დროს. 

 

ეს  გზამკვლევი განკუთვნილია სამედიცინო პერსონალისთვის  და დაეხმარება რეტის 

სინდრომის მქონე პაციენტების შეფასებასა და მართვაში. რეტის სინდრომის მქონე 

ადამიანებს ხშირად აღენიშნებათ საჭმლის მომნელებელი სისტემის დარღვებები. ამ 

პრობლემებმა შესაძლოა ზეგავლენა იქონიონ საკვების რაოდენობის მიღებაზე. ეს 

გზამკლვევი მოიცავს 3 ძირითადი პრობლემის: გასტროეზოფაგური რეფლუქსის, ყაბზობის 

და მუცლის შებერილობის  შეფასების, დიგნოზირების და მართვის საშუალებას. 

 

 

 

 

 

 

რეტის სინდრომი ნეიროგანვითარების დაავადებაა. მისი  გენეტიკური 
საფუძველი გენის მუტაციაა, რომელიც ტვინში არსებული MeCP2  ცილის

საკმარის წარმოქმნას უშლის ხელს და მრავალი ორგანოს ფუნქციონირებაზე 
ახდენს გავლენას. 15000-ს დაბადებულ გოგონაში ერთი რეტის სინდრომის 

მქონეა. 

ნერვული 
სისტემა

განვითარების 
შეფერხება, 

მეტყველების 
დარღვევები, 
ეპილეფსია

სასუნთქი 
სისტემა

ჰიპერვენტილაცია, 
აეროფაგია (ჰაერის 
ყლაპვა), სუნთქვის 

შეკავება და ფრუტუნი

ძვალ-
სახსროვანი 

სისტემა

შეცვლილი კუნთთა 
ტონუსი, სქოლიოზი, 

ოსტეოპენია, 
კოტრაქტურები 

საჭმლის 
მომნელებელი 

სისტემა

გასტროეზოფაგული 
რეფლუქსი, მუცლის 
შებერილობა, აირთა 
დაგროვება, პირის 
ღრუს მოტორული 

დარღვევები, ყაბზობა
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გასტროეზოფაგური რეფლუქსი 

რეტის სინდრომის მქონე ადამიანებში გასტროეზოფაგური რეფლუქსი საკმაოდ ხშირი 

პრობლემაა. ეს პრობლემა უფრო ხშირად გხვდება სქოლიოზის მქონე ან დიდი ხნის 

განმავლობაში მწოლიარე პაციენტებში.  

 

შეფასება: 

ჩამოთვლილი სიმპტომები, ნიშნები შესაძლოა გამოწვეული იყოს გასტროეზოფაგური 

რეფლუქსით: 

 რეგურგიტაცია, მომჟავო სუნის ბოყინი ან ღებინება 

 კბილის ემალის დაზიანება 

 უმიზეზო წონის კლება 

 რკინა დეფიციტური ანემია 

 კვებაზე უარის თქმა/ რუმინაცია (,,ცოხნა’’) 

 ქვედა სასუნთქი გზების ხშირი ინფექციები 

 ქცევის დარღვევები- მოუსვენრობა, გაღიზიანებადობა, ყვირილი, თვითდაზიანება 

 

კვლევები: 

გასტროეზოფაგული რეფლუქსის  სადიაგნოსტიკო კვლევებია: 

 საყლაპავის მჟავა-ტუტოვანი (pH)  ბალანსის შეფასება  24 საათის განმავლობაში 

(სასურველია ჩატარდეს  მჟავა-ტუტოვანი (pH)  ბალანსის შეფასებასთან ერთად 

საყლაპავი მილის გადაცემითი რხევების კვლევა MII) 

  ენდოსკოპიური  კვლევა რეფლუქსის მიზეზის დასადგენად- ეზოფაგიტი ან/და 

გასტრიტი 

 სცინტიგრაფია- რეფლუქსით გამოწვეული ასპირაციის შესაფასებლად 

 

შენიშვნა : 
       რეფლუქსის შესაფასებლად ბარიუმის ფაფით კვლევა- არ არის რეკომენდირებული  

 

კონსერვატიული მართვა: 

ფარმაკოლოგიური ან ქირურგიული მკურნალობის დაწყებამდე რეკომენდებულია 

კონსერვატიული მიდგომაა  
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კვების, პოზიციონირების და ქცევითი სტრატეგიები 

 ხშირად მცირე / სქელი კონსისტენციის ულუფებით კვება 

 კვების დროს მშვიდი გარემოს შექმნა 

  რეფლუქსის გამომწვევი საკვების რაციონიდან ამოღება 

 წაახალისეთ ვერტიკალურ პოზიციაში კვება (განიხილეთ ფეხზე დგომის 

შესაძლებლობა) 

 თავის მაღლა წამოწევა პაციენტებში, რომლებიც ძირითადად მწოლიარე პოზიციაში 

იმყოფებიან 

 

გასტროეზოფაგური რეფლუქსის ფარმაკოლოგიური  მკურნალობა  

კონსერვატიული მართვის არაეფექტურობის შემთხვევაში ფარმაკოლოგიური მართვაა 

მიზანშეწონილი. 

პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორები (ლანსოპრაზოლი, ომეპრაზოლი, პანტოპრაზოლი) 

არჩევის პრეპარატებია გასტროეზოფაგული რეფლუქსის დროს. 

რეკომენდებულია დღეში 1 ან სიმპტომების პერსისტირების (გახანგრძლივების) შემთხვევაში 

დღეში 2 ტაბლეტი. სიმპტომების შემსუბუქების შემთხვევაში, სასურველია შევინარჩუნოთ 

მკურნალობა მცირე დოზებით. 

ეფექტურობის შემთხვევაში პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორების ხანგრძლივად 

გამოყენებაა შესაძლებელი.  გვერდითი ეფექტების (ტკივილი, დიარეა, ყაბზობა) გამოვლენის 

შემთხვევაში განიხილეთ დოზის შემცირება ან სხვა მედიკამენტები. 

H2-ბლოკერი ან H2 რეცეპტორის ანტაგონისტი წამლები თრგუნავენ კუჭის მჟავას სეკრეციას, 

თუმცა პროტონული ტუმბოს ინჰიბიტორებთან შედარებით ნაკლებ ეფექტურნი არიან. 

პროკინეტიკური წამლები ახანგრძლივებენ QT ინტერვალს და მათი  გამოყენება დიდი 

სიფრთხილით უნდა მოხდეს. რეტის სინდრომის მქონე პაციენტების 20%-ს აქვს 

გახანგრძლივებული QT ინტერვალი.  

 დომპერიდონი- გააჩნია პროკინეტიკური აქტივობა, ზრდის კუჭ-ნაწლავის 

პერისტალტიკურ მოძრაობას და ამცირებს საკვების დაყოვნებას კუჭში. 

 

 ერითრომიცინი- მცირე დოზებით გააჩნია პროკინეტიკური აქტივობა და ამცირებს 

საკვების დაყოვნებას კუჭში. 
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გასტროეზოფაგური რეფლუქსის ქირურგიული  მკურნალობა 

გასტროეზოფაგური რეფლუქსის სიმპტომების პერსისტირების და ფარმაკოლოგიური 

მკურნალობის არაეფექტურობის შემთხვევაში ქირურგიული მკურნალობაა 

რეკომენდებული. ზოგიერთ სამედიცინო დაწესებულებაში გასტროსტომიასთან ერთად 

ატარებენ ფუნდოპლიკაციის ოპერაციას. რეტის სინდრომის მქონე ზოგიერთ ბავშვში ნისენის 

(Nissen) ფუნდოპლიკაციამ გააუმჯობესა წონის მატების დინამიკა. ლაპარასკოპიული 

მეთოდით  ჩატარებული ნისენის ფუნდოპლიკაციაა რეკომენდებული, უკუჩვენების არ 

არსებობის შემთხვევაში.  

ლაპარასკოპიული მეთოდით ჩატარებული ოპერაციის დადებითი მხარეებია: წონის მატება 

მიიღწევა სწრაფად და საავადმყოფოში დაყოვნების მცირე დრო.  მნიშვნელოვანია ოპერაციის 

შემდგომი მონიტორინგი, სიმპტომების შესაძლო რეციდივის საკონტროლოდ. ოპერაციის 

შემდგომ შესაძლოა განვითარდეს მუცლის შებერილობა, ღებინება, ყლაპვის გაძნელება და/ან 

დემპინგ სინდრომი. 

პრეოპერაციულ პერიოდში რეფლუქსის საწინააღმდეგო თერაპიის ჩატარება არ არის 

მიზანშეწონილი. 
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ყაბზობა 

რეტის სინდრომის მქონე ადამიანებში ყაბზობა საკმაოდ ხშირი პრობლემაა. ექსპრესიული 

მეტყველების პრობლემების გამო, რეტის სინდრომის მქონე ადამიანებმა შესაძლოა ვერ 

გამოხატონ ყაბზობით გამოწვეული დისკომფორტი.  

 

შეფასება: 

შეაფასეთ  დეფეკაციის სიხშირე და განავლის კონსისტენცია. ჩამოთვლილი სიმპტომები, 

ნიშნები შესაძლოა გამოწვეული იყოს ყაბზობით: 

 დეფეკაციის დროს ხასიათის ცვლილება ან ტირილი 

  მადის დაქვეითება 

 ქცევის დარღვევა 

 

 

კვლევები: 

რეკომენდებულია  მუცლის ფიზიკალური გასინჯვა. ყაბზობის დიაგნოსტირებისთვის 

მუცლის ღრუს რენტგენოლოგიური კვლევა რუტინულად არ გამოიყენება. 

 

 

მართვა: 

კვების და ქცევითი სტრატეგიები: 

 ადექვატური რაოდენობის სითხის და უჯრედისით მდიდარი საკვების მიღება 

 ფიზიკური აქტივობა 

 

 

 
სითხის მიღება 
რეტის სინდრომის მქონე პირებისთვის, სითხის ისეთივე რაოდენობით მიღებაა 

რეკომენდებული, როგორც  ზოგად პოპულაციაში. თუმცა, ჰიპერვნტილაციის და 

ჰიპერსალივაციის დროს საჭიროა მეტი სითხის მიღება. 

ადექვატური სითხის მიღება ყაბზობის მართვისთვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიაა. 

 

 

 



8 
 

უჯრედისით მდიდარი საკვების მიღება 
კვების რაციონი უნდა შეიცავდეს უჯრედისით მდიდარ საკვებს (ხილი, ბოსტნეული, 

მარცვლეული) 

საჭიროების შემთხვევაში, კვების რაციონში დაამატეთ ქლიავის წვენი ან ხსნადი ბოჭკო (მაგ: 

Benefibre®) 

 

ფიზიკური აქტივობა 
უმოძრაობა ზრდის ყაბზობის რისკს. 

ყაბზობის მართვისთვის ფიზიკური აქტივობაა რეკომენდებული. 

 

 

საპირფარეშოს ჩვევები 
წაახალისეთ ბავშვები დასხდნენ უნიტაზზე საკვების მიღებიდან 30 წუთში. 

 
 

 

  

ყაბზობის ფარმაკოლოგიური მკურნალობა  
 

კვების და ქცევითი სტრატეგიების არაეფექტურობის შემთხვევაში, შემდგომი საფეხური 

ფარმაკოლოგიური მკურნალობის დაწყებაა.  მედიკამენტები ჩამოვლილია ეფექტურობის 

მიხედვით:  

 

 ფსილიუმი (მეტმუცილი, კონსილი) ან უჯრედისით მდიდარი კვებითი დანამატები, 

როგორიც არის ბენეფაიბერი, გამოიყენება განავლის დასარბილებლად 

(მნიშვნელოვანია საკმარისი სითხის მიღება, ფსილიუმის და უჯრედისით მდიდარი 

კვებითი დანამატების მიღების დროს)   

 

  ოსმოსური ლაქსატივები - ლაქტულოზა, პოლიეთილენ გლიკოლი (მოვიკოლი, 

მირალაქსი) და   Milk of Magnesia განავლის დასარბილებლად. 

 

 საპოხი ლაქსატივები- პარაფინი და პარაქოქი აადვილებენ დეფეკაციას. გვერდითი 

ეფექტები: ასპირაცია, სტეატორეა.   

 

 სანთელი რეკომენდებულია ლაქსატივების არაეფექტურობის შემთხვევაში.  

 

 ოყნა გამოიყენება ყველა სხვა სტრატეგიის არაეფექტურობის შემთხვევაში.  

 

 
 

შენიშვნა : 
საპნის და წყლის ოყნის გამოყენება არ არის რეკომენდებული, მძიმე გართულებების 

თავიდან ასაცილებლად. 
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ამჟამად არ არსებობს კვლევები, რომლებიც ადასტურებენ პრობიოტიკების ეფექტურობას, 

ყაბზობის მკურნალობისთვის. 

 
 

 

ყაბზობის ქირურგიული  მკურნალობა 

 
ობსტრუქციის სიმპტომების განვითარების დროს, მედიკამენტური მკურნალობის 

არაეფეტურობის შემთხვევაში, მანუალურად ნაწლავის დაცლა, ზოგადი ანეზთეზიის ქვეშ, 

არის რეკომენდებული.  
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მუცლის შებერილობა 

 
რეტის სინდრომის მქონე პაციენტებში აეროფაგია, სუნთქვის შეკავება და ჰიპერვენტილაცია 

შესაძლებელია იწვევდეს მუცლის შებერილობას. სტრესტმა, ტკივილმა შესაძლოა 

გააუარესოს სუნთქვის პრობლემები და მუცლის შებერილობა. 

 

შეფასება: 

ჩამოთვლილი სიმპტომების, ნიშნების დროს შეაფასეთ მუცლის შებერილობა 

 პაციენტის მომვლელი აღნიშნავს მუცლის შებერილობას და ტკივილს 

 მუცლის გარშემოწერილობის ცვლილება 

 სიარულთან ერთად მუცლის შებერილობის შემცირება  

 

კვლევები: 

 სუნთქვის შეკავების შეფასება/ დაკვირვება 

 მუცლის პალპაცია/ პერკუსია 

 ვიდეო-ფლუროსკოპია კვების დროს ჰაერის ყლაპვის შესაფასებლად 

 

შენიშვნა : 
თუ მუცლის შებერილობას თან ერთვის მწვავე ტკივილი და/ან შოკის ნიშნები გადაუდებელი 

სამედიცინო ჩარევაა აუცილებელი კუჭის პერფორაციის გამოსარიცხად. 

 

მართვა: 

 
 ყაბზობა შესაძლოა აუარესებდეს მუცლის შებერილობას.  სიმეტიკონი ამცირებს ნაწლავებში 

აირების წარმოქმანს  და შესაძლოა მუცლის შებერილობის მკურნალობისთვის იყოს 

გამოყენებული. განიხილეთ მედიკამენტური მკურნალობა სეროტონინის უკუმიტაცების 

სელექტიური ინჰიბიტორებით თუ მუცლის შებერილობას თან ახლავს  გაღიზიანებადობა. 

მედიკამენტური მკურნალობის დაწყებამდე უნდა გაითვალისწინოთ წამლის ზეგავლენა QT  

ინტერვალის გახანგრძლივებაზე.  განიხილეთ   მძიმე ფორმის მუცლის შებერილობის დროს  

გასტროსტომია, რომელიც  დაგროვილი აირების გამონთავისუფლებას გახდის 

შესაძლებელს. 


