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ანოტაცია 
 

ზედა ტუჩისა და სასის თანდაყოლილი ნაპრალი, ერთ-ერთი ფართოდ 

გავრცელებული განვითარების მანკია. ასეთი პათოლოგიების მქონე ბავშვებს 

დარღვეული აქვთ სუნთქვისა და კვების ფუნქციები, არტიკულაცია, აღენიშნებათ 

ყელ-ყურ-ცხვირის ორგანოების პათოლოგიური ცვლილებები ამიტომ 

მნიშვნელოვანია ამ პაციენტებისათვის  დროული  ქირურგიული ჩარევა და, 

ამასთან, აუცილებელია ოპტიმალური ანესთეზიის შერჩევა, ოპერაციისშემდგომი 

გართულებების თავიდან აცილების მიზნით სპეციფიკური ოპერაციისწინა 

მომზადება -  სრულყოფილი პრემედიკაცია.  

ბავშვთა ქირურგიაში დღესდღეობით ფართოდ გამოიყენება ინჰალაციური 

საანესთეზიო საშუალება, ჰალოტანი (ფტოროტანი). უკანასკნელი წლების 

ლიტერატურული წყაროების თანახმად, საერთო ანსთეტიკები, მათ შორის 

ინჰალაციური, ახდენს ფსიქოდამაზიანებელ ზემოქმედებას.  

რეგიონალური სუპრესიული ეფექტების გარდა, ანესთეტიკების ზემოქმედება 

ვლინდება ნეირონთაშორის ფუნქციურ კავშირებზეც. განსაკუთრებით აქტუალურია 

ეს პრობლემა, რადგან აღნიშნულ რისკებს ყველაზე მეტად ექვემდებარებიან 

ბავშვები და მოხუცები. აქედან გამომდინარე,Pპოსტოპერაციული გართულებების 

თავიდან აცილებისათვის ტარდება წინაოპერაციული მედიკამენტოზური მომზადება 

ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის პრეპარატებით.  

ნაჩვენებია, რომ ჰალოტანის გამოყენების შემდეგ პაციენტებს აღენიშნებათ 

ფსიქიკური ცვლილებები, მეხსიერების ნაწილობრივი დარღვევა, მათ შორის 

სივრცითი მეხსიერების, რაც შეიძლება გაგრძელდეს ნარკოზის მიღებიდან ერთ 

კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. როგორც ცნობილია, ჰიპოკამპი შედის თავის 

ტვინის ლიმბური სისტემის შემადგენლობაში და მონაწილეობს ემოციურ 

რეაქციებსა და მოკლევადიანი მეხსიერების ფორმირებაში, უკანასკნელი წლების 

მონაცემებით მეხსიერების ფორმირებაში გარკევული სახით მონაწილეობენ ასევე 

ჰიპოკამპის პირამიდული ნეირონების გაემ რეცეპტორები, სავარაუდოა, რომ 

მეხსიერებაზე ჰალოტანის მოქმედება ჰიპოკამპზე მისი ზემოქმედებით უნდა 

ხორციელდებოდეს. 

აქედან გამომდინარე, სამუშაოს მიზანი იყო თეთრი ზრდასრული ვირთაგვას 

ჰიპოკამპში გაემ და GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობრივი 

ცვლილებების შესწავლა ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში მიდაზოლამით 

პრემედიკაციის დროს. 

ექსპერიმენტისათვის გამოვიყენეთ ზრდასრული და მზარდი (20 დღიანი) თეთრი 

არახაზოვანი ვირთაგვა. საკვლევი მასალა – თავის ტვინის ქსოვილი.  გაემ და 

GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის ცვლილების შესაფასებლად 

გამოყენებული იყო იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდი GABA-s და GAD65/67- ის მიმართ 

ანტისხეულებით. პროლიფერაციული აქტიურობის შესაფასებლად კი კოლქიცინური 

მიტოზური ინდექსი და იმუნოჰისტოქიმიური შეღებვა მარკერზე ki67. მიღებული 
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შედეგების სარწმუნობას ვაფასებდით სტიუდენტის კრიტერიუმით (სარწმუნოდ 

ვიღებდით მონაცემებს, რომელთა სარწმუნობა შეადგენდა 95-99%-ს).  

ჩატარებული გამოკვლევებით დადგენილია, რომ ჰალოტანის ნარკოზი 

ზრდასრული ვირთაგვას ჰიპოკამპში GAD65/67 და გაემ დადებითი უჯრედების 

რაოდენობის ცვლილებებს იწვევს. ზრდასრული ვირთაგვას ჰიპოკამპში  გაემ - 

დადებითი  უჯრედების რაოდენობის ჰალოტანით განპირობებული ცვლილებების 

პრევენცია მიიღწევა  მიდაზოლამით  პრემედიკაციის დროს. ინჰალაციური 

სანარკოზე საშუალება ჰალოტანი არ იწვევს პროგენიტორული უჯრედების 

პროლიფერაციული აქტიურობის ცვლილებას მზარდი ვირთაგვას ჰიპოკამპის 

დაკბილულ ფასციაში.  
 
 
 
 

 
Changes of GAD65/67 and GABA positive cells quantity in rat hyppocampus 

in condition of halothane anesthezia with midazolam premedication  
 

Nino Bedineishvili 

 

summary 

 

Congenital cleft of upper lip and palatine is one of the most widespread diseases of development. 

Children with these pathologies suffer with the respiratory and feeding functions, articulation, 

severe pathological changes of upper respiratory tract, therefore early surgical intervention and 

optimal anesthesia is important. In order to avoid postoperative complications, specific 

presurgical preparation - effective premedication is needed. 

Inhalational anesthetic halothane is widely used in pediatric surgery. According to the 

nowadays works, common anesthetics, including inhalational has psycho-emotional  impact. 

Besides the regional suppressive effect, anesthesia influences on functional junction between 

neurons. This problem is very important because children and the elderly are most susceptible 

to the mentioned risks. Therefore, presurgical medication with Benzodiazepine group of drugs is 

used for preventing postoperative complications. 

It is shown that after the usage of halothane, severe mental changes, the lost of memory, 

including spatial memory is mentioned; these changes can be extended for more than a week 

after the anesthesia. As is known, the hippocampus is a part of the limbic system of the brain 

and is involved in emotional reactions and memory formation. According to data of last few 

years, GABA receptors take part in memory formation. It is likely that impact of halothane on 

memory should be carried out by its effect on hippocampus 
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The Goal of the present work was to study changes of GAD65/67 and GABA positive cells 

quantity in rat hyppocampus in condition of halothane anesthezia with midazolam 

premedication.  

Experiments were carried out on adult and growing (20 days) rats. Study material - the brain 

tissue. Immunohistochemical staining method was used to assess changes in number of 

GAD65/67nand GABA positive cells. For estimating the proliferative activity colchicin mitotic 

index Immunohistochemical staining against ki67 were used.The obtained data were processed 

using the standard variation statistics. Data reliability was of 95-99%. 

Based on experimental data we have shown that halothane anesthesia induces the changes of 

quantity of GAD65/67 and GABA positive cells in adult rat hyppocampus. It is also determined 

that prevention of halothane induced changes in GABA positive cells quantity is achieved with 

midazolam premedication. The halothane does not cause the changes of proliferative activity of 

progenitor cells in dental gyrus of growing rats. 
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შესავალი 

 

ზედა ტუჩისა და სასის თანდაყოლილი ნაპრალი, ერთ-ერთი ფართოდ 

გავრცელებული განვითარების მანკია, რომლის გავრცელების მაჩვენებელი 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. მაგალითად, აშშ-ში, ყოველი 700 

ახალშობილიდან ამ პათოლოგიით ერთი იბადება (Lopoo M.J. 1999); ჩრდილოეთ 

ირლანდიაში – 1 : 781 (Gregg T. et al. 1994), საქართველოში 1980-90 წლებში 

შეადგენდა 1.19, ანუ ნაპრალის მქონე ერთი ბავშვი : 840 ცოცხლადშობილზე და ა.შ. 

(Вадачкория З.О. 1996). 

  

    ა           b   

ზედა ტუჩისა (ა) და სასის (ბ) თანდაყოლილი ნაპრალები 

 

ზედა ტუჩისა და სასის თანდაყოლილი ნაპრალის მქონე ბავშვებს 

დარღვეული აქვთ სუნთქვისა და კვების ფუნქციები, არტიკულაცია, აღენიშნებათ 

ყელ-ყურ-ცხვირის ორგანოების პათოლოგიური ცვლილებები (Харьков П.В. 1992; 

Блохина С.И. 1992), აგრეთვე, დარღვევები გულ-სისხლძარღვთა და იმუნური 

სისტემების მხრივ (Гуцан А.Э. 1980; Вадачкория З.О. и друг; 1991; Вадачкория З.О. и 

друг; 1995) და ა.შ.   
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ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია: 1.  ამ პაციენტებისათვის  

დროული  ქირურგიული ჩარევა და 2.  აუცილებელია ოპტიმალური ანესთეზიის 

შერჩევა და ოპერაციისშემდგომი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით 

სპეციფიკური ოპერაციისწინა მომზადება -  სრულყოფილი პრემედიკაცია 

(Henriksson TG, Skoog VT. 2001).  

ბავშვთა ქირურგიაში დღესდღეობით ფართოდ გამოიყენება ინჰალაციური 

საანესთეზიო საშუალება, ჰალოტანი (ფტოროტანი). უკანასკნელი წლების 

ლიტერატურული წყაროების თანახმად, საერთო ანსთეტიკების, მათ შორის 

ინჰალაციურის, გამოყენება იწვევს ფსიქოდამაზიანებელ ზემოქმედებას. 

რეგიონალური სუპრესიული ეფექტების გარდა, ანესთეტიკების ზემოქმედება 

ვლინდება ნეირონთაშორის ფუნქციურ კავშირებზეც. ნაჩვენებია, რომ ასეთი 

დარღვევების განვითარების რისკი ასოცირდება ანესთეტიკების ნეიროტოქსიკურ 

ეფექტებთან და კორელირებს ანესთეზიის ხანგრძლივობასთან. განსაკუთრებით 

აქტუალურია ეს პრობლემა, რადგან აღნიშნულ რისკებს ყველაზე მეტად 

ექვემდებარებიან ბავშვები და მოხუცები. აქედან გამომდინარე,Pპოსტოპერაციული 

გართულებების თავიდან აცილებისათვის ტარდება წინაოპერაციული 

მედიკამენტოზური მომზადება ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის პრეპარატებით 

(Вадачкория З.О., и др. 2011). 

ნაჩვენებია, რომ ჰალოტანის გამოყენების შემდეგ პაციენტებს აღენიშნებათ 

ფსიქიკური ცვლილებები, მეხსიერების ნაწილობრივი დარღვევა, მათ შორის 

სივრცითი მეხსიერების, რაც შეიძლება გაგრძელდეს ნარკოზის მიღებიდან ერთ 

კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში  (Kirson E.D., et al. 1998).  

როგორც ცნობილია, ჰიპოკამპი, რომელიცშ შედის თავის ტვინის ლიმბური 

სისტემის შემადგენლობაში მონაწილეობს ემოციურ რეაქციებსა და მოკლევადიანი 

მეხსიერების ფორმირებაში, უკანასკნელი წლების მონაცემებით მეხსიერების 

ფორმირებაში გარკევული სახით მონაწილეობენ ასევე ჰიპოკამპის პირამიდული 

ნეირონების გაემ რეცეპტორები (Chapouthier G, Venault P. 2002), სავარაუდოა, რომ 
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მეხსიერებაზე ჰალოტანის მოქმედება ჰიპოკამპზე მისი ზემოქმედებით უნდა 

ხორციელდებოდეს. 

ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, სამუშაოს მიზანი იყო თეთრი ზრდასრული 

ვირთაგვას ჰიპოკამპში გაემ და GAD 65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობრივი 

ცვლილებების შესწავლა ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში მიდაზოლამით 

პრემედიკაციის დროს. 
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თავი 1. ლიტერატურის მიმოხილვა 

1.1.   ჰიპოკამპის ზოგადი დახასიათება 

 

ჰიპოკამპის ანატომია: ჰიპოკამპი (ბერძნ. Hippocampos- ზღვის ცხენი) 

მდებარეობს საფეთქლის წილის ფუძეში და წარმოადგენს თავის ტვინის ხვეულს, 

იგი შედის თავის ტვინის ლიმბური სისტემის შემადგენლობაში და მონაწილეობს 

ემოციურ რეაქციებსა და მეხსიერების მექანიზმებში. ჰიპოკამპი - წყვილი 

სტრუქტურაა, რომელიც მდებარეობს ნახევარსფეროების საფეთქლის ნუშისებრ 

ნაწილებში. მარჯვენა და მარცხენა ჰიპოკამპები ერთმანეთთან 

დაკავშირებულიაკომისურული ნერვული ბოჭკოებით, რომლებიც გადის თავის 

ტვინის თაღის ნაწიბურებში (commissura fornicis). იგი ფორმით მოგვაგონებს ზღვის 

ცხენს გრძელი რკალივით დახვეული კუდით. მას ასევე ამსგავსებენ შ-ს, ბანანს და 

ცხვრის რქებს. აქედან წარმოსდგება მისი სახელწოდება “ამონის რქები”.  (Duncan 

Graham-Rowe. 2003). 

ჰიპოკამპის ჰისტოლოგია:  ჰიპოკამპური ფორმაცია შედგება სხვადასხვა 

სტრუქტურული წარმონაქმნებისაგან. ესაა დაკბილული ფასცია, თავად ჰიპოკამპი 

და ე.წ. სუბიკულუმი. ჰიპოკამპს ყოფენ უკანა, დორსალურ და ვენტრალურ 

უბნებად. დორსალური უბანი მდებარეობს სეპტუმის უკან. უკანა წილი ვენტრო-

ლატერალურად იხვევა და გადადის ვენტრალურ უბანში, რომელიც საფეთქლის 

წილში მდებარეობს. ჰიპოკამპალური ფორმაცია მიეკუთვნება არქიკორტექსს და 

წარმოქმნის სამ შრიან სტრუქტურას. ჰიპოკამპი (Cornu Ammonis) იყოფა ზედა 

(დისტალურ) CA1 და ქვედა (პროქსიმალურ) CA2 , CA3  ველებად (Paxinos G.2004). 

საკუთრივ ჰიპოკამპი წარმოადგენს სამშრიან სტრუქტურას. თითოეული 

შრისათვის დამახასიათებელია თავისებური პირამიდული უჯრედები ან მათი 

დაბოლოებები. ვენტრიკულური ზედაპირიდან ეს შრეები ასეთი თანმიმდევრობითაა 

განლაგებული: 1) statum alveus, რომელიც  შედგება პირამიდული ნეირონების 

სუბიკულუმისაკენ მიმავალი აქსონებისაგან; 2) stratum oriens, რომელიც  
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პირამიდული ნეირონების დენდრიტებისაგან შედგება და ლოკალიზებულია stratum  

alveus- სა და პირამიდულ შრეს შორის. ამ შრეში ასევე განლაგებულია 

კალათისებური უჯრედებიც; 3) პირამიდული შრე (stratum  pyramidale) პირამიდული 

ნეირონების სხეულებით წარმოიქმნება. 4) მომდევნო შრე არის რადიალური შრე 

(stratum radiatum), რომელიც აპიკალური დენდრიტების შრეს შეიცავს. 5) ყველაზე 

ზედაპირულ შრეს წარმოადგენს მოლეკულური შრე (stratum lacnosum moleculare), 

რომელიც ნერვული ფიბრილებითაა შექმნილი. CA3 ველში პირამიდულ და 

რადიალურ შრეს შორის მოთავსებულია ხავსისებური ბოჭკოებისაგან შექმნილი 

დამატებითი შრე stratum lucidum (O’Keefe J., et. al. 1978). 

 

                           

ვირთაგვას ჰიპოკამპის(მარცხენა) ჰისტოლოგიური სურათი. 1-CA1; 2-CA2; 3-CA3 

ველები; დაკბილული ფასციის 4-სუპრაპირამიდული და 5-ინფრაპირამიდული 

მხარი; 6-პოლიმორფული უჯრედების შრე (ჰილუსი)(7X3). 

 

ჰიპოკამპის CA1 ველი შედგება საშუალო ზომის პირამიდული უჯრედებისაგან. 

მათი ბაზალური დენდრიტები გრძელდება stratum  oriens- ში, ხოლო აპიკალური 

დენდრიტები წარმოიქმნება და მიემართება ჰიპოკამპის ნაპრალში. CA3 ველი 

შედგება გიგანტური პირამიდული ნეირონებისაგან, ამ უკანასკნელთა აპიკალური 
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დენდრიტები კი იტოტება სომიდან გამოსვლისთანავე. CA3 ველის პროქსიმალური 

ნაწილის (დაკბილულ ფასციასთან ახლოს) პირამიდული უჯრედების დენდრიტები 

დისტალური (CA2 – თან ახლოს მდებარე) ნაწილის უჯრედების დენდრიტებთან 

შედარებით მოკლეა. CA2 ველი შეიცავს მცირე და დიდი ზომის პირამიდულ 

უჯრედებს (Paxinos G. 2004). 

პირამიდული უჯრედების გარდა ამ შრეებში გვხვდება კალათისებური 

უჯრედების ჰეტეროგენული პოპულაცია, რომელიც განსხვავდება ერთმანეთისაგან 

ზომითა და ფორმით. მათი უჯრედების სხეულები პირამიდულ შრეში და stratum  

oriens- შია მოთავსებული (Freund, T. F., et. al. 1996). პირამიდული ნეირონებისაგან 

განსხვავებით, მათი აპიკალური და ბაზალური მორჩები მიემართებიან განივი 

მიმართულებით და წარმოქმნიან კალათისებურ წნულს, რომელიც პირამიდული 

უჯრედების სხეულებს ინერვირებს (O’Keefe J., et. al. 1978).  

თავის მხრივ დაკბილულ ფასციაში გამოყოფენ სამ ძირითად შრეს: 1) 

მოლეკულური შრე ( str. Moleculare), სადაც მდებარეობს გრანულარული უჯრედების 

დენდრიტები,@2) გრანულარული შრე (str. Granulosum), რომელშიც მდებარეობს 

გრანულარული უჯრედების სხეულები. მოლეკულური და გრანულარული შრეები 

წარმოქმნიან  U - ს მსგავს სტრუქტურას. 3) პოლიმორფული უჯრედების შრე (str. 

Polimorphe, იგივე ჰილუსი), სადაც თავმოყრილია მრავალრიცხოვანი პოლიმორფული 

ნეირონები და აქვე გაივლიან გრანულარული უჯრედების აქსონები (В.П. 

Покровский, Г.Ф. Коротько, М.: Медицина, 2002). 

დაკბილული ფასციის გრანულარულ ნეირონებს ელიფსოიდური ფორმა აქვს. 

თითოეული უჯრედი ერთმანეთს მჭიდროდ ეხება და როგორც წესი მათ შორის არ 

გვხვდება გლიური უჯრედები. გრანულარული ნეირონების დენდრიტები 

მიმართულია მოლეკულური შრის გარეთა ზედაპირისაკენ (Claiborne, B. J., et. al. 1990). 

მოლეკულური შრის სიღრმეში მოთავსებულია კალათისებური უჯრედები. ეს 

შრე ძირითადად გრანულარული და კალათისებური ნეირონების დენდრიტებითაა 

წარმოდგენილი. თუმცა მოლეკულური შრის სიღრმეში წარმოდგენილია 
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მულტიპოლარული, სამკუთხედის ფორმის ნეირონები. სავარაუდოდ კალათისებური 

უჯრედების ფორმას წარმოადგენს, რომელიც გრანულარული შრის ზემოთ არის 

განლაგებული. (Ribak, C. E., et. al. 1986). 

პოლიმორფული უჯრედების შრე სხვადასხვა ტიპის უჯრედებითაა 

წარმოდგენილი. უფრო ხშირად გვხვდება ე.წ. ხავსისებური უჯრედები (mossy  cell). 

ამ შრეში ასევე გვხვდება თითისტარისებური, მრგვალი უჯრედები. მოლეკულურ 

შრეში არსებული ნეირონები ერთმანეთისაგან ძირითადად სიმკვრივითა და 

დენდრიტების რაოდენობით განსხვავდებიან (Paxinos G. 2004).  

ჰიპოკამპის ფუნქციები: მეცნიერებს თავიდანვე განსხვავებული აზრი ჰქონდათ 

ჰიპოკამპის ფუნქციებთან დაკავშირებით. მართალია, დღეისათვის არაერთი ცდაა 

ჩატარებული, მაგრამ დღესაც ვერც ერთი ფიზიოლოგი დანამდვილებით ვერ 

იტყვის, თუ რა ფუნქციები აქვს ჰიპოკამპს. საბოლოოდ მეცნიერები შეთანხმდნენ, 

რომ ჰიპოკამპი მონაწილეობს ემოციურ რეაქციებში (აუცილებელია შემოქმედებითი 

მუშაობისათვის), იგი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ახალი მოგონებების 

ფორმირებაში, სივრცით მეხსიერებასა და ნავიგაციაში. როგორც ცდები 

ადასტურებენ, ჰიპოკამპის ზომა გავლენას ახდენს სივრცითი მეხსიერების მუშაობის 

ეფექტურობაზე, რადგანაც იგი პასუხს აგებს ჩვენი სივრცეში ორიენტირების 

შესაძლებლობაზე. უფრო მეტიც, თუ ადამიანს ჰიპოკამპს ამოვაცლით მაშინ იგი 

ოპერაციული მეხსირების გარეშე დარჩება და შეიძლება ახსოდეს მხოლოდ ის, რაც 

მოხდა რამდენიმე კვირის ან თვის წინათ, მაგრამ ვერ გაიხსენებს, რა მოხდა 

რამდენიმე საათის ან წუთის წინ. 

აშშ-ს მეცნიერებმა ცდებით დაამტკიცეს, რომ ჩვეულებრივი ფიზიკური 

ვარჯიშები საშუალებას გვაძლევენ გავზარდოთ ჰიპოკამპის ზომა თაგვებში. იმის 

დასადგენად, თუ რა ხდება ადამიანებში, ჩაატარეს ექსპერიმენტი, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 165 პენსიონერმა. Hჰიპოკამპის ზომების ანალიზისთვის 

გამოიყენეს ჩვეულებრივი მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია. შემდეგ 

ექსპერიმენტის ყველა წევრმა გაიარა გამოკვლევა მათი გონებრივი 
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შესაძლებლობების დასადგენად. აღმოჩნდა, რომ რაც უფრო მეტად მისდევდნენ 

ადამიანები აქტიურ ცხოვრებას, დაკავებულები იყვნენ სპორტით, მით მეტი 

ქსოვილი შეინიშნებოდა მათ ჰიპოკამპში. გასაკვირია, მაგრამ პროფესიონალ 

მძღოლებს უფრო დიდი ჰიპოკამპი აქვთ, ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანებს. Gგარდა 

ამისა, შედარებით დიდი ჰიპოკამპი აქვთ სტუდენტებს, რომლებიც იმახსოვრებენ 

დიდ ინფორმაციას გამოცდებისთვის მზადებისას. როცა ადამიანი ბერდება, 

ჰიპოკამპის ზომაც თანდათან მცირდება, სწორედ აქედან მომდინარეობს 

მეხსიერების პრობლემები. (В.П. Покровский, Г.Ф. Коротько, М.: Медицина, 2002).  

  

 

 

 

1.2. ზოგადი საანესთეზიო საშუალებები 

 

ნარკოზი სანარკოზო ნივთიერებით გამოწვეული ცენტრალური ნერვული 

სისტემის (ცნს) შეკავებაა, რასაც თან სდევს ცნობიერების, მგრძნობელობის, 

მოძრაობის, პირობითი და უპირობო რეფლექსების დათრგუნვა და კუნთების 

რელაქსაცია.  

სისხლის მიმოქცევისა და სუნთქვის ცენტრები სანარკოზო ნივთიერებების 

მოქმედების გარეშე რჩება. აღნიშნული ცენტრების დამბლა მოსალოდნელია ძლიერ 

ღრმა და ხანგრძლივი ნარკოზის დროს. (გ.ბოჭორიშვილი. “ზოგადი 

ქირურგია”.თბილისი 1976) 

თანამედროვე  ანესთეზიოლოგიაში  ზოგადი გაუმტკივარებისათვის 

სხვადასხვა სამკურნალო საშუალება გამოიყენება. სანარკოზო საშუალებები თავისი 

ფიზიკურ-ქიმიური თვისებებიდან და გამოყენების ხერხებიდან გამომდინარე იყოფა 

ინჰალაციურ (ენდოტრაქეული, ენდობროქული, ნიღბით, ცხვირ-ხახის) და 
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არაინჰალაციურ საშუალებებად, რომლის დროსაც სანარკოზო ნივთიერება შეჰყავთ 

ვენაში, კუნთებში, სწორ ნაწლავში, კანქვეშ და სხვა.  

ინჰალაციურ საანესთეზიო საშუალებებს მიეკუთვნება ადვილად აქროლადი 

სითხეები (ჰალოტანი, სანარკოზო ეთერი) და აიროვანი ნივთიერებები (ძირითადად 

აზოტის ქვეჟანგი). Kკარგი სანარკოზო თვისებებისა და უსაფრთხოების გამო (არ 

ფეთქდებიან და არ ალდებიან) ანესთეზიოლოგიურ პრაქტიკაში ფართო გამოყენება 

ჰპოვეს ფტორირებულმა ნახშირწყალბადებმა, განსაკუთრებით ჰალოტანმა. რაც 

შეეხება ციკლოპროპანს, იგი აღარ გამოიყენება, ასევე, შეზღუდულია სანარკოზო 

ეთერის გამოყენება. მნიშვნელობა დაკარგა ქლოროფორმმაც, როგორც ნარკოზის 

საშუალებამ. 

A არაინჰალაციურ სანარკოზო საშუალებებს აკუთვნებენ ბარბიტურატებს 

(თიოპენტალნატრიუმი) და არაბარბიტურატულ პრეპარატებს (კეტამინი და სხვა). 

ნარკოზში შესაყვანად (ინდუქციისათვის) ძირითადად იყენებენ არაინჰალაციურ 

ნარკოტიკულ საშუალებებს (ბარბიტურატებს და სხვა), რომლებიც შეიყვანება ვენაში 

ან კუნთში, ხოლო ძირითად ნარკოზს ატარებენ ინჰალაციური ან არაინჰალაციური 

სანარკოზო საშუალებებით. ძირითადი ნარკოზი შეიძლება იყოს ერთკომპონენტიანი-

მარტივი (მონონარკოზი) ან მრავალკომპონენტიანი-კომბინირებული. საწყისი 

ნარკოზი შეიძლება განხორციელდეს საინჰალაციო სანარკოზო საშუალებათა 

შესაბამისი კონცენტრაციებით (აზოტის ქვეჟანგი ჟანგბადთან ნარევში და სხვა). 

ოპერაციისათვის მომზადების პროცესში ტარდება პრემედიკაცია, რაც 

ავადმყოფისთვის დამამშვიდებელი, ანალგეტიკური, ქონილონიზური, გულ-

სისხლძარღვთა და სხვა პრეპარატების დანიშვნას გულისხმობს. ეს საშუალებები 

გამოიყენება ორგანიზმზე ოპერაციისწინა ემოციური სტრესის უარყოფითი გავლენის 

შესასუსტებლად, ასევე  ნარკოზთან და ოპერაციულ ჩარევასთან დაკავშირებული 

შესაძლო გვერდითი მოვლენების (რეფლექსური რეაქციები, ჰემოდინამიკის 

დარღვევა, სასუნთქი გზების ჯირკვალთა სეკრეციის გაძლიერება და სხვა) 

წინსწრებისათვის. Pპრემედიკაცია აიოლებს ნარკოზის ჩატარებას: შესაძლებელი 
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ხდება ნარკოზისათვის გამოყენებული საშუალების კონცენტრაციის ანუ დოზის 

შემცირება, ნაკლებადაა გამოხატული აგზნების ფაზა და სხვა. 

ნარკოზის ან მისგან გამოსვლის დროს აგრეთვე ხმარობენ ანალგეტიკებს, 

მიორელაქსანტებს (ან დეკურარიზაციის საშუალებებს), გულ-სისხლძარღვთა 

პრეპარატებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ორგანიზმის ფუნქციების შენარჩუნებას 

ფიზიოლოგიურ დონეზე. ბოლო წლებში საერთო გაუმტკივარებისათვის ე.წ. 

დაბალანსებული ანესთეზიის მისაღწევად ფართოდ გამოიყენება ნეიროტროპულ 

საშუალებათა სხვადასხვა კომბინაციების შეყვანა ვენაში ტრადიციული საინჰალაციო 

ნარკოზული საშუალებების გამოყენების გარეშე. ზოგადი გაუმტკივარების ერთ-ერთ 

მეთოდს, რომელიც დამყარებულია ნეიროლეპტიკების (დროპერიდოლი) 

ანალგეტიკებთან (ფენტანილი, ტრემეპერიდინი და სხვა) ერთად გამოყენებაზე, 

წარმოადგენს ნეიროლეპტანალგეზია (ნლა). მეორე მრავალკომპონენტიანი მეთოდი - 

ატარალგეზია ანუ ტრანკვილანალგეზია - აგრეთვე გულისხმობს ანალგეტიკების 

(ფენტანილი, ტრიმეპერიდინი და სხვა) გამოყენებას ტრანკვილიზატორებთან 

(ფენაზეპამი, დიაზეპამი ან სხვა), ნატრიუმის ოქსიდატთან, ქოლინოლიტიკებთან 

(ატროპინი, მეტაცინიუმის იოდიდი) და სხვა პრეპარატებთან ერთად. საერთო 

გაუმტკივარების ერთ-ერთ მეთოდს წარმოადგენს ნარკოტიკული ანალგეტიკების 

შეყვანა (მორფინი და სხვა) თავზურგის ტვინის არხში (დათეშიძე ლალი, შენგელია 

არჩილი, შენგელია ვასილი. “ქართული სამედიცინო ენციკლოპედია”. თბილისი, 

2005). 

რაც შეეხება ჰალოტანს, იგი სამედიცინო პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული 

ზოგადი სანარკოზო საშუალებაა, რომელიც გამოიყენება დამოუკიდებლად ან სხვა 

პრეპარატებთან ერთად. ჰალოტანი არის უფერო, გამჭვირვალე სითხე, რომელსაც 

აქვს ქლოროფორმის მსგავსი სუნი და მოტკბო გემო. იგი, როგორც სანარკოზო 

საშუალება ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა ოპერაციული ჩარევის დროს 

ბავშვებში და ასაკოვან ხალხში. პრეპარატი ძირითადად გამოიყენება ბავშვებში, ყბა-

სახის ქირურგიული ოპერაციების დროს (Машковский М. Д. Лекарственные средства. 
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М.Новая Волна,2005). ჰალოტანი თავისი სტრუქტურით წარმოადგენს 

ჰალოგენირებულ ალკილს, არაფეთქებადი და არააალებადი, ყველაზე იაფი 

თხევადი ინჰალაციური ანესთეტიკებიდან. 

 

ჰალოტანის სტრუქტურა 

ავადმყოფებსHჰალოტანის ნარკოზის შემდეგ აღენიშნებათ პოსტოპერაციული 

გართულებები, როგორიცაა: ძლიერი აგზნებადობა, მეხსიერემასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, ამნეზია, ახალი ინფორმაციის დამახსოვრების გაძნელება, მოტორული 

მეტყველების, აზროვნების შენელება და სხვა.  

აღნიშნული გართულებების თავიდან აცილების მიზნით პრემედიკაციისას 

გამოიყენება სედაციური პრეპარატი მიდაზოლამი. მიდაზოლამი, ბენზოდიაზეპინის 

ჯგუფის პრეპარატია, რომელიც ახდენს გამაამინოერბოსმჟავას (გაემ) რეცეპტორული 

ფუნქციის მოდულირებას. პრეპარატი გამოიყენება გულყრების, უძილობის 

სამკურნალოდ, სედაციისა და სამედიცინო პროცედურების ჩატარების წინ ამნეზიის 

სტიმულირებისათვის  (Mandrioli R, Mercolini L, Raggi MA. 2008). მიდაზოლამი 

გამოირჩევა სწრაფი და ხანმოკლე მოქმედებით. ამიტომ მას ხშირად იყენებენ 

ანესთეზიის ინდუქციისთვის (Морган-мл Дж.Э., Мегид С.М. 1998).  
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თავი 2. მასალა და მეთოდები 

2.1. კვლევის ობიექტი და მასალა 

ექსპერიმენტისათვის გამოვიყენეთ 60 ზრდასრული და 20 მზარდი (20 დღიანი) 

თეთრი არახაზოვანი ვირთაგვა. საკვლევი მასალა – თავის ტვინის ქსოვილი. 

ცხოველები დავყავით 3 ჯგუფად. 1. საკონტოლო ჯგუფი - ინტაქტური ვირთაგვები; 

2. I საცდელი ჯგუფი - ცხოველები, რომელთაც ჰალოტანით ნარკოზის პირობებში 

ჩაუტარდათ ცრუ ოპერაცია; 3. II საცდელი ჯგუფი - ცხოველები, რომელთაც 

ჰალოტანით ნარკოზის პირობებში ცრუ ოპერაციამდე 1 საათით ადრე ჩაუტარდათ 

პრემედიკაცია მიდაზოლამით. გაემ და GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობის ცვლილების შესაფასებლად გამოყენებული იყო იმუნოჰისტოქიმიური 

მეთოდი GABA-s და GAD65/67- ის მიმართ ანტისხეულებით. პროლიფერაციული 

აქტიურობის შესაფასებლად კი კოკლქიცინური მიტოზური ინდექსი და 

იმუნოჰისტოქიმიური შეღებვა მარკერზე ki67. მიღებული შედეგების სარწმუნობას 

ვაფასებდით სტიუდენტის კრიტერიუმით (მონაცემების სარწმუნობა შეადგენდა 95-

99%-ს).  

 

2.2.სინათლის მიკროსკოპში შესწავლისათვის მასალის ფიქსაცია და 

პრეპარატების მომზადება 

სინათლის მიკროსკოპში ქსოვილის შესასწავლად მასალის ფიქსაცია 

მოვახდინეთ Na/K ფოსფატურ ბუფერზე დამზადებულ ფორმალდეჰიდის 4%-იან 

ხსნარში. ფიქსაციის შემდეგ მასალის გაუწყლოება მიმდინარეობდა სხვადასხვა 

კონცენტრაციის სპირტების მზარდ რიგში. ქსოვილი ჩავაყალიბეთ ცვილ-პარაფინის 

ნარევში, დავამზადეთ 5-7 მკმ-ის სისქის ანათლები და შევღებეთ ჰემატოქსილინ-

ეოზინით. პრეპარატები შევისწავლეთ სინათლის მიკროსკოპში "Hamilton” DN-200M. 

 



18 

 

2.3. იმუნოჰისტოქიმიური შეღებვა 

 

პარაფინის ანათლების დეპარაფინიზაციის შემდეგ პრეპარატები დავამუშავეთ 

თერმულად (წყლის აბაზანაზე – 1000C) ციტრატულ ბუფერში (pH=6.0) 10წთ. 

ენდოგენური პეროქსიდაზას ინჰიბირებისათვის პრეპარატები მოვათავსეთ 3%-იანი 

წყალბადის პეროქსიდის ხსნარში 10წთ. შემდეგ ანათლები დავამუშავეთ 1% ხარის 

შრატის ალბუმინის და 0.5% TritonX100- ის შემცველი 2%-იანი თხის შრატით 370C-

ზე 30წთ-ით. გაემ პოზიტიური უჯრედების იდენტიფიკაციისათვის ანათლებს 

დავამატეთ პირველადი ანტი - გაემ (abcam)- ის ანტისხეულები (განზავება 1:200), 

ხოლო GAD65/67- ის პოზიტიური უჯრედების გამოსავლენად პარალელურ 

ანათლებს დავამატეთ პირველადი ანტი – GAD65/67 (abcam)- ის ანტისხეულები 

(განზავება 1:1000); ki67 პოზიტიური უჯრედების გამოსავლენად გამოვიყენეთ 

პირველად ანტისხეულები ანტი ki67 (abcam) (განზავება 1:50);  ინკუბაცია 

მოვახდინეთ 370C-ზე 2 სთ-ის განმავლობაში. პრეპარატების PBS- ში გავლების 

შემდეგ დავამატეთ Anti Rabbit IgG ანტისხეული (განზავება 1:400), ინკუბაცია 

მოვახდინეთ 370C-ზე 2 სთ-ის განმავლობაში. პრეპარატების PBS- ში გავლების 

შემდეგ შეღებილი უჯრედების გამოვლენა იმუნოპეროქსიდაზული რეაქციით 

მოვახდინეთ, რისთვისაც გამოვიყენეთ 3,3 -დიამინობენზიდინის 

ტეტრაჰიდროქლორიდის ხსნარი (SIGMAFAST™ DAB with Metal Enhancer – (sigma). 

ბირთვების კონტრასტირება მოვახდინეთ მაიერის ჰემატოქსილინით. პრეპარატები 

დავფარეთ საფარი მინით. 
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2.4 ვირთაგვას ჰიპოკამპში გაემ და GAD 65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობრივი შეფასება 

გაემ და GAD65/67 დადებითი უჯრედების რაოდენობის განსაზღვრისათვის 

სინათლის მიკროსკოპში ყოველი ცხოველის თითოეულ ანათალში ვითვლიდით 

უჯრედებს ჰიპოკამპის ყველა ველში (CA1 და CA3 და დაკბილული ფასცია), ხოლო 

მიტოზურ ფიგურებს და ki67 დადებითი უჯრედების რაოდენობას ვითვლიდით 

მხოლოდ დაკბილულ ფასციაში. უჯრედების რაოდენობას ვსაზღვრავდით 1000 

უჯრედზე გადათვლით (პრომილე - ‰). 
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თავი 3. კვლევის შედეგები და მათი განხილვა 

 

3.1. ზრდასრული ვირთაგვას ჰიპოკამპში GAD65/67 პოზიტიური 

უჯრედების რაოდენობის ცვლილების შესწავლა ჰალოტანის 

ზემოქმედებით მიდაზოლამით პრემედიკაციის პირობებში 

 

ჰალოტანის ნარკოზით განპირობებული პოსტოპერაციული გართულებების 

თავიდან აცილების მიზნით  კლინიკებში  გამოიყენება ანტიჰიპოქსიური თვისებების 

მქონე ბენზოდიაზეპინის ჯგუფის პრეპარატები (Dzidziguri L.V., et al. 2003). 

პრემედიკაციაში აღნიშნული პრეპარატების მცირე დოზების გამოყენებით  მიიღწევა 

სედაციური ეფექტი, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია პოსტოპერაციული 

გართულებების შემცირებისთვის. ასევე არსებობს მონაცემები, რომ ისინი 

მოდულირებენ გაემ-ით აქტივირებად ნეირომედიატორით ბლოკირებულ იონურ 

არხს და გაემ რეცეპტორულ ფუნქციას (Kain Z.N, et al. 1999; Keidan I. et al. 2000;  Frank 

T. et al. 2000; Dzidziguri L.V., et all. 2003).    

შესაბამისად, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ სედაციის ხარისხის გაზრდა და 

პოსტოპერაციული გართულებების თავიდან აცილება გაემ-ის სეკრეციის 

გაძლიერების ხარჯზე მიიღწევა. აღნიშნული მოსაზრების შემოწმების მიზნით, 

გამოვიყენეთ   ანტისხეულები ფერმენტის GAD65/67  მიმართ. აღნიშნული ფერმენტი, 

როგორც ცნობილია აკატალიზებს ამაგზნებელი ნეირომედიატორის გლუტამატის 

გარდაქმნას გაემა-ად (Erlander MG, et all. 1991). 

ცხოველები (ზრდასრული თეთრი ვირთაგვები) დავყავით 3 ჯგუფად: 1 - 

საკონტროლო ჯგუფი (ინტაქტური ცხოველები), 2 -  I საცდელი ჯგუფი, ცხოველები, 

რომელთაც ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში ჩაუტარდათ ცრუ ოპერაცია და მე-3 -

II საცდელი ჯგუფი – ცხოველები, რომელთაც ჰალოტანით ნარკოზის პირობებში 

ცრუ ოპერაციამდე 1 საათით ადრე გაუკეთდათ მიდაზოლამის ინექცია. ოპერაციიდან  

1, 24 და 168 საათის შემდეგ ავიღეთ მასალა, და იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდით 
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შევაფასეთ GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობრივი ცვლილება სამივე 

ჯგუფის ცხოველების ჰიპოკამპში (CA1, CA3 ველებსა და დაკბილულ ფასციაში).  

ჩვენს მიერ ჩატარებული ცდების საფუძველზე დადგინდა, რომ ცრუ 

ოპერაციიდან 1 საათის შემდეგ I საცდელი ჯგუფის ცხოველების ჰიპოკამპის CA1 

ველში GAD65/67 -პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა საკონტროლო ჯგუფის 

ცხოველებთან შედარებით გაიზარდა დაახლოებით 3-ჯერ. საპირისპირო ეფექტი 

გამოვლინდა  ამავე საცდელი ჯგუფის ცხოველების ჰიპოკამპის CA3 ველში. კერძოდ, 

აღნიშნულ ველში GAD65/67 -პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა დაახლოებით 

ორჯერ შემცირდა საკონტროლო ჯგუფის ვირთაგვების შესაბამის მაჩვენებელთან 

შედარებით (სურათი 1).  

ანალოგიური შედეგები იქნა მიღებული  II საცდელ ჯგუფშიც. კერძოდ, 

გამოვლინდა, რომ  იმ ცხოველების ჰიპოკამპის CA1 ველში,  რომლებსაც ცრუ 

ოპერაციამდე ერთი საათით ადრე ჩაუტარდათ მიდაზოლამით პრემედიკაცია, 

GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა ასევე მომატებული აქვთ, როგორც 

ინტაქტურ, ასევე, I საცდელი ჯგუფის ცხოველებთან შედარებით. რაც შეეხება CA3 

ველს, GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა ინტაქტურ ცხოველებთან 

შედარებით შემცირებულია, მაგრამ I საცდელი ჯგუფის ცხოველების უჯრედების 

რაოდენობის მაჩვენებელს უტოლდება (სურათი 1).  

ჰიპოკამპის დაკბილულ ფასციაში GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობა უცვლელია ორივე საცდელ ჯგუფში და თითქმის ინტაქტური 

ცხოველების დონეზეა შენარჩუნებული (სურათი 1). 

მიღებული მონაცემებიდან გამომდინარეობს, რომ ოპერაციიდან სულ მცირე ერთ 

საათში ჰალოტანის ნარკოზი ზრდასრული ვირთგავს ჰიპოკამპში GAD65/67 

პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწვევს. 
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სურათი 1. ვირთაგვას  ჰიპოკამპში  GAD65/67 - პოზიტიური  უჯრედების  რაოდენობის 

ცვლილება  ჰალოტანის  ნარკოზის   და  მიდაზოლამით პრემედიკაციის პირობებში   

ცრუ  ოპერაციიდან   1  საათის  შემდეგ.   

  

ცრუ ოპერაციიდან 24 საათის შემდეგ GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობა ვირთაგვას ჰიპოკამპის CA1 ველში კვლავ მომატებული რჩება 

ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში. ამავე ვადაზე ცვლილებები აღინიშნება დაკბილულ 
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ფასციაშიც. GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა სარწმუნოდ იზრდება 

საკონტროლო მაჩვენებელთან  შედარებით.  რაც შეეხება CA3 ველს, I საცდელ 

ჯგუფში უჯრედების რაოდენობა ინტაქტური ცხოველების მაჩვენებელს უტოლდება 

(სურათი 2). 

 

 

 

სურათი 2.  ვირთაგვას ჰიპოკამპში GAD65/67 -პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის 

ცვლილება ჰალოტანის ნარკოზის და  მიდაზოლამით პრემედიკაციის პირობებში ცრუ 

ოპერაციდან  24 საათის შემდეგ. 
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ცხოველების II საცდელ ჯგუფში, რომელთაც ჩაუტარდათ პრემედიკაცია 

მიდაზოლამით, GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა ცრუ ოპერაციიდან 

24 საათის შემდეგ კვლავ მომატებულია ჰიპოკამპის  CA1 ველში. ამ უჯრედების 

რადენობა იმატებს დაკბილულ ფასციაშიც. გარდა ამისა, GAD65/67 პოზიტიური 

უჯრედების რაოდენობა მატულობს ჰიპოკამპის CA3 ველშიც როგორც ინტაქტურ, 

ასევე I საცდელი ჯგუფის ცხოველებთან შედარებით (სურათი 2). აღსანიშნავია, რომ 

ამ ჯგუფში მომატებულია უჯრედების რაოდენობა, მაგრამ ჰიპოკამპის სხვადასხვა 

უბანს შორის ამ უჯრედების თანაფარდობა ინტაქტურ ცხოველებში უჯრედების  

თანაფარდობის მსგავსია (სურათი 2). 

ცრუ ოპერაციიდან 168 საათის შემდეგ GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობა I საცდელი ჯგუფის ცხოველების ჰიპოკამპის CA1 ველსა და დაკბილულ 

ფასციაში კვლავ მომატებულია საკონტროლო ჯგუფის ცხოველებთან შედარებით, 

ხოლო ჰიპოკამპის CA3 ველში აღნიშნული უჯრედების რაოდენობა კონტროლის 

დონეზე რჩება. 

მიდაზოლამით პრემედიკაციისას კი GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობა უთანაბრდება საკონტროლო მაჩვენებელს ჰიპოკამპის როგორც CA1, ისე 

CA3 ველსა და დაკბილულ ფასციაში (სურათი 3). 

მე-4,  მე-5 და მე-6 სურათზე წარმოდგენილია ინტაქტური და ორივე საცდელი 

ჯგუფის ცხოველების GAD65/67 პოზიტიური უჯრედები CA1, CA3 ველებში და 

დაკბილულ ფასციაში ცრუ ოპერაციიდან 1, 24 და 168-ე საათის შემდეგ (სურათი 4, 

5, 6). 
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სურათი  3.  ვირთაგვას ჰიპოკამპში GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის 

ცვლილება ჰალოტანის ნარკოზის და  მიდაზოლამით პრემედიკაციის პირობებში ცრუ 

ოპერაციდან  168 საათის შემდეგ.  
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სურათი 4. GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების განაწილება ზრდასრული ვირთაგვას 

ჰიპოკამპის CA1, CA3 ველებში და დაკბილულ ფასციაში ოპერაციიდან 1 საათის 

შემდეგ. (ა - ინტაქტური ცხოველები, ბ - I ჯგუფის ცხოველები; გ - II ჯგუფის 

ცხოველები.  გადიდება 7x40) 
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სურათი 5. GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების განაწილება ზრდასრული ვირთაგვას 

ჰიპოკამპის CA1, CA3 ველებში და დაკბილულ ფასციაში ოპერაციიდან 24 საათის 

შემდეგ. (ა - ინტაქტური ცხოველები, ბ - I ჯგუფის ცხოველები; გ - II ჯგუფის 

ცხოველები.  გადიდება 7x40) 
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სურათი 6. GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების განაწილება ზრდასრული ვირთაგვას 

ჰიპოკამპის CA1, CA3 ველებში და დაკბილულ ფასციაში ოპერაციიდან 168 საათის 

შემდეგ (ა - ინტაქტური ცხოველები, ბ - I ჯგუფის ცხოველები; გ - II ჯგუფის 

ცხოველები;  გადიდება 7x40) 
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ამგვარად, ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევებით დადგინდა, რომ ჰალოტანის 

ნარკოზი ზრდასრული ვირთგავს ჰიპოკამპში  GAD65/67 -პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობის მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწვევს. აღნიშნული ზემოქმედება, რომელიც 

ოპერაციიდან სულ მცირე ერთ საათში აღინიშნება და შენარჩუნებულია 168 სთ-ზეც, არ 

ვლინდება მიდაზოლამით პრემედიკაციის პირობებში. 

ჰიპოკამპის CA1 და CA3 ველში GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის 

მსგავსი ცვლილება აღწერილია კაინის მჟავით გამოწვეული ეპილეფსიის 

შემთხვევაშიც (Doreulee N et al. 2010). ამავე დროს ნაჩვენებია, რომ ორგანიზმის  

განვითარებისას და ასევე  სხვადასხვა პათოლოგიის პირობებში GAD65/67 არსებობა 

ჰიპოკამპის ველებსა და ასევე გრანულარულ უჯრედებში (Schwarzer C, Sperk G. 1995; 

Maqueda J. et all. 2003). ჰალოტანი, როგორც ცნობილია, მოქმედებს გაემ A 

რეცეპტორებზე (Johnston GAR 1996). ამ რეცეპტორების სიმკვრივე სწორედ CA1 

ველშია მაღალი (Johnston GAR 1996; Pettit D.L at all 2000). ამასთან ცნობილია, რომ 

ჰალოტანი როგორც ზოგადი საანესთეზიო საშუალება ხელს უშლის ამაგზნებელი 

ნეირომედიატორის (გლუტამატის) გამოთავისუფლებას (Maclver M.B, et al. 1996). 

აღნიშნული ნეიროტრანსმიტერის აკუმულაცია შეიძლება იწვევდეს GAD65/67 

პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის ზრდას ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში 

ცრუ ოპერაციიდან 1 საათის შემდეგ CA1 ველში.  

მიდაზოლამის ინექციიდან 24 საათის შემდეგ, ჰიპოკამპის CA3 ველში 

უჯრედების რაოდენობის მატება შესაძლებელია აიხსნას იმით, რომ სედაციის 

მოხსნის შემდეგ, გაძლიერდა ამაგზნებელი ნეირომედიაცია, რის საპასუხოდაც CA3 

ველში GAD65/67 დადებითი უჯრედების რაოდენობა გაიზარდა.  ლიტერატურიდან 

ცნობილია, რომ CA3 ველის სტრუქტურული კავშირი CA1 ველთან (Andersen P. et al. 

2006), აქედან გამომდინარე, ერთ ველში (CA3) მიმდინარე ცვლილებები გავლენას 

უნდა ახდენდეს მეორე (CA1) ველზეც. ამის ნათელი დადასტურებაა ცრუ 

ოპერაციიდან 168-ე საათი. კერძოდ, თუ დავაკვირდებით მე-11 სურათს, II საცდელი 
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ჯგუფის ცხოველებში ჰიპოკამპის CA1 და CA3 ველში უჯრედების რაოდენობა 

ინტაქტური ცხოველების დონეს აღწევს.  

ჩვენს მიერ მიღებული შედეგების ანალიზიდან გამომდინარე, შეგვიძლია 

ვივარაუდოთ, რომ პრემედიკაციაში მიდაზოლამის გამოყენებიით მიღწეული სედაციის 

ხარისხის პოსტოპერაციულად შემცირებას თან სდევს ჰიპოკამპის პირამიდულ 

უჯრედებში ამაგზნებელი ნეირომედიაციის გაძლიერება და, შესაბამისად, უჯრედებში 

GAD65/67 ფერმენტის ექსპრესიის აქტივაციას. 
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3.2. ზრდასრული  ვირთაგვას ჰიპოკამპში გაემ-პოზიტიური  უჯრედების 

რაოდენობის ცვლილების შესწავლა ჰალოტანის  ზემოქმედებით 

მიდაზოლამით პრემედიკაციის პირობებში 

 

მიდაზოლამით პრემედიკაციისას GAD65/67 პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობის ცვლილებების Aშედეგებიდან გამომდინარე, კვლევის შემდგომ ეტაპზე 

მიზნად დავისახეთ შეგვესწავლა როგორ იცვლება გაემ პოზიტიური უჯრედების 

რაოდენობა. ამ  მიზნით, გამოვიყენეთ გაემ–ის მიმართ ანტისხეულები.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული ცდების საფუძველზე დადგინდა, რომ ჰალოტანის 

ნარკოზის პირობებში გაემ-დადებითი უჯრედებს რაოდენობის ცვლილებებაც ხდება. 

კერძოდ, ცრუ ოპერაციიდან 1 საათის შემდეგ I საცდელი ჯგუფის ცხოველების 

ჰიპოკამპის CA1 ველში იზრდება გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა 

საკონტროლო ჯგუფის ცხოველებთან შედარებით, ხოლო CA3 ველში და 

დაკბილულ ფასციაში აღნიშნული უჯრედების რაოდენობა უცვლელი რჩება (სურათი 

7).  

რაც შეეხება ცხოველების II საცდელ ჯგუფს, რომლებსაც ცრუ ოპერაციამდე 

ერთი საათით ადრე მიდაზოლამით პრემედიკაცია ჩაუტარდათ, გაემ-პოზიტიური 

უჯრედების რაოდენობა ჰიპოკამპის CA1, CA3 ველებში და ასევე დაკბილულ 

ფასციაში თითქმის კონტროლის დონეზე რჩება (სურათი 7).   

მე-8 სურათზე წარმოდგენილია გაემ პოზიტიური უჯრედები CA1 და CA3 

ველებში. 

როგორც მე-9 სურათიდან ჩანს, ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში ჩატარებული 

ცრუ ოპერაციიდან 24 საათის შემდეგ გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა 

კიდევ უფრო იზრდება ვირთაგვას ჰიპოკამპის CA1 ველში. ამასთან უჯრედების 

რაოდენობა საკონტროლო ჯგუფთან შედარებით იზრდება CA3 ველშიც. რაც 

შეეხება დაკბილულ ფასციას – იგი კონტროლის დონეზე რჩება (სურათი 9). 
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სურათი  7. ვირთაგვას  ჰიპოკამპში  გაემ-პოზიტიური  უჯრედების  რაოდენობის 

ცვლილება  ჰალოტანის  ნარკოზის  პირობებში  მიდაზოლამით პრემედიკაციისას   

ცრუ  ოპერაციიდან    1  საათის  შემდეგ. 
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სურათი  8.  გაემ-პოზიტიური უჯრედები ზრდასრული ვირთაგვის ჰოპიკამპის CA1 და  

CA3 ველებში ნორმასა(ა)  და  ჰალოტანის (ბ) ნარკოზის პირობებში ცრუ ოპერაციიდან 1 

საათის შემდეგ (გადიდება 7x90)  

 

საცდელი  ჯგუფის ცხოველებში, რომელთაც ჩაუტარდათ პრემედიკაცია 

მიდაზოლამით, გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა ცრუ ოპერაციიდან 24 

საათის შემდეგ საგრძნობლად შემცირდა ჰიპოკამპის CA1 და CA3 ველებში და ასევე 
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დაკბილულ ფასციაშიც როგორც I  საცდელ ასევე საკონტროლო ჯგუფთან 

შედარებით (სურათი 9).  

 

 
 

სურათი 9.  ვირთაგვას ჰიპოკამპში გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის 

ცვლილება ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში მიდაზოლამით პრემედიკაციისას  

ცრუ ოპერაციდან  24 საათის შემდეგ. 

 

ცდებით დადგინდა, რომ გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის 

ცვლილება  I საცდელი ჯგუფის ცხოველების ჰიპოკამპის CA1 და CA3 ველებში და 

დაკბილულ ფასციაში არ ვლინდება ცრუ ოპერაციიდან 168 საათის შემდეგ ანუ 

შენარჩუნებულია კონტროლის დონეზე (სურათი 10). 
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II საცდელი ჯგუფის ცხოველებში  გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა  

ჰიპოკამპის CA1 და დაკბილულ ფასციაში კონტროლის დონეს უბრუნდება, რაც 

შეეხება CA3 ველს,  ცრუ ოპერაციიდან 168 საათის შემდეგ მათი რაოდენობა 

მატულობს (სურათი 10). 

 
 

სურათი  10.  ვირთაგვას ჰიპოკამპში გაემ-პოზიტიური უჯრედების რაოდენობის 

ცვლილება ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში მიდაზოლამით პრემედიკაციისას  

ცრუ ოპერაციდან 168 საათის შემდეგ. 
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სურათი  11. გაემ-პოზიტიური უჯრედების განაწილება ზრდასრული ვირთაგვას 

ჰიპოკამპის CA1, CA3 ველებში და დაკბილულ ფასციაში ოპერაციიდან 168 საათის 

შემდეგ. (ა - ინტაქტური ცხოველები, ბ - II ჯგუფის ცხოველები; გადიდება 7x20)  

 

 
 

თუ დავაკვირდებით 1 და მე-7 სურათს შევამჩნევთ გარკვეულ კორელაციას, 

კერძოდ, ცრუ ოპერაციიდან 1 საათში CA1 ველში იზრდება როგორც GAD65/67 

პოზიტიური უჯრედების, ასევე გაემ პოზიტიური უჯრედების რაოდენობაც I 

საცდელი ჯგუფის შემთხვევაში. საპირისპირო სურათს ვხედავთ II საცდელი 

ჯგუფის შემთხვევაში, კერძოდ, Dოპერაციიდან 1 საათში მომატებულია GAD65/67 

უჯრედები, მაგრამ გაემ პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა CA1 ველში 

ინტაქტური ცხოველების მსგავსია.  
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ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში ჩატარებული ცრუ ოპერაციიდან 1 საათში 

ვირთაგვას  ჰიპოკამპში გაემ - დადებითი უჯრედების რაოდენობის ცვლილებების  

პრევენცია მიიღწევა მიდაზოლამით პრემედიკაციის დროს. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ცრუ ოპერაციიდან 24 საათის შემდეგ II საცდელ 

ჯგუფში GAD65/67 უჯრედების რაოდენობის მატება ჰიპოკამპის ყველა უბანში 

განპირობებულია სედაციის მოხსნის შემდეგ ამაგზნებელი მედიაციის გაძლიერებით 

და ამ პროცესზე უჯრედების საპასუხო რეაქციით. ამ მოსაზრებას ამტკიცებს ამავე 

ვადაზე გაემ დადებითი უჯრედების რადენობის შემცირება.  

ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში ცრუ ოპერაციიდან 168-ე საათზე, II საცდელ 

ჯგუფში, CA3 ველში გაემ პოზიტიური უჯრედების რაოდენობი გაზრდის მიზეზის 

დადგენა შემდგომი კვლევის მიზანს წარმოადგენს. 
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3.3 მზარდი ვირთაგვას ჰიპოკამპის დაკბილულ ფასციაში უჯრედების 

პროლიფერაციული აქტიურობაზე ჰალოტანის ზემოქმედების შესწავლა 

 

არსებობს მონაცემები, რომ ჰალოტანი,  ისევე როგორც სხვა ზოგადი ანესთეტიკები, 

ტოქსიკურ ზეგავლენას ახდენს ნეირონებზე (Lees GJ 1989; Mellon, RD. et all 2007) 

ჰალოტანის ნარკოზის შემდეგ პაციენტებს აღენიშნებათ პოსტოპერაციული 

გართულებები, როგორიცაა: ძლიერი აგზნებადობა, მეხსიერემასთან დაკავშირებული 

პრობლემები, ამნეზია, ახალი ინფორმაციის დამახსოვრების გაძნელება, მოტორული 

მეტყველების, აზროვნების შენელება და სხვა.  

ჩვენს მიერ ჩატარებული გამოკვლევებით ასევე დადგინდა, რომ ჰალოტანის 

ნარკოზის შემდეგ  გარკვეული ცვლილებები აღინიშნება ექსპერიმენტული ცხოველების  

დაკბილულ ფასციაში (სურათი  2). დღეისათვის დადგენილია, რომ სწორედ აღნიშნულ 

ფასციაში არის თავმოყრილი ე.წ. პროგენიტორული უჯრედები (Kuhn H. G.,et all. 1996; 

Sahay A,et all. 2007; Ming Guo-li and Song Hongjun 2011). აქედან გამომდინარე მიზნად 

დავისახეთ გამოგვეკვლია, ახდენს თუ არა ჰალოტანის ნარკოზი ზეგავლენას 

აღნიშნული უჯრედების გამრავლებაზე. ამ მიზნით, შევისწავლეთ ჰალოტანის 

მოქმედება მზარდი ვირთაგვას ჰიპოკამპის დაკბილული ფასციის უჯრედების 

პროლიფერაციულ აქტიურობაზე. 

კვლევისათვის გამოვიყენეთ 20 დღიანი ვირთაგვები. ცხოველები დავყავით 2 

ჯგუფად: საკონტროლო და საცდელ ჯგუფებად. საცდელი ჯგუფის ცხოველებს 

ჩავუტარეთ ცრუ ოპერაცია ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში. პროლიფერაციული 

აქტიურობის შესაფასებლად გამოვიყენეთ კოლქიცინური მიტოზური ინდექსი და 

იმუნოჰისტოქიმიური შეღებვა პროლიფერაციის მარკერზე ki67. რადგან კოლქიცინი 

ხელს უშლის იმუნოჰისტოქიმიური რეაქციის მიმდინარეობას, თითოეულ ჯგუფში 

გამოვყავით 2 ქვეჯგუფი (ა და ბ). კოლქიცინი (1მგ/კგ) შევიყვანეთ მხოლოდ „ა“ 

ქვეჯგუფში. საკვლევი მასალა (თავის ტვინი) ავიღეთ ცრუ ოპერაციიდან 1 და 24 საათის 
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შემდეგ. საკონტროლო და საცდელი ჯგუფების ორივე ქვეჯგუფიდან. დავაფიქსირეთ 

Na/K ფოსფატურ ბუფერზე დამზადებულ ფორმალდეჰიდის 4%-იან ხსნარში. „ა“ 

ქვეჯგუფის ცხოველებში დავითვალეთ მიტოზური ინდექსი, ხოლო „ბ“ ქვეჯგუფის 

ცხოველებში დავითვალეთ ki67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა. 

ჩვენს მიერ ჩატარებული ცდების შედეგად დადგინდა, რომ ჰალოტანის ნარკოზის 

პირობებში ჩატარებული ცრუ ოპერაციიდან 1 და 24 საათის განმავლობაში დაკბილულ 

ფასციაში უჯრედების მიტოზური ინდექსი არ იცვლება საკონტროლო ჯგუფის 

ცხოველებთან შედარებით (სურათი 12).   

სურათზე 13 წარმოდგენილია მიტოზური ფიგურები საცდელი და საკონტროლო 

ცხოველების ჰიპოკმაპის დაკბილულ ფასციაში (სურათი 13).  

ki67 პოზიტიური უჯრედების რაოდენობა ჰალოტანის ნარკოზის პირობებში ცრუ 

ოპერაციიდან იმავე ვადაზე ასევე არ იცვლება საკონტროლო ჯგუფის ცხოველებთან 

შედარებით (სურათი 14). ki67 პოზიტიური უჯრედები ჰიპოკამპის დაკბილულ 

ფასციაში წარმოდგენილია სურათზე 15.  
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სურათი 12.  ჰალოტანის ზემოქმედება 20 დღიანი ვირთაგვას ჰიპოკამპის დაკბილული 

ფასციის უჯრედების მიტოზურ აქტიურობაზე 

 

   

სურათი 13.  მიტოზური ფიგურები 20 დღიანი ვირთაგვას ჰიპოკამპის დაკბილული 

ფასციაში (გადიდება 10x100)  
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სურათი 14. ჰალოტანის ზემოქმედება 20 დღიანი ვირთაგვას ჰიპოკამპის დაკბილული 

ფასციაში ki67 დადებითი  უჯრედების რაოდენობაზე 

 

 

ა                                                                    ბ 

სურათი 15. ki67დადებითი უჯრედები მზარდი ვირთგავას დაკბილულ ფასციაში 

(გადიდება ა-7x40; ბ- 7x90) 
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მიღებული შედეგებიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ინჰალაციური 

სანარკოზე საშუალება ჰალოტანი არ იწვევს თავის ტვინის წინამორბედი უჯრედების 

პროლიფერაციული აქტიურობის ცვლილებას მზარდი ვირთაგვას ჰიპოკამპის 

დაკბილულ ფასციაში. 
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დასკვნები: 

 

1. ჰალოტანის ნარკოზი ზრდასრული ვირთაგვას ჰიპოკამპში GAD65/67 და გაემ 

დადებითი უჯრედების რაოდენობის ცვლილებებს იწვევს. 

2. ზრდასრული ვირთაგვას ჰიპოკამპში  გაემ - დადებითი  უჯრედების 

რაოდენობის ჰალოტანით განპირობებული ცვლილებების პრევენცია მიიღწევა  

მიდაზოლამით  პრემედიკაციის დროს. 

3. ინჰალაციური სანარკოზე საშუალება ჰალოტანი არ იწვევს პროგენიტორული 

უჯრედების პროლიფერაციული აქტიურობის ცვლილებას მზარდი ვირთაგვას 

ჰიპოკამპის დაკბილულ ფასციაში.  
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