"ბოლო პერიოდში გავრცელებულია
ძირითადად ოთხი სახის ვირუსი"
– მაია ჩხაიძე
„ბოლო

პერიოდში

სტაციონარშიც

და

ამბულატორიაშიც მომართვიანობა გაზრდილია,
იმიტომ,
რომ
მაღალია
ავადობა
და გავრცელებულია ძირითადად ოთხი სახის
ვირუსი, – ამის შესახებ ციციშვილის
კლინიკის პედიატრმა მაია ჩხაიძემ
„ინტერპრესნიუსთან“ საუბრისას განაცხადა.
მისივე თქმით, ყველაზე ხშირად ეს არის რინოვირუსები და
რესპირატორულ-სინციტიური ვირუსი, რომელიც განსაკუთრებით ხშირად
ამ ეტაპზე გვხვდება. როგორც მაია ჩხაიძემ აღნიშნა, ასევე არის
გრიპის შემთხვევები და კორონავირუსული ინფექცია.
„ბოლო პერიოდში სტაციონარშიც და ამბულატორიაშიც მომართვიანობა
გაზრდილია, იმიტომ, რომ მაღალია ავადობა და გავრცელებულია
ძირითადად ოთხი სახის ვირუსი. ყველაზე ხშირად ეს არის
რინოვირუსები და რესპირატორულ-სინციტიური ვირუსი, რომელიც
განსაკუთრებით ხშირად ამ ეტაპზე გვხვდება. ასევე, არის გრიპის
რამდენიმე შემთხვევა და კორონავირუსული ინფექცია, ის
რასაკვირველია არსად წასულა და ისევ ცირკულირებს. დაახლოებით
20% ავადობის კორონავირუსულ ინფექციაზე მოდის. ყველას კლინიკური
ნიშნები მსგავსი აქვთ. მაღალი ცხელება ახასიათებთ, რომელიც 5-6
დღე გრძელდება და ცხელების საწინააღმდეგო მედიკამენტებს ძალიან
ძნელად ემორჩილებიან. რაც შეეხება რესპირატორულ-სინციტიურ
ვირუსს, ის განსაკუთრებით მძიმედ მიმდინარეობს და უფრო 2 წლამდე
ბავშვები ავადობენ. ჩვილები და ახალშობილები განსაკუთრებით
საყურადღებონი არიან, იმიტომ, რომ მათ საშუალო და მძიმე
შემთხვევების შემთხვევაში ჰოსპიტალიზაცია ესაჭიროებათ“,განაცხადა ჩხაიძემ.

საქართველოს სახალხო არტისტი
თამარ სხირტლაძე გარდაიცვალა
საქართველოს

სახალხო

არტისტი

თამარ
სხირტლაძე
93
წლისა
გარდაიცვალა.
ინფორმაციას
მაჯანიშვილის თეატრი ავრცელებს.

თამარ სხირტლაძე 1929 წელს, ლაგოდეხში დაიბადა. 1949 დაამთავრა
თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ
თეატრთან არსებული დრამატული სტუდია. შემდგომში კი გახდა
მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობი. მონაწილეობდა ისეთ სპექტაკლებსა
და ფილმებში როგორებიცაა: „კაცია-ადამიანი?!“, „მოძღვარი“, „მეფე
ლირი“, „ადამიანთა სევდა“, „ფესვები“, „ლუკას სახარება“ და
„ნუცას სკოლა“. თამარ სხირტლაძემ სცენაზე 70 წელი გაატარა და
ქართულ კინოსა და თეატრში უხუცეს მსახიობად ითვლება.
2010 წელს კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის წინ საზეიმოდ
გაიხსნა თამარ სხირტლაძის ვარსკვლავი. 2019 წელს, მას მიენიჭა
„წლის პერსონის“ წოდება.
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ჰექტარი ტერიტორია დაუბრუნდა
“მზიურის”
პარკის
ტერიტორიაზე არსებული
18
000
ათას
კვადრატული
მეტრამდე ფართობის მიწა
დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს
დაუბრუნდა.

როგორც კახა კალაძემ აღნიშნა, „მზიური“ ქალაქის თანამედროვე
ისტორიისა და კულტურული ცხოვრების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.
„ყველას კარგად გვახსოვს ის მავნე პრაქტიკა, რომელიც წლების
განმავლობაში დანერგილი იყო და ყოველდღიურად ხდებოდა. ეს იყო
მწვანე არეალების, სპორტული მოედნების მიტაცება და მათ ადგილზე
გარკვეული სამშენებლო სამუშაოების წარმოება, თუმცა, 2017 წლიდან
რადიკალურად შეიცვალა მიდგომები, რადგან ჩვენთვის პრინციპულად
მნიშვნელოვანია, დედაქალაქი იყო კიდევ უფრო მწვანე, იყოს კიდევ
უფრო მეტი რეკრეაციული სივრცე.
თქვენ იცით მზიურის პარკი, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი
სივრცეა და დიდი ისტორიის მატარებელია. თავის დროზე
თბილისისთვის მორიგი ფილტვის გაჩენასა და ვერეს ხეობაში პარკის
გაშენებაზე ცნობილი ქართველი მწერალი ნოდარ დუმბაძე ბევრს
საუბრობდა. იგი თბილისელებს მოუწოდებდა, თითო აგური მიეტანათ
ვერეს ხეობაში ოცნების ქალაქის ასაშენებლად, სადაც
პატარები ბეთანიიდან მონაბერ სუფთა ჰაერზე დაისვენებდნენ.
იცით, რომ ორი წლის წინ მოხდა პარკის სრული განახლება. თუმცა,
ჩვენ ვერ მოვახერხეთ სრულყოფილად პარკის სარეაბილიტაციო
სამუშაოების წარმოება, რადგან გარკვეული ტერიტორია იყო კერძო
საკუთრებაში. მინდა, გადაწყვეტილება გავაცნო თბილისელებს –
მუნიციპალიტეტს დაუბრუნდა აღნიშნული მიწა, რომელიც დაახლოებით

18 000 ათასი კვადრატული მეტრია. ეს არის მზიურის პარკის
გაყოლებაზე. ეს ტერიტორია დღეს არის ცუდ მდგომარეობაში, რადგან
კერძო საკუთრებაში შეუძლებელი იყო სამუშაოების წარმოება. კერძო
მესაკუთრესთან
მოლაპარაკებების
შედეგად,
მიღებულია
გადაწყვეტილება, რომ მოხდება ამ სივრცის ადგილმონაცვლეობა.
დედაქალაქის მთავრობაზე საკითხი უკვე გავიტანეთ, გადაიგზავნება
საკრებულოში და გადაწყვეტილება იქნება მიღებული“, – განაცხადა
კახა კალაძემ.

შოტლანდიას
დამოუკიდებლობის
რეფერენდუმის
ჩატარება
აეკრძალა
ბრიტანეთის
უზენაესმა
სასამართლომ
შოტლანდიას
მომავალ წელს დამოუკიდებლობის
რეფერენდუმის
ჩატარება
აუკრძალა.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით,
შოტლანდიის
პარლამენტს
რეფერენდუმის
ჩატარების
კანონიერი უფლებამოსილება არ
აქვს. ამ საქმეზე არგუმენტები ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს
ხუთმა მოსამართლემ მოისმინა.
ბრიტანეთის
მთავრობის
პოზიცია
იყო,
რომ
მხოლოდ
ვესტმინსტერს
შეეძლო
დამოუკიდებლობის
ახალი
რეფერენდუმისთვის მწვანე შუქის ანთება, რადგან საკონსტიტუციო
საკითხები რჩება ლონდონის მთავრობის უფლებამოსილებაში და არ არის
გადაცემული ედინბურგისთვის.

იმავდროულად, შოტლანდიის მთავრობის იურისტები ამტკიცებდნენ, რომ
შემოთავაზებული
რეფერენდუმი
–
ისევე
როგორც
2016
წლის ბრექსიტის რეფერენდუმი, მხოლოდ საკონსულტაციო იქნება და
თავისთავად არ ნიშნავს შოტლანდიის დამოუკიდებლობას, რამდენადაც
საჭირო იქნება მოლაპარაკებები და ახალი კანონების მიღება, ვიდრე
ეს რეალურად მოხდება.
შოტლანდიის პირველმა მინისტრმა, ნიკოლა სტერჯენმა თქვა, რომ
გადაწყვეტილებამ წარმოშვა არასასიამოვნო კითხვები დიდი
ბრიტანეთის საფუძველსა და მომავალთან დაკავშირებით და „შეარყია“
გაგება, რომ კავშირი ნებაყოფლობითი იყო

მედიკამენტებზე
რეფერენტული
ფასების დაწესება ფარმაცევტულ
ბაზარზე წამლებს გააიაფებს
მედიკამენტებზე რეფერენტული ფას
ების დაწესებას ფარმაცევტულ
ბაზარზე ძალიან დადებითი ეფექტი
ექნება და ეს წამლებს ძალიან
გააიაფებს.

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილის ილია ღუდუშაურის
თქმით, სექტორისგან კონკრეტულ შეკითხვებსა და შენიშვნებს
ელოდებიან.
„რეფორმის პირველი ნაწილი უკვე გავაცანით ფარმაცევტული სექტორის
წარმომადგენლებს. ძირითადი პრინციპები ჩამოყალიბებულია.

ჩვენ სექტორისგან კონკრეტულ შეკითხვებსა და
ველოდებით. ვფიქრობ, რომ გეგმის მიხედვით
იანვრიდან გაეშვება.

შენიშვნებს
რეფორმა 1

რეფერენტული ფასები, პირველ ეტაპზე, ქრონიკული და
ონკოლოგიური დაავადებების სამკურნალო პრეპარატებზე დაწესდება.
ამის შემდეგ, დავაკვირდებით მის მიმდინარეობას და გეგმის
მიხედვით, ყველა მედიკამენტზე რომელიც საქართველოში იქნება
რეგისტრირებული განსაზღვრული იქნება მაქსიმალური ზედ ზღვარი.
ეს რეფერენტული ქვეყნებისა და სტატისტიკის ანალიზის საფუძველზე
მოხდება.
ცვლილებას ფარმაცევტულ ბაზარზე ძალიან დადებითი ეფექტი ექნება
და ეს მედიკამენტებს ძალიან გააიაფებს“, – განაცხადა ილია
ღუდუშაურმა.
შეგახსენებთ, რომ რეფერენტული ფასების მექანიზმის შემუშავების
პროცესში ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები, ადგილობრივ და
საერთაშორისო ექსპერტებთან ერთად მუშაობენ.
ცვლილების

მიზანი

წამლებზე

ხელმისაწვდომობის

გაზრდა

და

კეთილსინდისიერი მარკეტინგის უზრუნველყოფაა.

რუსთავის ცენტრალური პარკის
ტბაზე თევზჭერის ფესტივალი
ტარდება

რუსთავში,
საფესტივალო
სივრცე
,,ოქსიგენი“,
ამჯერად
თევზჭერის
ფესტივალს
მასპინძლობს,
რომელიც რუსთავის მერიის,
,,ოქსიგენისა“
და
საქართველოს
თევზჭერის
ფედერაციის
ორგანიზებით
ტარდება.

რუსთავის მერის ნინო ლაცაბიძის განცხადებით, მსგავსი ტიპის
ფესტივალის ჩატარება რუსთაველების თხოვნა იყო.
,,რუსთავში იმართება თევზჭერის ფესტივალი, პირველი დღე დაეთმო
სპორტული თევზჭერის მიმართულებას, მეორე დღეს კი უფრო ოჯახური
გარემო იქნება, ალბათ ბევრი რუსთაველი მოვა შვილებთან და
შვილიშვილებთან ერთად. ამ უნიკალურ ტბაზე რუსთაველებს ექნებათ
შესაძლებლობა დაიჭირონ თევზი, გაერთონ და განიტვირთონ.
ძალიან ბევრი გვწერდა, მათ შორის სოციალურ ქსელში ბევრი
გვთხოვდა, რომ პარკში არსებული ტბის შესაძლებლობა ამ
მიმართულებით გამოყენებულიყო. რუსთავის მერია ხელს შეუწყობს
იმას, რომ შაბათ-კვირა განსაკუთრებულად იყოს დატვირთული
სხვადასხვა ღონისძიებებით“, – განაცხადა რუსთავის მერმა
ნინო ლაცაბიძემ.
ტურნირის პირველი დღის დასასრულს, პროფესიულ თევზჭერაში 10
საუკეთესო სპორტსმენის, 2022 წლის საქართველოს ეროვნული
ჩემპიონების დაჯილდოების ცერემონიალი გაიმართა, ასევე
გამოვლინდნენ საქართველოს ეროვნული ნაკრები 2023-ის წევრები.
,, ეს გახლავთ რუსთავის მერიის და Oxygen Fest-ის მეორე პროექტი
– სპორტული და სამოყვარულო თევზჭერის ორდღიანი ფესტივალი.
ფესტივალის პირველ დღეს ჩატარდა ტურნირი სპორტული თევზჭერის
სხვადასხვა სახეობაში, მეორე დღეს კი სამოყვარულო თევზჭერაა,
სადაც ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობის მიღება“, –
განაცხადა ფესტივალის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ლაშა ნოზაძემ.

ღონისძიებას
რუსთავის
მერი
ნინო
ლაცაბიძე,
საქართველოს ფიდერით თევზჭერის ფედერაციის პრეზიდენტი ზაზა
ხუციშვილი და სხვა მოწვეული სტუმრები დაესწრნენ. Oxygen Fest
Space Rustavi / Fishing Days – თევზჭერის ფესტივალს, რუსთავის
ცენტრალური პარკი 22 და 23 ოქტომბერს მასპინძლობს.

UNESCO „კოლხური ტყეებისა და
ჭარბტენიანი ტერიტორიებისთვის“
გრანტს გამოყოფს
დაცული ტერიტორიების სააგენტო,
UNESCO-სთან
და
დაცული
ტერიტორიების
განვითარების
ფონდთან თანამშრომლობით, ახალი
საგრანტო
პროექტის
განხორციელებას იწყებს.

დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ინფორმაციით, პროექტი მიზნად
ისახავს საქართველოში UNESCO-ს პირველი მსოფლიო ბუნებრივი
მემკვიდრეობის უბნის „კოლხური ტყეების და ჭარბტენიანი
ტერიტორიების“ პოპულარიზაციას, მისი მართვის ეფექტურობისა და
მდგრადი ტურიზმის ხელშეწყობას, მათ შორის, აღნიშნული
ტერიტორიების უნივერსალური ღირებულების შესახებ ცნობიერების
ამაღლებას. პროექტის ფარგლებში, მოხალისეობრივი პროგრამის
საშუალებით 20 ადგილობრივ ახალგაზრდას, შესაძლებლობა მიეცემა
ჩაერთონ UNESCO-ს საიტის მართვის პროცესში, დასაქმდნენ „კოლხური
ტყეების და ჭარბტენიანი ტერიტორიების“ მმართველ სტრუქტურაში,

გაეცნონ დაცული ტერიტორიების მართვის სპეციფიკას, დაეხმარონ
რეინჯერებს ყოველდღიური მოვალეობის შესრულებაში, მათ შორის,
ბილიკების კეთილმოწყობა, ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა,
ბუნების დაცვა-შენარჩუნება და მონიტორინგი.
პირველად საქართველოს ისტორიაში, 2021 წელს, UNESCO-ს მსოფლიო
ბუნებრივი მემკვიდრეობის ნუსხას, „კოლხური ტყეები და ჭარბტენიანი
ტერიტორიები-ს“ სტატუსით, საქართველოს 4 დაცული ტერიტორია
შეემატა. კოლხეთისა და მტირალას ეროვნული პარკები და ქობულეთისა
და კინტრიშის დაცული ტერიტორიები.
პროექტი ხორციელდება UNESCO-ს, გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და გერმანიის ეკონომიკური
თანამშრომლობისა და განვითარების სამინისტროს (BMZ) ფინანსური
მხარდაჭერით.

"დღეს
რაღაც
არ
გვესმის
ამერიკის ელჩის განცხადება
უკრაინის
ხელისუფლების
ძალისმიერ მუქარაზე"
მოძრაობა „ხალხის ძალის“
ერთ-ერთი ლიდერი დიმიტრი
ხუნდაძე
ალექსეი
არესტოვიჩის განცხადებას
ეხმაურება და აცხადებს, რომ
ეს არის შანტაჟი კონკრეტული
მიზნის
მისაღწევად
და
მუქარა
ქართული
საზოგადოებისა და ქვეყნის

წინააღმდეგ.
დეპუტატი სვამს კითხვას მათთვის, ვინც მათ ქმედებას კითხვების
დასმის გამო ანტიდასავლურს უწოდებს, არის კი არესტოვიჩის ქმედება
დასავლური სტანდარტი? დიმიტრი ხუნდაძე აქვე აღნიშნავს, რომ რაღაც
არ ესმის ამერიკის ელჩის განცხადება უკრაინის ხელისუფლების
ძალისმიერ მუქარაზე.
„ის, რასაც უკრაინის ხელისუფლება საქართველოს მიმართ კადრულობს,
არის ყოვლად უღირსი საქციელი. დღეს კი, გარდა უღირსი
საქციელისა, ისინი ღია შანტაჟზე და სამხედრო დაპირისპირებაზე
საუბრობენ. არესტოვიჩის ხმამაღალი განცხადება „ჩვენ მოვახდენთ
საქართველოში ძალის პროეცირებას და გავათავისუფლებთ
საქართველოს“, სხვა არაფერია, თუ არა ძალისმიერი მუქარა ჩვენი
ქვეყნის მიმართ.
უკრაინის ხელისუფლება ბოლომდე ცდილობს, რომ როგორმე ჩაითრიოს
საქართველო ომში და ასევე დააბრუნოს სააკაშვილის ხელისუფლება.
ბუნებრივია, ისინი დამოუკიდებლად არ მოქმედებენ და ეს იმ
ერთიანი სქემის ნაწილია, ვისაც საქართველოში მეორე ფრონტის
გახსნა სურს. მაგრამ მათ ერთი რამ ავიწყდებათ, აქ ქართველი
ხალხი წყვეტს ქვეყნის ბედს და არა ნაცმოძრაობის მხარდაჭერილი
უკრაინის ხელისუფლება.
ვეკითხებით მათ, ვინც ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს ანტიდასავლურ
ქმედებად აფასებს, ეს თუ ანტიდასავლურია, არესტოვიჩის ქმედება
დასავლური სტანდარტია? ჩვენთვის დემოკრატია ორმაგი სტანდარტის
არ არის. ადვილი მისახვედრია, თუ ვინ დგას უკრაინის
ხელისუფლების უკან და რა მიზნები ამოძრავებთ მათ. მართალია,
მათი ყოველგვარი მცდელობა უშედეგოა, მაგრამ, რომ ცდილობენ, ესეც
უკვე სახიფათოა ქართველი ხალხისთვის. მსგავსი პოლიტიკური
თავხედობა რომ ვინმეს აქედან ეკადრებია მათთვის, განცხადებების
და „დაგმობების“ კორიანტელი იქნებოდა საქართველოში. დღეს კი
რაღაც არ გვესმის ამერიკის ელჩის განცხადება უკრაინის
ხელისუფლების ძალისმიერ მუქარაზე. ეს არის ის, რაზეც ჩვენ
არაერთხელ მივუთითეთ – შერჩევითი დემოკრატია, რაც ჩვენთვის
კატეგორიულად მიუღებელია.
მიუხედავად იმისა, რომ არესტოვიჩის განცხადება არის შანტაჟი

კონკრეტული მიზნის მისაღწევად და მუქარა ქართული საზოგადოებისა
და ქვეყნის წინააღმდეგ, ვერც ის და ვერც მისი თანამოაზრენი
მათთვის სასურველ მიზანს ვერ მიაღწევენ“, – აცხადებს ხუნდაძე.
უკრაინის პრეზიდენტის
არესტოვიჩმა განაცხადა:

ადმინისტრაციის

მრჩეველმა,

ალექსეი

„ჩვენ მოვახდენთ საქართველოში ძალის პროექცირებას, მოგვიწევს
ქართველების, მოლდოვის, სომხეთის გადარჩენა, ჩვენი ნაომარი
ბიჭებისა და გოგოებისთვის ყოველთვის მოიძებნება სამუშაო
პოსტსაბჭოთა სივრცეში“.

სემეკ–ი – ამ ეტაპზე ბუნებრივი
გაზის
ტარიფების
მატება
მოსალოდნელი არ არის
სემეკ-ში აცხადებენ, რომ ამ
ეტაპზე არსებული მონაცემების
საფუძველზე, ბუნებრივი გაზის
ტარიფების მატება მოსალოდნელი არ
არის. ამის შესახებ აღნიშნულია
საქართველოს ენერგეტიკისა და
წყალმომარაგების მარეგულირებელი
ეროვნული კომისიის განცხადებაში.

როგორც განცხადებაშია ნათქვამი, სემეკი ეხმიანება „მთავარი
არხის“ ეთერში გასულ ცრუ ინფორმაციას დეკემბერში ბუნებრივი გაზის
ტარიფების გაძვირებასთან დაკავშირებით.

„მთავარი არხის“ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს „სემეკის ხელმძღვანელი ტარიფის ზრდას არ გამორიცხავს“ არ შეესაბამება
სიმართლეს და წარმოადგენს მიზანმიმართულ პროვოკაციას.
მიმდინარე წლის ივლისიდან სემეკში მიმდინარეობს გეგმური საჯარო
ადმინისტრაციული წარმოებები ბუნებრივი გაზის გამანაწილებელი
კომპანიებისათვის ტარიფის დადგენასთან დაკავშირებით. იქიდან
გამომდინარე, რომ კანონმდებლობით განსაზღვრული წესების
შესაბამისად, მოქმედი ბუნებრივი გაზის ტარიფები დადგენილია
მიმდინარე წლის ბოლომდე, საჯარო წარმოების ფარგლებში კომპანიებს
ტარიფები დაუდგინდებათ მომდევნო წლებისთვის.
სემეკ-ის თავმჯდომარემ ჟურნალისტების მიერ ბუნებრივი გაზის
ტარიფებზე დასმულ კითხვებთან დაკავშირებით არაერთხელ განაცხადა,
რომ არსებული პარამეტრების გათვალისწინებით ბუნებრივი გაზის
ტარიფების მატება მოსალოდნელი არ არის.
„მთავარი არხის“ მიერ გაკეთებული არასწორი ინტერპრეტაცია და
წინასწარ გაკეთებული დასკვნები კიდევ ერთხელ მიუთითებს, რომ
აღნიშნული მედიასაშუალება კიდევ ერთხელ მიზანმიმართულად ცდილობს
საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.
სემეკი

განმარტავს,

რომ

ამ

ეტაპზე

არსებული

მონაცემების

საფუძველზე ბუნებრივი გაზის ტარიფების მატება მოსალოდნელი არ
არის“, – აღნიშნულია განცხადებაში.

თმის საღებავი და ქიმიური
გასწორება საშვილოსნოს კიბოს
იწვევს – ახალი კვლევა

საშვილოსნოს
კიბოების
იშვიათი და აგრესიული
ტიპის შემთხვევები აშშში სწრაფად იზრდება,
განსაკუთრებით
ახალგაზრდებში;
ახალი
კვლევის მიხედვით, ამის
ნაწილობრივი
მიზეზი
შეიძლება თმის ქიმიური
გასწორება იყოს.

აშშ-ის გარემოს ჯანმრთელობის მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის
(NIEHS) მკვლევრები თითქმის 11 წლის განმავლობაში სწავლობდნენ 33
947 ზრდასრულ ადამიანს, რომლებსაც კვლევაში ჩართვისას საშვილოსნო
ჰქონდათ. ამ პერიოდში გამოვლინდა საშვილოსნოს კიბოს 378
შემთხვევა.მათ, ვისაც კვლევის დაწყებამდე წინა 12 თვეში ოთხზე
მეტჯერ ჰქონდათ გამოყენებული თმის ქიმიური გასწორების პროდუქტი,
155-ჯერ მაღალი ჰქონდა მოგვიანებით საშვილოსნოს კიბოს დიაგნოზის
შანსი, ვიდრე მათ, ვისაც არასოდეს ჰქონდა თმის ქიმიური
გასწორების პროდუქტი გამოყენებული.
შედარებისათვის, მათ, ვისაც არასოდეს გამოუყენებია თმის ქიმიური
გასწორების პროდუქტი, საშვილოსნოს კიბოს დიაგნოზის დასმის 1,64პროცენტიანი შანსი უნდა ჰქონოდათ 70-ე დაბადების დღემდე. ეს
რიცხვი 4,05 პროცენტამდე იზრდება მათში, ვინც ხშირად ისწორებს
თმას ქიმიურად — მაინც მცირე, მაგრამ აშკარად მაღალი რისკი.
ამავე დროს, საშვილოსნოს კიბოსთან დაკავშირებული არ აღმოჩნდა
თმის საღებავი.
„ასეთი შედეგები თმის გასწორების პროდუქტებისა და საშვილოსნოს
კიბოს შორის კავშირის პირველი ეპიდემიოლოგიური მტკიცებულებაა“,
— წერენ NIEHS-ის მკვლევრები.
ასეთი შემაშფოთებელი შედეგები მხოლოდ უახლესია ბოლოდროინდელ
კვლევათა შორის, რომლებიც ენდოკრინული სისტემის დამაზიანებელ ამ

ფართოდ გამოყენებულ ქიმიურ საშუალებებს ეხება; კერძოდ
ინფორმაციულ ქიმიურ ნივთიერებებს ჩვენს სხეულში, რომლებიც
ჰორმონებს მათ სამიზნე ორგანოებთან აკავშირებს.
ჭარბი ოდენობით ისეთ ჰორმონებს, როგორებიც არის ესტროგენი და
პროგესტერონი, საშვილოსნოს კიბოსთან წარსულშიც აკავშირებდნენ; ამ
ბუნებრივ ჰორმონთა მიბაძვა და მათი რეცეპტორების შებოჭვა თმის
მრავალ პროდუქტსაც შეუძლია.
2018
წელს,
შემოწმებისას,
მკვლევრებმა
თმის
18
პროდუქტში აღმოაჩინეს ენდოკრინული სისტემის დამაზიანებელი
ქიმიური ნივთიერებები. გარდა ამისა, გამოვლენილ ქიმიურ
ნივთიერებათა 84 პროცენტი პროდუქტის ეტიკეტებზე დატანილი არ იყო;
11 პროდუქტი შეიცავდა ისეთ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც
აკრძალული იყო ევროკავშირში ან რეგულირდებოდა კალიფორნიის
კანონმდებლობით.
ამჟამად, აშშ-ში ფედერალური რეგულაციები ესტროგენის რეცეპტორზე
აქტივობის შემოწმებას მხოლოდ მაშინ მოითხოვს, როდესაც საქმე
ეხება პესტიციდებს და სასმელი წყლის დამაბინძურებლებს. თმის
პროდუქტები ამ რეგულაციათა მიღმაა და შეიძლება, სერიოზულადაც
აზიანებდეს საზოგადოებრივ ჯანდაცვას.
2019 წელს, აშშ-ის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის (NIH) მიერ
დაფინანსებულმა კვლევამ დაადგინა, რომ თმის საღებავები და
ქიმიური გასწორების საშუალებები დაკავშირებულია ძუძუს კიბოს
მაღალ რისკთან, განსაკუთრებით შავკანიან ქალებში, რომლებიც ამ
საშუალებებს უფრო ხშირად იყენებენ.
2021 წელს ჩატარებულმა კვლევამ კი დაადგინა, რომ თმის საღებავები
და ქიმიური გასწორების საშუალებები ასევე დაკავშირებულია
საკვერცხის კიბოს მაღალ რისკთან.
ამჯერად, ამ სიას საშვილოსნოს კიბოც დაემატა. ამ ტიპის კიბოზე
ჩატარებულმა კვლევამ ვერ გამოავლინა სხვაობა რასობრივ და ეთნიკურ
ჯგუფებს შორის, მაგრამ როგორც ავტორები შენიშნავენ, ამის მიზეზი
ის არის, რომ შავკანიანი ქალები თმის გასასწორებელ პროდუქტებს
ახალგაზრდა ასაკში უფრო მაღალი მაჩვენებლით და მაღალი
კონცენტრაციით იყენებენ და შესაბამისად, საშიშროება შეიძლება

უფრო დიდი იყოს. ერთი კვლევის მიხედვით, აფროამერიკელ ქალთა 89
პროცენტი იყენებს თმის ქიმიურ მომადუნებლებსა და გასასწორებლებს.
აშშ-ის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის (NIH) მკვლევრები ჯერ
კიდევ არკვევენ, თმის პროდუქტებში შემავალმა რომელმა ქიმიურმა
ნივთიერებებმა შეიძლება ახსნას მათთან დაკავშირებული
კანცეროგენური ეფექტები, მაგრამ მთავარი ეჭვმიტანილები არიან
პარაბენები, ფთალატები და ფორმალდეჰიდები.
ადამიანის თავის ქალის კანი (სკალპი) ასევე ადვილად შთანთქავს იმ
ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც შეიძლება კანის სქელმა ზონებმა
ვერ შეიწოვოს; ასევე ვერ შეიწოვოს თმის ნაკლები ფოლიკულების
მქონე ზონებმა, მაგალითად, ხელის მტევნებმა ან მუცელმა. ამას
გარდა, თმის უთო და ფენით გაშრობა შეიძლება თერმულად შლიდეს თმის
ქიმიურ ნივთიერებებს, რაც შეიძლება პოტენციურად უფრო სახიფათო
ეფექტებს იწვევდეს.
„ქალებში დავაკვირდით ძლიერ კავშირს თმის გასასწორებლების
გამოყენებასა და დაბალ ფიზიკურ აქტივობას შორის“, — წერენ
მკვლევრები.
მათი განცხადებით, იმის გამო, რომ ფიზიკური აქტივობა
დაკავშირებულია სქესობრივი სტეროიდული ჰორმონების შემცირებასთან
და ქრონიკულ ანთებათა კლებასთან, მაღალი ფიზიკური აქტივობის
მქონე ქალები შეიძლება ნაკლებად იყვნენ მოწყვლადნი საშვილოსნოს
კიბოს სხვა რისკფაქტორებისადმი. თუმცა, მკვლევრები იქვე
შენიშნავენ, რომ უფრო მეტი კვლევაა საჭირო ფიზიკურ აქტივობას,
თმის პროდუქტების გამოყენებასა და საშვილოსნოს კიბოს შორის
ურთიერთკავშირის უკეთ დასადგენად.
კვლევა Journal of the National Cancer Institute-ში
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